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Slovo starosty

Tibor Švec
starosta obce Vestec

Vážení čtenáři,

Po čtyřech letech nás v říjnu čekají komunální volby, a jelikož je toto číslo Vesteckých 
listů posledním před jejich konáním, přinášíme vám v něm podrobné informace 
o tom, jak, kde a kdy volit. Doufám, že si vyberete toho nejsprávnějšího kandidáta. 
Dále v zářijovém čísle VL najdete informace o novinkách v areálu u Vesteckého 
rybníka, obrazové i textové shrnutí akce Na stojáka či informace ke startu nového 
školního roku.
 

Přeji pěkné čtení.
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KOMUNÁLNÍ VOLBY: 
Vše, co potřebujete vědět
Jsou před námi komunální volby, které určí osazenstvo vesteckého 
obecního úřadu po následující čtyři roky. Přinášíme veškeré 
nezbytné informace.  

Ta nejdůležitější: volby se uskuteční 
v pátek 10. října 2014 od 14,00 hodin 
do 22,00 hodin a v  sobotu 11. října 
2014 od 8,00 hodin do 14,00 hodin. Ve 
volebním okrsku pro voliče s  trvalým 
pobytem v obci Vestec se uskuteční na 
adrese Vestecká 3, Vestec v  budově 
Obecního úřadu Vestec. Komunální 
volby se týkají obecních a městských 
zastupitelstev a každý volič může volit 
pouze tam, kde má trvalé bydliště 
(a každému voliči musí být víc než 
18 let). Výjimky neexistují. Platí to 
dokonce i v případě, kdy například ležíte 
v nemocnici. Pokud nemocnice není 
náhodou ve vašem volebním okrsku, 
volit nemůžete.  Nejdůležitější informací 
pro voliče je, kolik zastupitelů má jeho 
obec. Obec Vestec má 15 zastupitelů. 
Přesně tolika hlasy totiž ve skutečnosti 
každý volič disponuje - vhazovat do 
urny budete jen jednu obálku s jedním 
volebním lístkem. Na rozdíl např. od 
voleb do Poslanecké sněmovny obdržíte 
volební lístek jeden se všemi třemi 
kandidátkami zaregistrovanými pro 
volby do Zastupitelstva obce Vestec. Ale 

existuje několik možných způsobů, jak 
ho správně vyplnit. Počet zastupitelů 
zjistíte i z hlasovacího lístku. Uvedeme 
si konkrétní příklad v  naší obci. 
V zastupitelstvu je celkem 15 křesel. 
Každý člověk, který má v občanském 
průkazu trvalé bydliště ve Vestci, má 
tedy pomyslných 15 hlasů. V praxi má 
samozřejmě jen jeden, ten se však dělí 
na 15 částí.

Jak docílit toho, aby byly všechny 
„části“ plně využité?
1. Volím jednu stranu
Pokud má člověk jasno, že chce dát svůj 
hlas jedné straně či hnutí bez ohledu 
na pořadí jejích kandidátů, zakřížkuje 
ji u názvu na volebním lístku. Je to 
nejjednodušší způsob volby. Strana získá 
všechny „díly“ vašeho hlasu (v našem 
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případě tedy 15).
2. Volím jednu stranu, ale nelíbí 
se mi lídr
Pokud byste chtěli dát hlas své oblíbené 
straně, ale nesouhlasíte například s lídrem 
kandidátky, můžete dát „preferenční 
hlasy“. Ty ovšem fungují úplně jinak než 
ve volbách do Poslanecké sněmovny (kde 
má každý možnost zakroužkovat čtyři 
jména). Neexistuje žádné jednotné číslo 

- každý člověk má tolik preferenčních 
hlasů, kolik má jeho město zastupitelů. 
Tedy: kdyby chtěl člověk ve Vestci volit 
stranu XYZ, ale nelíbil by se mu lídr, 
může zakřížkovat dalších 14 kandidátů 
pod ním (nebo naopak odspodu). Kdyby 
dal jen zmiňované čtyři křížky, zbylých 
11 hlasů propadne. A přesně toho se 
obávají politické strany, a nabádají 
proto, aby lidé křížkovali podle výše 
uvedeného bodu jedna celou stranu. 
Pozor! V tomto případě volby nesmíte 
s jednotlivými jmény zakřížkovat 
zároveň i celou stranu. Křížek celé straně 
je totiž křížkům u kandidátů nadřazený 
a „preference“ by se nepočítaly, volební 
komise by na ně nebrala ohled.
3. Volím zastupitele napříč stranami
Třetí možností je zvolit si své vlastní 

zastupitelstvo, složené z kandidátů 
několika nebo klidně všech politických 
stran. Na volebním lístku jednoduše 
zakřížkujete přesně tolik lidí, kolik 
je v místě vašeho trvalého bydliště 
zastupitelů. Ve Vestci  tedy opět 15. 
Každý z nich dostane poměrnou část 
vašeho hlasu. Ale pozor, nesmíte se 
splést, pokud by bylo křížků 16, bude 
celý hlasovací lístek neplatný!  A když 
dáte křížek třeba jen sedmi kandidátům, 
bude lístek sice platný, ale „zbytek“ 
možných dílů hlasu, propadne. Tato 
možnost volby je nejvíce využívána 
v menších městech a obcích, kde voliči 
kandidáty znají.
4. Volím stranu a také kandidáta z jiné 
strany
Patrně nejsložitější možnost volby je ta, 
že sice chcete dát hlas své oblíbené straně. 
V takovém případě zakřížkujete stranu 
XYZ (už ne její jednotlivé kandidáty) a k 
tomu dáte křížek ke jménu kandidáta ze 
strany ABC. V naší obci by to znamenalo, 
že jste dali hlas prvním 14 kandidátům 
strany XYZ a kandidátovi strany ABC.

