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Vážení čtenáři,

prázdniny se již chýlí ke svému konci, věřím, že i přes 
vysoké teploty jste si je užili a všem vesteckým školá-
kům přeji úspěšný vstup do nového školního roku. Pro 
dopravu do ZŠ Campanus budou moct nově využít 
rozšířenou trasu linky 326, bližší informace najdete 
v tomto vydání listů. 
V červenci a srpnu proběhla opět spousta akcí, infor-
mace a fotograe najdete na následujících stránkách. 
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na přípravě 
a realizaci akcí ve Vestci podílí, obec díky tomu žije 
a nejsme tak jen noclehárnou Prahy, ale opravdovým 
místem pro život. Ti z vás, kteří ve Vestci bydlí, ale 
nejsou zde přihlášení k trvalému pobytu, mají možnost 
se do 31. 8. 2015 přihlásit a díky tomu čerpat jako další 
stovky občanů výhody sociálního programu. Více 
informací se dozvíte v samostatném článku.
Na rekonstrukci budovy obecního úřadu navázala 
ještě úprava nejbližšího okolí včetně výměny autobu-
sové zastávky, věřím, že obojí vám přinese větší 
komfort ať při cestování, nebo při návštěvě úřadu.
Nezapomeňte přijít na akce, které jsme pro vás v násle-
dujících týdnech připravili. Ať už se jedná o další 
vystoupení Na stojáka, které bude 29. srpna nebo 
tradiční Mariánské posvícení 12. září. Pozvánky 
s programem si můžete přečíst v aktuálním vydání 
Vesteckých listů.
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Parašutisté ve Vestci

srpen 23. 8.

červenec - srpen 2015 červenec - srpen 2015

Neckyáda – druhý ročník

N
ultý ročník parašutis-
tických propagačních 
s e s k o k ů  p r o b ě h l 

o víkendu 18. a 19. 7. v areálu 
Sportovního centra. Parašutisté 
pojali akci opravdu originálně a zájem diváků je 
hodně těšil. Skoky v sukních, maskách, noční skoky 
se světlicemi, to všechno jste měli možnost zažít osobně 
díky organizaci pana Dušana Murína, který tuto akci za 
podpory obce připravil. 

Skákalo se z letadla AN-2, lidově zvaného též Andula, které startovalo z letiště na Točné. 
Díky osobní přítomnosti šéfredaktora na palubě letadla, máte také možnost si ve fotoga-
lerii prohlédnout netradiční záběry Vestce a okolí. 

Celkem bylo provedeno 80 seskoků, nalétáno přes tři hodiny a celá akce proběhla bez 
jakýchkoliv komplikací. Skákalo se na přesnost nejdříve v prostoru louky u rybníka, poté 
i na fotbalovém hřišti.

Tímto děkuji posádce letadla za možnost se proletět, parašutistům za to, že ukázali všem 
zájemcům, že parašutismus je krásný sport spojený s troškou adrenalinu a panu 
Murínovi za organizaci akce. 

Věřím, že další ročník této akce přitáhne ještě více diváků, kteří budou mít opět možnost  
prohlédnout si padáky, zeptat se, jak je vlastně možné, že padák se dá řídit a můžeme se 
z výšky 1 km tret na terč o průměru 30 cm a hlavně si užít další příjemný víkend ve 
Vestci.

6 10 15 18 26

D
ruhý ročník Neckyády se 
konal v sobotu 11. 7. 2015 na 
našem rybníku a teplé počasí 

přilákalo mnoho návštěvníků, ale jen 
4  závodní posádky. 

I tak se jednalo o povedenou akci, kterou si 
návštěvníci užili a jejíž součástí byla inovovaná soutěž o nejdelší skok na kole do vody. 
I zde se našli 4 odvážlivci, kteří rozjeli závodní kolo plnou rychlostí a více či méně 
úspěšně se odrazili do vod rybníka. Více vám napoví fotograe ve fotogalerii na konci 
těchto listů. 

Aktuality
5   Neckyáda
5   Parašutisté ve Vestci
6   Rezavění stromů
7   Průhonický park
8   Na posvícení peče celá rodina

Z obce
9   Sociální program
10 Rozšíření provozu linek 326 a 327

Zveme vás
11 Pochod za památnými stromy
12 Sdružení zdravotně postižených

Právnické okénko
13 Právo vlastnit a užívat nemovitost

Spolek vesteckých seniorů
15 Činnost spolku v 1. pololetí 2015
16 Cvičíme ve sportovním centru

Policie
17 - 19 Z knihy událostí

Rybáři
20 - 22 Rybářská soutěž

Sport
23 Fitmami
24 - 25 Program fotbalistů na podzim

Galerie
26 Neckyáda
27 Parašutisté

Pozvánky
28 Na stojáka
29 Mariánské posvícení

grak Vesteckých listů
Daniel Kulfíř

korektorka Vesteckých listů
Lenka Stará 
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R
ezavění  jehl ic  nyní  na jdete 
u smrku pichlavého, smrku sitky, 
s m r k u  s i v é h o  č i  s m r k u 

Engelmannova, za kterým stojí drobná 
m š i c e  s  n á z v e m  m š i c e  s m r k o v á . 
V  letošním roce došlo k velkému rozšíře-
ní  tohoto druhu mšice. Tato mšice 
poškozuje smrky sáním rostlinných šťáv, 
vylučováním toxických slin a mechanic-
kým poraněním pletiva (vpichem), 

umožňujícím nákazu houbovými patoge-
ny. Tím tedy velice často oslabují dřeviny 
a snižují jejich odolnost vůči dalším 
škodlivým činitelům.
Největší škody vznikají u nepůvodních 
smrků vysazených na sušším nevhodném 
stanovišti, zatímco smrky původní či 

ostatní druhy jehličnatých dřevin tato 
mšice nenapadá.

Jak se tedy účinně bránit?
Dobře si jednotlivé dřeviny prohlédněte 
a je-li značná část jehlic již opadaná (anebo 
téměř celá zrzavá), dřevinu pravděpodob-
ně nebude možné zachránit (opadané 
části znovu neobrostou).
Pokud rozsah napadení není významný, 
lze dřevinu kropit ledovou vodou, 
důkladně pravidelně zalévat a ošetřit 
postřikem proti savému hmyzu co 
nejdříve při vhodných klimatických 
podmínkách (vč. dodržení instrukcí 
v příbalové informaci).
Při volbě postřiku je třeba zohlednit jeho 
nebezpečnost pro jiný hmyz. Postřikem 
by mělo být zabráněno vzniku dalších 
generací mšic na napadeném jedinci. 
Postřiky proti savému hmyzu lze zakou-
pit v běžných zahradnictvích či hypermar-
ketech.
V případě, že dřeviny máte na svých 
pozemcích a dřeviny nelze rozsahem 
napadení zachránit, obraťte se na orgán 
ochrany přírody a krajiny, který vám 
pomůže s dalším postupem.

