
Výročí v září 
 

  
 V září začíná období podzimní sklizně. Kromě ovoce a brambor dozrává 
také vinná réva a chmel. Proto se v lidové tradici českých zemí odehrávají v tomto 
měsíci tzv. sklizňové slavnosti - vinobraní, dočesná nebo pro jižní Čechy typická 
konopická. 
 28. září je den sv. Václava. Dnes den státního svátku, do nedávné minulosti 
den, kdy se v hornatých krajích sváděl dobytek z letních pastvin do vsí k přezimo-
vání. V některých oblastech také končila roční služba čeledi a zároveň se uzavíra-
ly smlouvy s hospodáři na příští rok.  
 
11.9.1941 – Blízko amerického Washingtonu začala stavba Pentagonu. 
28.9.1941 – Reinhard Heydrich vyhlásil stanné právo a rozpoutal vlnu represí. 
30.9.1941 – Začal hlavní útok německých vojsk na Moskvu (operace Tajfun). 
11.9.1951 – „Vlak svobody“ na trase z Prahy do Aše projel se 110 cestujícími 

ostře střeženou hranici do americké okupační zóny v Bavorsku. Vlak   
svobody je lidové označení vlaku Československých státních drah č. 3717 
z Chebu do Aše, který 11. září 1951 na místo zastavení rychle projel Aší 
do německého města Selb. Jedná se o jeden z nejznámějších masových 
útěků na západ, ovšem většina ze 110 cestujících se za hranice dostala na-
prosto nečekaně, 77 z nich se poté vrátilo do Československa (většinou se 
jednalo o žáky gymnázia v Chebu a pacienty z Františkových Lázní). 
Úspěšná akce několika odpůrců režimu vyvolala celosvětový ohlas a vedla 
komunistické úřady k zahájení budování neprostupné železné opony. Do-
šlo také k vytrhání kolejí na mnoha nevyužívaných hraničních přechodech, 
aby se zabránilo podobnému incidentu. 

9.9.1991 – Tádžikistán získal nezávislost na Sovětském svazu. 
19.9.1991 – Na ledovci v Ötztalských Alpách byl nalezen Ötzi, přirozená mumie 

člověka z doby měděné. 
11.9.2001 – Teroristické útoky v USA. Podle pozdějších výsledků vyšetřující   

komise byla nad  územím Spojených států amerických unesena 4 dopravní  
letadla společnosti American Airlines, z nichž dvě narazila do budov Svě-
tového obchodního střediska v New Yorku, jedno letadlo do budovy Pen-
tagonu a jedno se zřítilo v Pensylvánii poblíž obce Shanksville. Útoky si 
vyžádaly asi 3000 mrtvých. 

(http://cs.wikipedia.org) 
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• Ten, kdo ještě letos 
nezaplatil roční 
poplatek za svého 
psa, má nejvyšší 
čas to napravit. 

 
 



Z obecního úřadu 
 

Dne 30.6.2011 se konalo sedmé veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vacov v tomto funkčním 
období. Jednání se zúčastnilo 11 z 15ti řádně zvolených zastupitelů, 4 byli omluveni. 
Starosta po krátkém přivítání zastupitelů a veřejnosti přednesl návrh programu, který přítomní 
zastupitelé jednomyslně schválili. 
Informace ze zasedání: 
• Paní Alena Máchová seznámila zastupitele s výsledky přezkumu hospodaření obce Vacov 

za rok 2010 (informace v minulém zpravodaji). 
• V bodě 5 p. Máchová přednesla závěrečný účet obce za rok 2010, zastupitelé poté schválili 

hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2010, včetně zprávy auditorů Krajského úřadu 
Jihočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010. 

• V dalším bodě předložila p. Máchová zastupitelům (s krátkým komentářem) provedená 
rozpočtová opatření ke dni 30.6.2011. Ta byla poté zastupiteli také schválena. 

• Dále byl na programu výsledek jednání stavební komise, týkající se prodeje a odkupu části 
pozemků v k.ú. Rohanov. Zastupitelé i tento návrh schválili. 

