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Uzavírka Šeberova a Hrnčíř

Vestecká pošta od 1. 6. na nové adrese 



Vážení čtenáři,

v ruce právě držíte dubnové číslo Vesteckých listů. A jaké informace 
vám přinášíme tentokrát?

Hlavním tématem je uzavírka Šeberova a Hrnčíř. Informovali jsme 
vás o ní už v závěru loňského roku, článek tehdy vzbudil velký ohlas 
a tak vám přinášíme podrobnější informace k této akci, která ovlivní 
na několik měsíců život všech, kteří jsou zvyklí tímto směrem jezdit.

V Pražské integrované dopravě dochází na konci dubna ke změnám, 
a to i v číslování linek, které se dotkne také Vestce. Více najdete 
v rubrice Aktuálně.

Od 1. 6. bude naše pošta přestěhována z obecního úřadu do nových 
prostor,  najdete ji na adrese U Hrubých 650, přímo u autobusové 
zastávky U Klimešů. 

Nezapomeňte na termín zápisu do naší mateřské školky ve středu 
3. 5., v rubrice MŠ Vestec jsou uvedeny podrobné informace 
k průběhu zápisu a podmínkám přijetí.

Poslední dubnový den je tradičně věnován pálení čarodějnic a tak si 
i my ve Vestci jednu upálíme, pozvánku najdete na vedlejší stránce. 

A na co se můžete těšit? V květnovém čísle se opět vrátí rubrika Tip na 
výlet, kam to bude, je zatím tajemstvím redakce.

Přeji vám příjemné čtení!

Tibor Švec, starosta obce



Vážení čtenáři,

v ruce právě držíte dubnové číslo Vesteckých listů. A jaké informace 
vám přinášíme tentokrát?

Hlavním tématem je uzavírka Šeberova a Hrnčíř. Informovali jsme 
vás o ní už v závěru loňského roku, článek tehdy vzbudil velký ohlas 
a tak vám přinášíme podrobnější informace k této akci, která ovlivní 
na několik měsíců život všech, kteří jsou zvyklí tímto směrem jezdit.

V Pražské integrované dopravě dochází na konci dubna ke změnám, 
a to i v číslování linek, které se dotkne také Vestce. Více najdete 
v rubrice Aktuálně.

Od 1. 6. bude naše pošta přestěhována z obecního úřadu do nových 
prostor,  najdete ji na adrese U Hrubých 650, přímo u autobusové 
zastávky U Klimešů. 

Nezapomeňte na termín zápisu do naší mateřské školky ve středu 
3. 5., v rubrice MŠ Vestec jsou uvedeny podrobné informace 
k průběhu zápisu a podmínkám přijetí.

Poslední dubnový den je tradičně věnován pálení čarodějnic a tak si 
i my ve Vestci jednu upálíme, pozvánku najdete na vedlejší stránce. 

A na co se můžete těšit? V květnovém čísle se opět vrátí rubrika Tip na 
výlet, kam to bude, je zatím tajemstvím redakce.

Přeji vám příjemné čtení!

Tibor Švec, starosta obce



Vestecké listy - Kulturní a informační měsíčník obce Vestec
Vydavatel: Obec Vestec, Vestecká 3, 252 50 Vestec, IČ: 00506744, pod.ev.č MK ČR E 15020

Číslo duben bylo vydáno 16. 04. 2017

Doručováno do všech poštovních schránek obyvatel a firem v obci Vestec.
Náklad 1150 kusů. Cena ZDARMA

Redakce Vesteckých listů: OÚ Vestec, Vestecká 3, 252 50 Vestec 
tel.: 241 931 732
email: redakce@vestec.cz

šéfredaktor Vesteckých listů
Marek Kowalewski

redaktorka Vesteckých listů
Lenka Stará

grafik Vesteckých listů
Daniel Kulfíř

5duben 2017

5 Aktuálně
  Uzavírka Šeberova a Hrnčíř
  Změny v PID

8 Zveme vás
  Sraz adopťáčků
  Pískohraní

11 Kvalitní podzim života
  Jaro a KPŽ

12 Senioři
  Žižkovská věž 

14 Policie
  Z knihy událostí
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2017/2018
 Organizace zápisu do Mateřské 

školy Vestec
 Kritéria pro přijímání dětí 

k předškolnímu vzdělávání
 Šifra Mistra Brailla
 Mořenu nesem, s velkým nosem

20 RC Baráček
 Co jsme zažili s RC Baráček za     

poslední měsíc
 Vestecký Jarmark & Restaurant 

Day

23 Sport
 FitMAMI

o, o čem jsme vás informovali na Tstránkách Vesteckých listů na konci 
loňského roku, se stane již brzy 

nepříjemnou součástí našeho života, a to 
po dobu několika měsíců. Jedná se o uzavír-
ku dvou ulic, nejdříve ulice K Hrnčířům 
v Šeberově (v plánku se jedná o úsek od 
kruhového objezdu v Hrnčířích směrem na 
Šeberov, vyznačený oranžově) a poté ulice 
K Šeberovu (v plánku se jedná o úsek od 
kruhového objezdu v Hrnčířích směrem na 
Vestec, vyznačený červeně).

Proč budou ulice uzavřeny?
Z důvodu vybudování nové kanalizace 
v části Hrnčíř. Vzhledem k tomu, že v sou-
časné době je v této části Hrnčíř používána 
podtlaková kanalizace, která již od roku 
2011 nestačí svojí kapacitou, je vybudování 
nové kanalizace nutné a není možné ho dále 
odkládat.

Cestuji autem, jak se mě uzavírka 
dotkne?
V termínu od 15. 5. do 14. 7. 2017 nebude 
možný průjezd z Hrnčíř směrem na Šebe-
rov. Od 1. 7. do 31. 8. 2017 nebude možné 
projet Hrnčíře v úseku od ulice K Safině ke 
kruhovému objezdu.

