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Vážení čtenáři,

v ruce právě držíte říjnové číslo Vesteckých listů, které vám přináší informace 
o dění v obci a jejím okolí.
Před obecním úřadem se dokončuje i druhá zastávka ve směru na Prahu, díky 
tomu budou všechny zastávky na Vestecké v novém kabátě a poskytnou důstojné 
a příjemné místo pro čekání na autobus. A protože snad 
v blízké budoucnosti vznikne trasa metra D, tak naše 
obec, okolní obce a také kraj nezahálejí a připravují trasu 
metrobusu k plánované stanici Depo Písnice. Více 
informací v aktualitách.
Zima nám již o sobě dává vědět, teploty pod bodem 
mrazu už se zase stávají součástí našeho každodenního 
života a já věřím, že na rozdíl od silničářů v Karlovarském 
kraji, kteří letos byli opět překvapeni, i když byli jako 
vždy připraveni, budou naše technické služby 
připraveny v plné síle.
Fotbalisté se nejen k mé radosti značně zlepšili, góly 
začaly padat do sítí soupeřů a bodový zisk se výrazně 
vylepšil. Tak snad jen to proměňování šancí by to ještě 
chtělo trochu vyladit.
V minulém čísle jsem vám slíbil článek o kamerovém systému, jelikož se do něj ale 
aktuálně zapojuje více obcí v našem okolí, přineseme vám detailnější informace 
v dalším vydání. Snad jen mohu trochu napovědět, že náš kamerový systém je 
všemi složkami, které jej využívají, hodnocen velmi pozitivně a je dáván za vzor 
dalším obcím.
Nezapomeňte na každoroční tradici našeho Betléma a přijďte si vyzvednout 
modelovací hmotu na obecní úřadu. 

HP-KVĚTINY, Na Suchých 295, Vestec

Od října OTEVŘEN ateliér
pro veřejnost!

Ostatní dny a časy po telefonické domluvě.
Zavolejte, zazvoňte.

Zastihnete mne Po-St-Pá   15-19 hodin.

Dárkové, svatební a smuteční kytice, sezonní dekorace...

Tel. 727 936 339
Hana Příkopová

www.hp-kvetiny.cz    fb HP květiny
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CHODNÍK 
PRŮMYSLOVÁ

Jak jsme vás informovali v minulém 
vydání listů, tak realizace nového 
chodníku v Průmyslové se již rozběhla. 

Více o stadiu výstavby napoví přiložená 
fotograe.

VÝSTAVBA BIOCEVU

A
reál BIOCEVu úspěšně roste a jeho dokončení je otázkou několika měsíců, 
během nichž budou osazeny technologie. V některém z dalších čísel listů 
vám přineseme podrobnější informace o celém areálu.

říjen bylo vydáno 22. 10. 2015

zdroj: www.biocev.eu

Aktuality
5  Chodník v Průmyslové
5  Výstavba BIOCEVu
6  Napojení na metro D

Z obce
7  Nové smlouvy na vodné a stočné
7  Vestecký Betlém

Zveme vás
8  Vyberte si kočičku

Představujeme 
9-10 Hospic - nejste na to sami
11-13 Výstavba projektu Vestec - střed

Senioři
14  Výlet do Písku a na Zvíkov
15  Senioři na Šumavě

Právnické okénko
16-17  Právo zvířat

Policie
18-20 Z knihy událostí

RC Baráček
21 Cyklohrátky
22-23 Pravidelný program

Sport
24 Viktoria se rozjela
25-26 Sportovní den seniorů



říjen 2015

7 11 14 18 27

grak Vesteckých listů
Daniel Kulfíř

redaktorka Vesteckých listů
Lenka Stará 

aktuality

5říjen 20154

CHODNÍK 
PRŮMYSLOVÁ

Jak jsme vás informovali v minulém 
vydání listů, tak realizace nového 
chodníku v Průmyslové se již rozběhla. 

Více o stadiu výstavby napoví přiložená 
fotograe.

VÝSTAVBA BIOCEVU

A
reál BIOCEVu úspěšně roste a jeho dokončení je otázkou několika měsíců, 
během nichž budou osazeny technologie. V některém z dalších čísel listů 
vám přineseme podrobnější informace o celém areálu.

říjen bylo vydáno 22. 10. 2015

zdroj: www.biocev.eu

Aktuality
5  Chodník v Průmyslové
5  Výstavba BIOCEVu
6  Napojení na metro D

Z obce
7  Nové smlouvy na vodné a stočné
7  Vestecký Betlém

Zveme vás
8  Vyberte si kočičku

Představujeme 
9-10 Hospic - nejste na to sami
11-13 Výstavba projektu Vestec - střed

Senioři
14  Výlet do Písku a na Zvíkov
15  Senioři na Šumavě

Právnické okénko
16-17  Právo zvířat

Policie
18-20 Z knihy událostí

RC Baráček
21 Cyklohrátky
22-23 Pravidelný program

Sport
24 Viktoria se rozjela
25-26 Sportovní den seniorů



Jako už tradičně si i tento rok máte 
možnost vyzvednout modelovací  
hmotu  pro výrobu gurek do  

tradičního vesteckého  Betléma. Bude 

k dispozici v podatelně obecního 
úřadu od 2. 11. 2015.
Téma gurek pro Vánoce 2015 je okolí 
vesteckého  rybníka  - hřiště , fotbalis-

té, rybník, hospoda, sportoviště, hala, 
školka, podium.
Informace k výrobě a sestavě gurek 
ráda poskytne paní Alena Dostálová, 
tel.: 737 645 978, seznam gurek bude 
k dispozici na obecním úřadě a na 
webových stránkách obce.

Termín předání gurek na obecní úřad 
nejpozději do 25. 11. 2015.

Děkujeme za vaši účast na tradiční 
vestecké akci a těšíme se na vaše 
gurky.

z obce

7

aktuality

6

DOPRAVNÍ NAPOJENÍ 
NA BUDOUCÍ DEPO 
LINKY METRA D

Ř
ešení dopravního napojení území „STAR“, na němž se v našem okolí nachá-
zejí výzkumná centra ELI, Biocev a HiLase, na D linku pražského metra 
v Písnici, odsouhlasili v úterý 22. září krajští zastupitelé.

„Studii na vyřešení dopravního propojení jednotlivých objektů vědeckého areálu 
a jejich dalšího napojení na budoucí trasu pražského metra v Písnici, tj. linku D, 
nechaly zpracovat obce Vestec, Dolní Břežany a Zlatníky-Hodkovice. Předaly nám 

ji s žádostí, abychom pomohli s další 
navazující projekční přípravou,“ řekl 
hejtman Miloš Petera (ČSSD). Dopravní 
spojení je navrženo tak, aby došlo ke 
zlepšení dopravní obslužnosti celého 
dotčeného území. „Umožní zrychlení 
průjezdu danou lokalitou a předpokládá 
i odvedení tranzitní dopravy mimo obytné 
části dotčených obcí,“ ocenil projekt 
hejtman.

Stavba, jejíž předpokládané náklady jsou vyčísleny na 211.399.000 korun včetně 
DPH, je rozdělena do tří úseků. Jejich celková délka činí 2,6 km. Propojení s depem 
metra v Písnici bude zajištěno stavbou nového mostu o délce cca 40 metrů, který 
bude překonávat Přivaděč Vestec, a napojí se na komunikační síť depa.

„Středočeský kraj, konkrétně pak Krajská správa a údržba silnic, zajistí celou 
rozsáhlou investorskou přípravu akce, aby mohlo být vystaveno pravomocné 
územní rozhodnutí stavby. Kvůli její vysoké nanční náročnosti samozřejmě 
uvažujeme o využití peněz ze Státního fondu dopravní infrastruktury nebo z Evro-
pské unie,“ upřesnil hejtman.

