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Vážení čtenáři,

v ruce právě držíte červnové číslo Vesteckých listů. Co se 
v něm dozvíte? Je toho poměrně hodně.
Na konci května proběhl další ročník dne IZS, překonal účastí 
složek i návštěvností předchozí ročníky a je pro nás závazkem, 
aby příští ročník byl minimálně stejně úspěšný.
BIOCEV slavnostně zahájil svůj ostrý provoz a je mi ctí, že toto 
centrum je v naší obci. Více informací najdete v samostatném 
článku.
Ve středu 8. 6. došlo k dalšímu požáru, kdy byly poškozeny tři 
domy vesteckých občanů, naštěstí bez újmy na jejich životech 
nebo zdraví. Obec považuje za samozřejmé, že nabídne takto 
postiženým svou pomoc, nezištně a bez mediální prezentace. 
Na žádost majitelů jednoho z postižených domů jsme udělali 
výjimku a zařadili jejich poděkování. Věřte, že takto se obec 
zachová ke každému občanovi, který bude postižen podobnou 
událostí.
Nezapomeňte se podívat na aktuální jízdní řád linky 326, 
o prázdninách je změněný.
Fotbalisté z naší Viktorky opět postoupili, mohlo by se zdát, že 
se to stalo každoročním koloritem, ale věřte, že za tím byla 
spousta práce a dřiny. Každopádně jim gratuluji a do další 
sezóny přeji hodně úspěchů.
Dětem i jejich rodičům přeji příjemné prožití prázdnin a těším 
se s vámi na setkání na stránkách Vesteckých listů, které 
vyjdou po tradiční přestávce na konci srpna.

Přeji příjemné čtení!
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Linka 326 má přes prázdniny změněný jízdní řád (tak jako většina linek 
v tomto období), hlavní změnou je však to, že přes prázdniny bude 
zajíždět jen do zastávky Opatov.
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Lenka Stará 

červen 20164

červen bylo vydáno 26. 6. 2016

aktualně

5

252 50

Prázdninový provoz linky 326

I v novém školním roce bude obec zajišťovat provoz ranního školního 
autobusu do ZŠ Campanus.

Odjezdy zůstávají stejné, jako v aktuálním školním roce.
1. autobus

zastávka odjezd
Obecní úřad 6.58 h
Na Spojce 7.00 h

2. autobus 
zastávka odjezd
Nezvalova 6.58 h
Vestecká 7.00 h

Školní autobus je určen pro žáky 1., 2. a 3. tříd, starší žáci mají možnost využít 
linku 326, která od loňského roku jezdí na prodloužené trase a zastavuje i na 
zastávce v blízkosti školy.
Zpět od školy jezdí autobus ze zastávky U Kunratického lesa v 16.35.
Linky autobusu nejsou provozovány o prázdninách.

Pro možnost využívání školního autobusu je nutné, aby se rodiče dostavili do 
podatelny OÚ Vestec, kde obdrží čip pro přihlašování v autobusu, měsíční 
poplatek za využívání školního autobusu činí 100 Kč, celková částka za 10 
měsíců tedy činí 1.000 Kč.

Školní autobus 
       ve školním roce 

2016/2017

jízdní řády na straně 6

Aktuálně
Prázdninový jízdní řád linky 326 
Školní autobus
Odečty vody

Z obce 
Slavnostní zahájení provozu BIOCEVu
Den IZS a Den Dětí

Právnické okénko
EET

Kvalitní podzim života
Opakování matka moudrosti

Představujeme 
Významné návštěvy 
v Průhonickém parku

Zveme vás 
Výlet do Vídně

Senioři
Sportující senioři
Na výletě v jižních Čechách

Policie
Z knihy událostí
Poděkování

MŠ Vestec 
Celé Česko čte dětem
Do školky na kole, Školka v přírodě

Fotbal 
Viktorka postupuje!

RC Baráček
Reportáže z uplynulých akcí
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7červen 2016

N
a začátku července dojde k druhému odečtu stavu vodoměrů od nás, 
jakožto současného provozovatele vodohospodářské infrastruktury 
v obci Vestec. Datum odečtů je naplánován v termínu od 1. 7. do 3. 7. 

2016. Naši terénní pracovníci budou obcházet odběratele od 8.00 do 16.00 h. 
Pokud nebudete v tomto termínu přítomní, prosíme o nahlášení stavu 
vodoměru nejpozději do 5. 7. 2016.

Nahlášení je možné formou SMS ve tvaru: 

Jméno odběratele_ulice_číslo popisné_číslo vodoměru_stav vodoměru 
příklad SMS: Novak_Vestecka_801_81186_46

nebo telefonicky na číslo zákaznického centra: 734 755 512, 
případně e-mailem na: vak@tsdb.cz 

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

V případě dotazů kontaktujte

Zákaznické centrum:
telefon: 734 755 512
Technické služby Dolnobřežanska, 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 kontaktujte
Dispečink Vodovody a kanalizace:
telefon: 603 711 374, 734 755 512

Divize vodovody a kanalizace informují

aktuálně
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ýstavbu projektu BIOCEV jste 

Vmohli průběžně sledovat i na 
stránkách Vesteckých listů. Ve 

čtvrtek 16. června 2016 konečně nastal 
slavností okamžik, kdy centrum, za 
přítomnosti mnoha významných 
tuzemských i zahraničních hostů ze 
světa vědy a politické reprezentace, 
zahájilo plný provoz.

Co vědecké týmy v BIOCEVu vlastně 
dělají? Aktuálně například unikátní 
v a k c í n u  p r o  l é č b u  i n f e k č n í c h 
o n e m o c n ě n í ,  h i s t o r i c k y  p r v n í 
zdokumentování vývoje zubu, které 
může pomoci v boji proti rakovině, 
nebo revoluční objev organismu bez 

mitochondrií neboli „buněčných 
e l e k t r á r e n “ .  D o  r o k u  2 0 2 0  b y 
v BIOCEVu mělo pracovat až 400 
v ě d e c k ý c h  p r a c o v n í k ů  a  2 0 0 
magisterských a doktorandských 
studentů. Již nyní se 56 výzkumných 
skupin, působících v 5 synergických 
programech, zaměřuje na detailní 
poznání organismů na molekulární 
úrovni. Jejich výsledky směřují do 
aplikovaného výzkumu a vývoje 
nových léčebných postupů proti 
závažným zdravotním problémům. 
Mezi koncové výsledky výzkumné 
práce v centru BIOCEV patří například 
léky  c í lené  do  přesného mís ta 
poškozeného metabolismu nebo 

proteinové a tkáňové inženýrství.

P o  s l a v n o s t n í m  a k t u ,  j e h o ž  s e 
zúčastnily významné české i zahraniční 
osobnosti, jakými jsou místopředseda 
vlády pro vědu, výzkum a inovace 
Pavel Bělobrádek, ministryně školství 
K a t e ř i n a  V a l a c h o v á ,  h e j t m a n 
Středočeského kraje Miloš Petera, 
předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš, 
rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima 
nebo ředitel Ústavu molekulární 
genetiky Václav Hořejší, následovaly 
prohlídky vybraných pracovišť centra 
BIOCEV. V odpoledních hodinách byla 
také zahájena dvoudenní mezinárodní 
konference za účasti významných 
představitelů české a zahraniční vědy 
a výzkumu.

