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Vážení čtenáři,

v ruce právě držíte letní dvojčíslo Vesteckých listů. Co v něm 
najdete? Opět zajímavé informace o dění v obci i v jejím okolí.
Blíží se krajské volby. Proč jsou důležité i pro naši obec? Protože 
kraj je �m, kdo řeší silnice, financování vzdělání, hromadnou 
dopravu, zdravotnictví (ve spolupráci s Prahou, proto můžeme 
jezdit na Thomayerovy nemocnice a ne třeba do Benešova). Proto 
i váš hlas je důležitý a může ovlivnit i naši budoucnost.
Ve Vestci máme od roku 2012 sociální program, i letos ho můžete 
využít, když máte ve Vestci trvalý pobyt. Bližší informace jsou 
uvedeny v samostatném článku, nezapomeňte si podat žádost, aby 
vám mohl být příspěvek vyplacen.
Na internetu se objevily informace o tramvaji do Vestce, věnujeme 
se tomu v samostatném článku. A najdete v něm i informace 
o metru a metrobusu.
Ve Vestci máme již několik let Univerzitu tře�ho věku, od října 
startují další přednášky, takže jestli vás výuka zajímá, nezapomeňte 
se přihlásit, přednášky se konají v budově obecního úřadu.
Na konci srpna bude opět vystoupení Na Stojáka, pozvánku 
najdete na vedlejší stránce. A 10. září máme naplánováno tradiční 
posvícení, pozvánka je také v tomto vydání listů.
Přeji vám příjemný zbytek léta a všem školákům úspěšný vstup do 
školního roku 2016/2017.

Přeji příjemné čtení!
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I v roce 2016 budou vypláceny částky ze sociálního 
programu všem přihlášeným občanům, kteří si 
o výplatu ze sociálního programu požádají.

Pro vyplacení je nutné, aby občané států EU byli 
přihlášení k trvalému pobytu ve Vestci nejpozději do 31. 8. daného roku a aby podali 
písemnou žádost.

Formuláře na žádos� o sociální příspěvek je možno vyzvednout na obecním úřadě nebo 
stáhnout z webových stránek v sekci Formuláře.

Vyplněné formuláře je nutné odevzdat na obecním úřadě  nejpozději do 31. 10. daného roku.

 

A jaké výhody náš sociální program přináší?

 

Program pro dě�:
· Obecní úřad vyplácí každému narozenému dítě� přihlášenému ve Vestci porodné 

3.000 Kč

· rodiče s trvalým pobytem ve Vestci mají přednostní právo pro přije� do Mateřské 
školy Vestec

· na každé dítě (do 18 let) hlášené ve Vestci je vyplácen příspěvek na bydlení v částce 
1.500 Kč ročně

 

Program pro spoluobčany nad 18 let: 
· na každého Vesteckého občana nad 18 let věku je vyplácen příspěvek na bydlení 

v částce 1.300 Kč ročně

· každý Vestecký občan má zvýhodněné ceny ve Sportovním centru TJ Viktoria Vestec 
(až 30 %)

· každý Vestecký občan má zvýhodněné ceny pro Sportovní rybolov na Vesteckém 
rybníku (až 66 %)

· zajištění bezplatného odvozu velkoobjemového odpadu na zavolání

· zdarma likvidace velkoobjemového odpadu ve sběrném dvoře

 

Program pro seniory: 
· každý Vestecký senior (poživatel starobního, sirotčího a plného invalidního důchodu) 

má nárok na příspěvek pro seniory ve výši 1.000 Kč (navíc k příspěvku pro občany nad 
18 let)

· každý Vestecký senior při dosažení významného jubilea obdrží příspěvek 1.000 Kč 

Sociální program 2016
Od roku 2012 má obec sociální program, který 
přináší mnoho výhod přihlášeným občanům.

Vestecké listy - Kulturní a informační měsíčník obce Vestec

Vydavatel: Obec Vestec, Vestecká 3, 252 50 Vestec, IČ: 00506744, pod.ev.č MK ČR E 15020

Číslo červenec - srpen bylo vydáno 14. 8. 2016

Doručováno do všech poštovních schránek obyvatel a firem v obci Vestec.
Náklad 1100 kusů. Cena ZDARMA

Redakce Vesteckých listů: OÚ Vestec, Vestecká 3, 252 50 Vestec, 
tel.: 241 931 732
email: redakce@vestec.cz
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· v rámci klubu seniorů má každý Vestecký senior dotované kulturní akce (až 50 %)

· v rámci pečovatelské služby má každý Vestecký senior dotované ceny veškerých 
služeb včetně dovážených jídel

· v rámci klubu seniorů pravidelná setkání se zastupiteli na večeři, včetně diskuzí na 
obecní témata

· zajištění bezplatného odvozu velkoobjemového odpadu na zavolání

· zdarma likvidace velkoobjemového odpadu ve sběrném dvoře

aktuálněaktuálně

Informace o způsobu hlasování 

ve volbách do Zastupitelstva Středočeského kraje

Krajské volby se budou konat v termínu 7. a 8. října 2016, a to v pátek 7. 10. 2016 od 14.00 

hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volit může každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let alespoň druhý den voleb.

Nejpozději tři dny před začátkem voleb obdrží každý právoplatný volič 

obálku s hlasovacími lístky. V případě ztráty či poškození dostane sadu 

hlasovacích lístků na požádání i v samotné volební místnos�.

Než volič vybere své kandidáty, musí se před volební komisí prokázat 

platným občanským průkazem, případně cestovním pasem.

Ve volbách do zastupitelstev krajů lze volit na voličský průkaz. Voliči, který 

nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na 

jeho žádost voličský průkaz. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého volebního 

seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu Středočeského 

kraje. Volič musí být přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu 

Středočeského kraje. Volič žádost podá maximálně do 5. 10. 2016, a to do 16.00 hodin.

V případě voleb do krajů si pak za zástěnou vybere jeden hlasovací lístek strany, hnu� nebo 

koalice, kterou chce podpořit. Obálku s �mto lístkem poté vhodí do hlasovací urny. Chce-li 

preferovat konkrétního kandidáta na kandidátce, může jeho jméno zakroužkovat. 

Zakroužkovat může maximálně čtyři kandidáty na pouze jednom hlasovacím lístku. Takto 

zvýhodněný kandidát může díky preferenčním hlasům přeskočit kandidáty, kteří jsou na 

kandidátní lis�ně před ním. V případě závažného zdravotního důvodu je možné požádat 

příslušný obecní úřad o hlasování mimo volební místnost. K voliči se dostaví dva členové 

komise s přenosnou hlasovací schránkou. Hlasování na zastupitelských úřadech není možné.

Informace o způsobu hlasování ve volbách do 
Senátu Parlamentu České republiky v roce 2016

Volby do Senátu se konají ve dvou dnech, v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech 

na území České republiky, a to ve volebních 

obvodech, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny. 

Vzhledem k tomu, že se volí podle většinového 

volebního systému, v případě nezvolení senátora 

v prvním kole, kdy žádný z kandidátu neobdrží 

nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů, 

se konají volby v 6. den po ukončení hlasování 

v prvním kole, tj. 14. a 15. října 2016. Do druhého kola voleb postupují kandidá�, kteří se 

v prvním kole v konečném pořadí umís�li na prvních dvou místech.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 
18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání 
druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vy�štěny pro každého kandidáta samostatně. Na 
každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí 
tvořit úplnou číselnou řadu, a to v případech, kdy přihláška kandidáta k registraci nebyla 
zaregistrována ani na základě přezkoumání soudem.
Hlasovací lístky jsou opatřeny o�skem razítka pověřeného obecního úřadu v sídle volebního 
obvodu. Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede 
dnem voleb. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjis�, že nemá 
k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnos� okrskovou volební 
komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Hlasovací lístky pro I. kolo voleb do Senátu jsou barvy žluté.

