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BIOCEV 

              klíč k poražení bakterií 



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

V BIOCEVu se podařilo najít klíč k tomu, abychom byli 
schopni porazit bakterie odolné vůči antibiotikům. Jedná se 
o důležitý objev, a i když jsou vědci teprve v polovině cesty 
k cíli, jsem hrdý na to, že se to povedlo právě u nás, ve Vestci. 
A také Sa�na slaví úspěch, obojí najdete v rubrice  Z obce.

V minulém vydání Vesteckých listů jsme vás předběžně 
informovali o provizorní trase linky 326 v období prázdnin, 
nyní už máme de�nitivní variantu a její vyznačení vám 
přinášíme na předposlední stránce tohoto čísla.

Ti z vás, kteří se pohybujete po Vídeňské ulici, jste si mohli 
všimnout, že pod Albertem se něco začalo dít? A co přesně se 
tam děje se dozvíte v rubrice Představujeme. 

Na dětském dni jste měli možnost, kromě jiného, vidět náš 
nový vůz, určený pro jednotku sboru dobrovolných hasičů. 
Stovky hodin, které na něm byly členy jednotky odpracovány, 
se zúročily a náš vůz budí zasloužený respekt v širokém okolí.

Na stránkách aktuálního čísla najdete spoustu pozvánek na 
akce, které se konají v červnu a červenci, věřím, že si je užijete. 
Přeji vám příjemné prožití prázdnin a dovolených, v letním 
dvojčísle vám prozradíme jedno překvapení, které pro vás 
chystáme na neděli 3. 9. v rámci loučení s prázdninami. 

Tibor Švec, starosta obce
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Přejeme příjemné čtení!

Vážení čtenáři,
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V úterý 30. 5. 2017 jste měli 
možnost naposledy navštívit 
poštu na původní adrese 

obecního úřadu. S posledním 
zákazníkem začaly přípravy na stě-
hování do nových prostor, středa 
byla vyhrazena na dokončovací 

práce a stěhování nezbytného vyba-
vení a ve čtvrtek 1. 6. 2017 jste již 
měli možnost využít služeb naší 
pošty v nových prostorách multi-
funkčního objektu na adrese 
U Hrubých 650 (autobusová zastáv-
ka Vestec, U Klimešů).

V nových prostorech jsou k dispozi-
ci dvě přepážky. Pošta poskytuje 
stejné služby jako na původní adre-
se, nejsou zde však poskytovány 
služby Czechpoint (ověřování pod-
pisů a listin, výpisy z katastru, 
rejstříků), které jsou i nadále 
dostupné v podatelně obecního 
úřadu.

Věříme, že samostatný prostor 
povede k dalšímu zvýšení komfortu 
pro naše občany a jsme rádi, že zpět-
ná vazba od vás, našich občanů  
a klientů, je veskrze pozitivní.

Odpovědná osoba

Zuzana Prachařová

Obec Vestec
Vestecká 3, 252 50

telefonní kontakt na poštu:

+420 313 035 508

OTEVŘENO

na nové adrese
U Hrubých 650.
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ź Pošta na nové adrese
ź Odečty vody
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KVALITNÍ PODZIM ŽIVOTA21

ź Darujeme.cz
FOTOGALERIE35

ź Den Dětí
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Divize vodovody 
a kanalizace informují
Na začátku července dojde k odečtu stavu vodoměrů.

6 7

a začátku července dojde Nk odečtu stavu vodoměrů 
od nás, jakožto současného 

provozovatele vodohospodářské 
infrastruktury v obci Vestec. 

Datum odečtů je naplánován 
v termínu od 1. 7. 2017 do 2. 7. 
2017 . Naši terénní pracovníci 
budou obcházet odběratele od 8.00 
do 16.00. Pokud nebudete v tomto 
te rmínu  př í tomni ,  p ros íme 
o nahlášení  stavu vodoměru 
nejpozději do 6. 7. 2017. 

V sobotu 27. 5. se od 14 hodin 
konala akce ke Dni Dětí a jak 
se stalo dobrým zvykem 

posledních let, počasí nám opět 
přálo a byli jsme zásobeni velkou 
dávkou slunečních paprsků. Pro-
gram byl bohatý a během odpoled-
ne se představila celá řada účinkují-
cích, akci zahájily mažoretky z Odo-

lene vody, poté následovalo vystou-
pení Inky Rybárové s klaunem 
Rybičkou a jejich interaktivním 
blokem písniček a her. Příjemně 
strávený den zakončil muzikál Děti 
ráje v podání Michaely Sejnové, 
Petry Doležalové, Patrika Plesingra 
a Jana Honiga.
Ve stínu stromů na děti čekalo 
navlékání korálků z jablonecké bižu-

terie, orientační běh a pískování. 
Velmi oblíbená byla cool wood díl-
na, kde děti vyráběly dřevěné výrob-
ky. Samozřejmě nechyběly ani nafu-
kovací atrakce, kde byla největší 
koncentrace dětí.  Akce se účastnilo 
přes 600 občanů, ať už z Vestce či 
okolí, jenom dětí, které se přihlásily 
do soutěží, bylo 200.

Dětský den pro Vás připravila kul-
turní komise obce Vestec: Anna 
Cajthamlová, Radka Vávrová, Kate-
řina Novotná, Dana Zemanová , Zde-
nek Cihlář a obec Vestec.

Více fotogra�í z této povedené akce 
najdete v rubrice Fotogalerie.

Program byl bohatý a během odpoledne 
se představila celá řada účinkujících  

Z OBCEAKTUÁLNĚ

Technické služby 
Dolnobřežanska, s.r.o.

Formou SMS ve tvaru: 
Jméno odběratele_ulice_číslo popisné_číslo vodoměru_stav vodoměru 

Příklad SMS: 
Novak_Vestecka_801_81186_46

Telefonicky na číslo zákaznického centra: 734 202 577

E - mailem na:  vak@tsdb.cz

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

V případě dotazu kontaktujte

Zákaznické centrum:
telefon: 734 202 577

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

252 50 Vestec

Úřední hodiny: Pondělí a středa 8.00 – 16.00
e-mail: vak@tsdb.cz

v případě poruchy vody kontaktujte

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

n De dětí
ve Vestci

 červen 2017 červen 2017

mailto:vak@tsdb.cz
http://www.tsvestec.cz/vodovody-a-kanalizace/
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ovolte mi zhodnotit uply-Dnulý rok 2016 ve společ-
nosti Technické služby 

Dolnobřežanska, s.r.o.. Společ-
nost je 100% vlastněna obcemi 
a to konkrétně obcí Vestec, obcí 
Psáry a obcí Březová-Oleško. Spo-
lečnost v převážné většině vyko-
nává svoji činnost pro potřeby 
těchto obcí.