„Díky vzniku centra BIOCEV se 
podařilo propojit tradiční silné obory 
z oblasti technických, přírodních 
a lékařských věd,“ prohlásil Pavel 
Martásek, ředitel BIOCEV. „Kvalitní 
vědecké výsledky jsou závislé na 
dobrém přístro jovém vybavení , 
a hlavně na vzdělaných a chytrých 
lidech. Dovolím si říct, že BIOCEV má 
obojí .  Nejmodernější  technickou 
základnu a špičkové odborníky, kteří 
jsou připraveni předávat své znalosti 
a zkušenosti studentům. Věřím, že 
BIOCEV svým významem dosáhne 
špičkové vědecké úrovně a výrazně 
posílí prestiž české vědy.“

„Cesta k budoucí prosperitě České 
republiky povede přes úspěch projektů, 
jako je BIOCEV. Jsem přesvědčen, že 
tato více než dvoumiliardová investice 
z evropských a národních zdrojů se 
vyplatí nejen České republice, ale 

prospěje vlastně celému světu, protože 
vědeckovýzkumné výsledky, které 
z centra BIOCEV vzejdou, budou mít 
skutečně celosvětový dopad,“ řekl 
místopředseda vlády Pavel Bělobrádek.

 „ D n e s  p o s í l á m e  B I O C E V  d o 
evropského výzkumného prostoru 
a  domnívám se ,  že  má všechny 
předpoklady stát se v tomto směru 
významným hráčem,“ prohlási l 
předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš.

Vác lav  Hoře j š í ,  řed i te l  Ús tavu 
m o l e k u l á r n í  g e n e t i k y  A V  Č R , 
v. v. i. (příjemce dotace na projekt 
BIOCEV), při příležitosti slavnostního 
ceremoniálu uvedl: „Jsem nesmírně 
rád, že jsme tento náročný projekt 
úspěšně zvládli. Bylo to především díky 
skvělé spolupráci všech zúčastněných 
partnerů a profesionalitě pracovníků 
realizačního týmu. Již nyní, půl roku po 
dokončení stavební části, je zřejmé, že 
prostředky vložené do vybudování 
t o h o t o  n o v é h o  v e l k é h o  c e n t r a 
biomedicínského výzkumu byly 
dobrou investicí. Naši badatelé již 
něko l ik  měs í ců  naplno  pracu j í 
v krásných nových, skvěle vybavených 
laboratořích. Obzvláště mě těší, že zde 
dostává příležitost mnoho mladých 
vědců a studentů. O budoucnost tohoto 
nového centra biomedicínského 
výzkumu nemám nejmenší obavy.“

My přejeme BIOCEVU a všem jeho 
pracovníkům, aby se jim dařilo v jejich 
projektech a aby Vestec byl nejen 
místem jejich zaměstnání, ale aby zde 
případně našli i kvalitní místo pro život.

Vědecko -  výzkumné

 zahájilo provoz     centrum

Pracovat v něm bude až 600 vědců a studentů
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právnické okénko

10 červen 2016

V sobotu 28. 5. 2016 se už od 
ranních hodin začala na 
louce za rybníkem sjíždět 

technika složek Integrovaného 
záchranného systému. Na 3. ročníku 
dne IZS měli své zastoupení celníci, 
strážníci, policisté, hasiči, záchranné 
služby, BESIP, odtahová služba, 
záchranáři a mnozí další.

Celý  den byl  věnován ne jen 
statickým ukázkám, ale také živým 
ukázkám činnosti jednotlivých 

složek. A co bylo možné vidět? 
Poskytování první pomoci, zásah 
pořádkové jednotky, výcvik psů, 
vyproštění zraněných osob po 
dopravní nehodě. Více vám napoví 
fotogalerie na konci tohoto vydání. 

Nově byly také do dne IZS zařazeny 
vyhlídkové lety, zájemců o let nad 
Vestcem se našly desítky a věříme, 
že se nám podařilo jim poskytnout 
nevšední pohled na jejich domov.

A co nás čeká dále? 4. ročník dne IZS 
v příštím roce, věříme, že se nám 
povede pro vás připravit zase nějaké 
překvapení.

Na den IZS navázal i Den dětí, na 
kterém měli děti možnost se vyřádit 
při různých zábavných činnostech 
nebo na připravených atrakcích. 
Více vám opět napoví fotograe na 
konci tohoto vydání.

IZS ve Vestci
Den

a Den dětí 

z obce

Elektronická 
evidence tržeb

Od 1. prosince 2016 čeká podnikatele Elektronická evidence tržeb. Co 
to pro ně znamená, kdy a koho se týká? Více vám napoví informace 
uvedené níže, případně na adrese www.etrzby.cz máte možnost 

zjistit více informací a také 
n a l é z t  o d p o v ě d i  n a 

nejčastější otázky.

11červen 2016
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kvalitní podzim života

Opakování 
- matka moudrosti!

erénní pečovatelská služba 

TKvalitní podzim života, z.ú. 
( d á l e  K P Ž )  p r a v i d e l n ě 

informuje vestecké občany o všem, 
co se děje, ať už jsou to stávající 
služby, nebo novinky, kterých stále 
přibývá. Společnost není třeba 
dlouze představovat, protože ve 
Vestci a okolí funguje již několik let. 
Stále je ale dost občanů, kteří přesně 
neznají, v čem terénní pečovatelské 
služby spočívají a co mohou klienti 
získat, nebo si kladou otázku, jestli 
se v jejich dosavadním životě něco 
změní.  A protože se ř íká,  že 
opakování jest matkou moudrosti, 
pojďme si shrnout to nejdůležitější. 
Co tedy klienta čeká, když se 
rozhodne využít služeb místní 
terénní pečovatelské služby?

Co si klade Kvalitní podzim života, 
z.ú. za cíl?  
Hlavním cílem je zachování lidské 
důstojnosti a slušného jednání, 
spokojenost klienta a maximální 
zajištění jeho potřeb tak, aby byl, 
pokud možno, ve všech směrech 
soběstačný. Vztah pečovatelů 
s klienty je založen na porozumění 
a vzájemné důvěře. Pečovatel se do 

j i s t é  m í r y  s t á v á  r o d i n n ý m 
příslušníkem, s klientem bývá 
i v intimních chvílích a proto je 
samozřejmostí  citl ivý přístup 
a diskrétnost. Hlavní činností je 
poskytování služeb v terénu, tedy 
u klienta doma. Sem je zahrnut 
dohled, zajištění stravy, pomoc 
s osobní hygienou, drobný úklid, 
d o n á š k a  n á k u p ů ,  p o m o c 
s prostorovou orientací, zajištění 
přepravy a doprovod, například 
k lékaři  nebo na úřady.  Mezi 
p e č o v a t e l s k é  s l u ž b y  p a t ř í 
i  p a s t o r a č n í ,  s p i r i t u á l n í 
a duchovenská péče. Nejnovější 
službou, která mohla vzniknout 
díky nanční podpoře Výboru 
dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, 
j e  p ů j č o v n a  a  p r o d e j n a 
rehabilitačních pomůcek. 

