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Slovo starosty

Tibor Švec
starosta obce Vestec

Vážení čtenáři!

Poslední měsíc byl plný akcí, které se ve Vestci odehrály. Ať už to byl 1. ročník dne IZS, 
který se, až na nepřízeň počasí, opravdu vydařil a zaujal jak malé, tak velké návštěvníky. 
Rád bych na tomto místě poděkoval všem, kteří se na organizaci této náročné akce 
podíleli. Nebo tradiční pálení čarodějnic, které proběhlo na louce za rybníkem.  
V tématu čísla se dozvíte, jak probíhá výstavba BIOCEVu, který roste v průmyslové 
zóně a do Vestce přitáhne špičkové vědce a můžeme být hrdí na to, že právě Vestec 
se stane centrem biotechnologií a biomedicíny. Ale i fotbalisté mi dělají radost, snad 
se konečně zbaví nelichotivé přezdívky „věčně druzí“ a dotáhnou sezónu do úspěšného 
konce. Aktuální výsledky najdete ve sportovní části listů. Z plánovaných akcí na další 
měsíc bych vás rád pozval na Rockáček nebo oslavu Mezinárodního dne dětí, bližší 
informace najdete v tomto čísle. Vestec budou po celé léto opět krášlit  květinové 
závěsy vypěstované v nedalekém Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu 
a okrasné zahradnictví, v.v.i. v Průhonicích. Letos se počet nádob navýšil. Všimnete 
si kde se umístily nové? To vše a ještě mnohé další najdete právě v květnovém vydání 
Vesteckých listů. 

Přeji vám příjemné čtení.

TIRÁŽ
Vestecké listy - Kulturní a informační měsíčník obce Vestec
Vydavatel: Obec Vestec, Vestecká 3, 252 42 Vestec, IČO 00506744, pod.ev.č MK ČR E 15020
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Doručováno do všech poštovních schránek obyvatel a firem v obci Vestec.
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DEN IZS 
V pátek 25. 4. 2014 se již od rána sjížděly do Vestce složky IZS 
(Integrovaný záchranný systém) ze širokého okolí.
Nejdříve se věnovali policisté dětem ve 
školce a po 13. hodině se již naplno rozjela 
akce v prostoru za rybníkem. Dorazilo 
přes 100 dětí ze ZŠ Campanus a také 
mnoho dalších návštěvníků. Bylo možné si 
prohlédnout ukázku práce Celní správy při 
vyhledávání např. drog, výbavu policejních 
potápěčů nebo vybavení policejních 
vozidel. Děti měly možnost si s policejním 
vozidlem zahoukat a zablikat, což se setkalo 
s obrovským úspěchem.
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Dopravní hřiště v MŠ.

Dopravní hřiště v MŠ.

Vyhledání zakázaných látek.
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Tuto část dne IZS završilo předvedení 
zásahu všech složek při dopravní nehodě. 
Nevyzpytatelné jarní počasí přineslo 
pořádný liják a druhá část dne IZS tak 
musela být předčasně ukončena. Podle 
ohlasů jak zúčastněných, tak diváků, se 1. 
ročník dne IZS opravdu povedl a je pro nás 
výzvou k dalšímu rozvoji připravovaného 
druhého ročníku, který proběhne v roce 
2015. Velký dík patří všem, kteří na akci 
vystoupili a také těm, kdo se podíleli na její 
organizaci.
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Policejní potápěči. Zraněná je skoro vyproštěna.

Vyproštění z havarovaného vozidla.

