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Vážení čtenáři,

v ruce právě držíte červnové číslo Vesteckých listů. 
I v červnu vám přinášíme informace o dění v obci 
a jejím okolí.
První z červnových akcí máme již za sebou, Dětský den 
se podařil, počasí nám přálo a návštěvníci si připrave-
né atrakce i občerstvení pořádné užili. Fotograe 
najdete na konci tohoto vydání v galerii. Ale čekají nás 
další akce, Den IZS je v době vydání tohoto čísla již za 
námi, před námi je Fesťáček, Vodník a Neckyáda. 
Přijďte se na akce pobavit, na Neckyádu si nezapomeň-
te postavit vlastní plavidlo a můžete společně s dalšími 
brázdit hladinu našeho rybníka.
Vzhledem k blížícímu se termínu 1. 8. znovu zveřejňu-
jeme informace ke změnám linky 326, odkaz na stažení 
jízdních řádů je uveden v článku.
Článek v minulém čísle o vážení odpadu vyvolal 
dotazy našich čtenářů, proto je redakce shrnula 
a společně s odpověďmi je najdete v samostatném 
článku.
Fotbalisté udělali radost jistě nejen mně, obě dvě 
mužstva vybojovala postup a už se těším, až se i s dal-
šími fanoušky budu opět setkávat, a to nejen na 
domácích zápasech. Obec dlouhodobě sport podporu-
je, a proto došlo také k předání nové multifunkční haly 
našim nejmenším sportovcům.
Všem občanům přeji příjemné prožití letních měsíců, 
klidné a zážitky nabité prázdniny našim dětem. Věřím, 
že stejně jako já, se budete i při cestování, které je 
s létem neoddělitelně spojené, vždy těšit tam, kde jste 
doma. Do Vestce!
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Obecní úřad v novém
A jak bude obecní úřad v červenci vypadat? 

Více napoví vizualizace. 

Jak jste se mohli dočíst již v březnových Vesteckých listech, budova obecního úřadu se 
rekonstruuje. Okna jsou již vyměněna, probíhá výměna střechy, rýsuje se nová 
fasáda. Z  je tato akce hrazena z dotace. 90 %

6 10 16 21 25

V
 sobotu 11. 7. nás čeká druhý ročník Neckyády, věříme, že účast plavidel bude 
minimálně stejná, jako v loňském roce. Program akce najdete v pozvánkách na 
konci čísla, a jak to vypadalo v loňském roce, to nám připomene pár fotek.
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V
sobotu 6. 6. 2015 předal starosta 

obce Tibor Švec do užívání nově 
postavenou multifunkční halu 

v areálu sportoviště zástupci Fotbalové 
akademie (FAJN) Jiřímu Novotnému. 
Společně s Jirkou Novotným věříme, že 
nová hala zlepší podmínky pro trénování 
našich dětských fotbalových nadějí. Ale 
nejen jim je hala určena, hrají zde i naši 
nohejbalisté a zasportovat si může přijít 
i široká veřejnost.

V
 sobotu 6. 6. 2015 proběhl již 
tradiční dětský den. Letos byl 
opět ve spolupráci s prodejcem 

vozidel Škoda, společností AB Auto 
Brejla. Návštěvníkům se tak představily 
letošní novinky ze Škodovky včetně 
nového Superba. 

Celé akci přálo počasí a návštěvníci měli 
možnost se občerstvit nejen v tradičních 
stáncích nabízejících klobásy a maso, ale 
také ve stánku našich vietnamských 
spoluobčanů, kteří nabídli naopak jejich 
tradiční výrobek – závitky. Celé odpo-
ledne bylo nabité soutěžemi, atrakcemi, 
přátelským fotbalovým utkáním hráčů 
Viktorie a výběru hvězd, v jehož rámci 
byl zástupcům Klokánku předán šek na 
30.000 Kč, a spoustou další zábavy. 
Rozzářené obličeje dětských návštěvní-
ků a spokojené úsměvy dospělých 
svědčí o tom, že akce se podařila a už se 
začínáme připravovat na další v příštím 
roce. Fotograe najdete v galerii na konci 
tohoto vydání VL.

Dětský den

Linka 326

S
 blížícím se termínem 1. 8. 2015 přinášíme potěšující zprávu pro všechny, kteří 
využívají linku . Jak jsme avizovali již v únorových Vesteckých listech, dojde 326
k poměrně zásadnímu vylepšení. Nové jízdní řády najdete na www.vestec.cz

Co nás tedy od srpna čeká?

 většina spojů bude pokračovat ze současné konečné Opatova po trase Litochlebské 
náměstí, Chodovská tvrz, Pod Chodovem, Petýrkova (OC Chodov), U Kunratického 
lesa, Volha, Koleje Jižní město. Díky přidání zastávky Chodovská tvrz bude zajištěno 
navázání na expresní linku 125 na Smíchovské nádraží

 vzniknou nové zastávky ve Vestci, konkrétně Vestec, Albert, která bude zatím sloužit 
s provizorním vybavením a Vestec, BIOCEV, přes které pojedou všechny autobusy 
směrem do i z Jesenice. Víkendové spoje do Jesenice již dále nebudou zajíždět, naopak 
v době od 12 do 21 hodin budou jezdit k OC Chodov.

 žáci starší 10 let budou moct využít linku 326 pro dojíždění do ZŠ Campanus
 všechny vozy jsou nízkopodlažní, od 1. 8. budou nasazeny další dva nové vozy

Cyklostezka

I
 když už se to zdálo skoro nemožné, v Praze se konečně 
„pohnuly ledy“ a vypadá to, že vybudování 
chybějícího úseku cyklostezky na území 

Kunratic se letos opravdu povede. Chybějících 
několik set metrů umožní po dokončení pohodlné 
a bezpečné spojení do sousedních Kunratic, kde 
bude možné po průjezdu zastavěnou částí 
navázat dále do různých směrů v Praze. Ať už 
směrem na západ přes Libuš, Modřanskou rokli 
až na Vltavskou cyklostezku nebo směrem na 
sever přes Kunratický les dále do centra nebo na 
Jižní Město. 

Máte zajímavý tip na výlet na kole? 
Pošlete nám ho do redakce na e-mail: , rádi ho zveřejníme.redakce@vestec.cz

červen 2015 červen 2015

Předání multifunkční haly



 

V
sobotu 6. 6. 2015 předal starosta 

obce Tibor Švec do užívání nově 
postavenou multifunkční halu 

v areálu sportoviště zástupci Fotbalové 
akademie (FAJN) Jiřímu Novotnému. 
Společně s Jirkou Novotným věříme, že 
nová hala zlepší podmínky pro trénování 
našich dětských fotbalových nadějí. Ale 
nejen jim je hala určena, hrají zde i naši 
nohejbalisté a zasportovat si může přijít 
i široká veřejnost.

