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Vá�ení čtenáři,

v ruce právě dr�íte březnové číslo Vesteckých listů. A o čem si mů�ete 

přečíst tentokrát?

Odpady jsou ka�dodenní součástí �ivota a také jeden z článků 

aktuálního čísla. A v minulém čísle jsem vám slíbil článek z prezentace 

územního plánu a zelené páteře.  Tak�e v rubrice Z obce si mů�ete 

přečíst o tom, co pro vás jako obec plánujeme a připravujeme.

Letošní zima dala zabrat komunikacím v obci. Mohli jste si všimnout, 

�e na mnoha místech se objevila barevná označení poškozených míst. 

Rozpočet na opravy je aktuálně cca 180.000 Kč a začne se hned, jak to 

klimatické podmínky dovolí. 

Tradiční Masopust přilákal i letos stovky návštěvníků. Díky kulturní 

komisi a také všem dalším, kteří se na přípravách podíleli, se akce opět 

vydařila a i počasí nám přálo. Těm, kteří se nemohli zúčastnit, budi� 

pozvánkou na příští rok fotogalerie na konci tohoto čísla. Jsem hrdý 

na to, �e naše obec �ije a není pouze noclehárnou. 

Přeji příjemné čtení!

Tibor Švec, starosta obce
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Přerušení dodávky vody 

Z důvodů plánovaných prací na rekonstrukci 
zařízení šachty posázavského vodovodu 
provozovatelem �elivská provozní, a.s. 
bude přerušena dodávka vody v celé obci 
Vestec. Odstávka je naplánována od středy 
5. 4. od 22 hodin do čtvrtka 6. 4. do 8 hodin. 
V průběhu prací mů�e dojít ke zkušebnímu 
napouštění vodovodního řadu a tím k doča-
snému obnovení dodávky vody. Zároveň 
bude po ukončení prací na 24 hodin zvýšeno 
chlorování.
Náhradní zásobování bude zajištěno přista-
vením cisternových přívěsů s ohledem na 
aktuální podmínky. Doporučujeme tedy se 
předzásobit jak pitnou, tak u�itkovou vodou.

a začátku dubna dojde k odečtu stavu vodoměrů od nás, jako�to současného 

Nprovozovatele vodohospodářské infrastruktury v obci Vestec. Datum odečtů je 
naplánováno v termínu od 1. 4. 2017 do 2. 4. 2017. Naši terénní pracovníci 

budou obcházet odběratele od 8.00 do 16.00. Pokud nebudete v tomto termínu přítomni, 
prosíme o nahlášení stavu vodoměru nejpozději do 6.  4.  2017. 
buď  formou SMS ve tvaru: 

Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. 
divize vodovody a kanalizace informují

Jméno odběratele_ulice_číslo popisné_číslo vodoměru_stav vodoměru 
příklad SMS: Novak_Vestecka_801_81186_46

nebo telefonicky na číslo zákaznického centra 734 202 577, 
popřípadě mailem na vak@tsdb.cz 

Veškeré informace a novinky je mo�no sledovat na stránkách
http://www.tsvestec.cz/vodovody-a-kanalizace/

V případě dotazu kontaktujte

Zákaznické centrum:
telefon: 734 202 577

Technické slu�by Dolnobře�anska, s.r.o.
Na Průhoně 159, budova A

252 50 Vestec

Úřední hodiny: Po a St 8.00 – 16.00
e-mail: vak@tsdb.cz 

v případě poruchy vody kontaktujte

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

5 Aktuálně
· Technické slu�by 

Dolnobře�anska, s.r.o. divize 

vodovody a kanalizace informují

· Přerušení dodávky vody

· Odpad ve Vestci

· Nabídka svozu Bioodpadů

8 Z obce
· Prezentace územního plánu 

a zelené páteře ve Vestci

· Masopust vrátil obec v pořádku

11 Kvalitní podzim života
· KP� představuje nový projekt

14 Policie
· Zpráva o činnosti Obecní policie 

Vestec

· Zajímavosti z deníku

16 Rybáři
· Změny v Rybářském řádu pro rok 

2017

17 Senioři
· Bonnie & Clyde

· Valdštejnský palác

18 ZŠ Campanus
· Termín zápisu

19 Galerie
· Masopust

20 RC Baráček
· Co jsme za�ili s RC Baráček

· Na co se mů�ete těšit na jaře

· Vestecký jarmark

· Bazárek oblečení

23 Baráčnická rychta
· Pravidelné krou�ky pro děti

· Charitativní výměnný bazárek

· Fimo dílna

· Dílna sítotisku

· Dámský klub

27 MŠ Vestec
· Zoubky jako perličky

28 Sport
· DeepWORK – nový fitness 

program
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Odpad ve Vestci

echnické slu�by Dolnobře�anska, s.r.o. zajišťují pro obec svoz odpadu. A proto�e Tceloroční systém vá�ení veškerého odpadu funguje od roku 2016, jeliko� před tím 
odpad původním dodavatelem vá�en nebyl, je potřeba čísla za rok 2015 pova�ovat 

pouze za orientační. Nevychází toti� ze skutečnosti, ale část období v roce 2015 je 
vypočtena z  průměrné váhy obsahu nádoby vynásobené počtem svozů.

Více vypovídající tedy bude spíš porovnání v dalším roce, kdy budou pro oba roky 
dostupná data vycházející z vá�ení.

Produkce odpadu v obci Vestec v kilogramech za rok

A jaká byla průměrná váha vyvá�eného odpadu v roce 2016?

Podle nádob to bylo:
Nádoba 110/120 litrů 13,1 kg
Nádoba 240 litrů 24,75 kg
Nádoba 1100 litrů 80,80 kg

Zajímá vás, kolik odpadu jste vyprodukovali konkrétně vy za minulý rok? 
Jestli jste byli nad průměrem nebo pod průměrem? 
Mů�ete se obrátit na OÚ e-mailem na adrese: poplatky@vestec.cz, případně se osobně 
zastavit v podatelně v úředních hodinách.

Nádoba musí být označena platnou známkou TSDB na rok 2017.

Četnost svozů 14denní
Cena svozu s pronajatou:  240 l nádobou určenou na bioodpad – 1450 Kč /období
Cena svozu s vlastní: 240 l nádobou určenou na bioodpad – 1200 Kč /období

Četnost svozů týdenní
Cena svozu s pronajatou:  240 l nádobou určenou na bioodpad – 2450 Kč /období
Cena svozu s vlastní: 240 l nádobou určenou na bioodpad – 2200 Kč /období

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Jak postupovat v případě zájmu?

