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Slovo starosty

Tibor Švec
starosta obce Vestec

Vážení čtenáři,

Úvodní slovo říjnových Vesteckých listů bude trochu jiné – děkovné. Děkuji za 
podporu všem voličům, kteří přišli k volbám. Děkuji jim za to, že svými hlasy 
naznačili, že směr, kterým ve Vestci jdeme, je správný. Děkuji těm, kteří se na určování 
této naší čtyřleté cesty podíleli - tedy všem dosavadním zastupitelům, s nimiž byla 
dobrá a konstruktivní spolupráce, která se navíc neustále zlepšovala. Sám člověk 
nic nezmůže. Proto děkuji i pracovníkům úřadu, kteří podpořili svoji zarputilostí 
a profesionalitou dobře fungující kolektiv. To celé je snad výsledkem skutečnosti, že se 
nám ve Vestci žije lépe. Máme ale zároveň spoustu nedokončené práce a vítězství ve 
volbách nám dává prostor v nich pokračovat, Vestec ještě posouvat. Uděláme pro to 
maximum. Vaše volba je nám tou největší motivací. Ještě jednou díky všem.  

Přeji 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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Volby ve Vestci: 
vítězem TOP 09 a NK
Česko má za sebou komunální volby. Ve Vestci přišlo k urnám téměř 
šedesát procent obyvatel, kteří rozhodli jednoznačně: vítězem voleb 
je s 66 procenty hlasů Sdružení TOP 09 a nezávislých kandidátů.  

Současný starosta Tibor Švec si 
prodlouží mandát nejméně o čtyři roky. 
Jeho uskupení získalo 66, 87 procent 
hlasů, což mu dává jistotu rovnou deseti 
míst v  patnáctičlenném zastupitelstvu. 
Mezi nové tváře patří třeba Miroslav 
Vlasák, jeden z  nejpracovitějších lidí 
v  mládežnickém vesteckém fotbale, 
či ředitel technických služeb Zdeněk 
Cihlář, který se do vedení obce dostal 
až z  desátého místa kandidátky. Do 
zastupitelstva dále za starostovo sdružení 
usednou současný šéf sportoviště 
Vestec Václav Drahoš, místostarostka 
Jana Stupková, Petr Křešňák, Radka 
Vávrová, René Tůma, Roman Fritschka 
a Jaroslav Bednář (kompletní tabulku 
naleznete u článku, v  dalším čísle vám 
zastupitele podrobněji představíme). 
Na druhém místě skončilo uskupení 
současné místostarostky Eleni Zikové 
– její Sdružení nezávislých kandidátů 
Vestec získalo 20, 38 procent hlasů, 
což mu zaručuje tři místa v  obecním 
zastupitelstvu. Kromě jedničky 
kandidátní listiny Eleni Zikové 
a dvojky Taťány  Lejnarové do něj usedne 

i Blanka Pašková – vůbec největší 
skokan vesteckých voleb. Populární 
obecní kronikářka a členka Klubu 
seniorů se dostala do zastupitelstva 
z  osmého (!) místa kandidátky díky 
kroužkování voličů. Na třetím místě 
skončilo uskupení SNK pro Vestec, jeho 
dva mandáty budou vykonávat členové 
SDH Vestec – starosta hasičů Miroslav 
Pašek (mimo jiné provozní restaurace 
Na Hřišti) a velitel Milan Petrus. Jejich 
uskupení získalo dvanáct procent hlasů. 
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pořadí

Voliči v seznamu

Kandidátní 
listina

název

Vydané obálky Volební účast v %

Kandidát HlasyNavrhující 
strana

Politická 
příslušnost

Pořadí 
zvolení

abs.

Odevzdané 
obálky

v %

Platné hlasy

1.
2.
3.

Sdružení TOP 09 a NK
Sdružení nez. kandidátů Vestec

3 SNK pro VESTEC

7851 337

číslo věk abs. v %název příjmení a jméno, 
tituly

poř.
číslo

58,71

Sdružení 
nez. 
kandidátů 
Vestec 

Sdružení 
nez. 
kandidátů 
Vestec 
Sdružení 
nez. 
kandidátů 
Vestec 

Sdružení 
TOP 09 
a NK 

Sdružení 
TOP 09 
a NK 

Sdružení 
TOP 09 
a NK

Sdružení 
TOP 09 
a NK

Zíková Eleni 
MUDr. 

Lejnarová 
Taťána

Pašková Blanka NK

NK

NK

NK

BEZPP

BEZPP

Svobodní

BEZPP

190

580

505

495

8,45

7,86

6,85

6,71

NK
 

NK

BEZPP
 

BEZPP

252

238

1

2

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

Drahoš Václav

Krešňák Petr 
Ing.

Stupková Jana

Švec Tibor TOP 09 TOP 091 38

39

53

45

647 18,77

8 3

2

3

4

63

1

3

50

54

11,21

10,59

66,87
20,38
12,75

11 023

7 371
2 247
1 405

785

VÝSLEDEK VOLEB DO ZASTUPITELSTVA 
OBCE VESTEC

Zvolení zastupitelé (pořadí dle vylosovaných čísel)
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Kandidátní 
listina Kandidát HlasyNavrhující 

strana
Politická 

příslušnost
Pořadí 
zvolení

číslo věk abs. v %název příjmení a jméno, 
tituly

poř.
číslo

Sdružení 
TOP 09 
a NK

Sdružení 
TOP 09 
a NK

Sdružení 
TOP 09 
a NK 

Sdružení 
TOP 09 
a NK 

Sdružení 
TOP 09 
a NK 

Sdružení 
TOP 09 
a NK

SNK pro 
VESTEC 
SNK pro 
VESTEC

Vávrová Radka 
Bc.

Tůma René

Fritschka 
Roman Ing.

NK

NK

NK

NK

NK

BEZPP

BEZPP

Svobodní

BEZPP

BEZPP

465

484

501

141

127

6,30

6,56

6,79

10,3

9,03

TOP 09
 

NK

TOP 09
 

BEZPP

486

496

5

6

2

2

2

2

2

2

3

3

9

10

2

1

Bednář Jaroslav 

Cihlář Zdeněk

Petrus Milan

Pašek Miroslav

Vlasák Miroslav 
Ing.