V
 sobotu 6. 6. 2015 proběhl již 
tradiční dětský den. Letos byl 
opět ve spolupráci s prodejcem 

vozidel Škoda, společností AB Auto 
Brejla. Návštěvníkům se tak představily 
letošní novinky ze Škodovky včetně 
nového Superba. 

Celé akci přálo počasí a návštěvníci měli 
možnost se občerstvit nejen v tradičních 
stáncích nabízejících klobásy a maso, ale 
také ve stánku našich vietnamských 
spoluobčanů, kteří nabídli naopak jejich 
tradiční výrobek – závitky. Celé odpo-
ledne bylo nabité soutěžemi, atrakcemi, 
přátelským fotbalovým utkáním hráčů 
Viktorie a výběru hvězd, v jehož rámci 
byl zástupcům Klokánku předán šek na 
30.000 Kč, a spoustou další zábavy. 
Rozzářené obličeje dětských návštěvní-
ků a spokojené úsměvy dospělých 
svědčí o tom, že akce se podařila a už se 
začínáme připravovat na další v příštím 
roce. Fotograe najdete v galerii na konci 
tohoto vydání VL.

Dětský den

Linka 326

S
 blížícím se termínem 1. 8. 2015 přinášíme potěšující zprávu pro všechny, kteří 
využívají linku . Jak jsme avizovali již v únorových Vesteckých listech, dojde 326
k poměrně zásadnímu vylepšení. Nové jízdní řády najdete na www.vestec.cz

Co nás tedy od srpna čeká?

 většina spojů bude pokračovat ze současné konečné Opatova po trase Litochlebské 
náměstí, Chodovská tvrz, Pod Chodovem, Petýrkova (OC Chodov), U Kunratického 
lesa, Volha, Koleje Jižní město. Díky přidání zastávky Chodovská tvrz bude zajištěno 
navázání na expresní linku 125 na Smíchovské nádraží

 vzniknou nové zastávky ve Vestci, konkrétně Vestec, Albert, která bude zatím sloužit 
s provizorním vybavením a Vestec, BIOCEV, přes které pojedou všechny autobusy 
směrem do i z Jesenice. Víkendové spoje do Jesenice již dále nebudou zajíždět, naopak 
v době od 12 do 21 hodin budou jezdit k OC Chodov.

 žáci starší 10 let budou moct využít linku 326 pro dojíždění do ZŠ Campanus
 všechny vozy jsou nízkopodlažní, od 1. 8. budou nasazeny další dva nové vozy

Cyklostezka

I
 když už se to zdálo skoro nemožné, v Praze se konečně 
„pohnuly ledy“ a vypadá to, že vybudování 
chybějícího úseku cyklostezky na území 

Kunratic se letos opravdu povede. Chybějících 
několik set metrů umožní po dokončení pohodlné 
a bezpečné spojení do sousedních Kunratic, kde 
bude možné po průjezdu zastavěnou částí 
navázat dále do různých směrů v Praze. Ať už 
směrem na západ přes Libuš, Modřanskou rokli 
až na Vltavskou cyklostezku nebo směrem na 
sever přes Kunratický les dále do centra nebo na 
Jižní Město. 

Máte zajímavý tip na výlet na kole? 
Pošlete nám ho do redakce na e-mail: , rádi ho zveřejníme.redakce@vestec.cz

červen 2015 červen 2015

Předání multifunkční haly



červen 2015 červen 2015

otázky a odpovědi z obce

1.  Může se stát, že budu za odpad platit víc, než v letošním roce?
Ne, maximálně zaplatíte stejnou cenu, kterou platíte letos.

2.  O kolik méně zaplatím, když budu mít malou (žádnou) produkci odpadu?
Maximální bonus je stanoven ve výši 40 procent v případě, že nevyprodukujete žádný 
odpad.

3.  Když nebudu mít žádný odpad, nebudu nic platit?
Platit budete, protože 60 procent poplatku slouží k pokrytí provozních nákladů na sběrný 
dvůr, svoz bioodpadu a na tříděný odpad.

4.  Bude možné nádoby u bytových domů uzamykat, aby nebyly zneužívány?
Ano, nádoby o objemu 1100 litrů budou na náklady obce osazeny zámky.

5.  Co když někdo hodí pytel s odpadem vedle mé nádoby, bude to započteno do mého 
svozu?
Ne, nebude. Odhození odpadu mimo nádoby k tomu určené je považováno za černou 
skládku a bude řešeno ze strany Obecní policie Vestec.

6.  Přesnost vážení 0,5 kg se mi zdá nereálná, opravdu to tak je?
Jednalo se o požadavek ve výběrovém řízení a váha má certikaci právě na přesnost 0,5 kg.

7.  Mám 14denní svoz, zůstane zachován?
Ano, 14denní svoz bude i nadále zachován, opět s možností bonusu až 40 procent.

8.  Budou někde dostupné informace o tom, kolik odpadu produkuji?
Ano, připravuje se internetový portál, kde budete mít možnost tuto informaci zjistit.

Otázky a odpovědi k vážení odpadu
Článek v minulém vydání Vesteckých listů vyvolal u občanů otázky, 

na které vám tedy přinášíme odpovědi.

Pošlete své oblečení na dovolenou

Prázdniny jsou za rohem a mnoho 
z nás se již chystá na dovolenou 
nebo si připravuje plány, kam 

vyrazit.
Napadlo vás někdy, že stejně, jako se 
potřebujete na dovolené pročistit vy, 
prospěje to čas od času i vašemu 
šatníku?
Než někam vyrazíte, zkuste ho 
prohlédnout. Oblečení, které již 
nebudete nosit nebo ho nepotřebuje-
te, pošlete dál, ať se také ještě někam 
podívá, než jeho život úplně skončí.
Jednou z možností, jak efektivně 
naložit s vyřazeným oblečením, je 
vhodit ho do sběrného kontejneru na 
textil.  
Tím, že oblečení vložíte do kontejne-
ru na textil, zabráníte jeho konci na 
skládce, kde by se jen obtížně 
rozkládalo.  Navíc by při  jeho 
rozkladu vznikal metan, amoniak 
a skleníkové plyny.
Kromě této ekologické stránky 
zároveň podpoříte několik nezisko-
vých organizací.
Společnost POTEX, která kontejnery 
provozuje, spolupracuje s organizac-
emi Naděje, CSSP, Společnou cestou 
a Progressive. Tam pak putuje 
vytříděné oblečení pro potřebné.
Oblečení, které se pro neziskové 
organizace nehodí (např. z důvodu 
jiné sezónnosti, nebo je příliš poško-
zené či špinavé) ani tak nepřijde na 
zmar. Potex má další partnery, kteří toto 
oblečení dokáží zpracovat. Může se tak 
dostat třeba do zemí třetího světa nebo se 
zpracuje na spoustu dalších výrobků, jako 
jsou čistící hadry, výplně do autosedaček, 

podklady pro koberce, izolace, papír nebo 
také bankovky. Nic tak neskončí na 
skládce a je dále efektivně využito.
Finančně pak ještě Potex pomáhá např. 
Klokánku Chabařovická, Pomocným 
tlapkám a Pro-Contactu.