8 Návštěva podatelny OÚ příslušné obce v uředních hodinách
8 Zprostředkovaný podpis smlouvy s TSDB na svoz Bioodpadů z domácností
8 Platba na místě pouze hotově
8 Vydání známky na rok 2017
8 V případě potřeby pronájmu nádoby vyzvednutí po podepsání smlouvy na SD obce 

v otevíracích hodinách
8 Dispečink TSDB, vedoucí divize Odpady & Doprava p.Kvítek, tel.: 731 410 418

V obci Vestec budou k dispozici i nadále pro občany velkoobjemové kontejnery na 
biologicky rozlo�itelný odpad. Pro lokalitu Nad kopcovitými lukami bude na 
zkušební období umístěn kontejner v ulici V Březí.

Nabídka svozu Bioodpadů 
z domácností v obci Vestec, Psáry, Březová-Oleško

se společností Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. Uzavření smlouvy 
na období duben-listopad.

Co patří do BRKO – Bioologicky 
rozlo�itelný komunální odpad

8 zbytky potravin rostlinného původu,
8 slupky a zbytky ovoce a zeleniny,
8 kávový odpad, kávové papírové filtry,
8 pou�ité papírové ubrousky, čajové 

sáčky,
8 tráva, plevele, listí, seno, sláma,
8 košťály a celé rostliny,
8 drcené větve,
8 skořápky ořechů.

Co nepatří do BRKO – Bioologicky 
rozlo�itelný komunální odpad

8 maso, kosti, pomazánky,
8 vařené těstoviny, omáčky,
8 stavební odpad a kamení,
8 textil, jednorázové pleny,
8 pytlíky z vysavače, cigarety, popel,
8 fritovací olej,
8 uhynulá zvířata.
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Ve čtvrtek 16. února 2017 proběhla 
v přednáškovém sále BIOCEVu 
prezentace návrhu nového územní-

ho plánu naší obce. A zároveň také proběh-
la prezentace zelené páteře. Tato prezenta-
ce byla představením návrhů občanům, 
nejednalo se o veřejné projednání územní-
ho plánu, které teprve bude následovat 
a o jeho konání vám přineseme informaci.

Úvodní slovo měl ředitel BIOCEVu, prof. 
MUDr. Pavel Martásek, DrSc., který 
návštěvníkům krátce představil vědecké 
pracoviště a také nabídl, zejména pro obča-
ny Vestce, den otevřených dveří, který je 
plánován na květen. 

Co všechno se mohlo zhruba osm desítek 
návštěvníků dozvědět? Územní plán před-
stavil architekt Foglar, krajinný plán kolek-
tiv autorů v čele s Josefem Slepičkou              
a Klárou Salzmann.

Územní plán v nově pořizované variantě 
není radikální změnou, ale spíše dochází ke 
zjednodušení, území nejsou drobena do 
mnoha druhů funkčních ploch, vymezuje 
nepřípustné vlivy.

Zastavitelné plochy pro bydlení nejsou 
rozšiřovány, ale zahušťovány s tím, �e maxi-
mální výška objektů je z důvodu přítom-
nosti vojenských objektů ve Vestci limito-
vána na 8 metrů. Naopak plochy pro 
komerční vyu�ití se rozšířily. Počet obyva-
tel by měl stoupnout z aktuálních cca 4.000 
na zhruba 5.000 (jsou bráni skuteční, nejen 
přihlášení, obyvatelé).

Nové řešení ulice Vídeňská ve formě pří-
městského bulváru by mělo poskytnout 
lepší podmínky pro �ivot občanům, nabíd-
nout jak nové stromořadí, tak obchody, 
kavárny a další slu�by a provozovny. Záro-
veň by mělo dojít ke zlepšení bezpečnosti 
při pohybu chodců a cyklistů.

V západní části obce (od Vídeňské směrem 
k okruhu) je plánována trasa pro metrobus, 
který by měl navázat na budoucí výstavbu 
linky D metra. Metrobus je plánován jako 
propojení budoucího depa Písnice s obce-
mi Vestec, Zlatníky-Hodkovice a Dolní 
Bře�any. Uva�uje se o variantě elektrobu-
sů, které by obsluhovaly naší obec a bez 
nutnosti stání v kolonách by po samostatné 
trase vozily cestující na metro. Samozřejmě 
celý tento projekt je závislý na zásadní věci, 
kterou je výstavba a zprovoznění metra na 
lince D.

Prezentace územního plánu   
a zelené páteře ve Vestci

Krajinný plán je průkopnickým projektem, 
který řeší vznik zelené páteře v naší obci. 
Má se jednat o plochu, která navazuje na 
okolí rybníka a pokračuje severozápadním 
směrem k mrazírnám AGRO a dále na 
okraj Prahy. Hlavním cílem je pomocí dvou 
nových retenčních nádr�í, mokřadů a také 
velké louky zadr�ovat vodu a zároveň 
nechat vzniknout území, kde do budoucna 
bude ji� jen zeleň a nebude mo�né jej zasta-
vět novou výstavbou. Ji� v letošním roce by 

měla být realizována první fáze, kdy na 
ploše cca 8 hektarů dojde k vysetí květnaté 
louky a začne se s budováním retenčních 
nádr�í. Retenční nádr�e by měly mít přírod-
ní charakter a měly by být osazeny molem, 
tak jak ho znáte u� z našeho rybníka. Velká 
část louky má mít přírodní charakter, bude 
zde i vybavení pro návštěvníky, jako jsou 
lavičky nebo altány.

Na přetřes se dostalo i téma Vestecké spoj-
ky. V aktuálně připravovaném územním 
plánu není zakreslena. Obec se toti� dlou-
hodobě sna�í o to, aby tento projekt nebyl 
realizován. Nezbývá, ne� doufat, �e skončí 
Vestecká spojka v propadlišti dějin a nebu-
de realizována.

V návaznosti na to došlo také na téma sjez-
du z okruhu na Písnici/Dolní Bře�any. Zde 
je bohu�el situace nadále stejná, sjezd je 
sice od roku 2010 připraven, ale do doby 
vybudování obchvatu Písnice to vypadá, �e 
nebude otevřen. A vybudování obchvatu 
Písnice je spojené s vybudováním linky D 
metra. Tak�e dalších několik let nemů�eme 
asi ani doufat, �e by mohlo dojít k otevření 
a tím částečnému zmírnění dopravní zátě-
�e, která je do Vestce přiváděna z okruhu. 
To je dobře vidět na Vídeňské, kdy ranní 
špička z okruhu zašpuntuje kruhový objezd 
a Vídeňská ulice ve směru Jesenice – Praha 
poté stojí.

