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Rekonstrukce Vídeňské
Téma, které hýbe Vestcem.

Vichřice 
ve VestciV neděli 29. 10. 2017

Nové autobusové zastávky 

a obchodní centrum



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

Hlavní téma se od minulého vydání nezměnilo, je to 
rekonstrukce Vídeňské. To, jak tato akce, která se sice naší 
obce zásadně dotýká, ale nemáme na její průběh žádný vliv, 
probíhá, nechám na zhodnocení čtenářům. Nezbývá, než 
věřit, že během krátké doby bude rekonstrukce dokončena 
a budeme jezdit po lepší silnici.

Na konci října zasáhla, nejen naši obec, vichřice Herwart. 
S pomocí hasičů, obecní policie a dalších se nám povedlo 
alespoň zmírnit následky této vichřice, s výpadky proudu se 
však potýkaly některé domácnosti ve Vestci několik dní. Více 
se dozvíte v rubrice Aktuálně, včetně fotogra�í.

Co nás čeká v prosinci? Je toho pro vás připraveného hodně, 
kulturní komise se činila a tak v tomto vydání najdete 
pozvánky na tradiční předvánoční akce. A nezapomeňte si 
objednat Mikuláše pro své děti, informace, jak to udělat, jsou 
v rubrice Aktuálně.

Přeji vám příjemné prožití nastávajícího adventního času.

Tibor Švec, starosta obce
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Vážení čtenáři,
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Tato akce, kterou zajišťuje 
vlastník komunikace, kterým 
je Středočeský kraj, může 

působit na ty, kteří se po Vídeňské 
pohybují, poněkud divoce. Rekon-
strukce měla být zahájena v pond-
ělí 16. 10., kdy se ale pouze objevilo 
dopravní značení, samotné práce 

začaly následující den. Harmono-
gram, který měla redakce k dispozi-
ci pro otištění v minulém vydání 
Vesteckých listů, se ukázal pouze 
jako orientační. Během měsíce, kdy 
rekonstrukce probíhala (a v době 
uzávěrky tohoto čísla nadále probí-
há) se měnilo značení, způsob pro-
vozu, rekonstruované úseky, zákazy 
se objevovaly a zase mizely, občas se 
jezdilo kyvadlově, někdy se nejezdi-

lo vůbec. Nebylo úplně jasné, které 
autobusové zastávky jsou v provo-
zu a které naopak v provozu nejsou. 

Obec se snažila zajistit maximum 
informací pro občany, které však 
nebyly vždy dostupné. 

Celkové zhodnocení této akce si 
necháme do příštích Vesteckých 
listů, kdy snad bude již vše úspěšně 
hotovo.

Přejeme všem chodcům, řidičům 
a cestujícím hromadnou dopravou 
dostatek trpělivosti v následujících 
dnech. 

Rekonstrukce Vídeňské
Téma, které hýbe Vestcem.ź Rekonstrukce Vídeňské

ź Autobusové zastávky a Obchodní 
centrum Vestec

ź Vichřice ve Vestci
ź Mikuláš
ź Výplata sociálního programu 

SENIOŘI12

ź Podzimní akce 

PŘEDSTAVUJEME10

ź Nejedeš načerno?

ZVEME VÁS11

ź Josef Lada

AKTUÁLNĚ5

POLICIE14

ź Z knihy událostí

SPORT16

ź Podzimní sezóna

listopad 2017 5



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 listopad bylo vydáno 19. 11. 2017

Doručováno do všech poštovních schránek obyvatel a �rem 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

gra�k Vesteckých listů
Daniel Kulfíř

obsah

tiráž

AKTUÁLNĚ

Tato akce, kterou zajišťuje 
vlastník komunikace, kterým 
je Středočeský kraj, může 

působit na ty, kteří se po Vídeňské 
pohybují, poněkud divoce. Rekon-
strukce měla být zahájena v pond-
ělí 16. 10., kdy se ale pouze objevilo 
dopravní značení, samotné práce 

začaly následující den. Harmono-
gram, který měla redakce k dispozi-
ci pro otištění v minulém vydání 
Vesteckých listů, se ukázal pouze 
jako orientační. Během měsíce, kdy 
rekonstrukce probíhala (a v době 
uzávěrky tohoto čísla nadále probí-
há) se měnilo značení, způsob pro-
vozu, rekonstruované úseky, zákazy 
se objevovaly a zase mizely, občas se 
jezdilo kyvadlově, někdy se nejezdi-

lo vůbec. Nebylo úplně jasné, které 
autobusové zastávky jsou v provo-
zu a které naopak v provozu nejsou. 

