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Úvodní slovo 
 
Vážení občané, milí čtenáři, 
 
právě držíte v ruce poslední letošní číslo 
Vesteckých listů. Dovolím se tedy malou bilanci 
dění v redakci, kdy v průběhu letošního roku 
prošly Vestecké listy některými změnami. 
V současné době vychází jako dvouměsíčník, 
redakční rada má dva nové členy, změnila se 
tiskárna, kdy došlo ke zlevnění tisku při 
zachování stejné kvality. Zároveň jsme se vám 
snažili přinášet aktuální příspěvky jak z dění 
v obci, tak i v jejím blízkém okolí. Věřím, že 
i v příštím roce se budeme moci na těchto 
stránkách setkávat a přeji vám s předstihem 
příjemné prožití zbytku roku a úspěšný vstup do 
roku 2010. 
 
A nyní již k obsahu aktuálního čísla. V obci se 
za poslední tři měsíce udály mnohé věci, 
v průběhu záři byla opravena Vestecká ulice, 
zkolaudovala se rekonstrukce rybníka, proběhlo 
výběrové řízení na dodavatele mateřské školy 
a technický dozor investora, bylo 
zrekonstruováno dětské hřiště v Javorové ulici 
a mnohé další. Podrobné informace nejen 
k uvedeným akcím najdete v tomto čísle. 
 
V obci jsou do konce letošního roku ještě 
naplánovány mnohé akce, které běží, jako je 
například aktualizace dopravního značení, 
zpracování projektu na nový systém 
jednosměrných ulic, rekultivace okolí rybníka, 
zahájení výstavby mateřské školy. Tento výčet 
není samozřejmě úplný, zahrnuje pouze některé 
vybrané akce, o kterých vás samozřejmě 
budeme i nadále informovat. 
 
Přeji vám příjemné prožití Vánoc a úspěšný 
vstup do roku 2010. 
 
Marek Kowalewski 
redaktor 
 

 

Inzerujte ve Vesteckých listech 
 

redakce@vestec.cz 
 

tel.: 603 481 560 
 

 

 

Z dění v obci 
 
Kolaudace rybníka 
 
V průběhu měsíce října 2009 proběhla úspěšně 
kolaudace rybníka. Vzhledem k tomu, že 
informace ke stavbě byly popsány již v minulém 
čísle Vesteckých listů, dodal bych snad jen, že 
obec již obdržela na svůj účet i dotaci v celkové 
výši 3.359.901,43 Kč. 
 
V dalším kroku má obec v plánu vybudovat 
okolo celého rybníku chodník tak, aby bylo 
možné využít jednoho z mála souvislých porostů 
zeleně v naší obci. Zároveň s vybudováním 
chodníku je v plánu také revitalizace zeleně 
a jeho, která by měla přispět ke vzniku 
plnohodnotné odpočinkové zóny, určené všem 
občanům obce. 
Pro zajištění přítoku rybníka obec zadala 
zpracování studie proveditelnosti, výsledky by 
měly být známy ještě letos a na jejich základě 
budou dále řešeny možnosti přítoku vody do 
rybníka. 
 
Přestože by již měla být vyřešena všechna 
„černá“ napojení do dešťové kanalizace vedoucí 
do rybníka, v sobotu 17. 10. 2009 opět došlo 
k proniknutí v tuto chvíli neznámého odpadu do 
rybníka. Z rybníka byl odebrán vzorek a byl 
odpad odčerpán. 
 
 
Výběrové řízení na dodavatele mateřské 
školy 
 
V měsíci říjnu 2009 bylo zveřejněno oznámení 
o podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 
MŠ Vestec včetně připojení na inženýrské sítě. 
Do tohoto výběrového řízení se přihlásilo celkem 
7 uchazečů, jejichž nabídky byly vyhodnoceny 
dne 02. 11. 2009 hodnotící komisí 
v následujícím složení: Norbert Dostál, 
JUDr. Tomáš Nevečeřal, Ing. Arch. Ivan Plicka, 
JUDr. Petr Sršeň, Ing. Ludvík Vopálenský. Čtyři 
nabídky byly vyloučeny a ze tří hodnocených 
nabídek byla poté jako ekonomicky 
nejvýhodnější varianta jednomyslně doporučena 
nabídka společnosti AVERS, spol. s r.o. 
s nabídkovou cenou 47.196.764,- Kč bez DPH.  
Dne 11. 11. 2009 bylo na veřejném zasedání 
zastupitelstva obce Vestec toto doporučení 
jednomyslně odsouhlaseno zastupiteli. Výsledek 
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soutěže byl následně zaslán uchazečům s tím, 
že po proběhnutí lhůty pro odvolání, v případě, 
že nenastanou komplikace, by měla být 
podepsána smlouva v první polovině prosince. 
 
V návaznosti na výběr dodavatele stavby byl na 
výše uvedeném zasedání také vybrán technický 
dozor investora (TDI), kdy na základě 
doporučení výběrové komise se jím stala firma 
Blacon s.r.o. s nabídkovou cenou ve výši 
780.000,- Kč bez DPH, která bude kontrolovat 
průběh výstavby a hájit zájmy obce ve vztahu 
s dodavatelem stavby. 
 
Na výstavbu školky by také měla navázat 
rekonstrukce ulic v okolí hřiště, zde se již bude 
jednat o samostatnou zakázku, na kterou bude 
vypsáno výběrové řízení v roce 2010. 
 
 
Oprava Vestecké ulice 
 
V průběhu měsíce záři 2009 proběhla oprava 
Vestecké ulice, kdy byly opraveny poškozené 
části v úseku od Restaurace U Klimešů po 
Vídeňskou ulici a v návaznosti na tuto opravu 
bylo také v říjnu provedeno nové vodorovné 
značení. Zbylý úsek Vestecké ulice až po hranici 
obce směrem ke křižovatce na Hrnčíře 
a Zdiměřice byl také opraven, zde však jen 
lokálně v několika místech. 
 
Celkové náklady na opravu byly ve výši cca 
1,5 milionu Kč, z toho se obec podílela částkou 
ve výši cca půl milionu Kč, Správa a údržba 
silnic Kladno se podílela zbylou částkou. Opravu 
provedla společnost Pražské silniční 
a vodohospodářské stavby, a.s. 
 
 
Rekonstrukce dětského hřiště v Javorové 
 
Vzhledem k tomu, že stávající dětské hřiště 
v Javorové ulici bylo již delší dobu 
v nevyhovujícím stavu, vyčlenili zastupitelé 
z rozpočtu obce prostředky na jeho rekonstrukci, 
která proběhla v měsíci říjnu 2009. V rámci 
rekonstrukce byla instalována nová certifikovaná 
hrací sestava, proveden nový povrch hřiště 
a také vybudováno nové oplocení, které se 
v době uzávěrky VL dokončuje. Celková cena 
rekonstrukce byla ve výši cca 206 tisíc Kč. 
 