NK BEZPP1 44

75

43

38

43

472 86,40

8 7

9

10

1

2

42

3

6

34

54

6,59

6,72



Obec dostala dotaci na čističku
Obci se naskytla příležitost realizovat dlouhodobě potřebné 
rozšíření vestecké čistírny odpadních vod. Obec na náročný projekt 
dostala padesátimilionovou dotaci.

Současná čistírna odpadních vod Vest-
ci kapacitou ani technologií nestačí.  
„Čistička se postavila v  roce 2002 a už 
v  roce 2005 se musela intenzifikovat,“ 
popisuje starosta Tibor Švec. „Součas-
ná kapacita se pohybuje kolem 5 000 
ekvivalent obyvatel (EO). Díky nové 
technologické lince naroste kapacita na 
9990 EO, což by mělo být již dostačují-
cí, protože vzhledem k  strategickému 
plánu obce v budoucnu počet obyvatel 
nepřesáhne 5000 obyvatel  (cca 5  500 
EO). Zbývající kapacita je rovněž dosta-
čující pro všechny objekty v průmyslo-
vé zóně,“ dodává starosta. Celý projekt 

je veden jako „rozšíření linky ČOV“. 
A k tomu budou potřeba nemalé peníze. 
Náklady nového projektu na čističku se 
vyšplhají k sedmdesáti milionům korun. 
„Z toho budou 54,5 milionu korun bude 
tvořit dotace od strukturálních fondů 
Evropské unie a Státního fondu život-
ního prostředí, zbytek musíme uhradit 
z  rozpočtu obce “, vysvětluje starosta, 
který si od nové čističky slibuje přede-
vším bezproblémovost. „Očekáváme, že 
již nebudou havárie a že se do retenč-
ní nádrže nebudou dostávat splaškové 
vody, když čistírna nestíhá. Měl by zmi-
zet i zápach,“ doufá.
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UPOZORNĚNÍ:  Končí termín 
pro podání žádosti o sociální 
příspěvek!
Obecní úřad opět upozorňuje na 
termín, do kdy je možné zažádat si 
o sociální příspěvek, na který má 
v rámci sociálního programu obce 
právo každý občan s trvalým pobytem 

ve Vestci. Termín uzávěrky podaných 
žádostí pro rok 2014 je 31. října 2014. 
Novou žádost musí podat i občané, 
kteří žádali v minulém roce.

Senioři v Pardubicích aneb zač 
je v Pardubicích perník
Vestečtí senioři vyjeli do Pardubic. Zajímavý výlet popisuje členka 
Klubu seniorů Vestec a obecní kronikářka Blanka Pašková.

Perník je odjakživa spojován s  Pardu-
bicemi. Pravdou je, že ale v  minulos-
ti města rozsahem své výroby nehrál 
tento světoznámý výrobek vůbec vý-
znamnou úlohu. Východočeská metro-
pole na soutoku Labe a Chrudimky se 
jako taková může chlubit mnoha dal-
šími pozoruhodnostmi a pamětihod-
nostmi. Tak si její návštěvu dali senioři 
do svého cestovního programu. Ve stře-
du 17. září, po prázdninové přestávce, 
tak zahájili aktivní podzimní sezónu.                                                                                                                                       
Jak výlet probíhal? Zkušený průvodce 
z pardubického infocentra, pan Adámek, 
nás seznámil s nejvýznamnějšími pozo-
ruhodnostmi města. Provedl nás histo-
rickým centrem, upozornil na řadu zají-

mavostí. Poněkud jinak pojal svůj výklad 
o historii perníkářského řemesla 
a pardubického perníku průvodce 
Luděk Šorm z  Muzea perníku v  Rá-
bech. Výklad byl veden zábavnou for-
mou, p. Šorm nás informoval o tradici 
a výrobě perníku a mimo jiné nás vybízel 
i k překvapivému zamyšlení nad pohád-
-kou O perníkové chaloupce.Muzeum 
perníku - Perníková chaloupka, naše 
druhá zastávka, leží v  těsném soused-
ství s Kunětickou horou. Posledním 
bodem našeho itineráře byla návštěva 
Lázní Bohdaneč. Ta znamenala sladkou 
tečku pro dvacet spokojených výletní-
ků, kterým počasí na cestu opět přálo.                                                                                                                                         
A zač je v Pardubicích perník? Zajímavé 
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je, že tato průpovídka, která proslavila 
pardubickou specialitu, pochází asi ze 
začátku 19. století. Vypráví o tom, jak 
myslivec v Pardubicích prodal ulove-
nou zvěřinu, ale utržené peníze prohrál 
a domů přivezl jen perníkové-
ho panáka. Na obhajobu, že perník 
v Pardubicích je tak drahý, dostal od své 

drahé polovičky odpověď: „Já ti povím, 
zač je v Pardubicích perník“. Co pak 
následovalo, to už vyprávění nezmiňu-
je.  Jistě oba netušili, že od roku 2008 
bude název Pardubický perník chráněn 
Evropskou unií.

Blanka Pašková

Akce VESTECKÁ BUDKA
Obec Vestec vyzývá občany aby se 
zapojili do akce VESTECKÁ BUD-
KA. Každý kdo má zájem vytvoří 
ptačí budku do Vesteckého přírodně 
- rekreačního parku kolem rybníka. Na 
stromech, kde budou budky umístěné, 
označíme i dárce konkrétního výtvoru. 

Prosíme, aby občané vyráběli budky 
z přírodního materiálu, tedy ze dřeva 
– a bez barevného nátěru. Budky sbírají 
pracovníci technických služeb ve sběr-
ném dvoře. Akce je časově neomezená 
a fantazii se meze nekladou!

Rozměry budek musí být násle-dující (preferované typy A-D):
typ budky vletový otvor rozměry dna hloubka dutiny

A Modřinka
B Koňadra
C Lejsek
D Špaček
E Kavka
F Doupňák

27 - 28 mm
33 - 34 mm
30 x 45 (50) mm
45 - 50 mm
60 - 70 mm
80 - 120 mm

min. 12 x 12 cm
min. 12 x 14 cm
min. 14 x 14 cm
min. 15 x 15
min. 20 x 20 cm
min. 30 x 30 cm

20 - 25 cm
min. 20 - 25 cm
min. 18 - 20 cm
min. 25 - 30 cm
min. 35 cm
min. 40 cm
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Velká přírodní revoluce. Vestec 
vybuduje „Zelený pás“
Obec Vestec je vůbec první obcí v republice, kde se tvoří projekt krajinného 
plánu – tedy vize budoucí zelené infrastruktury. V  plánu je vytvořit zcela 
nové zelené pásmo, které bude přirozeným přírodním prostředím pro zvěř 
a relaxačním místem pro lidi. 