Obec se snažila zajistit maximum 
informací pro občany, které však 
nebyly vždy dostupné. 

Celkové zhodnocení této akce si 
necháme do příštích Vesteckých 
listů, kdy snad bude již vše úspěšně 
hotovo.

Přejeme všem chodcům, řidičům 
a cestujícím hromadnou dopravou 
dostatek trpělivosti v následujících 
dnech. 

Rekonstrukce Vídeňské
Téma, které hýbe Vestcem.ź Rekonstrukce Vídeňské

ź Autobusové zastávky a Obchodní 
centrum Vestec

ź Vichřice ve Vestci
ź Mikuláš
ź Výplata sociálního programu 

SENIOŘI12

ź Podzimní akce 

PŘEDSTAVUJEME10

ź Nejedeš načerno?

ZVEME VÁS11

ź Josef Lada

AKTUÁLNĚ5

POLICIE14

ź Z knihy událostí

SPORT16

ź Podzimní sezóna

listopad 2017 5



listopad 2017 listopad 20176 7

otěšující skutečnostní, na rozdíl od průběhu rekonstrukce Vídeňské je to, Pže nové autobusové zastávky u obchodního centra se pomalu začínají 
rýsovat. Jejich vybudováním se zvýší jak komfort cestujících, tak i jejich 

bezpečnost. Obchodní centrum už se také blíží do �nální podoby a v době, kdy 
držíte v ruce toto vydání Vesteckých listů, jste již měli mít možnost vyzkoušet 
nákup v nové prodejně BILLA.

Nové autobusové zastávky 

a obchodní centrum

Naši obec zasáhla bouře Her-
wart, která se umístila na 
druhém místě po orkánu 

Kyrill z roku 2007, co se týká výše 
způsobených škod. 

První škody se začaly objevovat 
kolem 9.00, kdy starosta přijal 
žádost o pomoc majitelů RD, kde 
došlo k poškození střechy. Dispe-
čink hasičů na lince 150 byl v té 
době z důvodu vysokého počtu 
hovorů nefunkční, takže s pomocí 

dobrovolných hasičů byla střecha 
provizorně ukotvena k oplocení 
rodinného domu, aby se zabránilo 
vzniku dalších škod.

Po 9 hodině volalo mnoho občanů 
s hlášením poruchy dodávky elek-
trické energie, kdy nebylo možné se 

dovolat na poruchovou linku ČEZ, 
také z důvodu vysokého počtu hovo-
rů. V průběhu celého dne tato linka 
hlásila „volaný účastník je nedo-
stupný“. Podle stránek ČEZu byly 
nahlášeny tisíce poruch, proto je 
pochopitelné, že nebylo možné se 
dovolat        a očekávat rychlé řeše-
ní, bez elektřiny bylo v průběhu dne 
v celé ČR půl milionu domácností.

V 10.45 byla zahájena provizorní 
oprava střechy na budově mateřské 

školy, kde vichřice utrhla střešní 
krytinu na ¼ budovy MŠ, v dalších 
částech byla střešní krytina poško-
zena. S pomocí dobrovolných hasi-
čů byla střešní krytina ukotvena 
a zbytek poškozené krytiny zatížen 
betonovými tvárnicemi.

Vichřice 
ve VestciV neděli 29. 10. 2017

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ
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bec již tradičně nabízí možnost Oobjednání si Mikuláše s jeho 
doprovodem. Pokud máte 

zájem o návštěvu z nebe a pekla, zašlete 
e-mailem jméno dítěte, věk (děti maxi-
málně do 8 let), adresu a jeho případné 
h ř í c h y  a  p o c h v a l y  n a  a d re s u :            
mikulas@vestec.cz nejpozději do 3. 12. 
2017. Nebeskou návštěvu můžete oče-
kávat v úterý 5. 12. 2017 v podvečer-
ních hodinách, potvrzení obdržíte        
e-mailem.