Jízda člunem po rybníku.
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Čarodějnice 

Za velkého zájmu návštěvníků proběh-
lo tradiční pálení čarodějnice. Poděko-
vání patří především zaměstnancům 
Technických služeb obce Vestec v čele 
se Zdeňkem Cihlářem, kteří zajišťovali 
zázemí této akce. Ani hasiči však neza-
háleli a v čele s velitelem Milanem Pe-
trusem připravili zajímavé odpoledne 
a večer pro malé i velké diváky. Takže 
i jim patří poděkování za to, jak se akce 
zhostili. Děti si mohly opéct buřtíka 
a pro dospělé bylo připraveno občers-
tvení ze dvou místních restaurací. Na 
akci se ukázali jak šermíři, tak také ta-
nečnice ze studia Dalila, které předvedly 
ohnivou show. Příjemný průběh večera 
podpořila živá hudba, takže si mnozí ná-

vštěvníci užili i tance. Místní sbor dob-
rovolných hasičů předvedl zásah, kdy 
mělo dojít k uhašení dřevěné chaloupky. 
Původně byl zásah plánován na 18:30, 
a zatímco chaloupka již byla v plamenech, 
hasiči se stále připravovali. Nakonec byl 
zásah s drobným zpožděním proveden 
a náležitě oslaven. Po upozornění mode-
rátora večera, Vaška Drahoše, kterému 
patří dík za to, jak se celé akce ujal, že je 

chaloupka stále ještě v plamenech, došlo 
k jejímu finálnímu dohašení. Akce dále 
pokračovala za hojné účasti do pozdních 
večerních hodin a většina účastníků se 
spokojeně rozešla ke svým domovům. 
Ráno opět nastoupily technické služby 
a celou plochu uklidily.

Záplava v ulici Krátká 
Liják, který se spustil v pátek 25. 4. 
odpoledne, způsobil, že v rekonstruované 
ulici Krátká došlo k zaplavení komunikace 
a částečně i přilehlého domu, za asistence 
Obecní policie si hasiči z Jílového 
s touto situací poradili.  Nyní je již ulice 
Krátká dokončena a věříme, že podobná 
situace se už nebude opakovat.
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Výstavba vědeckého centra 
BIOCEV ve Vestci úspěšně 
pokračuje 
Jarní počasí doprovázené letními 
teplotami působí příznivě nejen 
na lidský organismus, ale přijde 
vhod také vesteckým stavařům, 
kteří pracují na výstavbě vědeckého 
projektu BIOCEV. V těchto týdnech 
se jejich činnost soustředila hlavně 
na železobetonové konstrukce 

hrubé stavby. Souběžně s tím byla 
zahájena instalace vnitřní kanalizace, 
páteřních rozvodů elektřiny a vnější 
inženýrské sítě. V intenzivní přípravě 
jsou také další technologické 
celky. Jakmile se dokončí střechy 
a opláštění budov, stavaři se pustí 
do systému vzduchotechniky, 
centrálního zdroje energií, vytápění, 

chlazení a vybavení strojoven. 
V doposud neuzavřených budovách 
probíhá také zdění příček a další 
hrubé stavební práce. O jejich 
průběhu vás budeme informovat 
v dalších číslech Vesteckých listů.      
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České centrum pro fenogenomiku.

Jižní pohled na hlavní budovu.
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Univerzita třetího věku ve Vestci 
pro seniory (50+) pokračuje i na 
podzim 2014 
Studenti již absolvovali cyklus přednášek na téma „Astronomie“, 
„Etika jako východisko z krize společnosti“, „Kouzelná geometrie“, 
„Dějiny oděvní kultury“, „Lidské zdraví“ a na jaře absolvovali 
semestr na téma „Hudební nástroje“. 

Pro další semestr si vybrali téma:
Umění rané renesance v Itálii
  
 
 
 
 
 
 

Garant: Provozně ekonomická fakul-
ta ČZU v Praze 
Cyklus přednášek z dějin umění, 
který je věnován raně renesančnímu 
umění v Itálii, tedy umění spjatému 
s obdobím 15. století a především 
s městem Florencie.

