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Vá�ení čtenáři,

v ruce právě dr�íte listopadové číslo Vesteckých listů. A jaká témata 
v něm najdete?

V Hrnčířích je plánována uzávěrka ulice K Šeberovu, jaký to bude mít 
dopad na nás si přečtěte v rubrice Aktuálně. A� budeme mít další 
informace, tak vás s nimi samozřejmě seznámíme na stránkách listů.

Během následujícího měsíce nás čeká spousta akcí, ať je to rozsvícení 
nově nazdobeného vánočního stromu u budovy OÚ, Mikulášská 
nadílka nebo rozdávání Betlémského světla. Pozvánky najdete 
v tomto vydání listů, těším se na setkání s vámi na těchto tradičních 
akcích. A jestli si chcete objednat domů Mikuláše, tak v rubrice 
Aktuálně najdete nezbytné informace. A také v této rubrice najdete 
informace k výplatě příspěvku ze sociálního programu.

Jak se vede fotbalistům TJ Viktoria Vestec? Tabulky najdete v rubrice 
Sport, zhodnocení podzimní části sezóny vám přineseme v příštím 
čísle.

Také si mů�ete přečíst informace o dění ve školce, v RC Baráček, co je 
nového v Klidném podzimu �ivota a jak máme aktivní seniory, kteří 
rozhodně nezahálí.

Přeji vám příjemné pro�ití podzimu.

Tibor Švec, starosta obce
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Výplata sociálních příspěvků

Obec ji� tradičně nabízí mo�nost objedná-
ní si Mikuláše s jeho doprovodem. Pokud 
máte zájem o návštěvu z nebe a pekla, 

zašlete e-mailem jméno dítěte, věk (děti maximál-
ně do 8 let), adresu a jeho případné hříchy a po-
chvaly na adresu: mikulas@vestec.cz nejpozději 
do 1. 12. 2016. Nebeskou návštěvu mů�ete oče-
kávat v pondělí 5. 12. 2016 v podvečerních hodi-
nách, potvrzení obdr�íte e-mailem.

Objednejte si Mikuláše

Nový provozovatel restaurace Na Hřišti

V pondělí 21. 11. 2016 proběhne výběr nového provozovatele 
restaurace Na Hřišti, který by měl restauraci provozovat od 1. 1. 
2017. Kritériem pro výběr je nejvyšší nabídnutá cena, minimální 

cena za roční pronájem stanovená Radou obce Vestec je 200.000 Kč. Od 
ledna by tak u� nově nemělo být provozovatelem restaurace Sportoviště 
obce Vestec, v případě, �e bude vybrán nový provozovatel, seznámíme 
vás s ním v dalším vydání listů.

Aktuálně  
ź Výplata příspěvku 
ź Mikuláš 
ź Restaurace Na Hřišti
ź Uzavírka Hrnčíř 

Kvalitní podzim života
ź Na své stáří nejste sami

Spolek vesteckých seniorů
ź Podzimní pobyt v Příchovicích
ź Výlet na Karlštejn
ź Divadelní představení

Mateřská škola
ź Asistent pedagoga v MŠ Vestec
ź Přípravná třída v MŠ
ź Uspávání rybníka

RC Baráček
ź Halloweenský rej
ź Vestecký jarmark a Restaurant day
ź Co nás čeká v prosinci?

Sport
ź Podzim s TJ Viktoria Vestec
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Na své stáří nejste sami!

Terénní pečovatelská slu�ba Kvalitní podzim �ivota z Vestce se 
dostává čím dál tím více do povědomí občanů, a to nejen vestec-
kých. Její slu�by vyu�ívá stále více klientů nejen z okolí Vestce, 

ale i z druhé strany okresu, zejména Velkých Přílep, Statenic, Únětic 
nebo Holubic. Poka�dé nás potěší, kdy� zaznamenáme reakci na naši 
činnost, jako například okam�itě po vydání říjnových Vesteckých listů, 
kdy k nám přijel jeden občan z Vestce a daroval nám větší mno�ství plen-
kových kalhotek pro inkontinentní seniory. Takových okam�iků si 
nesmírně vá�íme! Je dobře, �e jsou mezi námi lidé, kterým osudy sta-
rých lidí nejsou lhostejné a kteří, i kdy� by nemuseli, úplně nezištně 
pomohou. Tyto okam�iky se nesou přesně v duchu našeho motta: „Na 
své stáří nejste sami!“

   