Klára Salzmann je slavná a respektovaná 
krajinářka, která má za sebou plánování 
vývoje zeleně třeba v  německém 
Bavorsku. V Evropě není mnoho větších 
expertů na krajinu. Nyní bude působit 
i ve Vestci. A to hodně viditelně. „Projekt, 
který máme, tady ještě nebyl,“ říká. 
Salzmann je vizionářka, která přichází 
s  jasným cílem: ještě více zazelenit 
Vestec. A to zcela novou formou – 
strategickým naplánováním toho, jak se 
v  budoucnosti bude přírodě pomáhat. 
„Místní krajina zažívá silný tlak na další 

a další zástavbu,“ vysvětluje Salzmann. 
„Zdejší lidé společně s vedením obce 
ale chtějí zachovat co nejvíce volného 
prostranství v okolí obce. Proto vznikl 
společný koncept tzv. Zelené páteře, 
která je pouze kamínkem v mozaice 
zelené infrastruktury dalších okolních 
obcí,“ říká krajinářka. „Koncepce Zelené 
infrastruktury v územním a krajinném 
plánování je řešením na potlačení 
fenoménu sídelní kaše kolem Prahy 
a vytvořením kontinuálního systému 
vody, zeleně, cyklostezek, pěších tras.“
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V Británii je krajinný plán normou
Forma krajinného plánování je přitom 
v  tuzemsku absolutně nová. „Naopak 
na západě Evropy už je běžnou 
součástí strategického plánování,“ 
říká starosta Tibor Švec. „Hlavním 

důvodem zadání této studie je snaha 
o zachování fragmentů původní krajiny, 
zakotvení ochrany tohoto prostoru 
v územním plánu,“ specifikuje Salzmann 
a zdůrazňuje, že v Česku jde o absolutní 
novinu: „Krajinný plán doposud 
není povinnou součástí územně - 
plánovací dokumentace. Rozhodující 
odpovědnost za projekty zelené 
infrastruktury nesou členské státy, tedy 
i Česká republika, obzvláště orgány 
regionálního a  místního plánování. 
Koncepci zelené infrastruktury je nutné 
neprodleně účinně začlenit zejména 
v  oblastech zemědělství a  lesnictví, 

ochrany přírody, vodní, rybářské 
a  regionální politiky.“ Starosta Tibor 
Švec k tomu poznamenává: „Ve Velké 
Británii je například krajinné plánování 
již považováno za úplně první plán, než 
se začne stavět, než si krajinu vezme 
člověk.“  A právě Klára Salzmann patří 
mezi nejviditelnější evropské osobnosti 
a průkopníky v nové formě plánování. 
Ve Vestci s týmem zmapovala funkční 
biotopy či místa, kde se vytvářejí 
zamokřené oblasti a předběžně 
naplánovala již zmiňovanou „Zelenou 
páteř“, která se potáhne obcí. Konkrétně 
od jihovýchodního okraje Jesenice až po 
prostor za retenční nádrží na severním 
okraji obce, na hranici s  Kunraticemi. 
„Chceme během následujících dvaceti 
let vrátit přírodu tam, kde byla před 
druhou světovou válkou,“ popisuje 
starosta. Vizualizaci celého projektu 
můžete vidět v článku. Vznikne 
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rozsáhlé přírodní území za jahodárnou 
a cyklostezkou směrem na Kunratice, 
táhnoucí se dále. „Toto území by měla 
vyplnit louka s  mokřady a možná 
i rybníky, rybníčky. Chceme zpřírodnit 
a zpomalit Olšanský potok, který tvoří 
výtok od Vesteckého rybníka až do 
Šeberáku. Toto území samozřejmě bude 
sloužit i lidem, vzniknou tam šotolinové 
cesty, stejně tak tam ale zůstanou 
nedostupná místa, která nebudou 
intenzivně udržována,“ popisuje Klára 
Salzmann.

Počítá se s dotací
A kolik to celé bude stát peněz? „Tento 
projekt samozřejmě bude velmi drahý, 
odhaduji částku  okolo sta milionů 
korun,“ říká starosta. „Jenže vzhledem 
k tomu, že budeme pilotním projektem 
pro Českou republiku, dá se očekávat 
velká dotační pomoc od státu i od EU. 

Budeme jakýmsi vzorem pro ostatní.“ 
První změny by měly být viditelné dva 
roky od startu projektu. Finální podobu 
by měl zelený pás dostat do dvaceti 
let. Bude záležet hlavně na přírodě. To 
ona teď bude mít v proměně krajiny ve 
Vestci  hlavní slovo.
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Vestec se zapojil do projektu 
inCity
Vážení spoluobčané, jsme rádi, že vám můžeme představit novou 
službu – mobilní aplikaci inCity. Díky této aplikaci máte kdykoliv 
k dispozici aktuální informace o dění ve Vestci a nejenom to. 
Zeptali jsme se regionálního ředitele firmy Intelis s.r.o. (dodavatele aplikace 
inCity)  Jiřího Křepelky, co vše aplikace umí a jaké výhody nabízí. 

Jak byste na úvod definoval aplikaci 
inCity Vy sám?

Aplikaci bych definoval jako praktického 
pomocníka pro každodenní používání. 
Každý z nás potřebuje informace, rozdíl 
je pouze v tom, jak obtížně a rychle se 
k nim dostaneme. Aplikace inCity nabízí 
rychlý přístup k  informacím z  našeho 
města či obce  – tématicky tříděných 
podle kategorií, tedy přehledně. Celé 
město máte doslova jako na dlani.

Co je to vlastně aplikace inCity?

