
Zvyky v našem kraji 
 
          Před třemi králi chodili hoši za krále přistrojeni. Byli bíle oblečeni,     
barevné šerpy kol boků, vysokou papírovou královskou korunu a jeden míval 
začerněný obličej. Nosili plechový hrneček na šňůře s řežavým uhlím, v domu 
vysypali na ně kadidlo a vykuřovali. Kde nenosili uhlí, dávali kadidlo na plotnu. 
Když vešli do předsíně, zazpívali píseň s koledami a odcházeli obdarováni. Při-
cházeli ze vsí i hodně vzdálených a nedbali ani na sníh, ani na mráz, jen když si 
zahráli a něco si přinesli. 
          Nejhlučnější radovánky a veselí bývalo v poslední tři dny masopustní,      
a proto se jim říkalo ostatky. Začínaly na tučný čtvrtek, kdy býval lepší oběd       
a odpoledne se nepracovalo. Chasa si připravovala oblek a masky na maškarní 
průvod. Říkalo se, že chodí masopusti. Ten byl skoro v každé vesnici. 
V průvodě byl kůň, velký, silný mladík přistrojený po vojensku. Kolem sebe 
měl obruč (lub), představující tělo koně a k tomu byl přidělán krk a hlava koň-
ská, malovaná s udidly. I na ocas bylo pamatováno. Ten napodobil jízdu na ko-
ni. Vyskakoval, rejdoval. Na čumáku hlavy byla ježčí kůže, kterou bodal zev-
louny a bičíkem šlehal. S ním šel sedlák, který ve světnici nebo na dvoře 
šprýmově mluvil s hospodářem a koně prodával. Pak byli „bílí“ mladíci větší     
a dobří tanečníci. Byli bíle oblečeni, na hlavě bílé, papírové čepice. Ti ve světni-
ci s domácími tancovali. Zvláštní figurou byli židi, kteří měli černé masky 
s dlouhými zahnutými nosy, roztrhané šaty a rance. Prodávali nebo kupovali      
a mluvili po židovsku. Zbavil se jich tehdy, když jim dal „závdavek“. Nescházel 
nikdy černý kominík, který se točil nejvíc kolem plotny a komína a hledal, co by 
hospodyni uzmul. Býval tu také dráteník nebo i jiný řemeslník a bába 
s hadrovým dítětem v nůšce, které někomu dávala, říkajíc, že je to jeho táta. Ma-
sopusti přicházeli i z jiných vesnic a často se jich v jedné vsi sešlo i několik. Šli 
vždy s muzikou, výskali, zpívali a prováděli všemožná alotria. Mnohý z tohoto 
průvodu uměl velmi dobře bavit a smíchu a veselí bylo dost. Po obdarování šli   
o číslo dále. Nakonec zaplatili muzikantům a sobě útratu. Masopust se zakončil 
v úterý večer, kdy bylo nejveseleji. Tátové tancovali se svými mámami, aby se 
jim urodil ječmen, oves a brambory. Děvčata při tanci vysoko vyskakovala, aby 
jim narostl dlouhý len a zpívala „Za ten len, za ten len, za ty konopičky, aby 
nám Pán Bůh, nebyly maličký“. Úderem 12 hodiny skončila zábava, začínal 
půst. V pondělí masopustní posílala děvčata svým tanečníkům koblihy. Proto     
i ti, kteří ze šetrnosti jindy netancovali, v neděli masopustní tančili o strhání. 
Smáli se jim, že tancujou, jen když je to ke stravě. 
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NEZAPOMEŇTE 
 
• Zaplatit roční     

poplatek za systém 
svozu odpadu. 

 
• Zaplatit roční     

poplatek za svého 
psa. 

 
• Užívat si plesovou 

sezónu  
 

*** 
 

• Roky přicházejí     
a odcházejí,            
a víc stop zanechají 
ony na nás než my 
na nich. 