Jak jsme vás informovali již v minulém vydání, obec se připravuje na spuštění 
provozování vodovodů a kanalizací pod hlavičkou Technických služeb obce 
Vestec. V současné době tak již začali zaměstnanci TS obcházet odběratele 

s výzvou k uzavření nové smlouvy. 

Do konce letošního roku budou všichni odběratelé převedeni pod TS. U bytových 
domů bude kontaktován správce domu. Vyúčtování s původním provozovatelem 
bude k 31. 12. 2015, takže poslední fakturu za vodné a stočné od VHS Benešov 
obdržíte v průběhu ledna. Poté již bude fakturováno přímo obcí a cena vodného 
a stočného se nebude měnit.

NOVÉ SMLOUVY NA VODNÉ A STOČNÉ

FIGURKY DO TRADIČNÍHO 
VESTECKÉHO BETLÉMA

říjen 2015říjen 2015
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98

zveme vás představujeme

V sobotu 14. 11. 2015 se od 10 do 17 hodin koná v Botanické zahradě 
Přírodovědecké fakulty UK (Na Slupi 16, Praha 2) již 17. ročník celostátní 
umisťovací výstavy koček bez domova. Pokud tedy toužíte po chlupatém 
kamarádovi, není hezčího skutku než pomoci těm bez domova. Na akci letos 
plánuje dorazit 100 kočiček z útulků z České republiky. Všechny kočky i koťátka 
mají veterinární osvědčení.

A
kci již každoročně pořádá Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi. „Loni 
se nám podařilo umístit 82 koček ze 115 a věříme, že letos dokážeme 
úspěch zopakovat. Kromě dospělých koček budou na výběr samozřejmě 

i koťátka, která jsou oblíbená hlavně u dětí. Každé umístění kočičky je pro nás 
obrovským úspěchem. Sebemenší byt je totiž větší než klec v útulku,“ říká 
organizátorka akce Petra Soběslavská. Pokud si zrovna neplánujete mazlíčka 

pořídit, přijďte se na kočičky alespoň 
podívat a potěšit se. „Budeme moc vděčni, 
pokud přispějete sebemenším nančním 
nebo materiálním darem. I když to zní jako 
klišé, každá koruna a konzerva pomůže,“ 
doplňuje organizátorka.
Na výstavě budete moci vidět například 
i 4měsíční mourinku Amélii, která je sice 
zpočátku nesmělá, ale zato velmi hravá 
a  b u d e  s v é m u  m a j i t e l i  v ě r n o u 
kamarádkou.

KAM O VÍKENDU? 
VYBRAT SI KOČIČKU! Videovzkazovník umožňující poslat vzkaz, že nám na někom záleží, je 

pokračováním hospicové kampaně Nejste na to sami

Na webové stránce www.nejstenatosami.cz/vzkaz začal fungovat 
videovzkazovník umožňující jednoduše sestavit a odeslat krátký vzkaz, 
že nám na někom záleží.  Vzkaz symbolicky doručují zaměstnanci 
Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech společně se známými osobnostmi. 
Videovzkazovník je pokračováním kampaně Nejste na to sami, která 
upozorňuje na možnost důstojného konce života. Letos na jaře kampaň 
zaujala cedulemi Zákaz pohřbívání babiček umístěnými u několika 
pražských výkopů a spotem s Jiřím Lábusem pohřbívajícím babičku. 

Videovzkazovníkem pokračuje úspěšná kampaň Hospice Dobrého Pastýře 

v Čerčanech Nejste na to sami, která připomíná možnost důstojného konce života. 

Vzkaz pro ty, které máme rádi, si v krátkých záběrech předávají pracovníci 

Hospice Dobrého Pastýře a známé osobnosti. „Při naší práci se setkáváme se 

silnými příběhy, které mají často jednu věc společnou - lidé si říkají to důležité až na 

poslední chvíli. Proto jsme se rozhodli vytvořit interaktivní nástroj, jehož 

prostřednictvím můžete poslat svým blízkým, rodině či přátelům originální vzkaz 

a říci si tak podstatná slova, která se běžně nevyslovují.“, vysvětluje důvod vzniku 

videovzkazovníku Jiří Krejčí,  ředitel Hospice Dobrého Pastýře. Ve 

videovzkazovníku účinkují např. Andrea Kerestešová, Pavel Liška, Helena 

Třeštíková, Michal Viewegh a Terezie Kovalová.

Stručný vzkaz může prostřednictvím videovzkazovníku odeslat kdokoliv, vše trvá 

jen pár minut. Odesílatel nejdříve vybere přetažením myší jednotlivé záběry a tím 

i konkrétní osoby, které jeho vzkaz doručí. Videovzkazovník mu poté nabídne 

možnost přehrání a zkontrolování sestaveného videa. Pokud je odesílatel se svým >>>
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výběrem spokojený, vyplní už jen kontaktní údaje, napíše text vzkazu a originální 

video odešle na konkrétní e-mailovou adresu. Videovzkazovník je dostupný na 

webové stránce kampaně Nejste na to sami www.nejstenatosami.cz/vzkaz. 

V Česku je 15 lůžkových a doslova pár domácích hospiců, bohužel většina území 

není domácí hospicovou službou pokryta. Při využití domácího hospice dojíždí 

přímo do bytu speciálně vyškolení pracovníci, kteří nastaví optimální léčbu, zaučí 

v ošetřování a zapůjčí potřebné pomůcky. Další možností je hospic lůžkový, ve 

kterém nemocného ubytují a postarají se o veškeré jeho potřeby. Tým odborníků 

složený z lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, psychologa 

a spirituálních pracovníků se společně snaží zvládnout bolest a jiné nepříjemné 

příznaky nevyléčitelného onemocnění a dbá na to, aby zbývající čas nemocný 

strávil co nejlépe a tak, jak si přeje. Do hospice je možné kdykoliv přijít na návštěvu 

nebo tam několik dní s nemocným zůstat. Služby domácích i lůžkových hospiců 

jsou zpoplatněny, obvykle paušální částkou mezi 200-500 Kč za den, v závislosti na 

lokalitě nebo výši příjmu nemocného. 

O Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech:

Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech;  který provozuje TŘI, o.p.s.; se věnuje 

paliativní péči už od roku 2004, kdy začala fungovat domácí hospicová služba. Na 

podzim roku 2008 byl otevřen hospic lůžkový. Služby Hospice Dobrého Pastýře 

využívají především dospělí nemocní, v roce 2014 jím prošlo 275 pacientů, 

průměrně v něm strávili 37 dnů. Odborně vyškolený personál se dokáže postarat o 

veškeré potřeby pacienta i jeho rodiny, samozřejmostí je také podpora pozůstalých 

při vyrovnávání se s bolestnou ztrátou blízkého člověka. V loňském roce otevřel 

Hospic Dobrého Pastýře pobočku domácího hospice v Hořovicích. Cílem hospice 

je zajišťovat a zdokonalovat komplexní paliativní péči a další sociální služby 

a realizovat vzdělávací projekty pro odbornou i laickou veřejnost. 

www.nejstenatosami.cz / www.hospic-cercany.cz

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the 

enlarged European Union

>>>

představujemepředstavujeme

PROJEKT VESTEC 

STŘED MÁ ÚSPĚCH

>>>

říjen 2015říjen 2015

Rezidenční komplex Vestec Střed, v rámci kterého bude vystavěno celkem 

třináct rodinných a pět bytových domů, realizuje developerská společnost 

STAVING Olomouc. 