Aplikace inCity je vyvinuta pro tzv. 
chytré telefony a plně využívá i jejich 
potenciálu (např. vestavěný GPS modul, 
fotoaparát či třeba kalendář) a nabízí 
svému uživateli veškeré informace na 
jednom místě, které potřebuje nebo 
potřebovat může. Jedním dotykem 
zjistíte, co se ve městě děje (kulturní i jiné 
akce) a díky propojení s kalendářem si 
vybranou akci i jedním dotykem uložíte 
do svého diáře, vše bez nutnosti cokoliv 
psát. Samotná aplikace je napojena na 

servery města a díky tomu jsem já, jako 
uživatel, aktuálně informován o dění 
ve městě, akcích, turistických cílech či 
třeba aktuální nabídce firmy v  mém 
okolí, kterou jsem si sám vybral, takže 
nejsem zahlcený nabídkami, které mne 
nezajímají. Pouze pomocí jednoho 
dotyku na displej mého telefonu mne 
aplikace rovnou k  vybranému cíli 
i zavede.

V čem je aplikace inCity jiná?

Aplikace inCity se v záplavě mobilních 
aplikací odlišuje svou všestranností. 
Je jedno, jestli jste občan, návštěvník 
města či podnikatel, každý si 
v  aplikaci najde informace, které chce 
či potřebuje. Navíc jde o jednotnou 
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aplikaci pro všechna města, takže máte 
stejnou cestu k informacím i v „cizím“ 
městě, což zvyšuje její užitnou vlastnost 
a přínos pro uživatele. 

Pro koho je aplikace určena?

Jak již asi správně tušíte, 
aplikace je opravdu pro všechny 
uživatele „chytrých telefonů. 
Aplikaci vyvíjeli lidé, kterým stejně 
jako nám všem, chyběl jednoduchý 
přístup k  informacím v  daném místě. 
Z těchto důvodů jsme při vývoji aplikace 
kladli důraz na její praktický přínos pro 
uživatele i jednoduché ovládání.

Mohl byste upřesnit přínos pro 
jednotlivé skupiny uživatelů?

Obyvatel Vestce se dostane 
k  informacím o dění ve svém městě 
(výstavy, různá setkání, knihovny, kina, 
divadla, muzea, galerie, slavnosti či 
festivaly nebo třeba aktuality z  úřadu/
magistrátu). Dále má možnost několika 
dotyky na displej svého telefonu získat 
informace o úřadu – úřední desku, 
kontakty na jednotlivé pracovníky 
podle útvarů, rovnou se s nimi spojit a 
třeba se objednat na výměnu občanky. 
Nechybí seznam parkovišť (v některých 
městech s možností sms platby, pokud 
ji město chce) Samozřejmostí jsou 
důležitá telefonní čísla nebo třeba 
možnost bezplatně ohlásit úřadu 
závadu či poškození majetku ve městě, 
černou skládku nebo jiný problém, 

pochopitelně pouze několika dotyky 
na displej telefonu a zdarma. Uživatel 
má také možnost přihlásit se k odběru 
novinek u jím vybraného podnikatele, 
třeba restaurace. Kdykoliv potom 
restaurace zveřejní menu nebo třeba 
„akční nabídku“, uživatel tuto informaci 
dostane přímo do svého mobilního 
telefonu. Nabídku dostane pouze od 
firmy, kterou si sám vyžádá, žádnou 
jinou.

Kde se dá aplikace získat?

Aplikaci může zájemce získat hned ně-
kolika způsoby. Nejjednodušší způsob 
je stažení aplikace přímo z elektronic-
kého obchodu příslušného mobilní-
ho telefonu - Android - Google play                                                 
- iOs - (Apple) - App Store. V obou pří-
padech si aplikaci stáhnete ZDARMA.
Verzi pro Windovs připravujeme a bude 
k dispozici ke konci roku. Další možnost 
stažení aplikace je přes QR kódy 
(je potřeba mít na svém telefonu 
nainstalovanou čtečku QR kódů).
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Policejní zprávy: Nalezené 
kolo bez majitele, opilý Rumun, 
krádeže v Albertu
Vestecké listy přinášejí pravidelnou policejní svodku, včetně dvou 
výzev. 

Dne 13. 9. 2014 v  ranních hodinách 
oznamuje žena krádež jízdního kola, 
ke které mělo dojít v  době od 10. 9. 
2014 do 13. 9. 2014 v bytovém domě 
ulici Slepá, zde pachatel vniknul bez 
poškození do společných prostor, 
odstranil zámek kola a toto následně 
odcizil. Tímto jednáním byla 
způsobena škoda téměř 13.000,-Kč. 
Věc je šetřena jako trestný čin krádež.

Dne 17. 9. 2014 vyjíždějí policisté 
opětovně k  případu vloupání do 
novostavby rodinného domu v ulici U 
Hrnčíř, kde pachatel provedl vloupání 
do stavby domu a odcizil odsud věci 
v  hodnotě přesahující 30.000,-Kč. 
Věc je šetřena jako trestný čin krádež 
a poškození cizí věci.

Dne 19. 9. 2014 si strážnici při hlídkové 
činnosti povšimli, že na ulici Vídeňská 
naproti objektu Bychl došlo k poškození 
autobusové zastávky, kdy dosud 
neznámý pachatel nezjištěný předmět 
vyryl do sklad různé nápisy. Případ je 
šetřen jako trestný poškození cizí věci. 

K  dalšímu skutku dne 19. 9. 2014 
dochází na staveništi Biocev v  ulici 
Průmyslová, kde došlo k  odcizení 
mobilního telefonu zn. Samsung 
Galaxy S5, kdy jeden z dělníků si nechal 
telefon volně položený na paletě. Věc je 
šetřena jako trestný čin krádež.

Dne 21. 9. 2014 v  09:45 hodin 
přijímají policisté oznámení o muži, 
který se dopustil v  prodejně Albert 
drobné krádeže. Na místě se již 
nachází Obecní policie Vestec. Hlídka 
na místě zjišťuje, že se jedná o 29-ti 
letého muže z  obce Smržovka, který 
v  současné době pracuje na stavbě 
Biocev, ten pronesl přes pokladnu bez 
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zaplacení láhev alkoholu v  hodnotě 
569,-Kč. Na místě byl zastaven 
ostrahou OD Albert. Dále je však 
zjištěno, že muž byl v  posledních 
třech letech pravomocně odsouzen za 
majetkovou trestnou činnost a dále je 
veden jako celostátně hledaná osoba 
pro další majetkové trestné činy a pro 
trestný čin zanedbání povinné výživy. 
Muž je na místě zadržen. Je vyslechnut 
a ještě téhož dne mu je policisty 
předáno sdělení podezření z trestného 
činu krádež. Věc již byla předána na 
Státní zastupitelství Praha-západ. 