Více informací najdete na stránkách 
Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro 
krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. na 
adrese www.vukoz.cz/index.php/smrk-
stribrny

B
otanický ústav AV ČR v. v. i., který 
spravu je  památku  Svě tového 
kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO Průhonický park, připravuje 
v druhé polovině července 2015 zahájení 
realizace projektu Průhonický park - 
Obnova Podzámeckého alpina, v rámci 
které bude provedena památková obnova 
celého podzámčí. 
Cílem této obnovy je zejména nově zpřístup-
nit veřejnosti část parku od severozápadních 
svahů pod zámeckou baštou, přes jižní 
svahy pod zámeckou vyhlídkovou terasou, 
prostor zaniklé historické "Růžové zahrád-
ky" přiléhající k zadní části kostelíku 
Narození Panny Marie a jihovýchodní svahy 
až po východní vyhlídkovou terasu při tzv. 
"starém Alpinu". Tyto partie mohli doposud 
návštěvníci vnímat pouze z cest vedoucích 
pod samotným Alpinem a plánované 
úpravy tak umožní nejen přímý kontakt 
s rostlinami, ale i mimořádné výhledy na 

zámek, Podzámecký rybník a jeho okolí.   
Obnovené plochy budou osázeny původní-
mi či historickými sortimenty skalniček 
a jiných trvalek, růží, okrasných dřevin, atd. 
Odborné informace týkající se rostlin, 

historie a způsobu obnovy Podzámeckého 
alpina budou návštěvníkům zprostředková-
ny v rámci komplexního vzdělávacího 
programu. Botanický ústav AV ČR v. v. i. zí-
skal na tento projekt (náklady cca 30 mil. Kč) 
nanční podporu z tzv. "EHP fondů", které 
jsou nancovány zeměmi Evropského 
hospodářského prostoru – Norsko, Island 
a Lichtenštejnsko.
Na přípravě a realizaci tohoto mimořádně 
náročného projektu se podílejí norští 
kolegové z nejseverněji položené botanické 
zahrady Tromso Arctic-Alpine Botanic 
Garden. 
Obnovné práce, které budou zahájeny 
v nejbližších dnech, se bohužel neobejdou 
bez omezení návštěvnického provozu 
v celém podzámčí. V prvních fázích realiza-
ce budou prováděny nezbytné terénní 
úpravy a kácení přestárlých, provozně 
nebezpečných nebo druhově nevhodných 
a náletových dřevin. S vědomím toho, že 
obnovné práce mohou zejména na začátku 
vyvolat rozjitření, žádáme návštěvníky 
Průhonického parku o pochopení plánova-
ných zásahů a opatření. Pevně věříme, že 
vynaložené úsilí a nanční prostředky 
povedou k výraznému zlepšení stavu této 
části parku a ke spokojenosti návštěvníků. 

Správa Průhonického parku

Památková obnova podzámčí 
průhonického zámkuRezavění stromů (nejen) ve Vestci

Legenda obrázků:
1. podzámecké Alpinum 
2. svahy pod vyhlídkovou terasou
3. jihovýchodní svahy
4. "Růžová zahrádka”
5. okolí studánky
6. vyhlídka na tzv. "starém Alpinu”

červenec - srpen 2015 červenec - srpen 2015
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z obce

Nejste přihlášeni ve Vestci? 
Přihlaste se do konce srpna 
a využívejte výhod občana 
Vestce díky sociálnímu programu

ýt vesteckým občanem je nejen čest, 

Bale je to pro obě strany i výhodné. 
Věříme,  že  nabídka se  bude 

neustále rozrůstat a bude motivací pro 
přihlášení se k trvalému pobytu, právě ve 
Vestci, kde žijete. Tento program platí od 
1. 1. 2012 a bude uznán všem občanům 
států EU přihlášeným k trvalému pobytu 
do 31. 8. 2015.
Formuláře na žádosti o sociální příspěvek 
je možno vyzvednout na obecním úřadě 
nebo stáhnout z webových stránek v sekci 
Formuláře.
Vyplněné formuláře odevzdávejte na 
obecním úřadě nejpozději do 31. 10. 2015.
 
Jaké výhody přináší vestecký sociální 
program?

 Program pro děti:
 obecní úřad vyplácí každému naroze-

nému dítěti přihlášenému ve Vestci 
porodné 3.000 Kč

 každé vestecké dítě bude uvítáno 
v rámci vítání občánků a odměněno 
peněžním poukazem na 1.000 Kč

 rodiče s trvalým pobytem ve Vestci mají 
přednostní právo pro přijetí  do 
Mateřské školy Vestec  

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

 
Program pro spoluobčany nad 18 let: 
 na každého vesteckého občana nad 18 

let věku je vyplácen příspěvek na 
bydlení v částce 1.300 Kč ročně

 každý vestecký občan má zvýhodněné 

ceny ve Sportovním centru TJ Viktoria 
Vestec (sleva až 30 %)

 každý vestecký občan má zvýhodněné 
ceny pro sportovní  rybolov na 
Vesteckém rybníku (sleva až 66 %)

 každý vestecký občan bude mít 
zvýhodněné ceny pro parkování 
v připravovaných modrých zónách 
obce

 zajištění bezplatného odvozu velkoob-
jemového odpadu na zavolání

 zdarma likvidace velkoobjemového 
odpadu ve sběrném dvoře 

 
Program pro seniory:  
 každý vestecký senior (poživatel 

starobního, sirotčího a plného invalid-
ního důchodu) má nárok na příspěvek 
pro seniory ve výši 1.000 Kč (navíc 
k příspěvku pro občany nad 18 let)

 každý vestecký senior obdrží při 
dosažení významného jubilea příspě-
vek 1.000 Kč 

 v rámci klubu seniorů má každý 
vestecký senior dotované kulturní akce 
(sleva až 50 %)

 v rámci pečovatelské služby má každý 
vestecký senior dotované ceny veške-
rých služeb včetně dovážených jídel 

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

 zajištění bezplatného odvozu velkoob-
jemového odpadu na zavolání

 zdarma likvidace velkoobjemového 
odpadu ve sběrném dvoře  

VYHLAŠUJE OBEC VESTEC SOUTĚŽ O

,,Nejchutnější posvícenský koláč“

Napečte a pochlubte se svým cukrářským uměním.
Pro vítěze jsou připraveny zajímavé ceny pro celou rodinu.

Zájemce o účast v soutěži žádáme do 05. 09. 2015 o registraci na 
e-mail: anna.cajthamlova@jvp-moda.cz nebo telefonicky Anně Cajthamlové, 

tel.: 733 550 311 nebo Daně Zemanové, tel.: 731 828 482

Podmínky soutěže:
 koláč s motivem posvícení,
 dostatečné množství koláčů pro ohodnocení poroty a účastníků  posvícení,
 dotazy ohledně soutěže vám zodpoví paní Anna Cajthamlová, tel.: 733 550 311

Provozní informace:
 koláče budou odevzdány kulturní komisi zastoupené paní Annou 

Cajthamlovou dne 12. 09. 2015 do 10:00 hodin v hospodě na hřišti,

 koláče pro porotu a k ochutnávce budou označeny jménem soutěžícího (štítek 
na spodní straně tácu),

 v případě vítězství žádáme o zveřejnění rodinného receptu a jména vítěze – 
bude zveřejněno ve Vesteckých listech,

 bude stanovena porota, která bude dohlížet na průběh soutěže. U každého 
koláče bude připravena nádoba, do které se budou vhazovat hlasovací lístky. 
Každý kdo z účastníků Mariánského posvícení ochutná napečené koláče má 
příležitost koláče ohodnotit svým hlasem a chválou,

 soutěž bude zahájena ve 14:00 hodin a ukončena v 17:00 hodin vyhlášením 
vítěze prvního až třetího místa,

 následně budou předány ceny za nejchutnější posvícenské koláče.