Nejbližší kontejner najdete ve Vestci na 
parkovišti před Albertem.
Další informace si můžete vyhledat na 
www.recyklujemetextil.cz
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Letadlo An-2 OK-RID ze 
kterého se vykonají seskoky 
na cyklostezku

PROPAGAČNÍ 
SESKOKY 
MOŽNÁ VÍTE, MOŽNÁ NE - PADÁKŮ 
KŘÍDLO JE PADESÁT LET. PROPAGAČNÍ 
SESKOKY NA CYKOLOSTEZCE VE VESTCI.

Rokem 1975 začala, nástupem revolučního 
typu padáku „křídlo", nová éra parašutis-
mu. Nrtm. Ivan HOŠŠO a por. Ing. Ivo 
SKOTÁK byli v republice prvními, kteří 
padáky americké provenience „Stratostar" 
otestovali a posléze uvedli do sportovní 
praxe. Nrtm. Ivan HOŠŠO se stal posled-
ním mistrem republiky na padáku s klasi-
ckým vrchlíkem i prvním mistrem republi-
ky na padáku typu křídlo . 

 Šedesátá léta

Klasické kruhové padáky prošly změnou, ve 
vrchlících se začaly objevovat výřezy, otvory 

různých tvarů a velikostí. Účelem těchto 
"děr" paradoxně bylo zlepšení vlastností 
kruhových vrchlíků - lepší řiditelnost. 
Přesnost dopadu parašutisty se měřila 
ve stovkách metrů, prakticky bez možnosti 
místo dopadu ovlivnit. Zlepšením vlast-
ností kruhových vrchlíku se docílilo 
schopnosti padák řídit, přesnost dopadu se 
už měřila v metrech. Sláva kruhových 
padáků - amerického Paracomanderu, 
francouzského Papillonu, českosloven-
ských PTCH-8 a 9 a nejlepšího padáku té 
doby - sovětského UT-15 skončila přícho-
dem "létajících matrací" jak se jim posměš-
ně v začátcích říkalo. "Křídlo" bylo vymyš-
leno  j ako  zdvihac í  zař ízen í .  J eho 

 Připomenutí 50 let padáku křídlo na cyklostezce ve Vestci.
 
Cyklostezka ve Vestci je díky své poloze ideálním místem pro setkání příznivců 
parašutismu. Přímo vybízí - udělejte tady něco! Propagační seskoky provedou členové 
českého týmu PARASKI. Na ploše vytyčí cíl, do kterého se budou trefovat. Můžete 
hádat - bude odchylka v metrech nebo centimetrech? Seskoky budou v 10:00, 14:00 
a večerní výsadek bude upřesněn na místě. Akce by měla trvat po oba dny víkendu.

Podstatou padáku 
křídla jsou komory 
plněné vzduchem 
v příčném řezu tvaru 
leteckého profilu.

Na tomhle typu padáku budou ve dnech 18. a 19. 
července provedeny propagační seskoky na 
cyklostezku. přesně na cíl.

vynálezce Domina Jalbert po celá léta stavěl 
"zdviže" v podobě balónu a draků. Pak se začal 
zajímat o zlepšení vlastností padáku i on. 
V roce 1964 přihlásil patent svého řešení, které je 
největší změnou konstrukce padáku od dob 
renesančního Leonarda da Vinci. Padák začal 

Doskoková plocha je v blízkosti 
mrazíren. V blízkosti plochy 
bude možnost občerstvění 
z mobilního stánku. 

spíš létat než padat. Patent byl udělen 
v roce 1966. Na tomhle typu padáku 
budou provedeny propagační seskoky 
na cyklostezku ve Vestci. 
Je to připomenutí myšlenky, která 
umožnila dostat se do vzduchu snadněji 
stovkám tisíců paraglidistů, změnila 
parašutismus a umožnila vznik dalších 
sportů a zálib, jejichž technickým 
prostředkem a základem je - náporem 
vzduchu nafouknutá textilní konstruk-
ce vyvozující dopředným pohybem 
vztlak.

Vystoupení dívčí skupiny Toffees

Na závěr dne ve večerních hodinách 
vystoupí dívčí skupina Toffees s re-
pertoárem šedesátých let v dobových 
kostýmcích. Během vystoupení parašu-
tisté provedou seskok se světlicemi. 

PAR
ACH
UTE

50 let slaví i minisukně, dojde na cyklostezce k vzájemnému 
propojení dvou zásadních řešení, která ovlivňují i současné 
generace? Se skupinou Toffees ano! Dívky i maminky, 
místa je tu dost! Přijďte se také ukázat.

i minisukně

Akce je závislá 
na počasí, 
přejme si, aby 
nezasáhlo do 
jejího usku-
tečnění.



 50

červen 2015 červen 2015

zveme vás zveme vás

Letadlo An-2 OK-RID ze 
kterého se vykonají seskoky 
na cyklostezku

PROPAGAČNÍ 
SESKOKY 
MOŽNÁ VÍTE, MOŽNÁ NE - PADÁKŮ 
KŘÍDLO JE PADESÁT LET. PROPAGAČNÍ 
SESKOKY NA CYKOLOSTEZCE VE VESTCI.

Rokem 1975 začala, nástupem revolučního 
typu padáku „křídlo", nová éra parašutis-
mu. Nrtm. Ivan HOŠŠO a por. Ing. Ivo 
SKOTÁK byli v republice prvními, kteří 
padáky americké provenience „Stratostar" 
otestovali a posléze uvedli do sportovní 
praxe. Nrtm. Ivan HOŠŠO se stal posled-
ním mistrem republiky na padáku s klasi-
ckým vrchlíkem i prvním mistrem republi-
ky na padáku typu křídlo . 