Téma jednotlivých přednášek:
• Počátky, principy a objevy rané 
renesance
• Filippo Brunelleschi – významný 
italský architekt, který je považován 
za průkopníka renesančního 

architektonického slohu
• Masaccio – významný italský malíř, 
který je považován za zakladatele 
renesančního malířství
• Donatello – florentský sochař 
a umělec rané renesance. Je 
považován za jednoho ze zakladatelů 
individualizovaného sochařského 
portrétu
•  Sandro Botticelli – italský renesanční 
malíř, významný představitel 
florenské školy
• Andrea del Verrocchio – italský 
renesanční malíř, zlatník a sochař. Byl 
všestranným umělcem a pokračovatel 
Donalella

www.e-senior.cz

Pokud má někdo zájem o studium, 
může se ještě k nám přidat.  Přednášky 
se promítají v rámci Univerzity třetího 
věku na OU Vestec, Vestecká 3. 
Studium probíhá pomocí virtuálních 
přednášek přes internet.
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Zimní semestr  2014 - 2015 
Datum konání:    
7. 10.
21. 10.
4. 11.
18. 11.
2. 12.
16. 12.

Začátek přednášky je v 14:00 h, 
poplatek za semestr je 300 Kč.

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

Senioři na výletě do Vrtbovské 
zahrady
Dobrý tip na výlet by mohli dát senioři, 
kteří si naplánovali na středu 23. 4. 
exkurzi s průvodcem do Vrtbovské 
zahrady. Zahrada je společně 
s barokním palácem nenápadně 
ukrytá ve frekventovaném úhlu, který 
svírají ulice Karmelitská a Tržiště. 
Objekty, které prošly v nedávné době 
nákladnou rekonstrukcí, se nacházejí 
na svahu Petřína a terasovitá zahrada 
je jakýmsi malým muzeem barokní 
zahradní architektury v Praze. Jaké 
další přívlastky si tato akce ještě 
zasluhuje? Shlédli jsme na malé 
ploše (0,31 ha) velkolepou zahradní 
kompozici s cennou sochařskou 
výzdobou. Vše bylo dovršeno 
jedinečným panoramatem Pražského 
Hradu a Malé Strany a provoněno 
slunečným jarním počasím.
Využíváme Vesteckých listů také pro 
připomenutí nejbližší plánované 

akce. Tentokrát to bude 21. 5. výlet 
s návštěvou Sázavského kláštera 
a hradu Český Šternberk. Podrobnou 
informaci o odjezdu dostanou senioři 
formou SMS.

Blanka Pašková a Marta Belháčová

strana 9
Vestecké
LISTY - květen 2014                          

Ze života v obci



Policie vyráží na hlídku.
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Černá kronika
Ze zápisníku Obecní policie Vestec 
a Policie ČR, obvodního oddělení 
v Jesenici.

Dne 6. 4. 2014 okolo 17:15 hodin ujíždí 
dosud neznámý řidič bez zaplacení 
od čerpací stanice, která se nachází na 
parkovišti u OD Albert. Dosud neznámý 
muž přijel k jednomu ze stojanů, natankoval 
pohonné hmoty v částce 3.000,-Kč a poté 
ujel bez zaplacení. Jednalo o vozidlo zn. 
BMW, registrační značka končila 2218, 
vozidlo bylo černé barvy. Policisté zatím 
šetří věc jako přestupek proti majetku.

Dne 8. dubna 2014 okolo 17:00 hodiny 
přijímají policisté OOP Jesenice oznámení 
o vloupání dosud neznámého muže 
na pozemek rodinného domu v obci 
Vestec, ul. Luční. Pachatel okolo 04:30 
hodin ráno překonal oplocení pozemku 
a z neuzamčených vozidel odcizil peníze 
a další věci. Policisté případ šetří jako trestný 
čin krádeže a porušování domovní svobody. 
Varujeme občany, aby si více chránili svůj 
majetek. Pouze oplocení zahrady zloděje 
neodradí.

Dne 9. 4. 2014 v 14:00 hodin vyjíždějí 
policisté Dopravního inspektorátu 
k dopravní nehodě do ulice Nad Jezerem, 
kde nezjištěný řidič s nezjištěným vozidlem 
narazil do kovových vjezdových vrat, 
která poškodil. Dopravní inspektorát 
žádá případné svědky poškození vrat, 
aby kontaktovali Policii ČR na lince 158. 
K nehodě mělo dojít v období od 7. 4. do 9. 
4. 2014.