V diskuzi s občany i návštěvníky 
z okolních obcí byly zodpovídány 
otázky jak ze strany autorů územní-

ho plánu a krajinného plánu, tak od staros-
ty  Tibora Švece. Věříme, �e prezentace byla 
pro všechny zajímavá a  zároveň si vá�íme 
podnětů, které se nám dostaly.

březen 2017 březen 2017
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Masopust vrátil obec v pořádku 

Masopustní veselí 
patří  ve Vestci 
k tradičním a hoj-

ně navštěvovaným akcím. 
A ten letošní se obzvláště 
vydařil – hlavně díky počasí, 
kejklířům a samozřejmě 
dobrému jídlu a pití z hos-
pody Na hřišti. Sna�ili 
jsme se účastníky počítat, 
ale u čísla 600 jsme přesta-

li, co� značí, �e návštěvníků 
bylo mnohem víc. A kdo by si 
také nechal ujít pestrý program 
nejvíce zaujali a byli také v prů-
vodu vidět, chůdaři, �ongléři 
a Bombarďačky spolku Cirkus 
trochu jinak. Hlavně děti poba-
vil tříletý medvěd Hugo a uchu 

zalahodili výborní Šumaři. 
Velké poděkování patří všem, 
kteří nelenili a připravili si 
některou z masek a také našim 
sousedům, kteří v duchu tradic 
masopustu přichystali malé 
občerstvení. Nechyběly ani 
soutě�e a vyhodnocení masek.

Celý den se nesl v pohodové 
atmosféře a Masopust si mohl 
večer oddechnout, proto�e se 
v obci nic nekalého po dobu 
jeho vlády nestalo a on vrátil 
obec v pořádku! 

 

Kulturní komise  

celá galerie na straně 19

11

Kvalitní podzim života

erénní pečovatelská slu�ba Kvalitní podzim �ivota, z.ú. má v ka�dém čísle Vestec-

Tkých listů svůj prostor k tomu, aby informovala občany o svojí činnosti. Dnešní 
příspěvek bude výjimečný tím, �e vám chceme představit náš nový projekt.      

1. března se nám podařilo otevřít historicky první crowdfundingovou sbírku nazvanou 
Kontrasty podpořenou Nadačním fondem pomoci Karla Janečka (NFP).

Co jsou kontrasty?

čili nás chodit – teď u� nemů�ou. Podávali nám jídlo a pití – teď u� nemů�ou. Četli 

Unám – teď u� nemů�ou. Udělali pro nás, co nám na očích viděli – teď je to na nás. 
Jsme jejich oči, uši, ruce, nohy. Na své stáří nejsou sami! V následujících týdnech 

vás budeme informovat o naší práci, uká�eme vám fotografie, máme pro vás příběhy 
našich klientů, máte se na co těšit. Chceme, abyste viděli, na co přispíváte, kam půjdou 
vaše peníze, na co budou pou�ity a komu poslou�í. Děkujeme všem. Sledujte nás, určitě se 
dozvíte hodně zajímavého.

Jak proběhl první týden naší kampaně?

bírku nazvanou Kontrasty jsme zveřejnili a představili 1.března a teď je naším 

Scílem, aby se o ní dozvědělo co nejvíce lidí. Ka�dé podané ruky a padesátikoruny si 
nesmírně vá�íme, moc nám pomohou. V prvním týdnu nás velice potěšila podpora 

veřejnosti, které se nám dostalo na Facebooku. Jeden z příspěvků naší kampaně vidělo u� 
více ne� 5.000 lidí. Tady opravdu nemů�eme děkovat jmenovitě, proto�e vlastně nevíme, 
kdo všechno se zapojil do toho, aby se o nás dozvědělo tolik lidí. Pokud ji budete chtít najít 
na webu, najdete ji na této adrese: 
http://nfpomoci.cz/projekty/kontrasty/

A věřte, �e se opravdu máte na co těšit. S laskavým svolením našich klientů a jejich rodin 
jsme začali vyprávět jejich příběhy, uvidíte trochu netradiční fotky a máme pro vás připra-
vené i video.

KpŽ představuje nový projekt

březen 2017 březen 2017
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ypráví Ivana: Strávila jsem s ní 

Vopravdu hodně času. I přes veškerá 
omezení zůstávala dámou. Tak, 

jako na obraze, kde byla vypodobněná jako 
mladá. Poznali byste ji podle úsměvu. Ten 
se nezměnil. Přesto�e oči ztratily svoji jis-
kru, blond vlasy získaly stříbrnou barvu, 
ten úsměv byl stále stejný. Vepsala se do 
našich �ivotů. Ano, do �ivotů nás všech. 
Mého, vašeho. Nevěříte? Krásná dáma 
z obrazu svojí tehdy pevnou rukou dala 
pohyb třeba Rákosníčkovi. Pracovala jako 

animátorka. Kdy� jsem obdivně dosedla na 
�idli a řekla, �e je umělkyně, mávla rukou: 
Já? Já ne, Ivanko. To pan Smetana, to je 
umělec! Paní Dáda se rozhodla opustit náš 
svět na sklonku loňského roku, aby mohla 
odejít za svým man�elem, po kterém smut-
nila, za svým bratrem, který byl letcem 
RAF. Doufám, �e se s nimi setkala. 

Připravily: 
Renáta Šťastná, Ivana Kudry

foto: z archivu pečovatelské slu�by
kontaktní e-maily:administrativa@kpz.cz

http://www.kvalitnipodzimzivota.cz

rowdfunding znamená, �e se veřej-

Cnost po malých částkách skládá na 
částku cílovou. Tato sbírka je navíc 

zajímavá tím, �e ka�dý příspěvek násobí 
NFP takzvaným zlatým řezem, co� v praxi 
znamená, �e z ka�dé poslané stokoruny se 
tak rázem stává 161,80 korun, které putují 
na náš účet. A tady čekají, a� bude sbírka 
ukončena a potom je budeme moci pou�ít. 

Sbírka se šíří především po sociálních 
sítích, někteří z vás Facebook nemají, a tak 
jsme se rozhodli ka�dý týden informovat 
o všem, co se v kampani odehrálo, pro-
střednictvím newsletteru, který u� mnozí 
z vás dostávají do mailové schránky. Pokud 
se tak neděje, napište nám a ten příští u� 
poletí i za vámi.

Kvalitní podzim života

Příběh klienta: Krásná dáma z obrazu

Seznamte se

Slovo paní ředitelky

ěkuji všem, kteří se na kampani podíleli, především Ivaně, které byla ve ztřeště-

Dných nápadech, které vás ještě čekají, oporou Renáta. A děkuji všem, kteří ji� za 
první dny poslali první peníze. Zatím toho na našem účtu není mnoho, ale 

nejsme nevděční, nečekáme zázraky, věříme, �e cílovou částku za pomoci vás všech vybe-
reme. Děkujeme. A děkujeme i našim klientům a jejich rodinám, �e pochopili, �e je pro nás 
tato kampaň důle�itá, a jdou do ní vlastně s námi. A děkujeme hlavně Nadačnímu fondu 
pomoci Karla Janečka. Díky všem přispěvatelům a díky Nadačnímu fondu pomoci Karla 
Janečka nebudou naši klienti na své stáří sami!