 Šedesátá léta

Klasické kruhové padáky prošly změnou, ve 
vrchlících se začaly objevovat výřezy, otvory 

různých tvarů a velikostí. Účelem těchto 
"děr" paradoxně bylo zlepšení vlastností 
kruhových vrchlíků - lepší řiditelnost. 
Přesnost dopadu parašutisty se měřila 
ve stovkách metrů, prakticky bez možnosti 
místo dopadu ovlivnit. Zlepšením vlast-
ností kruhových vrchlíku se docílilo 
schopnosti padák řídit, přesnost dopadu se 
už měřila v metrech. Sláva kruhových 
padáků - amerického Paracomanderu, 
francouzského Papillonu, českosloven-
ských PTCH-8 a 9 a nejlepšího padáku té 
doby - sovětského UT-15 skončila přícho-
dem "létajících matrací" jak se jim posměš-
ně v začátcích říkalo. "Křídlo" bylo vymyš-
leno  j ako  zdvihac í  zař ízen í .  J eho 

 Připomenutí 50 let padáku křídlo na cyklostezce ve Vestci.
 
Cyklostezka ve Vestci je díky své poloze ideálním místem pro setkání příznivců 
parašutismu. Přímo vybízí - udělejte tady něco! Propagační seskoky provedou členové 
českého týmu PARASKI. Na ploše vytyčí cíl, do kterého se budou trefovat. Můžete 
hádat - bude odchylka v metrech nebo centimetrech? Seskoky budou v 10:00, 14:00 
a večerní výsadek bude upřesněn na místě. Akce by měla trvat po oba dny víkendu.

Podstatou padáku 
křídla jsou komory 
plněné vzduchem 
v příčném řezu tvaru 
leteckého profilu.

Na tomhle typu padáku budou ve dnech 18. a 19. 
července provedeny propagační seskoky na 
cyklostezku. přesně na cíl.

vynálezce Domina Jalbert po celá léta stavěl 
"zdviže" v podobě balónu a draků. Pak se začal 
zajímat o zlepšení vlastností padáku i on. 
V roce 1964 přihlásil patent svého řešení, které je 
největší změnou konstrukce padáku od dob 
renesančního Leonarda da Vinci. Padák začal 

Doskoková plocha je v blízkosti 
mrazíren. V blízkosti plochy 
bude možnost občerstvění 
z mobilního stánku. 

spíš létat než padat. Patent byl udělen 
v roce 1966. Na tomhle typu padáku 
budou provedeny propagační seskoky 
na cyklostezku ve Vestci. 
Je to připomenutí myšlenky, která 
umožnila dostat se do vzduchu snadněji 
stovkám tisíců paraglidistů, změnila 
parašutismus a umožnila vznik dalších 
sportů a zálib, jejichž technickým 
prostředkem a základem je - náporem 
vzduchu nafouknutá textilní konstruk-
ce vyvozující dopředným pohybem 
vztlak.

Vystoupení dívčí skupiny Toffees

Na závěr dne ve večerních hodinách 
vystoupí dívčí skupina Toffees s re-
pertoárem šedesátých let v dobových 
kostýmcích. Během vystoupení parašu-
tisté provedou seskok se světlicemi. 

PAR
ACH
UTE

50 let slaví i minisukně, dojde na cyklostezce k vzájemnému 
propojení dvou zásadních řešení, která ovlivňují i současné 
generace? Se skupinou Toffees ano! Dívky i maminky, 
místa je tu dost! Přijďte se také ukázat.

i minisukně

Akce je závislá 
na počasí, 
přejme si, aby 
nezasáhlo do 
jejího usku-
tečnění.



Z KNIHY UDÁLOSTÍ:

červen 2015 červen 2015

právnické okenko

N
ová 
právní úprava 
nemovitostí přináší řadu 

úskalí, ale i pozitiv. Nejvýznamnější 
změny se týkají především úprav nájem-
ních smluv, kdy nový občanský zákoník 
přiznává nájemníkům řadu práv, které se 
však nemusí líbit pronajímatelům.

Jde zejména o nově přiznaná práva 
v novém bytě podnikat nebo mít podná-
jemníka bez souhlasu pronajímatele.

Pronajímatel má naopak méně starostí při 
výpovědi nájmu z bytu. Nově již nepotře-
buje k výpovědi z nájmu bytu přivolení 
soudu a především si již nemusí dělat 
starosti s bytovými náhradami. Jako 
problematická se jeví úprava úročení 
složené jistoty (kauce), neboť výše úroku 
může být v řadě případů diskutabilní.

V souvislosti s tím je proto vhodné výši 
úroku navrhnout přímo v nájemní 
smlouvě odkazem na bankovní účet, kde 
budou peněžní prostředky uloženy.

Velice pozitivně lze vnímat úpravu 
opuštěných staveb, tzn. že stavba po 
uplynutí 10 let, kdy se o ní nikdo nestaral, 
připadne státu. Tato nová úprava přispěje 
ke změně přístupu vlastníků k nemovitos-
tem, kteří nechávali nemovitosti řadu let 
bez povšimnutí.  Současně tato úprava 

 
u s n a d n í 
obcím například odstraně-
ní staveb, které ohrožují svým stavem 
bezprostřední okolí.

Jako krok správným směrem se jeví 
posílení důvěry k zápisu do katastru 
nemovitostí. Stejně tak i rozšíření zapiso-
vaných údajů do katastru nemovitostí, 
jako například údaj o pachtu zemědělské 
půdy, o nájmu či výhradě spoluvlastnictví 
atd. Nicméně v souvislosti s posílením 
role zápisu v katastru nemovitostí 
přichází i větší odpovědnost vlastníků 
nemovitostí, neboť může dojít k situaci, 
kdy dojde k neoprávněnému převodu 
nemovitosti, ať již pochybením úředníka 
úřadu,  č i  podvodným jednáním. 
V takovém případě má totiž vlastník 
možnost úspěšně se bránit pouze do tří let 
ode dne zápisu, resp. do 1 měsíce ode dne, 
kdy se o podezřelém zápisu dozvěděl.    

S přihlédnutím k výše uvedeným skuteč-
nostem souvisejícím s problematikou 
nemovitostí,  bude další příspěvek 
věnován právu vlastnit a užívat tuto 
nemovitost.

JUDr. Jaroslav Bednář
Marek Kowalewski  

Nemovitosti 
práva nájemníků Nesprávné parkování

Doprava bývá v letních měsících mnohdy 
velmi ztížená. Komplikují ji nejen místní, 
ale i rekreující se obyvatelé okolních měst a 
obcí. Stavební práce jsou v tomto období v 
plném proudu a dělníkům nezbývá než 
parkovat v okolí staveb. Se svými vozidly 
tak řidiči parkují doslova všude a nedbají 
ustanovení dopravních značek. V poslední 
době zaznamenáváme zvýšený nárůst 
dopravních přestupků, za které byla 
několika neukázněným motoristům 
uložena bloková pokuta. Nejčastějším 
důvodem bylo nerespektování dopravní 
značky „Zákaz zastavení". Druhým 
častým přestupkem bylo parkování na 

silniční vegetaci nebo stání na chodníku. 
Jen za měsíc květen řešila obecní policie 
celkem 153 dopravních přestupků. 
Všechny motoristy tímto žádáme, aby 

dodržovali dopravní předpisy. Vyhnou se 
zbytečným komplikacím a jednáním se 
strážníky.