Ve Vestci jdou do voleb tři strany.  
Sdružení nezávislých kandidátů Vestec 
má svého lídra v místostarostce Eleni 
Zikové, Sdružení politické strany TOP 
09 a nezávislých kandidátů vede jako 
číslo jedna současný starosta Tibor Švec 
a Sdružení nezávislých kandidátů pro 
Vestec vede Miroslav Pašek. Přejeme 
šťastnou volbu!
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HLASOVACÍ LÍSTEK
Pro volby do zastupitelstva obce ve dnech 10. a 11. října 2014

Volby 2014 / kód zastupitelstva 513458, Kód pro schválení: 1409746417

Sdružení nezávislých kandidátů
Vestec
vylosované číslo: 1

1. MUDr. Eleni Zíková,  50 let,
místostarostka
Vestec, bez politické příslušnosti

2. Eduard Jarolímek,  67 let, důchodce
Vestec, bez politické příslušnosti

3. Taťána Lejnarová,  54 let, asistentka
Vestec, bez politické příslušnosti

4. František Špaček,  53 let, podnikatel
Vestec, bez politické příslušnosti

5. Tomáš Krátký,  45 let, bankéř
Vestec, bez politické příslušnosti

6. Tomáš Jarolímek,  42 let, podnikatel
Vestec, bez politické příslušnosti

7. Ing. Miloš Koc,  57 let, chemický inženýr
Vestec, bez politické příslušnosti

8. Blanka Pašková,  63 let, důchodkyně
Vestec, bez politické příslušnosti

9. Ondřej Janů,  38 let, IT manager
Vestec, bez politické příslušnosti

10. Mgr. Lukáš Jindřich,  30 let, sbormistr
Vestec, bez politické příslušnosti

11. Stanislav Jindřich,  36 let, podnikatel
Vestec, bez politické příslušnosti

12. JUDr. Ladislav Ustohal,  66 let, právník
Vestec, bez politické příslušnosti

13. JUDr. Josef Doucha,  66 let, právník
Vestec, bez politické příslušnosti

14. Norbert Dostál,  68 let, stavební technik
Vestec, bez politické příslušnosti

15. Dana Zemanová,  51 let, uklízečka
Vestec, bez politické příslušnosti

Sdružení politické strany TOP 09 a
nezávislých kandidátů
vylosované číslo: 2

1. Tibor Švec,  38 let, starosta
Vestec, TOP 09, navržen TOP 09

2. Václav Drahoš,  39 let, senior process
manager, ředitel sportoviště
Vestec, bez politické příslušnosti,
nezávislí kandidáti

3. Ing. Petr Krešňák,  53 let, technický
ředitel
Vestec, Svobodní, nezávislí kandidáti

4. Jana Stupková,  45 let, místostarostka
Vestec, bez politické příslušnosti,
nezávislí kandidáti

5. Bc. Radka Vávrová,  34 let, medicínský
reprezentant
Vestec, TOP 09, navržena TOP 09

6. René Tůma,  44 let, ředitel společnosti
Vestec, bez politické příslušnosti,
nezávislí kandidáti

7. Ing. Roman Fritschka,  42 let, manažer
cestovní kanceláře
Vestec, bez politické příslušnosti,
nezávislí kandidáti

8. Ing. Miroslav Vlasák,  44 let, manažer
Vestec, bez politické příslušnosti,
nezávislí kandidáti

9. JUDr. Jaroslav Bednář,  75 let, právník -
důchodce
Vestec, bez politické příslušnosti,
nezávislí kandidáti

10. Zdeněk Cihlář,  43 let, ředitel technických
služeb
Vestec, bez politické příslušnosti,
nezávislí kandidáti

11. Leona Nosková,  40 let, hospodářka MŠ
Vestec, bez politické příslušnosti,
nezávislí kandidáti

12. Ing. Martin Votava,  38 let, konzultant
Vestec, bez politické příslušnosti,
nezávislí kandidáti

13. Ing. Markéta Krýslová,  44 let, manažer
transakčního bankovnictví
Vestec, bez politické příslušnosti,
nezávislí kandidáti

14. Mgr. Michaela Pejcelová,  31 let,
medicínský reprezentant
Vestec, bez politické příslušnosti,
nezávislí kandidáti

15. Miroslav Kos,  51 let, auditor
Vestec, bez politické příslušnosti,
nezávislí kandidáti

SNK pro VESTEC
vylosované číslo: 3

1. Miroslav Pašek,  43 let, projektový
manažer, zastupitel, předseda �nančního
výboru
Vestec, bez politické příslušnosti

2. Milan Petrus,  38 let, obchodní manažer,
člen kontrolního výboru a velitel SDH
Vestec, bez politické příslušnosti

3. Ing. Václav Šedivý,  51 let, stavební
inženýr
Vestec, bez politické příslušnosti

4. Jaroslav Skřivan,  30 let, technický
specialista
Vestec, bez politické příslušnosti

5. Mgr. Jaroslava Kalaninová,  44 let,
vedoucí imunologické laboratoře,
zastupitel
Vestec, bez politické příslušnosti

6. Yvona Keslová,  49 let, OSVČ,
administrativní pracovnice
Vestec, bez politické příslušnosti

7. Ing. Pavel Gračko CSc.,  68 let, top
management, člen �nančního výboru
Vestec, bez politické příslušnosti

8. Kateřina Tremlová,  42 let, obchodní
asistentka
Vestec, bez politické příslušnosti

9. Monika Laušová,  21 let, OSVČ,
pracovnice v gastronomii
Vestec, bez politické příslušnosti

10. Ing. Jaroslav Košťálek CSc.,  67 let,
účetní, jednatel, člen �nančního výboru
Vestec, bez politické příslušnosti

11. Petr Zderadička,  53 let, projektový
manažer IT, člen kontrolního výboru
Vestec, bez politické příslušnosti

12. Filip Mlejnek,  20 let, záchranná služba,
člen SDH Vestec
Vestec, bez politické příslušnosti

13. Zdeněk Zeman,  59 let, OSVČ,
autodopravce
Vestec, bez politické příslušnosti

14. Michal Šíma,  43 let, OSVČ, čalouník
Vestec, bez politické příslušnosti

15. Markéta Antošová,  40 let, OSVČ
Vestec, bez politické příslušnosti

Obec Vestec
Do zastupitelstva obce se volí 15 členů
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Okolí rybníka plné her a zážitků
Poslední fáze revitalizace Vesteckého rybníka byla dokončena. 
Jak se vám líbí? 