Radovic 



 

Z činnosti obecního úřadu 
 
 

         
        Závěrem roku byla věnována největší pozornost fyzickému dokončení akcí, na které 
byly získány dotační prostředky a stejně tak jejich finančnímu vypořádání. Jedná se o ne-
zbytný proces, který je striktně určen pravidly jednotlivých dotačních programů. Nedodržení 
stanovených pokynů, které jsou mnohdy velmi obsáhlé, může znamenat i vrácení již přizna-
ných finančních prostředků. 
        V roce 2008 byly zpracovány projekty a žádosti téměř do dvaceti vyhlášených dotač-
ních programů. Více než polovina pak byla vyhodnocena úspěšně. Dotační prostředky se  
podařilo získat na přípravu základního technického vybavení pro výstavbu rodinných domů 
ve výši 8 mil. Kč, na výměnu ocelového vodovodního řadu 6,5 mil. Kč, na komplexní rekon-
strukci školní kuchyně (včetně souvisejících prostor a technologických zařízení) ve výši       
5 mil. Kč, na obnovu místních komunikací v Rohanově cca 2 mil. Kč. Dále se jednalo o řadu 
dalších dotačních prostředků, řádově ve statisících a desetitisících (zakoupení vozidla pro 
hasiče Volkswagen T5, vybavení areálu MŠ ve Vacově, oprava kapličky v Mladíkově, veřej-
né osvětlení atd.).  
        Získané dotační prostředky se pohybovaly cca od 70% do 90% realizačních nákladů. 
Povinná finanční spoluúčast obce pak byla zbylých 10 až 30%. Vzhledem k celkovému obje-
mu získaných dotací  se však jednalo o nemalou částku. Obec v tomto roce též doplácela      
z vlastních zdrojů dokončený dům pro seniory. I zde se jednalo o částku téměř 5 mil. Kč. 
        Výše uvedená fakta zřetelně naznačují, že rok 2008 byl pro obec finančně velmi nároč-
ný. Veškeré povinnosti obce byly splněny. Obec však musela použít i finance z kontokorent-
ního úvěru u ČSOB. 
 

Z další činnosti 
 
Dne 6.1.2009 úspěšně proběhla kolaudace       
rekonstruované kuchyně včetně souvisejících 
prostor v ZŠ ve Vacově. Jednalo se o stavebně     
i technologicky náročnou akci. Tato kuchyně 
sloužila prakticky v nezměněné podobě několik desítek let. V poslední   
době však již pouze na základě výjimky udělené hygienou. Řadu pro-
blémů, které při  rekonstrukci postupně vyvstávaly, bylo nutno řešit 
operativně (kupř. podlahy bez izolace na hlíně, vyústění klimatizační 
jednotky, napojení odpadu přes lapol atd.). Tyto skutečnosti nebyly při 
zpracování projektu zřetelné. Celkové náklady činily více než 5,5 mil. 
Kč, z toho přibližně polovinu představovalo  technologické zařízení    a 
klimatizační jednotka. Tímto byl vyřešen letitý problém, který mohl 
vyústit až  případným uzavřením  školní kuchyně.  
Je však skutečností, že škola potřebuje řadu dalších razantních staveb-
ních i jiných zásahů. V současné době bylo zažádáno o dotaci na rekon-
strukci kotelny a tělocvičny, což představuje řádově cca 15 mil Kč.   
Zajištění dotačních prostředků však není jednoduchá záležitost. 
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Další foto najdete ve fotogalerii obce na www.vacov.cz 



• 29.1.                           
Zápis do 1. třídy v ZŠ 
Vacov 

 
• 7.2. od 20 hodin      

III.Školní ples 
 
• 14.2. od 20 hodin  

Farní ples 
 
• 21.2. od 14 hodin  

Dětský karneval 
 
• 28.2. od 20 hodin  

Ples obce Vacov  
 
 
 

*** 
 
 