Jaké  jsou  objízdné  trasy?
Pro ty, kdo cestují autem z Vestce, bude po 
celou dobu dopravního omezení vhodné 
zvolit alternativní trasu po Vídeňské, pro-
tože i v 1. fázi uzavírky bude na kruhovém 
objezdu v Hrnčířích docházet k dopravním 
komplikacím, vzhledem ke kyvadlovém 
řízení autobusové dopravy směrem na Šebe-
rov a také uzavírce v Průhonicích směrem 
do Újezdu.

Uzavírka Šeberova a Hrnčíř

aktuálně
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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Hledáme pracovníky se zájmem o poctivou práci do výroby a konstrukce do trvalého 
pracovního poměru v oboru výroby nerezového nábytku. 

Předcházející zkušenosti ze stejného (zámečník, chlaďař, svářeč) nebo příbuzného 
(např. truhlář, elektrikář) oboru jsou vítány, ale nejsou podmínkou.

Místo provozovny je ve Vestci, bezproblémově dostupné linkami 
MHD č. 326, 332, 335, 337, 339.

Odměna dle výkonu a dovedností, po zapracování nadprůměrná mzda + bonusy. 
Nástup ihned nebo dle dohody.

Kontakt: e-mail: skorpa@nerez-skorpa.cz 
 tel.: 602 653 157, popř. www.nerez-skorpa.cz

inzerce

duben 20176 7duben 2017

Cestuji autobusem, jak se mě uzavírka 
dotkne?
Díky jednání zástupců obce Vestec se poda-
řilo dosáhnout toho, že od 15. 5. do konce 
školního roku bude zachován průjezd auto-
busů včetně školního autobusu v uzavře-
ném úseku ulice K Hrnčířům. Provoz bude 
řízen kyvadlově semaforem, může zde tedy 
docházet ke zdržení. 

Během letních prázdnin bude kvůli uzavír-
ce ulice K Šeberovu zřízena náhradní auto-
busová doprava, linky 326 a 327 budou 
jezdit pod svými čísly, ale po objízdné trase. 
Z Opatova pojedou autobusy až na kruhový 
objezd v Hrnčířích, kde odbočí doprava 
a  ulicí K Labeškám, po Kunratické spojce 
a Vídeňské ulici pojedou směrem do Vestce.

Spoje linky 326, které zajíždí k BIOCEVu, 
budou zachovány ve standardním rozsahu 
prázdninového provozu. Obě linky odbočí 
na ulici Vesteckou s tím, že linka 326 by 
měla na křižovatce Vestec/Hrnčíře/Zdimě-
řice ještě zajet do Hrnčíř a poté dále pokra-
čovat přes Zdiměřice do svojí běžné koneč-
né stanice. Linka 327 by měla na této křižo-
vatce odbočit do Zdiměřic a také skončit ve 
své běžné konečné stanici. V obráceném 
směru budou linky vedeny po stejné trase, 
která bude platná od 1. 7. do 3. 9. Jízdní 
řády a vedení tras by měly být známé na 
začátku června, sledujte tedy jak Vestecké 
listy, tak webové a FB stránky obce, záro-
veň budou jízdní řády vyvěšeny na zastáv-
kách.

Od 29. 4. 2017 dojde ke změnám v dop-
ravě, které se týkají  nejen Prahy, ale 
i Vestce?

A co se tedy mimo jiné změní?

V Praze dojde k posílení všech linek metra 
v pracovních dnech a dojde k přečíslování 
nočních tramvají z číselné řady 51 – 59 na 
91 – 99.

Vzhledem k tomu, že příměstské a regi-
onální  autobusové l inky j iž  zaplnily 
číselnou řadu od 301 do 499 a integrovaná 
doprava ve Středočeském kraji se rozvíjí 
plynule dále,  budou pro její  potřeby 

uvolněna čísla od 501 do 750. Z tohoto 
d ů v o d u  d o j d e  k  p ř e č í s l o v á n í  v š e c h 
nočních linek PID a vybraných denních 
městských a regionálních linek.

Noční městské autobusy budou z původ-
ního označení 501 – 515 nově číslovány 
jako linky 901 – 915 a noční příměstské 
autobusy z původního označení 601 – 606 
budou nově číslovány 951 – 960.

Noční linka do Vestce, která byla původně 
o z n a č e n a  j a k o  6 0 6 ,  b u d e  t e d y  n o v ě 
označena jako 956. V rámci úpravy tras 
bude tato linka nově vedena přes zastávku 
Betáň a nebude zajíždět do Kunratic.

Změny v PID

e středu 31. 5. bude pošta v budově OÚ mimo provoz a od čtvrtka 1. 6. ji najdete na nové 

Vadrese U Hrubých 650, přímo u zastávky U Klimešů ve směru do Prahy.

Vestecká pošta na nové adrese 

Těšíme se na vás v nových prostorech, které nám 
umožní poskytovat vám ještě lepší služby. 

aktuálně aktuálně



NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Hledáme pracovníky se zájmem o poctivou práci do výroby a konstrukce do trvalého 
pracovního poměru v oboru výroby nerezového nábytku. 

Předcházející zkušenosti ze stejného (zámečník, chlaďař, svářeč) nebo příbuzného 
(např. truhlář, elektrikář) oboru jsou vítány, ale nejsou podmínkou.

Místo provozovny je ve Vestci, bezproblémově dostupné linkami 
MHD č. 326, 332, 335, 337, 339.

Odměna dle výkonu a dovedností, po zapracování nadprůměrná mzda + bonusy. 
Nástup ihned nebo dle dohody.

Kontakt: e-mail: skorpa@nerez-skorpa.cz 
 tel.: 602 653 157, popř. www.nerez-skorpa.cz

inzerce

duben 20176 7duben 2017

Cestuji autobusem, jak se mě uzavírka 
dotkne?
Díky jednání zástupců obce Vestec se poda-
řilo dosáhnout toho, že od 15. 5. do konce 
školního roku bude zachován průjezd auto-
busů včetně školního autobusu v uzavře-
ném úseku ulice K Hrnčířům. Provoz bude 
řízen kyvadlově semaforem, může zde tedy 
docházet ke zdržení. 