Dne 21. 9. 2014 si policisté OOP 
Jesenice od Obecní policie Vestec 
přebírají muže, který byl zastaven 
hlídkou Obecní policie Vestec při 
silniční kontrole. Tento muž by vyzván 
k provedení dechové zkoušky, kdy mu 
bylo naměřeno 2,00 a 2,06 promile 
alkoholu v  dechu. Tento muž se 
pohyboval vozidlem Škoda Octavia po 
ulici K Jahodárně a následně Na Spojce, 
kde byl zastaven. Vzhledem k  tomu, 
že se jedná o občana Rumunska, který 

je v silně podnapilém stavu je na místě 
zadržen a umístěn do policejní cely. 
Po vystřízlivění mu za účasti obhájce 
a tlumočníka policisté sdělili 
podezření z  trestného činu ohrožení 
pod vlivem návykové látky. Jenom 
díky náhodě a všímavosti strážníku, 
tento silně podnapilý muž nikoho 
nezranil a nic nepoškodil.

Dne 23. 9. 2014 okolo 23:00 hodiny 
oznamuje ostraha společnosti Bychl, 
že dosud neznámý pachatel neznámou 
zbraní prostřílel na několika místech 
skleněnou výlohu prodejny na ulici 
Vídeňská. Pachatel nebo pachatelé 
měli přijet vozidlem VW Golf nebo 
Škoda Felicie směrem do Prahy 
a pokračovali dále směrem na Jesenici. 
Ke skutku použili zřejmě vzduchovou 
zbraň. Zda se jedná o projev vandalství, 
nebo zda šlo o cílený útok, prošetřují 
policisté. Věc je šetřena jako trestný 
čin poškození cizí věci.

V  době od 19 do 22 září dochází 
k  další krádeže na staveništi Biocev, 
kdy z  jedné části stavby dosud 
neznámý pachatele odcizil lešení, 
čímž způsobil škodu přes 30.000,-Kč. 
Věc je šetřena jako trestný čin krádež. 

Dne 26. 9. 2014 oznamuje obsluha 
BČS Shell újezd od stojanu bez 
zaplacení pohonný hmot. Tento újezd 
provedl řidič motocyklu neznámý 
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značky, který natankoval 10 litrů 
benzínu a poté ujel bez zaplacení. 
Věc je šetřena jako přestupek proti 
majetku.

Za OOP Jesenice
npor.Bc. Jiří Tesař 
zástupce vedoucího OOP Jesenice

Neviděli jste podezřelého?
Policisté pátrají po neznámém pacha-
teli, který se dne 26. 9. 2014 v  době 
21:00 do 21:05 hodin dopustil trestného 
činu krádeže a neoprávněného držení 
platební karty, kdy využil krátké 
nepozornosti poškozeného, který právě 
na parkovišti u obchodního domu 
Albert nastupoval do svého vozidla, 
přistoupil k  autu, otevřel dveře a ze 
sedadla mu odcizil tašku. Poškozený 
zloděje pronásledoval – pachatel běžel 

z  parkoviště směr ulice Na Suchých, 
kde pak běžel korytem potoka směrem 
k ulici na Spojce. Na místě bylo ihned 
provedeno šetření v  okolních ulicích, 
zastávkách, byl vyhodnocován záznam 
z  kamer obce. Při pátrání policistům 
pomáhali strážnici Obecní policie. 
Dosud však nebyl zjištěn konkrétní 
poznatek k  osobě pachatele. Věc se 
nadále šetří.

Našlo se ukradené kolo. Čí je?
Obecním policistům se podařilo 
zajistit pachatele krádeže jízdních 
kol z května 2014. Muž je v současné 
chvíli ve vazbě. Problém je v  tom, že 
pachatel se doznal z krádeže dvou kol, 
přičemž na polici byla oznámena jen 
jedna krádež. Policisté proto prosí, 
nechť se přihlásí občan, kterému 
bylo dne 21. 5. 2014 okolo 20 hodiny 

odcizeno jízdní horské kolo tmavé 
barvy v ulici Rákosová a okolí. 
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Strážníci dostali novou zbraň do 
boje proti drogám
Vestečtí strážníci v těchto dnech získali  tester Dräger DrugTest®5000 
na zjišťování přítomnosti drog u řidičů.    Z drog se u řidičů při 
kontrolách nejvíce objevuje pervitin a marihuana. 

V poslední době stoupá alarmujícím 
způsobem počet případů zneužívání 
drog, zvýšil se i počet dopravních 
nehod způsobených řidiči, kteří usedli 
za volant pod vlivem návykové látky. 

„Proto jsme se rozhodli souhlasit 
s nákupem tohoto testovacího zařízení, 
které umožní našim strážníkům 
obecní policie, i ve spolupráci s policií 
České republiky, proti zneužívání drog 
efektivněji bojovat,“ shrnuje starosta 
Tibor Švec. U dosud používaných 
testerů typu Drugwipe 5+ vyhod-
nocuje test policista na základě 

porovnání čáry vzniklé s odebraného 
vzorku slin a kontrolní čáry soupravy. 
U nového testovacího zařízení Dräger 
DrugTest®5000 vyhodnocení provede 
přímo přístroj, který u výsledku testu 
zobrazí informaci o čase kontroly. 
Přístroj pracuje na základě odběru 
slin a dokáže spolehlivě detekovat 
běžně užívané drogy jako např. extázi 
či pervitin, stejně tak i heroin, kokain 
a marihuanu. Dokáže odhalit i užívání 
tlumících léků jako je Diazepam 
apod. Tuto aktivitu  přivítala i Police 
ČR, policisté jsou připraveni přístroj 
využívat při společných hlídkách PČR 
a OP Vestec.
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Co máme za sebou?
V  prvním měsíci si děti i rodi-
če zvykali na nový režim, děti se 
vzájemně sbližovaly a utvářely ka-
marádské vztahy s paní učitelkou 
a panem učitelem. Až na drobné slzičky 
se děti ve školce již adaptovaly. Třídní 
program nám umožňuje pestrou výuku 
formou her, pokusů a prožitků. Pobyt 
venku trávíme na zahradě, okolních hřiš-
tích, nebo podnikáme vycházky do okolí 
a na cyklostezku. Na zahradě škol-
ky jsme s  dětmi absolvovali program 
„Bezpečný pes“.  Předvedli nejen své 
psí kousky, ale děti si vyzkoušely, jak 
se k nim mohou - nemohou cho-
vat, naučily se varovné signály a jak 
se chránit před napadením.  Rozlou-
čili jsme se s  létem Barevným dnem 
a navštívilo nás divadélko s loutkami.