Bezproudí 
 

26.1.2009 
7,30 - 15,30 hodin 

 
Přečín /část napájená z TS 
Přečín 
 

         V rámci Programu rozvoje venkova (PRV) byl zpracován     
projekt na výsadbu zeleně a pořízení techniky na její údržbu. Žádost 
je v současné době již podána. Dále bude následovat proces vyhodno-
covací. 
         Definitivně byl oznámen termín pro odevzdání žádostí o dotace 
na rekonstrukce centrálních topných zdrojů v rámci jejich ekologiza-
ce (operační program životního prostředí). V našem případě se jedná 
o projekt na rekonstrukci obecní kotelny (osazení kotlů na ekolo-
gická paliva) a napojení dalších bytových domů. Termín odevzdání 
byl stanoven do 31.5.2009. Vyhodnocení projektů pak proběhne do 
října 2009. Znamená to, že i v případě úspěšnosti naší žádosti nebude 
možno ještě v roce 2009 se stavebními pracemi započít. Předchozí 
termín tohoto dotačního programu byl říjen 2007. V této době nebyly 
projektové a další práce v hodnotě více než 1 mil Kč, které jsou ne-
zbytnou součástí žádosti, ještě dokončeny.  
 

Miroslav Roučka, starosta obce 
 
 

Novoroční ohňostroj 
 

Příjemným zpestřením prvého dne roku 2009 byl již tradiční podvečerní     
novoroční ohňostroj.  
Nejprve starosta přivítal všechny přítomné krátkým  
novoročním projevem, ve kterém zhodnotil právě 
skončený rok 2008 a nastínil zásadní záměry obce  do 
roku 2009. Závěrem popřál všem zejména pevné zdra-
ví, které je základním předpokladem pro uskutečnění a 
naplnění veškerých plánů a předsevzetí. Mnoho úspě-
chů    v práci popřál také všem organizacím v obci. 
Poté již hasiči odpálili ohňostroj, na který se všichni 
těšili.  

         Potlesk po jeho ukončení dokazoval velkou spokojenost většiny  
zúčastněných, kterých se před 18 hodinou v prostoru autobusového ná-
draží sešlo nebývalé množství.  
 
 

po út st čt pá so ne 
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Osudy zvonů ve vacovském kostele 
 

Za první sv. války byl dne 20.12.1916 odebrán na válečné účely zvon Josef. Tento zvon 
oznamoval ráno, poledne a večer, že Anděl zvěstoval Panně Marii. Zvon byl darován vacovskému 
kostelu rodákem vacovským, farářem na odpočinku ve Vídni, Josefem Mrázem. 
Zvon vážil 229 kg a nesl nápis : „Tento zvon věnoval ku cti a chvále sv. Josefa, pěstouna Pána Ježí-
še, důstojný pán P. Josef Mráz, farář na odpočinku ve Vídni, rodák vacovský, a ulil léta Páně 1889 
Peter Hilzer, c.k. dvorní zvonař v Novém městě Vídeňském.“ Na zvonu byl obraz  sv. Josefa. Dne 
21.12. byl tento zvon naložen na vůz p. Vachla z Vlkonic a odvezen na nádraží do Čkyně. Měl re-
kviziční číslo 575. 