Nezisková organizace rovná se 
neustálý nedostatek nancí
Neziskové organizace samy o sobě 
nejsou výdělečné a jsou živy 
víceméně z dotací a grantů. KPŽ má 
s touto problematikou bohaté 
z k u š e n o s t i .  P o d l e  s l o v  p a n í 
ředitelky Lenky Klestilové však 
získat dotaci či grant není vůbec 

jednoduché. Proto si nesmírně váží 
každé podané ruky. I přesto, že se 
společnost potýká s neustálým 
nedostatkem nancí, vznikají nové 
služby. Tak například letos v dubnu 
v z n i k l a  n o v á  p ů j č o v n a 
rehabilitačních pomůcek, a to jen 
díky nanční podpoře Výboru 
dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. 
S te jně  tak  mohla  spo lečnos t 
zakoupit nové vozy, na které přispěl 
Fond Hejtman (Krajský úřad 
Středočeského kraje) a Nadace GCP. 
Najdou se i dárci, kteří velkoryse 
u k r o j í  z e  s v ý c h   n a n č n í c h 
prostředků a zašlou příspěvek 
transparentní účet 218167612/0600, 
který je  k náhledu na stránkách GE.  
Jsou ovšem i anonymní dárci, kteří 
chtějí pomoci, ale nechtějí být nikde 
vidět. Takovým lidem potom může 
KPŽ projevit dík pouze touto cestou 
s vírou, že se k nim dostane. Další 
způsob,  jak mohou l idé KPŽ 
podpořit, je běžným nakupováním 
ve svých oblíbených e-shopech. 
Společnost se přidala do projektu 
GIVT, který podporuje neziskové 
organizace a sportovní kluby. Stačí, 
když nákupy v e-shopu, které člověk 
běžně dělá, provedete přes portál 
GIVT. Část peněz z útraty bude 
darována KPŽ. Je to jednoduché, 
zabere to jen několik vteřin času 
nakupujícího. A co je nejdůležitější, 
při nákupu nezaplatí navíc ani 
korunu. 

Nespoléhat se jen na druhé
To je heslo paní ředitelky, proto letos 

v dubnu založila sociální podnik 
Služby KPŽ s . r .o . ,  k terý  má 
neziskovou organizaci nančně 
podporovat .  Vlastní  podpora 
spočívá v první řadě v rozvážce 
obědů, kterou KPŽ realizuje vlastně 
od počátku vzniku pečovatelské 
služby. Zatím rozvážela obědy 
pouze klientům, ale nyní oslovila 
s touto nabídkou i široké spektrum 
rem a úřadů. Kromě rozvážky 
obědů nabízí nová společnost i další 
služby, například stavební práce 
nebo úklidové služby.  

Tým, na který je spolehnutí 
Paní ředitelka je na svůj tým hrdá, 
protože ví, že se na něj může 
spolehnout. „Chtěla bych všem 
poděkovat za perfektní spolupráci 
a dokonalou koordinaci všech 
pracovních činností,“ říká a dodává, 
že by ráda jednotlivé členy postupně 
veřejnosti představila. V minulém 
čísle Vesteckých listů to byly dvě 
dámy: Šárka Radilová – provozní 
a administrativní asistent a Iveta 
Veselá – pečovatelka. Jenže si s námi 
trochu pohrál  redakční šotek   
zaměnil u obou zmíněných dam 
fotograe.  Za to se  následně 
omluvi l ,  a  proto  v  některém 
z příštích čísel uvedeme medailonky 
a fotograe znovu,  tentokrát 
v podobě, v jaké mají být. Dnes se 
t e d y  p ř e d s t a v u j e  v e d o u c í 
pečovatelek – Růžena Povolná 
a sociální pracovník společnosti - Bc. 
Matouš Zemek, DIS.
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Poznámka redakce: 

V případě zájmu o podrobnější informace kontaktujte společnost 
na telefonním čísle 778 095 645, popřípadě mailem na administrativa.kpz@email.cz. 
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Růžena Povolná (33) – vedoucí pečovatelek 

- Ve společnosti Kvalitní podzim života 
pracuji čtyři měsíce. Ale v sociálních 
službách rozhodně nejsem nováčkem. 
Předt ím jsem pracovala  na  pozic i 
pečovatelky tři a půl roku. Péče o seniory je 
pro mě posláním. Nikdo nemůže vědět, co 
nás čeká a pomáhat je přeci maličkost. 
Kolikrát to sice není procházka růžovou 
zahradou, ale když to někdo cítí srdcem, je 
to ten správný člověk pro tuhle práci. 

- Čím se řídím já? Jediným: stačí okamžik 
a pomoc druhých budeme potřebovat i my. 
A potom budeme vděčni za to, když se 
otevřou dveře a tam bude někdo, kdo nám třeba jen přijde ohřát oběd 
a donese ho až na stůl, když my sami to udělat nemůžeme. I to je 
kolikrát velká pomoc, ač se to nezdá. 

- Můj volný čas? Tak toho mám opravdu hodně málo, ale vždycky si 
nějaký najdu, především pro moje dvě děti. A můj úplný relax? Tak to 
je občas kniha či hudba.

Bc. Matouš Zemek, DIS. (25) – sociální pracovník

- Pocházím z Příbrami, kde jsem vyrůstal 
v početné rodině, mám tři bratry a sestru. 
V Příbrami jsem vystudoval Gymnázium 
pod Svatou Horou a následně přišlo 
r o z h o d n u t í  s t u d o v a t  f y z i k u  n a 
Matematicko-fyzikální  fakultě UK. 
V průběhu prvního ročníku jsem však 
zjistil, že tento obor mi není až tak blízký, 
jak jsem si zpočátku představoval. V oboru 
mi chyběl zájem o lidi a práce s nimi. Proto 
jsem se porozhlédl po jiných oborech 
a nakonec začal studovat na Jabok – VOŠ 
sociálně pedagogické a teologické obor 
Sociální práce a současně na Evangelické teologické fakultě UK obor 
Pastorační a sociální práce. V životě jsou pro mě nejdůležitější vztahy 

a naplňuje mě pomáhat lidem, kteří to potřebují. Tento postoj vychází 
z mého křesťanského vyznání. Proto jsem se rozhodl pro tento směr. 
Po úspěšném ukončení studia jsem dostal, jako čerstvý absolvent, 
pracovní příležitost na postu sociálního pracovníka v pečovatelské 
službě Kvalitní podzim života. 
 

- V současnosti žiji v Praze se svou manželkou a synem. Mezi moje 
zájmy patří fantasy a sci-, četba, vlastní tvorba (pracuji na fantasy 
románu), hudba, křesťanský rap, který se sám snažím produkovat. 
Mojí snahou je stále na sobě pracovat a intenzivně se zlepšovat ve 
všem, co dělám.

- Práce v pečovatelské službě mě naplňuje a baví. Jsem rád, že se mohu 
podílet na rozvoji organizace a být v kontaktu s jejími klienty. Největší 
odměnou je pro mě vděčnost klientů. Snaží m se o to, aby byli klienti se 
službou co nejvíce spokojeni a aby mezi nimi a naší organizací 
panovala atmosféra důvěry.
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Významné  návštěvy 
v Průhonic kém parku

Irina Bokovová, generální ředitelka 
UNESCO a bulharská kandidátka na 
generální tajemnici OSN, navštívila na 
pozvání ministra zahraničních věcí 
Lubomíra Zaorálka ve dnech 15. – 17. 
května 2016  poprvé Českou republiku.

Generální ředitelka UNESCO

N
ávštěva Iriny Bokovové 
b y l a  p ř í l e ž i t o s t í 
k  výměně názorů na 

a k t u á l n í  ú k o l y  U N E S C O 
v současné mezinárodní situaci. Je 
také potvrzením významu, který 
Č R  p ř i k l á d á  č i n n o s t i  t é t o 
organizace, a českého zájmu na 
je j ím efektivním fungování. 
Návštěva dále generální ředitelce 
umožnila seznámit se s realizací 
konkrétních projektů v ČR, např. 
projektu přidružených škol 
UNESCO, a byla pří ležitostí 
k diskusi o hlubším zapojení 
českých institucí a expertů do 
programů UNESCO.