Objednejte si Mikuláše

8 9

 případě, že jste si požádali Vo výplatu příspěvku v rámci 
s o c i á l n í h o  p r o g r a m u 

v hotovosti (žádosti podané do 
konce října 2017), je možné si 
peníze vyzvednout od 4. 12. do 18. 
12. 2017 v budově OÚ. Výplata bude 
probíhat v pondělí od 11 – 12 hodin 

a od 13 – 17 hodin, ve středu od        
8 – 12 hodina a od 13 – 18 hodin. Ti 
z vás, kteří jste požádali o výplatu 
na účet, obdržíte peníze na číslo 
účtu uvedené v žádosti do konce 
letošního  roku.

Výplata 

sociálního 
programu  

listopad 2017 listopad 2017

V 16.06 bylo e-mailem přijato ozná-
mení společnosti ČEZ Distribuce 
a.s., kdy v důsledku extrémně silné-
ho větru byl vyhlášen kalamitní stav 
(nejen) pro Středočeský kraj. Dále 
byla oznámena nefunkčnost linky 
800 850 860, kdy pro potřeby obcí 
byly zřízeny speciální linky, pomocí 
kterých byly hlášeny závady na 
dodávkách elektrické energie             
v obci. Závady byly na speciální dis-

pečink nahlášeny v 16.28. Opětovně 
v 17.33, dále 30. 10. v 8.31 a v 11.47. 

Z důvodu vytíženosti opravářských 
čet společnosti ČEZ Distribuce, 
které přednostně řešily poruchy na 
vysokém napětí, byly tyto závady 
v obci Vestec odstraněny v úterý 31. 
10. 2017

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ
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raha se rozhodla systematicky Přešit situaci s lidmi, kteří jezdí 
načerno. Proto vznikla kam-

paň Nejedeš načerno? V rámci té 
město připraví celou řadu detailních 
opatření, která budou motivovat 
černé pasažéry k tomu, aby se stali 
platícími cestujícími. Recidivistům, 
kteří mají jízdu načerno jako sport 
na úkor těch, kdo si jízdenku koupili, 
bude život komplikovat. Pokuta za 
půlku je jedno z prvních opatření 
kampaně, další se začnou připojovat 
během následujících 18 měsíců. 

Více informací cestující najdou na 
www.nejedesnacerno.cz.

Kupon na splátky
Jedním z dalších opatření, jak udělat 
veřejnou dopravu pro lidi dostupněj-
ší, by mohlo být zavedení kuponů na 
splátky. „Chci prověřit, zda bychom 
mohli nabídnout roční kupon za 
3650 korun na splátky, abychom na 
něj umožnili dosáhnout i sociálně 
slabším. V nejbližších týdnech to 
budeme řešit a diskutovat možnosti 
čtyř nebo dvanácti ročních splátek. 
Rád bych, abychom našli cestu, jak 
to udělat,“ doplnil náměstek primá-
torky Petr Dolínek.

SMS připomene černému pasažé-
rovi, že by měl zaplatit pokutu
Dopravní podnik spustil začátkem 
října také pilotní projekt aplikační 
podpory upozorňující cestující na 
úhradu přirážky za jízdu bez platné-
ho jízdního dokladu. Cestujícím bez 
platného jízdního dokladu, kteří při 
přepravní kontrole poskytnou tele-
fonní číslo či e-mailovou adresu, 
bude následně 10. den zaslána infor-
mace s upozorněním na přirážku k 
jízdnému, aby mohli využít možnost 
úhrady ve snížené výši, tj. 800 Kč (do 
15 kalendářních dnů ode dne ulože-
ní).

Současně bude v pilotním projektu 
testována aplikace pro ověření aktu-
álního stavu pokuty. Na stránkách 
www.overpokutudpp.cz po zadání 
čísla ze Zápisu o provedené přeprav-
ní kontrole cestující zjistí, zda již 
byla pokuta uhrazena (resp. ve které 
fázi vymáhacího procesu se nachá-
zí). Systém eviduje údaje z přeprav-
ních kontrol provedených od 1. 7. 
2014. Údaje jsou v systému k dispo-
zici zpravidla do 48 hodin po prove-
dené kontrole.