Volič po příchodu do volební místnos� prokáže okrskové volební komisi svou totožnost 
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, 
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obvodu. Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede 
dnem voleb. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjis�, že nemá 
k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnos� okrskovou volební 
komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Hlasovací lístky pro I. kolo voleb do Senátu jsou barvy žluté.

Volič po příchodu do volební místnos� prokáže okrskové volební komisi svou totožnost 
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, 
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diploma�ckým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. 
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb ve 
volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny 
a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který nebydlí na území 
České republiky a voličský průkaz mu vydal zastupitelský nebo konzulární úřad České 
republiky na základě zápisu voliče ve zvláštním seznamu voličů vedeném těmito úřady, může 
hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny 
volby a kde zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků. Volič, který se dostavil do volební 
místnos� s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnos� a státního občanství tento 
průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. 
Po záznamu ze zvláštního výpisu obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední 
obálku žluté barvy opatřenou úředním razítkem.

Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného 
k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.
V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky žluté barvy jeden hlasovací lístek žluté barvy pro 
kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. 
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném �skopise, hlasovací lístky, které 
jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Konají-li se volby do 
Senátu společně s volbami do zastupitelstev krajů; úřední obálka a hlasovací lístek pro volby 
do I. kola Senátu (barva žlutá) jsou barevně odlišeny od úřední obálky a hlasovacího lístku pro 
volby do zastupitelstev krajů (barva šedá), tzn. hlasovací lístek žluté barvy pro volby do 
Senátu, musí být odevzdán v úřední obálce žluté barvy, určené pro volby do Senátu, jinak je 
neplatný. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku 
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou 
vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru 
určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební 
komise, a hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do 
volební schránky. 

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze 
v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Hlasování mimo volební obvod, kde má volič trvalý pobyt
Ak�vní volební právo je ve volbách do Senátu podmíněno trvalým pobytem voliče 
v příslušném volebním obvodu. Volič, který je zapsán ve stálém seznamu voličů na území 

České republiky, tak může hlasovat ve volbách do Senátu pouze v roce, kdy se v jeho volebním 
obvodu konají volby (viz. Seznam volebních obvodů, ve kterých se budou konat volby do 
1/3 Senátu Parlamentu České republiky v roce 2016 – uveřejněné na webu Ministerstva vnitra 
pod samostatným odkazem).
Nachází-li se volič ve dnech voleb z jakéhokoliv důvodu na území jiného volebního obvodu 
nebo v zahraničí (např. z důvodu hospitalizace nebo služební cesty), jedná se o fak�ckou 
překážku ve výkonu volebního práva.
Výše uvedené nepla� pro voliče, kteří jsou zapsáni ve zvláštních seznamech voličů na 
zastupitelských nebo konzulárních úřadech České republiky v zahraničí.

Druhé kolo voleb
Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, v prvním kole voleb do 
Senátu, konaném ve dnech 7. a 8. října 2016, nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, 
a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb. Hlasování bude 
zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že II. kolo voleb do Senátu 
proběhne ve dnech 14. a 15. října 2016, ve stejném čase jako při konání prvního kola voleb, tj. 
v pátek 14. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 15. října 2016 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin.
Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidá�, kteří se v prvním kole umís�li na prvých dvou 
místech.
Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží 
přímo ve volební místnos� ve dny voleb. 
Hlasovací lístek a úřední obálka pro II. kolo voleb do Senátu jsou barvy šedé. 
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V rámci zlepšení dopravní obslužnos� jižní čás� Prahy a obcí podél jižního okraje se objevují 

informace o možnostech, jak jí realizovat.

Aktuálně se objevila informace o tom, že Středočeský kraj požádal o dotaci ve výši cca 2,5 

miliardy na výstavbu tramvajové tra�, která by spojovala Dolní Břežany, Jesenici, Vestec 

a budoucí konečnou metra D – Depo Písnice.

Přinášíme vám podrobnější informace o tom, jak to v současné době vypadá.

O trase metra D jistě mnozí z vás již slyšeli, není se čemu divit, když první přípravné studie 

pocházejí již z roku 1991. Za tu dobu se trasa poměrně rychle stabilizovala v jižní čás� města, 

za�mco její pokračování, které mělo vést dále do oblas� Žižkova, se v tuto chvíli jeví v blízké 

budoucnos� jako nereálné. Aktuálně je tedy plánována trasa Pankrác – Depo Písnice a pro 

tuto trasu byl před několika dny vybrán projektant, kterým se stala společnost Metroprojekt. 

Metro D, metrobus a tramvaj do Vestce

Vestec
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obvodu konají volby (viz. Seznam volebních obvodů, ve kterých se budou konat volby do 
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překážku ve výkonu volebního práva.
Výše uvedené nepla� pro voliče, kteří jsou zapsáni ve zvláštních seznamech voličů na 
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zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že II. kolo voleb do Senátu 
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Pokračování dále na Náměs� Míru je závislé na finančního možnostech Prahy a v tuto chvíli 

není za�m žádný termín realizace.

Metro je plánováno jako bezobslužné, na celé trase by měly jezdit automa�cké vlaky. Pro nás 

je nejzajímavější konečná stanice – Depo Písnice. Zde by mělo vzniknout velké P+R parkoviště 

a také napojení trasy buď metrobusu nebo tramvaje právě z naší lokality.

Dále by mělo metro pokračovat po trase 

Písnice, Libuš, Nové Dvory, Nemocnice 

Krč, Nádraží Krč, Olbrachtova, Pankrác 

(přestup na trasu C), Náměs� Bratří Synků 

a končená Náměs� Míru (přestup na trasu 

A). Předpokládané náklady jsou na úrovni 

5 0  m i l i a rd  Kč  a  p o s l e d n í  te r m í n 

zprovoznění v roce 2022 – v úseku po 

Pankrác - se bohužel opět ukazuje jako 

nereálný. Stačí se podívat na historii 

výstavby a výši nákladů na výstavbu tunelu 

Blanka a nezbývá než doufat, že trasu 

D nepotká podobný osud.

V návaznos� na výstavbu metra je už několik let uvažováno o zprovoznění metrobusu, který by 

po samostatné komunikaci obsluhoval Vestec, Jesenici a Dolní Břežany s napojením právě na 

konečnou budoucí trasy metra D. Výhodou vedení metrobusu po samostatné komunikaci je 

to, že by odpadla časová zdržení, ke kterým v současné době dochází při jízdě autobusů po 

Vídeňské ulici. V návaznos� na plánovaný metrobus se nyní objevil požadavek Středočeského 

kraje o financování tramvajové tra�, která by měla obsloužit naši oblast s napojením na metro. 

Může se ovšem stát, že se podaří získat finance na tramvajovou trať, ale metro v době jejího 

dokončení ještě nebude existovat. I tak se jedná jistě o zajímavou myšlenku a my ji jako obec 

podporujeme. 

V případě, že budou dostupné další aktuální informace, přineseme vám je na stránkách 

Vesteckých listů.

Výše uvádíme schéma�cký nákres plánované trasy metrobusu/tramvají, který se ale 

samozřejmě může ještě upřesňovat/změnit, proto jeho podobu neberte jako defini�vní, ale 

pouze orientační.

Setkání vesteckých starousedlíků 

Myšlenka, setkat se s vesteckými přáteli, se zrodila v hlavě 

paní Heleny Drábkové, rozené Tykalové.   Jmenovaná žije 

v Praze a obec Vestec, kde strávila mládí, opus�la před 

mnoha lety.  Tento nápad byl zrealizován již v říjnu 2012, 

kdy pan Fran�šek Šimeček pozval starousedlíky a sousedy 

n a  p ř á t e l s k é  p o s e z e n í  d o  s v é   r e s t a u r a c e .                                                                                                                                         

z obcez obce
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V sobotu 11. 6. si sousedé shledání zopakovali.  