Volně pobíhající pes

Dne 21. 5. 2015 v 10:52 hodin přijala hlídka obecní 
policie žádost o odchycení volně pobíhajícího psa před 
prodejnou Albert. Hlídka na místě psa odchytila 
a umístila do záchytného kotce. Ještě téhož dne si 
majitel ve večerních hodinách svého psa vyzvedl. Věc 
byla řešena domluvou.

Poškození vozidla

Dne 21. 5. 2015 přijímají policisté oznámení o poškození vozidla zn. Mercedes, ke 
kterému mělo dojít z 20. na 21. května v ulici Okružní. Na vozidle neznámý pachatel 
způsobil vrypy, škoda na vozidle dosahuje výše 60.000 Kč. Věc je šetřena jako trestný čin 
poškození cizí věci.
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I přes zákaz řídil

Dne 26. 5. 2015 kontrolovala hlídka Dopravního inspektorátu Praha-venkov JIH 
v ulici Na Průhoně řidiče, který řídil osobní motorové vozidlo zn. Škoda Favorit. Lustrací 
bylo zjištěno, že 68letý řidič má platný zákaz řízení motorových vozidel. Dopravní 
inspektorát dále věc řeší jako trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázá-
ní.

Další poškození vozidla

K dalšímu poškození osobního motorového vozidla došlo v době od 25. 5. 2015 do 26. 

5. 2015 v ulici Javorová, kde rovněž neznámý pachatel poškrábal vozidlo zn. Opel. 
Tímto jednáním vznikla škoda na vozidle ve výši 10.000 Kč. Věc je šetřena jako trestný čin 
poškození cizí věci.

Nález mrtvého muže

Dne 31. 5. 2015 okolo 10:00 hodin jsou policisté přivolání na ulici Vídeňskou, kde 
v buňce poblíž společnosti Rupexim byl nalezen mrtvý muž. Policisté zabezpečují místo 
nálezu a na místo je přivolána Služba kriminální policie a vyšetřování. Prvotním ohledá-
ním lékaře nejsou zjištěna zranění ani nic, co by nasvědčovalo cizímu zavinění. Případ si 
přebírají kriminalisté a důvody úmrtí jsou i nadále v šetření.

Dopravní nehoda na Vídeňské

Dne 31. května 2015 v 19:00 hodin došlo v ulici Vídeňská ve směru jízdy od obce 
Jesenice na Prahu k dopravní nehodě mezi vozy Škoda Octavia a Subaru Legacy. Řidič 
vozidla Škoda narazil do zadní části vozidla Subaru, které přibrzďovalo za kolonou 
pomalu jedoucích vozidel. Test na alkohol byl u obou řidičů negativní. Hmotná škoda na 
vozidlech činí předběžně 200.000 Kč, dopravní nehodu dále šetří Dopravní inspektorát 
Praha-venkov JIH.

Pátrání po pachatelích krádeže

Policisté pátrají po dvojici pachatelů, kteří  dne 30. 5. 2015 mezi 19. a 20. hodinou
odcizili několik desítek palet z jedné z rem na ulici Vídeňská. Jeden ze spolupachatelů 
přelezl oplocení a následně palety z pozemku předával komplici, který je ukládal do 
vozidla. Tímto jednáním způsobili škodu za více než 20.000 Kč. Do rmy se vrátili 
několikrát. V souvislosti s tímto případem pátráme po dvou mladících ve věku okolo 25 
let. První je vysoký cca 175 cm, hubené postavy. Druhý je menší podsadité postavy. 
Pachatelé užili vozidlo zn. BMW staršího roku výroby v provedení kombi, tmavě modré 
barvy. Věc je šetřena jako trestný čin krádeže.

           Odcizení registrační značky

Dne 2. 6. 2015 dosud neznámý pachatel odcizil z vozidla Škoda Fabia přední registrač-
ní značku. Vozidlo bylo zaparkováno okolo 13:15 hodin na ulici Vídeňská před OD 
Albert. Věc je šetřena jako přestupek proti majetku.

Pohřešovaná žena

Dne 2. 6. 2015 okolo 18:30 hodin oznamuje policistům žena pohřešování své 
kamarádky, která odešla z bytu v ulici Ve Stromkách, kdy si nechala všechny věci doma 
a na stole ponechala dopis s tím, že se loučí a je pouze na obtíž. Policisté okamžitě začali 
po této ženě pátrat. Nakonec byla v pořádku nalezena okolo 20:15 hodin, kdy se pohybo-
vala po pražském Chodově. Žena uvedla, že si vše rozmyslela a vrátila se zpět domů. 
O sebevraždu se nepokusila a ani to neměla v úmyslu.

Kontrola hmotnosti nákladních vozidel

Dne 4. 6. 2015 probíhala další společná akce Obecní policie Vestec a Celní správy, která 
byla zaměřena především na kontrolu dodržování maximální povolené hmotnosti 
nákladních vozidel. Kombinované hlídky se pohybovaly ve Vestci, Dolních Břežanech 
a v dalších obcích, kontrolní stanoviště bylo zřízeno v obci Hodkovice. Kontroluje se nejen 
celková váha, ale i váha na jednotlivých nápravách. Váha má přesnost 20 kg a vozidlo je 
zkontrolováno během několika minut. Tato společná akce nebyla poslední a věříme, že 
i díky vysokým pokutám za porušení maximální hmotnosti, se podaří tento problém 
minimalizovat a naše silnice tak budou alespoň trochu ušetřeny od poškozování.

15



červen 2015 červen 2015červen 2015

I přes zákaz řídil

Dne 26. 5. 2015 kontrolovala hlídka Dopravního inspektorátu Praha-venkov JIH 
v ulici Na Průhoně řidiče, který řídil osobní motorové vozidlo zn. Škoda Favorit. Lustrací 
bylo zjištěno, že 68letý řidič má platný zákaz řízení motorových vozidel. Dopravní 
inspektorát dále věc řeší jako trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázá-
ní.

Další poškození vozidla

K dalšímu poškození osobního motorového vozidla došlo v době od 25. 5. 2015 do 26. 

5. 2015 v ulici Javorová, kde rovněž neznámý pachatel poškrábal vozidlo zn. Opel. 
Tímto jednáním vznikla škoda na vozidle ve výši 10.000 Kč. Věc je šetřena jako trestný čin 
poškození cizí věci.