Hlavní podíl na vzniku celé sbírky 
má Ivana Kudry. Začala u nás 
pracovat jako pečovatelka, po 

čase se však ukázalo, �e má výborné nápa-
dy, organizační schopnosti, navíc je ztřeš-
těná natolik, �e se vrhne do realizace jaké-

hokoli nápadu. A řekla k tomu: „V srpnu 
loňského roku jsem se s naší ředitelkou 
Lenkou dohodla na spolupráci. Hledala se 
pečovatelka k paní Dádě, o které píšeme 
o kousek ní�. A tak jsem jednoho slunného 
rána stála před domem paní Dády, a přesto-
�e jsem v sociálních slu�bách nebyla nováč-
kem, netušila jsem, do jaké školy nastupuji. 
Do školy �ivota. Práce u paní Dády skončila 
a mně přišli jiní klienti. A je faktem, �e 

všichni mi něco dávají. Především potřebu-
ji hodně trpělivosti, schopnost přizpůsobit 
se, být pohotová, stále ve střehu. A odmě-
nou mi bývá úsměv, stisk ruky a obrovské 
díky. A potom jednoho dne jsem stejně, 
jako jsem spadla do přímé péče, spadla i do 
fundraisingových aktivit. Tam jsem sice 
nebyla takovým nováčkem, ale byla jsem 
nováčkem v organizaci zvané „ústav“, 
tak�e jsem se musela zase hodně učit.              
A proto�e mám výzvy ráda, vrhla jsem se do 
všeho s nadšením a elánem. A bylo to tady. 
Reakce Nadačního fondu pomoci Karla 
Janečka nás všechny potěšila. Fundraiser 
si musí zvyknout na to, �e mu buď neodpoví 
nebo mu pošlou odpověď plnou informací 
o tom, jak moc si vá�í vaší práce, aby se na 
konci krčila věta, �e tady peníze nedostane-
te. V záplavě těch negativních reakcí, který-
mi byl Kvalitní podzim �ivota do té doby 
zásobován, se najednou objevila ta, �e 
jdeme do toho. A tak je tady první crowd-
fundingová sbírka, o které teď mluvíme 
dokola nejen tady, ale i v newsletteru a na 
Facebooku, a šíří se i dalšími kanály.“

Kdo za sbírkou stojí?

Kvalitní podzim života

březen 2017 březen 2017

(Fundraising je profesionální, cílená a organizačně i časově 
promyšlená činnost zaměřená na vyhledávání sponzorů 
a získávání finančních prostředků určených na podporu 
veřejně prospěšné nebo dobročinné činnosti.)

http://www.kvalitnipodzimzivota.cz
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kontaktní e-maily:administrativa@kpz.cz

http://www.kvalitnipodzimzivota.cz
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Z knihy událostí

Obecní policie Vestec

Odmítl orientační vyšetření na alkohol:
Dne 25. 2. 2017 ve 22:19 hodin prováděla 
hlídka obecní policie hlídkovou činnost 
v ulici Vltavská ve Vraném nad Vltavou, kde 
si všimla řidiče osobního motorového vozi-
dla, který nerespektoval dopravní značku 
„zákaz vjezdu“. Hlídka tedy uvedené vozi-
dlo zastavila a řidiče vyzvala k podání 
vysvětlení. Proto�e při komunikaci byl z ři-

diče cítit alkohol, byl následně vyzván k ori-
entační dechové zkoušce. Dechovou zkou-
šku odmítl s odůvodněním, �e v obci probí-
hají oslavy Masopustu, a on v rámci oslav 
po�il „pouze“ dvě pivka a jednoho panáka. 
Na místo tedy musela přijet hlídka Policie 
ČR, která řidiči zakázala další jízdu a pře-
vzala si ho k dalšímu opatření. Pokud toti� 
řidič odmítne podstoupit orientační decho-

vou nebo krevní zkoušku na přítomnost 
alkoholu, dopustí se přestupku, za který 
hrozí: pokuta ve výši 25.000 a� 50.000 Kč, 
zákaz řízení na 1 a� 2 roky a přidělení             
7  bodů.

Dopravní nehoda
Dne 28. 2. 2017 ve 20:44 hodin přijala obec-
ní policie oznámení o dopravní nehodě 
v ulici Vídeňská. Hlídka po příjezdu zajisti-
la havarovaná vozidla tak, aby nedošlo 
k další dopravní nehodě. Na místě bylo 
zjištěno, �e vozidlo Hyundai jedoucí od 

Prahy a odbočující na parkoviště k Albertu 
nedalo přednost protijedoucímu vozidlu 
Škoda Fabia jedoucímu od Jesenice smě-
rem na Prahu. Záchranná slu�ba na místě 
ošetřila drobná poranění. Hlídka strá�níků 
na místě řídila dopravu do příjezdu Policie 
ČR.

Zraněná �ena le�ela na komunikaci.
Dne 3. 3. 2017 ve 13:35 hodin přijali strá�-
níci na slu�ebně oznámení, �e na ulici Ves-
tecká le�í zraněná �ena. Hlídka ihned po 
příjezdu poskytla zraněné osobě první 

pomoc. Dle svědků spadla sama při chůzi 
pomocí chodítka na chodníku. Na místo 
byla přivolána záchranná slu�ba z Jesenice, 
která převezla zraněnou �enu na ošetření 
do Thomayerovy nemocnice.

Zpráva o činnosti Obecní policie Vestec
V období od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017 řešila Obecní 
policie Vestec v rámci všech obcí, kde působí, cel-
kem 362 událostí. Na Vestec z toho připadá celkem 
75 událostí, ve dvanácti případech bylo přijato ozná-
mení prostřednictvím tísňové linky, 35 zjištěných 
přestupků z celkového počtu spadá do oblasti 
dopravních přestupků. I v únoru vyjí�děla obecní 
policie na �ádost Integrovaného záchranného sys-
tému. V zimním období obecní policie asistovala 
celkem u 33 dopravních nehod na �ádost IZS, na 
které měly vliv intenzivní sněhové srá�ky a silný vítr. 
Po nízkých teplotách a sně�ení došlo také k oblevě 
a dešti, který při ranních nízkých teplotách namrzal, 
a náledí přinášelo riziko smyku. I přes časté nepříz-
nivé povětrnostní podmínky podle našeho názoru 
bylo ošetření a úklid komunikací prováděno prů-
bě�ně a v dostatečné kvalitě.

Zajímavosti z deníku

březen 2017 březen 2017
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Změny v Rybářském řádu pro rok 2017

8 Je povolen lov na krmítko s jedním háčkem - průbě�ná úniková montá�.

8 Lov dravců je povolen na �ivou i mrtvou rybu od 16. června. Velikost nástra�ní ryby 
není stanovena.

8 Sumec nemá stanovenou lovnou míru. (Nevracet zpět do vody a volat vedoucího 
Rybářské strá�e: 792 317 581). Kdo sumce uloví, obdr�í poukaz v hodnotě 1000 Kč 
na nákup roční povolenky.

8 Nově budou dva druhy povolenek, a to roční a denní. Ruší se povolenky 
sedmidenní a třídenní.

8 Roční povolenky se prodávají pouze na obecním úřadě! Denní povolenky se 
prodávají na obecním úřadě nebo v Restauraci Na hřišti.