Kampaň Nejedeš načerno?

 letošním roce si připomíná-Vme 130 let od narození a 60 
let od úmrtí malíře Josefa 

Lady. Kreslíře samouka, ilustrátora, 
karikaturisty a spisovatele, zejména 
knih pro děti.

K připomenutí, co nám tento autor 
přinesl, můžeme využít návštěvu 
Památníku Josefa Lady a jeho dcery 
Aleny v Hrusicích, který se nachází 
v domě č. p. 115, který využívala 
Ladova rodina k letním pobytům. 
Tento dům projektoval v roce 1933 
architekt Čeněk Vořech (1887-
1976), žák významného architekta 
Jana Kotěry.

amotná expozice byla otevře-Sna 18. června 1986 za účasti 
Aleny Ladové a jejího manžela 

Jana Vrány a slouží po určitých 
obměnách dodnes. Můžete se zde 
seznámit s dílem tohoto autora 
slavného kocoura Mikeše či ilustrá-
tora nezapomenutelného vojáka 
Švejka. Poznáte také tvorbu jeho 
dcery, Aleny Ladové, malířky a ilu-
strátorky, která se věnovala hlavně 
dětské ilustraci. Na místě také máte 
možnost si po prohlídce zakoupit 
Ladovy knížky či suvenýry s Ladov-
skými motivy. 

JOSEF LADA  
17. 12. 1887 - 14. 12. 1957

ZVEME VÁSPŘEDSTAVUJEME

listopad 2017 listopad 2017

Otevírací doba?
Pondělí a úterý   zavřeno
Středa až neděle  9.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30

Vstupné?
Dospělí   65 Kč
Snížené   50 Kč

Kde?
Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny

Hrusice č.p. 115
251 66 Senohraby

Jak se tam dostat?
Z Vestce můžete využít okruh a poté dálnici D1, 

památník se nachází nedaleko sjezdu na Mirošovice, 
vzdálenost je cca 23 km.

Více informací?  h�p://hrusice.muzeumbrandys.cz/cz/
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13. 10. 2017 výstava ”13 kom-
nat První republiky” v Galerii 
Tančící dům, Werichova vila na 
Kampě

ýstava ”13 komnat Českoslo-Vvenské republiky” se konala 
v prostorách Galerie Tančící 

dům do 25. října 2017.  Nezbývalo 
tedy moc dnů, aby vestečtí senioři 
dlouho plánovanou návštěvu usku-
tečnili. Pražská galerie Tančící dům 
se již od dubna propůjčila tématu 
1. republiky, historické éře vymeze-
né lety 1918 až 1938. Třináct okruhů 
rozvržených do dvou podlaží mělo 
své náměty: počínaje rozvíjejícím se 
�lmem a uměním, zahrnovaly nepo-
stradatelnou politiku a podnikání, 
nezapomnělo se i na elegantní 
a emancipovanou módu nebo sport. 
Expozice přibližovala slávu i stíny, 
vzestupy i negativa každodenního 
života Československa v dobových 
originálech. 

Tančící dům  - trochu rozevlátá budo-
va z titanu, pískovce a skla poněkud 
neobvykle vyčnívá nad chodník, pře-
čnívá svou originalitou a svou své-

bytností přitahuje návštěvníky Pra-
hy. Dvě nárožní věže - zděná (Fred) 
a skleněná (Ginger), které podivu-
hodně odráží sluneční paprsky, hlav-
ně při západu slunce, stojí na ruš-
ném Rašínově nábřeží v Praze u Jirá-
skova mostu. Stavba byla započata 
v roce 1994 a byla dokončena za dva 
roky. Původní název domu zněl 
podle slavných hollywoodských 
tanečníků ”Ginger a Fred” (Ginger 
Rogersová a Fred Astair). Tančící 
dům navrhl architekt Vlado Milunić 
spolu s Frankem O. Gehrym. Výlet 
však nekončil na vrcholu galerie, kde 
jsme z vyhlídkové terasy obdivovali 
panoráma Prahy. Na druhém břehu 
Vltavy nás čekala další část páteční-
ho programu - Werichova vila.