Za druhé sv. války v roce 1942 byl odebrán zvon Václav, který pořídil sbírkou osadníků 
Dr. Pernegr v r. 1935 náhradou za zvon Josef. Historie tohoto je tato: Na potřebu nového zvonu 
upozornil Dr. Pernegr kázáním v neděli 27.1.1935. Sbírka na zvon provedena 28.1. a 1.2.1935. Jsou 
k dispozici jmenné seznamy dárců, ale spokojíme se jen se souhrnem farní osady: Vacov 1 885 Kč, 
Mi řetice 525 Kč, Nespice 1 285 Kč, Žár 998 Kč, Lhota Ptákova 365 Kč, Vlkonice a Peckov 1 928 
Kč, Čábuze a Mladíkov 813 Kč, Hora Benešova 1 016 Kč. Rohanov 750,50 Kč, Přečín 657,50 Kč, 
Vrbice 333 Kč, Lhota nad Rohanovem, Bošice a Milíkov 114,50 Kč. Celkem 10 670,50 Kč. Zvon 
byl ulit u firmy Rudolf Perner v Suchém Vrbném u Českých Budějovic, váha zvonu 284 kg a prů-
měr zvonu 80 cm. Byla třeba nutnost ladění zvonů a tak základní tón velkého zvonu „gis“, nový 
zvon „h“ a malý zvon „cis“. Celkový součet vydání za tento zvon činil 7.503 Kč, za zbytek byl vy-
malován kostel. 
Nesl nápisy: „Obětavostí osadníků byl jsem zavěšen na místo zvonu, jenž padl za oběť molochu svě-
tové války 1916. – Můj hlas volá  proto vroucně k nebi. Bože, žehnej osadě Vacovské.“ Na druhé 
straně zvonu je reliéf sv. Václava s prosbou: „Sv. Václave, nedej zhynouti nám ni budoucím.“ Zvon 
byl vysvěcen 1.5.1935 konsistorním radou Františkem Špalkem na slavnosti za velké účasti lidí. 
Tento den byl tuhý mráz – 8o C a všude plno sněhu.  
          Toto bylo provedeno světovými válkami vacovským zvonům, které se nikdy nevrátí. 
Zpracovatel tohoto textu děkuje za laskavost a účinnou technickou podporu panu Janu Uhlířovi 
z Vacova. 

Jiří Bečvář, Přečínské chalupy 
 
 
 

Štědrý den u nás v Domečku na Javorníku 
 

          Už je to tady, konečně! Nejkrásnější den v roce. Vánoce! Všichni obyvatelé Domečku byli již 
od rána skvěle naladěni, čilí a natěšení. Slavnostně jsme se oblékli a posnídali. Jako v každé jiné ro-
dině jsme se usadili před obrazovku a sledovali vánoční program televize. Máme rádi pohádky a ty 
jsme si užili. 

Po obědě a dobré kávičce jsme opustili jídelnu, aby tam za námi mohl přijít Ježí-
šek. Kolem 15. hodiny jsme uslyšeli cinkání zvonečku a k tomu se kolem nás ro-
zezněly koledy. Tak jsme se dočkali! Už je tady Ježíšek! Náš krásně nastrojený 
stromeček byl sotva vidět přes tu obrovskou hromadu balíčků. Dárky nám začaly 
rozdávat sestřičky, které se o nás celý den staraly. Na hlavu si oblékly červené 
čepky s bílou bambulí a my si mohli představit, jak asi ten Ježíšek vypadá... 

Každý z nás dostal dáreček,o který si už před vánocemi napsal.Všem nám zářil úsměv na tváři a 
vzájemně jsme si dárky ukazovali. Radost nebrala konce. 
          Byl to krásný Štědrý den. Děkujeme, Ježíšku, ale i vám sestřičky, paní ředitelko i ostatnímu 
personálu Domečku. Tak zase za rok.... 

Vávrová  Martina - vychovatelka 
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Vánoční setkání  
v domě pro seniory. 

 
Senioři, postupně se    

stěhující do nově posta-
veného domu, si uspořá-

dali před Vánocemi malé 
seznamovací vánoční 

posezení, na které pozva-
li i starostu obce, pana 

Miroslava Roučku.  
Kdo mohl, připravil fan-

tastické pohoštění,  
ani starosta nepřišel  
s prázdnou a všichni 

společně strávili  
příjemný podvečer  

ve vyzdobené společen-
ské místnosti.  

Číslo 1, 22. ledna 2009    

Pozvánka  
         Zveme rodiče budoucích žáků 1. ročníku ZŠ Vacov  na zápis do první 
třídy ZŠ a MŠ ve Vacově, který se koná ve čtvrtek 29. ledna 2009 v 1. tří-
dě ZŠ ve Vacově. Rodiče předloží rodný list dítěte. 