Nález mrtvého muže

Dne 31. 5. 2015 okolo 10:00 hodin jsou policisté přivolání na ulici Vídeňskou, kde 
v buňce poblíž společnosti Rupexim byl nalezen mrtvý muž. Policisté zabezpečují místo 
nálezu a na místo je přivolána Služba kriminální policie a vyšetřování. Prvotním ohledá-
ním lékaře nejsou zjištěna zranění ani nic, co by nasvědčovalo cizímu zavinění. Případ si 
přebírají kriminalisté a důvody úmrtí jsou i nadále v šetření.

Dopravní nehoda na Vídeňské

Dne 31. května 2015 v 19:00 hodin došlo v ulici Vídeňská ve směru jízdy od obce 
Jesenice na Prahu k dopravní nehodě mezi vozy Škoda Octavia a Subaru Legacy. Řidič 
vozidla Škoda narazil do zadní části vozidla Subaru, které přibrzďovalo za kolonou 
pomalu jedoucích vozidel. Test na alkohol byl u obou řidičů negativní. Hmotná škoda na 
vozidlech činí předběžně 200.000 Kč, dopravní nehodu dále šetří Dopravní inspektorát 
Praha-venkov JIH.

Pátrání po pachatelích krádeže

Policisté pátrají po dvojici pachatelů, kteří  dne 30. 5. 2015 mezi 19. a 20. hodinou
odcizili několik desítek palet z jedné z rem na ulici Vídeňská. Jeden ze spolupachatelů 
přelezl oplocení a následně palety z pozemku předával komplici, který je ukládal do 
vozidla. Tímto jednáním způsobili škodu za více než 20.000 Kč. Do rmy se vrátili 
několikrát. V souvislosti s tímto případem pátráme po dvou mladících ve věku okolo 25 
let. První je vysoký cca 175 cm, hubené postavy. Druhý je menší podsadité postavy. 
Pachatelé užili vozidlo zn. BMW staršího roku výroby v provedení kombi, tmavě modré 
barvy. Věc je šetřena jako trestný čin krádeže.

           Odcizení registrační značky

Dne 2. 6. 2015 dosud neznámý pachatel odcizil z vozidla Škoda Fabia přední registrač-
ní značku. Vozidlo bylo zaparkováno okolo 13:15 hodin na ulici Vídeňská před OD 
Albert. Věc je šetřena jako přestupek proti majetku.

Pohřešovaná žena

Dne 2. 6. 2015 okolo 18:30 hodin oznamuje policistům žena pohřešování své 
kamarádky, která odešla z bytu v ulici Ve Stromkách, kdy si nechala všechny věci doma 
a na stole ponechala dopis s tím, že se loučí a je pouze na obtíž. Policisté okamžitě začali 
po této ženě pátrat. Nakonec byla v pořádku nalezena okolo 20:15 hodin, kdy se pohybo-
vala po pražském Chodově. Žena uvedla, že si vše rozmyslela a vrátila se zpět domů. 
O sebevraždu se nepokusila a ani to neměla v úmyslu.

Kontrola hmotnosti nákladních vozidel

Dne 4. 6. 2015 probíhala další společná akce Obecní policie Vestec a Celní správy, která 
byla zaměřena především na kontrolu dodržování maximální povolené hmotnosti 
nákladních vozidel. Kombinované hlídky se pohybovaly ve Vestci, Dolních Břežanech 
a v dalších obcích, kontrolní stanoviště bylo zřízeno v obci Hodkovice. Kontroluje se nejen 
celková váha, ale i váha na jednotlivých nápravách. Váha má přesnost 20 kg a vozidlo je 
zkontrolováno během několika minut. Tato společná akce nebyla poslední a věříme, že 
i díky vysokým pokutám za porušení maximální hmotnosti, se podaří tento problém 
minimalizovat a naše silnice tak budou alespoň trochu ušetřeny od poškozování.

15



červen 2015 červen 2015

Velká cesta pro 
malé pulečky

 neděli 24. května mohly děti v před-

Vstihu oslavit svůj svátek a vydat se na 
již čtvrtou Velkou cestu pro malé 

pulečky. Tentokrát pro ně maminky z Rodi-
nného centra Baráček připravily úkoly, které je 
zavedly do oblíbeného a tajemného světa 
dinosaurů. I díky příznivému počasí přišlo 
rekordních 73 dětí ve věku od dvou do osmi 
let. Úkoly byly připravené tak, aby se děti i při 
takto velkém věkovém rozpětí nenudily 
a užily si zábavu i ponaučení. 
Start byl tradičně na hrázi Vesteckého rybníka. 
Děti už si zvykly, že na Pulečkách si mohou na 
všechno sáhnout, vše si vyzkoušet - a tím se 
i hodně naučit. A tak se třídilo, chytalo, patlalo 
a preparovalo. Napadlo by vás třeba třídit 
dinosaury na masožravé a býložravé podle 
jejich ... ehm... hovínka? Nebo si vyzkoušet, 
j a k o  k t e r ý  p t e r o s a u r u s  j s t e  v e l c í ? 
Mozkovým závitům dala odpočinout napína-

vá hra, při které malí brachiosauři spásali 
s rukama za zády listí vysoko na stromě. A že 
to byly ve skutečnosti bonbóny? To je přece jen 
malý, zanedbatelný detail. Zajímavé bylo také 
stanoviště, na kterém mohly děti porovnat 
modely největšího a nejmenšího dinosauřího 
vajíčka nebo vidět, jak asi vypadal malý 
dinosaurus rostoucí a vyvíjející se ve vajíčku.  
Zážitkem byla bezpochyby i paleontologická 
část, ve které si děti nejprve zkusily odkrýt 
různé fosilie. Z těch si pak s pomocí plastelíny 
a sádry vyrobily vlastní odlitky, které si 
odnesly domů. No řekněte - kdo má doma 
vlastnoruční odlitek lebky dinosaura, jeho 
kůže nebo třeba dráp velociraptora? Po 
nalakování můžete fosilii ukrýt v pískovišti 
a odkrývat ji znovu a znovu. Vrcholem cesty 
Pulečků bylo naleziště s třímetrovou dinosauří 
kostrou. Při jejím odkrývání mohly děti 
uplatnit získané dovednosti a i díky týmové 

spolupráci se cítit  jako opravdoví paleontologo-
vé. Už jste si sáhli na opravdový zub tyranosaura 
rexe? 
Pokud jste to nestihli v květnu ve Vestci, 
m ů ž e m e  v á m  j e n  d o p o r u č i t  n á v š t ě v u 
Triloparku, který nám na Pulečky zapůjčil nejen 
kostru, ale přivezl i opravdové zkameněliny 
trilobitů nebo právě rexův zub. Více informací 
najdete na www.trilopark.eu. 
A tak nezbývá než věřit, že z řad dnešních 

malých Pulečků vzejdou budoucí skuteční 
paleontologové. 
Děkujeme za podporu obci Vestec, Triloparku 
a dalším jednotlivcům, kteří se na přípravě 
Dinosauřích Pulečků podíleli. A těšíme se za rok 
na další! A pokud patříte mezi rodiče, které 
zaujala domácí plastelína, recept na ni najdete na 
www.rcbaracek.cz. 