 
 
 
Dešťová kanalizace v ulici K Jahodárně. 
 
Po třech letech od zahájení bude konečně 
dokončena tato akce. K původní smlouvě o dílo 
z roku 2006 byl uzavřen letos dodatek a nic tedy 
nebránilo v obnovení prací. Vlastní realizace 
byla zahájena v měsíci dubnu, vzhledem 
k nepříznivému počasí se realizace o něco 
prodloužila, ale již brzy bude celá akce 
dokončena. Celková cena činí 4.708.205,- Kč, 
v době uzávěrky tohoto čísla probíhaly ještě 
další práce na opravách asfaltového povrchu 
podél ulice k Jahodárně a rozšíření vozovky 
u křižovatky s ulicí Průběžná. 
 
 
Nákup pracovního vozidla 
 
Vzhledem k potřebám obce při úklidu bylo na 
veřejném zasedání zastupitelstva obce 
schváleno nakoupení repasovaného vozidla 
Multicar 25, a to včetně radlice na úklid sněhu 
a zametacího kartáče pro zimní údržbu, za 
celkovou cenu ve výši 492.303,- Kč. Toto 
vozidlo bylo obci předáno v předposledním 
listopadovém týdnu a v době, kdy čtete tyto 
řádky, máte možnost ho již potkávat v obci při 
plnění povinností naší pracovní čety. 
 
 
Nové šatny 
 
Na začátek příštího roku je plánováno osazení 
oken a dveří do budovy nových šaten. 
Dodavatelem bude společnost ASOKNO, spol. 
s r.o., celkovou cenu se podařilo dojednat 
z původní nabídky ve výši cca 700.000,- Kč na 
úroveň 350.000,- Kč. 
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Na osazení oken a dveří navážou v průběhu 
první poloviny roku další práce, které by měly 
vést k dokončení výstavby budovy nových šaten 
tak, aby již v létě byly připraveny k využití jak pro 
fotbalisty, tak pro volnočasové aktivity občanů 
obce. 
 
 
Pracovište Czech POINT 

Český Podací Ověřovací Informační Národní 
Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož 
cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve 
vztahu občan – veřejná správa. V současnosti 
musí občan často navštívit několik úřadů k 
vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží 
jako asistované místo výkonu veřejné správy, 
umožňující komunikaci se státem 
prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala 
data ne občan“. 

 
I v naší obci bylo nově zřízeno pracoviště Czech 
POINT, na kterém je možné získat následující 
dokumenty: 
Výpis z Katastru nemovitostí 
Výpis z Obchodního rejstříku 
Výpis z Zivnostenského rejstříku 
Výpis z Rejstříku trestů 
Výpis z bodového hodnocení řidiče 
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů 
 
Dále pracoviště řeší následující: 
Přijetí podání podle živnostenského zákona 
(§ 72) 
Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle 
zákona č. 124/2008 Sb. 
Podání do registru účastníku provozu modulu 
autovraků ISOH 
Výpis z insolvečního rejstříku 
Autorizovaná konverze dokumentů 
Datové schránky 
 
Za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb 
byla zrekonsturována místnost podatelny na 
OÚ, Czech POINT funguje v úřední hodinách v 
pondělí 08:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 a ve 
středu od 08:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00 hodin. 
 
 
 
 

Realizace výsadby nových stromů na 
pozemku parc. č. 417/3 mezi ulicemi 
Vídeňská a Nad Jezerem. 
 
V listopadu bylo vysázeno na výše uvedném 
pozemku 24 ks stromů. Náklady spojené s touto 
výsadbou uhradí z větší míry společnost 
T-LAND a.s., která realizovala výstavbu na 
sousedních pozemcích. Dokončení terénních 
a sadových úprav je plánováné na jaro 2010. 
 
Marek Kowalewski  
 

 
 

Výpisy z usnesení ZO 
 
 
Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva 
obce Vestec konaného dne 13. 10. 2009 
 
Přijatá usnesení: 
09/26/1  
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele 
zápisu Ing. Ludvíka Vopálenského. 
 
09/26/2  
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele 
zápisu Eduarda Jarolímka. 
 
09/26/3  
Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření pořadu 
jednání o bod č. 7 – „Schválení vybraného 
uchazeče pro dodávku pracovního stroje“. 
 
09/26/4  
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený pořad 
jednání.  
 
09/26/5  
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou 
smlouvu o spolupráci při vybudování, správě 
a provozování reklamně-navigačního systému 
pro obec Vestec a pověřuje starostu k podpisu 
této smlouvy. 
 
09/26/6 
Zastupitelstvo obce schvaluje navržené 
rozpočtové opatření č. 5 
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09/26/7  
Zastupitelstvo obce schvaluje společnost 
MULTICAR Servis Plzeň jako dodavatele 
pracovního stroje pro pracovní četu obce. 
 
Ostatní: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav plnění 
úkolů vyplývajících z přijatých usnesení. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zánik 
stavební uzávěry na pozemku parc. č. 327/16. 
 
 
Výpis usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva 
obce Vestec konaného dne 11. 11. 2009 
 
Přijatá usnesení: 
09/27/1  
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele 
zápisu MUDr. Eleni Zíkovou. 
 
09/27/2  
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele 
zápisu Petra Zderadičku. 
 
09/27/3  
Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření pořadu 
jednání o bod č. 7 – „Schválení vybraného 
uchazeče pro výkon TDI  stavby Mateřská škola 
Vestec včetně připojení na inženýrské sítě“, bod 
č. 8 – „Smlouva o poskytnutí příspěvku – Václav 
Brejla“, bod č. 9 – „Žádost o finanční příspěvek 
ZO ČSCH Vestec“,  bod č. 10 - „Prohlášení 
člena zastupitelstva Eduarda Jarolímka“ a bod 
č. 11 - „Informace o stavu přípravy regulačních 
plánů“. 
 
09/27/4 
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený pořad 
jednání. 
 
09/27/5 
Zastupitelstvo obce schvaluje vystoupení 
JUDr. Tomáše Nevečeřala. 
 
09/27/6 
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr 
nejvhodnější nabídky, tak jak jí doporučila 
hodnotící komise ve své zprávě o posouzení 
a hodnocení nabídek. Ekonomicky 
nejvýhodnější je nabídka uchazeče AVERS, 
spol. s r.o., IČ: 41190840, se sídlem Praha 4, 
Michelská 240, PSČ: 147 00 za cenu 
47.196.764,- Kč bez DPH. 
 