Nad fotografiemi zavzpomínali na staré časy 

a u poháru zlatavého moku či šálku voňavé kávy 

strávi l i  př í jemné odpoledne.  Fotografie 

dokumentují nejen přátelskou atmosféru uvnitř 

hospody, ale i skutečnost, že i před hospodou se 

bylo v tu dobu na co dívat. Na zatravněné ploše 

vystrkovaly své hnědé klobouky hřiby (koloděj), 

které se na Vestecké ulici tak často nevyskytují.

                                                                  

U3V

Univerzita funguje ve Vestci od roku 2011 a proběhlo již deset semestrů a 11 studentů 
absolvovalo daný studijní program (šest semestrů) a při promoci obdrželi „Osvědčení 
o absolutoriu Univerzity tře�ho věku“ při Provozně ekonomické fakultě České zemědělské 
univerzity v Praze. 
 

Pro zimní semestr 2016/2017 jsme si vybrali téma:

Osnova

1. Úvod do genealogie a její dějiny

2. Jak se tvoří rodokmen. Příbuzenství ve světě.

3. O matrikách

4. Využi� archivních materiálů ke studiu předků

5. Vývoj našich příjmení. Genealogie a gene�ka.

6. Rodové kroniky a srazy.

Lektor:  Ing. Mgr. Mar�n Slaboch, Ph.D.
Na www.e-senior.cz se můžete podívat na další informace o studiu.

Pokud má někdo zájem o studium, může se ještě k nám přidat.  Studium probíhá ve formě 
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Virtuální univerzita třetího věku (U3V) 
ve Vestci pro seniory (50+) pokračuje i na podzim v roce 2016

Genealogie. Hledáme své předky
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Zájemce o účast v soutěži žádáme do 05. 09. 2016 o registraci na email: kultura@vestec.cz 

nebo telefonicky u paní Dany Zemanové, tel.: 731 828 482 

Podmínky soutěže:

- Koláč sladký - slaný, buchty, placky, vdolky aj. pečené dobroty 

- Dostatečné množství koláčů pro ohodnocení poroty a účastníků 

posvícení (rozkrájené cca 20 ks)

- Koláče budou k registraci odevzdány kulturní komisi - paní Daně Zemanové dne

10. 09.2016 do 12:00 hod v hospodě na Hřiš� 

Ostatní provozní informace ohledně soutěže budou umístěny na webových stánkách obce.

Při příležitos� Mariánského 
posvícení dne 10. 09. 2016 

vyhlašuje Obec Vestec soutěž 

o

,,Nejchutnější posvícenský koláč“

Napečte a pochlubte se svým cukrářským 

uměním.

Pro vítěze jsou připraveny zajímavé ceny.

Soutěží se o 1. až 3. místo

představujeme
Hospicová péče. Pro koho je určena?

Hospicová péče se v poslední době ocitla v pozornos� médií, 

přesto o této službě, z důvodu strachu ze smr�, koluje spousta 

mýtů a pověr. 

Pojďme se podívat, pro koho je tato služba určena.

Hospicová péče je určena pacientům v terminální fázi 

nevyléčitelné nemoci se snahou o dosažení nejlepší možné 

kvality jejich života. Snaží se respektovat individualitu lidské 

osobnos� a její jedinečnost.

Co tato definice skrývá? To si nejlépe osvětlíme na reálné situaci.

Představme si, že jsme se právě dozvěděli, že je naše teta vážně nemocná. Později nám 

ošetřující lékař oznámí, že všechny možnos� léčby byly vyčerpány a tetě zbývá pár měsíců 

života. Teta žije sama, manžel zemřel před několika lety. Její jedinou příbuznou je dcera. Rádi 

Datum konání:  04. 10. / 18. 10. / 01. 11. / 15. 11. / 29. 11. / 13. 12.

Přednášky se konají na OÚ Vestec, Vestecká 3.

Začátek přednášek je vždy od 14.00 hod.

Poplatek za semestr je 300 Kč.

Zájemci se mohou přihlásit na:
OÚ Vestec tel.: 313 035 501 
nebo na tel. čísle: 724 211 721 
i na e-mail: jarolimkova@volny.cz

Libuše Jarolímková
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zveme vásU3V

zveme vás

Pozvánka na výstavu RETRO  

Kuchařka, pradlenka, švadlenka
10. 9. 2016 10.00 – 18.00 hod.

U příležitos� posvícení ve Vestci bych ráda 
s několika dobrovolníky, zejména z řad 
seniorů, uspořádala výstavu v tělocvičně TJ 
Viktoria Vestec toho, co mnohá naše 
vnoučata již neznají. Snad ještě někdo ze 
starousedlíků ve sklepích a na půdách něco 
zajímavého objeví, zapůjčí, nebo daruje. 
Sbírku je možné ještě rozšířit o exponáty 
týkající se témat a výrobků z tex�lu (50. – 80. 
léta), co jsme v té době na sebe oblékali.
 

Zároveň prosím dobrovolníky, kteří pomohou jako průvodci a dozor na výstavě. Kontaktujte 
prosím obecní úřad, tel.: 313 035 505.

Alena Dostálová 
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bychom tetě a její dceři pomohli, ale nevíme 

jak na to. Jaké má rodina v této situaci 

možnos�? 

Dokud je teta samostatná a může zůstat 

doma a pravidelně navštěvovat svého 

ošetřujícího lékaře, můžeme jí pomoci 

s domácími pracemi, přípravou j ídla 

a v neposlední řadě s ní můžeme trávit volný 

čas.

Stav tety ale může být závažnější a časem se 

bude dále zhoršovat. Pak nestačí pomoc 

rodiny a návštěvy u lékaře. Je třeba 

pravidelná podpora od těch, kteří vědí, co 

při zhoršujícím se stavu dělat. Podpora 

nemocného, ale vlastně celé rodiny, má 

mnoho podob. Pokud budeme ch�t, aby 

teta konec života strávila doma mezi 

blízkými, zavoláme nejbližší domácí hospic 

a domluvíme se na možnos� podpory. Lékař 

z domácího hospice přijede na návštěvu, 

nastaví léčbu boles� a jiných symptomů. 

Sestry pomáhají s aplikací léků, ale i s dalšími 

zdravotnickými úkony, jsou-li zapotřebí. 

Nemocný i rodina mohou požádat o pomoc 

psychologa či duchovního. Záleží jen na 

jejich naladění. 

Někdy se rodina nemůže o nemocného 

doma postarat. Není nikdo, kdo by s ním 

mohl trávit celý den. Pro někoho je taková 

pomoc nad jeho síly. Přesto je největší 

snahou rodiny postarat se o nemocného, jak 

jen to nejlépe jde. V tomto případě je možné 

ho umís�t do některého z kamenných 

hospiců ,  který je  nejenom na péči 

o nevyléčitelně nemocné ve všech směrech 

perfektně vybaven, ale navíc se prostředí 

hospice blíží tomu domácímu. Personál je 

profesionální a zároveň lidský. Rodina může 

navštěvovat svého blízkého kdykoli má chuť 

a čas, v hospici jsou navíc připravena různá 

zákou� a ak�vity, která nemocným rozjasní 

poslední období jejich života.

A o to jde v hospicové péči především. 

Zmírnit strádání způsobené nevyléčitelnou 

nemocí, a �m výrazně zkvalitnit život 

nemocného i jeho rodiny.

Věra Ziková 

Hospic Dobrého Pastýře

www.hospic-cercany.cz

Hospic Dobrého Pastýře

tip na výletpředstavujeme
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Co a kde?