Během letních prázdnin bude kvůli uzavír-
ce ulice K Šeberovu zřízena náhradní auto-
busová doprava, linky 326 a 327 budou 
jezdit pod svými čísly, ale po objízdné trase. 
Z Opatova pojedou autobusy až na kruhový 
objezd v Hrnčířích, kde odbočí doprava 
a  ulicí K Labeškám, po Kunratické spojce 
a Vídeňské ulici pojedou směrem do Vestce.

Spoje linky 326, které zajíždí k BIOCEVu, 
budou zachovány ve standardním rozsahu 
prázdninového provozu. Obě linky odbočí 
na ulici Vesteckou s tím, že linka 326 by 
měla na křižovatce Vestec/Hrnčíře/Zdimě-
řice ještě zajet do Hrnčíř a poté dále pokra-
čovat přes Zdiměřice do svojí běžné koneč-
né stanice. Linka 327 by měla na této křižo-
vatce odbočit do Zdiměřic a také skončit ve 
své běžné konečné stanici. V obráceném 
směru budou linky vedeny po stejné trase, 
která bude platná od 1. 7. do 3. 9. Jízdní 
řády a vedení tras by měly být známé na 
začátku června, sledujte tedy jak Vestecké 
listy, tak webové a FB stránky obce, záro-
veň budou jízdní řády vyvěšeny na zastáv-
kách.

Od 29. 4. 2017 dojde ke změnám v dop-
ravě, které se týkají  nejen Prahy, ale 
i Vestce?

A co se tedy mimo jiné změní?

V Praze dojde k posílení všech linek metra 
v pracovních dnech a dojde k přečíslování 
nočních tramvají z číselné řady 51 – 59 na 
91 – 99.

Vzhledem k tomu, že příměstské a regi-
onální  autobusové l inky j iž  zaplnily 
číselnou řadu od 301 do 499 a integrovaná 
doprava ve Středočeském kraji se rozvíjí 
plynule dále,  budou pro její  potřeby 

uvolněna čísla od 501 do 750. Z tohoto 
d ů v o d u  d o j d e  k  p ř e č í s l o v á n í  v š e c h 
nočních linek PID a vybraných denních 
městských a regionálních linek.

Noční městské autobusy budou z původ-
ního označení 501 – 515 nově číslovány 
jako linky 901 – 915 a noční příměstské 
autobusy z původního označení 601 – 606 
budou nově číslovány 951 – 960.

Noční linka do Vestce, která byla původně 
o z n a č e n a  j a k o  6 0 6 ,  b u d e  t e d y  n o v ě 
označena jako 956. V rámci úpravy tras 
bude tato linka nově vedena přes zastávku 
Betáň a nebude zajíždět do Kunratic.

Změny v PID

e středu 31. 5. bude pošta v budově OÚ mimo provoz a od čtvrtka 1. 6. ji najdete na nové 

Vadrese U Hrubých 650, přímo u zastávky U Klimešů ve směru do Prahy.

Vestecká pošta na nové adrese 

Těšíme se na vás v nových prostorech, které nám 
umožní poskytovat vám ještě lepší služby. 

aktuálně aktuálně



8

V této lokalitě koupím 
 rodinný dům, ihned

platba v hotovosti. 

+420 608 172 645
b.majerova@volny.cz

inzerce

9duben 2017 duben 2017

Kdy: 
v neděli 21. května 2017 
od 11 do 17 hodin

Kde: 
na louce u podia ve Vestci u Prahy

Pes nejvěrnější přítel, z.s. vás srdečně zve 
na I I.  ročník srazu „adopťáčků“.

Čeká vás  příjemně strávený den ve 
společnosti úžasných pejsků, kteří svůj 
život neměli jednoduchý, ale díky našemu 
spolku našli ten nejúžasnější domov 
v milujících rodinách. Setkáte se nejen 
s našimi bývalými svěřenci, ale také s těmi, 
kteří na své vysněné páníčky teprve čekají.

Bude to prima den plný zábavy, soutěží 
a přátelských setkání. Nezapomeňte 
s sebou vzít svého čtyřnohého miláčka 
a dobrou náladu.V případě zájmu se lze 
ubytovat v nedalekém penzionu.

Kdo jsme?
Spolek PES nejvěrnější přítel, z.s. je 
nezisková organizace, která je založena na 
bázi dobrovolné činnosti. Snažíme se 
pomáhat všem pejskům, kteří potřebují 

pomoc. Společnými silami zachraňujeme 
týrané, odložené, staré a nemocné psy. 
Zabezpečujeme jim veterinární péči 
a kvalitní krmení. Poskytujeme pejskům 
dočasný domov, dokud jim nenajdeme 
domov nový.
Provoz spolku a veškeré náklady s tím 
spojené jsou kompletně financované 
z dobrovolných příspěvků a darů. Všechny 
příspěvky a hospodaření s těmito dary lze 
sledovat na transparentním účtu spolku 
222 666 000/2010

Více informací k této akci 
najdete na FB stránkách:
www.facebook.com/events/1236090873
151135/

Na červen se připravuje ještě umisťovací 
výstava psů, informace vám přineseme 
v dalším čísle Vesteckých listů.

Pozvánka

Vstupné je zdarma!

2. ročník srazu „adopťáčků“, přátel spolku Pes nejvěrnější přítel 
a všech, pro které je pes členem rodiny

zveme vás zveme vás
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 rodinný dům, ihned

platba v hotovosti. 

+420 608 172 645
b.majerova@volny.cz
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VESTECKÉ 

PÍSKOHRANÍ
   13. 05. 2017

od 14.00 do 18.00

Zábava a soutěže pro děti:
- Závody s náklaďákem

- Kolečkový běh

- Postav si svůj hrad 

- Pískové tvoření – bábovičky, kbelíky, lopatičky si vezměte s sebou!