8 Ceny ročních povolenek zůstávají stejné, jako v roce 2016. Jednodenní povolenka 
stojí 400 Kč. Na ka�dou jednodenní povolenku si mů�e lovící ponechat 1 ks ušlechtilé 
ryby (kapr, amur, štika atd).

Doba rybolovu je daná rybářským řádem platným pro rok 2017.

Ceny povolenek pro rybník „Vestecký“ pro rok 2017

rybáři

Dvě únorové akce seniorů nabízely 
dva silné příběhy, kde hrály hlavní 
roli zisk, dobrodru�ství i boj o moc, 

a jedna z nich zákonitě vyústila v tragický 
konec.

Vestečtí senioři navštívili v pátek 10. 2. 
Hudební divadlo v Karlíně a zhlédli muzi-
kál Bonnie and Clyde. Tentý� měsíc 24. 2. 
ještě podnikli exkurzi do Valdštejnského 
paláce - horní komory Parlamentu České 
republiky, provázenou odborným výkla-
dem.

Bonnie & Clyde
Slavný muzikál skladatele Franka Wild-
horna, který je zalo�en na skutečných udá-
lostech, nám představuje �ivotní příběh 
m i l e n e c k é h o  p á r u  B o n n i e  a  C l y d a . 
Gangsterské dvojice, která se �ene za dob-
rodru�stvím, penězi a zkázou. Příběh se 
stal tématem mnoha knih, byl i několikrát 
zfilmovaný. Odehrává se ve Spojených 
státech, v době hospodářské krize. Celé 
představení je jedna velká jízda, plná napě-

tí, dobrodru�ství i romantiky a také jeden 
velký smrtící pád. V hudebním nastudová-
ní Martina Kum�áka zazářily pěvecké 
hvězdy Dasha a Martin Písařík.

Valdštejnský palác je první barokní 
palác v Praze, postavený jako šlech-
tické sídlo v době, kdy třicetiletá 

válka měla ještě daleko do svého konce. 
V roce 1623 byly na paláci zahájeny staveb-
ní práce. Italští architekti a stavitelé byli 
vůdčími osobnostmi. Vojevůdce Albrecht 
z Valdštejna se ze svého sídla však netěšil 
dlouho. Od roku 1630, kdy byla dokončo-
vána výzdoba paláce, do své násilné smrti 
v roce 1634 v něm strávil nanejvýš 12 měsí-
ců. Některé prameny dokonce uvádějí, �e 
v paláci pobyl celkem pouhých 80 dnů. Jeho 
dramatický �ivot byl plný dobrodru�ství, 
zvratů a intrik. Na sklonku �ivota byl pro-
hlášen za zrádce. Od roku 1945 je palác 
majetkem státu. Dnes je národní kulturní 
památkou a sídlem horní komory Parla-
mentu České republiky. V místech, kde byli 
původně ustájeni koně, od roku 1998 a� do 
současnosti, se nachází jednací sál Senátu.

Příští jarní akce Spolku vesteckých seniorů 
by měla být věnována ještě návštěvě Prahy. 
Na květen je naplánovaný jednodenní vý-
let. O všech akcích budou senioři včas 
informováni SMS zprávou.

Spolek vesteckých seniorů

senioři

Únorové akce seniorů
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není stanovena.

8 Sumec nemá stanovenou lovnou míru. (Nevracet zpět do vody a volat vedoucího 
Rybářské strá�e: 792 317 581). Kdo sumce uloví, obdr�í poukaz v hodnotě 1000 Kč 
na nákup roční povolenky.

8 Nově budou dva druhy povolenek, a to roční a denní. Ruší se povolenky 
sedmidenní a třídenní.

8 Roční povolenky se prodávají pouze na obecním úřadě! Denní povolenky se 
prodávají na obecním úřadě nebo v Restauraci Na hřišti.

8 Ceny ročních povolenek zůstávají stejné, jako v roce 2016. Jednodenní povolenka 
stojí 400 Kč. Na ka�dou jednodenní povolenku si mů�e lovící ponechat 1 ks ušlechtilé 
ryby (kapr, amur, štika atd).

Doba rybolovu je daná rybářským řádem platným pro rok 2017.

Ceny povolenek pro rybník „Vestecký“ pro rok 2017

rybáři

Dvě únorové akce seniorů nabízely 
dva silné příběhy, kde hrály hlavní 
roli zisk, dobrodru�ství i boj o moc, 

a jedna z nich zákonitě vyústila v tragický 
konec.

Vestečtí senioři navštívili v pátek 10. 2. 
Hudební divadlo v Karlíně a zhlédli muzi-
kál Bonnie and Clyde. Tentý� měsíc 24. 2. 
ještě podnikli exkurzi do Valdštejnského 
paláce - horní komory Parlamentu České 
republiky, provázenou odborným výkla-
dem.

Bonnie & Clyde
Slavný muzikál skladatele Franka Wild-
horna, který je zalo�en na skutečných udá-
lostech, nám představuje �ivotní příběh 
m i l e n e c k é h o  p á r u  B o n n i e  a  C l y d a . 
Gangsterské dvojice, která se �ene za dob-
rodru�stvím, penězi a zkázou. Příběh se 
stal tématem mnoha knih, byl i několikrát 
zfilmovaný. Odehrává se ve Spojených 
státech, v době hospodářské krize. Celé 
představení je jedna velká jízda, plná napě-

tí, dobrodru�ství i romantiky a také jeden 
velký smrtící pád. V hudebním nastudová-
ní Martina Kum�áka zazářily pěvecké 
hvězdy Dasha a Martin Písařík.

Valdštejnský palác je první barokní 
palác v Praze, postavený jako šlech-
tické sídlo v době, kdy třicetiletá 

válka měla ještě daleko do svého konce. 
V roce 1623 byly na paláci zahájeny staveb-
ní práce. Italští architekti a stavitelé byli 
vůdčími osobnostmi. Vojevůdce Albrecht 
z Valdštejna se ze svého sídla však netěšil 
dlouho. Od roku 1630, kdy byla dokončo-
vána výzdoba paláce, do své násilné smrti 
v roce 1634 v něm strávil nanejvýš 12 měsí-
ců. Některé prameny dokonce uvádějí, �e 
v paláci pobyl celkem pouhých 80 dnů. Jeho 
dramatický �ivot byl plný dobrodru�ství, 
zvratů a intrik. Na sklonku �ivota byl pro-
hlášen za zrádce. Od roku 1945 je palác 
majetkem státu. Dnes je národní kulturní 
památkou a sídlem horní komory Parla-
mentu České republiky. V místech, kde byli 
původně ustájeni koně, od roku 1998 a� do 
současnosti, se nachází jednací sál Senátu.

Příští jarní akce Spolku vesteckých seniorů 
by měla být věnována ještě návštěvě Prahy. 
Na květen je naplánovaný jednodenní vý-
let. O všech akcích budou senioři včas 
informováni SMS zprávou.