Na Vltavě, u cyklostezky v Hodkovičkách, 

f u n g u j e  v  a r e á l u  V o d p o č í v á r n y 

( w w w.v o d p o c i v a r n a . c z )  p ů j č o v n a 

motorových člunů. K jejich řízení není 

potřeba žádné oprávnění, dostanete 

instruktáž a můžete vyrazit. Pro dě� jsou 

připraveny záchranné vesty. Ovládání člunu 

je jednoduché, regulujete rychlost dopředu 

nebo dozadu a volantem ovládáte směr. Loď 

je určena až pro čtyři osoby, osobně 

doporučujeme buď tři dospělé, nebo dva 

dospělé a dvě dě�. 

Na jak dlouho?

Loď je možné půjčit na hodinu a více, 

doporučujeme z vlastní zkušenos� půjčení 

na dvě hodiny, kdy budete mít dostatek času 

na celý výlet, popsaný níže.

A kam se můžete na lodi vydat?

Z areálu půjčovny vyrazíte po proudu 

směrem k Branickému mostu (známému 

také  jako  most  Inte l igence)  a  dá le 

k Barrandovskému mostu. Po levé straně 

budete mít výhled na Barrandovské skály 

a  areá l  dnes  j i ž  značně zchátra lých 

Barrandovských teras, které svou největší 

slávu zažily v období první republiky.

Poté proplujete pod Branickými skálami, 

které minete po pravé straně, v Podolí máte 

po pravé straně areál Žlutých lázní a mnoho 

veslařských klubů. Veslaře zároveň můžete 

potkat  na  vodě,  chovejte  se  k  n im 

ohleduplně.

Ale to už se na lodi blížíte k Vyšehradu, který 

ční na skále nad řekou. Hned za Vyšehradem 

m á t e  m o ž n o s t  s i 

prohlédnout kubis�cké 

domy, které zde stojí již 

více než sto let a jsou 

d ů k a ze m  t o h o ,  že 

v Praze byl kubismus, 

i  p ř e s  j e h o  k r á t ké 

t r v á n í ,  p o u ž i t  p ř i 

n áv r h u  v í c e  d o m ů 

(nejznámější je Dům U 

Č e r n é  M a t k y  B o ž í 

v Celetné ulici).

Kousek od Železničního 

mostu, který spojuje levý a pravý břeh, ús� 

do Vltavy nejdelší pražský potok – Bo�č. 

Vzhledem k tomu, že je v posledním úseku 

veden pod povrchem, je potřeba jeho 

napojení trochu hledat, ale je viditelné. 

Podél Náplavky poplujete dále po proudu, 

můžete si prohlédnout například Emauzský 

klášter a po proplu� pod Palackého mostem 

a Jiráskovým mostem se přiblížíte k cíli 

našeho dnešního výletu. Ještě před 

P a l a c ké h o  m o s t e m  s i  a l e  m ů ž e t e 

Praha z lodě 
Chcete si prohlédnout Prahu z lodě a zároveň se 

nechcete mačkat s dalšími desítkami lidí na parníku? 

Máme pro vás tip. 
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nebo dozadu a volantem ovládáte směr. Loď 

je určena až pro čtyři osoby, osobně 

doporučujeme buď tři dospělé, nebo dva 

dospělé a dvě dě�. 

Na jak dlouho?
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na celý výlet, popsaný níže.

A kam se můžete na lodi vydat?

Z areálu půjčovny vyrazíte po proudu 
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také  jako  most  Inte l igence)  a  dá le 

k Barrandovskému mostu. Po levé straně 

budete mít výhled na Barrandovské skály 

a  areá l  dnes  j i ž  značně zchátra lých 

Barrandovských teras, které svou největší 

slávu zažily v období první republiky.

Poté proplujete pod Branickými skálami, 

které minete po pravé straně, v Podolí máte 

po pravé straně areál Žlutých lázní a mnoho 

veslařských klubů. Veslaře zároveň můžete 

potkat  na  vodě,  chovejte  se  k  n im 

ohleduplně.

Ale to už se na lodi blížíte k Vyšehradu, který 

ční na skále nad řekou. Hned za Vyšehradem 

m á t e  m o ž n o s t  s i 

prohlédnout kubis�cké 

domy, které zde stojí již 

více než sto let a jsou 

d ů k a ze m  t o h o ,  že 

v Praze byl kubismus, 

i  p ř e s  j e h o  k r á t ké 

t r v á n í ,  p o u ž i t  p ř i 

n áv r h u  v í c e  d o m ů 

(nejznámější je Dům U 

Č e r n é  M a t k y  B o ž í 

v Celetné ulici).

Kousek od Železničního 

mostu, který spojuje levý a pravý břeh, ús� 

do Vltavy nejdelší pražský potok – Bo�č. 

Vzhledem k tomu, že je v posledním úseku 

veden pod povrchem, je potřeba jeho 

napojení trochu hledat, ale je viditelné. 

Podél Náplavky poplujete dále po proudu, 

můžete si prohlédnout například Emauzský 

klášter a po proplu� pod Palackého mostem 

a Jiráskovým mostem se přiblížíte k cíli 

našeho dnešního výletu. Ještě před 

P a l a c ké h o  m o s t e m  s i  a l e  m ů ž e t e 

Praha z lodě 
Chcete si prohlédnout Prahu z lodě a zároveň se 

nechcete mačkat s dalšími desítkami lidí na parníku? 

Máme pro vás tip. 



prohlédnout Tančící dům a hned za mostem 

máte možnost se podívat na budovu 

Mánesu a také si vychutnat panorama 

Hradčan. Vzhledem k tomu, že u Mánesu je 

jez a loď není určena, proplu� plavební 

komorou, musíte se zde otočit a vyrazit 

zpět. 

Něco navíc

Kdyby vám cestou bylo horko, stačí zaplout 

pod některý z mostů, kde je příjemný 

chládek. Nezapomeňte si s sebou vzít foťák, 

abyste si zážitky z této cesty mohli 

připomenout, případně se s nimi pochlubit 

přátelům.

Uvidíte, jak nábřeží Vltavy ožila. Ať se to týká 

provozu na cyklostezkách, farmářských trhů 

na Náplavce, basketbalového hřiště na 

vodě, mnoha míst pro odpočinek a možnos� 

sportovního vyži�.

Za kolik?

Cena je 480 Kč na hodinu, při půjčení je 

potřeba uhradit vratnou kauci 3.000 Kč. 

Občas jsou také akce na s levových 

serverech, kde se ceny pohybují okolo 350 

Kč za hodinu.

V í c e  i n f o r m a c í  n a j d e t e  n a : 

h�p://www.pujcovnamotorovychclunu.cz/
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Nečekaná pomoc – dvojnásobná radost

Terénní pečovatelskou službu Kvalitní 
podzim života, z.ú. potkáváme na stránkách 
Vesteckých listů pravidelně. Pokaždé se 
dozvíme, co se podařilo a co nového paní 
ředitelka Lenka Kles�lová připravuje. 
Přestože většina lidí trávila léto dovolenými 
a odpočinkem, pečovatelky, a vlastně celý 
tým společnos� byl v jednom zápřahu, tak 
jako  po  ce lý  rok .  Krátké  zastaven í 
a popovídání nám ale paní ředitelka 
umožnila a tak máme čerstvé informace 
z první ruky. 

Paní ředitelko, řekněte krátce, co se během 
léta podařilo, co vám udělalo radost? 