- Cyklokrosová dráha – Důležité: Kola a helmy si vezměte s sebou!

Místo konání: na konci ulice Ve Stromkách, směrem k Jesenici

15.00   -   - cyklotrialová show Lukáše Müllera RideWheel team

16.00   -   – hudební vystoupení František Nedvěd ml.

17.00   -   - cyklotrialová show – 2. částRideWheel team

OBEC VESTECKulturní komise obce Vestec 

a Staving Olomouc Vás zvou na:

   

Máte pocit, že to nejde dohroma-
dy? Jde. A jak krásně. V naší 
neziskové organizaci, kterou 

všichni již důvěrně znáte, se snažíme, aby 
podzim života našich klientů byl prozářen 
sluncem, i když venku zrovna prší nebo 
sněží. V jarních dnech, kdy slunce vykukuje 
na obloze, příroda se probouzí k životu 
a teploty přímo vybízejí k procházce, je 
práce našich pečovatelek ještě veselejší. 
Naši klienti se při procházkách radují z prv-
ních jarních kytek, nastavují tvář slunci 
a my všichni vidíme, jak se i oni radují z to-
ho, že si mohou ten svůj podzim života na 
jaře užívat. 

Jsme moc rádi, že procházky můžeme díky 
naší půjčovně kompenzačních pomůcek 
dopřát téměř všem. A jsme moc rádi, že 
jsme i o těchto Velikonocích mohli díky 
našim sponzorům předat našim klientům 
dárky.  Tentokrát nás  podpořila společnost

Nowaco, která našim klientům věnovala 
něco na zub, Avon Lady Jana Stojanová, 
která darovala kosmetiku, společnost Wet 
Wipes svým darem vlhčených ubrousků 

a společnost Dallmayr Kaffee, která poslala 
našim klientům kávu. Všem moc děkujeme 
a vy se můžete podívat, jak probíhala pří-
prava balíčků a následná distribuce. Pře-
kvapení a radost našich klientů byla opět 
přímo hmatatelná. Tak se o ni s vámi rádi 
podělíme alespoň prostřednictvím fotogra-
fií. 

Tyto dny byly vůbec ve znamení dárků. I my 
jsme jeden dostali. Vestecká občanka, paní 
Krejčířová, byla tak laskavá a do naší aukce 
věnovala dětské knížky. Rádi bychom touto 
cestou paní Krejčířové poděkovali. Nejen 
ona, ale i vy ostatní, se dozvíte o naší aukci 
v některém z dalších vydání Vesteckých 
listů. 

 Kvalitní podzim života a Jaro

zveme vás KPŽ



11duben 2017

VESTECKÉ 

PÍSKOHRANÍ
   13. 05. 2017

od 14.00 do 18.00

Zábava a soutěže pro děti:
- Závody s náklaďákem

- Kolečkový běh

- Postav si svůj hrad 

- Pískové tvoření – bábovičky, kbelíky, lopatičky si vezměte s sebou!

- Cyklokrosová dráha – Důležité: Kola a helmy si vezměte s sebou!

Místo konání: na konci ulice Ve Stromkách, směrem k Jesenici

15.00   -   - cyklotrialová show Lukáše Müllera RideWheel team

16.00   -   – hudební vystoupení František Nedvěd ml.

17.00   -   - cyklotrialová show – 2. částRideWheel team

OBEC VESTECKulturní komise obce Vestec 

a Staving Olomouc Vás zvou na:

   

Máte pocit, že to nejde dohroma-
dy? Jde. A jak krásně. V naší 
neziskové organizaci, kterou 

všichni již důvěrně znáte, se snažíme, aby 
podzim života našich klientů byl prozářen 
sluncem, i když venku zrovna prší nebo 
sněží. V jarních dnech, kdy slunce vykukuje 
na obloze, příroda se probouzí k životu 
a teploty přímo vybízejí k procházce, je 
práce našich pečovatelek ještě veselejší. 
Naši klienti se při procházkách radují z prv-
ních jarních kytek, nastavují tvář slunci 
a my všichni vidíme, jak se i oni radují z to-
ho, že si mohou ten svůj podzim života na 
jaře užívat. 

Jsme moc rádi, že procházky můžeme díky 
naší půjčovně kompenzačních pomůcek 
dopřát téměř všem. A jsme moc rádi, že 
jsme i o těchto Velikonocích mohli díky 
našim sponzorům předat našim klientům 
dárky.  Tentokrát nás  podpořila společnost

Nowaco, která našim klientům věnovala 
něco na zub, Avon Lady Jana Stojanová, 
která darovala kosmetiku, společnost Wet 
Wipes svým darem vlhčených ubrousků 

a společnost Dallmayr Kaffee, která poslala 
našim klientům kávu. Všem moc děkujeme 
a vy se můžete podívat, jak probíhala pří-
prava balíčků a následná distribuce. Pře-
kvapení a radost našich klientů byla opět 
přímo hmatatelná. Tak se o ni s vámi rádi 
podělíme alespoň prostřednictvím fotogra-
fií. 

Tyto dny byly vůbec ve znamení dárků. I my 
jsme jeden dostali. Vestecká občanka, paní 
Krejčířová, byla tak laskavá a do naší aukce 
věnovala dětské knížky. Rádi bychom touto 
cestou paní Krejčířové poděkovali. Nejen 
ona, ale i vy ostatní, se dozvíte o naší aukci 
v některém z dalších vydání Vesteckých 
listů. 

 Kvalitní podzim života a Jaro

zveme vás KPŽ



12 13duben 2017 duben 2017

Naše organizace v průběhu března doznala 
personálních změn. Naše řady opustila PR 
manažerka Renáta Šťastná a na její místo 
nastoupil Láďa Angelovič. Příští článek už 
pro vás bude psát on. A jak vnímá Láďa 
stáří? Přátelé, moc krásně. 