Dne 15. 4. 2014 okolo 15:15 hodin došlo 

k vloupání do osobního motorového vozidla 
Audi, které majitel zaparkoval za čerpací 
stanicí Shell poblíž autobazaru Rupexim. 
Během dvou minut na místo přijeli pachatelé 
vozidlem zn. Škoda Octavia stříbrné barvy 

nezjištěné registrační značky, jeden z nich 
z vozidla vystoupil, rozbil okénko vozidla 
a odcizil z něj věci ponechané na sedadle. 
Škoda dosáhla několika tisíc korun. 
Opětovně varujeme, nenechávejte nic ve 
vozidlech.

Dne 17. 4. 2014 okolo 18:30 hodin jsou 
policisté přivoláni ke konfliktu mezi 
manželi do ulice Chmelová, kde na 
zahrádce restaurace došlo ke konfliktu 
mezi mužem a ženou, kteří se navzájem 
vulgárně uráželi a vzájemně se fyzicky 
napadali. Při potyčce došlo k lehkému 
zranění ženy, kterou záchranná služba 
převezla k vyšetření do nemocnice s tržnou 
ránou na hlavě. Muž byl policisty převezen 
na služebnu k podání vysvětlení. Obě osoby 
byly pod vlivem alkoholu. Tento pár není 
policistům neznámý, k napadení mezi nimi 
dochází často, následně dojde k udobření, 
k opětovnému požívání alkoholu 
a k dalšímu napadení. Věc byla řešena jako 



Vykradené vozidlo.

strana 11
Vestecké
LISTY - květen 2014                          

Policie

přestupek a oznámena na Obecní úřad 
Jesenice k projednání.

V době od 18:00 hodin dne 17.  4. 2014 do 
06:45 hodin dne 18. 4. 2014 vnikl dosud 
nezjištěný pachatel na volně přístupný 
pozemek staveniště v ul. Vestecká, kde 
ulamuje zámek víčka palivové nádrže 
pracovního stroje zn. Volvo a následně z něj 
odčerpává 70 litrů motorové nafty. Věc je 
šetřena jako krádež.

Dne 26. 4. 2014 okolo 11:45 hodin kontro-
luje hlídka Pohotovostní motorizované jed-
notky Praha cizince národnosti Ukrajiny, 
který policistům předkládá padělaný doklad 
o povolení pobytu na území ČR a dále pa-
dělaný pas. Šetřením přes Cizineckou policii 
je zjištěno, že muž pobývá na území ČR ne-
oprávněně a navíc je podezřelý z trestného 
činu padělání a pozměnění veřejné listiny. 
Tento 29letý cizinec je zadržen a předán Ci-
zinecké policii, která po ukončení trestního 
řízení podnikne opatření k jeho vyhoštění.

Dne 28. 4. 2014 hlídka Obecní policie 
Vestec přijala oznámení o vloupání do 
zaparkovaného vozidla v ulici Javorová, 
kde neznámý pachatel rozbil boční okénko 
a následně z vozidla odcizil několik 
osobních věcí. O několik minut později 
bylo nahlášeno druhé vozidlo, do kterého 
se pachatel vloupal. Jednalo se o vozidlo 
BMW zaparkované v ulici Vilová. Hlídka 
obecní policie ve spolupráci s Policií ČR 
nyní intenzivně spolupracuje i s použitím 
kamerového systému na odhalení 
a dopadení pachatele tohoto trestného činu.

Opětovně upozorňujeme řidiče, aby ve 
vozidlech neponechávali bez dohledu 
žádné věci. I zdánlivě bezcenná věc 

může pachatele navnadit ke krádeži 
a mnohdy nemá takovou hodnotu jako 
škoda způsobená poškozením vozidla po 
vloupání.

Dne 28. 4. 2014 v 9:23 přijala hlídka obecní 
policie oznámení o dopravní nehodě se 
zraněním v ulici Hodkovická. Hlídka OP 
se na místo dostavila společně s posádkou 
ZZS, které pomáhala při zajištění vozidla 
proti pohybu a vyproštění osob z vozidla 
do příjezdu jednotky HZS Jílové. Dále na 
místě hlídka OP spolupracovala s Policií ČR 
a řídila na místě kyvadlově dopravu do doby 
odstranění následků dopravní nehody.