„Na podzim loňského roku byla zahájena výstavba řadových rodinných domů, na 

kterou plynule navázala také výstavba bytových domů a příjezdových 

komunikací. Veškeré stavební práce pokračují dle plánu, kolaudace prvních 

rodinných domů proběhla v říjnu letošního roku. Velice nás těší zájem, který 

o tento projekt veřejnost projevuje. Vzhledem k tomu, že Vestec je bezesporu 

„dobrou adresou“, věřili jsme, že tento projekt bude mít úspěch. Naše očekávání 

však byla překonána. Většina bytů byla v době, kdy jsme začali s výstavbou jejich 

základů, již rezervována. Dobrou zprávou pro případné zájemce je, že bytové 

domy třetí etapy, o jejichž koupi původně uvažovala obec, jsou od října 2015 

uvolněny do prodeje. 

P
řed rokem jsme Vás informovali o tom, že projekt Vestec Střed má vydané 
stavební povolení. Co se tedy událo od té doby? Výstavba rodinných 
a bytových domů v centru obce Vestec je v plném proudu, první domy 

budou k nastěhování již na podzim letošního roku.
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V
 přízemí těchto domů jsou 

nebytové prostory, které bude 

naše společnost pronajímat. 

Přednostně chceme tyto prostory 

nabídnout obci tak, aby mohla sama 

rozhodnout o jejich smysluplném 

využití k všeobecné spokojenosti 

místních občanů,“ říká Milan Zetocha, 

ředitel společnosti STAVING Olomouc.

Společnost STAVING Olomouc rozšířila nabídku svých služeb, nová divize 

STAVING Reality se věnuje realitní činnosti. 

„Snaha nabízet našim klientům komplexní servis nás vedla k myšlence rozšířit 

naše služby o realitní činnost. Od října 2014 zajišťujeme prodej či pronájem stávají-

cích nemovitostí našich klientů. Zkušenost s touto službou má již několik našich 

zákazníků, kterým jsme prodej jejich nemovitostí úspěšně zrealizovali. Klientům 

jsme umožnili přestěhovat se do nové nemovitosti a následně vyřešili prodej té 

stávající. „Smyslem této služby je ušetřit klientům zbytečné stresy vyplývající 

z nejistoty správného načasování prodeje stávající nemovitosti v návaznosti na 

stěhování i nancování nemovitosti nové,“ konstatuje Milan Zetocha.

A jaké jsou další plány?

„Dalším projektem, na kterém dlouhodobě pracujeme, je projekt s pracovním 

názvem „Z8“. Jedná se o lokalitu v jihozápadní části Vestce a to ve směru na  

Jesenici. „Pokud vše půjde podle plánu, měla by být výstavba inženýrských sítí 

a komunikací zahájena do poloviny příštího roku O dalším vývoji Vás budeme 

informovat,“ sdělil ředitel společnosti STAVING Olomouc.

Program na podporu aktivit vesteckých spolků

Jak jsme Vás již dříve informovali, společnost STAVING Olomouc připravila 

Program na podporu aktivit, jehož smyslem je podporovat činnost místních spolků 

a sdružení. „V rámci tohoto programu jsme podpořili již několik místních akcí. 

Aktuálně je ve fondu k dispozici více než 220 000 Kč, program je stále otevřen a i na-

dále je možné žádat o příspěvky. A jelikož se nám pomalu, ale jistě blíží advent, 

třeba tyto nanční prostředky pomohou zajistit nějakou pěknou předvánoční 

akci,“ říká Milan Zetocha. Rodinné domy.
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senioři senioři

P
odzimní období našeho Spolku 
vesteckých seniorů započalo ve 
velmi příjemné atmosféře. Ve 

středu 16 9. jsme za slunného počasí 
navšt ív i l i  j ihočeské  město  Písek , 
rozložené na obou březích Otavy. 
O b j e v o v a l i  j s m e  n e j s l a v n ě j š í 
pamětihodnosti  města,  především 
nejstarší dochovaný kamenný most 
v Čechách, farní kostel Narození Panny 
M a r i e  s  p o d r o b n o u  p r o h l í d k o u 
a zasvěceným komentářem místního 
průvodce pana Jiřího Hladkého. Měli jsme 
štěstí, že jsme ještě mohli obdivovat 
obrovské sochy z písku na břehu řeky 
Otavy, vyrobené před několika měsíci. 
Z náměstí jsme procházeli ulicí Fráni 

Šrámka, někdejší Putimskou, slavnou 

Putimskou bránou a v duchu jsme si 

prozpěvovali slova tolik známé písně. 

Seznam umělců opěvujících Písek a okolí 

je značný. Patří k nim Adolf Heyduk, 

Ladislav Stroupežnický, Mikoláš Aleš, 

Alois Jirásek, Antonín Sova, především 

však Fráňa Šrámek. Dům U koulí je věrně 

vylíčen jako studentské obydlí Jana 

Ratkina ve Stříbrném větru.

Poznali jsme, že zastupitelé a občané své 

město milují a pečlivě se o něj starají. 

Cestou zpět jsme si prohlédli národní 

kulturní památku, hrad Zvíkov, jehož 

historie je spjata s královským rodem 

Přemyslovců. I toto místo ovlivnilo tvorbu 

mnoha umělců. Dramatik Ladislav 

Stroupežnický učinil památný hrad 

dějištěm své jednoaktové veselohry 

Zvíkovský rarášek. Výhled do krajiny 

ozářené sluncem z hradních ochozů 

a věže v nás zanechal hluboký dojem.

Výlet se nám vskutku vydařil!

VÝLET SENIORŮ 
DO MĚSTA PÍSEK 
A NA HRAD ZVÍKOV

Podzimně vybarvené Pošumaví 

přilákalo dvacet vesteckých seniorů 

do Zdíkova. Devatenáct seniorek 

a jeden muž (mužskou menšinu repre-

zentoval pan Vladimír V.) se ubytovali 

ve dnech 27. 9. až 4. 10. v prostorách 

hotelu Bohemia. Obec Zdíkov se 

svými 1 700 obyvateli neoplývá 

výraznými pamětihodnostmi ani 

lyžařskými areály, a přece nám tato 

vesnice nabídla dostatečné množství 

zajímavostí, takže nemůžeme tvrdit, 

že bychom se nudili. Navštívili jsme 

místní kostel, s jehož historií nás 

seznámila varhanice paní Marie 

B., která mimochodem krásně zpívá. 

Utratili jsme nějakou korunu v místní 

brusičské dílně, volným krokem jsme 

dorazili ke kapličce Na Lizu nebo do 

vedlejších obcí. Kam nedošly naše 

nohy, přepravu zajistila místní 

(hotelem zprostředkovaná) nebo 

jihočeská autobusová doprava. Nebyl 

problém navštívit Stezku korunami 

stromů na Lipně, Povydří, Churáňov 

nebo více či méně vzdálená města jako 

jsou Vimperk, Prachatice, Kašperské 

Hory či Sušice. Zdatnější upřednost-

ňovali pěší túry, milovníci tajemna 

a  e s o t e r i k y  o b j e v o v a l i  s k r y t é 

studánky, jezírka a kapličky. Mohli 

jsme se také jenom tak kochat 

přírodou, kde všechno dozrává a ticho 

rozráží mohutné a sebevědomé 

troubení jelenů v říji. Jedině houbaři 

nic nenašli. Dlouhodobé sucho jim 

nedovolilo se radovat z úlovků, 

kterými Šumava odjakživa oplývala. 