Na posvícení peče celá rodina…
Při příležitosti Mariánského posvícení, které se koná dne 12. 09. 2015
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zveme vás

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

Rozšíření provozu linek 
326 a 327 od 1. 8. 2015

Od 1. 8. 2015 došlo v souvislosti se zprovozněním nového vědecko-výzkumného centra 
BIOCEV ve Vestci u Prahy k rozšíření provozu příměstských autobusových linek PID 
č. 326 a 327. Linka 326 nově částí spojů zajíždí do nové zastávky Vestec, BIOCEV a na 
území Prahy je v pracovní dny cca do 20:00 a o víkendech cca mezi 12:00 a 20:00 prodlou-
žena část spojů ze zastávky Opatov přes zastávky Litochlebské náměstí, Chodovská 
tvrz, Pod Chodovem, Petýrkova, U Kunratického lesa a Volha do zastávky Koleje Jižní 
Město. V zastávce Chodovská tvrz je možný přestup na expresní metrobusovou linku 
125 směr Smíchovské nádraží. Provoz linky 326 je posílen v pracovní dny zkrácením 
souhrnného intervalu odpoledne ze 30 na 15 minut a večer ze 60 na 30 minut. Rozšířen je 
také provoz na začátku a konci ranní špičky. O víkendech jsou na linku 326 nasazeny 
místo midibusů autobusy standardní délky.

Došlo také k rozšíření provozu linky 327 do Jesenice. O víkendech je na této lince 
zkrácen interval ze 120 na 60 minut a polovina víkendových spojů je prodlouže-
na o úsek Osnice – Jesenice (náhrada za zkrácené víkendové spoje linky 326, 
které již nejezdí do Jesenice).
Pro zajištění přestupu mezi příměstskými linkami směřujícími na Opatov a na 
Budějovickou je ve Vestci zřízena nová zastávka Vestec, Obchodní centrum pro 
linky 326, 332, 335, 337, 339 a 606.

Dopravní novinky a zajímavosti najdete na: www.facebook.com/PrazskaIntegrovanaDoprava 

z obce

Na turistickém pochodu se můžete 
zaposlouchat do historie 
památných stromů

N
evíte, jak aktivně strávit víkend? Přijďte 
v neděli 20. září 2015 na 4. ročník pochodu po 
památných stromech, který letos povede po 

okolí míst vám známých vzhledem k bydlišti, ale určitě 
projdete některými místy poprvé. Popis každé trasy 
dostanete na startu. 

Máte na výběr ze tří startů:
 První start je z obce Jesenice (zastávka MHD Jesenice) od 8.00 do 11.00 hod. Z ní vedou 

trasy v délkách 17, 20, 33 km a cyklotrasa měřící 41 km. 

 Druhý start pochodu je v Modřanech u autobusové zastávky MHD Poliklinika 
Modřany od 9.00 do 11.00 hodin a délku si můžete zvolit buď 13 km nebo 17 km. 

 Třetí trasu lze zahájit v Cholupicích před restaurací U Čámrse od 9.00 do 12.00 hodin. 
Odtud je to do cíle 9 km. Na cestu se mohou vydat i rodiče s dětmi.

V Modřanech bude pokřtěna nová publikace Památné a významné stromy Prahy 12. 
Křest proběhne v 9.30 h. V průběhu pochodu můžete zodpovědět několik soutěžních 
otázek, v cíli pak proběhne slosování a můžete tuto knihu vyhrát. Každý účastník obdrží 
za odměnu diplomek, razítka a další. 

Cíl všech tras je v Komořanech mezi 12.00 – 19.00 hod. 

Startovné za dospělé je 20 Kč, za děti 5 Kč.

V průběhu cesty projdete i první pražskou audiostezku 
vedoucí po památných stromech. Pomocí „chytrého“ 
mobilního telefonu se přímo na trase pochodu můžete 
zaposlouchat do historie jednotlivých velikánů. Mimo 
památných stromů na této stezce poznáte další mohutné 
nádherné památné stromy. Jako např. dvě památné lípy 
ve Vestci, památnou lípu a jilm ve Zlatníkách, památné 
duby na Točné a další. Cestou kromě Modřanské rokle 
projdete dalšími zvláště chráněnými územími. >>>
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právnické okenko

K
oupě 
nemovitosti

Kupujete  dům, chatu nebo garáž? 
V případě, že má koupená nemovitost 
skryté vady, o kterých musel prodávající 
vědět, máte pětiletou lhůtu pro uplatnění 
svých práv. Jedná-li se o podstatnou vadu, 
má kupující právo na odstranění vady 
opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní 
ceny nebo odstoupení od smlouvy.

Nájem budoucího bytu
Pronajmout je možné i věc, která v budouc-
nu teprve bude. Můžete si tedy třeba 
pronajmout byt v domě, který ještě nestojí.

Bydlet je možné i na vodě
Bydlet je nově možné i v bytě, který nebyl 
k bydlení schválen stavebním úřadem. 
Stačí, aby byl k bydlení vhodný a zdravotně 
nezávadný. Obývat nebo pronajímat je tak 
možné třeba hausbót, obytný vůz nebo 
maringotku.

Když kupujete dům nebo byt                                      
Koupě nebo prodej nemovitosti musí 
proběhnout písemnou formou a musí být 
proveden zápis do katastru nemovitostí. 
Nově je ale možné kupní smlouvu rozšířit 
i o tzv. vedlejší ujednání:

Výhrada vlastnického práva
Kupující se stane vlastníkem nemovitosti, 

až 
teprve, když 
zaplatí celou kupní cenu.

Výhrada zpětné koupě
Na žádost prodávajícího musí kupující věc 
za úplatu prodat zpět za kupní cenu a v ne-
zhoršeném stavu. U movitých věcí je lhůta 
na vrácení 3 roky, u nemovitostí 10 let.

Koupě na zkoušku
Pokud koupíte věc na zkoušku, kupujete jí 
s podmínkou, že věc ve zkušební době 
schválíte. U nemovitostí je zkušební doba 
jeden rok. Kupující přitom nemá právo věc 
odmítnout, pokud ji nemůže vrátit ve 
stavu, v jakém ji převzal.

Výhrada lepšího kupce.
Pokud v určené lhůtě najde prodávající 
kupce, který mu nabídne lepší cenu, je 
původní  kupní  smlouva neplatná. 
U nemovitostí je lhůta rok od uzavření 
smlouvy.