• V bodě 8 starosta navrhl ustanovit komisi, která bude zastupitelstvem pověřena a 
zplnomocněna k výběru nových nájemníků z řad žadatelů o přidělení bytu v domě pro 
seniory (s chráněnými byty). Navrženo bylo složení: Fr. Hůle, M. Moutelík a M. Pilný. 
Starosta komisi dále doporučil zpracovat základní (orientační) kritéria pro posuzování žádostí. 
Komise byla zvolena osmi hlasy, 3 (navržení členové) se zdrželi. 

• V bodě 9 informoval starosta zastupitele o současných aktivitách obce a závěrem popřál 
hezkou dovolenou a načerpání sil do dalšího pracovního procesu. 

• Zastupitelé poté schválili přednesený návrh usnesení z tohoto jednání. 
 

Z jednání Rady obce Vacov 
• Ředitel ZŠ a MŠ Vacov předložil výsledky Komplexní inspekce provedené v ZŠ a MŠ  Vacov 

ve dnech 7.-10.6.2011. Závěry inspekce jsou bez uložených nápravných opatření.  
• RO dále neschválila nabídku na změnu dodavatele el. energie pro ZŠ Vacov. 
• RO schválila zpracování žádosti o dotační prostředky do ZŠ Vacov v rámci programu „Šance 

pro venkovské školy“. Konkrétní požadavky v souladu s tímto grantovým programem 
předloží zpracovateli ředitel ZŠ a MŠ Mgr. Hartl. 

• Dále starosta informoval radu o určitých problémech s kapacitou MŠ v souvislosti se 
současnými „silnými ročníky“. Předložil též dopis některých rodičů. Prověřeny byly i údaje z 
evidence obyvatel a starosta jednal v této věci s vedoucí učitelkou MŠ. Starosta doporučuje 
prověřit kapacitní možnosti stávající MŠ a  „možné přijatelné stavební úpravy“. RO pověřila 
starostu konáním v této záležitosti. 

• RO schválila věcné břemeno (v souvislosti s instalací kabelu) v k.ú. Čábuze za úplatu 10.000 
Kč.   

• Starosta dále předložil radním celkové vyúčtování položek od společnosti Čevak v souvislosti 
s provozováním obecního vodovodu a kanalizace. Materiál poté převzal ing. Z. Novák, který 
se touto problematikou již řadu let zabývá. 

• V bodě 8 seznámil starosta s programem Vavřinecké pouti 2011. 
• Závěrem starosta informoval RO o aktuálních záležitostech týkajících se dění v obci. 
 

Z další činnosti 
• Firma Strabag a.s. dokončila obnovu povrchů místních komunikací (včetně souvisejících 

úprav) v části obce Žár. Na tuto akci se podařilo získat dotační prostředky na základě 
zpracovaného projektu žádosti na ministerstvu pro místní rozvoj. Před posouzením projektu 
odbornou komisí na MMR byla provedena  fyzická kontrola dotčených komunikací 
pověřenými pracovníky ministerstva. 
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• 26.8. 13– 16 hodin 
Sbírka použitého 
ošacení na AN Vacov 

 
• 27.8. od 14 hodin 

Kolodějův pohádkový 
les (viz. str. 6) 

 
• 25.9. Strakonická pouť 
 
• 28.9. St. svátek - Den 
české státnosti 

 
 

Bezproudí 
 

29. a 30.8. 7 - 16 hod.      
 Čábuze 
30.8. 8 -16 hod. 
 Vacov, Přečín, 
 Přečínské Chalupy 
31.8. 9 - 10,30 hod. 
 Mladíkov 
1. a 2.9. 7 - 16 hod. 
 Čábuze - Mlýny 
5. a 6.9.  7- 16 hod. 
 Čábuze 
7.9. 7-16  
 Čábuze - Mlýny 
7.9. 10 - 13,30 Tejmlov 
7.9. 14 - 15,30 Zahrádky 
7.9. 8 - 13,30  
 Benešova Hora 
7. a 8.9. 7 - 16,30
 Podvítovčí 
8. a 9.9. 7,30 - 16 hod. 
 Přečínské Chalupy 
12. a 13.9. 7 - 16,30 hod 
 Podvítovčí 
14. a 15.9 7 - 16,30 hod. 
 Nespice 
20. a 21.9. 7 - 16,30 hod.
 Nespice 
 

Bližší informace na 
vývěskách 

• Firma Znakon Sousedovice provedla nezbytné opravy na místních 
komunikacích, které nebyly komplexně rekonstruovány. Jednalo se o 
správky větších výtluků a prasklin, aby se pokud možno zpomalila jejich 
další destrukce. Cílem je samozřejmě dokončit obnovu povrchů i zbytku 
místních komunikací. Jedná se však o finančně velmi náročnou 
záležitost. 