Společnost pokračuje ve své sta-
bilizaci a rozvoji. Zásadní změny 
se konaly v ekonomické i perso-
nální základně. Hlavními před-
měty činnosti se tak stávají pro-
vozování vodovodní a kanalizač-
ní sítě v obci Vestec, komunální 
odpady a služby. Došlo k navýše-
ní obratu na trojnásobek oproti 
předchozímu období a k tomu 
odpovídajícímu nárůstu počtu 
pracovníků.

Nově nastavené vnitro�remní 
postupy a procesy potvrzují, že 
zvolená cesta byla správná. Díky 
další „profesionalizaci“ je snazší 
a efektivnější nastavené procesy 
dodržovat a kontrolovat.

V rámci divize Vodovody a kan-
alizace jsme se stali od počátku 
roku 2016 významným provozo-
vatelem vodovodního řadu. 
Objem dodávané vody má stále 
rostoucí tendenci, a potvrzuje 
tak opakovaně správnost roz-
hodnutí obce Vestec provozovat 
vodovodní řád samostatně. 
Zejména v souvislosti s rozvojem 
o b y t n ý c h  z ó n  a  n a p o j e n í 
komerčních objektů v obci Ves-
tec lze předpovídat další růst 
dodávek pitné vody do oblasti. 
Zároveň provozujeme i kanal-
izační síť a Čistírnu odpadních 
vod Vestec. 

V rámci divize Odpadového hos-
podářství v průběhu roku jsme 
ke stávající zakázce pro obec Ves-
tec postupně převzali svozy 
odpadů v obcích Psáry a Březová-
Oleško. Vytížení svozového vozu 
ke konci roku 2016 bylo již nad 
naši kapacitu, a proto jsme začali 
využívat subdodávek v této 
oblasti, včetně uzavření strate-
gického partnerství.

V roce 2016

Z OBCEZ OBCE

 rámci divize Provoz Va Údržba se nám podařilo 
navýšit objem zakázek 

v údržbě zeleně, ke stávající 
zakázce pro obec Vestec přibyla 
i obec Psáry.

Našim cílem je zajišťovat kvalitní 
služby pro komunální sféru za 
ekonomicky výhodných podmí-
nek. Chceme být ekonomicky 
stabilní, profesionální společ-
ností a seriózním obchodním 
partnerem.

Celkový objem aktiv společnosti 
k datu ukončení účetního obdo-
bí činí 7.831 tis. Kč. Výnosy za 
účetní období byly ve výši 30.354 
tis. Kč. Výsledek hospodaření – 

zisk před zdaněním za účetní 
období je 1.173 tis. Kč. Hospo-
dářský výsledek po zdanění k ro-
zdělení činí 945 tis. Kč. V průbě-
hu hospodářského roku bylo 
zajištěno optimální nakládání 
s �nančními zdroji.

Všem našim společníkům, 
zástupcům obcí a zaměstnan-
cům děkuji za vynikající spolu-
práci a vzájemnou podporu.

Václav Drahoš
jednatel
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V roce 2016

Z OBCEZ OBCE
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dářský výsledek po zdanění k ro-
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zajištěno optimální nakládání 
s �nančními zdroji.

Všem našim společníkům, 
zástupcům obcí a zaměstnan-
cům děkuji za vynikající spolu-
práci a vzájemnou podporu.

Václav Drahoš
jednatel
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Jeden z nejvážnějších problémů 
poslední doby: Bakterie si budují 
odolnost na antibiotika. Úmrtnost 

při takových rezistentních infekcích 
ve světě dosahuje až 44 %. Už se s tím 
potýkají i čeští lékaři.

Malárie, streptokokové a stafylokoko-
vé infekce. Onemocnění způsobená 
mikroorganismy, jejichž odolnost 
proti existujícím antibiotikům se 
podle únorové zprávy Světové zdra-
votnické organizace stále zvětšuje. 
V posledních 30 letech se na trhu 
neobjevila nová skupina antibiotik. 
Vzácné jsou i zprávy o účinnějších 
látkách skupin stávajících.

Mikrobiologové z výzkumného cent-
ra BIOCEV však nyní byli úspěšní. 
Informace o jejich objevu upoutala 
pozornost odborné veřejnosti a do-
stala se i na titulní stránku květnové-

ho čísla prestižního časopisu Chemi-
cal Science. To se žádnému českému 
týmu doposud nepovedlo. Inspirací 
pro originální recept na přípravu 
nových antibiotik bylo „molekulární 
lego“ – stavebnicový princip, kterým 
půdní mikroorganismy skládají své 
přírodní látky.

 „Podstata přípravy nových antibiotik, 
nazvaných CELIN a ODCELIN, spočívá 
v nepřírodní kombinaci CELesticetinu 
a LINkomycinu, dvou přírodních látek 
– linkosamidů, známých už od 60. let. 
Veškeré snahy získat účinnější linkosa-
midová antibiotika se logicky soustře-
dily na chemické úpravy účinnějšího 
linkomycinu. Tak vznikl dnes nejpouží-
vanější lék skupiny – klindamycin,“ 
vysvětluje Jiří Janata, vedoucí labora-
toře Struktura a funkce přírodních 
látek (Mikrobiologický ústav AV ČR 
v centru BIOCEV). „Kombinovat lin-

České molekulární lego 
je klíčem pro poražení bakterií 
odolných vůči antibiotikům 

Z OBCEZ OBCE

komycin s málo aktivním celesticeti-
nem za celou dobu nikoho nenapadlo. 
Chemicky je to velmi komplikované 
a po celá desetiletí chyběly vědcům 
potřebné znalosti,“ dodává Jiří Janata. 
Vědci dokonce věří, že mohou mikro-
by naprogramovat tak, aby tato nová 
léčiva přímo vyráběly. Plánují zkom-
binovat geny pro linkomycin a celesti-
cetin do jediného produkčního orga-
nismu.

Tým Jiřího Janaty více jak deset let 
studoval, jakým způsobem vznikají 
v mikroorganismech přírodní linko-
samidy. Pochopení těchto složitých 
procesů umožnilo vědcům najít 
správnou kombinaci přírodních sta-
vebních kamenů a vytvořit nová anti-
biotika bez použití chemických pro-
cesů. „Tímto krokem jsme napodobili, 
nebo dokonce i předběhli přírodu, kde 
obdobným způsobem evoluce přírod-
ních antibiotik skutečně probíhá. 
Domníváme se, že námi připravené 
nové látky v přírodě existují, jenom je 
zatím nikdo neobjevil,“ doplňuje Zde-
něk Kameník, jeden z autorů úspěš-
ného článku. 