Spolek vesteckých seniorů

senioři

Únorové akce seniorů
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K zápisu jsou povinny se dostavit tyto děti:

8 Děti, které dovrší do 31.8.2017 šest let věku.
8 Děti po odkladu školní docházky.
8 Děti narozené 1.9.2011 – 31.6.2012 pokud splní zákonem stanovená kritéria 

(„nešestileté děti“).

 Průběh zápisu:

8 K zápisu je mo�né si předem zarezervovat konkrétní čas, rezervační čísla je   
nutné si vyzvednout osobně v kancelářích ZŠ od 28. do 31. března od 8 do 16 hod.; 
rezervace není nutná, počítejte však s delší dobou čekání.

8 Při samotném zápisu zákonný zástupce předlo�í �ádost o přijetí k základnímu 
vzdělávání ZDE – proká�e svoji toto�nost občanským průkazem a přinese s sebou 
rodný list dítěte.

8 Dítě pod vedením pedagoga projde přijímacím řízením, při kterém proká�e školní 
zralost.

8 Samotný zápis trvá cca 60 min.

Termín zápisu:     4. a 5. dubna 2017 od 14.00 do 17.30 hodin

Základní škola Campanus 
Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782

148 00 Praha 4 – Chodov

Telefon: 222 366 517, 518
Email: central@campanus.cz

18 19

galerie
Masopust vrátil obec v pořádku 
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RC BaráčekRC Baráček

 únoru a březnu jste s námi mohli navštívit přednášku o samovyšetření a divadél-Vko O pejskovi a kočičce. Rádi bychom poděkovali všem, kdo nám pomohli akce 
zorganizovat a podělíme se s Vámi o krátké shrnutí.

Samovyšetření - pro něj a pro ni (26. 2. 2017)
Na této zajímavé přednášce o prevenci rakoviny prsou a varlat jsme se dozvěděli, jak je 
důle�ité sledovat ka�dou změnu na svém těle. Naučili jsme se správně vyšetřit sebe i part-
nera/partnerku a dokonce jsme si na věrných modelech vyzkoušeli, jak vypadá nádorové 
onemocnění v různých fázích. Přednášku vedli studenti lékařské fakulty, členové nezis-
kovky Loono, kteří se věnují tomuto tématu v rámci projektu „prsakoule“. Více informací 
o tomto i dalších zajímavých projektech se dozvíte na www.loono.cz.

Divadelní odpoledne – Pohádka O pejskovi a kočičce (4. 3. 2017)
Opět jsme pro Vaše nejmenší připravili spolu s divadlem Bubec představení O pejskovi 
a kočičce. Na naše Divadelní odpoledne dorazilo 30 dětí, které zaujatě sledovaly, co nové-
ho za�ije pejsek s kočičkou na své cestě na poštu. Díky voňavému syrečku děti spolu s pej-
skem a kočičkou našly zasně�ený domeček a dokonce zachránily panenku, která venku 
tence plakala. Po pohádce se všichni posilnili připraveným občerstvením, za které moc 
děkujeme všem ochotným maminkám. Některé děti si pak pohrály v herničce a jiné tvořily 
pejska a kočičku z připravených dílů. Děti si domů odnesly nejen krásný zá�itek z divadél-
ka, ale i vlastnoručně ušitého plyšáčka nebo nalepený obrázek. Fotografie z celého odpo-
ledne najdete na našem facebooku nebo na www.rcbaracek.cz.

A na co se můžete těšit na jaře?

Jak naučit děti usínat a dobře spát  – čtvrtek 30. 3. 2017 (10:00 – 12:00) v herně
Pokud právě řešíte, co udělat, aby Vaše děti dobře usínaly, nebudily se a nechodily za Vámi 
ka�dou noc, přijďte se poradit na náš seminář o správném usínání. Poslechnete si rady paní 
Mgr. Hany Perglerové, zkušené lektorky A centra ( ). Dozvíte se různé www.acentrum.eu
ověřené postupy, jak uspávat děti od miminek po děti školního věku a zjistíte, co je lepší - zda 
nechat dítě plakat nebo mu ve všem vyhovět, zda dítě ukládat do jeho postýlky nebo ho 
nechat spát s Vámi, jak řešit noční kojení, jak naučit dítě spát celou noc a co dělat, kdy� dítě 
nechce spát přes den. Prodiskutujeme také klady a zápory Estvillovy "křičící" metody návy-
ku samostatného usínání. 
Seminář se koná v herně, tak�e své děti mů�ete vzít s sebou.
Vstupné: 120 Kč, rezervace nutná předem na  nebo na tel.: 777 129 rcbaracek@gmail.com
542 do neděle 26.  3. nebo do zaplnění kapacity (10 míst).

Bazárek oblečení pro všechny generace 
pátek 7. 4. 2017 (11:00 - 17:30), sobota 8. 4. 2017 (9:00 - 17:30) v zastřešené hale na hřišti

Velikonoční tvoření 
sobota  8. 4. 2017 (13:00 - 16:30) v rámci Bazárku v hale na hřišti

Vestecký jarmark a Restaurant Day  
sobota 20. 5. 2017 (13:00 - 17:00) v hale na hřišti

Více informací najdete na letácích nebo na www.rcbaracek.cz a na našem facebooku, 
těšíme se na Vás!

Za tým RC Baráček
Petra Vovsová

Co jsme zažili s RC Baráček

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

březen 2017 březen 2017

inzerce

http://www.acentrum.eu/
mailto:rcbaracek@gmail.com
mailto:skorpa@nerez-skorpa.cz


20 21

RC BaráčekRC Baráček

 únoru a březnu jste s námi mohli navštívit přednášku o samovyšetření a divadél-Vko O pejskovi a kočičce. Rádi bychom poděkovali všem, kdo nám pomohli akce 
zorganizovat a podělíme se s Vámi o krátké shrnutí.

Samovyšetření - pro něj a pro ni (26. 2. 2017)
Na této zajímavé přednášce o prevenci rakoviny prsou a varlat jsme se dozvěděli, jak je 
důle�ité sledovat ka�dou změnu na svém těle. Naučili jsme se správně vyšetřit sebe i part-
nera/partnerku a dokonce jsme si na věrných modelech vyzkoušeli, jak vypadá nádorové 
onemocnění v různých fázích. Přednášku vedli studenti lékařské fakulty, členové nezis-
kovky Loono, kteří se věnují tomuto tématu v rámci projektu „prsakoule“. Více informací 
o tomto i dalších zajímavých projektech se dozvíte na www.loono.cz.