09/27/7 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo, 
která byla součástí zadávací dokumentace 
k výběrovému řízení na zhotovitele stavby 
"Mateřská škola Vestec včetně napojení na 
inženýrské sítě“ a pověřuje starostu podpisem 
této smlouvy s uchazečem AVERS, spol s r.o., 
IČ: 41190840, se sídlem Praha 4, Michelská 
240, PSČ: 147 00. 
 
09/27/8 
Zastupitelstvo obce schvaluje stažení bodu č. 4 
– „Kupní smlouva na prodej pozemků 
parc. č. 417/20 a 417/21 v katastrálním území 
Vestec u Prahy“ z pořadu jednání. 
 
09/27/9 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí 
účelové půjčky ve výši 20.000,- Kč, za účelem 
financování stavby přípojky splaškové 
kanalizace.  Půjčka bude poskytnuta jako 
bezúročná, s pravidelnou měsíční splátkou ve 
výši 500,- Kč, s první splátkou v lednu 2010 
a poslední splátkou v dubnu 2013. 
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou 
smlouvu o peněžní půjčce a pověřuje starostu 
podpisem této smlouvy. 
 
09/27/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou 
Dohodu o odstoupení od Darovací smlouvy 
uzavřené dne 04. 07. 2008 se společností 
Safina, a.s., IČ: 45147868. Zastupitelstvo obce 
pověřuje starostu podpisem této Dohody. 
 
09/27/11 
Zastupitelstvo obce schvaluje společnost Blacon 
s.r.o. jako dodavatele činnosti TDI stavby 
Mateřská škola Vestec včetně připojení na 
inženýrské sítě za cenu 780.000,- Kč bez DPH. 
 
09/27/12 
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou 
Smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši 
120.000,- Kč ve prospěch obce Vestec od 
Václava Brejly, IČ: 10213368, se sídlem Praha-
Libuš, Písnice, K Vrtilce 15/40 a pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy. 
 
09/27/13 
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek 
ve výši 10.000,- Kč pro Základní organizaci 
Vestec Českého svazu chovatelů, IČ: 70913617. 
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Ostatní: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí prohlášení 
člena zastupitelstva Eduarda Jarolímka. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace 
o stavu přípravy regulačních plánů. 
 
 

Bezpečnost v obci 
 
 
V poslední době došlo v naší obci k  nárůstu 
trestné činnosti a to především ve věci 
vykrádání bytů a rodinných domů. Dále je také 
naše obec stále vystavena nájezdům vykradačů 
aut, kdy snad není týden, aby nebylo vykradeno 
alespoň jedno vozidlo. 
 
Z tohoto důvodu řeší Komise pro dopravu 
a bezpečnost možnosti kamerového systému, 
který by mohl fungovat v naší obci. Vzhledem 
k tomu, že případná realizace je otázkou 
minimálně několika měsíců, dovolil bych si 
shrnout seznam doporučení, jak co nejvíce 
snížit riziko vykradení ať už vaší nemovitosti 
nebo vozidla. V první části se dozvíte, jak toho 
dosáhnout s nulovými finančními náklady, ve 
druhé některé možnosti, které nabízí trh v 
současné době. 
 
 
Ochrana nemovitostí: 
 
1) Vždy zamykejte vstupní dveře, v případě, že 

nejsou zamčené, je možné je otevřít během 
pár vteřin, 
 

2) nikdy nenechávejte v noci otevřená okna 
(ani v poloze tzv. ventilačky) v místnostech, 
v nichž nejste fyzicky přítomni, v případě 
nepřítomnosti v bytě nebo domě vždy 
všechna okna před odchodem zavřete, 

 
3) všímejte si svého okolí, pohybu podezřelých 

osob nebo vozidel, případné informace 
o jejich výskytu si zapište a předejte Policii 
ČR na lince 158, 
 

4) v případě, že je vaše nemovitost vybavena 
elektronickým zabezpečovacím zařízením, 
používejte ho. 

 
 

Ochrana vozidel: 
 
1) nikdy nenechávejte v odstaveném vozidle 

žádná zavazadla (i když neobsahují nic 
cenného – to zloděj neví a i škoda na 
rozbitém okně může být několikatisícová), 
 

2) nikdy nenechávejte v odstaveném vozidle 
elektronická zařízení, jako jsou například 
mobilní telefony, přenosné navigace, 
notebooky, 

 
3) v případě, že je vozidlo vybaveno 

zabezpečením, ať už mechanickým nebo 
elektronickým, používejte ho, 

 
4) všímejte si svého okolí. 
 
 
Možnosti zvýšení ochrany nemovitostí 
pomocí pořízení: 
 
1) elektronického zabezpečovacího zařízení 

(alarmu), u kterého je možné rozdělit funkci 
hlídání tak, že lze například hlídat pouze 
plášť budovy nebo pouze spodní patro, ve 
kterém přes noc nejste, alarmy existují jak 
v drátové tak bezdrátové verzi, dále je alarm 
možné napojit na pult centrální ochrany 
a nemovitost tak může být hlídána 24 hodin 
denně, 
 

2) bezpečnostních fólií na okna, které ztíží 
rozbití okna 

 
3) předokenních rolet nebo mříží, které ztíží 

možnost vstupu oknem 
 

 
Možnosti zvýšení ochrany vozidla pomocí 
pořízení: 
 
1) elektronického zabezpečovacího zařízení 

(alarmu), u kterého je dále možné poslat 
informaci o poplachu například pomocí 
SMS, případně ho napojit na alarm 
u nemovitosti, 
 

2) bezpečnostních fólií na okna, které ztíží 
rozbití skla, 

 
3) mechanického zabezpečení proti odcizení 

vozidla, většinou se jedná o zámek řadicí 
páky, 
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4) vyhledávacího systému, který v případě 
odcizení vozidla pomůže jeho nalezení. 

 
Výše uvedená zařízení je samozřejmě možné 
kombinovat a tím můžete dosáhnout vyššího 
zabezpečení. 
 
Vzhledem k opravdu široké nabídce jednotlivých 
produktů, která přesahuje prostorové možnosti 
našeho časopisu, doporučuji jejich vyhledání na 
internetu. 
 
Marek Kowalewski 
 
 
 

Úklid po psech 
 
I v naší obci se rozmáhá nešvar některých 
majitelů psů, kteří necítí potřebu po nich uklidit. 
Nejen že tím porušují platné právní předpisy, ale 
především všem občanům znepříjemňují pohyb 
po obci. Přestože obec nechala nainstalovat 
pytlíky na psí exkrementy, vypadá to, že někteří 
z majitelů psů se je rozhodli ignorovat nebo 
nepochopili jejich použití. Na místě je 
poděkování všem, kteří po svých psech uklízí. 
Na ty ostatní se vztahuje pokyn pro Městskou 
policii, aby se na toto jednání zaměřila 
a postihovala je v souladu s platnými předpisy. 
 