Jarmila Herbrychová

Seminář „Předškoláček“
Dne 20. 5. se v Baráčku konal seminář na téma „Máme doma předškoláčka“. S psychterapeutkou paní Hruškovou  
jsme probrali vše, co se týká zdárného vývoje dítěte tak, aby bez problému zvládlo nástup do první třídy. Dozvěděli 
jsme se, jak podporovat a rozvíjet dovednosti dítěte, vyzkoušeli jsme si i několik her, které mohou děti nenásilnou 
formou připravit na školní výuku a zapojit se mohou rodiče i prarodiče.  

O tom, že by dítě v první třídě mělo znát své jméno a adresu, asi nikdo nepochybuje. Nicméně, dítě, které nastupuje do 
školy, by mělo mít i další znalosti, např. by mělo být schopné určit rozdíly mezi uvnitř - venku, vpředu - vzadu, mělo by 
umět sluchem rozeznat a správně pojmenovat počáteční a poslední písmenka ve slovech apod. Jako zajímavost jsme se 
například dozvěděli, že děti, které jsou nadané na zpěv, mají obvykle větší nadání na jazyky, a naopak fyzicky zdatné 
děti lépe zvládají řešení matematických úloh. 
Opět jsme odcházeli o něco chytřejší a s předsevzetím, že nově nabyté znalosti zcela jistě zúročíme v přípravě našich 
malých předškoláčků na nástup do první třídy. 

Jarmila Ságlová

Kolektiv RC Baráček Vám přeje krásné léto!
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Kolektiv RC Baráček Vám přeje krásné léto!
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Konec školního roku 
v Mateřské škole Vestec

Š
kolní rok pomalu končí, a přestože 
utekl jako voda, byl úspěšný, pestrý 
a rozhodně jsme nezaháleli. Zažili 

jsme s dětmi mnoho společných chvil 
a akcí. Učili jsme se navzájem, hráli si, 
bavili se, sportovali, upevňovali kamarád-
ství, naučili se řešit problémy a různé 
situace, hledali si své místo v kolektivu, 
poznávali okolí, jezdili do divadla a na 
výlety. Na mnoha akcích jsme se sešli 
i společně s rodiči, sourozenci či prarodiči. 
Děkujeme za Váš zájem, za každou milou 
větičku pochvaly, která pohladí na duši. 

Jsem ráda, že jsou mezi námi tací, kterým 
není lhostejné, jak s dětmi pracujeme 
a v jakém prostředí se vzdělávají.
Díky účasti v grantových projektech se 
v tomto školním roce podařilo šesti 
učitelkám vyjet na zahraniční stáž, kde 
jsme sbírali inspiraci a měli možnost se 
podívat, jak je organizované předškolní 
vzdělávání v jiných zemích. Také naše 
školka předala své zkušenosti z environ-
mentálního vzdělávání a přivítala 3 stáži-
stky během školního roku u nás v MŠ.    

Každoročně se v závěru školního roku 
loučíme s našimi předškoláky – budoucími 
prvňáčky. V letošním roce se rozloučíme 
s 22 dětmi. Děti, které před 3 lety přišly 
s rodiči za ruku, pevně se jich držící a teď 
jsou to samostatní předškoláci, připravení 
do 1. třídy. Na jejich počest a na oslavu 
konce školního roku pořádáme ve čtvrtek 
18. 6. od 16:30 hodin „Zahradní slavnost“, 
již tradičně s vystoupením předškoláků 
a kapely Big Band. Přijďte, jste srdečně 
zváni! 
V posledním červnovém týdnu je napláno-
vaná ještě jedna akce určená budoucím 
školákům a to přespání ve školce. Čeká je 
vodnická maturita s podvečerní procház-
kou kolem rybníka. 
Za úspěšný rok, spolupráci a zvládnutí 
všeho, co školní rok přinesl, děkuji všem 
kolegyním, kolegům a celému personálu 
mateřské školy, rodičům a obci Vestec.
Za celou mateřskou školu přeji všem 
krásné léto plné sluníčka, krásných chvil se 
svými rodinami a spoustu neopakovatel-
ných zážitků z prázdninových výletů.   

  
                                   

Mgr. Daniela Pořízková, 
ředitelka MŠ Vestec 

Škola v přírodě Chotětice - červen 2015

První červnový týden jsme se s dětmi 
vydali do nedalekého Eldoráda, 
abychom pomohli indiánům získat 

potřebné zlato na výstavbu nové vesnice. 
Museli jsme splnit hned několik úkolů, 

které nám zadal bůh Eldo a bohyně Rádo – 
donést do vesnice co nejvíce vody, pozná-
vat rostliny, vymyslet a zahrát divadlo pro 
Elda a vyluštit šifry. Díky odvaze všech 
malých indiánů a indiánek se nám nakonec 
podařilo všechny úkoly splnit. K plnění 
úkolů nám dopomáhalo kromě vydařené-
ho počasí také převlečení do krásných 
indiánských kostýmů.
A když zbylo trochu času, čekalo nás nejen 
krmení a pozorování zvířátek (oveček, 
koz, koní, oslíků, lam a kůzlátek), ale také 
vodní radovánky a hry, které jsme si díky 
krásnému počasí moc užili. 

Bc. Martina Lancmanová
paní učitelka z Mráčků
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ZŠ Campanus ZŠ Campanus

Jak se máme na Campanu? 
D

obře! Je začátek léta, krásné počasí, 
oslavili jsme Den dětí, čeká nás letní 
olympiáda a těšíme se na krásná 