Divadelní odpoledne – Pohádka O pejskovi a kočičce (4. 3. 2017)
Opět jsme pro Vaše nejmenší připravili spolu s divadlem Bubec představení O pejskovi 
a kočičce. Na naše Divadelní odpoledne dorazilo 30 dětí, které zaujatě sledovaly, co nové-
ho za�ije pejsek s kočičkou na své cestě na poštu. Díky voňavému syrečku děti spolu s pej-
skem a kočičkou našly zasně�ený domeček a dokonce zachránily panenku, která venku 
tence plakala. Po pohádce se všichni posilnili připraveným občerstvením, za které moc 
děkujeme všem ochotným maminkám. Některé děti si pak pohrály v herničce a jiné tvořily 
pejska a kočičku z připravených dílů. Děti si domů odnesly nejen krásný zá�itek z divadél-
ka, ale i vlastnoručně ušitého plyšáčka nebo nalepený obrázek. Fotografie z celého odpo-
ledne najdete na našem facebooku nebo na www.rcbaracek.cz.

A na co se můžete těšit na jaře?

Jak naučit děti usínat a dobře spát  – čtvrtek 30. 3. 2017 (10:00 – 12:00) v herně
Pokud právě řešíte, co udělat, aby Vaše děti dobře usínaly, nebudily se a nechodily za Vámi 
ka�dou noc, přijďte se poradit na náš seminář o správném usínání. Poslechnete si rady paní 
Mgr. Hany Perglerové, zkušené lektorky A centra ( ). Dozvíte se různé www.acentrum.eu
ověřené postupy, jak uspávat děti od miminek po děti školního věku a zjistíte, co je lepší - zda 
nechat dítě plakat nebo mu ve všem vyhovět, zda dítě ukládat do jeho postýlky nebo ho 
nechat spát s Vámi, jak řešit noční kojení, jak naučit dítě spát celou noc a co dělat, kdy� dítě 
nechce spát přes den. Prodiskutujeme také klady a zápory Estvillovy "křičící" metody návy-
ku samostatného usínání. 
Seminář se koná v herně, tak�e své děti mů�ete vzít s sebou.
Vstupné: 120 Kč, rezervace nutná předem na  nebo na tel.: 777 129 rcbaracek@gmail.com
542 do neděle 26.  3. nebo do zaplnění kapacity (10 míst).

Bazárek oblečení pro všechny generace 
pátek 7. 4. 2017 (11:00 - 17:30), sobota 8. 4. 2017 (9:00 - 17:30) v zastřešené hale na hřišti

Velikonoční tvoření 
sobota  8. 4. 2017 (13:00 - 16:30) v rámci Bazárku v hale na hřišti

Vestecký jarmark a Restaurant Day  
sobota 20. 5. 2017 (13:00 - 17:00) v hale na hřišti

Více informací najdete na letácích nebo na www.rcbaracek.cz a na našem facebooku, 
těšíme se na Vás!

Za tým RC Baráček
Petra Vovsová

Co jsme zažili s RC Baráček

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

březen 2017 březen 2017

inzerce

http://www.acentrum.eu/
mailto:rcbaracek@gmail.com
mailto:skorpa@nerez-skorpa.cz


22 23

RC Baráček

ÚTERÝ 13.30 - 15.00 – ŠIKULKA

Kreativní dílna pro tvořivé děti, seznámení 

s netradičními technikami i materiály. 

ÚTERÝ 15.00 - 16.30 - RUČNÍ PRÁCE A STROJOVÉ ŠITÍ 

Krou�ek pro slečny, které si rády navrhnou a ušijí vlastní model nebo módní doplněk.

PÁTEK 13.30 - 15.00 - KERAMIKA PRO DĚTI 

Krou�ek určený prvňáčkům a začátečníkům v práci s keramickou hmotou. 

PÁTEK 15.00 – 16.30 - KERAMICKÁ DÍLNA 

Tato dílna je ideální pro ty, kteří ji� znají základy práce s keramickou dílnou a chtějí se 

nadále zdokonalovat a vytvářet ji� slo�itější díla.

Ka�dá první hodina je ukázková a zdarma. Přijďte se podívat a vyzkoušet!

S některými z Vašich dětí se setkáme i na našich čtvrtečních tvořivých dílnách v klubu 

při ZŠ CAMPANUS. Naše lektorky za nimi přijdou ve čtvrtek 27. 4. a 18. 5. 2017 

s FIMO hmotou. Na čtvrtek 15. 6. 2017 jsme pozvali módní návrhářku se šicími stroji. 

Ušije s dětmi výrobky, které si vlastnoručně děti ozdobí technikou SÍTOTISKU. 

Více informací k oběma akcím najdete na našich webových stránkách.

OTEVŘENÉ AKCE PRO RODIČE S DĚTMI

DÁMSKÝ KLUB

V sobotu 4. 3. 2017 jsme si v keramické dílně u�ili točení na kruhu s paní keramičkou 

Danielou Krausovou. Některé účastnice si vytočily svůj první hrnek při práci s keramic-

kou hmotou a točením na hrnčířském kruhu, jiní modelovali dle vlastního návrhu. Sobot-

ní odpoledne bylo moc příjemné. Po výpalu v peci si svůj vlastnoruční keramický výrobek 

přijdou dámy ještě „naglazovat“. Těšíme se, �e se s Vámi příště v DÁMSKÉM KLUBU  

22.  4.  2017 opět sejdeme.  

BARÁČNICKÁ RYCHTA 
v Hrnčířích s DDM – DŮM UM 

PRAVIDELNÉ KROU�KY PRO DĚTI

březen 2017 březen 2017

Baráčnická Rychta  
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22.  4.  2017 opět sejdeme.  

BARÁČNICKÁ RYCHTA 
v Hrnčířích s DDM – DŮM UM 

PRAVIDELNÉ KROU�KY PRO DĚTI
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V SOBOTU 22. 4. 2017 zveme od 14.00 na ukázku líčení. V kosmetické poradně se 

dozvíme, jak správně pečovat o pleť, jak správně pou�ívat dekorativní kosmetiku 

a reprezentantka kosmetické značky MARY KAY nás naučí „bleskové líčení“. Ve druhé 

hodince si u�ijeme zá�itkové cvičení a osvě�íme své tělo.

CHARITATIVNÍ VÝMĚNNÝ BAZÁREK

STŘEDA  5.  4.  a  PÁTEK  7.  4.  2017 – 8.30 – 18.00 

Za dětské oblečení a hračky, které u� nevyu�ijete, si mů�ete odnést cokoliv z toho, co 

přinesli ostatní. Oblečení, které si nikdo nevybere, se dostane k lidem, kteří ho potřebují 

nebo k recyklaci v chráněných dílnách. Hračky budou předány do vybraného dětského 

domova.

VSTUP NA  AKCI  JE  VOLNÝ!

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

10. - 14. 7. 2017 Příměstský tábor 

„INDIÁNI Z HRNČÍŘŮ“ v RYCHTĚ

http://1url.cz/QtF0V

17. – 21. 7. 2017 Příměstský tábor 

„KUNRATICKÉ TÁBORNIČENÍ VII.“ V ZŠ Kunratice

http://1url.cz/BtF0k

17. – 21. 7. 2017 BASKETOVÝ „KEMP“ V Kunraticích 2017

http://1url.cz/EtFoT 

Rezervace na tábory a akce a přihlášky do krou�ků lze uskutečnit na adrese: 

linhova@dumum.cz nebo na tel.: 777 721 745. 