„Stáří má smysl“

„Mládí si váží stáří, pokud jde o whisky 
nebo nábytek.“ Tento citát bohužel vyja-
dřuje postoj některých lidí k seniorům. My 
z KPŽ to ale vidíme jinak. To, že lidé žijí tak 
dlouho po produktivním věku, má svůj 
důvod. Říká se tomu babičkovská hypoté-

za. Prarodiče jsou taková pojistka ve výcho-
vě vnoučat. Rodiče pro samou práci občas 
tu výchovu trochu nestíhají. Senioři sice 
možná neovládají poslední výkřiky techni-
ky, ale opravdu důležité věci nejsou o tech-
nice. Romeo a Julie je stále aktuální, i když 
tam nemají mobily.“

Za celý tým Kvalitního podzimu života, z.ú. 
vám přeji krásné jarní dny a zůstávejte s ná-
mi. 

Ivana Kudry
www.kvalitnipodzimzivota.cz

Měsíc duben nabízí svoje charakte-
ristické aprílové počasí a neznám 
nikoho, kdo by se v něm vyznal, 

natož aby na jeho rozmary vsadil. V pondělí 
10. dubna, jsme se probudili do slunného 
jarního rána. Jasná obloha a teploty přes 20 
stupňů se nabízely po celý den. Právě na 
takový den čekali vestečtí senioři, aby 
mohli vyrazit do Prahy, na Žižkovskou věž.

Nejprve, po výstupu z metra na Náměstí 
Jiřího z Poděbrad, někteří krátce nahlédli 
do polootevřeného interiéru kostela Nej-
světějšího Srdce Páně, moderní sakrální 
stavby, která je jeho pozoruhodnou domi-
nantou. Kostel byl postaven podle plánů 
Josipa Plečnika. Tento původem slovin-
ský architekt se pro stavbu nechal inspiro-
vat starokřesťanskými vzory. Právě on se 
také zasloužil o rekonstrukci a současný 
vzhled Pražského hradu.  
Cílem seniorů byla nově zrekonstruovaná 
Žižkovská věž - Tower Park Praha. Tato 
vyhledávaná atrakce je nesporně nepře-
hlédnutelnou dominantou metropole. 
Zároveň je současně nejvyšší pražskou 
stavbou. 216 metrů vysoká věž byla posta-
vena v letech 1985 - 1992 podle plánů 
architektů Václava Aulického a Jiřího Kozá-
ka. Po více než roční rekonstrukci (2012) 
nabízí návštěvníkům hlavní město jako na 
dlani, s pohledy na všechny světové strany.

Rychlovýtah seniory dopravil do výšky 93 
metrů na vyhlídkovou plošinu, kde jsme 
postupně prošli třemi místnostmi, jejichž 
střed tvořila spojovací místnost s barem. 
Odpočinek nabízely zajímavé sedačky. Na 
stěně  běžel dokument zobrazující žižkov-
skou věž od jejího počátku až po součas-

nost. Ocelové dílo, složené ze tří obrov-
ských tubusů, které jsou dlouhé přes sto 
třicet metrů, nabízí návštěvníkům kromě 
vyhlídky také restauraci, kavárnu a bar. 
Navíc se může pyšnit i další raritou, kterou 
je luxusní jednopokojový hotel s výhledem 
na Prahu, jedná se o nejmenší hotel v České 
republice.

Od roku 2000 se součástí věže stala charak-
teristická miminka. Deset obřích černých 
človíčků, šplhajících po věži, je dílem čes-
kého umělce Davida Černého. Původně zde 
byly tyto laminátové sochy umístěny jen 
dočasně. Staly se ale tak populární, že byly 
na věž nainstalovány natrvalo. Vzhledově 

stejná, avšak odlišná materiálem, jsou k  vi-
dění v pražském parku Kampa. Možná, že 
i tato pražská lokalita se někdy stane cílem 
vesteckých seniorů. 

Další akce vesteckých seniorů - výlet na 
zámek Dobříš a do města Příbram je naplá-
novaná na středu 17. května. Všichni senio-
ři budou ještě informováni prostřednictvím 
SMS.

Spolek vesteckých seniorů

Žižkovská věž   
dubnový cíl vesteckých seniorů

seniořiKPŽ
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Z knihy událostí

Obecní policie Vestec

duben 2017 duben 2017

Dopravní nehoda
Dne 7. 4. 2017 v 18:50 hodin přijala hlídka 
obecní policie žádost o součinnost ve věci 
dopravní nehody na silnici č. 00318 
v katastru obce Modletice. Hlídka na místě 
nalezla celkem čtyři zraněné osoby, z toho 
dvě děti. Těmto osobám byla ještě před 
příjezdem ostatních složek IZS poskytnuta 
první pomoc. Příčinu této dopravní nehody 
nyní šetří DI Policie ČR.

Dopravní nehoda
Dne 3. 4. 2017 byla při hlídkové činnosti 
zjištěna dopravní nehoda dvou osobních 
automobilů, nehoda se obešla bez zranění, 
příčinou bylo nedání přednosti v jízdě na 
k ř i ž o v a t c e  Ve s t e c k á  a  B ř e ž a n s k á 
v Hodkovicích.

Řidič poškozeného vozu Toyota kontak-
toval telefonicky Policii ČR, kde nehodu 
oznámil, později se však oba řidiči dohodli, 
že společně sepíší formulář o dopravní 
nehodě a Policii ČR na místo již nepotře-
bují.

Hlídka obecní policie provedla dechovou 
z k o u š k u  n a  a l k o h o l  u  o b o u  ř i d i č ů 
s negativním výsledkem.