Samotné vědce překvapil několikaná-
sobně vyšší antibiotický účinek v po-
rovnání s průmyslově vyráběným 
linkomycinem. Nové látky si nechali 
patentovat a zahájili rozsáhlé testová-
ní účinků na širší skupině mikroorga-
nismů, včetně těch odolných ke stáva-
jícím antibiotikům. Podobným způ-
sobem připravili více než stovku dal-
ších látek. U některých z nich se oče-
kává vysoká účinnost i proti malárii. 
Pro komerční využití však bude roz-
hodující, zda se podaří připravit mik-
roorganismy přímo produkující tyto 

látky. I v případě úspěšného vývoje 
vede k medicínsky použitelnému 
léčivu ještě mnohaletá práce.

„Odolnost k antibiotikům není nic 
nového. Spolu s existencí antibiotik 
jdou v přírodě ruku v ruce milióny let. 
Lidstvu se v polovině minulého století 
povedl husarský kousek. Převezli jsme 
lidské mikroorganismy, původce do té 
doby smrtelných onemocnění, když 
jsme na ně vyrukovali s látkami z jiné-

ho prostředí, především z půdy. Díky 
tomu jsme si prodloužili život o mnoho 
let. Bereme to jako vítězství de�nitivní. 
Jenže tak tomu není, patogenní mik-
roorganismy se našim antibiotikům 
naučily bránit. Chceme-li vítězství 
uhájit, čeká nás permanentní zápas 
spočívající ve vývoji nových látek. 
Délka procesu od základního výzku-
mu k použitelnému léčivu je 20 až 30 
let. S naším objevem jsme přibližně 
v polovině této cesty,“ říká Jiří Janata.

„Jsme hrdí na to, že BIOCEV je součástí 
naší obce“, dodává starosta Tibor 
Švec.
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Team Spirit Day 2017 (25. 5.)

ílem akce bylo propojení Cvědeckých týmů a zvýšení 
povědomí o vědeckých akti-

vitách v nově vybudovaných 
infrastrukturách BIOCEV, ELI      
a HiLASE, které se od sebe nachá-
zejí cca 5 km a jsou součástí tzv. 
vědeckého klastru STAR (Vestec, 
Zlatníky-Hodkovice a Dolní Břeža-
ny). V rámci programu, který v ko-
nferenčním sále v BIOCEVu zahájil 
starosta obce Vestec, pan Tibor 
Švec, představili nejvyšší zástupci 
center výzkumné programy, příkla-
dy spolupráce nebo např. úspěšné 
výsledky jednotlivých vědeckých 
týmů. Odpolední program se ode-

hrál ve sportovním areálu ve Vestci, 
kde probíhaly turnaje ve fotbalu, 
volejbalu a petanque. Po vyhlášení 
vítězných týmů následoval hudeb-
ní program v podání pražské kape-
ly Funk Corporation. Akce se 
zúčastnilo více jak 300 zaměstnan-
ců a byla velmi kladně hodnocena, 
jak ze strany pracovníků, tak i obča-
nů Vestce. Pevně věříme, že se  
podařilo položit základy pro další 
podobná setkání a příští rok se 
spolu opět sejdeme v týmovém 
sportovním duchu.
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eská společnost Sa�na vstoupi-Čla do programu certi�kace 
zodpovědného zpracovatele 

vzácných kovů. Během kvali�kační-
ho řízení bude muset prokázat, že 
kupuje suroviny od organizací, 
které dodržují lidská práva pracov-
níků a které nepodporují povstalec-
ké skupiny ve válečných kon�ik-
tech. Na seznam žadatelů byla zařa-
zena začátkem května 2017.

V oblasti dodávek vzácných kovů 
působí řada mezinárodních iniciati-
v, které si kladou za cíl přidávat k ro-
zhodování o dodavatelích také 
morální a etické hledisko. Konkrét-
ně jde o Seznam zodpovědných 
společností působících v oblasti 
zpracování zlata, cínu, wolframu 
a tantalu, který spravuje organiza-
ce Con�ict-Free Smelter Initiative 
(CFSI). Tato organizace sdružuje 
přes 350 předních světových podni-

ků na zpracování vzácných kovů, 
asociací a poskytovatelů služeb.

Organizace CFSI realizuje program 
Con�ict-Free Smelter Program 
(CFSP), který formou auditů prově-
řuje slévárny a ra�nerie vzácných 
kovů, zda nákupem surovin nepod-
porují válečné kon�ikty. Jde o dob-
rovolnou inciativu zpracovatelů, 
během níž nezávislí auditoři kont-
rolují, jak je do procesů a systémů 
používaných pro řízení dodavatel-
ského řetězce zahrnuta náležitá 
péče o to, aby nebyly odebírány kon-
�iktní suroviny.

Kontrola se soustředí jednak na 
řídicí procesy jako takové, ale probí-
hají také namátkové kontroly toho, 
jak je náležitá péče o bezkon�ikt-
nost surovin dodržována v praxi. 
Pokud zpracovatel prokáže, že ode-

bírá minerály, aniž by podporoval 
militantní organizace, bude zařa-
zen na Seznam zodpovědných 
�rem organizace CFSP.

„Jsem rád, že naše společnost byla 
přijata do programu Con�ict-Free 
Smelter Program a že máme mož-
nost prokázat bezkon�iktnost 
zlata, které zpracováváme. V rámci 
sociální odpovědnosti naší �rmy 
získáváme základní suroviny způso-
bem, který neohrožuje obyvatel-
stvo v oblastech těžby a snažíme se 
tak omezit utrpení a porušování 
lidských práv, které je bohužel    
i v dnešní době pro některé oblasti 
typické. Nyní nás čeká velmi nároč-
ný audit, během nějž musíme pro-
kázat, že splňujeme všechny poža-
davky. Věřím, že je splníme a zařadí-
me se do seznamu zodpovědných 
zpracovatelů zlata,“ uvádí generální 
ředitel společnosti Sa�na Petr 
Koutský.

V současnosti je program CFSP 
zaměřen na ozbrojené skupiny  
v Demokratické republice Kongo, 
kterou sužuje nekončící občanská 
válka z velké části �nancovaná 
právě prodejem nerostů, a na sou-
sední země, ale tato zájmová oblast 
se může v budoucnu změnit v závis-
losti na vývoji geopolitické situace.