Je hotovo. Finálně upravený lesík 
v  trianglu mezi cyklostezkami se rychle 
stal jedním z  nejoblíbenějších míst ve 
Vestci. A to nejen u dětí.  Přírodní herní 
prvky lákají všechny. Na populární 
zemní trampolíně jsou k vidění skákající 
různorodého věku. Kolem jednotlivých 
atrakcí se nenápadně plíží rodiče, aby „si 
to také vyzkoušeli“.  V  lesíku se nachází 
skluzavka, šplhací balanční plochy, hrací 
„hnízda“ a také „užovka“ z  více druhů 
kamenů, které byly dovezeny z  lomů 
z  různých koutů republiky a mají hned 
několik využití. Kromě toho, že tvoří 
další estetický prvek, dá se po nich lézt, 
skákat a děti se je naučí rozpoznávat. 
„ O něco dál, v  ́ procházkovém  ́prostoru 
u rybníka, plánujeme ještě naučnou 
stezku zaměřenou na místní faunu a flóru. 
Na této stezce kolem rybníka označíme  
vybrané stromy, rostliny a živočichy zdejší 

krásné přírody,“ říká místostarostka Eleni 
Ziková. Kolemjdoucí se budou moci těšit 
třeba na podrobný popis lysek, jichž jsou 
kolem našeho rybníku hejna. „Přírodní 
prvky u rybníka  jsou určeny také pro naše 
děti ze školky, vytvořili jsme jim místo 
oddechu, zábavy a poučení,“ dodává 
místostarostka. Na revitalizaci zeleně 
z  celkových nákladů 3,1 milionů korun 
bylo hrazeno 2,4 milionů korun z dotace 
z OPŽP. Revitalizace byla dokončena na 
konci prázdnin.  Další 1,5 milionu obec 
investovala do přírodních prvků.

Knihovna přímo na zastávce!
Může být autobusová zastávka zároveň veřejnou knihovnou? Ano, 
ve Vestci ano.

Zastávky U Klimešů mají v  obou 
směrech novou podobu. Vznikla 

ve spolupráci se společností Jiva Jirák, 
která dodala nerezovou konstrukci. 
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Charakter zastávek je v  regionu 
naprosto výjimečný – cestující si 
mohou čekání zkrátit četbou knih, 
které nabízí improvizované bibliotéky 
uvnitř stanic. Jak celý projekt funguje? 
„Lidé si berou z regálů knihy a naopak 
doplňují knihovnu o svoje kousky, které 
nepotřebují. V  Praze se první taková 
knihovna objevila před třemi lety 
v  Dejvicích, od té doby tento projekt 
úspěšně pokračuje na dalších desítkách 
míst v  metropoli,“ vysvětluje starosta 
Tibor Švec. „Věřím, že i ve Vestci se 
budeme ke knihám chovat hezky 

a nedojde ke krádežím či třeba nějakému 
vandalismu,“ dodává. Jen pro úplnost 
- staré zastávky, které dříve U Klimešů 
stály, se demontovaly a přenesly na 
zastávku U Vodárny. 

Zasíťovaná lokalita u Hrnčíř
Celá lokalita u Hrnčíř je kompletně zasíťovaná. Už teď je jasné, 
že obec na ní vydělá.
Obec dokončila zasíťování lokality 
u Hrnčíř, kde zároveň ještě vlastní 
7 pozemků (8 jich již bylo prodáno). 
Celkové náklady na zasíťování se pohybují 
okolo 14,3 milionů korun, přičemž jen 
samotný prodej pozemků doposud vynesl 
obci 36 milionů korun. „Znamená to, že 
pokud z inkasovaných peněz splatíme 
a zrušíme úvěr, pořád jsme v plusu okolo 
22 milionů korun. Už teď obec na celém 
projektu vydělala, a to zbývá prodat ještě 

7 pozemků,“ říká starosta Tibor Švec 
s tím, že přesně takové tempo prodeje 
očekával. „Za rok osm pozemků, tak 
nějak jsme si to plánovali,“ dodává. 
Celkový předpokládaný výnos je 
57 milionů korun. 
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Kniha o Vestci
Literární zmapování historie naší obce se plánovalo již dlouho. 
Nyní je realitou. 

Vestec se vším všudy. A tak, jak jej určitě 
neznáte. Mnoho nových skutečností 
z historie obce nabídne nová kniha, kterou 
připravil zkušený kolektiv tří autorů 
z Liberecka, Marek Řeháček, Petr 
Polda, Jan Pikous. Na knize s   nimi 
spolupracovala naše dlouholetá 
kronikářka Blanka Pašková, které tímto 
děkujeme. První čtení z knihy proběhne 
3. 10. od 18 hodin v restauraci U Klimešů. 
Vyslechnou   si je členové Klubu seniorů, 
kteří si jako dárek odnesou  domů.  Pro 
všechny ostatní zájemce je skvěle napsaná 
kniha plná zajímavých informací 
připravena k  prodeji od pondělí  6. 10.  
za 200 korun v  podatelně obecního 
úřadu. Sami autoři o knize napsali pro 
Vestecké listy: „Byl to opravdu poměrně 
velký kvapík, vcelku rozsáhlá publikace 
vznikala od jara do léta 2014. Vestec má 
však ohromnou výhodu, že má aktivní 
a pečlivou kronikářku paní Paškovou, 
díky níž je knížka bohatá i na zajímavosti 
ze života obce, které za několik let sebrala 
od pamětníků a rodáků. My jsme se snažili 
publikaci dát dohromady nejen jako 
jakýsi suchý přehled o zdejší minulosti, 
není to historická monografie, jde spíše 
o jakéhosi „průvodce“ po zdejší obci 
a nejbližší krajině okolo,  s řadou informací 

o létech minulých, ale i o současnosti, 
o lidech, jejich trápeních, ale najdeme zde 
i veselé historky.  Do Vestce jsme pravidel-
ně jezdili pravidelně a celý jej „prošmej-

dili“; našli jsme i několik zapomenutých 
věcí, byli jsme nadšeni ze staré studánky 
u zaniklé cesty za Safinou, nebo zvláštními 
místy pod retenční nádrží, která ve 
smrčině měla až horský - a zde naprosto 
nečekaný charakter.  Myslíme, že tato 
knížka by mohla vyvolat další zájem 
o bádání o Vestci; v archivech existují ještě 
další materiály - často ještě nezpracované 
- o zdejší obci, starodávné zápisy 
z jednání obecních orgánů, gruntovní 
knihy, řada materiálů musí existovat 
i k poválečnému a ne úplně jednoduchému 
období kolektivizace zemědělství.“ 
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Vestec
Povídání o krajině a lidech
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Zbrusu nové hřiště Ve Stromkách
Nová houpačka, nová skluzavka s dopadovými plochami. 
Děti ve Vestci dostaly o prázdninách dárek.