Jsem ráda za každý dílčí úspěch, který nás 
popostrčí dál a dává nám utvrzení v tom, že 
naše práce má obrovský smysl. Mě osobně 
dojaly dvě věci, musím zde poděkovat za 
snahu nehájit jen vlastní zájmy a pomoci 
druhým. Nejprve bych chtěla poděkovat 

paní Lence Stehlíkové Peckové, která vzala 
inicia�vu do svých rukou a uspořádala 
facebookovou aukci na podporu výstavby 
stacionáře, lépe řečeno na projektovou 
dokumentaci, bez které se nepohneme 
z místa. Za necelé dva měsíce se jí podařilo 
získat nezanedbatelnou částku 8.533,- Kč 
a už nyní chystá další, podzimní aukci. Lenka 
nás svojí ak�vitou nesmírně překvapila 
a o odměně za tento čin nechtěla ani slyšet. 
Proto jsme ji obdarovali sladkým balíčkem 
a stejně jako o další dárce, tak i o ni budeme 
pečovat. Obrovský dík musím ale vyslovit 
také šeberovské lékárně, která nám 
v červenci darovala několik balení plen pro 
inkon�nentní klienty. Takového gesta si 
velmi vážíme, neboť nám umožnilo dát 
našim milým spoluobčanům něco navíc, 
protože si to bezesporu zaslouží.

Minule jste zmínila, že máte v plánu rozšířit 
vaše služby v rámci celého okresu Praha – 
západ. Podařilo se vám to?  

Dalo by se říci, že ano. Naše druhá základna 
vznikla v obci Velké Přílepy a naše služby 
nabízíme, stejně jako na vestecku, i tam. 
V okamžiku,  kdy jsme se veřejnos� 
představil i  prostřednictvím starostů 
a obecních novin, začala přicházet poptávka 
po službách například ve Velkých Přílepech, 
Statenicích, Úně�cích nebo Roztokách. 
Vzhledem k tomu, že na druhé straně okresu 
jsme na začátku, stejně jako na vestecku 
před dvěma lety, jsme za�m v takové, řekla 
bych, rozvojové fázi, kdy čekáme na příliv 
dalších klientů, ale současně hledáme 
pečovatelky. Proto nastala situace, kdy 

Kvalitní podzim života, z.ú.
Terénní pečovatelská služba
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kolegyně ve Velkých Přílepech, která je na 
pozici PR manažera a fundraisera, se 
současně stala pečovatelkou a stará se 
o klientku ve Statenicích. Podařilo se nám 
také navázat spolupráci s prak�ckým 
lékařem, který nám nabídl pomoc v případě, 
že budou klien� potřebovat i lékařskou péči. 
Za�m je tato spolupráce v začátku a já věřím, 
že se nám podaří spojit naše zájmy a budeme 
moci brzy nabídnout i zdravotní péči, což 
jsme dosud nemohli.

Váš tým nejsou jen pečovatelky…

Ano, to je pravda. V minulos� jsem 
p ř e d s t a v i l a  n ě k t e r é  p e č o v a t e l k y, 
administra�vní pracovnici a sociálního 
pracovníka, dnes bych ráda představila další 
velmi důležitou osobu a tou je náš právní 
poradce, Mgr. Josef Batelka. Nebudu mluvit 
za něj, rád se čtenářům a veřejnos� 
představí sám.

Mgr. Josef Batelka (51) – právní poradce 
společnos�

Vystudoval jsem právo. Šestnáct let jsem 
pracoval u Policie ČR na různých pozicích 
včetně velitelských. V současnos� žiji 
v Praze, mám dvě dospělé dě�, jsem 

ředitelem rodinné firmy zabývající se 
obchodem s nemovitostmi, realitním 
poradenstvím a zakládáním firem. Ve 
volném čase se věnuji práci v poli�ce, 
přestavuji chalupu a v poslední době je mojí 
největší zálibou můj tříletý vnuk Kuba. 

Pro společnost pracuji od jejího vzniku, to 
znamená dva roky. S paní ředitelkou jsme se 
seznámili tak, že mě požádala, abych jí založil 
neziskovku pro poskytování sociálních 
služeb, a tak po krátké přípravě vznikl Kvalitní 
p o d z i m  ž i v o t a ,  z . ú .   P r o t o ž e  m ě 
problema�ka sociální práce zajímá a protože 
založením ústavu pro mě práce neskončila, 
ale naopak začala a navíc mě baví, zůstal 
jsem a ústavu pomáhám.    

Mým oborem je právo, a tak pro ústav 
pracuji jako právní poradce. Běžný člověk si 
nedokáže představit, kolik smluv, formulářů 
a jiných papírů je třeba napsat, vytvořit 
a vyplnit, aby ústav mohl vůbec existovat 
a pomáhat lidem. Administra�vní zátěž je 
obrovská a teprve nyní se říci, že máme 
pracovní procesy a postupy, standarty 
kvality a smluvní vzory vypracované tak, aby 
plně odpovídaly platné legisla�vě. S touto 
činnos� mi výrazně pomáhá sociální 
pracovník ústavu Bc. Matouš Zemek, DIS. 
V roce 2016 jsme založili dceřinou firmu jako 
sociální podnik, a tak vznikly Služby KPŽ, 
s.r.o., na které v současné době přenášíme 
některé činnos� přímo nesouvisející 
s pečovatelskou službou, např. rozvozy 
obědů. Ani teď ale nemám hotovo, jsou před 
námi nové výzvy. V prvé řadě musíme nově 
nastavit právní vztahy s obcemi v našem 
regionu. Bez jejich podpory a pomoci 
bychom tyto dva roky nepřežili, ale jsme si 
vědomi určitých disproporcí v přístupu 
jednotlivých obcí a ty bychom rádi, ve 
spolupráci s Krajským úřadem, vyřešili. 
Dalším mým úkolem je zajištění provozních 

peněz pro ústav, což obnáší zpracování 
dotačních žádos� pro Krajský úřad, MPSV 
a v neposlední řadě dotační žádos� pro 
Evropskou unii.  

A proč to celé dělám? Asi jsem se za�m 
nezmínil, že za�m pracuji pro ústav bez 
nároku na mzdu, jsem dobrovolník. Zejména 
proto, že každý chlap má mít koníčka a mým 
koníčkem je ústav, který na tom není 
finančně tak dobře, aby mi mohl nyní za moji 
práci pla�t.  Nezas�rám, že pracuji na tom, 
aby se situace v budoucnu změnila.  
Největším mo�vem pro mě je ale asi pocit 
pokory a obdivu k paní ředitelce Kles�lové 
a našim pečovatelkám, které se starají o naše 
klienty,  mnohdy za minimální mzdu, přesto 
však kvalitně a profesionálně. V podstatě se 
dá říci, že mým hlavním úkolem je zlepšit 
finanční situaci ústavu a �m i platové 
podmínky těchto obdivuhodných lidí. 

Co říci závěrem? Péče o seniory je morální 
povinnos� společnos�.  Senioři jsou lidé, 
kteří tuto péči potřebují a zaslouží si ji za svoji 
celoživotní práci. Přesto je však péče právě o 
tuto skupinu obyvatel v posledních letech 
omezována na úkor jiných skupin, které si 
podporu dle mého názoru ani nezaslouží. 
A je povinnos� nás všech tlakem na poli�ky 
tento trend změnit. 

                         
Text: Renáta Šťastná
                                                                       
Foto: Iveta Veselá a archiv JUDr. Josefa 
Batelky 
                                                                       
h�p://www.kvalitnipodzimzivota.cz

Poznámka redakce: V případě zájmu 
o podrobnější informace, nebo o přispění do 
podzimní aukce na podporu výstavby 
stacionáře kontaktujte společnost na 
telefonním čísle 778 095 645, popřípadě 
mailem na administra�va.kpz@email.cz.

BARÁČEK PRO DĚTI 
OPĚT OTEVŘEN

Po prázdninové přestávce pro Vás ve 

Vestc i  znovu otevíráme rodinné 

centrum Baráček a přinášíme Vám 

bohatou nabídku kurzů a ak�vit pro 

nejmenší dě� a jejich rodiče. Každý den 

můžete také navš�vit naši veřejnou 

hernu, kterou najdete v 1. patře budovy 

na fotbalovém hřiš� u rybníka.