Sice s prázdnými koši, ale s bohatými 

zážitky a odpočinutí, jsme se v neděli 

4. 10. odpoledne vrátili sjednaným 

autobusem domů. Plánované listopa-

dové setkání s archivářem zatím 

odkládáme. 

Těšíme se však na úterý 17.listopadu, 

kdy nás čeká Audience u královny.

BABÍ LÉTO SENIORŮ 
NA ŠUMAVĚ

Spolek vesteckých seniorů
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právnické okénko

Podle nového občanského zákoníku (NOZ) má živé zvíře zvláštní význam 

a hodnotu jako smysly nadaný živý tvor.

Extrémní náhradu škody můžete chtít nejen za zničenou věc, ale i za utýrané zvíře. 

Domácího mazlíčka už nemůžeme ani zastavit a není možné ho zabavit v exekuci. 

Nově je také rozdíl mezi domácím mazlíčkem a hospodářským zvířetem. Na rozdíl 

od domácích mazlíčků totiž hospodářské zvíře zastavit můžete.

Při záchraně psa škodu neplatíte

Pokud při záchraně psa, který trpí v uzavřeném autě, rozbijete okno, tak není 

možné, aby po vás majitel psa požadoval náhradu za zničené okno. Vzhledem 

k tomu, že zvíře již není považováno za věc, má jeho život přednost před cenou 

rozbitého okna.

Kdy nedostanete nic?

NOZ rozlišuje i to, jaké zvíře vám škodu způsobí. Pokud je to divoké zvíře, máte 

smůlu. Stejně jako když vám srnky okoušou stromky nebo divoká prasata rozryjí 

záhony. Za škodu způsobenou divokými zvířaty nebo zvířaty uprchlými ze zajetí 

totiž nikdo nenese odpovědnost.  Existuje však výjimka. Pokud se vám podaří určit 

majitele zvířete (podle čipu, tetování nebo jiného označení), můžete náhradu 

vymáhat po něm.

Za zvíře zodpovídáte vy, i když ho někomu půjčíte

Způsobilo vaše zvíře někomu škodu? Tak ji musíte nahradit, a nezáleží na tom, 

jestli bylo pod vaším dohledem nebo jste ho někomu svěřili. Ten, komu jste zvíře 

zapůjčili, ponese odpovědnost společně s vámi a škodu tak zaplatíte společně. Za 

zvíře nesete odpovědnosti, i když vám uprchne nebo se zatoulá.

Kdy neplatíte škodu

Ve výjimečných případech je možné majitele zbavit odpovědnosti.

- pokud slouží domácí zvíře vlastníkovi k výkonu povolání (služební pes) či 

k jiné výdělečné činnosti,

- pokud slouží jako pomocník pro osobu se zdravotním postižením 

(slepecký pes). Majitel takového zvířete nemusí platit žádnou náhradu 

škody, pokud prokáže, že při dozoru nad tímto zvířetem nezanedbal 

potřebnou pečlivost. Nebo kdyby škoda vznikla i při vynaložení potřebné 

pečlivosti (slepecký pes se lekne dělbuchu a kousne kolemjdoucího). Za 

stejných podmínek se povinnosti k náhradě zprostí i ten, komu vlastník 

zvíře svěřil.

Zranil vám někdo psa?

To, že zvíře není věc, se odráží i v oblasti náhrady škody. Pokud vám tedy jiný pes 

pokouše toho vašeho, můžete po majiteli požadovat úhradu nákladů 

vynaložených na léčbu. I v případě zvířete však platí, že náklady musí být 

přiměřené.

Za ukradené zvíře ručí zloděj

Pokud někdo ukradne zvíře vám, nebo tomu, komu jste ho svěřili, zodpovídá za něj 

zloděj. Musíte ale prokázat, že jste krádeži svého zvířete nemohli zabránit. Pokud 

to neprokážete, zodpovídáte za případnou škodu společně se zlodějem. 

Zaběhnutý pejsek patří po dvou měsících nálezci!

Pořádný šok přináší NOZ majitelům psů. Jejich zaběhnutý čtyřnohý miláček totiž 

už po dvou měsících může patřit někomu jinému. Nezbývá, než doporučit, abyste 

si svoje miláčky hlídali a nenechali je volně pobíhat.

JUDr. Jaroslav Bednář

Marek Kowalewski

PRÁVO ZVÍŘAT
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Z KNIHY 
UDÁLOSTÍ 

Z policejního zápisníku

Za poslední měsíc došlo v obci Vestec 
ke spáchání pouze 6 trestných činů, 
kdy z toho dva skutky jsou krádeže 
zařízení na staveništi BIOCEV, ostatní 
skutky byly objasněny přímo.

Nehoda na kole

Dne 12. 9. 2015 v 17.32 hodin přijala 
hlídka obecní policie oznámení 
o dopravní nehodě cyklisty v ulici 
Zvolská, v Dolních Břežanech. Hlídce 

cyklista na místě sdělil, že mu vstoupil 
do jízdní dráhy neznámý chodec, a tak 
se snažil zabránit střetu a prudce 
brzdil. Následně došlo k pádu přes 
řídítka jízdního kola. Naštěstí měl na 
hlavě řádně připevněnou přilbu. I tak 
musel být převezen k ošetření do 
nemocnice. Věc si na místě převzala DI 

Policie ČR k dalšímu šetření. Díky 

nasazené přilbě cyklista neutrpěl 

vážnější  zranění,  nepodceňujte 

bezpečnost, protože i sebelepší 

cyklista může mít nehodu.

Kamerový systém odhalil cyklistu 

spícího na komunikaci

Dne 13. 9. 2015 si v 0.11 hodin hlídka 

prostřednictví kamerového systému 

všimla cyklisty ležícího na pozemní 

k o m u n i k a c i  v  u l i c i  K á r o v s k á 

v Ohrobci. Strážníci tohoto muže po 

příjezdu probudili. Ten jim sdělil, že 

j e d e  z  p o h o s t i n s t v í ,  k d e  p o 

sportovním odpoledni vypil pár piv. 

Bydlí nedaleko a manželka se o něj 

určitě postará. Následně z místa sám 

odešel. Uvedený muž měl štěstí, že 

úsekem, který si zvolil jako pro něj 

ideální místo k odpočinku před 
z b y t k e m  c e s t k y  k  d o m o v u , 
neprojížděl žádný nepozorný řidič. 
Redakce věří, že manželka se o něj po 
návratu náležitě postarala a pro příště 
si rozmyslí, kde si cestou odpočinout.

Řídil bez řidičáku

Dne 20. 9. 2015 ve 22.40 hodin 
zastavuje hlídka policie na ulici 
Vídeňská osobní motorové vozidlo zn. 
Opel. Lustrací hlídka zjišťuje, že řidič 
není držitelem řidičského oprávnění. 
Z tohoto důvodu je mu zakázána další 
jízda a jeho jednání nyní bude řešit 
Městský úřad Černošice.

Řídil i přes zákaz

Dne 26. 09. 2015 okolo 9 hodiny 
přijímají policisté žádost o součinnost 
od kolegů z Obecní policie Vestec, 
kteří v ulici Nad Jezerem poblíž 
motelu U Krbu zastavili vozidlo zn. 
Volvo. Toto vozidlo řídil 31letý 
recidivista, který se v minulosti 
dopouštěl majetkové trestné činnosti 
ataké spáchal několik násilných 
trestných činů. Lustrací je zjištěno, že 
tato osoba má platný zákaz řízení 
motorových vozidel,  a to hned 
několikrát. Na základě toho si hlídka 
policie věc přebírá, neboť je zde 
podezření ze spáchání trestného činu. 
Podezřelému je sděleno podezření 
z trestného činu maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání. Věc 
již byla předána k Okresnímu soudu 
pro Prahu-západ.