Původní  dětské hřiště v  ulici Ve 
Stromkách dožilo. Bylo vybudováno 
společně již  s  první etapou tamější 
zástavby (to znamená před dlouhými 
lety). A havarijní stav donutil vedení 
obce tento oblíbený prostor zrenovovat. 
Hřiště se kompletně demontovalo 
a nahradilo úplně novými hracími 
prvky včetně dopadových povrchů. 
Náklady se vyšplhaly nad 400 tisíc korun. 
„Rekonstrukci  hřiště v  této lokalitě 
jsme již nemohli dál odkládat, protože 
v okolí bydlí spoustu maminek s dětmi. 
A v  případě, že se jim nechce chodit 
na hřiště ve sportovním areálu nebo 
na hřiště na Vestecké vedle Šimečků, 
sloužilo a doufám, že hřiště bude sloužit 
dál, jako  téměř rovnocenná alternativa,“ 
komentuje celý projekt místostarostka 
Eleni Ziková.

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

ve Vestci u Prahy

SKLADNÍKA
požadavky : obsluha VZV, zkušenost 

s prací na mobilních terminálech
časová �exibilita, zodpovědnost

hrubá mzda 100 -130 Kč 
v závislosti od výkonu

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

tel 602 324 952
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Vestec na Facebooku
Pokud jste uživatelem populární sociální sítě, přidejte si naši obec 
do oblíbených. 

Na vesteckém facebookovém profilu 
najdete upozornění na kulturní akce, 
zprávy z  obce, ale i diskuse o tom, co 
a jak ve Vestci zlepšit. Pravidelně se jich 
v  on-line chatech zúčastňuje i starosta 
Tibor Švec, tudíž máte jedinečnou 

možnost mu položit jakoukoliv otázku. 
Stačí si do vyhledavače na Facebooku 
zadat „Vestec u Prahy – oficiální stránka“.  
Pokud byste měli s  hledáním problém, 
napište na mail redakce@vestec.cz, rádi 
vám pošleme odkaz.

Letní tábory: Rekordmani 
absolvovali i čtyři turnusy
O letní příměstský tábor ve Vestci byl opět velký zájem. Za pořadatele 
jej hodnotí Jaroslava Roubíčková.

Milí účastníci a příznivci našeho letního 
příměstského tábora, chtěla bych 
poděkovat našim vedoucím, které daly 
do vymýšlení programu, her a pomůcek 
- jen namátkou můžu vyjmenovat stroj 
času v 1. turnusu, tématická výzdoba 
tělocvičny v 6. turnusu, ale bylo toho 
spoustu - více než dost fantazie, 
šikovnosti, času a kus ze sebe. Také bych 
chtěla moc pochválit všechny děti. Letos 
jsme měli i o kousek mladší než loni, 
o hodně větší počet a přesto se mi zdálo, 
že děti vlastně vůbec nezlobí, nedělají 
blbiny, poslouchají pokyny a především 
se dobře baví spolu s vedoucími. Na 

tom mají samozřejmě zásluhu i rodiče, 
kteří s námi výborně spolupracovali. 
Jsem ráda, že jsme mohli vyhovět 
skutečně téměř všem rodičům přihlásit 
své dítě nebo děti, operativně řešit 
odhlášení dětí a tím třeba místo pro 
případné nahradníky. Jen rychle v číslech 
- celkem v 6-ti turnusech bylo přibližně 
130 dětí/míst, protože některé děti - a ne 
zcela málo - byly i na 4 turnusech a stále 
vypadaly, že se dobře baví, což pro nás 
bylo laťkou vysoko a zároveň potěšením. 
Doufám, že podobně léto s námi hodnotíte 
i vy a pokud máte připomínky nebo tipy 
na výlet pro příští rok, tak sem s nimi! 
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Pokud máte zájem být příští rok 
přednostně informováni o možnosti 

rezervovat si místo na příměstský 
tábor 2015, tak zašlete mail na 
adresu  roubickovajaroslava@seznam.cz. 
Děkujeme a přejeme vykročení pravou 
nohou do nového školního roku! 

Jarka Roubíčková
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Průhonický park se uzavře
Průhonický park, Národní kulturní památka, památka UNESCO, od jara 
letošního roku pracuje na uzavření zadní části parku nazývaného Obora. 
Kamenná zeď a oplocení nově obehnala západní část. Z  cyklostezky byly 
vytvořeny dva vstupy na  elektronické čipy  určené hlavně rezidentům v přilehlé 
lokalitě ( Jesenice, Vestec). 

Přírodně krajinářský park o rozloze 
250 ha založil v roce 1885 hrabě Arnošt 
Emanuel Silva-Tarouca. Mimo významu 
umělecko-historického je park cenný 

i dendrologicky, jako sbírka domácích 
a cizokrajných dřevin – okolo 1600 druhů. 
Výjimečná je sbírka rododendronů 
čítající okolo 8000 kusů ve 100 druzích 

Ceník celoročních vstupenek

 celoroční vstupenka pro 1 osobu
 celoroční vstupenka pro 1 osobu – snížené vstupné 

 (děti 6-15let studující, senioři od 65 let, ZTP, ZTP/P)

celoroční vstupenka pro 1 osobu se psem

celoroční vstupenka pro 1 osobu se psem-snížené vstupné 
 (děti 6-15let studující, senioři od 65 let, ZTP, ZTP/P)

celoroční vstupenka rodinná – 2 dospělí + 2 děti
celoroční vstupenka rodinná + pes – 2 dospělí, 2 děti, pes

celoroční vstupenka ZTP
deaktivace a vystavení nové celoroční vstupenky 

 (při její ztrátě či znehodnocení)