Rvačka před ubytovnou
Dne 2. 4. 2017 v 19:07 hodin přijala obecní 
policie žádost o součinnost od Policie ČR ve 
věci zákroku proti 6 osobám rumunské 
národnosti, které se účastní rvačky před 
budovou Podkova v Dolních Břežanech. 
Hlídka obecní policie byla na místě 
společně s hlídkou Policie ČR během 
několika minut, přesto se na místě již nikdo 
nenacházel,  pouze 1 zraněná osoba 
v nedalekém Sport Baru. Jednalo se 
o osobu s pasem z Gruzie. Napadený muž 

měl po celém těle modřiny a podlitiny. 
Záchrannou službou byl převezen do 
Thomayerovy nemocnice k ošetření a věc je 
dále v šetření Policie ČR.

Vyřizování účtů
Dne 25. 3. 2017 ve 22:52 hodin si hlídka 
Obecní Policie Vestec všimla osoby, která 
se krčila u domu v ulici Na Pastvinách. 
Následně hlídka zjistila, že jde o stejnou 
osobu, která byla kolem 21. hodiny 
převezena do Thomayerovy nemocnice 
k ošetření po úraze, ke kterému došlo při 
řešení konfliktu ve stejné budově ve 
večerních hodinách. 

Hlídka si však ještě všimla nedaleko 
postaveného plastového kanystru s dvěma 
láhvemi od piva, naplněnými neznámou 
tekutinou a s hadry v hrdlech.

Vzhledem ke skutečnostem, že se tento 
podezřelý v odpoledních hodinách na 
stejném místě napadal s jinou osobou, 
vzniklo důvodné podezření ze spáchání 
trestného činu. Z tohoto důvodu hlídka 
obecní policie ihned uvedenou osobu 
omezila na osobní svobodě a zajistila 
podezřelé předměty. Věc si na místě 
neprodleně převzala k dořešení Policie ČR.

Dopravní nehoda
Dne 13. 3. 2017 v 0:22 hodin přijala hlídka 
OP Vestec oznámení o dopravní nehodě 
v ulici U Hrnčíř, kde řidič motorového 
vozidla Audi narazil do lampy veřejného 

osvětlení. Ke zranění osob nedošlo. Test na 
přítomnost alkoholu v dechu řidiče byl 
negativní. Vzhledem k výši škody je věc 
v šetření DI Policie ČR.
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Mateřská škola Vestec pořádá

 

Zápis do MŠ na školní rok 2017/2018

 

ve středu 3. 5. 2017 od 9.00 –

 

17.00 hodin

 

s sebou:

 

1. Přihlášku (vyplněnou a potvrzenou od lékaře)

 

2. Rodný list dítěte

 

3. OP rodiče

 

 

Podrobné informace k zápisu a formulář žádos� o přije� jsou ke stažení na 

webových stránkách www.msvestec.cz/prijimani-de�

 

 

17duben 2017 duben 2017

Organizace zápisu do Mateřské školy Vestec
s docházkou od 1. 9. 2017 (školního roku 2017/2018)
  
Časový harmonogram zápisu:
Středa 3. 5. 2017 od 9.00 -17.00 hod.
(nebo z vážných důvodů po dohodě s ředitelkou školy ve dnech předchozích)

 Formulář nutný k zápisu:  Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 - v budově MŠ   
 - ke stažení z webových stránek školy http://msvestec.cz/prijimani-deti/

Průběh zápisu
K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte (nebo osoba jím pověřená) a předloží:  

· občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti a trvalého bydliště
(cizinci pas rodičů i dítěte, nebo průkaz trvalého pobytu rezidenta) 

· rodný list dítěte
· žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s potvrzením od lékaře 
 (2. strana)

Každá žádost bude mít přidělené registrační číslo. Žádost o přijetí posoudí ředitelka 
školy v zákonné lhůtě 30 dní. 

Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným 
registračním číslem. Seznam bude umístěn na veřejném místě (vývěska u mateřské školy, 
na dveřích mateřské školy a na webových stránkách školy). Zveřejněním seznamu se 
považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí si zákonní zástupci dítěte vyzvednou osobně nebo po uplynutí 
lhůty obdrží poštou.

Pořadí, v jakém budou žádosti přijímány, nebude mít vliv na rozhodnutí o přijetí či 
nepřijetí. Počet přijímaných dětí podléhá kapacitě školy.

MŠ VestecMŠ Vestec
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Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu 
vzdělávání v MŠ Vestec s docházkou 

od školního roku 2017/2018

Ředitelka Mateřské školy Vestec, příspěvkové organizace, stanovuje následující kritéria, 
podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte v souladu se 
školským zákonem č. 561/2004 Sb. a zákonem 500/2004 Sb., správní řád, v případech, 
kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí kapacitu 
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

K předškolnímu vzdělávání do MŠ Vestec se přednostně přijímají děti s místem 
trvalého pobytu v obci Vestec, v případě cizinců s místem pobytu v obci Vestec 
s docházkou od školního roku 2017/2018 v tomto pořadí:
 
1. Děti, které do 31. 8. 2017 dovrší věk 5 let s trvalým pobytem v obci Vestec
 (povinné předškolní vzdělávání).   

2. Děti, které do 31. 8. 2017 dovrší věk 4 let s trvalým pobytem v obci Vestec.    

3. Děti, které do 31. 8. 2017 dovrší věk 5 let a nemají trvalý pobyt v obci Vestec  
 (povinné předškolní vzdělávání).   

4.  Děti, které do 31. 8. 2017 dovrší věk 3 let s trvalým pobytem v obci Vestec.    

5. Ostatní děti jsou přijímány podle data narození v posloupnosti  
 od nejstarších k nejmladšímu, tj. přednost má starší dítě před mladším 
 do naplnění kapacity mateřské školy.

 

Podmínkou přijetí je, že dítě zvládá osobní hygienu a sebeobsluhu přiměřeně svému věku 
a potřebám vzdělávacího programu školy.