Zodpovědnost v EU

o, co bylo dosud dobrovolné, Tbude za několik let v Evrop-
ské unii závazné pro všechny 

zpracovatele vzácných kovů. Evrop-
ská rada totiž 3. dubna přijala nová 
pravidla, která zamezí obchodu 
s nerostnými surovinami využíva-
nými k �nancování válečných kon-
�iktů. Platit začnou v roce 2021 
a mají se vztahovat až na 95 % dovo-
zu zlata, cínu, wolframu a tantalu, 
které se používají při výrobě spo-
třebního zboží, jako jsou počítače, 
mobilní telefony a automobily.

Podle nového předpisu budou 
muset evropští zpracovatelé uvede-
ných kovů dodržovat pravidla nále-
žité péče, stanovená Organizací pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj 
pro dovoz minerálů z oblastí posti-
žených kon�ikty a z rizikových 
oblastí. Kromě omezení �nanční 
podpory povstaleckých skupin je 
cílem také dodržování lidských 
práv, která jsou ve zmíněných oblas-
tech často porušována. Díky tomu 
by rozvojové země měly více pro�-
tovat ze svého nerostného bohat-
ství a to by nemělo sloužit k prodlu-
žování vleklých občanských válek.

Sana byla zařazena do světového 

programu certikace zodpovědných zpracovatelů zlata
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TIP NA VÝLETPŘEDSTAVUJEME

estli vás také překvapila aktivita Jna pozemku pod Albertem, 
který dlouho ležel ladem, tak 

vám přinášíme informace o tom, co 
se zde děje.

Společnost KPD Group, která se 
věnuje výstavbě nákupních center, 
zde zahájila v polovině května stav-
bu nového obchodního centra. Na 

2ploše více než 3.800 m  se tak může-
te těšit na nové provozovny – pro-
dejny BILLA, dm drogerie, HAPPY 
ZOO, Valmont, PEPCO, OKAY Elek-

tro, bude zde také lékárna Dr.Max 
a Bageterie Boulevard, včetně dri-
ve-in obsluhy.

Součástí výstavby obchodního cent-
ra je také výstavba nové autobusové 
zastávky a dokončení centra je plá-
nováno na listopad 2017.

Věříme, že rozšíření nabídky díky 
novému obchodnímu centru pove-
de ke zvýšení kvality života v obci 
Vestec. 

Obchodní centrum Vestec

V loňském roce jsme vám nabí-
zeli jako tip na výlet areál 
Vodpočívárny, který najdete 

na pravém břehu Vltavy v praž-
ských Hodkovičkách. 

Můžete si sem přijít jen tak relaxo-
vat, dát si něco dobrého k jídlu a pití 
a užívat si příjemný den. Nebo si 
můžete půjčit skákací boty, elektro-
koloběžku, šlapadlo, vykoupat se 
v několika bazénech a pro roman-
tické chvilky se pro vás připravuje 
privátní vířivka. 

A jaké další novinky pro vás Vod-
počívárna letos má? 
K loňské nabídce malých motoro-
vých člunů, pro které není potřeba 
oprávnění, přibyly letos dva nové 

čluny. Jsou to čluny AM 550 Open 
a Bayliner 175 GT 3. Ceník půjčení, 
stejně jako další informace najdete 
na webových stránkách www.vod-
pocivarna.cz, je možné také zakou-
pit vouchery na různých slevových 
portálech. A nemusíte se bát, že 
i když nemáte průkaz vůdce malé-
ho plavidla, že byste se na člunu 
nemohli svézt. Jen budete muset 
zvolit variantu s kapitánem, který 
vám ale umožní řízení pod profesio-
nálním dohledem.

Tip na výlet
Vodpočívárna

Areál Vodpočívárny 
je otevřen celý týden.

pondělí    12:00 - 21:00
úterý až neděle   10:00 - 21:00

Provozní doba se může změnit 
v závislosti na počasí.
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KVALITNÍ PODZIM ŽIVOTAZVEME VÁS

Kvalitní podzim života z. ú., je 
nezisková organizace, která 
poskytuje terénní pečovatel-

skou službu v oblasti Praha – západ.
Jde jim to dobře, ale samozřejmě 
v neziskovém sektoru není peněz 
nikdy dost a někdy je jich i dost 
málo. Ale i když se staráte o seniory, 
neznamená to, že si nerozumíte 
s moderní technologií. Proto se 
pečovatelská služba KPŽ rozhodla 

dát svým podporovatelům možnost 
podpořit jejich snažení prostřed-
nictvím dárcovského serveru Daru-
jeme.cz

„Situace ve �nancování sociálních 
služeb je kritická, je nedostatek 
pracovníků, jejich práce je �nančně 
podhodnocená. Ministryně práce 
a sociálních věcí Michaela Markso-
vá sice slíbila navýšení tabulkových 
platů, to se nás ale netýká, nejsme 
příspěvková organizace. Bez pomo-
ci drobných dárců, nadací a �rem se 
neobejdeme. Proto je pro nás Daru-
jeme.cz skvělá věc“ říká ředitelka 
Kvalitního podzimu života Lenka 
Klestilová.

Darujeme.cz umožňuje zejména 
drobným dárcům nejen pohodlně 
přispět na vybraný projekt, ale také 
aktivizovat přátele, aby také 
pomohli. Každá koruna pomůže 
seniorům na Praze – Západ, aby 
prožili kvalitní podzim života.

I vy tak můžete pomoct ve �nanco-
vání služeb, které jednou můžete 
sami potřebovat.

Darujte kvalitní podzim života

 červen 2017 červen 2017
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SENIOŘISENIOŘI

Kvůli technické závadě na 
kamerovém systému byly 
ráno 17. 5. na zhruba dvě 

hodiny obousměrně uzavřeny Loch-
kovský a Cholupický tunel na praž-
ském dálničním okruhu. Provoz byl 
obnoven krátce před půl devátou. 
Právě v tu dobu vestečtí senioři 
popojížděli autobusem zbraslav-
ským údolím. Naštěstí nejeli na 
letiště. První zastávkou výletníků 
bylo poutní místo Svatá Hora u Pří-
brami. Dříve na toto místo putovali 
poutníci a procesí několik dnů. Seni-
oři měli proti plánovanému příjez-
du ztrátu jen jednu hodinu.