600,- Kč

300,- Kč

700,- Kč

350,- Kč

900,- Kč
1000,- Kč

0,- Kč

50,- Kč
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a kultivarech. Park je ve vlastnictví 
Botanického ústavu Akademie věd 
České republiky. Provoz a údržba je 
náročná a prestižní zařazení do památek 
UNESCO vyžaduje nový režim v parku. 
K němu patří mimo jiné i uzavření parku 
s dodržovaným návštěvním řádem.  Park 
v  Oboře se uzavře v  průběhu měsíce 
října. Do konce roku proběhne zkušební 
provoz bran. Tyto vchody v obou směrech 
budou moci využívat pouze majitelé 
čipových karet. Návštěvníci s  klasickými 
vstupenkami musejí ke vchodu 
i východu z parku využít oficiální vstupy 
s pokladnami (u zámku a bývalé hájenky 
mezi parky). Mimo návštěvní dobu budou 
čipové vchody uzavřeny úplně, tedy i pro 
majitelé čipových karet. Čipové karty na 

rok 2015 budou funkční i na toto zkušební 
období. Tato karta bude platná od října 
2014 až po 31. 12. 2015. Tedy zájemci 
o čipové karty si mohou koupit karty 
přímo v kanceláři parku nebo si je mohou 
objednat v  podatelně Obecního úřadu 
Vestec, který koupi pro své občany zajistí. 
Objednávky budou přijímány průběžně 
v úředních hodinách do koce roku 2014.

Otevírací doba:
leden a únor                8.00 – 17.00
březen                           7.00 – 18.00
duben                            7.00 – 19.00
květen až září              7.00 – 20.00
říjen                               7.00 – 19.00
listopad a prosinec    8.00 – 17.00
JE MOŽNÉ ZAKOUPIT DENNÍ VSTUPNÉ
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Pozvánka na veřejné projednání 
Krajinného plánu Vestec
Autoři Krajinného plánu Vestec u Prahy , kolektiv ing. Kláry 
Salzmann, bude prezentovat první příklad aplikace Zelené 
infrastruktury v České republice právě v naší obci. Nenechte si tuto 
unikátní příležitost ujít. 

Druhá debata o Krajinném plánu 
Vestec  proběhne   2. 10. 2014 od 
18 hodin v  prostorách pro kroužky 
přístavby mateřské školy. Předmětem 
této debaty bude prezentace hotového 
návrhu, jak by měla krajina ve 
Vestci vypadat. Zdejší krajina zažívá 
v  posledních letech silný tlak na 
další a další zástavbu. Vznikla tak 
potřeba se tomuto tlaku bránit. 
Chceme zachovat pro další generace 
co nejvíce volného prostranství 
v okolí obce Představenstvo České 
komory architektů na svém zasedání 
představenstva 2. 9. 2014 přijalo 
návrh Pracovní skupiny krajinářská 
architektura o podpoře zelené 
infrastruktury, která do České 
republiky přichází z Evropské komise. 
Cílem Zelené infrastruktury je 
vytvořit infrastrukturu s přírodními, 
polopřírodními, užitkovými 
či urbanistickými krajinnými 
strukturami, která přispívá 
k zachování biologické rozmanitosti 
a dalších environmentálních faktorů 

přičemž společnosti poskytuje cenově 
příznivé a udržitelné služby. Zelená 
infrastruktura má dvě základní 
dimenze - jednu širší, územní, kdy 
vytváří vlastní kontinuální systém 
vzájemným průnikem hodnotných 
přírodních ploch, hydrologické sítě, 
prostupnosti krajiny a veřejných 
prostranství. Druhá dimenze, 
objektová - se týká zvýšení retenční 
schopnosti vody každého stavebního 
objektu či parcely a snížení odparu 
vody. (např. management dešťové 
vody, střešní zahrady, atd.) 
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Vesmír na vestecké cyklostezce
Sluneční soustavu zkoumají astronomové od pradávna, z  různých úhlů 
a názorových pohledů.  Teď to můžete zkusit i vy. Na vestecké cyklostezce. 

Pythagoras nebyl jen autorem všeobecně 
známé geometrické definice pravého 
úhlu. Slavný matematik se zaobíral 
i vesmírem. Jako vůbec první člověk na 
světě dospěl k názoru, že Země je kulatá. 
„Myslím, že tvar koule nejlépe odpovídá 
mým výpočtům,“ řekl už v 6. století před 
naším letopočtem. Od té doby je vesmír 
a umístění Země v  něm neustálým 
terčem lidské zvědavosti. 

Odvolávám! 
Řecký filosof a astronom Heraklides 
o dvě století později poprvé představil 
ucelenou podobu sluneční soustavy, 
jen tehdy jako její epicentrum určil 
právě Zemi – místo Slunce. Řečtí 

astronomové v  komplexu udělali pro 
budoucí výzkum planetárního systému 
mnoho. Aristrachos definoval názor, že 
Země obíhá kolem Slunce. Eratosthenes 
provedl první (celkem přesné) měření 
velikosti Země. A Hipparchos objevil 
precesi (otáčivý pohyb zemské osy). 
A pak jsou tu badatelé modernějšího 
věku – Galileo Galilei, který později 
musel své „rouhání“ o kulatosti planety 
odvolávat u soudu pod pohrůžkou 
smrti; Mikuláš Koperník, jenž 
v souvislosti se sluneční soustavou bude 
v hlavách Čechů navždy vyobrazen jako 
podivín rotující číšemi vína (a jedu) 
ve filmu Císařův pekař, pekařův císař; 
G. D. Cassini, jenž téměř přesně určil 
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vzdálenost Země od Slunce -  a další, 
a další… Modely sluneční soustavy 
vznikaly jak na rýsovacích prknech 
renomovaných astronomů, tak 
postupně, později, i jako modely, jako 
jakýsi „trendy“ doplněk královských 

zahrad. Například ve francouzském 
Versailles jich najdete dodnes hned 
několik, v různých podobách. 