Setkání vedoucích pracovníků 
našeho regionu  v  MŠ Vestec
Mateřská škola Vestec 1. října přivítala 
vedoucí pracovníky mateřských škol 
z okolí v rámci vzájemné spolupráce.  
Vyměnit si zkušenosti přijeli zá-
stupci  MŠ Dolní Břežany, Jesenice, 
Sulice - Želivec, Psáry, Okrouhlo, 
Pohoří a MŠ Sunny Canadian. 

Školka

Vestecké
LISTY - říjen 2014                          
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Jaké je klima školy? 
V květnu a červnu 2014 se ZŠ Campanus společně uskutečnilo 
dotazníkové šetření na téma Klima školy. 

Šetření se zúčastnili žáci 4. – 9. ročníků, 
rodiče žáků i učitelé. Dotazníky 
zjišťovaly míru spokojenosti žáků, 
učitelů a rodičů s vybranými aspekty 
života ve škole. K šetření byl využit 
upravený soubor dotazníků Cesta ke 
kvalitě. Cesta ke kvalitě byl národní 
projekt Ministerstva školství. Klima 
školy bylo stanoveno na základě 
indexu percepce (statistická metoda), 
který  vychází z aritmetického 
průměru odpovědí všech položek 
dotazníku jednoho respondenta  

a následně je vypočítán jako aritmetický 
průměr ze všech aritmetických 
průměrů jednotlivců v každé skupině 
respondentů (učitelů, žáků, rodičů). 
A jak z průzkumu vyšla ZŠ Campanus? 
Například 67 procent žáků odpovědělo, 
že na Campanus chodí „velmi rádi“, 
92 procent dotazovaných pak například 
konstatovalo, že škola má oproti 
ostatním v okolí dobré jméno. Celková 
hodnota indexu percepce je 1,86, což 
vypovídá o pozitivním a přátelském 
klimatu školy.

Plavecký výcvik 
Plavání je ceněno jako jeden z  nejkomplexnějších sportů 
pro lidské tělo. ZŠ Campanus jej samozřejmě má v  nabídce 
sportovních aktivit. 

Plavání, konkrétně plavecký výcvik, je 
součástí školního vzdělávacího plánu 
2. a 3. tříd.  Od tohoto školního roku 
budou žáci ZŠ Campanus využívat 
plavecký bazén Městské části Praha 11. 

Tato aktivita  je dotována Prahou 
11, rodiče platí pouze autobusovou 
dopravu. V našem případě je to 
75,- Kč na pololetí. Výhodou je, 
že dětem odpadají zdlouhavé 
přesuny, autobus doveze děti přímo 
k plaveckému areálu. Prosíme rodiče, 
aby zajistili potvrzení, že je dítě 
způsobilé k plaveckému výcviku. 
Bližší informace o plaveckém výcviku 
dostanou rodiče u třídních učitelů.
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Program pro předškoláky 
5. 11. 2014 – „Předškolák“ aneb „My 
se školy nebojíme“ Na každou středu 
školního roku 2014/2015 od 15,15 do 
16,15 hodin jsme pro Vás a Vašeho 
předškoláka připravili setkání, při 
kterém se Vaše dítě seznámí se svými 
budoucími spolužáky, prostředím 
školy i budoucími učitelkami 1. tříd.

8. 11. 2014 – Campak? Na Campanus! 
Zveme Vás na den pro předškoláky 
a jejich rodiče plný her, zábavy a poučení. 
Přijďte se podívat, jak vypadá velká 
škola. Sobota 8. 11. od 10 do 16 hodin. 
7. a 13. 1. 2015 – Den otevřených 
dveří pro rodiče předškoláků.

Zápis do ZŠ! 
Termín zápisu:

20. a 21. ledna 2015 od 14,00 do 
17,30 hodin

K zápisu jsou povinny se dostavit 
tyto děti:

Děti, které dovrší do 31.8.2015 šest 
let věku.

Děti po odkladu školní docházky.

Děti narozené 1.9.2009 – 31.8.2010 
pokud splní zákonem stanovená 
kritéria.

 Průběh zápisu:

K zápisu je možné si předem 
zarezervovat konkrétní čas, 
rezervační čísla je nutné si 
vyzvednout osobně v kancelářích 
ZŠ od 7. do 13. ledna od 8,00 do 
16,00 hod.; rezervace není 

nutná, počítejte však s delší 
dobou čekání.

Při samotném zápisu zákonný 
zástupce předloží Žádost o přijetí 
k základnímu vzdělávání – prokáže 
svoji totožnost občanským průkazem 
a přinese s sebou rodný list dítěte.

Dítě pod vedením pedagoga projde 
přijímacím řízením, při kterém 
prokáže školní zralost.

Samotný zápis trvá cca 60 min.

Kritéria přijetí do ZŠ Campanus:

Vzhledem k velkému počtu zájemců 
o přijetí, byla škola nucena stanovit 
kritéria, podle kterých bude přijímání 
do 1. ročníku v ZŠ Campanus probíhat. 

(Zveřejněno na www.campanus.cz 
dne 20. 12. 2013.)



 

Mš Vestec a obec Vestec vás zve na akci s názvem 
 

Uspávání Vesteckého rybníku 
a 

Lampionový průvod 
 

4.listopadu od 16:30 
Lampionový průvod bude vycházet ze zahrady mateřské školy. 
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Děti s místem trvalého pobytu ve  
školském obvodu ZŠ Campanus 
stanoveném obecně závaznou 
vyhláškou hl. m. Prahy.

Děti s místem trvalého pobytu 
v obci Vestec. 

(Na základě smlouvy mezi MČ 
Praha 11 a obcí Vestec je ZŠ 
Campanus spádovou školou 
pro žáky s trvalým pobytem 
v územním obvodu obce Vestec.)

Děti s místem trvalého pobytu 
na území Městské části Praha 11, 
jejichž starší sourozenec je žákem ZŠ 
Campanus.

Děti s místem trvalého pobytu na 
území Městské části Praha 11.