Objekt Werichovy vily, dříve též 
zvaný Dobrovského domek, Engelo-
va koželužna nebo Zahradní domek 
má téměř 500letou historii.  Je sou-
částí romantického ostrova Kampa, 
odděleného od Malé Strany Čertov-
kou.  Vody z těchto míst od nepamě-
ti využívali řemeslníci, kteří nutně ke 
své činnosti potřebovali vodu (mly-
náři, koželuhové, zahradníci, hrnčí-

ři).  Dnes slouží ostrov ještě s budo-
vou Muzea Kampa hlavně jako veřej-
ný park a vyhledávané místo pro 
relaxaci.

A Werichova vila? Ta dnes patří státu 
a je chráněnou kulturní památkou. 
Svého času (od roku 1725) ji vlastnila 
šlechtická rodina Nosticů, žil zde již 
jmenovaný český historik a spisova-
tel Josef Dobrovský, v minulém sto-
letí významný vědec, historik Zde-
něk Wirth.  Od roku 1948 do roku 
1968 ve vile společně s Janem Weri-
chem bydlel v přízemí domu také 
český básník Vladimír Holan. Dům 
č. 501, jež dnes nese jméno po Janu 
Werichovi, nám nabídl prohlídku 
osobních předmětů slavného herce, 
nábytek, repliku Golema, ale i kos-
týmy a ukázky z hercových nejslav-
nějších �lmů. Expozici připravila 
Nadace Jana a Medy Mládkových, 
která si objekt pronajímá. V klubové 
zóně Werichovy vily se nachází sty-
lová cukrárna a kavárna. A tak jsme 
si konec výletu osladili ryze českými 
sladkostmi, jako jsou Werichovy 
rohlíčky nebo Pražským koláčem. 
Zákusek jsme zapíjeli povzbudivými 
doušky kávy. 

Divadlo Na Vinohradech
30. 10. 2017 divadelní hra: ”Bytná 
na zabití”

iné zpestření přineslo seniorům Jpředstavení „Bytná na zabití“       
v Divadle na Vinohradech. Původ-

ně anglická komedie, uvedená na 

vinohradské scéně v režii Juraje 
Deáka nenabízela hororové ani adre-
nalin zvyšující scény. Naopak působi-
la nevzrušivě, i když hlavní role pat-
řily pětici nebezpečných zlodějíčků, 
kteří v bytě trochu zmatené a taky 
trochu senilní staré dámy spřádali 
plán na loupežné přepadení. Před-
stavovali se jako amatérští muzikan-
ti, procvičovali klasické skladby   
a stará dáma je zbožně poslouchala, 
netušíc, že hudba zněla z gramofo-
nu.                                                                                                              

Nicméně stará dáma alias bytná Wil-
berforceová v podání stále vitální 
Libuše Švormové, si nakonec doká-
zala poradit s povedenými nájemní-
ky. Jako hlavní představitelka hry je 
herečka ve svých 82 letech stále 
okouzlující svým podmanivým hla-
sem. Na jevišti strávila téměř celé 
představení a předvedla velmi zdaři-
lý profesionální výkon.

Seniory čeká v listopadu ještě jedno 
divadelní představení, tentokrát jde 
o známou operetu „Polská krev”. 
Aktivní rok SVS bude zakončen val-
nou hromadou, která se bude konat 
v pátek 15. 12. 2017. O akcích budou 
senioři včas informováni SMS zprá-
vou.
            

Podzimní akce 
vesteckých seniorů 2017
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OBECNÍ POLICIEOBECNÍ POLICIE

Z knihy událostí

OBECNÍ POLICIE 
Vestec

listopad 2017 listopad 2017

Řidič  pod vlivem drog

Dne 25. 10. 2017 v 14:27 hod si při 
hlídkové činnosti strážníci všimli 
osobního motorového vozidla, 
jehož řidič jim z osobní a místní 
znalosti není až tak neznámý. Je 
vášnivým uživatelem návykových 
látek. Vozidlo tedy v ulici Vestecká 
před budovou OÚ hlídka zastavila, 
řidič následně přiznal, že si před 
jízdou dal marihuanu, což potvrdil 
následný test.
 