Inspirace v Německu 
Sluneční soustava nyní provází 
i vesteckou cyklostezku. „Je to nápad 
odkoukaný z  Německa. Cyklostezky 
tam začaly fungovat zároveň i jako 
naučné stezky. Sluneční soustava 
je pořád fascinující,“ říká starosta 
Tibor Švec. Ti z vás, kteří cyklostezku 
pravidelně navštěvují, si nových prvků 
jistě všimli – začíná u rybníka od 
Slunce, jež pomohla krásně ztvárnit 
paní Alena Dostálová, až k  Neptunu 
na hranici našeho katastru. To vše 

přepočítané ve vesteckém měřítku 
vypočteného z vesmírných vzdáleností 
a délky vestecké cyklostezky. Každá 
planeta má svůj panel s  podrobným 
popisem. Panely byly vyrobeny 
místní firmou  Jiva Jirák. Ponořte 
se do astronomického bádání. Snad 
vás to bude bavit alespoň tak, jako 
Pythagora.
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Vestec Na stojáka

Naše další akce v podání představení 
umělců z Prahy byla tentokrát akce Na 
Stojáka, jak ji někteří znají z komerční 
televize. Po ranním rozhodnutí, že se 
celá akce musí přesunout na jiné místo, 
protože stávající pobytová louka byla 
čerstvě oseta a silně podmáčena, už nic 
nebránilo zahájením příprav. Celá akce 
byla skvěle zorganizovaná a vše klapalo, 
jak mělo, detailní příprava několik týdnů 
předem se vyplatila. Pódium, stánky 
s občerstvením i lavičky pro diváky 
jsme společně s Technickými službami 
rozmístili na nové místo a po krátkých 
zkouškách už jen čekali na diváky. Celá 
akce začínala programem pro naše 
nejmenší, kdy předvedl své kousky 
kouzelník a děti se parádně bavily. 
Dospělí byli mezi tím na skok vedle 
na fotbalovém zápase našeho A týmu 
a příjemně se naladili vysokou výhrou 
na další program.

Platících diváku přišlo opravdu 
požehnaně a to kolem 600, každý zaplatil 
vstupné 100 Kč a mohl se začít bavit. 
Výtěžek ze vstupného byl věnován ZŠ 
Campanus na nákup interaktivní tabule, 
tak naše děti budu opět kousek napřed 
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ve vzdělání. Hlavní program už se blížil 
a umělci z Prahy začali svůj gejzír vtípků. 
Nebáli se všech možných témat, jako 
recitace K. J. Erbena, vtipům o myslivosti 

nebo o hokeji. Populární umělci Ester 
Kočičková, Tomáš Matonoha a další 
se opravdu bavili a komunikovali 
i s rozesmátým davem - a o to bylo 
více srandy. Nikomu se nechtělo 
končit a příjemný večer měl opravdu 
fajn atmosféru v improvizovaném 
prostředí. Po vystoupení přišla slovenská 
minidiskotéka v podání DJ Kofoly 
a písničky rozhýbaly dav do tance. Nikdo 
nechtěl přestat až nás umlčela opět 
nesmyslná 22 hodina, kdy se muselo 
končit. Každopádně z reakcí návštěvníků 
jsme rádi, že se další akce povedla, 
a musíme poděkovat tomu „nahoře“, že 
nám zařídil opět pěkné počasí. Díky za 
návštěvu a zase někdy příště...

Vašek Drahoš, přípravný  kolektiv 
a vedení obce
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Policejní zprávy: hanlivé sms či 
krádeže mlhovek
Vestecké listy vám již jako tradičně přinášejí policejní svodku trestné činnosti 
a přestupků v obci, tentokrát za srpen. 

Dne 9. 8. 2014 přijímají policisté 
oznámení o vloupání do řadové 
garáže v  ulici Okružní, kde pachatel 
vypáčil vrata garáže, vnikl do ní, 
garáž prohledal, ale nic neodcizil. 
Při prohledávání garáže poškodil zde 
zaparkovaný motocykl. Policisté věc 
šetří pro podezření z  trestného činu 
krádeže ve stádiu pokusu a poškození 
cizí věci. 

Dne 10. 8. 2014 v 10:55 hodin zastavuje 
hlídka na silnici Vídeňská osobní 
motorové vozidlo zn. Škoda Octavia, 
které řídí 48-ti letý muž z  Prahy. 
Policisté zastavují vozidlo z  důvodu, 
že řidič je podezřelý z přestupkového 

jednání, neboť předjížděl přes plnou 
čáru, tedy v místě, kde je předjíždění 
zakázáno. Lustrací hlídka zjišťuje, že 
řidič má uložen platný zákaz řízení 
motorových vozidel, který mu uložil 
Magistrát hl.m. Prahy. Policisté 
řidiči předali podezření z  přečinu 
maření výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání. Řidiči byla samozřejmě 
zakázána další jízda.

Dne 12. 8. 2014 v 02:00 hodiny ráno 
přijímá operační důstojník oznámení 
o poškození vozidla v ulici. Javorová.  
Na místě hlídka OOP Jesenice zjišťuje, 
že došlo k poškození vozidla zn. Alfa 
Romeo, kdy uživatel vozidla označuje 
za pachatele osobu mu známou. 
Tato osoba je ztotožněna a rovněž 
i tento muž obviňuje protistranu také 
s poškození vozidla zn. Ford Mondeo. 
Policisté zjišťují, že se jedná o rodinné 
spory. Věc je v  šetření pro podezření 
z trestného činu poškození cizí věci.

Dne 12. 8. 2014 přijímají policisté 
oznámení o vulgárním urážení 
a zasílání hanlivých sms zpráv ze 
strany 23-ti letého muže, který je 
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zasílá 32-ti letému muži z  Vestce. 
Věc je šetřena jako přestupek proti 
občanskému soužití.

Dne 17. 8. 2014 v  21:55 hodin 
zastavují policisté na ulici Vídeňská 
poblíž OD Albert neosvětleného 
cyklistu z  důvodu podezření 
z  přestupkového jednání, neboť 
tento není na komunikaci vůbec 
vidět a mohlo by dojít k  dopravní 
nehodě. Vzhledem k tomu, že cyklista 
policistům nadýchal 1,38 promile 
alkoholu v krvi, je mu zakázaná další 
jízda a jeho jednání bude dále řešit 
Městský úřad Černošice.

Dne 18. 8. 2014 v  20:15 hodin si 
policisté v OD Albert Vestec přebírají 
27-ti letého recidivistu, který se v OD 
Albert dopustil drobné krádeže 
zboží, kdy ukryl do zavazadla zboží 
v  hodnotě 270,-Kč, které následně 
pronesl bez zaplacení pokladnou, 
zde byl zastaven ostrahou. Vzhledem 
k  tomu, že muž byl v  posledních 
třech letech pravomocně odsouzen za 
trestný čin krádež, bylo mu sděleno 

podezření z  trestného činu krádež 
a spisový materiál byl předán na OSZ 
Praha-západ. Zboží bylo navráceno 
na prodejnu.