• Firma Ivana Kůse z Vimperka provedla již neodkladnou opravu 
hasičské zbrojnice v Přečíně. Jednalo se o nemalý rozsah stavebních 
činností, vzhledem k neutěšenému stavu této budovy. Dílčí opravu 
doznala i střecha. Práce byly odvedeny ve velmi dobré kvalitě. 

• Firma SOVT-RADIO s.r.o. Vodňany dokončila instalaci bezdrátového 
rozhlasu v obci. Nyní bude zařízení určitou dobu ve zkušebním provozu. 
Na tuto akci v podstatě za více než 1 mil. Kč byla také získána dotace 
(téměř 90% pořizovacích nákladů). Obec však jako u většiny dotačních 
programů musela dílo předfinancovat. V současné době má již na SZIF 
velmi obsáhlou žádost o proplacení výdajů. Před vlastním proplacením 
bude ještě provedena kontrola administrativní i  realizační části projektu 
pracovníky SZIF. Při této příležitosti je potřebné objasnit některé dotazy 
občanů týkající se provozu tohoto zařízení. Nejčastější dotazy se týkaly 
pouštění „písniček“  před vlastním hlášením, eventuelně po něm. 
Přehrávání skladeb konkrétních autorů podléhá zpoplatnění, tak jako 
jiné veřejné hudební produkce. V případě našeho místního rozhlasu by 
se jednalo o roční poplatek ve výši téměř 20.000 Kč (poplatek z 
ústředny a z každého instalovaného reproduktoru - je jich 150). Dále je 
potřeba zmínit, že na bezdrátový rozhlas se používají výkonné tlakové 
reproduktory s malým frekvenčním rozsahem přizpůsobeným v podstatě 
na mluvené slovo. V praxi to znamená, že písnička z těchto 
reproduktorů by zněla „jako z plechového sudu“ (bez basů a výšek). 
Nicméně se postupně připraví přijatelné melodie (třeba i vlastní), které 
nebudou podléhat zpoplatnění.  

• Pověření pracovníci Ministerstva pro místní rozvoj ČR provedli 
kontrolu dotační akce z roku 2006 v souvislosti s tehdejšími 
přívalovými dešti. Bylo konstatováno, že vše proběhlo v souladu s 
podmínkami předmětného dotačního programu a žádné nedostatky 
nebyly zjištěny. 

• Na příjezdu do Vacova (od Strakonic) a stejně tak ze strany druhé 
(směrem od panelového domu) byly instalovány měřiče rychlosti včetně 
kamerových systémů. 

Miroslav Roučka, starosta obce 

po út st čt pá so ne 
29 30 31 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