Rodinné centrum Baráček vzniklo už 

v roce 2008 díky nadšení několika 

m a m i n e k ,  k t e r é  s e  z t o t o ž n i l y 

s myšlenkou vytvořit volnočasové 

centrum pro  ne jš i rš í  veře jnost . 

V současné době tedy zahajujeme již 

9. sezonu a srdečně Vás zveme mezi nás.

V naší pravidelné nabídce dopoledních 

kurzů naleznete Cvičení rodičů s dětmi 

(1-4 roky), kurzy hudební školy Yamaha 
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Mgr. Josef Batelka (51) – právní poradce 
společnos�
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Text: Renáta Šťastná
                                                                       
Foto: Iveta Veselá a archiv JUDr. Josefa 
Batelky 
                                                                       
h�p://www.kvalitnipodzimzivota.cz

Poznámka redakce: V případě zájmu 
o podrobnější informace, nebo o přispění do 
podzimní aukce na podporu výstavby 
stacionáře kontaktujte společnost na 
telefonním čísle 778 095 645, popřípadě 
mailem na administra�va.kpz@email.cz.

BARÁČEK PRO DĚTI 
OPĚT OTEVŘEN

Po prázdninové přestávce pro Vás ve 

Vestc i  znovu otevíráme rodinné 

centrum Baráček a přinášíme Vám 

bohatou nabídku kurzů a ak�vit pro 

nejmenší dě� a jejich rodiče. Každý den 

můžete také navš�vit naši veřejnou 

hernu, kterou najdete v 1. patře budovy 

na fotbalovém hřiš� u rybníka.

Rodinné centrum Baráček vzniklo už 

v roce 2008 díky nadšení několika 

m a m i n e k ,  k t e r é  s e  z t o t o ž n i l y 

s myšlenkou vytvořit volnočasové 

centrum pro  ne jš i rš í  veře jnost . 

V současné době tedy zahajujeme již 

9. sezonu a srdečně Vás zveme mezi nás.

V naší pravidelné nabídce dopoledních 

kurzů naleznete Cvičení rodičů s dětmi 

(1-4 roky), kurzy hudební školy Yamaha 

kpž kpž
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(9 měsíců- 3 roky), tvoření pro dě� od 

18 měsíců „Barvička“, cvičení Pilates pro 

maminky s možnos� hlídání dě�, cvičení 

Dance4mom pro maminky s miminky 

v nosičkách. Odpoledne můžete vybírat 

z kurzů Atle�ka pro dě� (od 2 let), 

Pohádková jóga (od 4 let), Zpívánky (od 

4 let), Anglič�na (od 4 let), nebo 

novinka pro maminky Obličejová 

gymnas�ka. Z naší nabídky nezmizela 

ani oblíbená Miniškolička, tedy hlídání 

dě� od 2 do 5 let po celé dopoledne, bez 

přítomnos� rodičů. Nově každou středu 

od 8:30 do 12:30. Všechny kurzy budou 

zahájeny v týdnu od 12.9., přihlášky 

posílejte přímo jednotlivým lektorům, 

kontakty na ně a další informace 

n a l ez n ete  n a  n a š i c h  we b o v ýc h 

stránkách www.rcbaracek.cz. Vaše 

d o t a z y  r á d i  z o d p o v í m e  n a 

info@rcbaracek.cz nebo na tel. 777 129 

542. 

V září Vás také zveme na dopravní akci 

Cyklohrátky aneb Vestec je naše hřiště, 

která je určená všem závodníkům od 

1,5 let do 8 let. Na hrázi vesteckého 

rybníka budeme závodit, společně 

stavět veliký model Vestce, učit se 

dopravní značky a prohlédneme si 

i opravdovou sanitku. Akce se koná 

v sobotu 10.9. od 10:00 u vesteckého 

rybníka, vstupné je dobrovolné, ale je 

potřeba se předem registrovat na:

m o n i k a . h a l o v a @ r c b a r a c e k . c z 

(abychom mohli zajis�t patřičný počet 

odměn pro všechny závodníky). Dě� si 

domů odnesou svůj vyrobený dům, 

medaili i prak�cký dáreček. 

Pro rodiče pořádáme v Baráčku 

pravidelná setkání s velmi milou 

rodinnou terapeutkou, která pro Vás 

připravuje přednášky a diskuze na 

témata týkající se rodičovství, vývoje 

dě� i partnerského souži�. Ve středu 

21.9. od 20:00 budeme hledat odpovědi 

na otázky týkající se komunikace mezi 

p a r t n e r y ,  p r o č  d o c h á z í 

k  nedorozuměním nebo jak vést 

ko n s t r u k � v n í  h á d k u .  S e m i n á ř 

„Rozumíme si?“ se koná v útulném 

prostředí naší herny a je určen párům 

i jednotlivcům. Registrace do 19.9. na 

info@rcbaracek.cz. V říjnu uvedeme 

nový seminář s názvem „Tresty nejen 

fyzické“, který Vám poradí, jaké další 

metody můžete úspěšně použít při 

výchově dě�. Vstupné na semináře je 70 

Kč pro občany Vestce, pro ostatní 95 Kč. 

Semináře (stejně jako některé naše další 

ak�vity) finančně podporuje obec 

Vestec.

Věříme, že jste se svými dětmi prožili 

krásné léto a nadcházející podzim si 

užijeme společně u nás v Baráčku.

Za tým RC Baráček,

Katka Haladová

RC Baráček

červenec - srpen 2016 21červenec - srpen 201620



(9 měsíců- 3 roky), tvoření pro dě� od 

18 měsíců „Barvička“, cvičení Pilates pro 

maminky s možnos� hlídání dě�, cvičení 

Dance4mom pro maminky s miminky 

v nosičkách. Odpoledne můžete vybírat 

z kurzů Atle�ka pro dě� (od 2 let), 

Pohádková jóga (od 4 let), Zpívánky (od 

4 let), Anglič�na (od 4 let), nebo 

novinka pro maminky Obličejová 

gymnas�ka. Z naší nabídky nezmizela 

ani oblíbená Miniškolička, tedy hlídání 

dě� od 2 do 5 let po celé dopoledne, bez 

přítomnos� rodičů. Nově každou středu 

od 8:30 do 12:30. Všechny kurzy budou 

zahájeny v týdnu od 12.9., přihlášky 

posílejte přímo jednotlivým lektorům, 

kontakty na ně a další informace 

n a l ez n ete  n a  n a š i c h  we b o v ýc h 

stránkách www.rcbaracek.cz. Vaše 

d o t a z y  r á d i  z o d p o v í m e  n a 

info@rcbaracek.cz nebo na tel. 777 129 

542. 

V září Vás také zveme na dopravní akci 

Cyklohrátky aneb Vestec je naše hřiště, 

která je určená všem závodníkům od 

1,5 let do 8 let. Na hrázi vesteckého 

rybníka budeme závodit, společně 

stavět veliký model Vestce, učit se 

dopravní značky a prohlédneme si 

i opravdovou sanitku. Akce se koná 

v sobotu 10.9. od 10:00 u vesteckého 

rybníka, vstupné je dobrovolné, ale je 

potřeba se předem registrovat na:

m o n i k a . h a l o v a @ r c b a r a c e k . c z 

(abychom mohli zajis�t patřičný počet 

odměn pro všechny závodníky). Dě� si 

domů odnesou svůj vyrobený dům, 

medaili i prak�cký dáreček. 