Děti s místem trvalého pobytu 
mimo území Městské části Praha 11, 
jejichž starší sourozenec je žákem ZŠ 
Campanus.

Ostatní zájemci.

V případě potřeby rozhodování 
v jednom bodě kritéria dojde 
k veřejnému losování, které provedou 
zástupci Školské rady.



 

Mš Vestec a obec Vestec vás zve na 
tvořivé dílničky v rámci akce 

Den stromů 
20.října v areálu mateřské školy od 16:00 

 
Přijďte strávit společný čas se svými dětmi 

 

Mš Vestec a obec Vestec vás zve na akci s názvem 
 

Uspávání Vesteckého rybníku 
a 

Lampionový průvod 
 

4.listopadu od 16:30 
Lampionový průvod bude vycházet ze zahrady mateřské školy. 
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Kultura

Zimní a podzimní plán kulturních 
akcí v obci
DýňoHraní
V sobotu 25. 10. 2014 od 15 hodin na 
sportovišti ve Vestci - dlabání dýní. 
Dýně na ozdobu si můžete objednat 
na tel.: 724 066 732. Sebou si přineste 
nožík, lžíci nebo malou naběračku. 
Budeme se těšit na společnou práci při 
výrobě dušičkové výzdoby.

Rozšiřujeme betlém!
V  loňském roce jsme oživili ve 
spolupráci s  paní Alenou Dostálovou 
příjemnou předvánoční akci, která se 
setkala s  velkým ohlasem a zájmem 
občanů. Letos společně připravíme 
obměnu loňského betléma. Vyzýváme 
vás ke spolupráci. Zapojte se a vyrobte 
vlastními silami další figurky do 
vesteckého Betléma. Každý si podle 
svého uvážení může opět  vybrat 
1 - 2 postavičky z Betléma, které  vyrobí. 
Materiál a seznam figurek budou 
k vyzvednutí na obecním úřadě.  
Můžete si je vyzvednout od 27 . října do  
8. listopadu; figurky prosíme odevzdat 
do 21. listopadu. Celý betlém bude 
vystavený o adventu u obecního úřadu 
při příležitosti rozsvícení vánočního 
stromu 30. 11. 2014  v 17 hodin. Betlém 
zůstane před Obecním úřadem do 
konce vánočních svátků

Rozsvícení vánočního stromu
Dne 30. 11. 2014 od 17 hodin proběhne 
rozsvícení vánočního stromu u obec-
ního úřadu společně s rozsvícením 
slavnostního vánočního osvětlení 
obce, zapálením první adventní svíčky 
a rozsvícením Betléma. U této 
příležitosti nám zazpívají děti z naší MŠ.

Mikulášská besídka s nadílkou
V sobotu 6. 12. 2014 od 15:00 hodin 
tradičně v Motelu U krbu budeme 
pořádat rej čertů i andělů s programem 
pro děti a mikulášskou nadílkou.

Betlémské světélko
V úterý 23. 12. 2014 od 16 hodin ve 
sportovním centru ve Vestci budeme 
pořádat již tradiční předvánoční 
setkání u příležitosti předání bet-
lémského světla, které nám jako 
každý rok přivezou skauti a které 
si budete moci odnést do svých 
domovů. Vánoční náladu nám jako 
již po několikáté navodí též zpěváci ze 
souboru Cancioneta Praga sbormistra 
Lukáše Jindřicha.  Hezký podzim a na 
shledanou při našich akcích.
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Sport

Vestec udržuje nastolenou 
tradici: První! 
Polovina podzimní části soutěže je za námi a vestečtí fotbalisté si 
mohou na všechny strany pochvalovat: Zatím je velmi úspěšná. 

Jak, začali, tak pokračují. Fotbalisté 
Viktorky Vestec v  okresním přeboru 
stále ještě neprohráli, fantastický 
rozjezd maličko zbrzdila jen remíza 1:1 
na půdě silné Dobříče. „Remíza nám 
sice zkazila vítěznou jízdu, ale i tak 
zatím spokojenost nemůže být větší,“ 
říká předseda Viktorky Jirka Zeman. 
„V Dobříči byl hodně těžký terén, 
navíc naši kluci nedokázali dát vítězný 
gól, i přestože ve druhé půli soupeře 
hodně zatlačili,“ dodává. Viktoriány 
ale první ztráta v soutěži nerozhodila, 

v  následujících třech zápasech už 
pokračovali v  tradičním drcení 
soupeřů. Shrňme si to pěkně popořadě: 
Vestec- Choteč 4:0, Měchenice – Vestec 
1:6, Vestec – Holubice 7:3. Vestec vede 
tabulku s  velmi aktivním skóre 29:5 
(to vše před uzávěrkou VL). „Kluci 
hrají hezký fotbal, padá spoustu gólů 
a z  drtivé většiny vyhrávají. Snad to 
baví i fanoušky. I proto jsme celý tým 
překopali, aby se tady ve Vestci hrál fot-
bal mnohem vyšší úrovně.“ 
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O „pralesní lize“, jak se přezdívá nejnižší 
čtvrté třídě, se podobné věci tvrdit  ne- 
dají, ale přesto nám dělá Vestec 
radost i tam. B tým, který je převážně 
složen z  hráčů loňského áčka, 
rovněž vede tabulku. O tři body 
za ním je béčko Libře. „Škoda, už 
jsme mohli mít náskok šesti bodů,“ 
smutní Jirka Zeman při vzpomínce 
na jedinou prohru dospělého 
vesteckého fotbalu v  této sezoně 
– B tým překvapivě padnul doma 
s  Čisovicemi B (0:1). Naštěstí zbytek 
zápasů zvládl, porazil právě druhou 
Libeř B 5:0, Průhonice 5:0 a Radlík 
2:0, takže jedna ztráta jeho pozici na 
čele tabulky zatím neohrozila „V obou 

případech, jak u A týmu, tak B týmu, 
platí to samé – bereme jenom postup,“ 
avizuje Jirka Zeman. Činí se samozřejmě 
i mládežnické celky, které se sdružují 
pod Akademií Jiřího Novotného. „Jirka 
Novotný je legenda českého fotbalu 
a je to znát. Kluci se zlepšují každý den, 
profesionální Jirkův přístup z nich dělá 
velmi dobré fotbalisty, kteří se navíc 
hrou i baví. To, že tu Jirku Novotného 
máme, je pro vestecký fotbal naprosto 
skvělé, těžit z toho bude v budoucnu po 
dlouhá léta, tím jsem si jistý,“ uzavírá 
Jirka Zeman. Pokud byste měli zájem 
jakýkoliv z  týmů vidět na vlastní oči, 
podrobný rozpis zápasů najdete ve 
Sportovním centru obce Vestec.