ZÁŘÍ 2011 
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Když se přiblížil konec července, v Benešově Hoře vše ožilo. Místní 
dobrovolní hasiči totiž několik dní před 30. červencem začali chystat 
závodní dráhu u autoservisu Reindl, aby onoho 30. července večer mohli 
již popáté přivítat několik desítek dětských družstev na již tradičním 
Memoriálu Václava Maurice. 
Celý týden před dnem s velkým D proběhl v duchu příprav a velkého 
očekávání. Byl pozván pan senátor Miroslav Krejča, přislíbena účast od 
38 družstev, a všichni se zkrátka moc těšili. O to víc nás všechny 
zamrzelo, když se v sobotu odpoledne rozpoutal déšť, který po celý večer 
a noc neustal. Na výkonech malých hasičů se však poněkud vlhčí počasí 
nepodepsalo! Posuďte sami. 
V kategorii přípravka vyhráli domácí (34,56) následováni besednickým 
hasičským potěrem (47,05). Kategorie mladších obsahovala celkem 12 
mančaftů, ze kterých čtyři bohužel získali N. Nejlepší trojka této 
kategorie je následující: Dolany (20,89), Dřešín (20,51) a vítězství této 
kategorie po zásluze patří našim přátelům z Moravy, a to Senetářovským 
(18,35). V kategorii starších padla nedokončení jen dvakrát, celkem z 18 
družstev. Třetí stupínek patří domácím z Benešovy Hory (18,94), druhou 
příčku obsadil Dřešín (17,71) a putovní pohár společně s pohárem za 
první místo v kategorii děti starší odvezli 300 km daleko Senetářovští. I 
když celý večer propršel, doufáme, že se u nás všem divákům i 
soutěžícím líbilo.  
Z celého srdce našeho sboru děkujeme všem sponzorům. 
STTEN s.r.o., Pekárna Vacov NoVy spol. s r.o., Dopravní Zdravotní 
služba s.r.o. Vimperk - p. Josef Appelt, Obec Vacov, MIJA tisk Javorník, 
Měšťanský Pivovar Nektar Strakonice a.s. zastoupený p. ing. Jaroslavem 
Tůmou, p. Michal Appelt ml., Proudnice Klimeš, X – Flame, Garpet 
s.r.o., ČEVAK a.s., CONSTYL a.s., A-TEMPO Plzeň s.r.o., S.A.M., 
Alumistr, Šumavský statek Nicov, firma TOI TOI (bezplatné zapůjčení 
mobilních záchodů), Elektro LAZNA, Lyžařský areál Zadov, Václavík & 
Carvan, Penzion Korálek, Sportovní sací koše, ELEKTROSTAV 
Strakonice, MARKETINGPYRO výroba ohňostrojů, p. Libor Mauric, pí. 
Ivana Bubíková, p.Václav Voldřich – Potraviny Vacov, p. František a 
Tomáš Reindl, Kemp Rohanov. Jaroslavu a Dáše Bučkovým, p.Robertu 
Hermanovi a dalším, kteří si nepřáli být uveřejněni, též děkujeme  všem, 
kdo se podíleli na přípravě V. ročníku Memoriálu Václava Maurice. 
Doufáme, že nás déšť příští rok mine a my se všichni opět za sucha, 
stejně jako po předchozí čtyři ročníky, sejdeme spolu s přáteli požárního 
sportu v Benešově Hoře již na šestém ročníku dětské noční soutěže. Už 
teď se těšíme. 
Fotografie ze soutěže je možné si prohlédnout na   
https://picasaweb.google.com/ladamonty/MemorialVMaurice3072011? 

Jakub Vácha 

 
 
 

V. ročník Memoriálu 
Václava Maurice. 



Vavřinecká pouť 2011 
 
 Vavřinecká pouť ve Vacově probíhala podle osvědčeného scénáře.  
V  pátek večer pouťová diskotéka v režii vacovských hasičů.   
Sobotní odpoledne na kuželkách se vyznačovalo velkou účastí,   počasí  
přálo. Po tradiční soutěži družstev „mladí proti starým“ následoval do 
pozdních odpoledních hodin „bank“. Úspěšnost hráčů byla proměnlivá, 
vítězství ale nebylo to nejdůležitější. Šlo zejména o setkání rodáků, 
popovídání a dobrou náladu, což ostatně tato akce splnila.  Součástí bylo i 
nezbytné občerstvení. Po celý víkend probíhaly i zápasy fotbalových 
družstev na hřišti ve Vacově.  
 Již odpoledne se začali scházet občané ve velkém stanu na náměstí, 
kde jim vyhrávala dechová hudba a večer populární skupina Renesance na 
tradiční pouťové taneční zábavě.  Tančilo se až do časných ranních hodin.  
V neděli ráno byl opět celý prostor uklizen a čekal na nové kulturní 
vystoupení. Dopoledne zahrála na improvizovaném pódiu na náměstí 
dechová hudba Šumavanka z Netolic. Na obecním úřadě v 10 hodin také 
zahajovala slavnostním přípitkem výstava obrazů vacovského autora pana 
Vladana Špačka. Při neformální diskuzi s autorem si  návštěvníci mohli 
prohlédnout vystavené oleje až do odpoledních hodin.  
 Další, hlavně dětmi oblíbená výstava, bylo tradiční představení 
chovatelských úspěchů místních chovatelů. 
 Počasí bylo v neděli ukázkově letní, pouťových atrakcí více než loni, 
každý si našel, co potřeboval. Zájem o atrakce a zábavu byl v neděli až do 
pozdního odpoledne. Naplněny byly i místní restaurace. Po obědě znělo 
náměstím country a odpoledne velký stan již tradičně patřil harmonikářům. 
Lidé se pobavili, zazpívali si a zábava pokračovala. Díky tomu, že počasí 
ukázalo mimořádně vlídnou tvář letošního léta, mohly být veškeré 
plánované akce uskutečněny bez problémů.  
 Starosta děkuje organizátorům, hlavně dobrovolným hasičům, za 
zajištění organizace letošní pouti. 