V  r á m c i  s v é h o  p r o g r a m u 
n a v š t í v i l a  d e l e g a c e  t a k é 
Průhonický park, na jehož obnovu 
p o  p o v o d n í c h  v  r o c e  2 0 1 3 
UNESCO zásadním způsobem 
přispělo. Jelikož je spravován 
Botanickým ústavem Akademie 
v ě d  Č e s k é  r e p u b l i k y ,  r o l e 
průvodce se ujal její předseda prof. 
Jiří Drahoš. Na nádvoří zámku 
I. Bokovová zasadila skalničku 
bulharského původu - lomikámen 
latnatý (Saxifraga paniculata) 
u  které  byla  umístěna  malá 
pamětní tabulka, jako připomínka 
této návštěvy. 

Ivan Staňa, vedoucí Správy Průhonického parku, Irina Bokovová, generální ředitelka UNESCO, prof. Jiří Drahoš, předseda Akademie věd ČR

P
an prezident parlamentu 
Thommessen je po králi 
„druhý muž“ v Norsku 

a  c í l e m  j e h o  n á v š t ě v y  b y l o 
zhlédnutí realizace projektu 
„Průhonický park – Obnova 
Podzámeckého alpina. Botanický 
ústav AV ČR, v. v. i. získal na tuto 
památkovou obnovu nanční 
podporu z fondů EHP, které jsou 
nancovány zeměmi Evropského 
h o s p o d á ř s k é h o  p r o s t o r u  – 
N o r s k e m ,  I s l a n d e m 
a Lichtenštejnskem.

Na přípravě a realizaci tohoto 
mimořádně náročného projektu se 
p o d í l e j í ,  s p o l u  s  č e s k ý m i 

odborníky, také norští kolegové 
z nejseverněji položené botanické 
zahrady Tromsø Arctic-Alpine 
Botanic Garden. 

Vzácná návštěva byla v pondělí 30. 
5 .  př i ja ta  v  Ryt í řském sá le 
průhonického zámku vedením 
Botanického ústavu, kde byl 
krátkou prezentací představen 
Průhonický park a vlastní projekt 
„Průhonický park – Obnova 
Podzámeckého alpina“.
Poté návštěva pokračovala do 
parku na prohlídku probíhající 
rekonstrukce Podzámeckého 
alpina a krátkou procházku 
Průhonickým parkem.

V pondělí 30. 5. 2016 
odpoledne navštívil 
Průhonický park a zámek 
prezident Norského 
parlamentu pan Olemic 
Thommessen v doprovodu 
paní velvyslankyně Siri 
ELLEN Sletner.

Prezident 
norského parlamentu

Zleva: Ivan Staňa, vedoucí Správy Průhonického parku, Siri  ELLEN Sletner, norská velvyslankyně v ČR, 

v předu: Miroslav Vosátka, ředitel Botanického ústavu AV ČR, Olemic Thommessen, prezident norského parlamentu
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zveme vás

V
e své historii bylo město centrem jedné z evropských velmocí 
a rezidencí římského císaře a jeho dvora. Během napoleonských válek 
se stalo hlavním městem nově vytvořeného Rakouského císařství. 

Druhá polovina 19. století a počátek 20. století byly poznamenány bouřlivým 
rozvojem města. Na místě hradeb vznikla rozsáhlá okružní třída lemovaná 
veřejnými budovami - Ringstraße, která obíhá centrum města, byla 
přestavěna podstatná část města a dřívější předměstí se propojila s vnitřním 
městem. Před první světovou válkou přesáhl počet obyvatel dva miliony, 
Vídeň byla čtvrtým největším městem na světě. Byla i významným centrem 
uměleckého života.

Na jak dlouho do Vídně vyrazit?
Záleží na vašich časových a nančních možnostech, jestli zvolíte jednodenní 
výlet s brzkým odjezdem z Vestce a pozdním návratem z Vídně, my však 
doporučujeme vyrazit v pátek odpoledne a návrat naplánovat na nedělní 
odpoledne. Budete tak mít možnost toho ve Vídni stihnout více. Náš 
průvodce tedy popíše víkendový výlet, ale je možné ho upravit právě podle 
délky pobytu.

Proč do Vídně vyrazit a jak si víkend naplánovat?
Když přijedete v pátek v odpoledních/večerních hodinách, můžete se projít 
historickým centrem Vídně, dát si jídlo u některého z četných stánků a v klidu 
jít nabrat na pokoj síly na další den.

ZOO
Na sobotu ráno jsme si naplánovali návštěvu vídeňské ZOO, která je nejbližší 
ZOO, kde můžete vidět pandy velké. Jedná se o nejstarší ZOO na světě, 
založenou v roce 1752 císařem Františkem I. Dopoledne je ideální, v ZOO 
ještě nejsou davy a prohlídka tak je pohodlnější. K ZOO se můžete 
dopravit metrem, linkou U4 na stanici Hietzing. 

Centrum Vídně
Po návštěvě ZOO se přesuneme linkou U4 zpět do 
centra, konkrétně na stanici Karlsplatz. Protože už 
máme dopředu zakoupené Vienna Card (více info 
na konci článku), vyrazíme kolem opery a hotelu 
Sacher, kde si mimochodem můžete dát opravdový 
Sacher, případně si ho koupit na cestu domů (pozor, 
uchovává se při pokojové teplotě, nechladit) do 
informačního střediska u Albertiny, kde si vyzvedneme 
slevové kupóny do Prateru. Slevové kupóny umožňují na mnoha 
atrakcích dva vstupy za cenu jednoho a vyplatí se tedy do Prateru vyrazit 
v sudém počtu.

Ale ještě před tím, než vyrazíme za zábavou, projdeme ulicí, jejíž název je 
Kärntner Straße. Tato ulice je pěší zónou, která začíná u budovy Opery a končí 
u Katedrály svatého Štěpána. Tato katedrála je jednou z nejvýznamnějších 
rakouských gotických památek a současně je také symbolem Vídně. 
Katedrála umožňuje buď neplacenou prohlídku přední části, případně různé 
varianty placených prohlídek.

Po prohlídce katedrály se přesouváme dále směrem na sever, kde hned na 
rohu náměstí vidíme obchod Manner, který nabízí nepřeberné množství 
sušenek, sladkostí a mnoho dalších specialit. I tady si můžeme pořídit 
památku na Vídeň, případně dárek pro milovníky sladkostí, protože velká 
část sortimentu není u nás doma dostupná. Na oběd zamíříme opět o něco 

severněji, do ulice Bäckerstraße. Zde se nachází restaurace 
Figlmüller (případně cca 100 metrů před ní 

v průchodu vpravo je ještě jedna), která funguje již 
od roku 1905. A co je její specialitou? Je to řízek 
přes celý talíř. A nebo můžete vyzkoušet 
smažený sýr, který zde nedělají z Eidamu, ale 
z Ementalu. Po vydatném obědě doporučujeme 
alespoň 1 – 2 hodiny odpočinku před naším 

dalším cílem.