Dále bylo provedenou kontrolou 
zjištěno, že má řidič vysloven platný 
zákaz řízení motorových vozidel. 
Věc si tedy musela na místě převzít 
Policie ČR k dořešení.

Ujetí  bez  placení

Dne 23. 10. 2017 v 19:21 hod přijala 
hlídka oznámení od obsluhy jedné 

místní čerpací stanice o újezdu řidi-
če nákladního vozidla, který po 
natankování pohonných hmot    
v hodnotě 1.000 Kč bez zaplacení 
odjel. Hlídce se podařilo během 
chvilky nákladní vozidlo a jeho řidi-
če vypátrat. Ten se musel vrátit zpět 
a dlužnou částku uhradit. Věc tedy 
byla vyřešena hned na místě.

Volání  o pomoc

Dne 13. 10. 2017 v 6:15 hod bylo 
přijato telefonické oznámení, že 
z lesíku u ulice U Vodárny je slyšet 
volání o pomoc. Hlídka celý lesík 
společně s oznamovatelem pro-
pátrala, ale žádnou osobu, která by 
pomoc potřebovala, nenalezla.

Pomoc  nemocnému

Dne 10. 10. 2017 v 12:05 hod se 
jeden místní občan obrátil na hlíd-

ku obecní policie se žádostí o po-
moc s tím, že je vážně nemocný, 
a sám se zpět po pádu ze země bez 
pomoci druhého nedostane do 
postele. Hlídka samozřejmě na 
místo vyrazila a pomohla uvedené-

mu i pomocí chodítka dostat se 
zpět do postele. Přivolání lékaře 
odmítl s tím, že je vše v pořádku, 
a pouze požadoval zmíněnou 
pomoc.

Od 1. 10. 2017 do 31. 10. 2017 řešila obecní policie v obci Vestec celkem 81 udá-
lostí, v patnácti případech se jednalo o přestupky, většinou na úseku dopravy, 
jednou proti majetku a jednou proti občanskému soužití. V jednom případě šlo 
o trestný čin. Vichřice

V neděli 29. 10. 2017 v 10:38 hod 
přijala hlídka obecní policie ozná-
mení, že na budově MŠ v ulici U Hřiš-
tě se pohybuje uvolněná střešní 
krytina. Hlídka na místo vyrazila 
společně s přivolanou jednotkou 
hasičů. Na místě pak bylo zjištěno, 
že došlo k utržení celé střešní kryti-
ny nejvyšší budovy MŠ, a to z důvo-
du silného nárazového větru, který 

v uvedený den napáchal mnoho 
škod v celé ČR. Z důvodu, že ve stále 
zesilujícím silném větru docházelo 
k uvolňování další krytiny, byla ve 
spolupráci se stavební �rmou Sta-
vospol, s.r.o. a hasiči zajištěna proti 
utržení i okolní střešní krytina, a to 
zatížením přivezenými betonovými 
bloky. Samozřejmě �rmě Stavospol, 
s.r.o. touto cestou velice děkujeme 
za spolupráci.
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ážení čtenáři a příznivci spor-Vtu, přinášíme vám shrnutí 
zatím nekompletní části 

podzimní sezóny. V době uzávěrky 
tohoto čísla Vesteckých listů před 
sebou mělo A mužstvo poslední 
zápas v Mníšku pod Brdy, B muž-
stvo čekal zápas v Krňanech a také 
odložený zápas z 10. kola proti 

Libři.
Po 14. odehraných kolech se A muž-
stvo drželo na 5. příčce, což nás 
samozřejmě těší a je to pro nás 
výzva do jarní části sezóny. B muž-
stvo bylo po odehraných 11 zápa-
sech na 7. místě a drželo si tak pozi-
ci v klidném středu tabulky.