Katastr nemovitostí
Význam katastru nemovitostí se výrazně 
zvyšuje. Stává se z něj tzv. veřejný seznam a 
to znamená, že co je v něm zapsáno, bude 
považováno za pravdu. A nezáleží na tom, 
že třeba šlo jen o chybu úředníka katastrál-
ního úřadu!

Nemovitosti 
Právo vlastnit a 
užívat nemovitost

zveme vás

Pochod pro vás připravil turistický oddíl Klubu českých turistů Turban Turistická banda ve 
spolupráci s webem www.prazskestromy.cz. Pochod je zařazen k akcím mezinárodní 
organizace pro lidový sport IVV a dostal se i do výběru mezi nejlepší turistické akce 
„200 turistických akcí KČT“ v republice.  

Další informace naleznete na www.prazskestromy.cz nebo www.kct-praha-karlov-
turban.webnode.cz. Neseďte doma a udělejte něco pro své zdraví. 

Srdečně se na vás těšíme. Zdrávi došli!

Marta Kravčíková
KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl Turistická banda TurBan

>>>

Na turistickém pochodu se můžete 
zaposlouchat do historie 
památných stromů

Pozvánka sdružení zdravotně 
postižených Jesenice

Zveme členy sdružení na zájezd na výstavu Podzimní zahrada Čech do 
Litoměřic ve středu 16. 9. 2015.

Sraz na stanovištích je v 7.00, prosíme účastníky o vyčkání autobusu.

Nástupní zastávky:

VESTEC 
– autobusová zastávka linky 326 naproti Obecnímu úřadu Vestec

ZDIMĚŘICE 
– autobusová zastávka

KOCANDA 
– parkoviště u restaurace

OSNICE
 – autobusová zastávka – konečná linky 327

JESENICE 
– autobusová zastávka u lékařského střediska

Vstupné si hradí každý člen osobně u pokladny.
>>>
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Pokud něco vlastníte, 
měli byste si aktuální stav pravidelně 
kontrolovat na internetových stránkách 
katastru. Pozor na možné podvody! V pří-
padě neoprávněného převodu nemovitos-
ti (ať už chybou nebo úmyslným podvo-
dem) se musíte rychle bránit. Ze zákona 
máte jen tři roky. A pokud je vám to 
oznámeno, lhůta se zkracuje na 1 měsíc 
a běží ode dne, kdy jste se o podezřelém 
zápisu dozvěděli.

Největší změny v katastru:
 zápis v katastru nemovitostí je nejdůle-

ži tě jš ím dostačuj íc ím důkazem 
o vlastnictví nemovitosti,

 dosud stačil ke stavbě na cizím pozem-
ku jen ústní souhlas vlastníka. Nově je 
třeba uzavřít písemnou smlouvu, která 
se bude vkládat do katastru nemovi-
tostí,

 katastr nemovitostí má povinnost 
informovat majitele nemovitosti 
o všech změnách, které se týkají jeho 
bytu, pozemku nebo domu,

 katastr nemovitostí nesmí zapsat 
kupní nebo zástavní smlouvu dříve 
než po dvaceti dnech od přijetí návrhu 
na vklad a po tuto dobu se majitel 
nemovitosti může proti zápisu ohradit.

 

Kupujete si i povinnosti.

Koupí nebo 
převodem získáváte nejen 
byt, ale i podíl na společných částech 
nemovitosti. A vy musíte nančně 
přispívat na jejich správu. Podíl, jakým 
musíte přispívat, závisí na velikosti 
vašeho bytu, není-li dohodnuto jinak.
 Jakmile má dům aspoň dva byty, může 

vzniknout bytové spoluvlastnictví,
 pokud je v domě aspoň pět bytů 

a minimálně tři patří různým vlastní-
kům, musí jejich majitelé založit 
společenství vlastníků,

 společenství vlastníků nevzniká 
automaticky, ale založením, schvále-
ním stanov a zapsáním do rejstříku 
společenství vlastníků jednotek,

 společenství vlastníků společně 
spravuje dům i pozemek, stará se 
o placení záloh na služby i o pojištění 
domu.

JUDr. Jaroslav Bednář
Marek Kowalewski
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Nemovitosti 
Kupujete si i povinnosti

Spolek vesteckých seniorů

Zpráva - červenec 2015

Z
práva o programu a průběhu členské 
schůze Spolku vesteckých seniorů 
konané dne 19. 6. 2015

v restauraci U Klimešů.
  
Členskou schůzi zahájila předsedkyně 
spolku, paní Marta Belháčová, která 
seznámila členy s programem.
Paní Marie Mařáková zhodnotila všechny 
akce za 1. pololetí roku 2015, a to zájezd do 
Plzně, návštěvu Muzea voskových gurín 
v Praze, divadelní představení, vycházky 
a sportovní činnost členů. Paní Jitka 
Drahošová přednesla zprávu o hospodaření 
s nančními prostředky spolku.

Členové byli dále seznámeni s pestrým 
programem na 2. pol. roku 2015, který byl 
během diskuse upřesněn a doplněn. Naše 
aktivity můžeme realizovat hlavně díky 
dotaci poskytované Obecním úřadem 
Vestec, za což děkujeme. Rovněž využíváme 
členských příspěvků a spoluúčastí členů na 
některých akcích. Na výlet do Plzně nám 
poskytla nanční příspěvek také společnost 
Staving Olomouc, i jí děkujeme.

V diskusi se přítomní členové vyjadřovali 
k jednotlivým akcím na další pololetí. Chybí 
nám vhodná místnost, kde bychom se 
scházeli, a to byl další vznesený požadavek 
pro příští období. Věříme, že zastupitelé 
obce nám pomohou naše přání vyřešit. 
Předsedkyně spolku připomněla některé 
body Stanov SVS a také změnu názvu 
našeho spolku. 
Paní Alena Dostálová zhodnotila sportovní 
činnost členů, zvláště náplň a průběh cvičení 
žen, které ochotně vede už několik let.
Sedm našich členů absolvovalo Univerzitu 
3. věku a budou i nadále pokračovat. 
Členové spolku se také podíleli na akcích 
v obci.

Poblahopřáli jsme osmi našim členům 

k jejich významnému životnímu jubileu 
a předali jim malou pozornost.
V průběhu schůze jsme vzdali čest památce 
zemřelé člence našeho spolku, paní Jarmile 
Zvonařové.

Červnové schůze se zúčastnilo 38 z celkové-
ho počtu 51 členů. Schůze byla zakončena 
schválením programu na 2. pol. roku 2015 
a slavnostní večeří v restauraci U Klimešů.

Přítomným děkujeme za účast a přejeme 
příjemně strávené letní měsíce. Sejdeme se 
opět 9. září.

 
Návštěva botanické zahrady

Členskou schůzí jsme však naše aktivity 
prvního pololetí ještě neuzavřeli. Navíc jsme 
si dopřáli návštěvu Botanické zahrady 
v Troji, a to skleníku Fata Morgana i venkov-
ní expozice zahrady. Obdivovali jsme 
japonskou zahradu,  různá  zákout í 
Botanické zahrady, okolí kaple sv. Kláry 
s překrásným výhledem na Prahu.

S vycházkou byli spokojeni všichni, kteří se 
v počtu 17 seniorů zúčastnili této poslední 
červnové akce. Vraceli jsme se s dobrou 
náladou a s pocitem příjemně prožitého dne.

>>>
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Cvičíme v SCTJVV

Spolek vesteckých seniorů

Z knihy událostí

Natankoval a odjel bez placení

Dne  došlo k ujetí od čerpací stanice 4. 6. 2015
bez zaplacení, kdy dosud neznámý pachatel 
v době od 13:09 hod do 13:12 hod na čerpací 
stanici na parkovišti u OD Albert natankoval 
do osobního vozidla Škoda Octavia, které 
bylo osazeno odcizenými registračními 
značkami, 49.38 litru motorové nafty. 
Následně bez zaplacení odjel a tímto svým 
jednáním způsobil škodu ve výši 1.575 Kč. 
Věc je šetřena jako přestupek proti majetku 
a proti bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu.

Řídil bez řidičského oprávnění

Dne  kolem 00:30 hodin bylo na 11. 6. 2015
ulici Vídeňská před OD Albert  hlídkou PČR 
Jesenice zastaveno vozidlo značky Hyundai. 
Vozidlo řídil řidič a to i přesto, že mu bylo 
pozastaveno řidičské oprávnění na základě 
exekučního příkazu z důvodu neplacení 
výživného. Na základě toho mu byla 
zakázána další jízda a bylo mu sděleno 
podezření z trestného činu maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání.

Vloupání do vozidel

V noční hodinách ze dne  na 18. 6. 17. 6. 2015
2015 došlo v ulicích Vestecká a Okružní 
k vloupání do tří zaparkovaných užitkových 

vozidel, kdy pachatel u těchto vozidel 
vylomil zámky dveří, následně vozidla 
prohledal a odcizil z nich věci. Toto není 
první případ vloupání do motorových 
užitkových vozidel v obci Vestec. K několika 
případům došlo také v okolí Kamenice, 
Jesenice a Říčan. Tyto vozy jsou terčem 
zlodějů, neboť jejich majitelé v nich v noci 
ponechávají náklad, vybavení a nářadí. Věc 
je šetřena jako trestný čin krádeže a poškoze-
ní cizí věci. 

Jela se zákazem řízení a byla podezřelá 
z požití drog

Dne  okolo 22:20 hodin zastavuje 20. 6. 2015
hlídka PČR Jesenice na ulici Vídeňská 
vozidlo značky Škoda Citigo, které řídí 
35letá žena. U řidičky je provedena zkouška 
na alkohol s negativním výsledkem. Její 
chování je však podezřelé a tak je vyzvána 
k provedení testu na přítomnost návyko-
vých látek, což řidička odmítá a rovněž 
odmítá i lékařské vyšetření a odběr biologic-
kého materiálu. Na základě toho jí je 
zakázána další jízda a věc je jako přestupek 
oznámena na Městský úřad Černošice 
k projednání. Dále policisté zjišťují, že 
řidička má již zadržený řidičský průkaz, 
z důvodu řízení vozidla pod vlivem 
pervitinu. 

Policie

Dś vodś , proć cvićit, najdeme v médiích, na internetu, v čekárnách u lékaře víc než dost. 

Důvody, proč necvičit, nehledáme a ani o tom moc nemluvíme. Je přece příjemné sedět 

u televize, pochutnávat si na dobrotách, udělat pár dřepů u otevřené ledničky, kde určitě 
najdeme ještě něco k dosycení. 

Cvičení s Alenou Dostálovou funguje téměř nepřetržitě od roku 1994. Víc než dvacet let se 

schází představitelky něžného pohlaví první pracovní den v týdnu, v 18 hodin večer 
v tělocvičně SCTJVV. K dnešnímu dni je jich sedmnáct, z toho patnáct z klubu seniorů. 

A když už se vyjadřujeme v číslech, tak musíme ještě dodat, že maximální věkový rozdíl 

mezi nejmladší a nejstarší činí 20let . 

Se svými dojmy ze cvičení se nám svěřilo několik cvičenek 

Sportem nadaná a vytrvalá Hana H. s úsměvem vysvětluje: Cvičení pro vestecké ženy trvá 

už spoustu let. Pod ochotným a odborným vedením naší cvičitelky Aleny Dostálové si 

každou hodinu užíváme. Vzhledem k tomu, že mezi námi je široké věkové rozmezí, cvičení 
jsou opravdu různorodá, každá z nás si v hodinách něco najde. Začínaly jsme na obecním 

úřadě, kde jsme cvičily na židlích. Dnes, v nové tělocvičně doslova řádíme na bosu, 

overballech, gymballech. Při hodinách jógy a pilates objevíme svaly, o kterých jsme ani 
netušily, že v těle jsou. Nesmím zapomenout na tyče, spletené posilovací šňůry, činky na 

posilování. Cvičení mě baví, nechci vynechat žádnou hodinu. Zatím jsme ve sportovním 

centru nejsilnější tým.  Po cvičení býváme silně dehydrované, takže jistě pochopíte, že 
vypocené tekutiny doplníme v přilehlé hospůdce 

”Máme hezkou, usměvavou cvičitelku. Je moc přísná, při cvičení si nesmíme povídat. Ale 

nám to nevadí, cvičit chodíme všechny rády”, komentuje hodinu aktivního pohybu 
cvičenka Helenka J..  

Cvičenka Hanka T. vše popisuje a hlavně pociťuje zcela jinak:  

Každý týden chodím cvičit s přesvědčením, že mne přestane bolet moje opotřebovaná 

tělesná schránka. Když už cvičím, je jedno, jestli vleže, vsedě nebo vestoje, vím snad o každé 
kůstce v těle. Po hodině cvičení jsem celá rozlámaná, bolí mne celý člověk. A i přesto si jdu 

ráda za týden zacvičit znovu.  

Co dodat závěrem. Snad pár poučných vět přímo od odborníků, nad kterými se můžeme 
zamyslet. 

S přibývajícím věkem dochází v organismu postupně k mnoha změnám, které jsou 

příznakem tělesného i psychického opotřebení. Změny jsou sice nevyhnutelné, ale jejich míra 
a rychlost, kterou nastupují, nejsou vždy stejné. Procesy stárnutí lze významně ovlivnit na 

několika úrovních - především přiměřenou mírou fyzické, ale i psychické aktivity.  

Přijďte si s námi také zacvičit.             