Svatá Hora – vrch nad městem Pří-
bram, byla již od středověku zná-
mým církevním místem opřede-
ným zázraky. To byl jeden z důvodů, 
proč se tento dnes rozsáhlý barokní 
skvost stal jedním z nejznámějších 
poutních míst v České republice 
a zároveň významným centrem 
mariánského kultu v Evropě. Roz-
hodující význam měl v historii Svaté 
Hory rok 1647, kdy do té doby 
poměrně málo známou kapli získali 
jezuité a podle plánů Carla Luraga 
a P. Benjamina Schleyera ji začali od 
roku 1658 velkoryse přebudovávat 
na honosný chrám. Na jeho konečné 
architektonické podobě z let         
1727 - 1728 se podílel i K. I. Dient-
zen hofer. V roce 2015 byl areál 
rekonstruován.

Po komentované prohlídce poutní-
ho areálu stihli senioři ještě 
poobědvat v centru města a pak 
následovalo druhé zastavení. Jen 20 
km nás dělilo od zámku Dobříš. 

Rokokový zámek nás upoutal nejen 
svou výraznou fasádou, ale i svým 

rozsahem. Jeho součástí je fran-
couzský a anglický park. 

I když dobříšské sídlo je jako krá-
lovský statek zmiňováno již  
v roce 1252, jeho současná podo-

ba pochází z let 1745 - 1765, kdy 
přestavbu na zámek uskutečnil 
Jindřich Pavel Mansfeld. Spojením 
erbů a rodů vznikl pak nový šlech-
tický rod Colloredo - Mannsfeld, 
který zde pobýval až do roku 1942. 

V tomto roce byl zámek vyvlastněn 
německou říší, jako sídlo si ho 
vybral zastupující říšský protektor 
Kurt Daluege. Po osvobození roku 
1945 se stal majetkem Českosloven-
ského státu. Zámek pak užívali 
téměř půlstoletí členové Českého 
literárního fondu jako Domov spiso-
vatelů. Současným majitelem je 
Jerome Col loredo-Mannsfe ld     
z Rakouska.

Zámek Dobříš je trojkřídlá 
patrová stavba s mansardo-
vými střechami. Senioři si 

prohlédli interiéry zámku, které 
nabídly expozici jedenácti pokojů 
s výzdobou ve stylu pozdního baro-
ka, rokoka a klasicismu, ale i míst-
nost zařízenou tak, jak ji znali po 
dobu 50 let po válce naši přední 
umělci. S podobiznou prezidenta 
Antonína Novotného, psacím sto-
lem a strojem, místním telefonním 
seznamem.  

Po prohlídce zámku, občerstveni 
kávou a sladkým zákuskem      
v zámecké restauraci, pokračovali 
senioři procházkou udržovaným 
zámeckým parkem (2 ha), který 
svými květinovými ornamenty  
a stříhanými ploty z buxusů vzbu-
zoval atmosféru vídeňského Schön-
brunnu nebo ”malé Versailles ”. 
Jedná se o kompozici francouzské-
ho parku založenou na striktní 
symetrii, rozkládající se na pěti tera-
sách. Na jižním konci parku se 
nachází oranžérie, která tvoří proti-
pól zámecké budovy. Součástí 
zahrady jsou kamenná sousoší, plas-
tiky, kterým dominuje kaskádová 
fontána.

Začátek výletu, kdy se cesta díky 
problémům v dopravě začala pro-
dlužovat, seniory neodradil. Obdob-
né obtíže řidiče a motoristy provází 
každý den. Naopak, příjemné poča-
sí, které je dosud nezradilo, nedovo-
lilo účastníkům zájezdu zkazit nála-
du.

Výlet seniorů 

do Příbrami 
a na zámek Dobříš 
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Výlet seniorů 

do Příbrami 
a na zámek Dobříš 

 červen 2017 červen 2017



24 25

OBECNÍ POLICIESENIOŘI

„Humor je živá voda, která je zdar-
ma, ač je nejdražší ” říká Josef Fou-
sek, známý písničkář, znamenitý 
vypravěč, humorista a méně známý 
fotograf. Jeho příběhy určitě nikoho 
nezarmoutí, naopak, potěší.

Humorem byl okořeněný téměř 
dvouhodinový zábavní pořad 
„Zkrátka bez pozlátka“, který se 
konal 29. 5. 2017 v Kulturním cent-
ru Jesenice a stal se kulturním zážit-
kem i pro vestecké seniory.  Před-
ností Josefa Fouska, který se narodil 
na Kladně v roce 1939, je bezesporu 
pohotový jazyk. Známé jsou jeho 
epigramy, aforismy, zajímavé myš-
lenky a bystré postřehy. Autorova 
tvorba literární i písničkářská má 

stále své čtenáře a posluchače, 
neboť je aktuální, přináší satiru, 
často hořkou a bez jinotajů.

Příští akce SVS, která se bude konat 
po členské schůzi (16. 6.), je naplá-
novaná na úterý 20. 6. 2017. Všichni 
senioři budou včas upozorněni  
SMS zprávou. Pojedeme MHD do 
Muzea Policie české republiky         
v Praze, kde se koná Výstava kos-
týmů, rekvizit a řady exponátů, 
které byly použity při natáčení 
úspěšného TV seriálu ”Četníci    
z Luhačovic”.´

Spolek vesteckých seniorů

Zábavné setkání s Josefem Fouskem 

„Zkrátka bez pozlátka“ 

Z knihy událostí

OBECNÍ POLICIE 
Vestec

V období od 1. 5. 2017 do 2. 6. 2017 řešila Obecní policie Vestec celkem 477 
událostí ve všech obcích, kde na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy 
působí, v samotné obci Vestec evidujeme celkem 67 událostí.

Celkem bylo zjištěno 190 přestupků, přičemž v 68 případech postačilo vyřešení 
domluvou, 99 přestupků bylo vyřešeno na místě blokovou pokutou, ostatní 
přestupky jsou v řešení příslušných správních orgánů.

Obecní policie také zjistila ve čtyřech případech podezření ze spáchání 
trestného činu, které předala k šetření Policii ČR.

S teplým, skoro letním počasím přibývá obecním strážníkům práce. Kontrolují 
totiž nejen řidiče, ale také cyklisty, kteří stále jezdí za šera bez svítilny                 
a blikačky. Podle našich nejnovějších zkušeností mnoho cyklistů stále nemá na 
svém kole povinnou výbavu. Navíc, pokud cyklistu strážníci zastaví a cyklista 
jeví známky opilosti nebo pokud je jeho jízda podezřelá, kontroluje se 
dechovou zkouškou jeho ovlivnění alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Při 
pozitivním výsledku je přivolána Policie ČR, která případ přebírá k dořešení.

V roce 2016 vyšetřovala Policie ČR 2.476 dopravních nehod s účastí cyklistů. 
Zemřelo při nich 39 cyklistů (z toho 28 bez přilby), dalších 417 jezdců na kole 
utrpělo těžké zranění (z toho 288 bez přilby), lehce zraněno bylo 3.071 cyklistů 
(2.134 bez přilby).