 
 
Komise pro dopravu 
a bezpečnost 

 
 
Jednosměrné ulice 
 
Provoz v naší obci za posledních 15 let značně 
narostl, a to jak v souvislosti s výstavbou přímo 
v naší obci, tak i v okolí. 
 
Vzhledem k poloze Vestce těsně před Prahou 
se naše obec stala tranzitním místem pro velkou 
část jihovýchodního regionu a kvůli častým 
kolonám na hlavních silnicích si mnozí řidiči 
zkracují cestu komunikacemi, které jsou určeny 
především pro místní obyvatele. 
 
Obec v minulém roce realizovala dopravní 
opatření, kdy na komunikacích v obytných 

lokalitách zavedla přednost zprava pro zajistění 
zpomalení projíždějících vozidel. 
 
V dalším kroku obec na základě doporučení 
Komise pro dopravu a bezpečnost, dopravního 
projektanta a připomínek dopravních odborníků 
provádějících pasportizace značení, přistoupila 
k tomu, že většina ulic v obytných lokalitách 
bude jednosměrných. Realizace proběhne 
nejdříve na přelomu roku 2009-2010. Tento krok 
přinese: 
 
§ snížení počtu vozidel, která využívala naše 

obytné lokality pouze k tranzitu, 
§ zvýšení bezpečnosti v ulicích (vyhýbání se 

protijedoucím vozidlům a chodcům), 
§ možnost legalizace parkovacích míst 

v ulicích, kde se v současné době parkuje 
v rozporu s platnou legislativou. 

 
Zjednosměrnění ulic přinese i jistá negativa, 
především to většina z nás bude mít ať už na 
cestě domů nebo z domova o kousek dál. 
Věříme však, že tato nepříjemnost bude plně 
vynahrazena právě pozitivním přínosem ať už 
bezpečnějšího provozu, tak snížení průjezdu 
tranzitujících vozidel. 
 
Věříme, že uvedená opatření přijmete 
s pochopením a v budoucnu oceníte jejich 
realizaci. 
 
Rekonstrukce místních komunikací 
 
Obec objednala nové projekty na rekonstrukci 
dosud nezpevněných komunikací v obci - 
Krátká, K Vodárně, K Rybníku, K Lomu. Je to 
nutný první krok pro vlastní relizaci, která se 
předpokládá v dalších letech. 
 
Dále byl objednán projekt včetně projednání na 
vybudování chodníku podél komunikace 
Vídeňská  od společnosti Safina a.s. až k Motelu 
U Krbu. Obec tím chce zabezpečit nejen pro 
chodce bezpečný přístup k tenisovému centru 
a motelu. 
 
Vaše případné podněty nám prosím zasílejte na 
adresu: doprava@vestec.cz. 
 
Komise pro dopravu a bezpečnost 
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VIKTORIA 
VESTEC 

 
 
Z dění kolem fotbalového hřiště 
 
Našim fotbalistům skončila podzimní sezóna, 
kterou zakončili na vynikajícím 1. místě 
v tabulce a k tomu jim určitě náleží gratulace. 
Poděkování samozřejmě také patří všem 
sponzorům, kteří fotbalový klub podporují 
a v neposlední řadě také fanouškům, kteří naše 
fotbalisty povzbuzují. Pro případný postup je 
aktuální umístění určitě dobrou startovní pozicí, 
ale teprve jarní část sezóny ukáže, jak se na ní 
kdo přes zimu připravil. 
 
Na hřišti se ale nehraje pouze fotbal, za účasti 
jak fotbalistů, tak občanů obce a také za 
přispění Obce Vestec byly uspořádány 
v průběhu podzimu další akce, jako bylo 
například dlabání dýní, nohejbalové 
a volejbalové turnaje, brigáda, během které 
došlo k úpravě hrací plochy a další. 
 
V letošním roce je naplánováno ještě jedno 
přátelské fotbalové utkání na Silvestra, na které 
jsou zváni všichni fanoušci. 
 
Více informací máte možnost najít na stránkách 
www.tjviktoriavestec.cz. 
 
Václav Drahoš, sekretář TJ Viktoria Vestec 
 
 
 
 
Mikulášská nadílka 
a Mikulášská zábava 
 

 
Kulturní komise a obec Vestec vás srdečně zvou 
na Mikulášskou nadílku, která se bude konat 
dne 05. 12. 2009 od 14 hodin v Motel U Krbu 
a dále také na Mikulášskou zábavu, která se 
bude konat také 05. 12. 2009 a to od 20 hodin 
v Restauraci U Klimešů. Pozvánky 
i s programem najdete v tomto čísle.  
 
 
 

 
Betlémské světlo 
 

 
Dne 23. 12. 2009 od 17 hodin pořádá Kulturní 
komise ve spolupráci s Obecním úřadem 
setkání před budovou OÚ, kde si budou moci 
občané odnést domů Betlémské světlo, které 
přivezou do Vestce skauti. Setkání zpříjemní 
také vystoupení sboru flétnistů. 
 
 
 
Absolventský koncert 
 

 
Lukáš Jindřich a Obec Vestec si dovolují pozvat 
všechny občany na absolventský koncert se 
souborem Bambini di Praga, který proběhne dne 
5. ledna 2010 od 19 hodin v Kostele sv. Šimona 
a Judy. Na programu jsou skladby B. Brittena, 
Z. Lukáše a L. Jindřicha. Kostel se nachází 
v Praze 1, na rohu ulic Dušní a U Milosrdných. 
Pozvánku naleznete na konci Vesteckých listů. 
 
 

ZKO Vestec 
 
 
ZKO Vestec zahajuje kurzy agility pro všechny 
aktivní pejsky a jejich pány.  
 
Cvičíme každou sobotu od 10 hodin. 
 
Kontakt: Alice Drábková,  
aldra@seznam.cz, http://aldra.sweb.cz 
 
 

Informace města Černošice 
 
Informace odboru dopravy 
o bodovém hodnocení řidičů 
 
Na silnicích není vždy zcela bezpečno, a to 
především kvůli nezodpovědným řidičům. 
Chvilka nepozornosti může zařadit i jinak 
bezproblémové řidiče mezi ty, kteří se 
dopustí chyby. Pro osvěžení paměti, ale 
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i jako varování, berte proto následující řádky 
o bodovém hodnocení řidičů. 
 