Dne 30. 4. 2014 se policisté v obci Vestec 
zaměřují na alkohol u řidičů a to zejména 
v nočních hodinách, kdy se lidé vracejí 
z oslav pálení čarodějnic. Policisté kontrolují 
několik desítek vozidel, kdy naštěstí nebyl 
přistižen žádný hříšník, který by řídil 



pod vlivem alkoholu. Policisté zjistili 
pouze několik drobných přestupků, které 
byly vyřešeny blokovou pokutou nebo 
domluvou. Také přistihli jednoho cyklistu, 
který jel na jízdním kole pod vlivem 
alkoholu. Jeho jednání teď bude řešit správní 
orgán MÚ Černošice.

Po půlnoci dne 1. 5. 2014 byla Policií ČR 
požádána hlídka Obecní policie Vestec 
o součinnost při pronásledování motorkáře, 
který se řítil z obce Jesenice do Vestce. Na 
základě této žádosti se hlídka zapojila do 
pronásledování řidiče, který ohrožoval 
ostatní účastníky silničního provozu 
a navíc za řídítky neměl co dělat, protože 
měl dle provedené lustrace zakázáno řízení. 
Motorkář však nedbal pokynů k zastavení 
a ujížděl vysokou rychlostí před policejními 
vozidly několik kilometrů. Motorkář 
využil znalosti terénu a před vozidly 
pronásledovatelů se mu podařilo zmizet 
uličkou, kam neměla policejní vozidla 
možnost vjet.

Ale tím příběh tohoto hazardéra nekončí, 
protože si případ převzala Služba kriminální 
policie a vyšetřování k dalšímu šetření 
a nám nezbývá než věřit, že i tohoto 
silničního piráta stihne zasloužený trest.

Dne 5. 5. 2014 v rámci hlídky policisté 
nacházejí na autobusové zastávce, 
plastových kontejnerech nápisy, tzv. tagy, 
kterými vandal poškodil skleněnou výplň 
autobusové zastávky na ulici Vídeňská 
a dále kontejnery na odpad. Další tagy jsou 
nalezeny na OD Albert. Policisté věc šetří 
jako trestný poškození cizí věci. Policisté 
v současné době prošetřují podobné jednání 
i v obci Jesenice, kde již mají vytipovanou 
podezřelou osobu.

Prodejnu Albert v ul. Vídeňská si velmi 
oblíbili pachatelé drobných krádeží. Ve 
čtvrtek 8. 5. 2014 v 15:25 hodin zde strážníci 
OP Vestec opět prováděli zákrok proti muži, 
který naložil svůj  batoh s 13 láhvemi vodky 
v celkové hodnotě 4.000 Kč. U pokladny 
pak zaplatil pouze drobné zboží a na batoh 
s vodkou jaksi zapomněl. Vzhledem k pestré 
kriminální minulosti uvedené osoby si věc 
na místě převzala Policie ČR k dalšímu 
šetření.   

Pronásledování motorkáře. Ukradené zboží.
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DEN ZEMĚ 22. dubna
Již třetím rokem slavíme s dětmi z naší 
mateřské školky svátek „Den země“. 
Seznamujeme děti s tím, že je důležité 
naši Zemi a přírodu chránit a neničit ji. 
Společně s dětmi na zahradě naší školky 
paní učitelky obcházeli čtyři stanoviště 
zaměřené na téma - rybník, louka, pole 
a les. Tam děti plnily úkoly od třídění 

odpadu přes sbírání léčivých bylin až 
po sázení brambor.  Za dobře splněné 
úkoly získaly razítko do karty. Na závěr 
každá třída napsala přáníčko naší Zemi. 
Odměnou nám bylo krásné počasí.