Vybodovaný řidič za volantem

O dva dny později, dne 28. 9. 2015 
okolo 02.40 hodin ráno je přistižen 
další řidič, který nemá na silnici co 
dělat. Ten jel po ulici Vídeňská ve 
směru na Prahu se svým vozidlem zn. 
Ford Mondeo a to i přesto, že nasbíral 
12 bodů v kartě  ř idiče za j iné 
přestupky. I když byl prokazatelně 
vyzván k odevzdání řidičského 
průkazu, tak to neučinil. Muži bylo 
p ř e d á n o  s d ě l e n í  o  p o d e z ř e n í 
z trestného činu maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání. 
Případem se nyní zabírá Okresní soud 
Praha-západ.

Přehnal to s alkoholem, tak se 
svezl policejním vozem do Mladé 
Boleslavi

Dne 28. 9. 2015 jeden z obyvatel ulice 
Nad Pazdernou v Dolních Břežanech 
nahlás i l  v  pozdních večerních 
hodinách na tísňovou linku obecní 
policie, že před vstupem do bytového 
domu leží nehybně muž. Na místo 
okamžitě vyrazila jak hlídka obecní 
policie, aby oznámení prověřila, tak 
i záchranná služba. Po příjezdu hlídka 
nalezla muže, který vykazoval silné 
z n á m k y  p o d n a p i l o s t i .  T e p r v e 
devatenáctiletý mladík cizí státní 
příslušnosti, si tak udělal placený výlet 
policejním vozem na protialkoholní 
záchytnou stanici v Mladé Boleslavi. 
Redakce bohužel nezná podrobnosti 
o tom, jak se tvářil při probuzení.

říjen 2015říjen 2015



policie

19

policie

18

Z KNIHY 
UDÁLOSTÍ 

Z policejního zápisníku

Za poslední měsíc došlo v obci Vestec 
ke spáchání pouze 6 trestných činů, 
kdy z toho dva skutky jsou krádeže 
zařízení na staveništi BIOCEV, ostatní 
skutky byly objasněny přímo.

Nehoda na kole

Dne 12. 9. 2015 v 17.32 hodin přijala 
hlídka obecní policie oznámení 
o dopravní nehodě cyklisty v ulici 
Zvolská, v Dolních Břežanech. Hlídce 

cyklista na místě sdělil, že mu vstoupil 
do jízdní dráhy neznámý chodec, a tak 
se snažil zabránit střetu a prudce 
brzdil. Následně došlo k pádu přes 
řídítka jízdního kola. Naštěstí měl na 
hlavě řádně připevněnou přilbu. I tak 
musel být převezen k ošetření do 
nemocnice. Věc si na místě převzala DI 

Policie ČR k dalšímu šetření. Díky 

nasazené přilbě cyklista neutrpěl 

vážnější  zranění,  nepodceňujte 

bezpečnost, protože i sebelepší 

cyklista může mít nehodu.

Kamerový systém odhalil cyklistu 

spícího na komunikaci

Dne 13. 9. 2015 si v 0.11 hodin hlídka 

prostřednictví kamerového systému 

všimla cyklisty ležícího na pozemní 

k o m u n i k a c i  v  u l i c i  K á r o v s k á 

v Ohrobci. Strážníci tohoto muže po 

příjezdu probudili. Ten jim sdělil, že 

j e d e  z  p o h o s t i n s t v í ,  k d e  p o 

sportovním odpoledni vypil pár piv. 

Bydlí nedaleko a manželka se o něj 

určitě postará. Následně z místa sám 

odešel. Uvedený muž měl štěstí, že 

úsekem, který si zvolil jako pro něj 

ideální místo k odpočinku před 
z b y t k e m  c e s t k y  k  d o m o v u , 
neprojížděl žádný nepozorný řidič. 
Redakce věří, že manželka se o něj po 
návratu náležitě postarala a pro příště 
si rozmyslí, kde si cestou odpočinout.

Řídil bez řidičáku

Dne 20. 9. 2015 ve 22.40 hodin 
zastavuje hlídka policie na ulici 
Vídeňská osobní motorové vozidlo zn. 
Opel. Lustrací hlídka zjišťuje, že řidič 
není držitelem řidičského oprávnění. 
Z tohoto důvodu je mu zakázána další 
jízda a jeho jednání nyní bude řešit 
Městský úřad Černošice.

Řídil i přes zákaz

Dne 26. 09. 2015 okolo 9 hodiny 
přijímají policisté žádost o součinnost 
od kolegů z Obecní policie Vestec, 
kteří v ulici Nad Jezerem poblíž 
motelu U Krbu zastavili vozidlo zn. 
Volvo. Toto vozidlo řídil 31letý 
recidivista, který se v minulosti 
dopouštěl majetkové trestné činnosti 
ataké spáchal několik násilných 
trestných činů. Lustrací je zjištěno, že 
tato osoba má platný zákaz řízení 
motorových vozidel,  a to hned 
několikrát. Na základě toho si hlídka 
policie věc přebírá, neboť je zde 
podezření ze spáchání trestného činu. 
Podezřelému je sděleno podezření 
z trestného činu maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání. Věc 
již byla předána k Okresnímu soudu 
pro Prahu-západ.

Vybodovaný řidič za volantem

O dva dny později, dne 28. 9. 2015 
okolo 02.40 hodin ráno je přistižen 
další řidič, který nemá na silnici co 
dělat. Ten jel po ulici Vídeňská ve 
směru na Prahu se svým vozidlem zn. 
Ford Mondeo a to i přesto, že nasbíral 
12 bodů v kartě  ř idiče za j iné 
přestupky. I když byl prokazatelně 
vyzván k odevzdání řidičského 
průkazu, tak to neučinil. Muži bylo 
p ř e d á n o  s d ě l e n í  o  p o d e z ř e n í 
z trestného činu maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání. 
Případem se nyní zabírá Okresní soud 
Praha-západ.

Přehnal to s alkoholem, tak se 
svezl policejním vozem do Mladé 
Boleslavi

Dne 28. 9. 2015 jeden z obyvatel ulice 
Nad Pazdernou v Dolních Břežanech 
nahlás i l  v  pozdních večerních 
hodinách na tísňovou linku obecní 
policie, že před vstupem do bytového 
domu leží nehybně muž. Na místo 
okamžitě vyrazila jak hlídka obecní 
policie, aby oznámení prověřila, tak 
i záchranná služba. Po příjezdu hlídka 
nalezla muže, který vykazoval silné 
z n á m k y  p o d n a p i l o s t i .  T e p r v e 
devatenáctiletý mladík cizí státní 
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Pod vlivem drog vnikl do cizího 
domu

Dne 8. 10. 2015 ve 21.05 přijímají 
policisté oznámení od majitele 
rodinného domu v ulici Hrnčířská, že 
ve svém domě zadržel neznámého 
mladíka, který mu do domu vnikl. Po 
příjezdu hlídky je zjištěno, že mladík 

do Vestce přijel z Jesenice na svém 
jízdním kole, kdy hlídce uvedl, že šel 
navštívit kamaráda a asi si spletl dům. 
Testem na přítomnost drog je zjištěno, 
že mladík užil marihuanu. Vzhledem 
k tomu, že jeho tvrzení o pouhém 
omylu při návštěvě nebylo nijak 
prokázáno, byl na místě zadržen. 
V  s o u č a s n é  d o b ě  j e  d ů v o d n ě 
p o d e z ř e l ý  z  t r e s t n é h o  č i n u 
porušování domovní svobody. 
Rovněž jeho jízdou na jízdním kole 
pod vlivem drog se bude zaobírat 
Městský úřad v Černošicích.