U� se zase těšíme na Je�íška…

Stalo se tradicí, �e chceme přilepšit našim klientům nějakou tou drobností navíc, a tak v období 
Vánoc a Velikonoc naše pečovatelky rozvá�ejí malé dárečky a dělají tak radost nejen seniorům, 
ale také sobě. „Kdy� vidíme ty jejich rozzářené oči, neubráníme se dojetí,“ říká jedna z pečovate-
lek. „Staří lidé jsou vděční za maličkost a zpravidla u� nic neočekávají. Proto kdy� k nim přijde 
pečovatelka s vánočním nebo velikonočním balíčkem, jsou překvapení, dojatí a radostní. A o to 
nám právě jde – udělat jim hezčí jejich podzim �ivota, aby věděli, �e i kdy� jsou sami, tak vlastně 
sami nejsou.“ Sami bychom ale tyhle bonusové balíčky neobstarali, neboť neziskový sektor nemá 
peněz nazbyt. V�dycky se ale najdou dárci, kteří nám věnují trochu ze svého a potom se sejdou 
nejrůznější kombinace produktů. Vloni to byla třeba kosmetika, šunka v plechu, reklamní před-
měty nebo hygienické prostředky. Všechno se dá v bě�ném �ivotě prakticky vyu�ít. Letos u� přile-
těly první vlaštovky například od společnosti Ryor nebo Pivovar Svijany, a další a další se nám 
hlásí, �e by rádi přispěli také. Proto hned v prvním čísle příštího roku zveřejníme jejich jména 
i s fotografiemi, proto�e si veřejné poděkování zaslou�í. 

Hledáme nové příle�itosti

Kvalitní podzim �ivota si �ije svým vlastním �ivotem. Za dobu naší existence máme ji� ustálené 
zvyky a postupy, v naší práci vycházíme hlavně z potřeb klientů. Na druhou stranu ale víme, �e je 
potřeba dostat se do povědomí i za hranicí domácí péče, �e by o nás měla vědět co nejširší veřej-
nost. Proto se sna�íme navazovat nové kontakty v různých oblastech �ivota, nejen ve zdravotnic-
ké a pečovatelské, ale chceme se zaměřit i na další skupiny. Neustále máme na paměti, �e někde 
mohou �ít lidé, kteří nás potřebují a nevědí o nás. A jako na zavolanou se naše paní ředitelka 
setkala s paní Soosovu, majitelkou Relaxklubu v Jesenici a dohodly se na budoucí spolupráci. 
Pilotním projektem mů�e být akce Profibabinec, která se uskuteční v klubu 1. 12. 2016. Jak ji� 
název napovídá, půjde o �eny. Toto setkání ale není jen tak nějakým klábosením u kávy. Naopak  
představují se zde �eny, které něco dokázaly, mají svoje firmy nejrůznějšího zaměření a přichází 
ostatním �enám představit svoje produkty, dovednosti a schopnosti. A proto�e KP� hledá nové 
příle�itosti, jak dát o sobě vědět, přijali jsme pozvání a přijdeme se představit také. Abychom naši 
přítomnost něčím ozvláštnili, bereme si s sebou paní Šárku Sýkorovou, které pod rukama vzni-

Kvalitní podzim života

P
odle informací, které jsou redakci 
známé, má dojít v nejbli�ší době 
k uzavírce jedné z důle�itých komu-

nikací, která je vyu�ívána i našimi občany, 
a to ulice K Šeberovu v Hrnčířích. Komuni-
kace by měla být uzavřena v úseku od Baráč-
nické rychty ke kruhovému objezdu, jak je 
patrné z mapky.

Doba uzavření této komunikace je předpo-
kládána na období několika měsíců, a to 
z důvodu vybudování nové kanalizace v čás-
ti Hrnčíř. Vzhledem k tomu, �e v současné 
době je v této části Hrnčíř pou�ívána podtla-
ková kanalizace, která ji� od roku 2011 
nestačí svojí kapacitou, je vybudování nové 
kanalizace nutné a není mo�né ho dále 
odkládat.

Proto�e v Hrnčířích není mo�né udělat �ád-
nou objízdnou trasu, bude muset většina 
motoristů směřovat na Vídeňskou ulici, 
případně zvolit nějakou jinou, delší, alter-
nativu. 
Zatím není potvrzené, zda bude mo�né 
zachovat alespoň průjezd MHD nebo se 
bude jednat o uzavírku pro všechna vozidla. 
Obec Vestec společně s MČ Praha-Šeberov 
dělá maximum pro to, aby byl zachován 
alespoň průjezd vozidel MHD.
V tuto chvíli není znám přesný termín uza-
vírky, redakce se sna�í získat další informa-
ce a přineseme vám je v nejbli�ším mo�ném 
vydání, případně budou zveřejněny na 
webových stránkách obce.

Uzavírka komunikace 

v Hrnčířích
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kají hotové poklady, a která přítomným dámám ráda uká�e, jak na to, případně je to naučí. Nabízí 
bi�uterii různých tvarů a barev, kompletní nabídku lze vidět na  www.kreativniobchodmelnik.cz. 