Jan Hartl, ředitel školy 
 
 

Vánoční besídka 
 
         Stejně tak jako v minulých letech jsme se sešli s rodiči žáků a přáteli 
naší školy na vánoční besídce, kterou dáváme jako malý vánoční dáreček 
všem, co mají rádi dětská vystoupení. 
         Po jednotlivých třídách 1.stupně jsme předvedli asi hodinu trvající 
program, kde byl tanec, recitace, dramatizace i zpěv vánočních písní a ko-
led. Několik písní zazpíval  pěvecko-instrumentální soubor a velký úspěch 
sklidili žáci  7. post. roč. se scénkou, kterou pro ně napsala jejich spolužač-
ka Anička Rasochová. 
         Celý program měl spád, úroveň a gradaci. Doufáme, že se líbil i těm 
nejnáročnějším posluchačům. 
         Je samozřejmé, že tyto výstupy jsou velice náročné na celkovou orga-
nizaci, udržení kázně všech přítomných, vzájemnou toleranci i odhad délky 
celého programu. Věřte, že je málo ZŠ, které v takovémto rozsahu dvakrát 
ročně organizují tato vystoupení pro širokou veřejnost. Samotní diváci    
netuší, jaká nervozita  a napětí  panuje nejen mezi účinkujícími - žáky, ale i 
v pedagogickém sboru. Chuť do další práce nám dáváte vy, věrní diváci. 
Pravidelně naplněný krásný sál IC  nám napovídá, že máte naše  výstupy 
rádi a vydatným potleskem dáváte  najevo, že uznáváte naši práci. Díky. 
 

                                                           Mgr. Jan Hartl, ředitel školy 

 
 

Dětské představení 
 
         Na konci vánočních prázdnin se dveře obecního sálu otevřely dětem. 
Skupina historického šermu Berit z Vimperka sehrála pohádku PUTOVÁ-
NÍ ZA HVĚZDOU ANEB CO SVATÝ PETR MÁLEM PROSPAL. Děj 
nás zavedl do samotného nebe, kde dva rozpustilí andílci z nebeských bran 
sledovali, jak se chovají lidé. A protože Svatý Petr rád spal a nechtěl být 
rušen, nemuseli mu čistit hvězdy, natřásat mraky a  měli čas nahlédnout do 
doby středověku, renesance, 20. století a pomocí stínohry i do Betléma, kde 
se právě narodil Ježíšek. 
         Podle ohlasu pohádka zpestřila odpoledne nejen dětem, ale i rodičům, 
babičkám, dědečkům, kteří je na představení doprovodili. 
                                                                                                                       (dm) 
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Ivan Fontana 
*1946 

vědeckotechnický pra-
covník, básník a prozaik 
 
 
Člověk se červená,  
zelená, bledne, modrá 
nebo žloutne podle toho, 
jak mu jde život k duhu. 
 
Žena muže nejprve  
oslní, potom oslepí  
a pak s tím slepým  
oslem chce žít. 
 
Mluvte na rovinu  
- s kopce to s vámi  
půjde už samo. 
 
Mnoho zázraků nám  
sebere dech,  
ale teprve žena nás  
připraví o rozum. 
 
Kdy se rodí bubeníci? 
Když rodičky běží  
do porodnice  
pod deštníkem. 
 
Televize je již zcela   
neúnosná. Vrazi mají 
reklamu zdarma. 
 
Curriculum vitae mo-
derního člověka:  
bankovní výpis. 
 
Cílem informatiky je, 
aby se informace šířily 
stejně rychle, jako se šíří 
dezinformace. 
 
Občan, to zní božsky! 
Ale daňový poplatník? 

Pozvánky na akce v měsíci únoru 
do obecního sálu 

 
 

III. ŠKOLNÍ PLES 
 

se koná 7. února 2009 od 20 hodin. 
Hraje DE FACTO 

Bohatá tombola, půlnoční překvapení 
Vstupné 80 Kč               Předprodej od 26.1.2009  Obuv Patera. 