                                                                   Cvičenky Aleny Dostálové 
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Hlídka obecní policie zadržela celostátně 
hledanou osobu

Dne  ve 12.40 hodin přijala hlídka 20. 7. 2015
obecní policie oznámení o odstaveném 
osobním motorovém vozidle značky 
Mercedes na nájezdu rychlostní komunika-

ce R1, jehož osádka zastavovala projíždějící 
řidiče a nabízela k prodeji šperky. Hlídka 
Obecní policie Vestec na místě zjistila, že 
osádku vozidla tvoří dva muži a jedna žena 
rumunské národnosti. Následnou lustrací 
prostřednictvím Policie ČR bylo zjištěno, že 
jeden z mužů je vedený v databázi Policie 

ČR jako celostátně hledaná osoba. Z tohoto 
důvodu uvedeného muže hlídka OP na 
místě zajistila a předala k dalšímu šetření 
přivolané Policii ČR.

Požár

Dne  v 08.10 hodin přijala hlídka 24. 7. 2015
Obecní policie Vestec oznámení o požáru 

motorového vozidla v ulici Automobilová 
ve Vestci. Následně však bylo hlídkou 
zjištěno, že k požáru nedošlo v ulici 
Automobilová, ale v ulici Pramenná v Praze. 
Po příjezdu na uvedené místo bylo hlídkou 
Obecní policie Vestec zjištěno, že nehoří 
pouze jedno, ale několik motorových 
vozidel. Navíc se požár rychle rozšiřoval na 

další okolní odstavená vozidla a také na 
přilehlý sklad. Z tohoto důvodu hlídka 
telefonicky upřesnila jednotkám IZS 
informace o místě požáru. Na místě pak 
zasahovalo několik jednotek hasičů, 
policistů a strážníků. Požár se podařilo 
hasičům dostat rychle pod kontrolu 
a příčiny jeho vzniku požáru jsou nyní 
předmětem dalšího šetření.

Policie

Podnapilý řidič

Dne  okolo půlnoci zastavuje 24. 6. 2015
hlídka Obecní policie Vestec dalšího 
podnapilého řidiče na ulici Vídeňská. 
Dechovou zkouškou mu je zjištěno 1,40 
promile alkoholu. Vzhledem k tomu, že 
23letý mladík je podezřelý z trestného činu 
ohrožení pod vlivem návykové látky, 
přebírají si věc policisté. Mladíkovi je 
sděleno podezření z trestného činu ohrožení 
pod vlivem návykové látky.

Odcizené vozidlo

Dosud neznámý pachatel v době od 22. 06. 
2015 do 29. 06. 2015 19:00 hod.  08:30 hod. 
odcizil z volně přístupného parkovacího 
místa před řadovou garáží v ulici Okružní 
osobního motorové vozidlo VW Sharan, 
čímž vznikla škoda ve výši 102.200 Kč. Věc 
policisté šetří jako trestný čin krádeže.

Vloupání do stavebních kontejnerů

Dne  v době od 18:00 hodin do 22:00 8. 7. 2015
hodin dochází v ulici K Jahodárně na stavbě 
ČOV k vloupání do stavebních kontejnerů, 
kdy pachatel překonal visací zámky 
kontejnerů a odcizil z nich nářadí.
Na místě byli svědkem viděni dva muži 
a jedna žena. Mělo se jednat o občany 
romské národnosti, snědé pleti. Jeden 
z mužů byl štíhlejší postavy, snědé pleti, 
s kratšími rovnými černými vlasy. Oblečený 
byl v pruhovaném námořnickém triku, 
džínech a na nohou měl tenisky. Mluvil 
východoslovenským dialektem. Druhý muž 
byl také snědé pleti střední postavy. Žena 
byla střední postavy, snědé pleti, kratších 
vlasů a pohybovala se zde na starším 
trekovém kole. Část odcizených věcí byla 
nalezena v křoví. Policisté vyhodnocují 
stopy a žádají veřejnost o pomoc při pátrání 
po pachatelích tohoto skutku. Máte-li 
informace k výše uvedeným podezřelým, 
kontaktujte služebnu Policie ČR v Jesenici.
Nebezpečné vyhrožování

Policisté se od  zabývají oznáme-9. 7. 2015
ním ženy, které učinila v Praze. 

Oznámení se týká možného nebezpečného 
vyhrožování a násilí ze strany jejího přítele, 
ke kterému mělo dojít v jednom z bytů v ulici 
Ve Stromkách. Na základě vyhodnocení 
prvotních informací využili policisté 
oprávnění a muže z bytu vykázali na dobu 
10 dnů. Věc je nadále v šetření.

Překračování povolené rychlosti v obci

Obecní policie nechala v průběhu května 
zpracovat statistiku překračování povolené 
rychlosti v obci. Vzhledem k tomu, že mnozí 
řidiči porušují zákon a rychlost překračují, 
přistoupila obecní policie ke zvýšenému 
dohledu nad vytipovanými místy v obci. 
Během pouhé 1,5 hodiny  v sobotu 11. 7. 2015

zastavila hlídka 6 řidičů, kteří překročili 
rychlost. 4 řidiči byli vyřešeni na místě 
v blokovém řízení, další dva, kteří s podezře-
ním ze spáchání přestupku nesouhlasili, byli 
předání k dalším řešení správnímu orgánu. 
Je smutné, že v obci nedodržují rychlost 
i naši občané, pro které je Vestec domovem. 
Například místní řidič L. J. tak nejen zaplatil 
pokutu, ale za svůj přestupek obdržel také 
tři body a navíc, dopustí-li se stejného 
přestupku během následujících 12 měsíců, 
bude mu odebráno řidičské oprávnění.
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Rybáři Rybáři

Rybářské závody dětí a dospělých „Vestecký KAPR“ a „Vestecký KARPMARATON“ I. ročník

Dne 1. až 2. srpna proběhly pod záštitou Technických služeb 
obce Vestec, s.r.o. a porybného pana Miroslava Kose rybářské 
závody dětí „Vestecký KAPR“ a dospělých „Vestecký 
KARPMARATON“. Děti do 15 let soutěžily v lovu na plavanou 
a feeder v sobotu od 08.00 hod do 12.00 hod a podařilo se jim 
zdolat několik pěkných karasů včetně 55 cm kapra, kterého 
ulovil Ladislav Vykročil. Byla bodovaná každá chycená ryba 
a to tak, že jeden centimetr se rovnal jednomu bodu. Velká bitva 
byla mezi Láďou Vykročilem a Honzou Krejčou, kde přispěl 
chycený kapr ve prospěch Ládi. Nejmladší závodnicí byla 8letá Natálka Nyklová, která obsadila 
krásné třetí místo. Jako nejmladší závodnice si vedla velice statečně s tím, že veškeré rybářské 
úkony zvládala úplně sama. Na svůj věk je velice šikovná. Na čtvrtém místě se umístil Jaromír 
Vykročil. 

Výsledky závodu byly vyhlášeny na hrázi rybníka a jednotliví závodníci si ceny vybírali 
v pořadí, jak skončili. Největší zájem byl o rybářský naviják a rybářský prut. Po závodech se 
mladí rybáři zúčastnili dalších soutěží v rybářských dovednostech včetně znalostí způsobu 
života jednotlivých druhů ryb a ze základů rybářského řádu. Také proběhla soutěž ve vázání 
rybářského háčku. Děti dostaly hodnotné ceny od značky MIVARDI, dále prvním třem nejlep-
ším daroval časopis Český rybář své elektronické předplatné na celý rok. Také získaly krásné 
ceny od rybářství Jesenice a každý si odnesl ukázky časopisů jako např. Český rybář, Rybářství, 
magazín Kapr a Kapří svět a Kajman.