Zdroj: www.zoovienna.at/
, autor Norbert Potensky

Vídeň je hlavním městem Rakouska, leží na řece Dunaji 
a má 1,8 milionu obyvatel. Její historické centrum je 
zařazeno v Seznamu světového dědictví UNESCO.

Prázdninový 

výlet

zveme vás
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Prater

Zábavní park, který letos slaví 250 let od svého vzniku. Je otevřený celoročně 
a nabízí 250 atrakcí, z nichž zmíníme jen některé. Ať už je to historické ruské kolo, 
vnitřní horská dráha, něco pro milovníky adreanlinu – Black Mamba nebo Turbo 
Booster, 117 metrů vysoký řetízkový kolotoč, tak aktuálně do konce srpna největší 
mobilní horská dráha – Olympia Looping, která nabízí 5 otoček hlavou dolů. A to 
přeci stojí za to!

V Prateru doporučujeme zůstat až do setmění, nejen že se všechny atrakce rozzáří, 
ale z mnoha z nich budete mít také nádherný výhled na večerní Vídeň. 
Nezapomeňte na atrakcích použít své slevové kupóny.

Poté, co se dostatečně nabažíme atrakcí a prověříme naši odvahu vyrazíme zpět do 
hotelu (případně domů, když jsme zde jen na jeden den).

Belvedere

Nedělní dopoledne strávíme prohlídkou Belvederu, pro zakoupení vstupenek opět 
použijeme Vienna Card, která nám zajistí slevu a děti do 18 let mají vstup zdarma. 

V Belvederu se konají různé výstavy, zároveň je mezi horní a spodní budovou 
nádherná zahrada, kterou se můžeme projít. Asi nejznámějším dílem, které je 
v Belvederu vystaveno, je Polibek od Gustava Klimta. Aktuální program najdete na 
stránkách www.belvedere.at

Po prohlídce Belvederu se můžeme zastavit na oběd ve Schwarzenberg Café, které 
najdeme jednoduše. Z Belvederu zamíříme kolem Schwarzenberského paláce na 
Schwarzenberg Platz, kde narazíme na náš poslední vídeňský cíl. Po obědě už si jen 
vyzvedneme věci v hotelu a můžete vyrazit zpět k domovu.

Možnosti dopravy: vlastním vozem, vzdálenost cca 300 km, doba jízdy cca 
3 hodiny

   Autobusem, cena od cca 800 Kč za zpáteční jízdenku, doba 
jízdy 4 hodiny

   Vlakem, cena od cca 1.000 Kč, doba jízdy 4 hodiny

Možnosti ubytování: Vídeň nabízí nepřeberné možnosti ubytování, od hostelů po 
luxusní hotely

osobní tip redakce je Novotel Vienna City Center, který je 
v docházkové vzdálenosti mnoha významných míst 
a zároveň poblíž stanice metra a tramvají

Doprava ve Vídni: při vícedenním pobytu si určitě pořiďte Vienna Card, více 
informací najdete na: https://www.wien.info/cs/travel-
info/vienna-card, která v sobě zahrnuje jízdenku na MHD, 
slevy na vstupném a po osobním vyzvednutí i kupóny na 
slevy v Prateru

senioři

SPORTOVNÍ DEN SENIORŮ
Akce je součástí projektu Českého olympijského výboru - Česko sportuje.

Heslem zůstává – Nejde o výkon, ale o zábavu.

Již pátým rokem se konalo v Praze 6, na Stadiónu mládeže Na Kotlářce, 

setkání sportovně naladěných seniorů z celé republiky.

Od časného rána probíhala registrace přihlášených zájemců, sešlo se na 300 
účastníků a fanoušků, z toho více než dvě třetiny žen.
Počasí přálo sportu, bylo polojasno, občas se na nás usmálo sluníčko, slibovaný 
déšť se nekonal.

Organizátor Buď t seniore, David Huf, zahájil soutěž a všechny zúčastněné, 
společně se zastupiteli Prahy 6, přivítal. Celou akci slovem opět provázel Jakub 
Bažant.

Soutěže probíhaly až do odpoledních hodin, ženy i muži byli rozdělení dle 
věkových kategorií:

A 60 – 65 let
B 65 – 74 let (nejpočetnější)
C 74 let a výše

Disciplíny pro jednotlivce zůstaly stále tři, v letošním roce ale s malou obměnou:
1. Nordic-walking
2. Seniorský biatlon
3. Slalom – nově s překážkou

A pro soutěže družstev byl připraven pétanque.

Já jsem se zúčastnila již třetím rokem všech nabízených disciplín v nejpočetnější 
béčkové kategorii s následujícími výsledky:
Nordic-Walking 1. místo, Seniorský biatlon 1. místo, Slalom 3.místo. 
Škoda jen, že naši seniorskou obec nezastupovalo více příznivců!
Tak jako každým rokem, i letos byli na tuto akci přizvání i naši známí sportovci, 
se kterými se na závěr koná beseda. Letos přišel mladý kajakář Vítek Přindiš, 
z jehož sportovních zážitků ponejvíce zaujalo vyprávění, jakým způsobem se 
dostávají lodě do letadla.
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Další, již známou osobností byl maskot sportovních her a miláček žen, Imra 

Bugár. Stále ověšen hroznem žen, které se s ním fotily, předváděl zážitky 

z taneční soutěže a učil zájemkyně vlnit boky (osmičku). 

A jako bonbónek přišla i Věra Čáslavská. Její poutavé vyprávění a odpovědi na 
otázky nebraly konce. Nakonec došlo i na její poslední připravovanou knihu 
„Olympem cesta nekončí“.

Kulturní program s pozvanými umělci letos nebyl, ale o zábavu bylo postaráno 
jinak. Organizátoři a sportovci nám předvedli jízdu po oválu na velké 
koloběžce, kterou zde prodejci nabízeli jako novinku na trhu.  Imrich to moc 
nezvládal, vymlouval se na nová, kovová, kolena!
Kromě tohoto zážitku bylo kolem spousta stánků - městská policie 
s propagačními materiály a dárečky, hasiči s testíkem a dárky, vyšetření zraku, 
bylinky a jiné.

Zkrátka, hezky a aktivně prožitý květnový den. Takových setkání je potřeba 
více. Proto doufám, že letos se ke Dni seniorů (1. října) podaří ve spolupráci 
s našimi fotbalisty uspořádat podobnou zábavnou soutěž ve Vestci, i pro 
seniory z blízkého okolí. A nejen pro seniory!

Alena Dostálová

senioři

22 červen 2016 červen 2016 23

senioři

Místo na skalnaté plošině vypínající se nad soutokem Tismenického 
potoka a řeky Lužnice si v roce 1420 vyhlédl vojevůdce Jan Žižka 
a založil zde město Tábor.

Vestečtí senioři si Tábor také vyhlédli 
jako cíl. Jeho strategická důležitost 
však pro ně neměla takový význam 
jako pro husity. Vestečtí senioři si sem 
přijeli 18. 5. město prohlédnout, a to 
jako historickou památku, která je 
hojně navštěvovaná turisty.          

        

Město opevněné hradbami a upravenými parkány nabízí ve svém centru 
historické jádro, které vznikalo po etapách. Nejdříve to byla městská radnice, 
pak následovala přestavba kostela Proměnění Páně na hoře Tábor a vznik 
údolní nádrže Jordánu, jako zdroje vody. Město se do současné podoby 
zformovalo po velkých požárech, které zejména v letech 1532 a 1559 zničily 
většinu měšťanských domů. Tehdy se Tábor počal měnit v kamenné město 
a fasády měšťanských domů pokryla četná sgratová výzdoba. Ve stejné době 
byl také dokončován systém táborského podzemí. Jmenované nadzemní 
a podzemní lokality si senioři prohlédli v doprovodu místní průvodkyně, která 
poskytla zasvěcený výklad.