Zpráva o činnosti Obecní policie Vestec
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Preventivní rady pro cyklisty

Jezdíte na kole po silnici? Nezapo-
meňte na povinnou výbavu jízdního 
kola, která je kontrolována Policií 
ČR. S jízdním kolem vybaveným 
všemi potřebnými komponenty se 
vyhnete komplikacím ze strany 
policie a budete jezdit bezpečněji.

Přilba je povinná pro cyklistu do 18 
let, ale život může zachránit v kaž-
dém věku!

Před jízdou zkontrolujte všechny 
důležité součásti na kole!

Povinná výbava kola

Povinná výbava jízdního kola je sta-
novena v příloze č. 12 vyhlášky 
č. 341/2014 Sb. (o schvalování tech-
nické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích).

Používáme sice termín „povinná 
výbava", ale tato povinnost má zajis-
tit cyklistovi bezpečnou jízdu a vidi-
telnost na silnici. Kolo musí být 
vybaveno následujícími prvky:

1. dvě na sobě nezávislé účinné 
brzdy

2. přední odrazka bílé barvy

3. zadní odrazka červené 
barvy

4. oranžové odrazky na obou 
stranách pedálů (tyto odraz-
ky mohou být nahrazeny 
světlo odrážejícími materiá-
ly, umístěnými na obuvi 
nebo v jejich blízkosti)

5. nejméně jedna odrazka oran-
žové barvy na paprscích 
předního nebo zadního 
kola, nebo obou kol na 
každé straně kola (tyto 
odrazky mohou být nahra-
zeny odrazovými materiály 
na bocích kola nebo na 
bocích plášťů pneumatik či 
na koncích blatníků nebo 
bočních částech oděvu cyk-
listy)

6. zaslepení konců řídítek (zát-
kami, rukojeťmi)

7. zakončení ovládacích páček 
(brzdy, měniče převodu) 
musí být obaleny materiá-
lem pohlcujícím energii

8. matice nábojů kol, pokud 
nejsou křížové nebo rych-
loupínací, musí být uzavře-
né

Za snížené viditelnosti musí být 
kolo dále vybaveno:

9. vpředu světlometem bílé 
barvy

10. vzadu svítilnou se zadním 
obrysovým světlem červené 
barvy

11. zdrojem elektrického prou-
du (dynamo, baterie)

Doporučená výbava

• zvonek
• kryt řetězu
• blatníky

• zámek na kolo
• lepení
• láhev s pitím
• stojan

Bezpečně na kole

• používat přilbu (povinnost 
pro cyklisty do 18 let)

• nosit re�exní vestu (v noci je 
re�exní oblečení vidět až na 
3x větší vzdálenost než bílé 
a 10x větší vzdálenost než 
modré)

• kontrolovat technický stav 
kola (utažení matic a šrou-
bů, stav pneumatik a jejich 
nahuštění, funkčnost brzd, 
čistota odrazek, napnutí 
řetězu)

• nepodceňovat povinnou 
výbavu

• neposlouchat hudbu (Mp3 
apod., sluch varuje před 
nebezpečím dříve než zrak, 
např. nákladní automobil 
blížící se k zatáčce)

• znát dopravní předpisy

Zdeněk Vočka
vedoucí Obecní policie Vestec

 červen 2017 červen 2017



OBECNÍ POLICIEOBECNÍ POLICIE

26 27

Preventivní rady pro cyklisty

Jezdíte na kole po silnici? Nezapo-
meňte na povinnou výbavu jízdního 
kola, která je kontrolována Policií 
ČR. S jízdním kolem vybaveným 
všemi potřebnými komponenty se 
vyhnete komplikacím ze strany 
policie a budete jezdit bezpečněji.

Přilba je povinná pro cyklistu do 18 
let, ale život může zachránit v kaž-
dém věku!

Před jízdou zkontrolujte všechny 
důležité součásti na kole!

Povinná výbava kola

Povinná výbava jízdního kola je sta-
novena v příloze č. 12 vyhlášky 
č. 341/2014 Sb. (o schvalování tech-
nické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích).

Používáme sice termín „povinná 
výbava", ale tato povinnost má zajis-
tit cyklistovi bezpečnou jízdu a vidi-
telnost na silnici. Kolo musí být 
vybaveno následujícími prvky:

1. dvě na sobě nezávislé účinné 
brzdy

2. přední odrazka bílé barvy

3. zadní odrazka červené 
barvy

4. oranžové odrazky na obou 
stranách pedálů (tyto odraz-
ky mohou být nahrazeny 
světlo odrážejícími materiá-
ly, umístěnými na obuvi 
nebo v jejich blízkosti)

5. nejméně jedna odrazka oran-
žové barvy na paprscích 
předního nebo zadního 
kola, nebo obou kol na 
každé straně kola (tyto 
odrazky mohou být nahra-
zeny odrazovými materiály 
na bocích kola nebo na 
bocích plášťů pneumatik či 
na koncích blatníků nebo 
bočních částech oděvu cyk-
listy)

6. zaslepení konců řídítek (zát-
kami, rukojeťmi)

7. zakončení ovládacích páček 
(brzdy, měniče převodu) 
musí být obaleny materiá-
lem pohlcujícím energii

8. matice nábojů kol, pokud 
nejsou křížové nebo rych-
loupínací, musí být uzavře-
né

Za snížené viditelnosti musí být 
kolo dále vybaveno:

9. vpředu světlometem bílé 
barvy

10. vzadu svítilnou se zadním 
obrysovým světlem červené 
barvy

11. zdrojem elektrického prou-
du (dynamo, baterie)

Doporučená výbava

• zvonek
• kryt řetězu
• blatníky

• zámek na kolo
• lepení
• láhev s pitím
• stojan

Bezpečně na kole

• používat přilbu (povinnost 
pro cyklisty do 18 let)

• nosit re�exní vestu (v noci je 
re�exní oblečení vidět až na 
3x větší vzdálenost než bílé 
a 10x větší vzdálenost než 
modré)

• kontrolovat technický stav 
kola (utažení matic a šrou-
bů, stav pneumatik a jejich 
nahuštění, funkčnost brzd, 
čistota odrazek, napnutí 
řetězu)

• nepodceňovat povinnou 
výbavu

• neposlouchat hudbu (Mp3 
apod., sluch varuje před 
nebezpečím dříve než zrak, 
např. nákladní automobil 
blížící se k zatáčce)