Současný systém bodového hodnocení byl v ČR 
zaveden 1. července 2006 zákonem č. 411/2005 
Sb., který novelizoval zákon č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů (zákon 
o silničním provozu). Body jsou zaznamenávány 
v registru řidičů obecním úřadem obce 
s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů 
ode dne, kdy je mu doručeno pravomocné 
rozhodnutí nebo oznámení o pravomocně 
uložené sankci za porušení vybraných 
povinností řidiče motorového vozidla. Dopustí-li 
se řidič jedním skutkem více přestupků nebo 
trestných činů, zaznamenají se body pouze za 
nejzávažnější z nich. Body se zaznamenávají 
jen do celkového počtu dvanácti, po dosažení 
tohoto počtu úřad neprodleně vyzve řidiče 
k odevzdání řidičského průkazu do 5 dnů po 
doručení výzvy. Uplynutím této lhůty dochází 
k pozbytí řidičského oprávnění i v případě, že 
řidičský průkaz není odevzdán. 
 
Řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo 
řidičský průkaz Evropských společenství se 
neodevzdává, ale jeho držitel po dosažení 
12. bodu pozbývá na dobu jednoho roku 
oprávnění řídit motorové vozidlo na území 
České republiky. Tato skutečnost je sdělena jak 
řidiči, tak i orgánu státu, který řidičský průkaz 
vydal. 
 
 
Vrácení řidičského oprávnění 
 
O vrácení řidičského oprávnění je řidič oprávněn 
požádat po jednom roce, pokud netrvá trest 
nebo sankce zákazu činnosti spočívající 
v zákazu řízení motorových vozidel uložený 
v trestním nebo přestupkovém řízení. 
Podmínkou vrácení řidičského oprávnění je 
prokázání odborné způsobilosti. Dnem vrácení 
řidičského oprávnění podléhá řidič novému 
bodovému hodnocení; všechny body se odečtou 
a počítají se znovu od nuly. Pokud řidiči 
12 kalendářních měsíců od naposledy 
zaznamenaných bodu není uložena další 
pravomocná sankce, kvůli níž jsou 
zaznamenány body, odečtou se 4 body 
z celkového počtu dosažených bodu. Po dalších 
dvanácti kalendářních měsících se odečtou další 
4 body, po třetích dvanácti kalendářních 
měsících se odečtou body zbývající. 

 
Lhůty pro odečtení bodů neběží po dobu 
uloženého trestu nebo po dobu sankce zákazu 
činnosti spočívající v zákazu řízení motorových 
vozidel uděleného v trestním nebo 
přestupkovém řízení. Odečtení bodů úřad 
zaznamená do 3 pracovních dnů po vzniku 
nároku. Řidiči není možné odečíst 4 body 
v případě, že dosáhl dvanácti bodů. Od 
1. 9. 2008 se řidiči odečítají 3 zaznamenané 
body také v případě, kdy příslušnému obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působností doloží, že 
se podrobil školení bezpečné jízdy ve středisku 
bezpečné jízdy. Takto však lze odečíst body 
nejvýše jedenkrát za kalendářní rok. 
 
Školení bezpečné jízdy se nemohou podrobit 
řidiči, kteří mají zaznamenáno více než 10 bodů 
nebo se dopustili jednání hodnoceného více než 
5 body ke dni absolvování školení. Více 
informací o odečtu 3 bodů je obsahem 
ustanovení v § 123e, zákona 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů (zákon 
o silničním provozu). Body do bodového 
hodnocení řidičů se evidují nejen u občanů 
(řidičů) České republiky, ale i u cizích státních 
příslušníků (ti se dle dosavadních výsledků 
podíleli na celkovém počtu bodovaných řidičů 
téměř 11 procenty). 
 
 
Aktuální stav bodového konta 
 
Řidič může proti záznamu bodů uplatnit námitky. 
Informace o změně a aktuálním stavu bodů 
nejsou řidiči oznamovány a nejsou mu dostupné 
ani prostřednictvím on-line informačního 
systému (internetu). Aktuální stav bodového 
konta lze zjistit podáním žádosti na příslušném 
obecním úřadu obce s rozšířenou působností 
nebo na kontaktních místech veřejné správy 
(Czech POINT). 
 
 
Hříšníkem je každý desátý řidič 
 
Obecními úřady obcí s rozšířenou působností 
bylo k 31. červenci 2009 letošního roku 
v centrálním registru řidičů evidováno 629 969 
řidičů, kteří se dopustili přestupku (trestného 
činu) započítávaného do bodového hodnocení 
řidiče, což odpovídá 9,75 % z celkového počtu 
registrovaných řidičů. Přestupku se tedy dopustil 
téměř každý desátý řidič. Struktura nejčastějších 
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přestupků se během doby zavedení bodového 
systému v České republice nijak zásadně 
nemění. V následující tabulce je uveden přehled 
jednání ve zkráceném znění, počet bodů 
a procentuální podíl na všech přestupcích 
a trestných činech: 
 
1. Překročení předepsané rychlosti v obci 

o méně než 20 km/h • 2 body • 25,2 % 
2. Porušení povinností vyplývajících ze 

zákazové či příkazové značky • 1 bod • 
17,1 % 

3. Porušení povinnosti být za jízdy připoután či 
užít ochrannou přilbu • 2  body • 15,8 % 

4. Porušení ustanovení o osvětlení vozidla • 
1 bod • 7,3 % 

5. Překročení předepsané rychlosti v obci 
o 20 km/h a více • 3 body • 6,6 % 

6. Držení telefonu v ruce nebo jiným způsobem 
při řízení vozidla • 3 body • 5,6 % 

7. Překročení předepsané rychlosti mimo obec 
o méně než 30 km/h • 2 body • 5,5 % 

8. Ohrožení pod vlivem návykové látky ve 
stavu vylučujícím způsobilost • 7 bodů • 
5 % 

9. Řízení motorového vozidla bez příslušného 
řidičského oprávnění • 7   bodů • 2,3 % 

10. Překročení předepsané rychlosti mimo obec 
o více než 30 km/h • 3 body • 1,9 % 

11. Ostatní 10,2 % 
 

Mgr. Pavel Juřica, vedoucí odboru dopravy 
Rozšíření hodin pro veřejnost na 
pracovištích MěÚ Černošice 
 

(zkušební provoz září – prosinec 2009) 
 

Na základě vyhodnocení průzkumu spokojenosti 
občanů se službami městského úřadu rozhodlo 
vedení města o spuštění zkušebního provozu 
rozšíření hodin pro veřejnost na vybraných 
pracovištích Městského úřadu Černošice. 
 
Hodiny pro veřejnost se prodlužují v pondělí 
do 18.00 a v pátek od 7.00 na vybraných 
pracovištích (viz úplný přehled). Po 
3 měsících zkušebního provozu bude 
v prosinci 2009 vyhodnoceno využívání této 
rozšířené služby a od ledna 2010 dojde buď 
k trvalé změně, nebo bude projekt upraven či 
v případě nevyužívání i zastaven. 
 