Podzimní část fotbalové sezóny

YŎįŎ Zápas Výsledek

1. TJ Jílov iště - TJ Viktoria Vestec 0:4

2. TJ Viktoria Vestec - SK VOTICE 3:2

3. SK Černolice - TJ Viktoria Vestec 7:3

4. TJ Viktoria Vestec - FK Kosoř 4:0

5. TJ sportov ní klub Hřebeč - TJ Viktoria Vestec 1:0

6. TJ Viktoria Vestec - SK Nov ý Knín 2:1

7. SK Tochov ice - TJ Viktoria Vestec 1:3

8. TJ Viktoria Vestec - Spolek FC JÍ LOVÉ 3:1

9. UNION CERHOVICE - TJ Viktoria Vestec 3:2

10. TJ Viktoria Vestec - FC 05 Zav idov 3:0

11. SK Baník Libušín - TJ Viktoria Vestec 3:2

12. TJ Viktoria Vestec - TJ Kov ohutě Podlesí 2:3

13. FK Komárov  - TJ Viktoria Vestec 1:3

14. TJ Viktoria Vestec - TJ Sokol Klecany 1:2

Tabulka

Pozice Klub Zápasy Výhry Prohry Skóre Body

1. TJ sportov ní klub Hřebeč 15 13 1 36:18 37

2. SK Baník Libušín 15 11 3 49:17 34

3. SK Tochov ice 15 10 4 43:28 32

4. TJ Kov ohutě Podlesí 15 10 4 33:24 29

5. TJ Viktoria Vestec 15 8 6 35:23 26

6. TJ Jílov iště 15 8 6 29:24 25

7. FK Komárov 15 8 6 35:34 21

8. SK VOTICE 15 7 7 30:28 20

9. Spolek FC JÍ LOVÉ 15 6 8 34:30 19

10. TJ Sokol Klecany 15 7 7 26:31 18

11. UNION CERHOVICE 15 6 8 23:30 17

12. FK Kosoř 15 5 9 21:36 15

13. FC 05 Zav idov 15 5 9 27:45 15

14. FK Mníšek pod Brdy 15 4 10 15:26 14

15. SK Černolice 15 4 10 32:50 12

16. SK Nov ý Knín 15 0 14 17:41 2

Výsledky po 14. kole podzimní sezóny SPORT INVEST I .A třída skupina A

YŎįŎ Zápas Výsledek

1. TJ Viktoria Vestec B - Okrouhlo 3:2

2. Dolní Jirčany - TJ Viktoria Vestec B 3:0

3. TJ Viktoria Vestec B - Kamenný Přívoz 5:3

4. Radlík - TJ Viktoria Vestec B 4:2

5. TJ Viktoria Vestec B - Davle 2:4

6. Jesenice B - TJ Viktoria Vestec B 0:4

7. TJ Viktoria Vestec B - Jílové B 3:6

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

9. TJ Viktoria Vestec B - Vrané 6:1

10. TJ Viktoria Vestec B - Libeř nehráno

11. Hvozdnice B - TJ Viktoria Vestec B 5:2

12. TJ Viktoria Vestec B - Hradištko 4:1

Tabulka

Pozice Klub Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body

1. Krňany 11 10 0 1 53:12 30

2. Libeř 11 9 1 1 40:16 28

3. Hvozdnice B 12 8 1 3 44:37 25

4. Jílové B 12 7 0 5 39:24 21

5. Průhonice B 12 7 0 5 30:32 21

6. Vrané 12 6 2 4 24:27 20

7. TJ Viktoria Vestec B 11 6 0 5 35:30 18

8. Radlík 12 5 2 5 22:21 17

9. Okrouhlo 11 5 1 5 27:25 16

10. Davle 12 5 0 7 22:32 15

11. Hradištko 12 4 0 8 21:32 12

12. Kamenný Přívoz 12 1 2 9 16:41 5

13. Dolní Jirčany 12 1 2 9 15:43 5

14. Jesenice B 10 1 1 8 21:37 4

Výsledky po 12. kole podzimní sezóny I I I . třída skupina A

Vážíme si vaší podpory, kterou nám projevujete jak na našich domá-
cích zápasech, tak i při výjezdech na hřiště soupeřů. Budeme se s vámi 
rádi potkávat i v jarní části sezóny a věříme, že právě vaše podpora pro 
nás bude motivací k dobrým výsledkům. 
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