vysvědčení a hlavně na prázdniny. 
Celý letošní rok jsme si užili, navštívili jsme 
krásné výstavy, absolvovali zajímavé exkurze, 
cestovali jsme po České republice i do zahrani-
čí, někteří z nás byli ve škole v přírodě, jiní 
reprezentovali školu ve sportovních či vědo-
mostních soutěžích. Úplně všichni jsme se ale 
museli učit a občas zvládnout i nepodařený 
den nebo týden. 
Na konci školního roku je každý z nás na něco 
pyšný. Prvňáčci určitě na to, jak dobře zvládli 
první školní rok, jak se naučili pěkně číst a psát 
a také na to, že si našli mnoho nových kamará-
dů. Sportovci na to, jak skvěle reprezentovali 
školu ve orbalových, fotbalových nebo 
atletických soutěžích i na to, že dokázali 
obhájit 3. místo v ČR ve štafetových běžeckých 
závodech základních škol. Mladí zdravotníci si 
udrželi skvělou reputaci v oblastních i republi-
kových soutěžích, přijali mezi sebe nové 
kamarády a získali nové praktické poznatky. 
Společně jsme zorganizovali řadu hezkých 
akcí, mezi ty tradiční patří např. reprezentační 
ples žáků 1. a 9. ročníků, adventní a velikonoč-
ní dílny, nebo vždy velmi úspěšná divadelní 
vystoupení našich mladých herců z dramatic-
kého kroužku. Pyšní mohou být i učitelé 
anglického jazyka spolu s rodilým mluvčím, 
kteří dobře připravili žáky druhého stupně na 
mezinárodní jazykové zkoušky. Spokojeni 
mohou být i ostatní vyučující - žáci devátých 
ročníků úspěšně složili přijímací zkoušky a bez 
problémů se dostali na vybrané školy. Během 
roku jsme ve škole vyhlásili dva celoškolní 
projekty, v prvním pololetí to byl „Den  

s etikou“, v jehož rámci například naši osmáci  
projekty, v prvním pololetí to byl „Den s et-
ikou“, v jehož rámci například naši osmáci 
navštívili vesteckou školku či domov pro 
seniory na Hájích. V květnu se většina dětí 
zúčastnila projektu „Země, odkud přicházím“, 
ten byl zaměřený na poznání nejen kulturních 
tradic zemí, které děti znají z vyprávění svých 
spolužáků, ale přispěl i k rozšíření spolupráce 
mezi malými a velkými dětmi.
Škola zorganizovala testování IQ pod záštitou 

společnosti Mensa, v příštím školním roce 
budeme ve spolupráci pokračovat např. tím, že 
rozšíříme již nyní pestrou nabídku kroužků 
o Klub nadaných dětí. Děti zde budou hrát 
deskové hry, řešit kvízy a zúčastní se velice 
prestižní logické olympiády pořádané každo-
ročně Mensou. Nabídneme i tradiční kroužky 
jako je keramika, vaření, cyklistika, sportovní 
kroužky, logopedický kroužek, bubnování, 
školní sbor atp. 
Ani přes letní prázdniny však nebudeme úplně 

odpočívat. Čeká nás opět malování, úpravy 
některých prostor školy i instalace dalších 
interaktivních tabulí.
Máte se tedy na co těšit, my se těšíme na nové 
děti, spolupráci s rodiči i obcí. Také děkujeme za 
veškerou podporu, které se nám od Vás dostává!

Lenka Derková
ředitelka ZŠ Campanus
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Postupový víkend Viktorky!
V

 sobotu 30. 5. před sebou měli fotbalisté „Áčka“ možnost 
získání náskoku nad druhou Dobříčí, která by jim zajistila 
postup do krajské 1. B třídy v příští soutěžní sezóně. 

V Úhonicích se sešly desítky vesteckých fanoušků a už první poločas 
výsledkem 0:2 napověděl, že vysněný postup je na dobré cestě. Ve 
druhém poločase padly další góly, ke konečnému výsledku 1:7 
přispěl také hattrick Radima Matysíka a mohl se slavit postup. 

V rámci dětského dne v sobotu 6. 6. 2015 odehráli naši borci 
poslední domácí zápas sezóny, ve kterém porazili tým 
z Dobřichovic 4:1.

Poslední zápas s týmem Jílové B se odehrál až po uzávěrce, bez 
ohledu na výsledek se však již nic na postupu nezměnilo.

„Béčko“ mělo postup na dosah už při zápase v Kamenném Přívoze, kdy stačilo získat 
jeden bod za remízu. Prohra 2:0 však vytoužený bod nepřinesla a bylo nutné počkat na 
další víkend, kdy mělo „Béčko“ volno a čekalo na výsledek soupeře z Okrouhla. 
A protože Okrouhlo zaváhalo, mohli i fotbalisté z „Béčka“ slavit v neděli 31. 5. postup do 
III. třídy okresu Praha – západ.

Posledním zápasem v neděli 14. 6. s Pikovicemi se „Béčko“ rozloučilo s domácími diváky 
(výsledek byl znám až po uzávěrce).

Pro hráče a celý realizační tým je důležitá podpora fanoušků, kteří s nimi vyjíždějí i na 
zápasy na půdě hostů. Tato podpora je opravdu neobvyklá a sklízí zasloužený obdiv 
i u našich soupeřů. Opět je potřeba vyzdvihnout naše dva věrné fanoušky, bratry 
Jindřichovi, kteří nás provází při našich zápasech.

Nezbývá, než popřát našim fotbalistům mnoho úspěchů v další sezóně, připomenout 
nutnost tréninku, protože „Béčko“ opouští klidné „vody pralesa“ a „Áčko“ se podívá po 
mnoha letech zpět do krajské soutěže.

Program podzimní části ročníku 2015/2016 přineseme v dalším vydání Vesteckých listů.

 ví
sport sport
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Jindřichovi, kteří nás provází při našich zápasech.

Nezbývá, než popřát našim fotbalistům mnoho úspěchů v další sezóně, připomenout 
nutnost tréninku, protože „Béčko“ opouští klidné „vody pralesa“ a „Áčko“ se podívá po 
mnoha letech zpět do krajské soutěže.

Program podzimní části ročníku 2015/2016 přineseme v dalším vydání Vesteckých listů.
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Naši hasiči na 
soutěži ve 
Vraném

 

V
sobotu 16. 5. se členové soutěžního 
družstva SDH Vestec zúčastnili 
1. kola soutěže v požárním sportu 

na hřišti ve Vraném nad Vltavou. 

Akce to byla pěkná a naše družstvo se ve 
složení: útok 1 - Jarda Skřivan, útok 2 - 
David Palek, rozdělovač - Filip Mlejnek, 
hadice B – Miloslav Bohuslav, strojník 
u čerpadla - Dan Miler, košař - Milan Petrus, 
savice 2 - Miloš Kesl, postavilo na start 
soutěže v požárním útoku 13. a 14. okrsku 
z okresu Praha-západ.  

Soutěž na jedno kolo úspěšně dokončili 
zásahem na terče. Velitel sboru a zároveň 
člen soutěžního družstva si osobně vyzkou-
šel spolupráci s kolegy v týmu. Soutěže se 
účastnilo celkem 13 družstev. Naši obsadili 
9. místo s časem 44,44 s. Máme sice ještě co 
zlepšovat, ale již usilovně trénujeme na další 
soutěže.

Foto ze soutěže, zleva: 
Dan Miler, Slávek Bohuslav, Miloš Kesl, 
Milan Petrus, Jarda Skřivan, David Palek

Den dětí

červen 2015 25
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