Tři dny na Moravě 

Začátkem listopadu se paní ředitelka spolu 
s PR mana�erkou zúčastnily dvoudenního 
semináře pořádaného Asociací poskytovatelů 
sociálních slu�eb ČR, který se konal v Hotelu 
Akademie ve Velkých Bílovicích. Na šest desí-
tek zástupců pečovatelských slu�eb se sešlo na 
přednáškách a prezentacích. Se svým krátkým 
proslovem vystoupila senátorka Emilie Třísko-
vá, o financování sociálních slu�eb v roce 2017 
pohovořil Mgr. Vladislav Fryč, PaedDr. 
Bohumír Brom měl připravenou prezentaci na 
téma Spisové archivační slu�by ve veřejném 
sektoru, Mgr. Markéta Vaculová přivezla pre-
zentaci o personálních standardech kvality 
v práci a k tomu všemu proběhla řada prezentací společností, které úzce spolupracují s poskyto-
vateli sociálních slu�eb, ať pobytovými nebo terénními. Ve sportovním bloku někteří bě�eli pěti-
kilometrový běh a jiní se utkali v bowlingovém turnaji. Večer byl v přátelském duchu, spojený 
s výkladem someliéra a ochutnávkou místních vín, vhodně doplněný cimbálovou muzikou.

 

Na druhé straně okresu – seznamte se…
V minulém čísle Vesteckých listů jsme slíbili, �e představíme další člen-
ku týmu z Velkopřílepska. Seznamte se tedy s pečovatelkou Ivanou 
Kudry (43). 

Ve společnosti pracuji od srpna letošního roku. Proto�e ji� několik let 
pracuji z domova, potřebovala jsem trochu mezi lidi a současně najít 
práci, která by mě bavila a dávala by mi smysl. A to se mi v KP� splnilo. 
Práce pečovatelky smysl má a baví mě. Všichni budeme jednou staří 
a budeme rádi, kdy� nám někdo pomů�e. Je naší povinností postarat se 
o své rodiče, prarodiče a praprarodiče. A kdy� u� na to sami nemáme 
kapacitu, nastupuje profesionální pečovatelka, která tu práci udělá, a já 

jsem hrdá na to, �e mohu být jednu z nich. V �ádné práci, kterou jsem kdy dělala, jsem se nesetka-
la s takovou zpětnou vazbou, jakou mám při téhle práci. Volný čas hledám dost tě�ko. Ale najít si 
ho musím. Věnuji ho potom rodině, svým dvěma psům, přátelům, kní�kám, výletům nebo jen tak 
zevluju s dvojkou dobrého vína na terase. A moje motto? „Prosím ty, kteří tvrdí, �e něco nejde, 
aby nerušili ty, kteří u� to dělají.“ 

U�ívejte krásný podzim ve zdraví, pohodě a lásce! A vězte, �e na své stáří nejste sami.

Text a foto: Renáta Šťastná

Kvalitní podzim života
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Povzbuzeno verši z krátké básně Járy Cimrmana odcestovalo dvacet tři dobře naladěných 
vesteckých seniorů v neděli 18. 9. do Příchovic. Do kraje na pomezí Jizerských hor a Krko-
noš, kde je přivítala kopcovitá krajina. Ta se podle řady znalců 

stala předobrazem bájného Liptákova a místem působení jednoho 
z největších Čechů. V této malebné krajině čekal seniory týden plný 
výletů, výstupů, sestupů a objevování.

Nebyly to jen rozhledny, jako jsou 
Štěpánka nebo příchovický Maják 
s cimrmanovským retro-muzeem. 
Byly to Mumlavské vodopády, 
rašeliniště s jezírky na nejní�e 
polo�eném (a nejstudenějším) 
místě Jizerských hor, ale i méně či 
více vzdálené cíle, kterých senioři 
dosahovali pěšky nebo místní 
dopravou.

Jejich zájmu neunikl ani areál 
Protr�ené přehrady na Bílé Des-
né. Před sto lety, ve válečném roce 
1916, se odpoledne nad údolím 
protrhla přehrada se sypanou 
hrází. Během několika minut 
zahynulo v běsnícím vodním �ivlu 

více ne� šest desítek osob 
a vznikly rozsáhlé škody 
na majetku. Přehrada 
nebyla nikdy obnovena 
a její nehybné trosky se 
staly mementem obrov-
ského neštěstí. 

Počasí výletníkům přálo, 

podzimní pobyt byl dobře 

naplánovaný, v následují-

cích týdnech u� tak hezky 

nebylo.                

Podzimní pobyt 

      seniorů v Příchovicích

Tam kde teče Kamenice,

tam kde teče Jizera,

hodných lidí na tisíce,

skoro �ádný mizera.

Jsou tu lidé dobří,

pilní jako bobři. 

Velmi málo pobudů, 

tady asi pobudu.