Připomínáme, že i v těchto rozšířených 
hodinách pro veřejnost na pracovišti Podskalská 
19, Praha 2, je možné si předem objednat 

pořadové číslo na určitou hodinu prostřednictvím 
webových stránek města – 
www.mestocernosice.cz, odkaz objednávání 
klientů, kde také najdete aktuální informace 
o hodinách pro veřejnost jednotlivých pracovišť, 
případná omezení činnosti a kompletní telefonní 
seznam. Je zde také možnost sledovat pořadí 
ve frontě a rychlost odbavení. 
 

Rozšířené hodiny pro veřejnost 
– pracoviště Podskalská –  

stav k září 2009 
 

ZKUŠEBNÍ PROVOZ 
vybraných pracovišť 
ZÁŘÍ – PROSINEC 

 
(pondělí do 18:00 a pátek od 7:00) 

 
Podatelna 
pondělí 8:00 - 18:00  
úterý 8:00 - 15:00  
středa 8:00 - 17:00 
čtvrtek 8:00 - 15:00 
pátek 7:00 - 12:00 
 
Pokladna 
pondělí 8:00 - 18:00  
úterý 8:00 - 12:00  
středa 8:00 - 17:00 
čtvrtek 8:00 - 12:00 
pátek 7:00 - 12:00 
Odbor dopravy (registr řidičů, registr vozidel) 
pondělí 8:00 - 18:00  
úterý 8:00 - 12:00  
středa 8:00 - 17:00 
čtvrtek 8:00 - 12:00 
pátek 7:00 - 12:00 
 
Správní odbor – oddělení správních činností 
(občanské průkazy, cestovní doklady, evidence 
obyvatel, matrika) 
pondělí 8:00 - 18:00 
úterý 8:00 - 12:00 
středa 8:00 - 17:00 
čtvrtek 8:00 - 12:00 
pátek 7:00 - 12:00 
 
 
Odbor Obecní živnostenský úřad 
pondělí 8:00 - 17:00 
úterý  8:00 - 12:00 
středa 8:00 - 17:00 
čtvrtek 8:00 - 12:00 
pátek  8:00 - 12:00 
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Všechny ostatní odbory (odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví, odbor životního prostředí, odbor 
kancelář starosty a kancelář tajemníka, zbývající 
pracoviště správního odboru a odboru dopravy – 
např. přestupky) úřadují pro veřejnost v základní 
době, a to:  
 
pondělí, středa 8:00 - 17:00 
 
Kontaktní telefon: 221 982 111 – spojovatelka 
úřadu v Podskalské 19, Praha 2 (MPSV) 
 
Ing. Jana Ullrichová, vedoucí odboru kancelář 
starosty, jana.ullrichova@mestocernosice.cz 
 
Některé řidičské průkazy platí jen 
do konce roku 2010 
 
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 
31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni 
vyměnit nejpozději do 31. prosince 2010. 
Uplynutím stanovené doby pro jejich 
výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti 
a jejich držitelé tak nebudou oprávněni 
k řízení motorových vozidel. Pokud by někdo 
i nadále řídil bez platného průkazu, dopustil 
by se přestupku, za nějž lze uložit pokutu. 
 
Výměnu řidičských průkazů provádí městské 
úřady nebo magistráty, příslušné podle místa 
trvalého pobytu na území České republiky. 
Obyvatelé okresu Praha - západ podávají 
žádost o výměnu řidičského průkazu na 
oddělení registru řidičů odboru dopravy 
Městského úřadu Černošice, Praha 2, 
Podskalská 19, 1. patro. Úřední doba: pondělí, 
středa 8.00 - 17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00 - 
12.00. Možnost rezervace naleznete na 
http://mestocernosice.cz/, další informace pak 
na stránkách Ministerstva dopravy: 
http://www.vymentesiridicak.cz/. 
 
Žádost o vydání „řidičáku“ 
 
Pro zpracování žádosti o vydání nového 
řidičského průkazu je třeba předložit vyplněný 
formulář platný doklad totožnosti, průkazovou 
fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a stávají 
řidičský průkaz. Nový řidičský průkaz bude 
zdarma vydán do dvaceti dnů od podání žádosti. 
V případě zrychleného řízení může být průkaz 
vydán za úplatu 500 Kč, a to ve lhůtě pěti 
pracovních dnů. 
 

Upozorňujeme, že rozhodující pro výměnu 
řidičského průkazu je datum jeho vydání, nikoliv 
typ řidičského průkazu. 
 
Výměnu příliš neodkládejte 
 
Vzhledem k velkému objemu řidičských průkazů 
určených k výměně je smyslem této informace 
dosažení stavu rovnoměrného tempa výměny 
řidičských průkazů a odstranění stresujících 
situací vyvolaných zvýšeným náporem zájemců 
o výměnu řidičských průkazů před koncem lhůty 
výměny. Situace, která vznikla při posledních 
povinných výměnách, budiž pro všechny, kteří 
přijdou na poslední chvíli, varováním. Obracíme 
se na držitele platných řidičských průkazů, které 
byly vydány od 1. ledna 1994 do 31. prosince 
2000, aby požádali o výměnu řidičského 
průkazu včas a ušetřili si tak zbytečné potíže 
a průtahy ve frontách na konci termínovaného 
období. 
 
Další vlna do konce roku 2013 
 
V další vlně budou vyměňovány řidičské průkazy 
vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004. 
Zde je lhůta pro vyřízení povinné výměny do 
konce roku 2013. Smyslem povinné výměny 
řidičských průkazů je, aby po roce 2013 byl 
v České republice platný jen jeden typ 
řidičského průkazu. 
 
Mgr. Pavel Juřica, vedoucí odboru dopravy 
 
 

Příspěvky čtenařů 
 
K příspěvkům čtenářů: 
 
Náš stálý dopisovatel, pan Janata, opět zaslal 
další svůj příspěvek. Přestože v něm má zase 
potřebu útočit na redakční radu, najdete tento 
jeho příspěvek v tomto čísle.  
 
Jen pár informací k obsahu jeho článku. 
  
1. Ano, je pravda, že pana Janatu ve Vestci 

skoro nikdo nezná, skoro by se dalo 
vzhledem k poloze jeho bydliště u našeho 
rybníka uvažovat o vestecké „lochnesce“ – 
skoro nikdo ho neviděl, ale snad každý 
o něm slyšel, 
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2. jeho dcera opravdu zvýhodňovala členy 
Vestecké zvoničky při zveřejňování článků, 
například paní Bucharové přijala zcela bez 
problémů článek po uzávěrce, ale když chtěl 
reagovat zastupitel Dostál na tento její 
článek, tak mu příspěvek zařazen nebyl – 
důkazy mám samozřejmě k dispozici, 

3. dva články do posledních tří čísel pan 
Janata zaslal, jeden byl podepsán pouze 
jeho jménem, na druhém byl podepsán jako 
jeden z několika občanů, ale zasílal jej on. 