Po přestávce na oběd se senioři rozjeli dále na jih a navštívili vodní zámek 
Červená Lhota. Ten během staletého vývoje střídal majitele i stavební podoby. 
Původní vzhled stavby bez rybníka byl daleko od skutečnosti, která se nabízí 
návštěvníkům dnes. Neobvykle červené zbarvení zámeckých zdí, zářící do 
všech stran a odrážející se v hladině rybníka, harmonicky ladí s okolní zelení. 
Proto ho jeho současná romantická poloha právem řadí mezi nejpohádkovější 
a nejnavštěvovanější zámky České republiky. Červená Lhota stojí na první 
příčce v počtu pohádek a lmů zde natočených. Snad nejznámější z nich byla 
Zlatovláska z roku 1973, dále O kráse a štěstí či Princezna na hrášku.     

Prohlídkou autenticky dochovaného obydlí senioři zakončili výlet. Někteří se 
ještě před návratem pokochali okolní přírodou.  Procházka anglickým parkem 
kolem vodní plochy zámeckého rybníka poskytovala různé pohledy na zámek 
a vybízela k fotografování. Po krátkém občerstvení autobus se spokojenými 
seniory už směřoval k domovu.

Výlet seniorů 
Tábor a Červená Lhota
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A co tento program umí?

Kromě jiného zobrazit statistiku v mapě a také k ní vytvořit součet. Co se tedy za 

měsíc používání dozvíme? Že obecní policie řešila 416 událostí, kdy u 74 z nich 

byla udělena bloková pokuta, a 68 bylo řešeno domluvou. Vlivem počasí také 

dochází v poslední době k vyššímu počtu výjezdů, kdy se řeší komunikace 

zaplavené z polí nebo například popadané stromy v Břežanském údolí.

Od  používá Obecní policie Vestec 23. 5. 2016
nový program, MP manager. 

Dopravní nehoda
Dne  byla v před 6 hodinou 15. 5. 2016
ranní hlídka obecní policie požádána 
o součinnost při řešení dopravní 
nehody osobního automobilu v obci 
Lhota. Došlo zde k převrácení 
vozidla mimo komunikaci s lehkým 
zraněním.

Dopravní nehoda
Dne  opět v ranních hodinách, byla 20. 5. 2016,
hlídka obecní policie u nehody osobního 
a nákladního automobilu v obci Dobřejovice. 

Pokusy o vloupání
28. 5. 2016 kolem 9 hodiny ranní byl nahlášen 
obecní policii pokus o vloupání do rodinného domu na ulici Vestecká, kdy 
pachatel byl vyrušen majitelem. 
29. 5. 2016 byl ve 13.44 nahlášen další pokus o vloupání do objektu rodinného 
domu, tentokrát v ulici Krátká, kdy pachatel opět utekl ještě před příjezdem 
strážníků. Díky kamerovému systému je policie pachatelům na stopě.

Celostátně hledaná osoba zadržena
Dne bylo 1.20 h zaznamenáno vloupání do sběrného dvora ve 30. 5. 2016 
Vraném, kdy se pachatel pokusil o odcizení vodičů. Při kontrole bylo hlídkou 
strážníků zjištěno, že tento pachatel je v evidenci celostátně hledaných osob 
a byl tedy předán k dalším opatřením přivolané hlídce Policie ČR.

Požár rozvodny
2. 6. 2016 došlo ve 20.15 k požáru rozvodny elektrického napětí v ulici Pod 
Jezerem, hlídka obecní policie zde poskytovala potřebnou součinnost. 

Opilá řidička
Dne si ve 21.35 všimla hlídka při hlídkové činnosti v obci Vrané 5. 6. 2016 
podezřelého chování řidičky vozidla Škoda Felicia. Této řidičce byla silnice 
poněkud úzká a tak se hlídka s důvodným podezřením na protiprávní 
jednání této řidičky vydala za ní. Poté, co odstavila bravurním manévrem, za 
který by se nemusel stydět leckterý automobilový závodník, svoje vozidlo 
v protisměru, byla vyzvána k provedení orientační dechové zkoušky na 
požití alkoholických nápojů. Výsledek vysvětlil styl její jízdy, hodnota 3,24 
promile jí zajistila přivolání hlídky Policie ČR z Jílového a sdělení podezření 
ze spáchání trestného činu.

Požár ve Vestci
Dne  byl kolem 14.20 nahlášen požár rodinných domů v ulici 8. 6. 2016
Rákosová ve Vestci. Po příjezdu na místo požáru byla ještě před příjezdem 
hasičů provedena pozornými občany opatření v podobě uzavření plynových 
přípojek do domů a poté již, vzhledem k rozsahu požáru, nezbývalo než 
vyčkat příjezdu hasičů. Při požáru došlo k zásadnímu poškození tří domů, 
shořelo jedno zaparkované auto a další drobné stavby, umístěné mezi domy. 
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Naštěstí nedošlo k žádné újmě na 
ž i v o t ě ,  p o u z e  k  l e h k ý m 
poraněním zasahujícího hasiče. 
Velitelem zásahu byl vyhlášen II. 
stupeň požárního poplachu a na 
místě zasahovalo 12 jednotek 
profesionálních i dobrovolných 
hasičů. Dále byly na místě hlídky 
Policie ČR, Obecní policie Vestec, 
vozidla  záchranné s lužby, 
pohotovostní vozidla plynáren, 
autobus našich záchranářů, který 
poskytoval zázemí.

Poděkování za pomoc při požáru

Vážený pane starosto, 
rádi bychom veřejně poděkovali záchranným sborům, Vám osobně, pracovníkům 

Technických služeb, vesteckým občanům/sousedům a místním rmám - tedy všem, 

co projevili neuvěřitelnou solidaritu a pomohli nám při řešení následků požáru, který 

postihl náš dům 8. 6. 2016. V ten den jsme odešli do práce a malý syn do školy a vrátili 

jsme se k hořícímu domu, ztratili jsme doslova střechu nad hlavou, a pokud 

pomineme hmotné věci, tak zejména pocit domova. 
V tak vypjaté situaci, kdy běžný člověk vůbec netuší, co a jak má dělat, přišla okamžitá 

pomoc ze strany obce, cenné rady a organizační pomoc od Vás jako starosty, fyzická 

pomoc od lidí z Technických služeb a velmi vstřícný návrh ubytování v Motelu 

U krbu, kde nám poskytl pan majitel i zaměstnanci maximální pomoc. 
Naše zvláštní poděkování patří i rmě Jiva Jirák, která nám pomohla svým rychlým 

jednáním i přátelským přístupem s odvozem věcí, se svými cennými kontakty 

a následně i s ubytováním. 
Přestože je před námi ještě spousta práce a času při jednání s úřady a při budování 

nového domova, jsme velmi vděční za veškerou poskytnutou pomoc. Máme nyní 

naprostou důvěru v to, že obec Vestec se o své občany umí postarat a nenechá je 

v nouzi.
Děkujeme!