Hory, doly, lesy, luka
všude kam jen pohlédnu.
Radostí mi srdce puká,
postavím tu rozhlednu.

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kreativniobchodmelnik.cz%2F&h=6AQG_LGwtAQH2_yWYYuLh9cf7vzzjqcSbniF3Z37rt2XmLw
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kreativniobchodmelnik.cz%2F&h=6AQG_LGwtAQH2_yWYYuLh9cf7vzzjqcSbniF3Z37rt2XmLw
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Po letním odpočinku, kdy jsme se věnovali 
svým zálibám, kdy jsme cestovali ke svým 
blízkým a kdy jsme si u�ívali teplých dnů, 
dáváme vědět, jakou akcí jsme zahájili čin-
nost Spolku vesteckých seniorů ve 2. polovi-
ně roku.

Navázali jsme na oslavy 700. výročí naroze-
ní našeho nejvýznamnějšího českého 
panovníka, císaře Karla IV. a 14. září jsme za 
slunného počasí a v příjemné atmosféře 
navštívili hrad Karlštejn. Dozvěděli jsme se 
zajímavé podrobnosti ze �ivota tohoto 

panovníka, prohlédli jsme si stavbu králov-
ského paláce, obdivovali jsme kopii Svato-
václavské koruny, audienční síň nacházející 
se v císařském paláci, Kapli sv. Kateřiny 
s malbami českých patronů, Rytířskou síň 
s malovanými skříněmi s původními erby, 
hodovní síň, Kapli sv. Kří�e vyzdobenou 
130 deskovými obrazy z díla Mistra Theo-
dorika a mnoho dalších pamětihodností.

Své putování jsme zakončili v historické 
části města Berouna. Procházeli jsme Pra�-
skou a Plzeňskou bránou, prohlédli jsme si 

kostel sv. Jakuba s přilehlými budovami 
a cukrárnou. Zde jsme se osvě�ili, odpočali 
si u šálku výborné kávy s ještě lepšími zákus-
ky a vraceli jsme se do svých domovů.
Byl to jeden z nejpříjemnějších dnů měsíce 
září.

Divadelní představení  
”Božská Sarah”
Dne 13. 10. 2016 jsme v Divadle Kalich 
v Praze shlédli divadelní představení Bo�-
ská Sarah, které napsal John Murell. 
Komorní, komediálně laděná hra, nabídla 
vesteckým seniorům průřez hereckým �ivo-
tem herečky Sáry Bernhardtové, legendy 
francouzského divadla.  Děj byl vkompono-

vaný do rozhovorů s jejím pokorným i vzdo-
rujícím tajemníkem Pitouaem, kterého 
ztvárnil Kryštof Hádek. Tragikomické a pů-
sobivé dialogy dovolily nahlédnout do nej-
hlubšího nitra nevyzpytatelné duše hereč-
ky, bilancující na sklonku svého �ivota. 
Představitelka hlavní role Iva Jan�urová, 
která po celý čas dvouhodinového předsta-
vení neopustila jeviště, byla diváky na konci 
představení zaslou�eně oceněna vřelým 
potleskem. 

Výlet na Karlštejn

11

MŠ Vestec

listopad 2016

Kdy� jsme před pěti lety poprvé přijali 
několik dětí s jazykovou bariérou, 
nevěděli jsme, jaké překá�ky nás 

čekají na společné cestě při poznávání a hle-
dání, ani jaké zkušenosti a zá�itky máme 
před sebou. Věděli jsme jen, �e jim chceme 
usnadnit jejich cestu dětstvím a pobyt v ma-
teřské škole. Mo�nosti a způsoby jsme zača-
li hledat takzvaně za pochodu a díky těmto 
dětem jsme se i my spoustu věcí naučili. 
Předškolní výchova má pro malé děti zásad-
ní význam, pokud jim jejich rodinné pro-
středí z nějaké příčiny není schopno zajistit 
potřebný rozvoj jazykových nebo sociálních 
dovedností. Takové děti jsou označovány 
jako děti ze sociálně znevýhodněného pro-
středí. Pojem sociálního znevýhodnění je 
širší a právě předškolní vzdělávání by mělo 
dětem, které potřebují větší míru podpory, 
pomoci kompenzovat případné nedostatky 
ještě před nástupem do školy, proto�e právě 
ve škole se rozdíly mezi dětmi prohlubují.
Co to ale vlastně znamená? Proč mají speci-
ální vzdělávací potřeby? Umíme si ve školce 
poradit s jejich problémy, nebo je jako pro-
blematické nevnímáme?