 
Nebudu však čtenáře dále unavovat obranou 
proti neustálému napadání panem Janatou, se 
kterým má zkušenosti i mnoho dalších obyvatel, 
protože na rozdíl od pana Janaty se jako 
redakční rada snažíme především informovat, 
ne vést války. 
 
K zaslanému příspěvku paní Bucharové jako 
redakční rada uvádíme to, že jeho obsah je 
součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva 
z 11. 11. 2009, který je dostupný na internetu. 
Proto, stejně jako zastupitelé, nevidíme důvod 
k tomu ho duplicitně publikovat i na stránkách 
Vesteckých listů. V případě, že někteří čtenáři 
nemají přístup na internet, mohou do zápisu 
nahlédnout na OÚ. 
 
Marek Kowalewski 
 
 
Příspěvky čtenářů nemusí odpovídat názoru 
redakce. 
 
 
SOUTĚŽ OTEVŘENO x ZAVŘENO 
A VYJÁDŘENÍ NAŠÍ OBCE. 
 
Dne 15.10 vyšel v Našem Regionu můj 
příspěvek, který informoval o 7.ročníku soutěže 
Otevřeno x Zavřeno. Soutěž hodnotí přístup 
úřadů k veřejnosti, zejména dodržování zákona 
č.106/99 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím. V letošním roce bylo nominováno 
celkem 41 úřadů obcí a měst, mezi kterými se 
naše obec v hodnocení veřejnosti umístila na 19 
- 20 místě a v hodnocení nezávislé 10 členné 
poroty v kategorii Zavřeno - svoboda projevu na 
6. místě. Porota vyhodnotila nová Pravidla pro 
vydávání VL jako cenzurní. 
Za tímto příspěvkem, který byl redakcí zkrácen, 
bylo vyjádření naší obce, podepsané 
redaktorem Kowalewským. Tento redaktor jistě 
věděl, že redakce Regionu nebude ověřovat, 

zda jím napsaný text je pravda, či nikoliv a podle 
toho také vyjádření obce vypadá. Jsem zvyklý 
mluvit, psát i jednat na rovinu bez servítků. 
Redaktor Kowalewski lže jak když "tiskne". 
Již v samotných Vesteckých listech si z pravdou 
nedělá "žádné vrásky". Ve VL květen - červen 
2009 napsal, že jsem si na webových stránkách 
obce přál článek o pěstování banánů na 
Madagaskaru a že tento článek zařadí do 
některého z nejbližších čísel VL. Pochopitelně je 
to bezostyšná lež, nedovolil bych si takovým 
nesmyslem otravovat čtenáře. Ve stejném 
vydání v Úvodním slově věnuje mé osobě celé 2 
odstavce, ačkoliv z cca 3000 občanů Vestce mě 
z nich zná jen nepatrná hrstka. V jakémkoliv 
jiném periodiku by takový redaktor byl okamžitě 
vyhozen, u nás si takové jednání může dovolit 
jen díky naprosté benevolenci vedení obce. 
V Regionu ve vyjádření obce se dočítám, že mi 
byly jen v posledních třech číslech otištěny dva 
příspěvky. Přitom stačí nahlédnout do těchto tří 
čísel a snadno se zjistí, že mi vyšel pouze 
příspěvek v dubnových VL pod názvem "Zóna 
klidu u rybníka", v dalších dvou žádný. Panu 
Kowalewskému je úplně jedno, že se tato lež dá 
snadno prokázat. 
Když byla předtím redaktorkou paní Kábová, tak 
ve slově na úvod doslova prosila občany, aby 
psali do VL příspěvky. Redaktor Kowalewski 
nyní vyčítá mně a manželům Bucharovým, kolik 
kdy nám bylo otištěno příspěvků, které byly 
především o výstavbě, přírodě, zeleni, rybníku, 
lidovým tradicím a podobně. Tento redaktor je 
zřejmě jediný v republice, který občany odrazuje 
od psaní příspěvků a nová Pravidla mu 
vycházejí vstříc. 
Ve třetím odstavci píše: "V době, kdy jedinou 
členkou redakční rady byla dcera pana Janaty, 
měl přístup do VL jednodušší". Neznalý občan 
by se mohl domnívat, že jsem v té době ovládal 
tvorbu VL. Pan Kowalewski však "zapomněl" 
dodat, že moje dcera byla v redakci VL JEDEN 
CELÝ MĚSÍC v červenci 2008, poté co paní 
Pašková s touto prací skončila a nenašel se 
nikdo, kdo by byl ochoten to za ní dělat. Dcera 
dávala dohromady VL červenec - srpen 2008, ve 
kterých jsem žádný příspěvek neměl. 
V posledním odstavci se píše: " Každý občan 
obce má možnost se vyjádřit a prezentovat svůj 
názor v obecním periodiku a přesvědčit se 
o tom, že příspěvky jsou občanům běžně 
zveřejňovány".  Mohu doložit, že mě a ing. 
Bucharové nebyly zveřejněny příspěvky do VL 
květen - červen 2009 pro malicherný důvod, že 
jsme k příspěvkům, které jsme posílali mailem 
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nepřipojili naše adresy a čísla telefonů. Porotci 
tuto nepochopitelnou věc ohodnotili takto: " 
Redakční rada (resp. jediný její člen) odmítl 
zveřejnit příspěvek občana, reagující na útok na 
svou osobu, s obstrukčním odůvodněním (prý 
neuvedl telefon, ač ho znají). 
K dnešnímu novému příspěvku jsem připojil 
adresu i číslo telefonu, ale když se podívám na 
nová Pravidla, tak vidím, že je tam nastraženo 
hned několik bodů, které mohou být uplatněny 
a příspěvek nevyjde. Předně jsou to body 10) 
Příspěvky nesmí překročit hranice věcné kritiky 
a bod 12) Vybočení příspěvků z rámce Pravidel 
posuzuje redakční rada, tedy její jediný člen 
Kowalewski. 
Pokud můj příspěvek přesto vyjde, pak to bude 
potvrzení, že soutěž Otevřeno x Zavřeno má své 
opodstatnění a že moje snaha o demokratizaci 
Vesteckých listů nebyla marná. 
 
Ve Vestci 18.10. 2009  Otakar Janata 
 
 

Program akcí  
 

MC Pohádka, 
Průmyslová 1055, Jesenice u Prahy 

www.mcpohadka.jesenice.cz 
 
Kontakty Pohádka Jesenice:  
POZOR ZMĚNA! 
mcpohadka.jesenice@gmail.cz  
nebo na tel. 776 773 261. 

 
NOVÉ KROUŽKY VEDENÉ AKTIVNÍMI 

MAMINKAMI 
 
Od října každou St od 15.30h  
DÍLNA PRO VĚTŠÍ DĚTI. Nový kreativní 
kroužek pro větší předškoláky (od 5-ti let) bez 
rodičů, vedený aktivními maminkami (děti se 
nemusí hlásit předem). Děti si vyzkouší různé 
techniky, stříhají, lepí, malují a tvoří, domů si 
odnesou vlastní výrobek. Oproti běžné ceně 
kroužků, vedených AM (tj. 50 Kč), bude 
připočítán příplatek 10 – 20 Kč dle použitého 
materiálu.  
 
Od října každý Pá od 10.00h 
MIMÍSCI. V říjnu se vrací oblíbený kroužek pro 
nejmenší děti (0 – 1 rok) – říkanky, písničky, 
malé cvičeníčko s mrňousky a povídání 
s ostatními maminkami. 

 
KURZY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 

 
Od 11. 11. 2009 každý Čt od 18.30 
NEBOJTE SE NĚMČINY! KEINE PANIK! Kurz 
němčiny pro dospělé, mírně až středně 
pokročilé. Lektor: Mgr. Rita Faltová. Výukové 
materiály uzpůsobíme dle přání a potřeb 
uchazečů, stejně tak tématické okruhy, důraz 
bude kladen na neustálé opakování 
a procvičování. Jedna lekce - 100min., kapacita 
- 3-6 osob, cena - perm. 1800 Kč za 10 lekcí (tři 
lekce možno přesunout do dalšího "semestru", 
od celkové ceny za perm. se tedy příště odečtou 
1-3 hod – tj. 180 - 540Kč, v případě ukončení 
kurzu nebude žádná částka za promeškané 
hodiny vrácena!). Kurz začíná 11. 11. 09, do 
kurzu je možné přistoupit kdykoli!!! 
Registrace na tel. 776 773 261 nebo na 
mcpohadka.jesenice@gmail.com. 
 
Čt 16.00 - 18.00 
KURZ MASÁŽÍ KOJENCŮ A DĚTÍ, lektor: Ivana 
Antalová, Čt 16-18 hod (příp. Po 9.30-11.30) – 
kurz masáží kojenců a dětí do 2 let (vhodné i pro 
těhotné ženy a maminky bez doprovodu dětí – 
nácvik na panence – miminku), kurz se skládá 
ze 3x2 hod, cena: 1200 Kč (v ceně knížka), více: 
dotek.webs.com, registrace: 777 036 971. 
 
Každé Po dopoledne 
PLAVÁNÍ KOJENCŮ VE VANĚ. 0-6 měsíců. 
Pod vedením zkušené instruktorky v budově 
MC. Rozsah jedné lekce 40-60 min, zahrnuje 
plavání, masáž, protažení dítěte, konzultaci 
o výživě a vývoji dítěte. Cena: 6 lekcí 2700,-Kč. 
Bližší info a rezervace lekcí na tel: 777 849 269 
nebo na mcpohadka.jesenice@gmail.com. 

 
JEDNORÁZOVÉ AKCE 

 
Po 7. 12., 15.30 – 16.20h 
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ ANEB DOBRODRUŽSTVÍ 
VÁNOČNÍCH OZDOB. Vánoční divadlo – 
K. Skalická a R. Balcarová. I vánoční ozdoby 
mohou o Vánocích obživnout a mít svá přání. 
Stane se hvězdička z korálků opravdovou 
hvězdou na obloze? Vrátí se zpátky do Čech, až 
pozná štědrovečerní zvyklosti Grónska 
a Austrálie? To vše a ještě mnohem více se 
dozvíte v loutkové pohádce se zpěvy uváděné 
divadlem KRAB. Kapacita 20 dětí. Vstup: 130 Kč 
za dítě starší 2 let (záloha 80 Kč do 25. 11. 
v MC). Přihlášky na tel. 776 773 261 nebo 
mailem na: mcpohadka.jesenice@gmail.com. 
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Út 8. 12., 19.00 – 22.00h 
VÁNOČNÍ OZDOBY Z DRÁTKŮ A KORÁLKŮ 
s R. Balcarovou. Stačí hromádka skleněných 
perliček, trubiček a korálků, ohebný drátek, 
trocha trpělivosti a jako kouzlem vznikne křehká 
krása, která nás svátečně naladí. Pomocí dvou 
jednoduchých technik (navlékání a obtáčení) si 
vyrobíme vánoční ozdoby a strávíme příjemný 
večer bez televize a domácího shonu. Cena 
120,- Kč (včetně materiálu, záloha 60,- Kč do 
1. 12. v MC). Rezervace na 
mcpohadka.jesenice@gmail.com nebo na tel. 
776 773 261. 
Ne 13. 12., od 15.00h 
ZÁSADY KLIDNÉHO A ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA. 
Přednáška Evy Prokopcové. Jak prožijeme 
život, záleží jen na nás – co můžeme udělat pro 
to, abychom žili ve štěstí a radosti. Existují 
nějaké principy, kterými se můžeme řídit? Vstup: 
120 Kč. Přihlášky na evapro@seznam.cz nebo 
na tel. 776 018 200. 
Út 15. 12., od 15.30 a 16.45h 
VÁNOCE V POHÁDCE. Přijďte s námi oslavit 
vánoční svátky do Pohádky. Podrobnosti se 
dozvíte na www.mcpohadka.jesenice.cz nebo 
na letácích MC. 
Út 15. 12., od 20.00h 
NEMOC JAKO RÁDCE, NIKOLI JAKO ZLO. 
Volné navázání na přednášku „Proč jsou šťastné 
děti zdravé I a II“ Ing. Mgr. K. Pazderníkové. 
Mnohdy bojujeme proti nemocem, aniž bychom 
zkoumali, na co nás chtějí upozornit. Pouhým 
potlačováním příznaků nemoci se nelze zcela 
vyléčit. Tělo je náš moudrý a spolehlivý rádce na 
cestě za rovnováhou. Přijďte se o tom 
přesvědčit... Vstup: 130 Kč. Rezervace na tel: 
608 051 886 nebo na kamila@stestiazdravi.cz. 
St 16. 12., od 20.00h 
DEKORACE NA VÁNOČNÍ STŮL – SVÍCEN. 
Kreativní seminář s pí Křížovou. Cena: vstupné 
50,-Kč + spotřebovaný materiál. Přihlášky na: 
mcpohadka.jesenice@gmail.com nebo tel: 774 
869 188. 
Út 22. 12., od 20.00h 
VÝZDOBA ŠTĚDROVEČERNÍ TABULE. 
Kreativní seminář s Luckou Jiroušovou. Cena 
460,-Kč (záloha 250,- do 15. 12. v MC). Při 
rezervaci, prosím, nahlaste barvu do které 
chcete výzdobu stolu ladit. Přihlášky na: 
mcpohadka.jesenice@gmail.com nebo tel: 
774 869 188. 
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