Veškeré informace najdete na stránkách DDM-DŮM UM

  http://www.dumum.cz/o-nas-pracoviste-kunratice-seberov-hrncire .

Těšíme se na Vás.

Alena Fáčková, Andrea Čermáková a Renata Linhová

Baráčnická Rychta  

březen 2017 březen 2017
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Baráčnická Rychta  MŠ Vestec

V rámci preventivního projektu    
Dental Prevention společnosti    
Curaden Czech, s.r.o., který je zamě-

řen na výuku správné péče o ústní dutinu 
dětí ve školách a školkách, proběhla i v naší 
školce akce “Zoubky jako perličky”.      
Školení vedli speciálně vyškolení studenti 
zubního lékařství z Karlovy Univerzity 
v Praze.

Děti se nejprve pomocí zábavné pohádky 
“O zoubku popletovi” dozvěděly na co 
máme zoubky, jak zub vypadá, co je to 
zubní kaz, jak vzniká a proč nás bolí zub. 
Bystré děti, a �e jich máme plnou školku, 
zoubku poradily, co má dělat, aby ho dírka 
nebolela a jak příště zubnímu kazu předejít. 
Poté si praktickým cvičením vyzkoušely 
správnou techniku čištění zoubků – kresle-
ní krou�ků na ka�dém zoubku, „ skákání 

šipky“ a „start rakety“ kartáčkem.
Děti si z celého programu odnesly nejen 
pobavení a poučení, ale u� i vědí, jak správ-
ně o zoubky pečovat, tak�e v naší školce 
budou zářit jejich krásné úsměvy.

       
Mgr. Olga Melichárková

„Zoubky jako perličky“
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Přemýšlela jsem, jak nejlépe popsat, 
co je cvičení deepWORK. Napadlo 
mě jedno zcela výsti�né slovo -     

deepWORK je závislost. Ano, přiznávám, 
jsem zcela závislá. A jsem za to neskutečně 
ráda. Od té doby, co jsem měla mo�nost 
seznámit se s tímto cvičebním programem, 
věděla jsem, �e je to přesně ono. �e je to 
přesně ten směr, kterým se chci vydat a kte-
rý má smysl. Mo�ná si ani neumíte předsta-
vit, kolik nabídek na různé styly cvičení 
a cvičebních programů, jako instruktor, 
pravidelně dostávám. Většina z nich je však 
jen pouhou obdobou toho, co ji� je dávno ve 
sportovním světě známé, či se dávno cvičí, 
jen se to za vyu�ití předra�ené pomůcky 
honosně pojmenuje jinak a nové cvičení je 
na světě.

U deepWORKu je to jinak. Je to zcela nový 
koncept, který byl vyvíjen po dobu cca 10 
let. Jeho zakladatelem je Švýcar, fyziotera-
peut - Robert Steinbacher. Člověk, který 
má neskutečné charisma. Cvičení je zamě-
řené nejen na zlepšení vaší fyzické zdatnos-
ti, vytrvalosti a síly, deepWORK se zamě-
řuje i na vaši duchovní sílu a vnitřní rovno-

váhu. I kdy� mů�ete být po cvičení unavení, 
ten pocit, který vám tato lekce dá, je k neza-
placení. Uvnitř se cítíte neskutečně dobře. 
Mo�ná je to tím, �e tento program je inspi-

rován filozofií dálného východu a v�dy 
respektuje rovnováhu mezi  jin a jang. Jin 
představuje �enskost, tmu, pasivitu - záro-
veň však relaxaci, prota�ení a pasivní sílu. 
Jang pak mu�nost - symbol ohně a větru - 
zapojí sílu, energii, vášeň.

Díky této kombinaci cítíte po cvičení 
naprostou vnitřní rovnováhu. V průběhu 
hodiny projdete pěti základními elementy - 
země, dřevo, oheň, kov a voda. Ka�dý z nich 
má svou důle�itou roli v cvičební lekci. 
Země - v této fázi se tělo připravuje na zátě�. 
Za pomoci protahovacích cvičení, zaměře-
ných zároveň na správné dýchání, se člověk 
odpoutá od ka�dodenního stresu, doká�e 
se koncentrovat a zaměřit jen na sebe. Jed-

notlivá cvičení se skládají z několika poma-
lých, po sobě se opakujících, sekvencí. Ve 
fázi dřeva se cvičení zrychluje - tělo se 
pozvolna připravuje na intenzivnější část 
lekce. Následuje fáze ohně a kovu, které ve 
cvičení představuje kardiovaskulární - 
velmi intenzivní trénink, při kterém budu-
jeme nejen fyzickou zdatnost, ale zároveň 
sílu. Cvičení je velmi efektivní a výhodou je, 
�e pou�íváme v�dy jen vlastní váhu těla. 
�ádné pomůcky, nic navíc. Člověk se stále 

mů�e soustředit jen sám na sebe. Fáze vody 
je snad nejoblíbenější částí po celé té dřině 
a námaze. Je to fáze relaxace, která je však 
velmi důle�itá a pomáhá z těla odplavit 
veškeré napětí, ale zároveň se lépe koncent-
rovat na příští trénink.

DeepWORK je určen pro všechny, kteří se 
rádi hýbou, milují výzvy a chtějí se zlepšit. 
DeepWORK má smysl - u� po pár hodi-
nách mů�ete zaznamenat výsledky, nejen 
se lépe cítíte, ale skutečně vám lépe je.   
DeepWORK je někdy velkou výzvou, jak 
překonat sám sebe. DeepWORK je nejen 
cvičení, je to program, který vás osloví, a vy 
chcete neustále posouvat své limity.

Nemusíte se bát tě�kých choreografií, 
hravě jej zvládnou i pánové nebo ti, kteří 
nemají rádi taneční lekce. Ka�dý přeci ví, �e 
největší krása je v jednoduchosti.

Zacvičit DeepWORK si s námi mů�ete ve 
Vestci ka�dý čtvrtek v�dy od 19 hodin. A po-
kud zrovna nemusíte kardio lekce cvičení, 
věřím, �e si vyberete případně z naší další 
nabídky.
Mějte krásné jarní dny a dr�te se hesla, �e 
ka�dá výzva je zde od toho, aby se překona-
la a aby nás posílila. Proč tedy nezkusit 
zrovna DeepWORK :-)

Vaše Zůza

www.aerobic-zuzi.wbs.cz

Cvíčo Vestec, Sportovní centrum TJ Vikto-

ria Vestec, ul. U hřiště 575, Vestec

DeepWORK – nový fitness program

březen 2017 březen 2017

http://www.aerobic-zuzi.wbs.cz
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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.
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