Naše zkušenost
Děti z cizojazyčného prostředí při nástupu 
do MŠ neovládají český jazyk téměř vůbec 
(výjimečně rozumí, pokud mají staršího 
sourozence). Ve školce proto zpočátku nero-
zumí, co se po nich chce. Většinou nerozu-
mí ani samotní rodiče, ale zále�í jim na tom, 
aby se jejich děti plně integrovaly do české-
ho prostředí. Pro děti samotné to znamená, 
�e za�ívají šok z neporozumění jazyku, kul-
tuře, zvykům. Děti tou�í přirozeně po kama-
rádech, ale nedorozumí se s nimi, proto se 
hůře zapojují do společných činností.

Kdo mů�e pomoci? 
Odpověď je nasnadě - asistent pedagoga. 
Usnadní práci nejen učitelkám, ale hlavně 
pomů�e a ulehčí situaci dítěti. U nás v ma-
teřské škole ve Vestci máme asistenty peda-
goga pátým rokem díky rozvojovému pro-
gramu MŠMT „Financování asistenta peda-
goga pro děti se sociálním znevýhodně-
ním“.  

Asistent na začátku pomáhá těmto dětem 
orientovat se v bě�ných denních situacích. 
Zapojí dítě do kolektivu, rozvíjí s dítětem 

slovní zásobu, komunikační dovednosti, 
porozumění řeči a v neposlední řadě pomá-
há s přípravou na školní docházku. Ka�do-
ročně odchází od nás do školy několik těch-
to dětí a troufám si tvrdit, �e velmi dobře 
připravených na další vzdělávání. 

Práce s těmito dětmi je sice náročná, ale 
zajímavá a hlavně – má smysl! Odměnou je 
vědomí, �e jsme jim pomohli k budoucnosti, 
kterou si mohou svobodně vybrat bez bariér 
a handicapů.

Mgr. Daniela Pořízková
ředitelka MŠ Vestec

Asistent pedagoga 
          v Mateřské škole Vestec

Za Spolek vesteckých seniorů 
přejeme všem krásný zbytek podzimu.
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Mgr. Daniela Pořízková
ředitelka MŠ Vestec

Asistent pedagoga 
          v Mateřské škole Vestec

Za Spolek vesteckých seniorů 
přejeme všem krásný zbytek podzimu.
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MŠ Vestec

Ji� druhým rokem je v naší mateřské 
škole otevřena červená třída, třída Moř-
ských koníků. Tato třída je specifická 

tím, �e je určena pro předškolní děti, přede-
vším pro děti s odlo�enou školní docház-
kou.

Odklad školní docházky mů�e být udělen 
dětem z různých důvodů. Například dětem 
s odlišným mateřským jazykem, dětem 
s nedostatečnou sociální zralostí, slucho-
vým a zrakovým vnímáním, s oslabenou 
grafomotorikou, pravolevou orientací   
a  v neposlední řadě logopedickými obtí�e-
mi.

Ve třídě se sna�íme o individuální přístup 
a podporu oslabených oblastí, ale zároveň 
i o prohlubování samostatnosti, schopnosti 
po�ádat o pomoc, pomoc nabídnout, 
schopnosti týmové práce, domluvit se na 
řešení problému a celkově připravit děti na 
přechod do základní školy.
 
Červená třída je takovým mezistupněm 
mezi mateřskou školou a školou základní. 
Ji� po příchodu do třídy děti plní nějaký 
specifický úkol, většinou se jedná o pracov-
ní list, který je zaměřen na grafomotoriku, 
předmatematické představy, zrakové vní-
mání, pravolevou orientaci apod., přitom se 

dbá na správné sezení, správný úchop tu�ky 
a pečlivé vypracování. V komunitním 
krou�ku si povídáme např. o tématu týdne, 
počasí, pravidlech nebo emocích, zařazena 
je i logopedická chvilka, při které děti vyt-
leskávají jednotlivé slabiky daného slova, 
určují jejich počet, první a poslední hlásku. 
Velmi oblíbené je cvičení mimických svalů. 

Po svačině jsou zařazovány aktivity na roz-
voj rozumových schopností, předčtenářské 
gramotnosti, hudebních a výtvarných 
schopností. Tělovýchovné chvilky, pokud je 
to mo�né a počasí nám dovolí, máme na 
školní zahradě nebo u sportovního areálu. 

Po obědě následuje shrnutí celého dopoled-
ne, zopakujeme si, čemu jsme se věnovali, 
co jsme se naučili, popřípadě dokončujeme, 
co jsme nestihli. Poté je čas na odpočinek, 
čtení nebo poslech pohádky. Volná hra při-
chází na řadu a� odpoledne ve smíšených 
třídách.