Dne 21. 8. 2014 zastavuje hlídka 
okolo 22:40 hodin v  obci Vestec ul. 
Vestecká, vozidlo zn. Ford Escort, 
které řídí 22-ti letý mladík. Policisté 
zjišťují, nejenom, že vozidlo má 
neplatnou STK, kdy naposledy bylo 
na kontrole v roce 2011, ale řidič má 
zadržený řidičský průkaz. Vzhledem 
k tomu, že ještě nebylo o zadržení ŘP 
pravomocně rozhodnutu, je celá věc 
předána na Městský úřad Černošice 
jako přestupek. Řidiči je zakázána 
další jízda.

Dne 25. 8. 2014 přijímají policisté 
oznámení o krádeže předních 
mlhových světel z  vozidla zn. Škoda 
Superb. Ke krádeži došlo v  ulici 
Javorová. Pachatel zde demontoval 
přední mlhová světla z vozidla. Škoda 
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Policie

dosahuje částky 7.000,- Kč. Těchto 
případu evidují policisté více, zloději 
se zaměřují především na vozidla zn. 
Škoda.. Věc je šetřena jako trestný čin 
krádež.

Dne 27. 8. 2014 oznamuje majitel 
stavby rodinného domu vloupání 
do této stavby, kde pachatel odcizil 
stavební materiál, různé nářadí a 
další věci ,kdy škoda byla majitelem 
vyčíslena na částku přesahující 

100.000,-Kč. Ke skutku došlo 
v  nočních hodinách dne 26. 8. 2014 
na 27. 8. 2014 v  nové lokalitě poblíž 
Hrnčíř. Věc je šetřena jako trestný čin 
krádež.

Dne 5. 9. 2014 policisté Skupiny 
dopravních nehod Praha-venkov JIH 
šetření dopravní nehodu, ke které došlo 
na ulici Vídeňská, u podniku Safina, 
kde dosud nezjištěný řidič nákladního 
vozidla zn. Man zavadil od světelné 
zařízení u přechodu, které poškodil 
a z místa nehody ujel. Věc si na místě 
převzal Dopravní inspektorát a věc je 
v šetření. 

Za OOP Jesenice
npor.Bc. Jiří Tesař 
zástupce vedoucího OOP Jesenice
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Hodně štěstí do nového školního 
roku!
Mateřská školka Vestec zahájila další školní rok. Přivítali jsme 
mezi nás nové děti, které vystřídaly naše předškoláky. Více Daniela 
Pořízková, ředitelka MŠ Vestec.

V posledním srpnovém týdnu se děti 
společně s rodiči seznámily s prostře-
dím školky na adaptačních dnech. 
V počátcích se děti učí dennímu 
režimu ve školce a životu v kolektivu, 
poznávají,  jak  se chovat k druhému, 
probouzí se přátelství s ostatními 
dětmi. Tomu napomáhají věkově 
smíšené třídy, což se velmi osvědčuje, 
neboť menší děti se spoustu věcí 
naučí od starších a ty starší se zase 
trénují v  trpělivosti a toleranci. Naší 
snahou je pohodová a příjemná 
atmosféra, protože jen spokojené děti 
v  bezpečném prostředí se mohou 
zdravě rozvíjet. Každý den děti 
čeká pestrý program se zásadami 
zdravé mateřské školy, pobyt na 
zahradě a vycházky do okolí. Nebude 
chybět ani příprava předškoláků, 

logopedická prevence, plavání 
či návštěvy solné jeskyně. Těšit 
se  mohou na  Barevný den, divadelní 
představení ve  školce, Drakiádu, 
Uspávání Vesteckého rybníku – 
lampiónový průvod, výlety do přírody 
a další akce školky. Za celou školku 
bych ráda poděkovala obci Vestec 
i rodičům za jejich osobní či materiální 
pomoc a v neposlední řadě i za podporu 
a pochvalu, která je pro naši práci 
dalším impulzem. Do nového školního 
roku 2014/2015  přejeme všem dobrý 
start,  šťastné a veselé děti a úspěšnou 
spolupráci s rodiči,  obcí a nás všech 
z mateřské školky. 

Daniela Pořízková a kolektiv 
Mateřské školy Vestec

Školka

Vestecké
LISTY - září 2014                          
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Zahájení školního roku v ZŠ 
Campanus

V  tomto roce slaví Základní škola 
Campanus 30 let od svého otevření. Ti, 
kteří školu navštěvovali v  době jejích 
počátků, by ji dnes asi jen těžko poznali. 
Změnilo se skoro vše - učebny, odborné 
učebny, tělocvičny a sportovní areál, 
jídelna, šatny,… Škola má novou fasádu, 
vyměněná okna. Co ale zůstává stále 
stejné, je první školní den. Do školy se 
hrne zástup dětí; natěšení prvňáčci i starší 
a zkušení školáci. V tomto školním roce 
byl zástup opravdu dlouhý, počet žáků ZŠ 
Campanus se opět zvýšil. Nyní má naše 
škola 760 dětí, 29 tříd a 13 oddělení školní 
družiny. Přestože jsme velká škola, nejsme 
a nechceme být „továrnou na vzdělání“. 
ZŠ Campanus se stala školou, která je 
vyhledávána žáky a rodiči především 
pro svoji vysokou úroveň vzdělávání, 
pro klidnou a přátelskou atmosféru, 
pro široký a atraktivní program, který 
žákům nabízí, pro příjemné a moderní 
prostředí. Dobré jméno škola získala 

i díky profesionálnímu a empatickému 
přístupu celého pedagogického sboru 
a všech pracovníků školy. Věřím, že 
vysoko nastavenou laťku nejen udržíme, 
ale společně posuneme zase o kousek výš.

Lenka Derková, ředitelka školy
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Viktorka válcuje okresní přebor
Viktorka Vestec začala fotbalovou sezonu ve velkém stylu. 
A mužstvo zatím senzačně drtí v okresním přeboru soupeře, daří 
se i „béčku“. 