Pro rodiče pořádáme v Baráčku 

pravidelná setkání s velmi milou 

rodinnou terapeutkou, která pro Vás 

připravuje přednášky a diskuze na 

témata týkající se rodičovství, vývoje 

dě� i partnerského souži�. Ve středu 

21.9. od 20:00 budeme hledat odpovědi 

na otázky týkající se komunikace mezi 

p a r t n e r y ,  p r o č  d o c h á z í 

k  nedorozuměním nebo jak vést 

ko n s t r u k � v n í  h á d k u .  S e m i n á ř 

„Rozumíme si?“ se koná v útulném 

prostředí naší herny a je určen párům 

i jednotlivcům. Registrace do 19.9. na 

info@rcbaracek.cz. V říjnu uvedeme 

nový seminář s názvem „Tresty nejen 

fyzické“, který Vám poradí, jaké další 

metody můžete úspěšně použít při 

výchově dě�. Vstupné na semináře je 70 

Kč pro občany Vestce, pro ostatní 95 Kč. 

Semináře (stejně jako některé naše další 

ak�vity) finančně podporuje obec 

Vestec.

Věříme, že jste se svými dětmi prožili 

krásné léto a nadcházející podzim si 

užijeme společně u nás v Baráčku.

Za tým RC Baráček,

Katka Haladová

RC Baráček

červenec - srpen 2016 21červenec - srpen 201620



RC Baráček

červenec - srpen 2016 23červenec - srpen 201622

RC Baráček

Ohlédnutí za 3. ročníkem 

Dětské 
olympiády

Rodinné centrum Baráček nabídlo 
i letos dětem a rodičům velikou 
sportovní akci. Jako tradičně byl tře� 

r o č n í k  d ě t s ké  o l y m p i á d y  z a h á j e n 
s l a v n o s t n í m 
c e r e m o n i á l e m . 
Mladí sportovci se 
c h o p i l i  č e s k ý c h 
vlajek a za znění 
hudby obešli celé 
vestecké fotbalové 
hřiště. Slavnostní 
průvod byl hojný, 
vlajky nesla stovka 
z á v o d - c h � v ý c h 
sportovců! Průvod 
b y l  z a k o n č e n 
v z t y č e n í m 
olympijské a české 

vlaky. Vzápě� sportovkyně Vaneska přinesla 
p o z v o l ný m  p o k l u s e m  o l y m p i j s ko u 
pochodeň a slavnostní oheň mohl být 

zažehnut. Pro zahřá� se sportovci řádně 
rozcvičili a vlétli do sportovního dění jako 
„supermani“.

Stejně jako v předešlých ročnících čekalo na 

dě� osm disciplín, které byly zejména díky 
správci  vestecké Viktorky perfektně 
připraveny na rozloze celého fotbalového 
hřiště. Dě� závodily ve sprintu, slalomu, 
běhu přes překážky, skoku z místa, skoku 
s rozběhem, hodu na cíl, hodu míčkem a vrhu 
koulí. Do sportovního 
boje o medaile dávaly 
vše, aby nakonec mohly 
stát na stupni vítězů. 
Malí i  velcí podávali 
p e r f e k t n í  v ý k o n y 
a výsledky ze splněných 
disciplín si nechávali 
zapisovat do startovních 
kar�ček. I přes hrozbu 
silného deště se všichni 
nedočkavě  těš i l i  na 
závěrečné vyhlášení 
vítězů. Nejlepší sportovci 
v jednotlivých věkových kategoriích byli 
obdarováni olympijskými medailemi, 
diplomy a pěknými cenami od našich 
sponzorů. Památeční diplom a malou 
drobnost si nakonec odnesli úplně všichni, 
kteří se olympiády zúčastnili.

Poděkování za organizaci letošního ročníku 
patří členům Rodinného centra Baráček, 
dobrovolníkům z řad rodičů, spolku seniorů, 
trenérům z TJ Viktoria Vestec a vesteckým 
dobrovolným hasičům. Veliké díky patří 
Jirkovi Zemanovi za perfektně připravené 
sportoviště i pomoc se samotnou organizací 
akce. Na závěr díky moderátorovi Radimovi, 
který nás celou akcí provázel.

Děkujeme všem sportovcům za účast 
a těšíme se na setkání v hojném počtu na 
dalším ročníku dětské olympiády. 

Za organizátory, Lenka Kohoutová, RC 
Baráček

Sponzoři akce: 
obec Vestec 
TJ Viktoria Vestec 
Staving Olomouc  
Česká unie sportu

Ceny věnovali: 
Ingersoll Rand
Eltodo
Altron
Billa

Epline
Safina
Chemcomex
Vemodia

kategorie
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1 David Zimmermann
2 Mikuláš Poláček
3 Tadeáš Verner
holka Vanesa Haase

1 Adam Šach
2 Lukáš Hauba
3 Eduard Kavan
holka Veronika Denková

1 Jan Vacek
2 Magdalena Drbohlavová
3 Alice Kohoutová

1 Ondra Novák
2 Matyáš Ficl
3 Dominik Spodniak
holka Adriana Stojánková

1 Alfréd Kavan
2 Sofie Šaligina
3 Natálie Macurková

1 Radim Kohout
2 Venda Votava
3 Jan Silovský
holka Nikolka Stojánková

1 Lukáš Hovorka
2 Alicia Dvorničenko
3 Lukáš Kučera

1 David Šlechta
2 Denis Poláček
3 Ema Třečková

1 David Silovský
2 Jan Hovorka
3 Ondřej Vlasák
holka Viktorie Míčková

5 let

4 roky

3 roky

umístění

Vítězové  

2016
 

dětské 

Vestec 

olympiády
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policie policie

Dopravní nehoda pohřešovaného 
řidiče
Dne 20. 07. 2016 v 9.40 byla obecní policie 

požádána o součinnost při dopravní nehodě 

v Břežanském údolí. 

Po příjezdu na místo 

bylo zjištěno, že řidič 

v  p ř e v r á c e n é m 

vozidle je veden jako 

pohřešovaný. O této 

s ku te č n o s�  by l a 

informována Policie 

ČR, na místo byla 

přivolána záchranná 

služba a hasiči. 

Dopravní nehoda se zraněním
Dne 27. 07. 2016 v 10.57 bylo obecní policii 

telefonicky oznámeno, že došlo k dopravní 

nehodě se zraněním poblíž Dolních Břežan. 

Po příjezdu hlídky na místo byla řidička 

mimo vozidlo a na místě již byli hasiči. 

Řidičce byl nasazen krční límec a na místě 

dále zasahovaly složky IZS, které se 

postaraly jako o řidičku, tak o vyproštění 

vozidla.

Pohřešovaná osoba nalezena
Dne 27. 07. 2016 ve 13.17 recepční kempu 
Oáza ve Zlatníkách-Hodkovicích nahlásil, že 
pohřešují jednoho z hostů, který se nevrá�l 
z kondičního běhu. Muž je cizinec, dle 
sdělení manželky u sebe nemá mobilní 
telefon a v lokalitě se neorientuje. Hlídka 
obecní policie prověřila u Policie ČR, zda 
nebylo toto pohřešování j iž řešeno, 
s nega�vním výsledkem. V rámci hlídkové 
činnos� obecní policie byl pohřešovaný muž 
nalezen v ulici Jesenická ve Zlatníkách-
Hodkovicích a dopraven zpět do kempu.