Mgr. Olga Melichárková
třídní učitelka 

Přípravná třída v mateřské škole 
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MŠ Vestec

Listopad jsme hned 1. 11. zahájili šes-
tým ročníkem ji� tradiční akce 
„Uspávání rybníka“ spojené s lampi-

onovým průvodem. Tentokrát nám počasí 
přálo, a tak jsme se sešli opravdu v hojném 
počtu, co� nás v�dy velmi těší. Akce začala 
na zahradě naší školky, kde se děti mohly 
potkat s Vodníkem Vestíkem a paní Zimou. 
Celou akcí provázela paní učitelka Iva Val-
trová, která nejprve vysvětlila rodičům a dě-

tem historii celé akce a úkol vodníka Vestí-
ka, který naše děti učí péči o přírodu a prová-
zí je při poznávání ekologie. Také představi-
la postavičku, která bude dětem novým 
kamarádem. Jedná se o pavoučka Duháčka, 
kterému děti ze zelené třídy vymyslely jmé-
no. Ten je maskotem pro celoroční soutě�.  

Kdy� jsme se chtěli vydat zamknout před 
zimou náš Vestecký rybník, vodník Vestík 
zjistil, �e se mu zasekl klíč a nejde s ním oto-
čit tam ani zpět. Bylo jasné, �e klíč mu zača-
roval vykutálený kouzelník Bambulíno. 
Jediná mo�nost, jak kletbu zlomit byla, �e 
děti najdou 60 klíčů ukrytých na naší zahra-
dě. Bylo nutné najít v�dy deset klíčů od 
ka�dé barvy našich tříd. Děti jsou velmi 
šikovné, a proto byly všechny klíče nalezeny 
a my se tak mohli vydat směrem k rybníku. 

Ne� jsme se vydali průvodem, ještě jsme si 
všichni zazpívali písničku „Vestecký ryb-
ník“, kterou pro tuto akci napsala naše paní 
učitelka Dita Klímová. Všechny děti jí 
uměly krásně zpívat a rodiče se díky rozda-
ným textům této písně mohli také přidat.

Na hrázi byl pak rybník zamknut a průvod 
pokračoval okolo rybníka po osvětlené lávce 
zpět ke sportovišti. Byl to ú�asný pohled na 
svíčkami osvětlené okolí a lávku, po které se 
pohyboval celý průvod se svítícími lampio-
ny.

Tuto akci jsme si skutečně všichni u�ili a za 
rok se těšíme, �e si jí opět zopakujeme. 

Uspávání rybníka a lampionový průvod
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Rádi bychom se s Vámi podělili 
o krátké reportá�e z některých 
podzimních akcí připravených 

pro Vaše děti.

Podzimní tvoření pro děti
Ve čtvrtek 20. 10. 2016 jste měli mo�nost 
přijít s dětmi k nám do Baráčku a vytvořit 
s nimi různé podzimní ozdoby z přírod-
ních materiálů. Přesto, �e soubě�ně pro-

bíhala drakiáda pořádaná MŠ Vestec, 
sešlo se u nás cca 25 dětí. Společně jsme 
lepili, střihali, ohýbali a těmi nejkrásněj-
šími barevnými lístky, podzimními plody, 
luštěninami a dalšími přírodninami jsme 
ozdobili podzimní stromy, papírové větr-

níky, veselé dráčky, podzimní košíčky 
nebo sluníčka a mandaly. Ka�dý si dal 
zále�et a svůj výtvor si pak odnesl domů, 
aby se s ním mohl těšit a rozsvítil i ostat-
ním nadešlé sychravé dny. 

Halloweenský rej
Halloween sice není tradiční český svá-
tek, ale proč bychom nedopřáli našim 
dětem, aby si přišly zařádit na Hallo-

weenský rej v jakékoliv masce a pro�ily 
v ní napínavé dobrodru�ství. V sobotu 
29. 10. 2016 přišlo přibli�ně 50 malých 
strašidýlek, víl, čarodějek a dalších 
pohádkových postaviček společně s rodi-
či tančit, tvořit a soutě�it do ú�asně 
pohádkově nazdobené tělocvičny. Ten, 
kdo prošel „zafačovanými“ vstupními 
dveřmi, uviděl komnatu vyzdobenou 
svícny, všude kolem létali netopýři a du-
chové, v oknech se usídlil obří pavouk ve 
své pavučině a z různých koutů pokuko-
vala strašidýlka. To se krásně soutě�ilo! 
Děti trefovaly míčky do papírové dýně, 
srá�ely strašidelné „dušelky“ nebo háze-
ly krou�ky na čarodějné klobouky. Celé 
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odpoledne také děti tvořily z připravených 
materiálů. Vyrobily si netopýra z papíru, 
roztomilého ducha, kostlivce z vatových 
tyčinek nebo papírovou čarodějnici. Svou 
odměnu si děti vylovily z jedné ze „sklenic 
odvahy“ naplněné např. listím, vatelínem, 
čočkou nebo – pro ty odvá�nější – pudinko-
vým slizem. Tam sáhlo jen několik málo 
odvá�livců, ale o to měli větší radost z vylove-
né odměny. Během soutě�ení a tvoření na 
všechny čekaly krásně nazdobené hallo-
weenské dobroty, které připravily šikovné 