Tři zápasy, skóre 11:0. Okresní přebor 
Prahy-západ poznává nekompromisní  
sílu vesteckého válce. Naposledy 
(před uzávěrkou VL) zvítězili vestečtí 
fotbalisté na půdě Štěchovic 3:0. Předtím 
rozdrtili vysoko 7:0 celek Tuchoměřic, 
který přitom do okresu sestoupil z vyšší 
soutěže a touží se do ní zase vrátit. 
Jenže narazil na Vestec. „Tuchoměřičtí 
kluci jen kroutili hlavami, nedokázali 

pochopit, že jsme je takhle přejeli. 
Absolutně to nečekali,“ usmíval se po 
zápase brankář Jiří Chlouba, vestecký 
srdcař, který začal sezonu nejen v bráně  
áčka, ale i B týmu. Tomu se ve IV. třídě 
také velmi daří, po čtyřech zápasech 
má skvělé skóre 23:3, vyhrál všechna 
utkání a stejně jako první tým Viktorky 
vládne tabulce! Viktorka jede, jen tak 
dál, hoši!

Volejbalisté vybojovali v Dolních 
Jirčanech 1. místo
V  sobotu 30. 8. za krásného slunného 
počasí se konal turnaj ženských 
týmů v  Dolních Jirčanech. Členky 
volejbalového oddílu z Vestce, takzvané 
„Viktorky“, již podruhé na tomto turnaji 
vybojovaly zlaté medaile. A to ve složení  

Alena,  Lenka,  Lucka,  Jitka, Markéta 
a Eleni.  Doufáme, že i smíšený tým 
obhájí  roli favorita v turnaji v Dolních 
Břežanech!



strana 26
Vestecké
LISTY - září 2014                         

Nové přírodní hřiště

Fotogalerie

Skluzavka pro děti je vytvořená na zadní části přírodního pódia.

Na trampolíně se baví všichni.
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Fotogalerie

„Překážková dráha“ či kláda na pružinách. Prvků je na hřišti skutečně hodně.

Kromě herních záležitostí je v lesíku i spoustu míst na relax.
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Na stojáka

Fotogalerie

Humorné představení Ester Kočičkové. Daniel Čech podruhé, v hokejovém dresu.

Vestecké publikum ještě za světla bavil Daniel Čech.
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Fotogalerie

Večerní koncert všechny roztančil.

Spokojené publikum: stačí pivo a sranda.
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Projekt Vestec Střed má vydané 
stavební povolení
Společnost STAVING Olomouc zahájila výstavbu bytových 
a rodinných domů projektu Vestec Střed, rezidenčního komplexu 
v klidné lokalitě přímo v centru obce Vestec. 

Od únorového vydání Vesteckých listů, 
ve kterých jsme vás informovali o vývoji 
připravovaného projektu, již uplynul 
nějaký čas a událo se mnohé. Na jaře 
byla zahájena výstavba inženýrských 
sítí, která byla dokončena v  průběhu 
léta. Zcela zásadní informací je, že 
v  srpnu Krajský úřad Středočeského 
kraje potvrdil v  odvolacím řízení 
stavební povolení na výstavbu rodinných 
a bytových domů. „Stavební povolení již 
nabylo právní moci, což nám umožnilo 
zahájit výstavbu 1. etapy, ve které bude 
postaveno pět řadových rodinných 
domů. Naším záměrem je umožnit 
zájemcům o tyto nemovitosti možnost 

nastěhování již   koncem příštího roku,“ 
říká Milan Zetocha, ředitel společnosti 
STAVING Olomouc. Souběžně pak bude 
probíhat výstavba 2. etapy, ve které bude 
realizováno zbývajících 8 rodinných 
domů, jejichž dokončení je plánováno 
na jaro roku 2016. Součástí rezidenčního 
komplexu, který se bude nacházet 
v klidné lokalitě, přímo v centru obce, 
jsou kromě nadstandardně řešených 
rodinných domů i domy bytové. 
„O bytové domy 3. etapy, orientované 
do Vestecké ulice, projevila zájem obec. 
Pro zájemce z  řad veřejnosti zůstávají 
v nabídce byty, které budou vystavěny 
v  rámci 4. etapy. Od září letošního 
roku mají zájemci možnost si tyto byty 
rezervovat,“ dodává Milan Zetocha. 
Jedná se o třípodlažní bytové domy. 
V jednotlivých domech se nachází 6 – 7 
bytových jednotek, dispozice 1+kk až  
2+kk o velikostech 32 – 62,9  m2. 
Přízemní byty disponují příjemnými 
předzahrádkami, které nabídnou 
prostor pro relaxaci a zábavu. Byty ve 
vyšších patrech jsou vybaveny balkony 
či terasami. V případě včasného zájmu 
je možno menší bytové jednotky 
sloučit a vytvořit tak dispozice 
3-4+kk. „V rámci dlouhodobé snahy 
o podporu činnosti místních spolků 
a sdružení jsme souvislosti s realizací 
projektu Vestec Střed vytvořili ucelený 
Program na podporu aktivit, o kterém 
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jsme Vás již informovali v  minulém 
vydání VL,“ Jen pro připomenutí, 
z každé rezervované nemovitosti 
je předem pevně stanovená částka 
věnovaná do fondu, ze kterého budou 
podporovány aktivity místních spolků 

a sdružení. „Jsme rádi, že se program 
velmi rychle ujal. Přiděleny již byly první 
příspěvky, např. na realizaci akce Vestecký 
vodník, dále pak příspěvek na návštěvu 
divadelního představení ve Státní opeře, 
kterou pořádá Klubu seniorů Vestec. 
Aktuálně probíhají jednání o podpoře 

žákovských družstev fotbalistů,“  sdělil 
ředitel společnosti STAVING Olomouc. 
„Snaha nabízet našim klientům 
profesionální a komplexní servis nás vedla 
k myšlence rozšířit naše služby o realitní 
činnost. Jsme připraveni zajistit prodej či 
pronájem stávajících nemovitostí našich 
klientů za dohodnutou cenu s  garancí 
plynulého přestěhování do nemovitosti 
nové. Toto je naprostá novinka v  naší 
nabídce, službu budeme nabízet od října 
letošního roku,“ říká Milan Zetocha.

Společnost STAVING Olomouc rozšířila 
svou nabídku i v  oblasti zajišťování 
hypotečních úvěrů, klienti tak mohou 
v  případě využití daného hypotečního 
úvěru získat slevu na pořízení vybrané 
nemovitosti.

Detailní informace týkající se 
developerského projektu Vestec Střed 
naleznete na adrese 
www.bydleni-vestec.cz.

Informace o kompletní nabídce projektů 
společnosti STAVING Olomouc získáte 
na www.staving-olomouc.cz nebo tel. 
čísle: 603 156 544.
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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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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
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