Martina a Vladimír Jandovi
ulice Rákosová

Celé Česko čte dětem

Již tradičně se naše mateřská škola zapojila do 

celorepublikové akce „Celé Česko čte dětem“, 

která probíhá vždy první týden v červnu. Každá 

třída si tuto akci zpracovala v týdenním plánu 

v nejrůznějších aktivitách jako např. hře na 

knihovnu, dramatizaci pohádek, výrobě loutek 

a divadélka, ilustraci a výrobě knih, ve zpracování 

hmatové knihy, atd.

Do tříd nám přišli číst babičky, dědečkové, 

maminky a tatínkové ze svých oblíbených knih 

z dětství, či pokračovali v četbě rozečtených knih 

ve třídě. Všem, kteří se aktivně podíleli na 

předčítání, moc děkujeme. Čtení aspoň 20 minut 

denně pomáhá dětem v rozvoji jazyka, paměti 

a představivosti. Rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění a usnadňuje učení.

Bc. Iveta Hudousková

třída Chobotniček

Do školky na kole
Do školky se každý dopravujeme po svém. Každý podle svých možností či 

vzdálenosti, kterou musí překonat. Nejčastěji asi chůzí či jízdou ve svém 

motorovém vozidle. Proč to ale nezkusit jinak, 

nechat  svá motorová vozítka v kl idu 

odpočívat a vydat se do školky či zaměstnání 

jinak, po svých? 

Když se blížil začátek letošní celorepublikové 

akce „Do práce na kole“, rozhodli jsme se, že se 

tentokrát připojíme i my, zaměstnanci MŠ. 

Zapojili jsme do akce i děti, a tak vznikla akce 

„Do školky na kole“. Celý měsíc květen jsme 

se zkoušeli dopravovat do školky jinak, než auty. Pěšky, na kole, koloběžce, 

bruslích. Odměnou nám poté byla nálepka s příslušným obrázkem za každý 

den, kdy jsme se takto dopravili do školky. V hale budovy jsme mohli 

sledovat, jak jsou na tom v porovnání s ostatními kamarády.

Ptáte se, kdo nakonec vyhrál? Všichni! Všichni, kdo alespoň jednou zvolili tu 

méně pohodlnou cestu, cestu s vynaložením vlastních sil bez použití aut - ať 

Celé Česko čte dětem

MŠ Vestec
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sportMŠ Vestec

už pěšky, na kole, koloběžce. Poděkování patří všem rodičům a dětem, že se 

akce zúčastnili s námi. 

Akce „Do školky na kole“ měla úspěch, takže se naše mateřská škola umístila 

na 2. místě v Kreativitě týmů celostátní akce Do práce na kole. Celkem se do 

akce připojilo 104 školkových dětí (z celkových 140) a 11 zaměstnanců. 

Některým se podařil v měsíci květnu dokonce 100% počet jízd nebo pěších 

tras do školky :-)  

A proč zůstat pouze u jízd v měsíci květnu? Jezdíme stále. Přidejte se i vy, stojí 

to za to. 

Sportu zdar! 

Bc. Martina Lancmanová

učitelka Modré třídy

Do práce na kole,
po cestě i přes pole.
MŠ Vestec jede taky,
zabalíme saky, paky.

Nastartujem kola a koloběžky taky,
našich dětí, zúčastní se mraky.

Květen bude rušný dost,
děláme to pro radost.

Každá cesta, kromě autem,
oceněna bude,

s veselými nálepkami, 
lépe nám to půjde.

Na konci pak dobrý pocit,
hřát nás prostě musí,

hrdina je přece každý,
kdo to aspoň zkusí.

Uvidíme, že jsme všichni t a svěží,
a že to vůbec nešlo stěží.

Autorka: paní učitelka Dita Klímová

                                               

V druhém červnovém týdnu se 
předškoláci z mateřské školky 
v y p r a v i l i  n a  5 d e n n í  š k o l u 
v  p ř í r o d ě ,  t e n t o k r á t  d o 
Harrachova. Dobrodružstvím je 
provázely  úkoly a  hádanky 
M a u g l í h o  a  v ý p r a v y  n a 
Mumlavský vodopád v krásné 
přírodě Krkonoš.

Školka v přírodě

Do práce na kole

Přání redakce z loňského roku, přání mnoha fotbalových fanoušků a také našich 
fotbalistů se splnilo a Viktorka opět postupuje. A mužstvo celou sezónu 
bojovalo o nejvyšší příčky v soutěži a do posledního kola nebylo jisté, zda se 

podaří 1. místo a jistý postup nebo zůstane na 2. místě, které postup nezaručovalo. 
I přes naše vítězství nad mužstvem Zvole si náš největší soupeř, Jawa Divišov zajistil 
výhrou jistotu prvního místa a Viktorka tak o pouhé dva body skončila na 2. místě. Ale 
vzhledem k tomu, že jeden z týmů z vyšší soutěže se odhlásil, byla naše celoroční 
snaha na hřišti nakonec náležitě oceněna a my tak budeme hrát v příštím roce I. A třídu 
středočeského kraje. Bez povšimnutí by také nemělo zůstat, že naše hra byla velice 
produktivní, o čemž svědčí nejvyšší počet nastřílených branek.

Viktorka postupuje!

Výsledky sezóny 2015/2016 - A mužstvo Fair Credit I.B třída skupina D - Středočeský kraj

Pořadí KLUB Zápasy Výhry Prohry

Výhra na 

penalty

Prohra na 

penalty Skóre

1. Jawa Divišov 26 21 5 1 2 79:29

2. Viktoria Vestec 26 21 5 1 0 95:47

3. FK Říčany 26 19 7 1 2 86:37

4. Teplýšovice 26 17 9 5 3 62:36

5. Týnec nad Sázavou 26 14 12 1 1 59:52

6. Sokol Zvole 26 14 12 1 0 57:57

7. Zruč nad Sázavou 26 13 13 2 2 77:50

8. Spartak Průhonice 26 12 14 2 3 54:50

9. TJ Sokol Jankov 26 12 14 3 0 35:68

10. Uhlířské Janovice 26 9 17 0 4 54:57

11. Sokol Miřetice 26 10 16 1 0 39:67

12. Sokol Kondrac 26 8 18 0 3 39:66

13. JISKRA STRUHAŘOV 26 9 17 3 1 37:70

14. TJ Zdislavice 26 3 23 1 1 29:116

pozn.: zápasy, které skončí remízou v řádné hrací době jsou rozhodovány pokutovými kopy

Výsledky sezóny 2015/2016 - B mužstvo III. třída - skupina A - Praha - západ

Pořadí KLUB Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body

1. Hvozdnice B 24 17 2 5 86:44 53

2. Čisovice 24 13 4 7 57:30 43

3. Okrouhlo 24 11 6 7 63:52 39

4. Davle 24 12 3 9 46:40 39

5. Jílové B 24 12 3 9 51:59 39

6. Vrané 24 11 5 8 54:40 38

7. Vestec B 24 9 7 8 58:56 34

8. Krňany 24 9 6 9 66:58 33

9. Slapy 24 7 6 11 48:67 27

10. Radlík 24 6 8 10 39:56 26

11. Jesenice B 24 7 3 14 38:55 24

12. Libeř 24 6 4 14 39:62 22

13. D. Jirčany 24 6 3 15 41:67 21

Body

64

62

58

49

42

41

39

37

33

31

29

27

25
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Těšíme se na vás, naše fanoušky a zároveň vám děkujeme za vaši podporu, která nás v celé sezóně provázela.