                                                                   
Mgr. Olga Melichárková, 

paní učitelka Chobotniček

Přání pro Zemi od dětí: 
Např. „Aby lidé jezdili méně auty.“, „Aby lidé šetřili vodou.“, “Aby jí lidé neubližovali 
a měli ji rádi.“, „Aby lidé na Zemi nebojovali.“, „Ať na ní všechno dobře roste.“, „Aby se 
nestavěly kouřící továrny.“, „Ať se nekácí stromy.“, „Ať si planeto dlouho živá, a lidé na 
tebe nevyhazují odpadky.“, „Milá planeto, ať máš hodně vody.“, „Přeji ti zeměkoule, ať se ti 
hezky žije ve vesmíru.“, Přeji ti, ať tě lidé zbytečně neničí.“, „Přejeme ti, aby ti lidé nešpinili 
vodu a vzduch.“, „Přejeme ti, abys byla více zelená, než betonová.“

Školka

Vestecké
LISTY - květen  2014                          



Připraveni k zápasu.

Gólová šance.
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Sport

Viktorka míří za postupem
Po povedeném domácím zápase, kdy v sobotu 19. 4. porazili 
na domácí půdě tým z Kamenného Přívozu 5:3, naši fotbalisté 
trochu zaváhali a v derby s Jesenicí remizovali 1:1. Ale i bod se 
počítá a do dalších zápasů zněl jasný cíl – musíme vyhrát. 

V sobotu 3. 5. nastoupili naši borci proti týmu 
Jíloviště B a začala nefalšovaná kanonáda. 
Vestec již v 35. vteřině vedl 1:0, do konce 
prvního poločasu přidal dalších pět branek 
a utkání s naprostým přehledem dotáhli 
Viktoriáni do konečného výsledku 
10:0. Na tento skvělý výsledek navázali 
i v sobotu 10. 5., kdy na hřišti Davle díky 
dvěma trefám Ládi Kargla vyhráli 2:0 
a odvezli si další tři cenné body. V neděli 11. 
5. se skupinka skalních příznivců Viktorky 
vydala na zápas dvou našich největších 
konkurentů, kterými jsou druhé Zlatníky 
a třetí Hvozdnice B. Zápas probíhal 
v husté atmosféře a to jak na hřišti, tak 
v hledišti. Tým Zlatník promarnil náskok 

3:1 a konečný výsledek 3:3 ocenili 
především fanoušci z Vestce. Zápas 
byl obohacen o bojovou vložku, kdy se 
i díky naprostému nezvládnutí utkání ze 
strany rozhodčího, se do sebe pustila většina 
hráčů. Poslední zápas sezóny bude hrát 
Viktorka doma právě proti týmu ze Zlatník 
a nezbývá než věřit, že vše proběhne v klidu. 
Viktoria Vestec byla po 21. kole na 1. místě 
s náskokem 5 bodů na Zlatníky. Rezervní 

tým Viktorie navázal na gólový apetit 
A týmu a v neděli 11. 5. zvládl na hřišti 
Měchenic nasázet soupeři 9 gólů, takže se 
drží na krásném 5. místě ve své třídě.

Pozvánka na zápasy
Přijďte podpořit Viktorku na její další 
zápasy, v sobotu 31. 05. 2014 od 17:00 
proti Radlíku a v sobotu 14. 06. 2014 od 
17:00 proti týmu ze Zlatník. Zároveň 
pevně věříme, že si s námi užijete i oslavu 

zaslouženého postupu, který máme na 
dosah. Viktorka B bude hrát poslední 
zápas doma v neděli 01. 06. 2014 od 17:00 
hodin proti týmu Všenory B.
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Fotogalerie

Velikonoční zdobení

Pletení pomlázky.Výběr správného vejce.

Názorná ukázka, jak zdobit.

Zdobení v prostorách sportovního centra.

Zdobení vajec.
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Čarodějnice

Fotogalerie

Opékání buřtíků.

Dokonalé kostýmy.

Hranice je připravena.





   mobil: +420 702 622 346
  e-mail: pc999@volny.cz
     web: www.pc999.cz

kontakt:  Ing. Milan BALDA
              Osvětová 999
              149 00 Praha 4–Hrnčíře
             

Vše pro vaše PC – zrychlení, odvirování, zálohování dat,
instalace operačního systému a aplikací, stavba nového
počítače dle vašich požadavků, vytvoření domácí sítě
a mnoho dalšího na naší adrese, po dohodě i u vás doma.
Bližší informace a ceník na www.pc999.cz.





Pravidelný, zdravý pohyb 
jako základní návyk 
každého dítěte.

Sportovní Mateřská Školka

Soukromá mateřská škola  
se zaměřením na sport  
a zdravý životní styl, 
pro děti od 3 - 7 let.

TenisáčekTenisáček

Pro více inforMací 

kontaktujte
Romana Sládečková  
Tel.: 723 793 176 
e-mail: sladeckova.r@seznam.cz 

1.Vestecká sportovní o.s. 
Sportovní 456 
252 42 Vestec Praha západ
Tel.777 773 139 
E-mail: info@teniscentrum.com
www.teniscentrum.com

Otevíráme v září 2014 ve Vestci u Prahy  
ve zcela nových a moderních prostorech.

tenisacek_A5_inzerce.indd   1 24. 4. 2014   5:10:52



 

Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného času Všenory 
 

 

 
 
 

klavír, kytara (elektrická i akustická), flétna, populární zpěv, rychlokurz klavíru pro dospělé 
 

 hrajeme písničky, které si vybíráte 
 žádné stupnice ani etudy 
 první 2 hodiny nezávazné 

 můžeme docházet k Vám domů 
 hrajeme pro vlastní potěšení 
 koncertujeme 3x ročně 

 

HRAJEME NAPŘ.: SKÁKAL PES, NENÍ NUTNO, HOLUBÍ DŮM, SEVERNÍ VÍTR, SPOMAĽ, 
MY HEART WILL GO ON, PÁTÁ, EVERYTHING AT ONCE, CESTA, FALLING SLOWLY, 
VODA ČO MA DRŽÍ NAD VODOU, BON SOIR, TABÁČEK, CESTA, DÍVÁM SE DÍVÁM. 
 

MÍSTA VÝUKY:  Vestec, Jesenice, Průhonice, Říčany, Rudná, Zbraslav, Vinoř, Újezd n. L., 
Úvaly, Šestajovice, Radotín, Černošice, Hostivice, Roztoky a další obce v okolí Prahy. 

 

E-MAIL: info@pavelhokr.cz, TELEFON: 608745262 (Jarka Reiserová) 
 

                 
www.pavelhokr.cz 
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Navštivte třetí ročník Vesteckého Rockáčku, 
akce nejen pro příznivce rockové hudby.

21. 6. 2014
v nejdelší den roku proběhne neméně dlouhá hudební akce ve Vestci u Prahy. 

Akce pro celou rodinu s bohatým programem a občerstvením
proběhne v nově upraveném prostoru zóny za rybníkem.

Ve 14 hodin zahájí program místní kapela Too Long Too Loud.
Poté si přijdou na své děti - skvělé divadélko Romaneto předvede něco

ze svého pestrého programu a zapojí do hry ty nejmenší z Vás.
Z Českých Budějovic přijedou Bloody Rose,

název se zdá být tvrdší, než samotná tvorba kapely je.
Blanku Šrůmovou není třeba rockovým příznivcům dlouze představovat,

dojde na novinky a jistě zazní i na největší hity Tiché Dohody.
Od 20 hodin vystoupí kapela Keks, která dostane největší časový prostor. 

Ohňostroj nenecháme nakonec, aby si ho užily i děti, bude chvíli po 21.30.
Celý den zakončí revival kapela La Sklerosa. Akce se koná za každého počasí,

sezení zajištěno, deky sebou. Parkování na přilehlých komunikacích.
Vstupné 50 Kč dospělá osoba, děti vstup zdarma.

Srdečně Vás všechny zve obec Vestec. 

www.vestec.cz

ROCKáčekROCKáček
VesteckýVestecký

14.00-15.00  Too long Too Loud     
15.30-16.30  Divadélko Romaneto      
17.00-18.00  Bloody Rose  
18.30-19.30  Blanka Šrůmová  
20.00-22.00  Keks  
22.30-23.59  La Sklerosa 
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