• znát dopravní předpisy

Zdeněk Vočka
vedoucí Obecní policie Vestec

 červen 2017 červen 2017



MATEŘSKÁ ŠKOLA VESTECMATEŘSKÁ ŠKOLA VESTEC

28 29

 příležitosti svátku rodin Kjsme na zahradě naší 
mateřské školy uspořádali 

sportovní odpoledne. Těšili jsme se 
z velké účasti rodičů, babiček, dětí, 
které školku navštěvují, ale i těch, 
kteří brány školky již opustili. Cílem 
této akce bylo zapojit do připrave-
ných aktivit jak děti, tak i rodiče, 
aby mohli společně s námi i se 
svými dětmi strávit hezké odpoled-
ne. K zábavě bylo připraveno něko-
lik stanovišť, jako například skákání 
v pytli, skákání společně s přiváza-
ným rodičem za nohu, chytání rybi-
ček, skok přes překážky, hod na 

kužel, přetahování na laně či bow-
ling. Za splnění úkolu děti dostaly 
razítko, a pokud měly kartičku 
plnou potřebných razítek, získaly 
také malou odměnu. Zpestřením 
této akce byla účast vesteckých hasi-
čů, kteří v horkém odpoledni osvě-
žovali děti, ale nejen to, děti si také 
vyzkoušely, jak se stříká z pravé 
hasičské hadice na cíl. Celou akci 
zpříjemnila ochutnávka různých 
pomazánek přímo z naší školní 
kuchyně, ovoce, zelenina a také stu-
dené i teplé nápoje. Bylo to úžasně 
strávené odpoledne, na které bude-
me rádi vzpomínat. 

Den rodin

ruhý ročník akce „Do školky Dna kole“ je za námi. Stejně 
jako loni jsme se jako tým 

MŠ Vestec zúčastnili celorepubliko-
vé akce „Do práce na kole“ a snažili 
se zapojit i vás – rodiče a děti. A tak 
vznikl další ročník této sportovní 
akce. A bylo to skvělé.

Měla jsem obrovskou radost, když 
jsem po ránu viděla přeplněné sto-
jany s koly, koloběžkami či potkáva-
la rodiče s dětmi, jak jdou pěšky či 
jedou na bruslích. Když mi děti hlá-
sily, jak se do školky dopravily jinak, 
než autem. Že to mamince zkompli-
kovalo situaci s dopravou do práce, 
ale stejně popadla kolo a jela do škol-
ky také. Když tatínci jezdili společ-
ně se svými dětmi na koloběžkách, 

bruslích nebo dokonce přiběhli. 
Vám všem patří obrovský dík. Pro-
tože vidět u dětí tu radost a štěstí, 
že si mohou natisknout další razít-
ko za svou sportovní účast, byla 
neskutečná.

Ptáte se, proč tato akce vlastně 
vznikla a proč se jí i my každoročně 
účastníme? Zeptejte se svých dětí, 
protože ty to vědí!

Velký dík patří také všem z týmu MŠ 
Vestec, protože jsme společně 
našlapali krásných 1328,5km.     
A jedeme dál, protože do školky na 
kole můžeme jezdit nejen v květnu, 
ale po (skoro) celý rok.

Bc. Martina Lancmanová

Do školky na kole 2017
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Jarmark plný dobrot

větnový Vestecký jarmark a Restaurant day nám přinesl řadu skvělých, Knejen, gastronomických zážitků. Kdo zavítal, jistě ochutnal některý 
z ovocných nebo čokoládových koláčků, které kolemjdoucí návštěvníky 

přímo lákaly k nakousnutí. Na své si přišli i milovníci slaných dobrot nebo dal-
ších pochoutek. Domů jste si mohli odnést domácí medy, koření, různé zavaře-
niny, výrobky z kozí farmy i mnoho rukodělných výrobků – jako jsou šperky, 
originální hračky pro děti, mýdla, spony do vlasů a mnoho dalšího. Zatímco rodi-
če si vybírali z pestré nabídky jarmarku, děti mohly zatím tvořit malované taš-
tičky, barevné pískové obrázky nebo lepené náramky a obrázky. Program všem 
zpestřila také chemická dílnička s veselými a barevnými pokusy, které předved-
la dvojice zkušených chemiků. Děti okouzlil hořící kapesník, který nakonec 
vůbec neshořel, sopka ve válci, faraonovi hadi nebo třepací baňka měnící barvy. 
Po skončení představení si děti mohly samy vyzkoušet některé jednoduché 
barevné pokusy. Věříme, že Vás náš jarmark zaujal a zavítáte i na další ročník, 
který se bude konat letos na podzim.

Temperamenty našich dětí

noho maminek si přišlo do Baráčku poslechnout povídání o tempera-Mmentech, které připravila lektorka A-centra Bc. Hanka Perglerová. 
Napadla Vás někdy analogie mezi čtyřmi základními temperamenty 

a stárnutím člověka? Malé děti nejvíce odpovídají charakteru sangvinika (přelé-
tavý, zvídavý, žije přítomností), dospívající mládež můžeme krásně přirovnat 
k temperamentu cholerika (prudký, výbušný, s vysokými nároky na sebe i na 
ostatní), zralý věk odpovídá temperamentu melancholika (pomalejší, moudrý, 
naslouchající, energii směřuje spíše dovnitř), a staří lidé jsou nejčastěji �egmati-
ky (nic nepotřebují, mluví pomalu, šetří síly). Všem nám je ale jasné, že každé 

dítě není jen sangvinik, ale často se mezi nimi objevují také cholerici nebo nao-
pak uzavření melancholici. Na semináři jsme si povídali o možnostech, jak k je-
dnotlivým temperamentům přistupovat, jak jim správně vybrat aktivity pro 
volný čas nebo jaké jídlo jim pomůže uvolnit jejich napětí a energii.

Věděli jste, že dítě do tří let si vlastně „zkouší role“ v různých charakterech? 
Hledá si tak samo sebe. Také je dokázané, že až do sedmi let věku děti doslova 

nasávají charakter pečujícího rodiče 
a chovají se podobně jako on, ale po 
7. roce se začne projevovat jejich 
vlastní osobnost a jejich chování se 
tak může výrazně změnit. Nezoufej-
te, jedná se o přirozený vývoj osob-
nosti a Vaše dítě tato změna posune 
zase o krok dál. Stává se z něj samo-
statná vyzrálá bytost. Držme jim pal-
ce.

Dětská olympiáda v neděli 25. 6.