Číslo 8, 24. srpna 2011  
 

Momentky z výstavy ob-
razů p. Vladana Špačka 
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Pouťový turnaj 
 

První srpnovou sobotu si kluci ze starší přípravky zpestřili účastí na pouťovém turnaji ve Volyni, kam 
vyrazili se svým trenérem Feďou Tachajevem. V té době ještě užívali fotbalové prázdniny, takže jeli, 

aniž by trénovali. Počasí přálo, kluci sehráli celkem 6 zápasů a  vybojovali si 
krásné 2. místo a ze hřiště odcházeli právem pyšní se stříbrnou medailí na kr-
ku a s krásným pohárem. Za odměnu jsme je vzali na pouťové atrakce a po 
návratu do Vacova jsme medaile oslavili společně se všemi rodiči v kantýně 
na hřišti. Kluci byli neúnavní a do tmy stále kopali do míče. V současné době 
již plně trénují, sehráli přípravný zápas a v září začnou hrát na plno o body.                                                  

(dm) 



Pozvánky na akce: 
 

Občanské sdružení Diakonie Broumov spolu s ZO ČČK Vacov 
 

VYHLAŠUJE SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 
 

� Letního a zimního oblečení, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek  
� Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám zbytky látek) 
� Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 
� Vatované přikrývky, polštáře a deky 
� Obuv  a hračky – veškerou nepoškozenou 

 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
� ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce, 

nábytek, jízdní kola a dětské kočárky  
� znečištěný a vlhký textil 

 
Sbírka se uskuteční v pátek 26.08.2011 13,00 – 16,00 hod. 

v čekárně  autobusového nádraží ve Vacově 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,  
aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. 

 
*** 

 
Děti i rodiče ! 

Pojďte si poslední prázdninový víkend užít pohádkově… 
 

KOLOD ĚJŮV POHÁDKOVÝ LES 
 

Dobrodružná cesta lesem zakončená dětskou tancovačkou, aneb 
nevšední pohádkové zážitky pro děti i rodiče 

27.8.2011, sraz ve 14 hodin u rybníčka ve Vlkonicích 
soutěže  legrace  odměny 
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Z nových knih 
 
Tajemné stezky mezi 
Lužnicí a Otavou. 
Zelenina v malé zahrád-
ce 
Zajatci Japonců 
Velká kniha o psech 
Velká kniha o kočkách 
Poutní místa v Čechách. 
 

Pro děti 
 
Šumavská světýlka : 
M. Vacíková a Z. Janík. 
Smysly zvířat. Sluch-
čich. 
Velká kniha českých 
říkadel s obrázky Milo-
še Nesvadby 
Velká kniha malého 
školáka. Co to je …? 
Veselé příhody malého 
tygříka 
Mašinky 

Výlet na jižní Moravu 
 
V pátek, 24. června, jsme vyrazili na výlet spojený s noční dětskou hasičskou soutěží na jižní Moravu, 

kam nás pozvali hasiči ze Senetářova (30 km od Brna). Ti se pravidelně zúčast-
ňují naší noční soutěže v Benešově Hoře. 
Abychom neměli celý autobus pro sebe, s radostí se k nám připojila dětská 
družstva z Volyně, Ktiše a Zdíkova. Senetářovští nás přivítali dobrou večeří a 
pak jsme se po dlouhé cestě šli dosyta vyspat. Druhý den jsme se vyrazili podí-
vat na známou propast Macochu. Lanovkou jsme sjeli až k punkevním jesky-
ním. Největším zážitkem byla plavba na loďce v jeskyni. Po společném vyfoce-

ní v přístavišti lodiček jsme se rychle vraceli zpět, abychom se stihli připravit na 
onu noční soutěž.  
Ačkoliv se na moravské noční soutěži všem družstvům ze Šumavy nedařilo 
podle jejich představ, určitě se rády zúčastní i příští rok. My, Benešováci, jsme 
se sedmým místem umístili v lepší polovině. 
Na závěr bych chtěla za všechny mladé hasiče z Benešovy Hory poděkovat našim vedoucím a ostatním 
dospělákům, kteří výlet zařizovali. 