Celkové pořadí mládeže: 
1. místo Ladislav Vykročil 381 bodů (1 kapr a 23 ryb)
2. místo  Jan Krejča  247 bodů (10 ryb)
3. místo  Natálie Nyklová 99 bodů (4 ryby)

V té době už začaly přípravy na závod dospělých „Vestecký KARPMARATON 24 hodin“. Bylo 
přihlášeno šest dvoučlenných závodních týmů. Závod začal ve 14 hodin a končil ve 14 hodin 
následujícího dne.

Soutěž měla stejná pravidla jako soutěž mládeže s tím, že bodovaná ryba musela být ryba 
ušlechtilá (kapr, amur, lín atd.) a lovilo se na dva pruty.

Týmy a lovná místa:
1. „Japa team“ – Jiří Miler a Oto Pašek 
2. „Vládci vod“ – Pavel Kargl a Miloš Krbař
3. „OUKLEJ I“ – Jan Bartoš a Jan Slabihoudek
4. „Kosáci“ – Miroslav a Tomáš Kosovi
5. „OUKLEJ II“ – Václav Krejčí a Martin Salcman
6. „Chyť a pust“ – František a Jan Šimečkovi

D
ospělým se nepodařilo navázat na úspěchy mládeže a tak první ryba byla chycena až 
v noci s tím, že to byl pěkný amur o délce 78 cm a byl chycen Honzou Slabihoudkem 
z týmu „OUKLEJ I“. 

Tato ryba byla též po závodech vyhlášena jako nejdelší a první chycená ryba závodu. Do půlnoci 
se více méně nic mimořádného nestalo, vyjma chycení několika karásků, kteří se do výsledků 
nezapočítávali. V té době už musel organizátor soutěže čelit nátlaku lovících, kde vpadl v podez-
ření, že všechny větší ryby byly sloveny těsně před zahájením závodu. Situace se začala zlepšo-
vat po druhé hodině ranní a ryby se začaly objevovat v blízkosti hráze. V té době se podařilo 
ulovit kapra o délce 66 cm Mirkovi Kosovi a záběry se začaly objevovat i u sousedních týmů. 
Tým „Vládci vod“ o kapra přišel (asi vada materiálu) a týmu „Japa team“ se kapra podařilo 
zdolat. V průběžném pořadí vedl tým „OUKEJ I“ a na paty se mu lepil tým „KOSÁCI“. Boj o 
první místo se rozhodl v ranních a  dopoledních hodinách, kde Tomáš Kos chytil 5 kaprů 
v délkách 65, 55, 55, 45, 47 cm z větší vzdálenosti od břehu, kde jako jediný tým zakrmili. 

Tým „OUKLEJ I“ zůstal věrný lovu z hladiny, ale další amur nebo kapr se už neukázal. Navíc se 
o nastražený chleba začaly zajímat kachny a to nebylo dobré. V dopoledních hodinách se též 
začalo dařit týmu „Chyť a pust“, kde František Šimeček ml. tahal karase za karasem a v tomto 
ohledu byl králem lovu. Též zabodoval pěkným línem. Všechny ušlechtilé ryby byly vráceny 
zpět do vody. Počasí nám přálo a po oba dny panovala velice příjemná atmosféra v duchu fair 
play. 

Většinou se říká „Pokud přeje počasí rybářům, nepřeje rybám“. Myslím si, že dost vysoké 
teploty a málo deště zapříčinily to, že nám rybník v posledních 14 dnech zaneřádily vodní řasy, 
které májí ryby v letních měsících jako přirozenou potravu. Dále nám v rybníku chybí 30 cm 
vody a voda je dost prohřátá. Tyto podmínky ovlivnily nízkou aktivitu ryb.

Celkové výsledky týmů:
1. místo „KOSÁCI“ - Miroslav a Tomáš Kosovi  333 bodů (6 kaprů)
2. místo „OUKLEJ I“ - Jan Bartoš a Jan Slabihoudek 119 bodů (amur,kapr)
3. místo „Chyť a pusť“ - František a Jan Šimečkovi                71 bodů (kapr, lín)
4. místo „Japa team“ – Jiří Miler a Oto Pašek (kapr)
5. místo „Vládci vod“ – Pavel Kargl a Miloš Krbař (kapr)
6. místo „OUKLEJ II“ – Václav Krejčí a Martin Salcman 
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Jednotlivé ceny byly zakoupeny od společnosti MIVARDI a většinou se jednalo 
o nástrahy pro lov ryb. Hlavní cena byla celoroční povolenka pro lov ryb na rybníku 
„Vestecký“ na rok 2016.
Závěrem bych chtěl poděkovat klukům z technických služeb za pomoc s organizací 
závodu, dovezení sezení a stanů a za okamžitý odvoz odpadků ihned po skončení 
závodů, panu hospodskému z restaurace „Na hřišti“ za pojízdný servis s občerstve-
ním přímo na hrázi rybníka včetně zapůjčení chladící techniky a hlavně sponzorům, 
kteří se podíleli na jednotlivých cenách pro soutěžící. Taktéž děkujeme za pomoc 
Vesteckým hasičům s provzdušňováním vody v parných dnech.

Sponzoři závodu:
· MIVARDI
· prodejna rybářských potřeb „JAPA Jesenice“
· časopis Český rybář
· časopis Rybářství
· časopis Kajman
· magazín Kapr a Kapří svět

Petrův zdar.
Mirek Kos

23

sport

Fitmami 
cvičení pro maminky s miminky

V
e sportovním centru ve Vestci existuje cvičební program určený přímo pro 
maminky s dětmi. Jmenuje se Fitmami. VL vám jej představují.

Jaké jsou výhody cvičení s Fitmami? 
„Nemusíte hledat hlídání nebo nechávat dítě 
v dětském koutku. 

Zhubnete a vytvarujete si postavu přirozeným 
pohybem. Při cvičení spolu strávíte čas naplněný 
aktivitami pro vás i vaše dítě. 

Od jara do podzimu cvičíte na čerstvém vzduchu 
a ne ve vydýchané tělocvičně. 

A také poznáte další maminky se stejně starými 
dětmi,“ zve potencionální zájemkyně cvičitelka Iva 
Hubičková. 

Fitmami je program pro maminky (tatínkové jsou 
také vítáni) a jejich miminka nebo malé děti (cca do 4 
let). 

Lekce jsou určené především pro maminky, které se chtějí dostat znovu do kondice, 
získat štíhlou postavu a přitom nemají čas nebo možnost chodit na „klasické“ 
cvičení do tness centra nebo posilovny. Fitmami umožňuje maminkám cvičit ve 
společnosti jejich dětiček a občas je i „využít“ pro zintenzivnění cvičení jako zátěž 
(spolu s tím, jak se bude zlepšovat vaše kondice, poroste i zátěž, se kterou budete 
cvičit). 