maminky z našeho centra. Děti se také 
mohly nechat pomalovat na obličeji a zdoko-
nalit tak svou proměnu v piráta, motýlka, 
princeznu nebo i zombíka či kostlivce. Nako-
nec jsme si všichni společně zatančili a došlo 
i na dětmi oblíbenou „mašinku“. Moc děku-
jeme všem, kteří nám pomohli vše připravit, 
vyzdobit sál, upéct dobroty a celou akci zor-
ganizovat. Všichni jsme si halloweenský rej 
velmi u�ili a děti i rodiče byli nadšeni!

Vestecký jarmark a Restaurant Day
V sobotu 12. 11. 2016 proběhl ji� 4. ročník 
Vesteckého jarmarku spojeného s meziná-
rodním dnem tzv. jednodenních restaurací 
Restaurant Day, kde jste mohli ochutnat 
skvělé domácí pochoutky nebo si vybrat 
z bohaté nabídky netradičního oblečení pro 
děti, rukodělných šperků, různých dekorací, 
či přírodní kosmetiky a dalších výrobků. 
Děti si pohrály v připraveném dětském kout-
ku, malovaly a vytvářely různé výrobky ve 
tvořivé dílničce a hlavně na ně čekala krásná 
pohádka , kterou připra-O kováři Mikešovi
vilo loutkové divadlo Dokola. Věříme, �e jste 
si na našem jarmarku vybrali ze zajímavé 
nabídky a program jste si u�ili nejen vy, ale 
i vaše děti.

Co nás čeká do konce roku?
V pondělí, 5. 12. 2016, přijde za dětmi do 
Baráčku . A nepřijde sám! Přive-Mikuláš
de s sebou i anděla a čerta, ale hlavně při-
nese dětem něco dobrého jako odměnu za 
to, �e nezlobily maminku a tatínka. Zatím-
co za Mikulášem budou děti chodit po 
jednom do herny, v tělocvičně pro ně bude 
opět připravena řada zábavných úkolů 
a tvoření, tak�e se máte na co těšit!

Registrace na e-mailu: 
z.oplustilova@centrum.cz pouze do zaplně-
ní kapacity, vstupné 150 Kč/dítě (v ceně je 
balíček s dárky a ovocem a tvoření). 

Ve středu 7. 12. 2016 od 20:00 proběhne 
poslední letošní seminář Odklad školní 
docházky. Přijďte se poradit s psychotera-
peutkou, paní Mgr. Zuzanou Hruškovou, do 
naší herny jak rozpoznat, kdy je Vaše dítě 
připraveno na vstup do školy a kdy je lépe 
nespěchat.
Registrace předem na: 
katka.haladova@rcbaracek.cz, vstupné 70 
Kč pro občany Vestce, ostatní 95 Kč.

Za tým RC Baráček
Petra Vovsová

mailto:katka.haladova@rcbaracek.cz,
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či tančit, tvořit a soutě�it do ú�asně 
pohádkově nazdobené tělocvičny. Ten, 
kdo prošel „zafačovanými“ vstupními 
dveřmi, uviděl komnatu vyzdobenou 
svícny, všude kolem létali netopýři a du-
chové, v oknech se usídlil obří pavouk ve 
své pavučině a z různých koutů pokuko-
vala strašidýlka. To se krásně soutě�ilo! 
Děti trefovaly míčky do papírové dýně, 
srá�ely strašidelné „dušelky“ nebo háze-
ly krou�ky na čarodějné klobouky. Celé 
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odpoledne také děti tvořily z připravených 
materiálů. Vyrobily si netopýra z papíru, 
roztomilého ducha, kostlivce z vatových 
tyčinek nebo papírovou čarodějnici. Svou 
odměnu si děti vylovily z jedné ze „sklenic 
odvahy“ naplněné např. listím, vatelínem, 
čočkou nebo – pro ty odvá�nější – pudinko-
vým slizem. Tam sáhlo jen několik málo 
odvá�livců, ale o to měli větší radost z vylove-
né odměny. Během soutě�ení a tvoření na 
všechny čekaly krásně nazdobené hallo-
weenské dobroty, které připravily šikovné 

maminky z našeho centra. Děti se také 
mohly nechat pomalovat na obličeji a zdoko-
nalit tak svou proměnu v piráta, motýlka, 
princeznu nebo i zombíka či kostlivce. Nako-
nec jsme si všichni společně zatančili a došlo 
i na dětmi oblíbenou „mašinku“. Moc děku-
jeme všem, kteří nám pomohli vše připravit, 
vyzdobit sál, upéct dobroty a celou akci zor-
ganizovat. Všichni jsme si halloweenský rej 
velmi u�ili a děti i rodiče byli nadšeni!