Hledaný mladík
V souvislos� s vyšetřovanou trestnou 
činnos� pátrají příbramš� kriminalisté od 
p o l o v i n y  l e t o š n í h o  k v ě t n a  p o 
čtyřiadvace�letém muži. Hledaný je 
zdánlivého stáří 25 až 28 let, střední          

170 -175 cm vysoké postavy, má oválný obličej, 
hnědé oči, krátké hnědé rovné vlasy. V místě 
trvalého bydliště se nezdržuje, je nekontaktní 
a nejsou o něm známy žádné informace k místu 
jeho současného pobytu. Z výsledků prováděných 
šetření kriminalisté předpokládají, že se může 
pohybovat nejen po celém území České republiky, 
ale i mimo něj. Na základě těchto skutečnos� 
Okresní soud v Příbrami na muže vydal příkaz 
k jeho zatčení.
Policisté se touto formou obracejí na širokou 
veřejnost se žádos� o pomoc, neboť se jim přes 
veškerá provedená šetření a učiněná opatření 
nepodařilo hledaného vypátrat. Veškeré poznatky 
k hledanému mladíkovi přijme od občanů jakákoliv 
policejní služebna, případně je mohou telefonicky 
sdělit kriminalistům na telefonním čísle 974 879 
313 nebo prostřednictvím linky 158 �sňového 
volání Policie České republiky.

Měsíční sta�s�ka
Za měsíc červenec řešila obecní policie celkem 373 
událos�, z toho vychází více než 10 událos� každý 

den. V úseku dopravy bylo řešeno celkem 183 
událos�, z nichž většinu tvoří překročení rychlos� 
v obci.

Zajišťujeme kompletní služby včetně poradenství 

ve Vaší nelehké chvíli, dle Vašeho přání. 

Vystavení parte zdarma.

POHŘEBNÍ SLUŽBA 
Petra Bartáková

Najdete nás na adrese:
Budějovická 1116 
252 42 Jesenice
Praha - západ

e-mail: pohrebjelinek@seznam.cz
tel.: +420 702 285 384 NON STOP

Kontakt:
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Ústav molekulární gene�ky AV ČR, v. v. i., přijme zaměstnance na pozici

pracovník mycího a přípravného oddělení

 

 

 

Hlavní náplň práce: 

 

 

obsluha a údržba laboratorních technologií

 

 

obsluha mycí a dekontaminační technologie 

 

 

manipulační práce, přípravné práce

  

 

praní prádla

 

 
příprava materiálu na sterilizaci

 

  

Profil vhodného uchazeče: 
 

 technická a manuální zručnost 

 
smysl pro odpovědnost a dodržování pracovních postupů

 

 
organizační schopnos�

 

 Pracovní podmínky:

 

 

pracoviště –

 

Ústav molekulární gene�ky AV ČR, Praha, BIOCEV, Vestec u Prahy

 

 

atrak�vní práce na předním výzkumném pracoviš�

 

 

příplatek na stravování

 

 

platové podmínky odpovídající dané pozici

 

 

nástup dle dohody.

 

 

Pokud Vás naše nabízená pozice zaujala a splňujete-li výše uvedené požadavky, zašlete prosím 

životopis na adresu marketa.rynekrova@img.cas.cz

 

Ústav molekulární gene�ky AV ČR, v. v. i., přijme zaměstnance na pozici

ošetřovatel/ka – chovatel/ka laboratorních zvířat.

 

 

Hlavní náplň práce: 

 

 

zodpovědnost za péči o laboratorní zvířata 

 

 

sledování zdravotního stavu zvířat 

 

 

samostatné provádění odborných úkonů 

 

 

efek�vní podpora vědeckým skupinám ústavu 

 

 

zadávání chovatelských dat do počítače 

 

  

Profil vhodného uchazeče: 

 

 

absolvent střední veterinární školy nebo střední zemědělské školy je výhodou 

 

 

základní znalost práce s PC 

 

 

samostatnost 

 

 

přesnost, spolehlivost 

 

 

praxe v

 

oboru výhodou, úspěšnému uchazeči bude poskytnuto doplňující školení

 

  

Pracovní podmínky:

 

 

pracoviště -

 

Ústav molekulární gene�ky AV ČR, Praha, BIOCEV, Vestec u Prahy

 

 

práce

 

v dynamickém týmu v nově vybudovaném zařízení nejvyšší kvality

 

 

nástupní plat 19 000,-Kč a příspěvek na stravování

 

 

nástup dle dohody. 
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TECHNICKÉ SLUŽBY

Nabízí:
- grafické návrhy, včetně realizace �sku s ořezem na papír, 
  fólie, magnety a tex�l až do šíře 100 cm, libovolné délky. 
- polepy automobilů
- tónování autoskel
- výrobu reklamních materiálů
- okenní folie

 Cena zakázky Vám bude vykalkulována individuálně 
na základě spotřebovaného materiálu, náplně do �sku, práce 
grafika, případně prací dalších pracovníků Technických služeb, 
kteří např. rozmís� bannery po obci, dovezou 
Vám zakázku na Vámi zvolené místo.

Technické služby obce Vestec, příspěvková organizace

Ukázka prací:

Najdete nás na obecním úřadě:
Vestecká 3, Vestec 252 50

 

Tel: 608 604 104
email: kulfir@gmail.com
http://graficke.studio.memini.cz/ 

Váš vstup do komunální poli�ky označují lidé ve vašem okolí jako velmi úspěšný. Vnímáte to 

stejně?

Jesenice byla už v době, kdy jsem se tam přestěhoval, za�žena obrovských stavebním ruchem. 

Chyběla ale dostatečná infrastruktura, občanská vybavenost a nikdo z radnice se �m netrápil. 

Tehdy nám došlo, že pokud chceme město efek�vně bránit a něco skutečně pozi�vně ovlivnit, 

musíme vstoupit do poli�ky. V následujících letech jsme plnili to, co jsme občanům slíbili ve 

volebním programu. Zklidnili jsme divoký rozvoj území, postavili jsme nové školky, rozšířili 

kapacitu základní školy, vznikla nová sportoviště, stezky pro pěší i cyklisty, kulturní akce apod. 

Proměňovali jsme Jesenici z noclehárny v rezidenční městečko, kde se lidem žije lépe. 

Co vás vedlo k tomu, abyste jako úspěšný komunální poli�k vstoupil do tradiční poli�cké 

strany?

Někdy mám pocit, že pouhé členství v jakékoli poli�cké straně, zejména v té „kamenné“, je 

v Česku málem hrdelní zločin. Ale ve vyspělých zemích to tak přece není. Strany vznikají, aby byla 

správa veřejných záležitos� efek�vnější, aby poli�ci byli pro občany ideově více čitelní, než je 

tomu u takzvaně nezávislých. Já jsem vstoupil do stranické poli�ky kolem roku 2012 z několika 

důvodů. Prvním z nich bylo souznění s hodnotami středopravé strany TOP 09, druhým důvodem 

byla a stále je osobnost Karla Schwarzenberga. Spojení s TOP 09 nelituji, za uplynulé roky mám 

převážně dobré zkušenos�.

Kandidujete na prvním místě. Jste připraven stát se hejtmanem?

Díky své profesi jsem zvyklý rozhodovat se a nést velkou odpovědnost. Ke své práci potřebuji 

kvalitní zázemí a perfektní organizaci celého týmu. Stejné zásady chci uplatňovat i při řízení kraje. 

Krajské volby beru jako výzvu. Náš kraj v posledních letech funguje spíše v udržovacím módu, bez 

dlouhodobé vize. Kraji by prospěla nová krev, lidé, kteří přicházejí z reálného života, jsou vzdělaní, 

úspěšní, se zkušenostmi a novými pohledy. Naším programem je „Středočeský kraj – zdravé srdce 

Čech“, který nasměruje kraj k jejímu naplnění. Pokud Středočeši usoudí, že do vedení kraje 

patříme, budeme rádi. 

Top09.cz/Stredocesky-krajPetr Tiso

Lékař-porodník, náměstek ředitele Ústavu pro péči o matku 

a dítě v Praze Podolí, městský zastupitel v Jesenici u Prahy 

a kandidát TOP 09 na hejtmana ve Středočeském kraji.

Petr Tiso: 

                           

novou krev
Náš kraj potřebuje 

inzerce
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