Rk. Tým PK (Prav)Záp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

+ 0 - Skóre Body
Vestec
Dobříč
Psáry
Libčice
Hostivice
Úhonice
Choteč
Čisovice
Tuchoměřice
Jílové B
Holubice
Dobřichovice
Měchenice
Štěchovice B

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6
6
6
5
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1

1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0

0
0
1
1
2
3
4
4
4
5
5
5
5
6

19
19
18
16
13
10
9
7
7
6
6
6
4
3

(10)
(10)
(9)
(4)
(4)
(-2)
(0)
(-5)
(-5)
(-6)
(-3)
(-6)
(-5)
(-9)

29 : 5
17 : 8

24 : 16
19 : 19
15 : 12
19: 15
16 : 20
15 :15
8 : 17

16 : 18
15 : 23
9 : 17

11 : 25
12 : 15

Okresní přebor
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Rk. Tým PK (Prav)Záp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

+ 0 - Skóre Body
Vestec B
Libeř B
Pikovice
Okrouhlo
D. Jirčany B
D. Břežany A
Zlatníky B
Hostivice C
Průhonice B
Čisovice B
Bojanovice
K. Přívoz
Psáry B
Vrané B
Radlík B
Libeň

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
7
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2

0
0
1
2
2
2
0
1
1
0
1
1
0
0
2
1

1
2
2
2
2
4
4
4
5
5
5
6
6
5
6
7

24
21
19
17
17
15
13
13
12
10
10
9
9
8
7
6

(9)
(12)
(7)

(5)w
(5)
(3)
(-5)
(1)
(-3)
(-5)
(-5)
(-3)
(-6)
(-7)

(-11)
(-3)

40 : 5
32 : 18
35 : 17
24 : 16
15 : 15
25: 20
21 : 20
16 : 23
21 : 19
24 : 29
15 : 26
19 : 23
22 : 30
18 : 32
16 : 34
20 : 36

IV. třída

Sport
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Školáci sportují s předškoláky 
na ZŠ Campanus
Den plný pohybu jsme zažili s  našimi předškoláky 30. září na ZŠ Campanus 
v rámci mezinárodní sportovní akce Move Week. 

Fotogalerie

Děti se bavily různými formy běhu, na snímku slalom mezi kužely na tartanu.

Zásadní myšlenkou akce je zábavnou formou přimět děti k pohybu.
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Vestecká louka tradičně obklopená draky, rodiči a dětmi.

I když nefoukal zrovna tajfun, draci vzlétli.

Drakiáda ve Vestci! 
MŠ
I přes téměř úplné bezvětří se zkušeným matadorům podařilo dostat draky do 
oblak. Těší nás velká účast rodičů, sourozenců i našich „bývalých“ dětí, nyní již 
hrdých školáků, a možnost se všichni potkat na neformální akci.

Fotogalerie



OBJEDNÁVEJTE:
TEL.: 737 668 765 – Jolana Hofericová
E-MAIL: hofericova@tonera.cz

www.tonera.cz

NÁPLNĚ DO TISKÁREN ¡ ORIGINÁLNÍ ¡ RENOVOVANÉ ¡ ALTERNATIVNÍ

NÁPLNĚ DO TISKÁREN 
pro vestecké občany a fi rmy 
s dopravou ke dveřím zdarma

¡  Spotřební materiál do tiskáren 
–  laserové, inkoustové, 

jehličkové, pokladní tiskárny, 
kopírky, faxy...

¡  Originální, renovované 
i alternativní (kompatibilní) 
kazety

¡  Dodáváme náplně 
všech výrobců tiskáren

¡  Doprava zdarma pro 
vestecké občany a � rmy

¡  Rychlé dodání
– většina zboží skladem

¡  Záruka a zajištění 
servisu tiskárny

¡  Pro � rmy možnost zajištění 
náhradního plnění

DO TONERY PRO TONERY 
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Amálka
Apartmány
Amálka

Jen spokojený host dělá nám radostJen spokojený host dělá nám radost

Š umava - Kašperské horyŠ umava - Kašperské hory

Nový a útulný apartmán
Kryté parkování
Ski areál 300m od Amálky
Krásný výhled do Amálina údolí a na sjezdovku
Cyklistika, turistika, běžecké lyžování

Mobil: +420 777 656 605
Email: info@apartmany-amalka.cz

www.apartmany-amalka.cz

RezervaceRezervace

Zav
áděc

í 

ceny



 

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, MOMENTS, FALLING SLOWLY, 
VODA ČO MA DRŽÍ NAD VODOU, BON SOIR, TABÁČEK, CESTA, DÍVÁM SE DÍVÁM. 
 

MÍSTA VÝUKY:  Vestec, Jesenice, Kunratice, Petrovice, Říčany, Rudná, Zbraslav, Vinoř, 
Klánovice, 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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www.maxima.cz

Prodám výhodně váš byt

Michal Souček
Specialista na prodej
bytů ve vaší lokalitě
Volejte 605 227 011,
m.soucek@maxima.cz

Za maximální možnou 
tržní cenu

S právní jistotou

Tai - Chi chuan
je èínské bojové umìní s vynikajícími a staletími provìøenými 
zdravotními úèinky.

Tradièní Tai-Chi se uèíme od Mistra Alexe Donga
zástupce ètvrté generace Mistrù Tai-chi chuanu. 

Zaèáteèníci se uèí:
tradièní dlouhou pomalou formu stylu Jang;
pravidelným cvièením dlouhé formy získáte energii, 
uzdravíte tìlo a duši, udržíte si mládí a vitalitu. 
Více informací na www.taichichuan.cz, www.kondicestyl.cz,
www.tjviktoriavestec.cz 

Od 23.9.2014 v TJ Viktoria Vestec cvièení vede každé ÚTERÝ od 18.30 
Šárka Rajtorová, tel.: 603 261 306,   e-mail: sarka.rajtorova@seznam.cz 

Alex Dong
International Taijiquan Assotiation
Praha, Èeská republika