Vestecký jarmark a Restaurant Day
V sobotu 12. 11. 2016 proběhl ji� 4. ročník 
Vesteckého jarmarku spojeného s meziná-
rodním dnem tzv. jednodenních restaurací 
Restaurant Day, kde jste mohli ochutnat 
skvělé domácí pochoutky nebo si vybrat 
z bohaté nabídky netradičního oblečení pro 
děti, rukodělných šperků, různých dekorací, 
či přírodní kosmetiky a dalších výrobků. 
Děti si pohrály v připraveném dětském kout-
ku, malovaly a vytvářely různé výrobky ve 
tvořivé dílničce a hlavně na ně čekala krásná 
pohádka , kterou připra-O kováři Mikešovi
vilo loutkové divadlo Dokola. Věříme, �e jste 
si na našem jarmarku vybrali ze zajímavé 
nabídky a program jste si u�ili nejen vy, ale 
i vaše děti.

Co nás čeká do konce roku?
V pondělí, 5. 12. 2016, přijde za dětmi do 
Baráčku . A nepřijde sám! Přive-Mikuláš
de s sebou i anděla a čerta, ale hlavně při-
nese dětem něco dobrého jako odměnu za 
to, �e nezlobily maminku a tatínka. Zatím-
co za Mikulášem budou děti chodit po 
jednom do herny, v tělocvičně pro ně bude 
opět připravena řada zábavných úkolů 
a tvoření, tak�e se máte na co těšit!

Registrace na e-mailu: 
z.oplustilova@centrum.cz pouze do zaplně-
ní kapacity, vstupné 150 Kč/dítě (v ceně je 
balíček s dárky a ovocem a tvoření). 

Ve středu 7. 12. 2016 od 20:00 proběhne 
poslední letošní seminář Odklad školní 
docházky. Přijďte se poradit s psychotera-
peutkou, paní Mgr. Zuzanou Hruškovou, do 
naší herny jak rozpoznat, kdy je Vaše dítě 
připraveno na vstup do školy a kdy je lépe 
nespěchat.
Registrace předem na: 
katka.haladova@rcbaracek.cz, vstupné 70 
Kč pro občany Vestce, ostatní 95 Kč.

Za tým RC Baráček
Petra Vovsová

mailto:katka.haladova@rcbaracek.cz,
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Podzim s TJ Viktoria 
Vestec

Podzimní část sezóny 2016/2017 se poma-
lu blí�í ke konci, „Áčku“ i „Béčku“ zbývaly 
v době uzávěrky k odehrání poslední dva 
zápasy, a tak mů�eme trochu s předstihem 
bilancovat.

Oba týmy se sice dr�í v druhé části tabulky, 
ale od klidného středu je dělí pouze pár 

bodů. Letošní sezóna tedy nevypadá postu-
pově, jak si mnozí za posledních pár let 
zvykli, ale to jsme ani neočekávali. Cílem 
bylo spíše hrát stále fotbal, který bude bavit 
naše fanoušky a udr�et se v I. A třídě, její� 
náročnost je samozřejmě zase o něco vyšší. 
Věříme, �e i v jarní části sezóny nám zacho-
váte svou přízeň a vytvoříte pořádnou domá-
cí atmosféru na našich zápasech. 

Těšíme se na vás na našich zápasech a dal-
ších akcích, pořádaných TJ Viktoria Vestec.
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Hledáme pracovníky se zájmem o poctivou práci do výroby a dministrativy 
do trvalého pracovního poměru v oboru výroby nerezového nábytku. 

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

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

Odměna dle výkonu a dovedností, 
po zapracování nadprůměrná mzda + bonusy. 

Kontakt
skorpa@nerez-skorpa.cz 
+420 602 653 157
www.nerez-skorpa.cz

e-mail: 
tel.: 

popř.:

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Nástup ihned nebo dle dohody.
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Pracovní náplň: údržba zeleně a komunikací, údržba obecního majetku. 
Lokality Vestec, Psáry a okolí.

Požadujeme: řidičské oprávnění B, samostatnost, odpovědné jednání.

ź pracovní doba 40 h/týdně 
ź pohotovosti 
ź 5 týdnů dovolené 
ź stabilní zaměstnání
ź platové ohodnocení až 20.000 Kč

Kontakt:  tel.: www.tsdb.cz technickesluzby@tsdb.cz,  734 755 514, 

Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. 
se sídlem ve Vestci hledají do divize Údržby a Provozu pracovníka.

hledají posilu do týmu…

TECHNICKÉ SLUŽBY

- grafické návrhy

- realizace tisku s ořezem

šíře 100 cm libovolné délky

- polepy automobilů

- tónování autoskel

- výroba reklamních materiálů

- okenní folie
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