18 19duben 2017 duben 2017

Šifra Mistra Brailla

a konci března naši školku navštívila Nnevidomá lektorka z organizace 
Beluška. Přijela s interaktivním 

vzdělávacím programem, který dětem 
představil život se zrakovým postižením.  
Asistenční pes předvedl, jak moc důležitý pro 
nevidomého člověka je. Počínaje podáváním 
různých předmětů, přes pomoc s doprovodem 
do určitého místa, až po neuvěřitelné přátelství 
s páníčkem. Další zajímavostí byla pro děti 
možnost vyzkoušet si několikery speciální 
brýle, které simulovaly různé oční vady a vidět 
tak svět očima s těžkou oční vadou. Děti byly 
moc rády, že se mohly projít se slepeckou holí, 
což jim nastínilo, jak těžké to nevidomí lidé 
mají. O slepecké holi se dozvěděly také pár 
zajímavostí. Například, že pokud je na bílé 
slepecké holi červený pruh, je to informace pro 
ostatní, že se jedná o člověka nevidomého 
a zároveň neslyšícího. K dispozici a k prak-
tickému vyzkoušení měly Braillovo písmo ve 
formě obrázků a různé pomůcky ke čtení pro 
nevidomé. 
Celkově si děti tento program moc užily. To 
bylo patrné především na tom, jak pozorně celé 
vyprávění sledovaly a jak velký zájem měly 
o vše, co bylo k vidění a k vyzkoušení.

Mgr. Dita Klímová
paní učitelka Delfínků

MŠ VestecMŠ Vestec
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Do vody ji dáme, jaro přivítáme….
Ve čtvrtek 6. dubna sice venku foukal studený vítr, ale přesto se sešli děti, rodiče a babičky 
na zahradě mateřské školy, aby vynesli ze vsi Mořenu, symbol zimy a přinesli do vsi Líto 
(větvičku ozdobenou barevnými stuhami), symbol jara. Než jsme se vydali na cestu 
k vesteckému rybníku, společně jsme Mořeně zazpívali a děti zarecitovaly básničky. Poté, 
co Mořena skončila ve vodě, jsme ozdobili barevnými  stužkami větvičku Lítečka.  

Přejeme všem obyvatelům Vestce krásné a sluncem prozářené jaro.

…Mořenu nesem, s velkým nosem.

Bazárek oblečení
Začátkem dubna jste mohli navštívit náš jarní Bazárek oblečení pro všechny generace, 
nově ve venkovní kryté hale u fotbalového hřiště. Velkorysý prostor pojmul oblečení od 
více než 50 prodejců, takže rozhodně bylo z čeho vybírat. Jako vždy bylo v nabídce sezónní 
oblečení pro děti od novorozenců po školáky, boty, hračky, kočárky, kola a koloběžky, 

Co jsme zažili s RC Baráček za poslední měsíc

i další potřeby pro děti, vše za symbolické ceny. Poprvé se prodávalo také oblečení pro 
dospělé. Díky bohaté nabídce neodešel nikdo s prázdnýma rukama ani v sobotu. Rodiče si 
přinejmenším odnášeli jarní dekorace, které děti vyráběly na našem Velikonočním 
tvoření. Veselé ovečky, rozpustilí králíci s osením i třpytivá vajíčka Vám jistě dělaly radost 
po celé Velikonoce. Další Bazárek oblečení pro děti se uskuteční zase tradičně na konci 
září. O jeho konání Vás budeme informovat na Facebooku a na našich webových 
stránkách www.rcbaracek.cz.

Dětské spaní
V minulém měsíci jsme se také poprvé setkaly s velmi příjemnou lektorkou Mgr. Hanou 
Perglerovou a probraly jsme téma dětského spaní snad úplně ze všech stran. Společná 
dvouhodinová diskuze utekla až příliš rychle a každá ze zúčastněných maminek si domů 
odnesla návod, jak vyřešit své problémy s usínáním a spaním dětí. Ptáte se, co Vám zaručí 
úspěch při zavádění nových pravidel týkajících se nejen spaní? Vy sama musíte být na 

100 % rozhodnutá, že nová pravidla 
o p r a v d u  z a v é s t  c h c e t e  a  u ž  z  n i c h 
necouvnete ani o kousek. Vaše absolutní 
jistota z Vás bude vyzařovat i neverbálně, 
a dítě to dobře pochopí a lépe a rychleji se 
s novou situací vyrovná. Držím Vám palce, 
abyste brzy dokázaly najít rovnováhu mezi 
potřebami svého dítěte a potřebami svými. 
Vaše pohoda pak pozitivně ovlivní i Vaše 
další rozhodnutí.

Pokud byste se chtěli s lektorkou Hankou Perglerovou potkat osobně, nabízíme Vám další 
možnost – ve čtvrtek 18. 5. od 10.00 uvádíme besedu na téma TEMPERAMENTY 
NAŠICH DĚTÍ. Budeme si povídat o různých typech dětských osobností, jejich chování, 
zvycích, zdraví, spaní a potřebách. Zamyslíme se nad tím, jaké výchovné přístupy jsou 
vhodné pro různé povahy, a jak jim můžeme prospět např. výběrem aktivit nebo potravin. 
Zjistíme také, na co si dát pozor podle toho, jaký typ jste Vy a jaké je Vaše dítě. Debata bude 
jistě velmi zajímavá! Těšíme se na Vás v herně ve čtvrtek 18. 5. od 10.00 do 12.00, děti 
můžete vzít s sebou. Místo si rezervujte na e-mailu: rcbaracek@gmail.com nebo na tel.:    
777 129 542 nejpozději do neděle 14. 5. (kapacita 10 míst). Vstupné 120 Kč. 

Co dalšího pro Vás připravujeme?

RC BaráčekMŠ Vestec
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V sobotu 20. 5. se ve venkovní hale u fotbalového hřiště ve Vestci uskuteční další 
VESTECKÝ JARMARK & RESTAURANT DAY. Stále je možné rezervovat si 
prodejní místo, pokud chcete nabídnout své domácí výrobky a kulinářské dobroty. 
Budeme se těšit na domácí koláče, marmelády, mýdla, oblečení, kosmetiku, šperky, 
svícny, košíky a další výrobky drobných podnikatelů a amatérů. 