Srdečně zvou pořadatelé 
 
 

*** 
 
 

Farní společenství Vacov, Zdíkovec a Stachy  
zvou srdečně  

na 
FARNÍ PLES  

 
v sobotu 14. února 2009 od 20 hodin 

Hraje Fernet                     Bohatá tombola 
Vstupné 75 Kč                Předprodej u Paterů od 4. února 

 
 

*** 
 
 

ZŠ a MŠ Vacov a Obec Vacov pořádají  
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL 
 v sobotu 21. února 2009 od 14 hodin  

 
 

*** 
 
 

Obec Vacov srdečně zve  
na  

 PLES OBCE VACOV 2009 
 

v sobotu 28. února 2009 od 20 hodin. 
K tanci  hraje RENESANCE         

Doprovodný program, bohatá tombola                     
Vstupné 80 Kč                     Předprodej Obuv Patera 

 



Číslo 1, 22. ledna 2009 
 

 
Společenská kronika 

 
V měsíci prosinci jsme poblahopřáli k životnímu jubileu 

těmto občanům: 
 

Antonín Kudrna          Rohanov                    70 let 
Zdeněk Kordík           Rohanov                    70 let 
Aloisie Brožová          Javorník                     70 let 
Zdeňka Caisová          Benešova Hora          75 let 
Růžena Podlahová     Vlkonice                    81 let 
Hynek Kouba             Lhota nad Roh.          85 let 
Josef  Ševčík               Vlkonice                    88 let 
 

*** 
         Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli naposledy 
rozloučit s panem Josefem Pšeničkou z Přečína. 

rodina Pšeničkova 
 

*** 
 

Naši mazlíčci 
 

Hledáme hodného pána/paničku pro mladého pejska - nalezence.  
Kříženec, dlouhosrstý, po úrazu invalidní. Milý a vděčný.  

Info na OÚ Vacov, p. Daňhová. 
 
Hledá se dvojice psů.  
Bílý ovčák (fena) slyšící na jméno Gora a jezevčík pepř a sůl (Lux). 
Volejte prosím na tel: 388 431 222 nebo 723 483 913. 
 

Na základě řady stížností občanů se opětovně upozorňuje na povin-
nost uklízet exkrementy  po svých miláčcích! 
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Tel: 388 431 270 
 

E-mail:  
knihovna@vacov.cz 

 
 

elektronickou verzi naleznete na:  
http://www.vacov.cz/ 

 
 

Distribuce:  
prostřednictvím list. zásilky Čes-
kou poštou do všech domácností 
obce. Pro návštěvníky Vacova 
část nákladu na poště a v prodej-
ně potravin Jednoty. 

 

Vychází každý měsíc, příspěvky 
se přijímají  do 10. dne v měsíci. 
 
 

Tiskne Obec Vacov, Vacov 35, 
IČO  00250783.       Neprodejné. 
 

 
Redakční rada: J.Blatná,            
H.Daňhová a Mgr. V. Česánko-
vá. 
 

 
Redakce si vyhrazuje  

právo krátit  
příspěvky přispěvatelů. 

 
 

 

Názory přispěvatelů  

nemusí vždy souhlasit 

s názory redakce. 
 

 

INZERCE 
 
• Prodám kočárek trojkombinace. Cena dohodou. Tel. 604 930 593. 
 
• Pedikúra - odstranění kuřích ok, ztvrdlé kůže atd. Masáž chodidla v lednu zdarma. Po dohodě 

přijedu k  Vám domů. Meichsnerová  728 068 520. Od 120 Kč. 
 
• Německé a US věci z obou sv. válek vykoupí sběratel. Helma až 3500,- Kč, dýka až 5000,- 

Kč. Vykoupím též část nebo celou sbírku militárií. Tel. 603 481 642. 
 
• Prodává se  hospoda v Rohanově - informace  tel. 775 148 432. 