Agresivní řidič blokoval jiné 

vozidlo

Dne 10. 10. 2015 okolo 13.30 hodin 

došlo v ulici Čechova ke koniktu 

mezi dvěma řidiči vozidel, kdy jeden 

z řidičů zde zablokoval pozemní 

komunikaci a řidička druhého vozidla 

nemohla projet. Mezi mužem a ženou 

došlo dle jejich tvrzení k vzájemnému 

slovnímu napadení.  Vzhledem 

k tomu, že osoby nebyly schopny se na 

místě domluvit, tak je tato záležitost 

ř e š e n a  j a k o  p ř e s t u p e k  p r o t i 

občanskému soužití a bude předána 

na Městský úřad Jesenice k dořešení. 

Bohužel agresivita řidičů stále stoupá 

a denně je řešeno několik takových 

jednání. Ne vždy to však končí jen 

u slovního napadení, ale na scénu 

přichází i fyzické napadení.

Mimo uvedené případy, policisté 

přistihli dalších pět řidičů, kteří v obci 

Vestec řídili vozidla pod vlivem 

alkoholu nebo drog. V některých 

případech byly zahájeny úkony 

v trestním řízení pro podezření 

z přečinu ohrožení pod vlivem 

návykové látky a některé jsou řešeny 

jako přestupek.

V sobotu  12 .  9 .  proběhla 

u Vesteckého rybníka akce 

pro děti nazvaná Dopravní 

cyklohrátky, kterou si pro Vás a Vaše 

děti připravily opět maminky z RC 

Baráček.  Počasí  bylo  př í jemné 

a  k  rybníku dorazi lo  na kolech 

a odrážedlech celkem 52 dětí ve věku 

2-11 let. Pro všechny účastníky byla 

připravena řada zajímavých úkolů 

a také se zde mohli dozvědět něco 

nového.

Hned na startu děti obdržely plánek se 

stanovišti, kam sbíraly razítka za 

splněné úkoly. Nejen děti, ale i rodiče 

se seznámili např. s pravidly pro jízdu 

na kole nebo s povinnou výbavou kola 

a slíbili, že si doplní chybějící odrazky 

a doplňky. Samozřejmě nechybělo ani 

seznámení s dopravními značkami, 

které děti hravě poznávaly, a dokonce 

si mohly namalovat vlastní značku 

podle své fantazie. A tak vznikaly 

krásné značky, které svět dosud 

n e v i d ě l .  N a  s v ý c h  k o l e c h 

a odrážedlech si děti vyzkoušely jízdu 

po kruhovém objezdu a slalom mezi 

kužely. Všichni to krásně zvládli 

a nedošlo ani k žádnému karambolu. 

Kluci i holky si také naplno užili hru 

s autíčky ve špičkovém 3D modelu 

města se silnicemi a značkami, 

let ištěm, nemocnicí  a  dokonce 

i zoologickou zahradou. Děti i rodiče 

se seznámili s různými typy reexních 

prvků a  důleži tými  t ísňovými 

telefonními čísly, která dokonce 

někteří rodiče dostali za úkol doučit! 

Překvapilo nás, jak byly děti šikovné, 

když správně vytřídily, co patří a co 

nepatří do lékárničky. Mezi obvazy, 

nůžkami a obinadly našly třeba 

kaštany, zubní kartáček nebo lžičku. 

Děti si také zkusily zapnout sebe nebo 

panenku do autosedačky a nakonec 

ošetřily „zraněné“ rodiče a obvázaly 

jim jejich jako poraněné ruce.

Po projetí všech stanovišť a splnění 

úkolů dostaly děti od organizátorů 

překrásné ručně šité taštičky na kolo 

a další drobné dárečky, které nejen jim, 

ale i rodičům rozzářily oči. To se pak 

jelo domů!

Moc děkujeme všem, kteří nám 

pomohli Cyklohrátky zorganizovat 

a už se těšíme na další ročník. Více 

fotograí z Dopravních cyklohrátek 

a přehled dalších našich akcí naleznete 

na www.rcbaracek.cz.

REPORTÁŽ Z CYKLOHRÁTEK
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Pravidelný program RC Baráček

Milé maminky a tatínkové, milé děti, máme za sebou úvodní měsíce nového 

školního roku, které s sebou přinesly nutné změny v našem pravidelném 

programu.

Od října už u nás nenajdete kurz Jógy pro dospělé, a kurz Fitmami se nově koná 

dvakrát týdně v pondělí a ve středu vždy od 9 hod. Kurz Pilates s hlídáním dětí 

končí 26. 10. 2015 a dále bude pokračovat od ledna 2016. Nově jsme ale přidali nový 

typ cvičení s tancem pro maminky s úplně malinkými miminky v nosičkách nebo 

šátcích Dance4Mom. Kurz se koná každý čtvrtek od 9:30 v tělocvičně, registrace na 

lucie@perfectmom.cz.

 

Kurzy pro děti se nemění, stále se můžete hlásit na všechny kurzy:  Angličtina pro 

děti 5-7 let (čtvrtek 16:00), Barvička (úterý 10:00), Cvičení rodičů s dětmi 1-3 roky 

(středa 9:10 a 10:00), Pohádková jóga pro děti od 4 let (úterý 16:00), a kurzy 

hudební školy Yamaha (úterý a pátek dopoledne). Registrace je nutná vždy 

předem, kontakty na lektory naleznete na našich webových stránkách. Od ledna 

2016 se vrací také oblíbená Atletika (čtvrtek 16:00), hlásit se můžete už nyní na 

olivovaj@gmail.com.

Pozvánky na nejbližší akce pořádané nejen pro děti

Halloweenský karneval - sobota 31. 10. 2015 (15:30 – 17:30) v tělocvičně

Připravili jsme pro Vás a Vaše děti netradiční zábavné odpoledne plné soutěží, 

halloweenských výtvarných dílen, hudby a tance. Rádi přivítáme všechna 

strašidla, duchy, ale i princezny a jiné převleky! Vstupné 30 Kč, registrace předem 

na info@rcbaracek.cz. Každá maska získá sladkou koledu. Pro všechny je 

připraveno domácí občerstvení.

Seminář Vývoj dítěte 0-3 roky – úterý 10. 11. 2015 (8:30 – 10:00), v herně

Na dalším semináři s psychoterapeutkou si budeme povídat o správném vývoji 

našich nejmenších. Jaká jsou očekávání rodičů a jaké jsou možnosti dětí. Ukážeme 

si i několik zábavných her, jak můžeme děti dále rozvíjet. Pokud Vás toto téma 

zajímá nebo k němu máte jakékoliv otázky, určitě se přihlaste na email: 

katka.haladova@rcbaracek.cz a to nejpozději do neděle 1. 11. 2015. Vstupné je 60 Kč 

pro občany Vestce a 90 Kč pro ostatní. Seminář se koná v herně a své děti můžete 

vzít s sebou.

Vestecký jarmark rukodělných výrobků a dobrého jídla – sobota 21. 11. 2015 
(13:00 -  17:00), v zastřešené hale TJ Viktoria Vestec u fotbalového hřiště
Udělejte radost sobě i svým blízkým a přijďte strávit příjemné odpoledne spolu se 
svými sousedy ve společnosti dobrého jídla a pití! Pro děti bude připraveno 
zdobení perníčků a dílnička.

Zveme všechny nadšené amatéry, kteří doma vyrábí krásné a dobré věcičky, aby 
se o ně přišli podělit s ostatními vesteckými spoluobčany.