Od dubna do října se cvičí v přírodě – v parku, lese apod. Během chladnějších 
měsíců v tělocvičnách a centrech volného času. 

Více informací na www.tmami.cz.
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(spolu s tím, jak se bude zlepšovat vaše kondice, poroste i zátěž, se kterou budete 
cvičit). 

Od dubna do října se cvičí v přírodě – v parku, lese apod. Během chladnějších 
měsíců v tělocvičnách a centrech volného času. 

Více informací na www.tmami.cz.
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TJ Viktoria Vestec

sport sport

Naši fotbalisté již znají program celého podzimního kola soutěže a jak je z níže 
uvedených informací patrné, dochází v několika případech k souběhu utkání A a B 
mužstva. Bude hodně záležet na trenérech, jak si s touto novou situací poradí. 

Podpora našich fanoušků je pro nás velmi důležitá a vážíme si toho, jak jste nás 
podporovali v minulém ročníku, kdy oba týmy úspěšně postoupily do vyšších 
tříd. Je to pro nás závazkem a zároveň motivací, abychom i letos oslavili další 
postup.

Tak jako v loňském ročníku, bude i letos vypravován na utkání A mužstva autobus 
a tak v případě, že nás chcete podpořit i na utkáních na hřištích našich soupeřů, 
přijďte a přidejte se k nám.

Viktoria Vestec A -

 

Fair Credit I. B třída, skupina D

 

     

1. kolo

 

sobota

 

22.8.2015

 

17.00

 

TJ Spartak Průhonice-

 

TJ Viktoria Vestec

 

2. kolo

 

sobota

 

29.8.2015

 

17.00

 

TJ Jawa Divišov -

 

TJ Viktoria Vestec

 

3. kolo

 

neděle

 

6.9.2015

 

17.00

 

TJ Viktoria Vestec -

 

TJ Sokol Kondrac

 

4. kolo

 

neděle

 

13.9.2015

 

17.00

 

TJ Sokol Miře�ce -

 

TJ Viktoria Vestec

 

5. kolo

 

neděle

 

20.9.2015

 

16.30

 

TJ Viktoria Vestec -

 

TJ Sokol Jankov

 

6. kolo

 

sobota

 

26.9.2015

 

16.30

 

FK Říčany -

 

TJ Viktoria Vestec

 

7. kolo

 

neděle

 

4.10.2015

 

16.00

 

TJ Viktoria Vestec -

 

TJ Jiskra Struhařov

 

8. kolo

 

sobota

 

10.10.2015

 

16.00

 

TJ Jiskra Zruč nad Sázavou -

 

TJ Viktoria Vestec

 

9. kolo

 

neděle

 

18.10.2015

 

15.30

 

TJ Viktoria Vestec -

 

FK Fercom Týnec nad Sázavou

10. kolo

 

sobota

 

24.10.2015

 

14.30

 

TJ Sokol Teplýšovice -

 

TJ Viktoria Vestec

 

11. kolo

 

neděle

 

1.11.2015

 

14.00

 

TJ Viktoria Vestec -

 

TJ Sokol Zdislavice

 

12. kolo

 

sobota

 

7.11.2015

 

14.00

 

FK Uhlířské Janovice -

 

TJ Viktoria Vestec

 

13. kolo

 

neděle

 

15.11.2015

 

13.30

 

TJ Viktoria Vestec -

 

Sokol Zvole

 

     

     

     

     

Viktoria Vestec B -

 

III. třída, skupina A

 
 

     

1. kolo

 

sobota

 

22.8.2015

 

17.00

 

SK Čechoslovan Dolní Jirčany -

 

TJ Viktoria Vestec B

2. kolo

 

sobota

 

29.8.2015

 

17.00

 

TJ Viktoria Vestec B -

 

SK Hvozdnice B

 

3. kolo

 

sobota

 

5.9.2015

 

17.00

 

TJ Slavoj Davle -

 

TJ Viktoria Vestec B

 

4. kolo

 

sobota

 

12.9.2015

 

17.00

 

TJ Viktoria Vestec B -

 

TJ Krňany

 

5. kolo

 

sobota

 

19.9.2015

 

16.30

 

TJ Sokol Slapy -

 

TJ Viktoria Vestec B

 

6. kolo

 

sobota

 

26.9.2015

 

16.30

 

TJ Viktoria Vestec B -

 

SK Vrané nad Vltanvou

 

7. kolo

 

neděle

 

4.10.2015

 

16.00

 

SK Slavia Jesenice B -

 

TJ Viktoria Vestec B

 

8. kolo

 

sobota

 

10.10.2015

 

16.00

 

TJ Viktoria Vestec B -

 

FC Jílové B

 

9. kolo neděle 18.10.2015 15.30 TJ Sokol Zvole B - TJ Viktoria Vestec B

10. kolo sobota 24.10.2015 14.30 TJ Viktoria Vestec B - TJ Okrouhlo

11. kolo sobota 31.10.2015 14.00 TJ Sokol Čisovice - TJ Viktoria Vestec B

12. kolo sobota 7.11.2015 14.00 TJ Viktoria Vestec B - SK Libeř

13. kolo sobota 14.11.2015 13.30 AFK Radlík - TJ Viktoria Vestec B
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13.9.2015
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TJ Viktoria Vestec
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TJ Viktoria Vestec -
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Viktoria Vestec B -

 

III. třída, skupina A

 
 

     

1. kolo
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22.8.2015

 

17.00

 

SK Čechoslovan Dolní Jirčany -

 

TJ Viktoria Vestec B

2. kolo

 

sobota

 

29.8.2015

 

17.00

 

TJ Viktoria Vestec B -

 

SK Hvozdnice B

 

3. kolo

 

sobota

 

5.9.2015

 

17.00

 

TJ Slavoj Davle -

 

TJ Viktoria Vestec B

 

4. kolo

 

sobota

 

12.9.2015

 

17.00

 

TJ Viktoria Vestec B -
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19.9.2015

 

16.30
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TJ Viktoria Vestec B

 

6. kolo

 

sobota

 

26.9.2015

 

16.30

 

TJ Viktoria Vestec B -

 

SK Vrané nad Vltanvou

 

7. kolo

 

neděle
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Neckyáda
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Hledáme doučování ve Vestci 

pro našeho syna (5. třída) z anglického jazyka a doučování k přípravě na 
gymnázium z českého jazyka a matematiky. 

Možno i jen anglický jazyk nebo jen příprava na gymnázium. 

Telefon: 774 453 224 nebo 
e-mail: kozakovas@seznam.cz

AGRO Jesenice u Prahy a.s.
přijme pro svůj mrazírenský závod 

ve Vestci u Prahy

SKLADNÍKA

požadavky : obsluha VZV, zkušenost 
s prací na mobilních terminálech
časová exibilita, zodpovědnost

hrubá mzda 100 -130 Kč 
v závislosti od výkonu

kontakt : 
e-mail - mrazirna@agro-jesenice.cz, 

tel 602 324 952
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