Fotosoutěž 
Vážení, 
v souvislosti s realizací projektu ROP Jihozápad "LAG Chance In Nature - 
CESTY EVROPY - marketing cestovního ruchu" bychom rádi do zpracová-
vaných materiálů vč. budoucí fotogalerie regionu zařadili fotografie ilustrují-
cí vánoční náladu a zimní atmosféru v obcích regionu místní akční skupi-
ny. 
         Budeme rádi, pokud nám zašlete popř. předáte na CD své snímky, 
např. nočního pohledu na výzdobu vaší obce, foto z tradičních akcí -  koledy, 
betlém apod.., zasněženou náves či zasněné zákoutí obce. Vlastní fantazii  
autorů neklademe meze. 
         Snímky, které budou vybrány pro zveřejnění se souhlasem jejich  auto-
ra, budou zařazeny do soutěže. Uzávěrka  pro toto kolo "snímkování" je 
31.3.2009, následně bude zveřejněna obdobná výzva na téma 
"VELIKONOCE A JARO". 

Děkujeme předem všem účastníkům akce. 
Budeme se těšit na Vaše snímky a přejeme všem fotografům dobré světlo.

Mgr. Iveta Frková 
koordinátor projektu 

CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP, Malenice 
 

*** 
 

Zdravé stárnutí aneb každý potřebujeme dovolenou 
 
          Ať už máte pocit nudy a ztráty kontaktu s okolím nebo se naopak ani 
v důchodu celé dny nezastavíte, existuje příjemné a zdravé řešení. Nabízíme 
vám Rekondiční pobyty, které s trochou nadsázky nazýváme „dovolenou pro 
seniory“. Pořádá je Hotel MAS*** Sezimovo Ústí a odborným garantem re-
kondičního programu je Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec 
Králové, který má s rekondičními pobyty několikaleté zkušenosti. 
 
         Program rekondičních pobytů připravili čeští lékaři a rehabilitační pra-
covníci tak, aby pomohl zmírnit chronické pohybové obtíže a zlepšil celkový 
zdravotní i duševní stav seniorů. Náplní jsou proto masáže, cvičení v bazénu, 
rehabilitace, ale i besedy se zdravotní tematikou, společenské večery nebo 
fakultativní výlety. Samozřejmostí jsou služby delegáta a stálý zdravotní do-
hled. Pro skupiny zajišťujeme autobusovou dopravu z blízkosti bydliště, ji-
nak je odjezd z Hradce Králové. Kromě věku od 55 let (včetně) je podmín-
kou účasti na dotovaném pobytu také doporučení lékaře (součást přihlášky). 
 

Díky příspěvkům státu a řady partnerů se snažíme nabízet ceny, které 
si může dovolit každý. Zkuste se ale ještě zeptat své zdravotní pojišťovny, 
některé z nich na rekondiční pobyty přispívají. 
 
Veškeré informace i přihlášky naleznete na našich webových stránkách 
www.rekondicnipobyty.cz, ale rádi Vám je poskytneme i emailem na adre-
se cckhk-pobyty@seznam.cz, poštou na adrese OS ČČK HK, Mostecká 
290, Hradec Králové, PSČ  500 03 nebo telefonicky na čísle 495 516 127. 
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POZOR - 
ZMĚNA 

 cvičení s Danielou  
každou středu  
od 20:00 hod  
v tělocvičně  
ZŠ Vacov 

 
 
Murphyho zákony 

 
Sotva si sednete  
k šálku horké kávy, 
šéf si vás zavolá a 
uloží vám něco,  
co vás zdrží právě tak 
dlouho, aby káva  
stačila vychladnout. 
 
Ten, kdo vykoná nej-
méně práce, dočkává 
se nejvyššího uznání. 
 
Bez ohledu na to,  
kolik uděláš, není to 
nikdy dost. 
To, co neuděláš, je 
vždy důležitější než 
to, cos udělal. 
 
Jestliže nějaký doku-
ment správně založíte, 
víte sice, kde je,  
ale nikdy jej nebudete 
potřebovat. 
Když ho nezaložíte, 
určitě jej budete po-
třebovat, ale nebudete 
vědět, kde je. 
 
Poctivost se trestá  
sama. 
Když něco uděláš  
bez reptání a hned, 
určitě tě někdo  
požádá,  
abys to udělal zase. 