Poplatek při prodeji výrobků je 30 Kč/stánek, poplatek při prodeji jídla není v rámci 
Restaurant Day vůbec žádný! My vám dáme k dispozici stůl, Vy si zajistíte prodej a vše 
kolem. Chce to jen najít odvahu a přihlásit se! 

Pro rezervace a více informací pište Martině Strnadové
na e-mail: mar.strnadova@email.cz 
nebo volejte na tel.: 604 581 686 

Jarmark bude otevřen po celé sobotní odpoledne (13.00 – 17.00), navštívit můžete dětský 
koutek, kreativní dílničky pro děti a podivuhodnou alchymistickou laboratoř! 
Sledujte naše stránky www.rcbaracek.cz. Těšíme se na Vás!

Za tým RC Baráček
Katka Haladová

Po porodu do kondice.  Běhejte s kočárkem!

ste čerstvě na mateřské, pár týdnů či měsíců po porodu Ja začínáte uvažovat o tom, jak se pustit do formování či 
zpevnění vaší postavy? Vězte, že možností máte spoustu. 

V dnešní době velmi populární kurzy běhání, klasickou posi-
lovnu či inspiraci cvičením na internetu. Ale třeba také osob-
ního trenéra. Pokud ovšem chcete tohle všechno spojit 
dohromady, jsou tu nejnovější trendy cvičení právě pro vás. 
Vedené profesionální lektorkou, navíc ve společnosti stejně 
naladěných a odhodlaných maminek a samozřejmě i vašich 
malých drobečků. Tudíž bez nutnosti hlídání. Program 
fitMAMI je ideálním řešením, které zahrnuje běh s kočár-
kem, kardio cvičení nebo intervalový trénink a posilování.

V případě, že s během teprve začínáte, jsou lekce fitMAMI 
ideální. Nemusíte se bát dlouhých tratí, běh je rozložen do 
krátkých úseků, navíc vám lektorka s prvními běžeckými 
kroky poradí a ukáže co a jak.

Při lekcích fitMAMI nejde v žádném případě jen o procházku 
s kočárkem, proloženou pár cviky a povídáním si s ostatními 
maminkami o plenách a prvních zoubcích. Naopak! Čeká 
vás opravdový trénink přizpůsobený potřebám vašeho těla, 
svalů! Na prvním místě je pohyb, a to stejně přirozený jakým 
je chůze, jen účinnější a mnohem efektivněji zvyšující vaší 
fyzickou kondici. Můžete začít již pár dní po porodu pouhou 
chůzí, po nějakém čase zjistíte, že se vám kondice vrací 
a začneme postupně zvyšovat náročnost tréninku i cvičení.

Lekce fitMAMI ve Vestci probíhají třikrát týdně na cyklostez-
ce u rybníka, v pondělí, středu a pátek od 9.00 do 10.00, sraz 
je u Hospody Na Hřišti.

Lekce pro vás vede Ivana Hubičková, více informací se může-
te dozvědět na tel.: 733 321 794 nebo na 
www.fitmami.cz/cviceni/318-hubickova-ivana-vestec

FitMAMI

sportRC Baráček

Vestec areál sportoviště   
Děn dětí

14.00 - 20.00

27.05.2017 

  Mobilní dílny a herny COOL WOOD 
  nabídka dřevěných her a výrobků ze dřeva 
 Inka Rybářová a klaun Rybička
     pořad pro rodiny s dětmi 

 Děti ráje
      muzikál 
 Vystoupení Berušek 
      Baby mažoretky Odolená Voda

OSTANÍ DOPROVODNÝ PROGRAM:
- korálkování 
- atrakce - překážková dráha, skákací hrad
- občerstvení
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Tel: +420 773 005 095, E-mail: jankova@korbar.cz

a další...

- občanskoprávní spory 
- smlouvy 
- nemovitosti

- obchodně-právní spory
- smlouvy
- korporace

 - rozvody
- poměry dětí
- společné jmění manželů

- obhajoba obviněného
- zastoupení poškozeného

JankováJUDr.

TANEČNÍ 
pro dospělé

od  27. dubna2017

10 lekcí 2000 Kč /os.

čtvrtek 
začátečníci 

od 21.00 

ukázková lekce zdarma 

tel.:  608 604 104  email: info@danceup.cz
přihlášky na: www.danceup.cz

TJ Viktoria 
Vestec

U Hřiště 575, 252 50 
Vestec, Praha-západ

do 22.30 
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Mob: +420 777 654 579
Mob: +420 776 108 708
Mob: +420 608 710 616

info@apartmanyjadranka.cz
www.apartmanyjadranka.cz

BAZÉNTERASAKUCHYNĚ

WIFI DVDTV

KOUPELNA

SATELIT KLIMATIZACE

Hledáte klidnou 

a příjemnou dovolenou 
 na ostrově Pag? 

již od 40 EUR 

apartmán / 2 os. 

K dispozici vám jsou plně vybavené apartmány 
i soukromá pláž, která je vybavena bojkami  pro vaší lod či skútr. 

 vyhřívaný bazén s pro�proudem 

 vířivka 

 lehátka 

 slunečníky 

 minibar 

Možnost zapůjčení 

 silničních skútrů 
 horských kol
 balance boardu

Výlety s kapitánem
můžete využít našeho kapitána, který 
vás odveze a přiveze kam budete ch�t.
Pro držitele kapitánského průkazu je 
možnost zapůjčení člunu s motorem.

PLÁŽ

10 m

MOŘE

10 m

BAZÉN

Pro ty, kteří na dovolenou raději létají, 
máme připravený 8 místný mikrobus 
pro transfer z le�ště Zadar k nám a zpět.

Více informací naleznete na www.apartmanyjadranka.cz

Adresa apartmánu:
Dražica 22, Zubovići, 
Otok Pag, Hrvatska
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