Poslední předprázdninovou akcí, na kterou srdečně zveme všechny děti 
od 4 do 14 let, je již 4. ročník Dětské olympiády. Těšit se můžete na osm 
různých sportovních disciplín, které v mnohém připomínají opravdové 

atletické soutěže. Děti budou soutěžit v kategoriích podle věku a budou v nich 
také vyhodnocovány. Na stupních vítězů se tak může ocitnout i Vaše dítě. Při-
hlášky ve tvaru: OLYMPIADA_JMENO DITETE_DATUM NAROZENI posílejte 
hlavní organizátorce Lence Kohoutové na tel.: 774 567 909 nebo na e-mail:    
rcbaracek@gmail.com, nejpozději do 23. 6. Vstupné je 30 Kč/ dítě. Sportovat 
budeme na fotbalovém hřišti ve Vestci, začínáme ve 14:00. Velmi bychom přiví-
tali pomoc rodičů se zajištěním dozoru na některých stanovištích. Kontaktujte 
prosím předem hlavní organizátorku. Děkujeme a těšíme se na Vás!
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Co nás v Baráčku čeká o prázdninách?

éto nám již dalo ochutnat krásné slunné dny a dětem se blíží prázdniny. LI program v Baráčku pomalu dobíhá k prázdninám a provoz herny je teď 
s ohledem na krásné počasí omezený. Týká se to zejména odpoledních 

heren pro veřejnost, které jsou od června uzavřené! Dopolední herny zůstávají 
v provozu v případě, že pokračují pravidelné kurzy s nimi související. Pokud 
plánujete jednorázovou návštěvu, doporučujeme zkontrolovat si aktuální situa-
ci na www.rcbaracek.cz. O tom, kdy končí pravidelné kurzy, budete informová-
ni svými lektory. 

Po dobu prázdnin bude herna v Baráčku zavřená a otevře se opět na začátku 
září, pravděpodobně 11. 9. Od tohoto data budou také pomalu začínat všechny 
pravidelné kurzy pro děti od 18 měsíců do 8 let, proto sledujte naše webové 
stránky a přihlaste se včas na kurzy, které Vás zaujmou. Informace Vám přijdou 
také elektronicky, pokud odebíráte naše měsíční Aktuality (přihlásit k odběru 
se můžete na našich webových stránkách). První zářijový týden ještě využijeme 
k důkladnému úklidu a přípravám na další sezonu. A protože herna má být 
především VAŠE oblíbené místo, uvítáme pomoc kohokoliv z vás. Budeme 
třídit, uklízet, čistit, organizovat a hlavně, vymyslíme společně, co dalšího 
bychom mohli pro naše děti uspořádat. Chcete-li se zúčastnit, napište Katce 
Haladové na tel.: 777 129 542. My, maminky a dobrovolníci z RC Baráček, se těší-
me na zájem dalších maminek a dobrovolníků

RC BARÁČEKRC BARÁČEK
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Více informací a fotogra�e ze všech akcí a kurzů pořádaných 
v RC Baráček najdete na www.rcbaracek.cz nebo na našem facebooku.

Přejeme všem krásné a slunečné léto plné pohody a odpočinku.

Za tým RC Baráček
Petra Vovsová a Katka Haladová

Děkujeme spřátelenému Baráčku za pozvání na VESTECKÝ JARMARK 
2017, kterého jsme se rádi účastnili. 

Budeme se těšit, že i vy, vestečtí, budete navštěvovat naše otevřené akce. 
Připravujeme pokračování oblíbených DÁMSKÝCH KLUBŮ i CHARITATIV-
NÍCH VÝMĚNNÝCH BAZÁRKŮ, ale i mnoho dalších společenských akcí.

BARÁČNICKÁ RYCHTA v Hrnčířích 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 v BARÁČNICKÉ RYCHTĚ
PRAVIDELNÉ KROUŽKY DDM–DŮM UM: 
FIMO DÍLNA A ŠPERKOVÁNÍ - Kreativní dílna pro tvořivé slečny. 
RUČNÍ PRÁCE A STROJOVÉ ŠITÍ - Kroužek pro slečny, které si rády navrhnou 
a ušijí vlastní model nebo módní doplněk.
KURZ ŠITÍ PRO DOSPĚLÉ 1x měsíčně - Kurz pro ty, kteří si rády navrhnou 
a ušijí vlastní model nebo módní doplněk nebo je prostě baví šít.
HERNIČKA PRO NEJMENŠÍ - Dopolední blok pro předškolní děti za 
přítomnosti rodičů. 

TVOŘENÍ PRO RODIČE S DĚTMI - Společné kreativní tvoření pro celou rodinu.
KERAMIKA PRO DĚTI - Kroužek určený prvňáčkům a začátečníkům v práci 
s keramickou hmotou. 
TANEČKY PRO PŘEDŠKOLÁKY – Hodinové taneční hrátky pro nejmenší.

Veškeré informace najdete na stránkách DDM-DŮM UM 
http://www.dumum.cz/o-nas-pracoviste-kunratice-seberov-hrncire . 

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

BARÁČNICKÁ RYCHTA
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Jako nejbližší příležitost pro setkání s vašimi dětmi je v červenci 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „INDIÁNI Z HRNČÍŘŮ“.  

V týdnu od 10. do 14. 7. 2017 budeme denně od 8:00 do 17:00 pro Vaše děti 
připraveni s bohatým programem.  
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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.

Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. 
se sídlem ve Vestci hledají do divize 
Údržba a provoz nové zaměstnance.

Pracovní náplň: 
řízení vozidel – osobních, multikár, 
sekaček, údržba obecní zeleně, 
sekání stroji – křovinořezy.

Místo výkonu práce: 
Dolní Jirčany, Psáry, Vestec.

Požadujeme řidičské oprávnění skupiny B, 
 samostatnost, zodpovědné jednání.

 Pracovní doba 40 h/týdně, 5 týdnů dovolené, 
 stabilní zaměstnání, placené přesčasy, 
roční odměny, stravenky.

 Platové ohodnocení až 22.500 Kč.

Kontakt: technickesluzby@tsdb.cz, 
tel:. 734 755 514, www.tsdb.cz

Zájemci volejte na uvedený kontakt, nebo přijďte 
osobně do areálu AGRO ve Vestci, ul. Na Průhoně 159.

Sekací práce je možné též provádět jako brigádu (100 Kč/hod).

Technické služby obce Vestec, p.o.
nabízí dopravu dodávkou Citroen Jumper

Cena za 1 km 12 Kč bez DPH.
 

Pro více informací a objednávky volejte: 734 755 514

mailto:technickesluzby@tsdb.cz
mailto:technickesluzby@tsdb.cz
http://www.tsdb.cz
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