28 červen 2016 červen 2016 29
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Akce „Do školky na kole“ měla úspěch, takže se naše mateřská škola umístila 
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Těšíme se na vás, naše fanoušky a zároveň vám děkujeme za vaši podporu, která nás v celé sezóně provázela.
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RC Baráček RC Baráček

Reportáže z uplynulých akcí Baráčku

V sobotu 21. 5. 2016 proběhl v zastřešené hale u hřiště již 3. ročník Vesteckého 
jarmarku spojeného s Restaurant day. I tentokrát jste zde mohli ochutnat 
speciality místní i zahraniční kuchyně z dílny šikovných vesteckých 
kuchařek. V nabídce byly sladké i slané pochoutky, různé dortíky, koláčky, 
ale i domácí klobásy, vajíčka, těstoviny, marmelády, nakládaná zelenina 
a další pochoutky. Moc jsme si na nich pochutnali! Kromě dobrot zde byly 
i stánky s různým zajímavým zbožím. Vybírat jste mohli z rukodělných 
šperků, květinových dekorací, 
různého designového oblečení 
a hraček pro děti, nebo jste mohli 
vyzkoušet  i  spec iá ln í  koz í 
kosmetiku. A zatímco maminky 
n a k u p o v a l y  a  t a t í n k o v é 
ochutnávali dobroty, děti si hrály 
v našem koutku plném tvoření 
a vyráběly panenky, malovaly na 
sklo a na oblíbené sádrové 
odlitky. Nechybělo ani krátké 
d i v a d é l k o  p r o  n e j m e n š í , 
O mravenečkovi a pampelišce. 
Zkrátka příjemně strávený den pro celou rodinu. Další ročník Vám přineseme 
v listopadu 2016.

V červnu jste s námi mohli navštívit  a dozvědět se, Seminář Období vzdoru
jak si poradit s tímto nepříjemným, ale nezbytným obdobím zdravého vývoje 
dětské osobnosti. Na září (21. 9.) pro Vás chystáme večerní seminář 
o partnerské komunikaci Rozumíme si?

V červnu jsme pro Vás a Vaše děti také připravili již V. ročník  Velké cesty pro 
malé pulečky, kde děti plnily spoustu zajímavých úkolů na téma Život ve vodě 

a u vody.  Na start razilo téměř 40 dětí ve 
věku od 2-10 let a na své dobrodružné 
cestě po okolí vesteckého rybníka se 
dozvěděly zajímavosti o rybách, 
rostlinách, obojživelnících i plazech, 
vylovily si z rybníka nejrůznější 
„breberky“ a osahaly si třeba žabí 
vajíčka. Za své snažení získávaly 
barevné šupinky na papírové rybičky 
a v cíli také zaslouženou odměnu. Naší 
největší akcí byla oblíbená Dětská 

olympiáda. Děti si prožily sportovní odpoledne se vším všudy – nejprve 
zazněla olympijská hymna, byl zapálen olympijský oheň, všichni závodníci 
byli přivítání a popřáli si hodně štěstí v duchu fair-play závodění. Po celé 
odpoledne pak malí sportovci závodili a soutěžili v mnoha disciplínách 
a jejich výkony byly ohodnoceny spravedlivě ve více než 8 věkových 
kategoriích. Mnoho z nich si tak odneslo spoustu cenných medailí 
a hodnotných odměn. Ale i ti, kdo nevyhráli, si jistě celou akci užili – vždyť 
není důležité vyhrát, ale zúčastnit se! Touto cestou také děkujeme všem 
dobrovolníkům, bez kterých by celá akce nemohla proběhnout, a samozřejmě 
velké díky patří všem sponzorům, kteří se na akci podíleli nančně – Česká 
unie sportu, společnost Staving Olomouc s.r.o. a obec Vestec (v abecedním 
pořadí).

Fotograe ze všech zmíněných akcí naleznete na www.rcbaracek.cz v sekci 
Fotogalerie.

A jak to s námi bude o prázdninách?

Blíží se nám prázdniny a léto plné radovánek venku v přírodě. Děti si budou 
užívat krásné počasí, a proto od pátku 24. 6. a během celých prázdnin zůstane 
naše herna uzavřena a otevře se opět v pondělí 5. 9. se začátkem školního 
roku. 
Od září kromě pravidelných kurzů opět otevíráme pro děti ve věku 2 - 5 let 
1x týdně , do které můžete posílat přihlášky již nyní. Děti Miniškoličku zde 
mají připravený zábavný i vzdělávací program na celé dopoledne bez 
přítomnosti rodičů. Cena s permanentkou na 5 vstupů 220 Kč/dopoledne 
nebo jednorázový vstup 250 Kč/dopoledne (pouze v případě volné kapacity). 
Registrace: kive.dol@seznam.cz, info@rcbaracek.cz

Sledujte naše webové stránky www.rcbaracek.cz a pokud si z naší nabídky 
nevyberete, neváhejte a napište nám na info@rcbaracek.cz, jaké 
kurzy/akce/přednášky byste ve Vestci uvítali. Předem děkujeme za Vaše 
náměty!

Vítáme i každého, kdo má chuť se s námi zapojit (třeba i jednorázově) do 
příprav různých akcí pro děti! Jako aktivní členové našeho týmu získáte 
i různé výhody - můžete se svými dětmi navštěvovat hernu kdykoliv 
a zdarma, a navíc získáte slevy na námi pořádané akce. Více informací Vám 
poskytne Katka Haladová na: info@rcbaracek.cz nebo na tel.: 777 129 542. 

Přejeme Vám krásné léto plné dětských úsměvů!

Za tým RC Baráček
Petra Vovsová a Katka Haladová
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Místo zpětného odběru ELEKTROODPADU ve sběrném dvoře Vestec

· bezplatný zpětný odběr elektrozařízení 

· pro občany a nově i pro FIRMY z obce Vestec a okolí

· pro občany obce Vestec odvoz v rámci obce ZDARMA na 
zavolání tel.: 731 410 418, nebo 734 755 514

· Otevírací doba sběrného dvora: středa 14 - 20 h, sobota 8 - 14 h

Co je elektroodpad:
Elektroodpad je odpad ve formě elektrospotřebičů a jejich částí, elektrických 
a elektronických součástek. Elektroodpad je oddělen od komunálního a směsného 
odpadu a má stanovena jiná pravidla jeho sběru, likvidace a nakládání s ním. Do systému 

zpětného odběru elektroodpadu jsou zahrnuty jen vybrané výrobky. Například baterie 
a akumulátory ano, klasické žárovky ne.

NABÍZEJÍ:



Místo zpětného odběru ELEKTROODPADU ve sběrném dvoře Vestec

· bezplatný zpětný odběr elektrozařízení 

· pro občany a nově i pro FIRMY z obce Vestec a okolí

· pro občany obce Vestec odvoz v rámci obce ZDARMA na 
zavolání tel.: 731 410 418, nebo 734 755 514

· Otevírací doba sběrného dvora: středa 14 - 20 h, sobota 8 - 14 h

Co je elektroodpad:
Elektroodpad je odpad ve formě elektrospotřebičů a jejich částí, elektrických 
a elektronických součástek. Elektroodpad je oddělen od komunálního a směsného 
odpadu a má stanovena jiná pravidla jeho sběru, likvidace a nakládání s ním. Do systému 

zpětného odběru elektroodpadu jsou zahrnuty jen vybrané výrobky. Například baterie 
a akumulátory ano, klasické žárovky ne.

NABÍZEJÍ:




