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Tibor Švec, starosta obce

editorial
v ruce právě držíte letní vydání 
Vesteckých listů. A jaké informace 
vám přinášíme?

Léto se nám posunulo do své 
druhé poloviny a my pro vás máme 
připraveny ještě další akce, které 
vás do konce léta čekají.
V pátek 2. 9. nás čeká kino, 
pozvánku najdete na vedlejší 
straně. A hned následující neděli 
11. 9. máme připraveno tradiční 
loučení s letními prázdninami, kdy 
pro vás budeme mít v rekreačním 
areálu u rybníka připraven 
program na celý den, pro malé 
i velké. Nezapomeňte si data 
zapsat do kalendáře a budeme se 
na vás těšit.

Vedle naší mateřské školy byl 
zahájen projekt na výstavbu 
Senatoria, tedy zařízení určeného 
pro pobyt seniorů. Bližší informace 
k projektu vám přineseme 
v některém z následujících vydání 
listů.

Jako každý rok obec opět bude 
zajišťovat školní autobus, tak se 
nezapomeňte zaregistrovat, více 
informací najdete v rubrice 
Aktuálně. A také nezapomeňte na 
sociální program, přihlásit se může 
každý, kdo má k 31. 8. trvalý pobyt 

v obci. Žádosti můžete podávat do 
31. 10. 2022 buď datovou 
schránkou nebo osobně 
v podatelně OÚ.

V rubrice Z obce najdete článek 
Hanky Vaněčkové, která 
vyzpovídala manžele Vicherkovy 
z Vestce, kteří  napsali knihu 
o generálu Vicherkovi (otci 
autora), ve které popisují pestrý 
život generála Aloise Vicherka.

V září také ve Vestci uvítáme 
vzácného hosta. Přijede princ 
Edward z britské královské rodiny 
a symbolicky zasadí poslední lípu 
do Aleje prince Philipa. Doprovázet 
ho budou významné osobnosti, 
krajští hejtmané a další hosté. 
Bližší informace přineseme 
v příštím vydání listů.

V září nás čekají volby, jak obecní, 
tak také do Senátu. Více informací 
k průběhu voleb najdete v rubrice 
Aktuálně, průběžně také budou 
informace přibývat na webových 
obce a na stránkách ČSÚ: 
www.volby.cz A jak probíhaly volby 
v roce 1935 se dočtete v kronice.

Přeji vám příjemné čtení 
a pohodový zbytek léta!

http://www.volby.cz
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Informace ze zasedání Zastupitelstva obce Vestec

Dne 22. 6. 2022 se uskutečnilo v pořadí 22. zasedání našeho Zastupitelstva 
v tomto volebním období. Zastupitelstvo obce Vestec na tomto zasedání 
mimo jiné: 

• uctilo minutou ticha památku zesnulého zastupitele Ing. Václava 
Šedivého. Následně složila slib zastupitele náhradnice Blanka Pašková,

• stanovilo počet členů zastupitelstva obce pro příští volební období 
2022 – 2026 na 15 (stejný počet, jako byl dosud),

• schválilo účetní uzávěrku obce za rok 2021 a vzalo na vědomí zprávu 
o přezkoumání hospodaření obce. Dále schválilo závěrečný účet obce 
za rok 2021 a odsouhlasilo celoroční hospodaření obce v roce 2021 
a účetní převod výsledku hospodaření ve výši 3,2 mil. Kč. Dle zprávy 
auditora nevykazuje hospodaření obce žádné nedostatky. Finanční 
výbor, který tyto dokumenty projednával, s výsledky hospodaření 
obce souhlasil bez výhrad,

• schválilo odpis pohledávek, které byly označeny jako nevymahatelné. 
Jde o pohledávky za starší pokuty udělené obecní policií v letech 2013 
– 2017 (104 tis. Kč), a také o pohledávku za škodu způsobenou v roce 
2016 obci při dopravní nehodě (66 tis. Kč),

• vzalo na vědomí zprávu o závěrečném účtu Dobrovolného svazku 
obcí (DSO) Dolnobřežansko a vzalo na vědomí i ostatní související 
dokumenty. DSO řeší momentálně např. doplnění kamerového 
systému v rámci regionu a tranzitní vodovody mezi obcemi Zvole, 
Vrané nad Vltavou, Okrouhlo, Ohrobec,

• jmenovalo novou kronikářku obce Vestec, Hanu Vaněčkovou,

• schválilo prodej pozemků v lokalitě Z2C, která se nachází v západní 
2části ulice Máchova. Dva stavební pozemky (vel. 857 resp. 1121 m ) 

byly prodány za cenu, která vzešla z obálkové metody prodeje (14 tis. 
2resp. 15.290 Kč za m ). Ostatní menší (zbytkové) pozemky byly 

2prodány za cenu stanovenou znaleckým posudkem (11 tis. Kč za m ),

• schválilo rozpočtové opatření, kterým se zvyšují rozpočtové příjmy 
roku 2022 o částku 8,587 mil. Kč a výdaje se zvyšují o částku 6,120 
mil. Kč.
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U rozpočtových příjmů jde 
zejména o navýšení o částku 8,343 
mil. Kč za prodej pozemků 
v lokalitě Z2C (navýšení ceny 
dosažené obálkovou metodou 
prodeje oproti ceně stanovené 
znaleckým posudkem).
U rozpočtových výdajů jde o běžné 
výdaje, kde došlo ke snížení 
o částku 250 tis. Kč za provoz 
linky 326, ale také k navýšení 
o částku 200 tis. Kč (navýšení cen 
elektřiny v čerpací stanici Safina 
za období leden – červen 2022), 
dále navýšení o částku 1,1 mil. Kč 
(nárůst cen elektřiny v čistírně 
odpadních vod za období leden – 
červen 2022), dále navýšení 
o částku 300 tis. Kč (údržba 
rybníka a nákup vody) a také 
navýšení o částku 120 tis. Kč (letní 
kino ve Vestci).

V rámci kapitálových výdajů jde 
např. navýšení za opravu lávky 
přes strouhu u Alberta (1 mil. Kč), 
dále za separátor plovoucích 
nečistot pro ČOV (2,6 mil. Kč), 
výměnu svítidel veřejného 
osvětlení (600 tis. Kč) nebo 
parkovací systém (400 tis. Kč). Co 
se týče tohoto parkovacího 
systému, tak půjde o pilotní 
projekt, který by měl pomocí 
kamer monitorovat dodržování 

časového omezení parkování 
u pošty, a dále by měl řešit 
rezidenční parkování pro místní 
občany v ulici U Hrubých, 
s možností platby za parkování 
pomocí aplikace, stejně jako 
v Praze. Tento projekt by měl 
přinést větší komfort pro občany 
a také by měl pomoci zvýšit 
bezpečnost v obci. Co se týče 
zmíněné částky na výměnu svítidel 
veřejného osvětlení, tak obec tím 
reaguje na výrazný nárůst cen 
elektřiny. V této etapě tedy dojde 
k výměně svítidel s velkou 
spotřebou za LED svítidla v ulici 
Vestecká. Nová LED svítidla budou 
nejen úspornější, ale mají i 
možnost nastavení individuální 
intenzity svícení.

Zastupitelstvo bylo také 
seznámeno s podnětem několika 
občanů, aby uvažovaná změna 
Územního plánu obce neproběhla 
na základě žádosti developera, 
nýbrž z vlastní iniciativy a aby do 
tohoto záměru byly zahrnuty 
všechny pozemky v dané lokalitě. 
V této souvislosti bylo ze strany 
starosty sděleno, že obec čeká na 
finální dokumentaci od 
developera, která by měla popsat 
konečný návrh toho, co chce daný 
developer zrealizovat. 

Zastupitelstvo bude až následně 
rozhodovat o změně ÚP, 
z vlastního podnětu.

V rámci bodu diskuse byl zmíněn 
hluk z letadel přistávajících na 
vedlejší dráhu letiště Václava Havla 
v Praze, a tedy mimo hlavní 
vzletovou a přistávací dráhu, kde 
probíhá momentálně 
rekonstrukce. Tento stav by měl 
dle informace Letiště Praha 
skončit k 1. červenci tohoto roku 
a hluk z přistávajících letadel by 
poté již neměl naše občany tolik 
zatěžovat. Druhý podnět se týkal 
možného nadužívání zábavní 
pyrotechniky v obci. Vestec má za 
tímto účelem platnou obecně 
závaznou vyhlášku, která řeší 
regulaci zábavní pyrotechniky na 

veřejném prostranství obce, dále 
pak vyhlášku o nočním klidu 
a také vyhlášku o regulaci 
hlučných činností, které se týkají 
i soukromých prostor.

Pokud máte zájem o podrobné 
informace ze zasedání 
Zastupitelstva obce Vestec, tak 
kompletní zápisy, audiozáznamy, 
usnesení, nebo detailní rozpočet 
(vč. rozpočtových opatření) 
naleznete na internetových 
stránkách obce, stejně jako 
všechny podepsané smlouvy.
Příští řádné zasedání 
Zastupitelstva obce se uskuteční 
dne 14. 9. 2022.

Ing. Roman Fritschka
člen Zastupitelstva obce

Školní autobus 2022/2023
I na další školní rok bude obec provoz školního 
autobusu, který mohou využívat všichni žáci 1. až 
3. tříd. Pro využívání školního autobusu je nutné, 
aby rodiče osobně podepsali smlouvu na obecním 
úřadě v termínu od pondělí 29. 8. do čtvrtka 1. 9. 
2022 a zaplatili poplatek 100 Kč/měsíc.
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Volby do zastupitelstva obce a Senátu

Volby do zastupitelstev obcí se konají 
ve dvou dnech, v pátek 23. září 2022 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin, volby do 
Senátu se konají ve stejných 
termínech s tím, že případné druhé 
kolo proběhne v pátek 30. září 2022 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu 1. října 2022 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin. Hlasování 
probíhá pouze ve dnech voleb ve 
volebních místnostech České 
republiky, ve Vestci v budově 
mateřské školy, U Hřiště 576.

Volby do zastupitelstev obcí se konají 
společně s volbami do Senátu 
Parlamentu České republiky. Úřední 
obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé 

volby jsou tak od sebe barevně 
odlišeny. Hlasovací lístek a úřední 
obálka pro volby do zastupitelstev 
obcí jsou barvy šedé, hlasovací lístky 
a úřední obálka pro volby do Senátu 
jsou barvy žluté.

Hlasovací lístky obdrží voliči 
nejpozději 3 dny přede dnem voleb 
(20. září 2022), vzorový hlasovací 
lístek a informace o případných 
tiskových chybách jsou zveřejněny ve 
volební místnosti.

A protože tyto volby mají odlišné 
podmínky jak ohledně voličů, kteří 
mohou hlasovat, tak samotného 
průběhu hlasování. Shrneme si 
základní údaje o tom, jak probíhají.

Volby do zastupitelstva obce

Kde je možné hlasovat:
Pouze v obci, kde volič splňuje 
podmínky pro hlasování uvedené dále.

Voličem je:
• státní občan ČR, který nejpozději 

24. září 2022 dovrší 18 let a má 
v obci trvalý pobyt,

• občan jiného členského státu EU, 
který nejpozději 24. září 2022 
dovrší 18 let, má v obci trvalý 
nebo registrovaný přechodný 
pobyt a požádal o zápis do 
dodatku stálého seznamu voličů. 
*pozn. na konci článku

Hlasovací lístek
Hlasovací lístek může být vytištěn 
oboustranně. V takovém případě je 
v zápatí uveden text "Pokračování na 
druhé straně".

Údaj o členství jednotlivých kandidátů 
v politických stranách nebo 
politických hnutích je na hlasovacím 
lístku uveden zkratkou.

Pořadové číslo kandidáta, který byl při 
registraci škrtnut, zůstává na 
hlasovacím lístku neobsazené.

Informace o vzdání se a odvolání 
kandidáta 

Ve volební místnosti se zveřejňují 
informace o případném vzdání se 
kandidatury nebo odvolání kandidáta 
(pokud registrační úřad obdržel 
prohlášení do 48 hodin před 
zahájením voleb). Při zjišťování 
výsledků voleb se k hlasům 
odevzdaným pro takového kandidáta 
nepřihlíží.

Volby do Senátu

Kde je možné hlasovat:
Volič může hlasovat pouze v tom 
volebním okrsku, kde je přihlášen 
k trvalému pobytu. Výjimkou jsou 
voliči hlasující na voličský průkaz, 
vizte 
https://1url.cz/@prukazsenatvolby

Voličem je:
občan České republiky, který 
nejpozději 24. září 2022 dovrší věku 
18 let; ve druhém kole pak i občan 
České republiky, který nejpozději      
1. října 2022 dovrší věku 18 let.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Senátu 
jsou vytištěny pro každého kandidáta 
samostatně.

Na každém hlasovacím lístku je 
uvedeno číslo kandidáta. Hlasovací 
lístky nemusí tvořit úplnou číselnou 
řadu, pokud přihláška některého 
kandidáta nebyla zaregistrována.

Vzorové hlasovací lístky a informace 
o případných tiskových chybách na 
hlasovacím lístku jsou zveřejněny ve 
volební místnosti.

Informace o vzdání se kandidatury 
nebo odvolání kandidáta

Ve volební místnosti se zveřejňují 
informace o případném vzdání se 
kandidatury nebo odvolání kandidáta. 
Při zjišťování výsledků voleb se 
k hlasům odevzdaným pro takového 
kandidáta nepřihlíží.
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Volby do zastupitelstva obce

Prokázání totožnosti
Volič musí ve volební místnosti 
prokázat svou totožnost a státní 
občanství České republiky:

• platným občanským 
průkazem,

• platným cestovním pasem 
České republiky,

• jde-li o cizince, průkazem 
o povolení k trvalému pobytu 
nebo potvrzením 
o přechodném pobytu (od 2. 8. 
2021 osvědčením o registraci).

Neprokáže-li volič svou totožnost 
a státní občanství potřebnými 
doklady, nebude mu hlasování 
umožněno.
  
Průběh hlasování
Volič obdrží od okrskové volební 
komise prázdnou úřední obálku 
opatřenou úředním razítkem. Na 
požádání mu komise vydá 
i hlasovací lístek.
 
Každý volič hlasuje osobně, 
zastoupení není přípustné.

S úřední obálkou a hlasovacím 
lístkem vstoupí volič do prostoru 
určeného k úpravě hlasovacích 
lístků. Počet členů zastupitelstva 
obce, který má být zvolen v dané 
obci, je uveden v záhlaví 
hlasovacího lístku.

Hlasovací lístek je nutné upravit 
jedním z uvedených způsobů:

Označit křížkem ve čtverečku 
v záhlaví sloupce před názvem 
volební strany pouze jednu 
volební stranu. Tím je dán hlas 
kandidátům této volební strany 
v pořadí dle hlasovacího lístku 
v počtu, kolik členů zastupitelstva 
obce má být voleno.

Označit v rámečcích před jmény 
kandidátů křížkem toho 
kandidáta, pro kterého volič 
hlasuje, a to z kterékoli volební 
strany. Nejvýše lze označit tolik 
kandidátů, kolik členů 
zastupitelstva obce má být 
zvoleno.

Kombinovat oba způsoby 
a označit křížkem jednu volební 
stranu a dále v rámečku před 
jménem kandidáta další 
kandidáty z libovolných 
ostatních volebních stran. 
V tomto případě je dán hlas 
jednotlivě označeným 
kandidátům. Z označené volební 
strany je dán hlas podle pořadí na 
hlasovacím lístku pouze tolika 
kandidátům, kolik zbývá do počtu 
volených členů zastupitelstva.

Volby do Senátu

Prokázání totožnosti
Volič musí ve volební místnosti 
prokázat svou totožnost a státní 
občanství České republiky:

• platným občanským 
průkazem,

• platným cestovním, 
diplomatickým nebo 
služebním pasem České 
republiky anebo cestovním 
průkazem.

Neprokáže-li volič svou totožnost 
a státní občanství České republiky 
potřebným dokladem, nebude mu 
hlasování umožněno.

Průběh hlasování
Volič obdrží od okrskové volební 
komise prázdnou úřední obálku 
opatřenou úředním razítkem. Na 
požádání mu komise vydá i sadu 
hlasovacích lístků.

Každý volič hlasuje osobně, 
zastoupení není přípustné.

S úřední obálkou a hlasovacími 
lístky se musí volič odebrat do 
prostoru určeného k úpravě 
hlasovacích lístků. Jinak mu 
nebude hlasování umožněno. 

Volič vloží do úřední obálky 
jeden hlasovací lístek pro 
kandidáta, pro kterého se 
rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek 
se nijak neupravuje.

Volič musí dbát na to, aby do 
úřední obálky vložil pouze jeden 
hlasovací lístek, jinak je hlas voliče 
neplatný. 

Při souběhu voleb musí být 
hlasovací lístek vložen do úřední 
obálky téže barvy, jinak je hlas 
voliče také neplatný.
Neplatné jsou rovněž hlasovací 
lístky, které nejsou na 
předepsaném tiskopise, hlasovací 
lístky, které jsou přetržené, 
a hlasovací lístky, které nejsou 
vloženy do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku 
s vybraným hlasovacím lístkem 
vloží před okrskovou volební 
komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro 
tělesnou vadu vybrat zvolený 
hlasovací lístek anebo nemůže číst 
nebo psát, může být v prostoru 
určeném pro úpravu hlasovacích 
lístků přítomen jiný volič, nikoliv 
však člen okrskové volební komise, 
a hlasovací lístek za něho vybrat 
a vložit do úřední obálky, 
a popřípadě i úřední obálku vložit 
do volební schránky.
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a hlasovací lístek za něho vybrat 
a vložit do úřední obálky, 
a popřípadě i úřední obálku vložit 
do volební schránky.
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Volby do zastupitelstva obce

Pokud volič označí křížkem 
volební stranu, neoznačuje již 
v této volební straně konkrétní 
kandidáty. K označení kandidátů 
u této volební strany se v takovém 
případě nepřihlíží.

Volič musí dbát na to, aby do 
úřední obálky vložil pouze jeden 
hlasovací lístek, jinak je hlas 
voliče neplatný. Při souběhu 
voleb musí být hlasovací lístek 
vložen do úřední obálky téže 
barvy, jinak je hlas voliče 
neplatný. 

Neplatné jsou rovněž hlasovací 
lístky, které nejsou na 
předepsaném tiskopise, hlasovací 
lístky, které jsou přetržené, 
a hlasovací lístky, které nejsou 
vloženy do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku 
s vybraným hlasovacím lístkem 
vloží před okrskovou volební 
komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže upravit 
hlasovací lístek pro tělesnou vadu, 
nemůže číst nebo psát, může být 
v prostoru pro úpravu hlasovacích 
lístků přítomen jiný volič, ne však 
člen okrskové volební komise, 
a hlasovací lístek za něho upravit 
a vložit do úřední obálky, 
popřípadě i úřední obálku vložit 
do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební 
schránky

Volič může ze závažných, zejména 
zdravotních, důvodů požádat 
obecní úřad a v den voleb svoji 
okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební 
místnost do přenosné volební 
schránky. Okrsková volební 
komise však může vysílat své členy 
s přenosnou volební schránkou 
pouze v rámci svého volebního 
okrsku.

* hlasování občana EU, který je 
v obci přihlášen k trvalému nebo 
přechodnému pobytu (musí se 
jednat o registrovaný pobyt) 
a pokud sám požádal o zápis do 
dodatku stálého seznamu voličů 
nejpozději ve středu 21. září 2022 
do  16:00 na ohlašovně obecního 
úřadu ve Vestci (Vestecká 3, 
Vestec). Občané jiného členského 
státu EU, kteří o zápis požádali, 
zůstávají v dodatku stálého 
seznamu voličů zapsáni do doby, 
dokud sami nepožádali 
o vyškrtnutí nebo neztratili právo 
volit. Stěhováním v rámci České 
republiky právo volit nezaniká, 
informace o zápisu do dodatku 
stálého seznamu voličů se  
„stěhuje“ spolu s voličem – 
občanem EU.

Volby do Senátu

Druhé kolo voleb do Senátu
Pokud žádný z kandidátů nezíská 
v prvním kole voleb nadpoloviční 
většinu hlasů, bude se konat druhé 
kolo voleb. Ve druhém kole 
kandidují pouze dva nejúspěšnější 
kandidáti z prvního kola.

Druhé kolo se bude konat v pátek 
30. září 2022 od 14.00 hodin do 
22.00 hodin a v sobotu 1. října 
2022 od 8.00 hodin do 14.00 
hodin.

Jestliže se před druhým kolem 
voleb kandidát své kandidatury 
vzdá, pozbude práva být volen 
nebo zemře, postupuje do 
druhého kola voleb kandidát, který 
se v prvním kole voleb umístil na 
třetím místě; v takovém případě se 
druhé kolo může uskutečnit 
v pátek 7. října 2022 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 

8. října 2022 od 8.00 hodin do 
14.00 hodin.

Hlasovací lístky (barvy šedé) pro 
druhé kolo voleb již voliči nebudou 
dodány předem, ale volič je obdrží 
přímo ve volební místnosti ve 
dnech druhého kola voleb. Zde 
také obdrží úřední obálku (barvy 
šedé).
  

Hlasování do přenosné volební 
schránky
Volič může požádat ze závažných, 
zejména zdravotních, důvodů 
obecní úřad a ve dnech voleb svoji 
okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební 
místnost do přenosné volební 
schránky. Okrsková volební 
komise však může vysílat své členy 
s přenosnou volební schránkou 
pouze v rámci svého volebního 
okrsku.

Mateřská škola Vestec, příspěvková organizace
U Hřiště 576, 252 50 Vestec, okres Praha-západ

hledá asistenta/asistentku pedagoga

s pedagogickým vzděláním, s kurzem pro asistenty nebo speciálního pedagoga 
(kurz AP je možné dodělat i při práci, není nutné dokládat předem.)

Požadavky: Spolehlivý, aktivní a tvořivý přístup k práci s dětmi.
Úvazek dle dohody. Bližší informace při osobním jednání.
Nástup: od 1. 9. 2022
Kontaktní telefon: 722 944 883, e-mail: msvestec@seznam.cz
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GENERÁLŮV DENÍK 
Nebývá zvykem, že ve Vesteckých listech píšeme o knihách či jiných 
uměleckých dílech. Tentokrát ale uděláme výjimku. Chceme vás 
seznámit s knihou Generálův deník, za jejímž vznikem stojí Alois 
a Zdeňka Vicherkovi z Vestce, syn a snacha generála Vicherka. 
Stručně by se dalo napsat, že kniha zaznamenává osudy generála 
Aloise Vicherka zejména za druhé světové války a krátce po ní. To by 
bylo ale hodně málo, protože z této jednoduché věty se nedá poznat, 
kolik času a úsilí tvorba knihy zabrala a v čem je unikátní.

Na úvod je třeba říct, že ani jeden 
z manželů Vicherkových není 
spisovatel ani novinář. Přesto se 
pustili do neskutečné práce. 
Přípravě knihy věnovali čtyři roky. 
Výsledkem je 384 stran unikátního 
vydání dosud nepublikovaných 
rozsáhlých deníkových záznamů 
legionáře, letce, vlastence 
a demokrata generála Aloise 
Vicherka. V knize najdete 
i obrazový materiál a přepisy 
osobních poznámek. Manželé 
Vicherkovi ale navíc uvádějí 
deníkové zápisky do historického 
kontextu a tak kniha přináší obraz 
nejen jednoho bohatého lidského 
života, ale i důvěrný pohled do 
zákulisí, zejména do prostředí 
exilové londýnské vlády, účasti 
českých letců ve druhé světové 
válce, i roků poválečných, které 
sice přinesly novou naději ale také 
mnoho zklamání a osobních křivd.

„Byla to strašná práce, ale 
myšlenka v nás začala zrát, když 
vyšla kniha, ve které autor vyjádřil 
svůj osobní názor na 

charakter a činy generála Vicherka 
40 let po jeho smrti.  Proto jsme se 
pevně rozhodli, že knihu musíme 
vydat. Jen jsme hledali formu, jak 
vše uvést na pravou míru,“ začínali 
své vyprávění manželé Vicherkovi.

Základem byly ručně psané 
zápisky
„Po tatínkovi máme doma spousty 
dokumentů, které jsme museli 
nejdříve uspořádat. Jeden bez 
druhého bychom to ale 
nedokázali“, vzpomínají Vicherkovi 
na hodiny strávené u počítače, 
chvíle nelehkého luštění zkratek 
a vyhledávání historických 
souvislostí. „Ale máme i ostatní 
rukopisy a další dokumenty. 
Všechno bylo uchováno u druhé 
manželky Marie. Jen část maminka 
půjčila pro nějakou diplomovou 
práci a zpět se bohužel nevrátilo 
všechno. Ale podkladů jsme měli 
pro knihu opravdu dostatek. 
Nejprve jsme všechno třídili podle 
období, podle témat a pak 
zpracovávali“, popisují Vicherkovi. 
„Práci jsme si rozdělili. Nejvíce 
času jsem strávil tím, že jsem 
každou stránku naskenoval, zvětšil 
a přepisoval. Když bylo v deníku 
něco nečitelného, tak jsem tu část 
do textu vložil jako obrázek a pak 
jsme poctivě dohledávali správný 
výraz.

Podobné to bylo i s přezdívkami 
osob a se zkratkami. Tatínek psal 
některé názvy foneticky. Například 
když popisoval Maginotovu linii – 
to jsme pak museli hledat na 
mapě, abychom podchytili názvy 
obcí, o kterých psal ve zkratkách. 
Krycí jména jsme zase dohledávali 
na stránkách Vojenského 
historického ústavu a něco na 
wikipedii, abychom zjistili, kdo 
vlastně v daném období v jaké 
funkci byl. S některými výrazy 
nám pomáhala kamarádka ve 
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Historické dokumenty 
a originální zápisky ve Vestci

Ačkoliv generál Vicherek neměl 
s naším Vestcem nic společného, 
jeho zápisky i další dokumenty 
a předměty tu pečlivě spravují 
jeho syn Alois s manželkou 
Zdeňkou, která je vesteckou 
rodačkou.

Kniha má úctyhodných 384 stran 
a je na nich zdokumentována 

podstatná část života generála 
Aloise Vicherka, který se narodil 
20. června 1892 v Petřvaldě a celý 
život zasvětil armádě a letectví. 
Z jeho pestrého života vybíráme 
jen některé body, ostatní 
podrobnosti se dočtete v knize.

Děkujeme manželům Vicherkovým 
za poutavé povídání o generálu 
Vicherkovi, o knize i o historických 
souvislostech.

HV
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Francii, s vyhledáváním na 
wikipedii mladší dcera“, dodává 
pan Vicherek. Spolu s manželkou 
nelituje času, který knize věnovali.

 
Jak se žije potomkovi slavného  
člověka? 
Prý úplně normálně, skromně.  
„Na tatínka si moc nepamatuju, 
bylo mi šest, když zemřel. 
Pamatuju si jen, že se mnou chodil 
na nádraží v Holešovicích 
pozorovat vláčky a že mi nosil 
různé vyřazené přístroje, když ho 
vyhodili v 50. letech z armády 
a pracoval v Regule.“
„Když jsme prošli všechny ty 
záznamy, tak jsem to bral jako 
křivdu na tátovi, ale pro mě je to 
historie. Doufáme, že naše kniha 
potěší čtenáře, kteří chtějí poznat 
skutečnou atmosféru tehdejší 
doby a pravdivé osudy jejích 
účastníků,“ dodává Alois Vicherek.

Uplynulo 130 let od narození 
generála Vicherka
Zásluhou manželů Vicherkových 
vyšla v nakladatelství Machart 15. 
června 2022 kniha Generálův 
deník a byla poprvé představena 
na Veletrhu knih v Holešovicích 
v Praze. 

Křest knihy proběhl za účasti 
nakladatele pana Macharta, rodiny 
a několika pozvaných hostů. 

Ve dnech 16. a 17.července  
manželé Vicherkovi společně se 
starší dcerou prezentovali svojí 

knihu v rodném městě generála 
Vicherka v Petřvaldě ve spolupráci 
s tamním starostou panem Jiřím 
Lukšou.

Zdeňka a Alois Vicherkovi na Veletrhu knih v Holešovicích.

Alois Vicherek (1892 - 1956)
Alois Vicherek jako sportovní letec 
vytvořil pět národních a dva 
světové rekordy. V roce 1938 se 
zapojil do Slezského odboje a 
podílel se na organizování odchodu 
českých letců do zahraničí, přes 
Polsko do Francie a Anglie. Aby se 
vyhnul zatčení Gestapem, byl v 
lednu 1940 vyzván k odchodu do 
zahraničí. Stal se velitelem 
československého letectva ve 
Francii a poté ve Spojeném 
království. Za účast v I. i II. světové 
válce a v odboji obdržel mnohá 
vyznamenání. Nebyl politicky 
angažován, avšak v lednu 1949 měl 
údajně podepsat dopis, na základě 

kterého byli někteří západní letci 
perzekvováni. V roce 1950 byl 
komunisty označen jako režimu 
nepřizpůsobivý a byl penzionován 
a  perzekvován. Zemřel v Praze 15. 
ledna 1956, byl pohřben bez 
vojenských poct.
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Nezisková organizace Kvalitní 
podzim života, z.ú. (KPŽ) 
uspořádala v sobotu 11. června 
2022 výlet pro své klienty do 
pražské ZOO.

„Nadstandardní vztahy našich 
zaměstnanců s klienty byly vždy 
hlavní prioritou organizace KPŽ, 
která se zabývá péčí o seniory 
v domácím prostředí a je 
registrovanou sociální službou. 
Výlet pro naše klienty byl 
zorganizován za podpory veřejné 
sbírky a našich pečovatelek, které 
se zúčastnily celé akce mimo svojí 
pracovní dobu bez nároku na 
mzdu. Cílem bylo podpořit pocit 
sounáležitosti, vzájemné vztahy 
a zpestřit jejich jinak rutinní den. 
Původní plán byl výlet pro 
3 seniory, ale vzhledem ke štědré 
podpoře veřejnosti jsme nakonec 
mohli celou akci uspořádat pro 
9 klientů, za což všem velmi 
děkujeme“ uvedla ředitelka 
organizace Lenka Klestilová.

Každý klient měl pro sebou po 
celou dobu výletu jednu stálou 
pečovatelku. Díky tomu měli 
možnost bez obav vidět spodní 
část zahrady a užít si dne ve 
společnosti celé skupiny. Nejvíce 
zaujal areál šelem a pavilón 
dovádivých lemurů, kteří skupinu 
rozesmáli.

Klienti, kteří se výletu zúčastnili, 
nejvíce oceňovali možnost 
navštívit poutavou pražskou 
zoologickou zahradu a příležitost 
k setkání se svými vrstevníky. 
Pečovatelky na druhou stranu 
oceňovaly vstřícný přístup 
pracovníků zoologické zahrady, 
kteří pro ně vyhradily místo na 
parkování. Parkování pěti aut 
s plošinami pro vozíčkáře může 
být na běžném parkovišti problém.

Po společném obědě se klienti 
rozhodovali o dalším plánu. Byl to 
ale horký den a tak příležitost 
pokračovat ve výletu využili už jen 
dva klienti. Ti pak společně 
s pečovatelkami odjeli do 
nedalekého areálu s koňmi, aby 
den zakončili setkáním se zvířaty, 
která si měli možnost pohladit 
a zažít z blízka. 
Poděkování patří všem těm, kteří 
na akci přispěli a umožnili našim 
starším spoluobčanům zažít den, 
který jim připomněl, že i život 
v stáří může být veselý.

Senioři v ZOO
Šelmy je zajímaly, lemuři je rozesmáli

Odchodem do důchodu život nekončí. 
Jak na aktivní stáří? 

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

Senioři jsou v dnešní době 
vystaveni většímu tlaku, než tomu 
bylo před několika desítkami let, 
musí se vyrovnat s moderními 
technologiemi, negativním 
postojem okolí i s těmi, kteří se 
snaží využívat jejich stáří 
a důvěřivosti. Přestože se může 
zdát, že lidé v důchodu jsou sešlí 
věkem, tráví volný čas jen u lékaře 
nebo nicneděláním doma, neumí 
používat mobil natož platební 
kartu, není tomu tak. Stále více 
seniorů se všemožně snaží zůstat 
aktivními i v důchodovém věku, 
nebrání se novým poznatkům, 
ovládají počítač, orientují se na 
internetu i na sociálních sítích.
Jestliže patříte k těm, kteří 
v důchodu zanevřeli na aktivní 
životní styl, nedbáte na zdravou 
výživu, pravidelnou tělesnou 
aktivitu apod. odrazí se to na vaší 
fyzické i psychické pohodě. Podle 
dostupných statistik čelí pasivní 

důchodci většímu riziku vzniku 
různých onemocnění, finanční 
nejistotě, depresím, úzkostem. 
Mnohdy se neumí vyrovnat 
s novou životní situací, izolují se 
od okolního světa, stávají se 
zatrpklými vůči ostatním.

Jak si zpříjemnit stáří? 
Zde je několik praktických tipů:
Vzdělávejte se. Dnešní doba nabízí 
mnoho možností, jak si rozšířit 
vzdělání i ve stáří, ať už mluvíme 
o různých univerzitách třetího 
věku, vzdělávacích kurzech pro 
seniory aj.

Plánujte si čas. Pořiďte si diář 
a naplánujte si možné aktivity tak, 
abyste co nejvíce vyplnili svůj 
volný čas. Samozřejmě s ohledem 
na vaše zdraví, nic se nemá 
přehánět.
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Pomáhejte. Vaše dlouholeté 
zkušenosti jsou pro mnohé 
k nezaplacení. Můžete doučovat, 
pomáhat jiným seniorům, kteří 
jsou odkázáni na druhé, věnujte se 
dobrovolnictví, pohlídejte 
vnoučata…

Pohybem ke zdraví. S ohledem na 
vaše fyzické možnosti sportujte, 
jezděte na kole, choďte na 
procházky…

Buďte společenští. Existují různé 
spolky a sdružení pro seniory, 
nevyhýbejte se jim. Mimo jiné je to 
způsob, jak se seznámit s novými 
lidmi a najít člověka, který bude 
vaše nadšení pro aktivně trávené 
stáří sdílet.

Cestujte. Cestovní kanceláře 
nabízejí velké množství zájezdů 
šitých na míru potřebám seniorů, 
které nezruinují váš domácí 
rozpočet. Pokud netíhnete 
k zahraničnímu cestování, můžete 
prozkoumávat zajímavá místa v ČR 
apod.

Připravte se včas. Na stáří je 
potřeba se připravit s předstihem, 
a to nejen po finanční stránce. 
Např. při rekonstrukci bytu nechte 
namontovat madla k vaně, zvolte 
kvalitní podlahu bez koberců, 
o které byste později zakopávali…

Trénujte mysl. Mozek potřebuje 
neustále podněty k tomu, aby co 
nejdéle fungoval tak, jak má. 
Paměť a bystrou mysl můžete 
posílit luštěním křížovek, čtením, 
hraním logických her.

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

SVS na výletě do Karlových Varů

Přáním řady seniorů bylo zařadit 
někdy do programu výlet do 
Karlových Varů. Světoznámé 
lázeňské město můžeme obdivovat 

ze všech možných úhlů i pozic. Už 
příjezd do města                                                  
po staré pražské silnici, podle  
názoru mnohých, nabízí úžasnou 

SENIOŘI

podívanou na panorama 
západočeského města.  Stejně tak 
výhled z mnoha rozhleden 
a vyhlídek, které jsme chtěli ve 
vymezeném čase stihnout.

Výlet jsme si určili na 15. 6. 2022 
Otázkou zůstalo, kam se vypravit, 
když lázně toho nabízí k vidění 
tolik, že jeden den na to nestačí. 
Přicházela v úvahu sklárna Moser. 
Exkurzí do skláren bylo dost. Tak 
navštívíme porcelánku Thun, zněl 

protinávrh. A jaký tip se nakonec 
prosadil? Centrum Becherovka.                                                                                                                                            
K tradici a do komplexní lázeňské 
léčebné péče patří hlavně pitná 
kúra. A protože jsme na to 
všechno měli jenom jeden den, tak 
jsme začali tím posledním, 
třináctým pramenem, proslulou 
Becherovkou.  Nicméně, ani těch 

dvanáct dalších jsme nechtěli 
vynechat. 

Podzemí Karlových Varů je 
protkané nespočtem pramenů 
a pramínků, na povrchu je 
zachyceno a zpřístupněno 
veřejnosti 15 pramenů, z nichž 12 
je běžně užíváno k pitné kúře, 
která je nedílnou součástí 
vyhlášené karlovarské léčby.

Město proslulé filmovým 
festivalem jsme navštívili dva 
týdny před zahájením. Letos se 
konal 56. ročník. Proto jsme si 
nevzali jsme si z domova spacáky, 
neprošli jsme se jsme po červeném 
koberci ani žádné novináře 
a fotografy jsme neměli v patách. 
Přesto přivítání v nově 
zrekonstruovaném návštěvnickém 
centru likérky bylo vstřícné, paní 
průvodkyně velmi příjemná 
a průběh téměř hodinové exkurze 
nám nabídl hodně informací 
a každý si prohlídku pochvaloval. 
Nebylo divu. Závěr patřil 
degustaci. Tajemství obklopující 
slavný recept se nikdo nedověděl, 
je přísně střežené, ale závěrečná 
ochutnávka čtyř různobarevných 
produktů z portfolia Jan Becher: 
Becherovka, Becherovka Lemond, 
KV14 a Cordial povzbudilo naše 
smysly, žaludeční trávení i důvod 
pro koupi léčivého suvenýru 
domů.

SENIOŘI
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PSYCHOLOGICKÁ PORADNA
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lázeňské město můžeme obdivovat 

ze všech možných úhlů i pozic. Už 
příjezd do města                                                  
po staré pražské silnici, podle  
názoru mnohých, nabízí úžasnou 

SENIOŘI
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SENIOŘI
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Zásah JSDH Vestec v NP České Švýcarsko

JSDH VESTEC JSDH VESTEC

Ve středu 3. 8. 2022 byla Jednotka 
SDH Vestec povolána k požáru lesa 
v NP České Švýcarsko. 

Na místo vyrazili dopravním 
automobilem celkem čtyři naši 
hasiči, vybaveni potřebnou 
výzbrojí a výstrojí.

Během prvního dne nasazení se 
hasiči podíleli na obsluze 
čerpacího stanoviště, vyhledávání 
skrytých ohnisek a průzkumu 
v nepřístupných soutěskách.

Ve čtvrtek na svou činnost 
navázali vyhledáváním dalších 
ohnisek požáru v okolí obce 
Mezná, následně v odpoledních 
hodinách byli vysláni k pěšímu 
průzkumu v okolí Divoké soutěsky. 
Pomocí zádových vaků, 
termokamery a ženijního nářadí 
bylo zlikvidováno deset ohnisek 
požáru.

Poté již byla jednotka odeslána 
zpět na základnu ve Vestci.
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KRONIKAKRONIKA

1. Dějiny obce Vestec 
1935 – volby do parlamentu 

Putování naší starou vesteckou 
kronikou se blíží ke konci. Poslední 
stránky věnují pozornost hlavně 
kulturním činnostem, poslední 
záznam byl proveden zřejmě 
v roce 1938. My se zdržíme u roku 
1935. Významný byl mimo jiné 
i tím, že to byl rok volební. 

19. května 1935 se konaly volby do 
Národního shromáždění ČSR. 
Volební účast byla povinná, za 
neúčast mohly hrozit sankce.

Byly to poslední parlamentní volby 
v ČSR (v pořadí čtvrté) před 
válkou. I když v záznamu našeho 
kronikáře k tomuto tématu 
chyběly další pozoruhodné 
komentáře, z pohledu historického 
to byly volby přelomové.

V následujícím přehledu, který je 
oskenovaný z kroniky vidíte, jaké 
strany Vestečtí volili.

Do volební urny ve Vestci vložilo 
lístky celkem 245 oprávněných 
voličů. Na prvním místě se umístili 
republikáni (zemědělci) a na 
druhém komunisté, třetí národní 
socialisté. 
 
                                                     
Před volbami došlo k reformě 
volebního řádu. Čísla přidělená 
stranám k volbám již nebyla 
losována, ale byla přidělena podle 
toho, jak strany dopadly ve 
volbách předchozích. Agrární 
strana (zemědělci), která si toto 

prosadila, si slibovala od magické 
jedničky volební úspěch.

Hlasy voličů 19. 5. 1935 rozhodly jinak. Překvapením bylo, že triumfovala 
strana menšiny - SdP –Sudetoněmecká strana, kterou jen o jedno poslanecké 
křeslo přeskočila Republikánská strana. Výsledky voleb v obci zřejmě splnily 
očekávání, o to větší ohlas měly v celostátní a mezinárodní sféře.

Parlament ČSR měl 300 poslaneckých křesel jako dnes, ale zastoupení stran 
bylo početnější – celkem 14.  

Uvádím prvních šest nejúspěšnějších stran ve volbách.

Republikánská strana -    45 poslancůRSZML
Sudetoněmecká strana -     44 poslanců SdP
Česká strana sociálně demokratická -   38 poslancůČSSD
Komunistická strana Československa -   30 poslanců KSČ
Česká strana národně sociální -   28 poslancůČSNS
Lidovci -       22 poslancůČSL

   Blanka Pašková

https://cs.wikipedia.org/wiki/Republik%C3%A1nsk%C3%A1_strana_zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%A9ho_a_malorolnick%C3%A9ho_lidu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sudeton%C4%9Bmeck%C3%A1_strana
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_strana_soci%C3%A1ln%C4%9B_demokratick%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%A1_strana_%C4%8Ceskoslovenska
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_strana_n%C3%A1rodn%C4%9B_soci%C3%A1ln%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/KDU-%C4%8CSL
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Vestecká dětská olympiáda 2022
Po dvouleté kovidové pauze se v sobotu 18. června 2022 opět uskutečnila 
vestecká dětská olympiáda a navázala tak na již zavedenou sportovní 
tradici z předchozích let. Letos se konala na louce u podia a na cvičném 
fotbalovém hřišti za rybníkem. Počasí bylo na červen až nepříjemně 
horké, ale organizátoři zajistili všem přítomným dostatečný pitný režim 
i možnost ochlazení nejen pod mlhovištěm na louce. Právě kvůli velkému 
horku si možná někteří přihlášení sportovci svou účast na poslední chvíli 
rozmysleli a o medaile tak bojovalo přes 80 dětí ve věku 5 – 15 let 
z původní stovky přihlášených.

I letos byla dětská vestecká 
olympiáda zahájena slavnostním 
ceremoniálem, při kterém mladí 
sportovci s českými vlajkami a za 
znění hudby obešli v průvodu celé 
olympijské sportoviště. 
Slavnostního průvodu se 
zúčastnilo 88 natěšených 
sportovců, kteří se nemohli 
dočkat soutěžních disciplín. 
Průvod byl zakončen vztyčením 
olympijské a české vlaky na 
dřevěném pódiu. Hned nato 
dorazila olympijská pochodeň od 
mladých běžců a symbolicky byl 
zažehnut olympijský oheň. 
Nezapomněli jsme ani na 
pořádnou rozcvičku, kterou jsme 
zdárně zdolali za pomoci Davida 
a děti vlétly do sportovního dění 
opět jako „supermani“.
Zůstali jsme věrni tradici a na děti 
tak čekalo osm disciplín stejně 
jako v minulých letech - sprint, 
slalom, běh přes překážky, skok 

z místa, skok s rozběhem, hod na 
cíl, hod míčkem a vrh koulí. 
Sportoviště na louce i na cvičném 
fotbalovém hřišti byla perfektně 
připravená, oddělená jedno od 
druhého, dohled zajišťovali 
dobrovolníci z řad rodičů, trenérů 
a hasičů. Děti dávaly do boje 
o medaile vše a často opakovaly 
stejné disciplíny vícekrát, aby 
dosáhly co nejlepších výsledků. 
Podávaly perfektní výkony, téměř 
jako profesionální sportovci.
Po splnění všech disciplín 
a odevzdání startovacích kartiček 
se zapsanými výsledky, si mohli 
malí závodníci zařádit na velkém 
nafukovacím skákacím hradu se 
skluzavkami, který pro ně 
pořadatelé zajistili. Následně po 
zpracování a vyhodnocení 
výsledků začalo očekávané 
slavnostní vyhlášení výsledků. Byli 
vyhlášeni nejlepší sportovci 
v každé věkové kategorii od 5 do 

15 let (třebaže tři nejstarší věkové 
kategorie byly spojeny do jedné), kteří 
získali vesteckou olympijskou medaili, 
diplom a pěkné ceny od našich níže 
jmenovaných sponzorů. Nejen ti 
nejlepší, ale úplně všichni sportovci byli 
samozřejmě za svou snahu a odvahu 
odměněni nějakou cenou a diplomem 
na památku. Na tváři všech mladých 
sportovců jsme tak viděli spokojenost 
a úsměv, a to pro nás bylo největší 
odměnou.
Vítězové v jednotlivých kategoriích:

5 let 1. místo Lukáš Valenta 
 2. místo Gabriela Petružálková
 3. místo Tomáš Trávníček
6 let 1. místo Karel Hofman
 2. místo David Hozman
 3. místo Jan Šalát
7 let 1. místo Eliška Vojtěchová
 2. místo Natalie Lenka 
Lasevicová
 3. místo Eliška Pospíšilová
8 let 1. místo Adélka Hozmanová
 2. místo Adéla Muknšnáblová 
 3. místo Matyáš Novotný
9 let 1. místo Adam Chocenský
 2. místo Denisa Holečková
 3. místo Alex Greer
10 let 1. místo Roman Chocenský
 2. místo Matyáš Ficl
 3. místo Matyáš Volevecký
 3. místo Simon Havelka
11 let 1. místo Jan Lasevic
 2. místo Michaela Vlasáková
 3. místo Šimon Javůrek
12 let 1. místo Radim Kohout
 2. místo Jan Silovský

 3. místo Veronika Berková
13 let 1. místo Sebastian Nohavička 
 2. místo Klára Holečková
 3. místo Lukáš Vojtěch
14 let 1. místo Richard Mádr
 2. místo Karolína Stošková
 3. místo Natálie Nyklová

Největší poděkování patří organizátorce 
Lence za veškerou komunikaci, nákupy, 
jednání a osobní účast na celé akci 
a Jirkovi za tu spoustu času, kterou 
strávil při přípravě sportovišť v nových 
prostorách; bez nich by tato akce vůbec 
nemohla vzniknout. Další poděkování 
patří Radovanovi za profesionální 
komentáře a za skákací hrad a podporu 
na místě děkujeme do RC Baráček. 
VELKÉ DÍKY patří i několika desítkám 
dobrovolníků z řad rodičů, trenérů z TJ 
Viktorky a vesteckých hasičů, kteří 
obsluhovali jednotlivá stanoviště i v tak 
parném počasí a podporovali naše malé 
závodníky k nejlepším výkonům.
Na závěr děkujeme našim sponzorům: 
SAFINA a.s., STAVING Olomouc, s.r.o., 
SVMTech s.r.o., KVINTING spol. s r.o.,  
Ingersoll-Rand CZ s.r.o., PROFIMET 
s.r.o.
Akci podpořili: Obec Vestec, TJ Viktoria 
Vestec, Sportoviště obce Vestec. 
Děkujeme všem sportovcům za účast 
a těšíme se na setkání v hojném počtu 
zase na dalším ročníku dětské 
olympiády.     
      

Je úžasné vidět děti v pohybu :-)
Rozhýbali jsme vaše děti 
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Zůstali jsme věrni tradici a na děti 
tak čekalo osm disciplín stejně 
jako v minulých letech - sprint, 
slalom, běh přes překážky, skok 

z místa, skok s rozběhem, hod na 
cíl, hod míčkem a vrh koulí. 
Sportoviště na louce i na cvičném 
fotbalovém hřišti byla perfektně 
připravená, oddělená jedno od 
druhého, dohled zajišťovali 
dobrovolníci z řad rodičů, trenérů 
a hasičů. Děti dávaly do boje 
o medaile vše a často opakovaly 
stejné disciplíny vícekrát, aby 
dosáhly co nejlepších výsledků. 
Podávaly perfektní výkony, téměř 
jako profesionální sportovci.
Po splnění všech disciplín 
a odevzdání startovacích kartiček 
se zapsanými výsledky, si mohli 
malí závodníci zařádit na velkém 
nafukovacím skákacím hradu se 
skluzavkami, který pro ně 
pořadatelé zajistili. Následně po 
zpracování a vyhodnocení 
výsledků začalo očekávané 
slavnostní vyhlášení výsledků. Byli 
vyhlášeni nejlepší sportovci 
v každé věkové kategorii od 5 do 

15 let (třebaže tři nejstarší věkové 
kategorie byly spojeny do jedné), kteří 
získali vesteckou olympijskou medaili, 
diplom a pěkné ceny od našich níže 
jmenovaných sponzorů. Nejen ti 
nejlepší, ale úplně všichni sportovci byli 
samozřejmě za svou snahu a odvahu 
odměněni nějakou cenou a diplomem 
na památku. Na tváři všech mladých 
sportovců jsme tak viděli spokojenost 
a úsměv, a to pro nás bylo největší 
odměnou.
Vítězové v jednotlivých kategoriích:

5 let 1. místo Lukáš Valenta 
 2. místo Gabriela Petružálková
 3. místo Tomáš Trávníček
6 let 1. místo Karel Hofman
 2. místo David Hozman
 3. místo Jan Šalát
7 let 1. místo Eliška Vojtěchová
 2. místo Natalie Lenka 
Lasevicová
 3. místo Eliška Pospíšilová
8 let 1. místo Adélka Hozmanová
 2. místo Adéla Muknšnáblová 
 3. místo Matyáš Novotný
9 let 1. místo Adam Chocenský
 2. místo Denisa Holečková
 3. místo Alex Greer
10 let 1. místo Roman Chocenský
 2. místo Matyáš Ficl
 3. místo Matyáš Volevecký
 3. místo Simon Havelka
11 let 1. místo Jan Lasevic
 2. místo Michaela Vlasáková
 3. místo Šimon Javůrek
12 let 1. místo Radim Kohout
 2. místo Jan Silovský

 3. místo Veronika Berková
13 let 1. místo Sebastian Nohavička 
 2. místo Klára Holečková
 3. místo Lukáš Vojtěch
14 let 1. místo Richard Mádr
 2. místo Karolína Stošková
 3. místo Natálie Nyklová

Největší poděkování patří organizátorce 
Lence za veškerou komunikaci, nákupy, 
jednání a osobní účast na celé akci 
a Jirkovi za tu spoustu času, kterou 
strávil při přípravě sportovišť v nových 
prostorách; bez nich by tato akce vůbec 
nemohla vzniknout. Další poděkování 
patří Radovanovi za profesionální 
komentáře a za skákací hrad a podporu 
na místě děkujeme do RC Baráček. 
VELKÉ DÍKY patří i několika desítkám 
dobrovolníků z řad rodičů, trenérů z TJ 
Viktorky a vesteckých hasičů, kteří 
obsluhovali jednotlivá stanoviště i v tak 
parném počasí a podporovali naše malé 
závodníky k nejlepším výkonům.
Na závěr děkujeme našim sponzorům: 
SAFINA a.s., STAVING Olomouc, s.r.o., 
SVMTech s.r.o., KVINTING spol. s r.o.,  
Ingersoll-Rand CZ s.r.o., PROFIMET 
s.r.o.
Akci podpořili: Obec Vestec, TJ Viktoria 
Vestec, Sportoviště obce Vestec. 
Děkujeme všem sportovcům za účast 
a těšíme se na setkání v hojném počtu 
zase na dalším ročníku dětské 
olympiády.     
      

Je úžasné vidět děti v pohybu :-)
Rozhýbali jsme vaše děti 
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