Budeme se těšit na Vaše domácí šperky, bylinková mýdla, marmelády, háčkované 
čepice, proutěné košíky, podzimní a vánoční dekorace, domácí svíčky, originální 
módní doplňky a další rukodělné výrobky. Poplatek za prodejní místo je 
symbolických 30 Kč. Kromě rukodělných výrobků uvítáme i všechny amatérské 
kuchaře, kteří se s námi připojí k mezinárodnímu festivalu jednodenních restaurací 
tzv. Restaurant Day. Prodávat můžete své vyhlášené koláče, rolády, pomazánky, 
klobásky, sekanou, pizzu, polévky, čaj i kávu. Vašemu umění a fantazii se meze 
nekladou :-)  Za prodejní místo neúčtujeme žádné poplatky, vše si ale musíte 
zajistit sami (tácky, příbory, ubrousky) a promítnout náklady přiměřeně do ceny 
prodávaných pochutin. Sami nastavujete cenu jídel a sami zodpovídáte za jejich 
kvalitu. Počet jídel není omezen, čím více tím lépe!
Registrace a další informace na info@rcbaracek.cz nebo na tel.: 602 607 967 do 
zaplnění prodejní kapacity.

Fotoateliér ve Vestci – neděle 29. 11. 2015 od 10:00, v tělocvičně
Zveme Vás na rodinné focení s fotografem Radoslavem Kopáčikem, 
specializujícím se na focení rodin, dětí a miminek. Nenechte si ujít jedinečnou šanci 
zachytit své ratolesti rukou profesionála a získat tak fotky, které Vás určitě potěší 
a mohou být originálním vánočním dárkem nebo novoročním přáním pro Vaše 
blízké. 
Rezervace nutná nejpozději do 26. 11. 2015 na e-mail: katka.haladova@rcbaracek.cz 
nebo na tel.: 777 129 542. Rezervovat si můžete konkrétní čas. Ceny od 350 Kč za 20 
min focení a 10 nejlepších digitálně zpracovaných fotek.

Více informací ke všem kroužkům a akcím a fotograe z již proběhnutých akcí 
naleznete na www.rcbaracek.cz. Těšíme se na Vás!

Za tým RC Baráček
Petra Vovsová
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školního roku, které s sebou přinesly nutné změny v našem pravidelném 
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Od října už u nás nenajdete kurz Jógy pro dospělé, a kurz Fitmami se nově koná 
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typ cvičení s tancem pro maminky s úplně malinkými miminky v nosičkách nebo 

šátcích Dance4Mom. Kurz se koná každý čtvrtek od 9:30 v tělocvičně, registrace na 

lucie@perfectmom.cz.

 

Kurzy pro děti se nemění, stále se můžete hlásit na všechny kurzy:  Angličtina pro 

děti 5-7 let (čtvrtek 16:00), Barvička (úterý 10:00), Cvičení rodičů s dětmi 1-3 roky 

(středa 9:10 a 10:00), Pohádková jóga pro děti od 4 let (úterý 16:00), a kurzy 

hudební školy Yamaha (úterý a pátek dopoledne). Registrace je nutná vždy 

předem, kontakty na lektory naleznete na našich webových stránkách. Od ledna 

2016 se vrací také oblíbená Atletika (čtvrtek 16:00), hlásit se můžete už nyní na 

olivovaj@gmail.com.

Pozvánky na nejbližší akce pořádané nejen pro děti

Halloweenský karneval - sobota 31. 10. 2015 (15:30 – 17:30) v tělocvičně

Připravili jsme pro Vás a Vaše děti netradiční zábavné odpoledne plné soutěží, 

halloweenských výtvarných dílen, hudby a tance. Rádi přivítáme všechna 

strašidla, duchy, ale i princezny a jiné převleky! Vstupné 30 Kč, registrace předem 

na info@rcbaracek.cz. Každá maska získá sladkou koledu. Pro všechny je 

připraveno domácí občerstvení.

Seminář Vývoj dítěte 0-3 roky – úterý 10. 11. 2015 (8:30 – 10:00), v herně

Na dalším semináři s psychoterapeutkou si budeme povídat o správném vývoji 

našich nejmenších. Jaká jsou očekávání rodičů a jaké jsou možnosti dětí. Ukážeme 

si i několik zábavných her, jak můžeme děti dále rozvíjet. Pokud Vás toto téma 

zajímá nebo k němu máte jakékoliv otázky, určitě se přihlaste na email: 

katka.haladova@rcbaracek.cz a to nejpozději do neděle 1. 11. 2015. Vstupné je 60 Kč 

pro občany Vestce a 90 Kč pro ostatní. Seminář se koná v herně a své děti můžete 

vzít s sebou.

Vestecký jarmark rukodělných výrobků a dobrého jídla – sobota 21. 11. 2015 
(13:00 -  17:00), v zastřešené hale TJ Viktoria Vestec u fotbalového hřiště
Udělejte radost sobě i svým blízkým a přijďte strávit příjemné odpoledne spolu se 
svými sousedy ve společnosti dobrého jídla a pití! Pro děti bude připraveno 
zdobení perníčků a dílnička.

Zveme všechny nadšené amatéry, kteří doma vyrábí krásné a dobré věcičky, aby 
se o ně přišli podělit s ostatními vesteckými spoluobčany.

Budeme se těšit na Vaše domácí šperky, bylinková mýdla, marmelády, háčkované 
čepice, proutěné košíky, podzimní a vánoční dekorace, domácí svíčky, originální 
módní doplňky a další rukodělné výrobky. Poplatek za prodejní místo je 
symbolických 30 Kč. Kromě rukodělných výrobků uvítáme i všechny amatérské 
kuchaře, kteří se s námi připojí k mezinárodnímu festivalu jednodenních restaurací 
tzv. Restaurant Day. Prodávat můžete své vyhlášené koláče, rolády, pomazánky, 
klobásky, sekanou, pizzu, polévky, čaj i kávu. Vašemu umění a fantazii se meze 
nekladou :-)  Za prodejní místo neúčtujeme žádné poplatky, vše si ale musíte 
zajistit sami (tácky, příbory, ubrousky) a promítnout náklady přiměřeně do ceny 
prodávaných pochutin. Sami nastavujete cenu jídel a sami zodpovídáte za jejich 
kvalitu. Počet jídel není omezen, čím více tím lépe!
Registrace a další informace na info@rcbaracek.cz nebo na tel.: 602 607 967 do 
zaplnění prodejní kapacity.

Fotoateliér ve Vestci – neděle 29. 11. 2015 od 10:00, v tělocvičně
Zveme Vás na rodinné focení s fotografem Radoslavem Kopáčikem, 
specializujícím se na focení rodin, dětí a miminek. Nenechte si ujít jedinečnou šanci 
zachytit své ratolesti rukou profesionála a získat tak fotky, které Vás určitě potěší 
a mohou být originálním vánočním dárkem nebo novoročním přáním pro Vaše 
blízké. 
Rezervace nutná nejpozději do 26. 11. 2015 na e-mail: katka.haladova@rcbaracek.cz 
nebo na tel.: 777 129 542. Rezervovat si můžete konkrétní čas. Ceny od 350 Kč za 20 
min focení a 10 nejlepších digitálně zpracovaných fotek.

Více informací ke všem kroužkům a akcím a fotograe z již proběhnutých akcí 
naleznete na www.rcbaracek.cz. Těšíme se na Vás!

Za tým RC Baráček
Petra Vovsová
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V minulém čísle jsme vám přinesli informace ze začátku nové sezóny, 
a protože už za sebou mají naši fotbalisté další zápasy, přinášíme vám 
aktuální informace za poslední měsíc.

 

A
mužstvo“ vyhrálo z posledních pěti zápasů celkem čtyři, na domácím hřišti Říčan 

porazilo tohoto favorizovaného soupeře 3:0. Škoda, že poslední zápas nevyšel 

a po 9. kole z toho je 7. místo v tabulce s 15 body, 5 vítězstvími a 4 prohrami. 

Problém, který se týká mnoha zápasů, je neproměňování šancí. Tak jako při zápase s Jiskrou 

Struhařov, kdy Viktorka celý první poločas tlačila, měla mnoho příležitostí, a přesto 

poločas končil skóre 0:1 po jedné z mála akcí soupeře. Ve druhém poločase se podařilo 

srovnat na 1:1 a v poslední minutě, po rozehrání standardní akce Jirkou Novotným, se trel 

Roman Matysík a změnil tak konečný stav na 2:1. V zápase s Týncem už se Viktorce tolik 

nedařilo a po sérii nastřelených břeven a tyčí odcházela z hřiště se skóre 1:4.

,,

 

B
mužstvo“ je na 5. místě se 14 body za 4 vítězství, dvě remízy a 3 prohry. 

Fotbalisté za sebou mají tradiční derby s Jesenicí, s kterou se rozešli remízou 2:2.

,,

O
bec Vestec reprezentovali na 

letošních sportovních hrách 

dva zástupci a tak vám 

redakce přináší zhodnocení od obou 

účastníků.

SPORTOVNÍ DEN SENIORŮ 
pohledem Aleny Dostálové

Letošní ročník sportovního klání 

dříve narozených se nesl 

v duchu podzimu. Proměnlivé 

počasí, menší účast, chybějící kulturní 

program a chybějící jedna disciplína 

pro jednotlivce.

Přesto si loňští vítězové přišli obhájit 

svá přední místa a změřit  sí ly 

s  ostatními.  Nejinak tomu bylo 

i  s  r e p r e z e n t a c í  z a  n a š i  o b e c . 

Zúčastnila jsem se pouze já a František 

Vrňata.

Také jsem přijela obhájit loňské 

1. místo v jedné z disciplín.

Výsledek byl i pro mě překvapující  

2 zlaté, 1 stříbrná. Ve třech nabízených 

disciplínách.

1) chůze s holemi  – Nordic 

Walking -2 x 400m

2) seniorský biatlon - hod míčků 

na cíl + běh

3) slalom mezi tyčkami -  50 m

František si vzal za cíl seznámit 

sportovní redaktory a ČT s naší obcí. 

Na závěr pozvánka. Všichni schopní 

senioři nad 60 let, nebojte se, je to 

zábavné a hlavně zvládnutelné! A pro 

ty, kteří se po celý rok hýbou ať už 

v přírodě, nebo v tělocvičně, je to 

hračka! 

Takže v příštím roce na shledanou ve 

větším počtu v duchu hesla Davida 

Hufa – Buď t seniore!

Alena Dostálová

VIKTORKA SE ZLEPŠUJE, JEN TO 
PROMĚŇOVÁNÍ ŠANCÍ SE MOC NEDAŘÍ

SPORTOVNÍ DEN SENIORŮ

říjen 2015říjen 2015

5. kolo 19.9.2015 Slapy - TJ Viktoria Vestec B 1:3

6. kolo 26.9.2015 TJ Viktoria Vestec B - Vrané 4:1

7. kolo 4.10.2015 Jesenice B - TJ Viktoria Vestec B 2:2

8. kolo 10.10.2015 TJ Viktoria Vestec B - Jílové B 6:1

9. kolo 18.10.2015 Zvole B - TJ Viktoria Vestec B 1:1

11. kolo 31. 10. 2015 od 14.00 Čisovice - TJ Viktoria Vestec B

12. kolo 7. 11. 2015 od 14.00 TJ Viktoria Vestec B - Libeř

13. kolo 14. 11. 2015 od 13.30 Radlík - TJ Viktoria Vestec B

Odehrané zápasy

Další zápasy

5. kolo 20.9.2015 TJ Viktoria Vestec - TJ Sokol Jankov 5:0

6. kolo 26.9.2015 FK Říčany - TJ Viktoria Vestec 0:3

7. kolo 4.10.2015 TJ Viktoria Vestec - Jiskra Struhařov 2:1

8. kolo 10.10.2015 Zruč nad Sázavou - TJ Viktoria Vestec 2:3

9. kolo 18.10.2015 TJ Viktoria Vestec - Týnec nad Sázavou 1:4

Další zápasy

11. kolo 1. 11. 2015 od 14.30 TJ Viktoria Vestec - TJ Zdislavice

12. kolo 7. 11. 2015 od 14.00 Uhlířské Janovice - TJ Viktoria Vestec

13. kolo 15. 11. 2015 od 13.30 Viktoria Vestec - Sokol Zvole

Odehrané zápasy
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SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ 
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHA 
POHLEDEM FRANTIŠKA VRŇATY

S
portovní hry seniorů, třetí ročník, se konaly dne 30. 9. 2015 v Praze na 

Kotlářce. Vestec reprezentovali paní Alena Dostálová a pan František Vrňata. 

Celé hry byly vedeny v duchu hesla „Nejde o výkony, ale o zábavu.“

Senioři byli rozděleni na kategorie muži a ženy a dále podle věku 60 - 64 let, 65-74 

let a 75 let a více. Soutěžní disciplíny pro všechny kategorie byly vypsány 

v pétanque /družstva/ a pro jednotlivce nordic walking (chůze s hůlkami), 

seniorský biatlon a slalom na čas. Již při samotném zahájení bylo jasné, že drtivá 

většina seniorů pojala soutěže ve smyslu hesla, že nejde o výkon, ale o zábavu. 

Někteří zkušení závodníci přijeli obhajovat vítězství z minulých ročníků a bylo to 

na jejich výkonech vidět. Mezi ně patřila i Alena Dostálová, která obhajovala ve své 

kategorii loňské první místo ve slalomu. Podařilo se jí to dokonale a získala první 

místo v chůzi s holemi a biatlonu, ve slalomu skončila druhá. Ziskem dvou zlatých 

a jedné stříbrné medaile se stala nejúspěšnější seniorkou  Sportovních her.

Během soutěží a v samotném závěru mohli všichni soutěžící hovořit s významnými 

sportovci, olympioniky a mistry světa jako jsou Bohumila Řimnáčová, členka 

stříbrného olympijského družstva gymnastek, Olga Šípková, mistryně světa 

v aerobiku, Imrich Bugár, mistr světa a stříbrný olympionik v hodu diskem. Průběh 

soutěží slovem provázel pan Jakub Bažant, sportovní zpravodaj České televize, 

která zde natáčela reportáž a odvysílala pořad na ČT Sport dne 4. 10. 2015. Byl to 

pohodový den, při kterém se sešly skupiny lidí nejen z Prahy, ale i okolí.

Do soutěže se zapojil i senior roku 2014, pan Josef Procházka, který se po úrazu na 

kole pohybuje pouze na invalidním vozíku, a přesto soutěžil v biatlonu za přispění 

své manželky. Nejstarší účastník, pan Jiří Smělý, ročník 1931, přijel až Teplic 

a obdržel skleněnou plaketu. Každý, kdo toto motivující ocenění obdrží, se musí 

příštích her zúčastnit znovu. Jeho odpověď byla jasná: „Budu se snažit, abych opět 

přijel.“

Není to výzva i pro vás ostatní? 

František Vrňata

27

sport
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říjen 2015
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