Hana Váchová 



Číslo 8 , 24. srpna 2011 
 

 

Společenská kronika 
 

V měsíci  červenci jsme poblahopřáli k životnímu jubileu 
těmto občanům: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Momentky z pouťového kuželníkového turnaje ve Vlkonicích. 
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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 
 
• Pronajmu prostor k obchodní činnosti na náměstí ve Vacově - dosud provozovna SPÉS 

paní Ketzerové - od října 2011. Info na tel. 602 648 368. 
 
• Hledám do pronájmu byt 2+1 ve Vacově. Tel. 602 814 669. 
 
• Prodej zelí.   Krouhanka 9Kč/kg - hlavičky 5 Kč/kg - cibule na uskladnění 9 Kč/kg - kysané 

zelí 15 Kč/kg.   Vacov: objednávky p. Ketzerová tel. 388 431 218, 732 389 442. Prodej 
8.10.2011 ve 14 hodin.  

 Rohanov: objednávky p Grábmüllerová tel. 388 431 492. Prodej 8.10. v 16 hodin 

Jan Smetana Javorník 70 let 

Jaroslav Procházka Javorník 70 let 

Andreas Hroš Benešova Hora 70 let 

Hana Železná Vlkonice 75 let 

Jana Allmerová Vlkonice 75 let 

Zdena Volfová Čábuze 75 let 

Božena Chumová Přečín 80 let 

Anna Panošová Rohanov 85 let 

Jarmila Mašková Lhota nad R. 89 let 

Anna Chumová Domov pro seniory  84  let 
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KULI ČKIÁDA 
 
Dne 23. 7. 2011 proběhl v DOZP Sociální pohoda, o. p. s, Javorník 1. ročník 
Kuličkiády 2011. Počasí nám přálo, nálada byla výborná a účast hojná. Byli 
jsme rozděleni do dvou skupin. Hrálo se s nadšením a i když musel někdo z  
kola  ven,  dostal  sladkou  odměnu.  Vítězové  si  ještě k tomu odnesli 
diplomy, bonboniéry a hlavně krásné medaile. Všichni  ostatní  pak  malé  
účastnické  listy.  
Nakonec jsme si všichni pochutnali na nanukových dortech a už se těšíme na 

druhý ročník Kuličkiády 2012. 
 

Alena Taušová 
 
 

PRÁZDNINOVÝ VÝLET 
 
Dne 3. 8. 2011 jsme my uživatelé DOZP Sociální pohoda, o.p.s, Javorník podnikli prázdninový 
celodenní výlet. Jelikož máme rádi filmovou tvorbu pana Trošky, zejména 
trilogii „ Slunce, seno“, zajeli jsme si  do filmové vesničky Hoštice u 
Volyně. Prohlédli jsme si místa, kde se natáčelo a přitom jsme vzpomínali 
na nejvtipnější scénky a dialogy, které si pamatujeme. Po prohlídce 
vesničky jsme si dali v místní hospůdce „ U Miluny“ dobrý a chutný oběd. 
Následně jsme přejeli na nedaleký  hrad Helfenburk. Zde jsme si prohlédli 
celý areál hradu. Odvážnější z nás vyšlápli na rozhlednu, kde byl nádherný 
výhled na Šumavu. Také jsme navštívili středověkou krčmu. 
Cestou zpět jsme dostali skvělý nápad. Zašli jsme navštívit našeho kamaráda na LDN ve Volyni. 
Kamaráda jsme velice potěšili,  měl velkou radost. 
Náš povedený den jsme sladce zakončili chutnou zmrzlinou. 

Vávrová Martina 
Serinek Roman 

 
 

ZOO PLZEŇ A DINOPARK 
 
Na den 22. 7. 2011 jsme pro uživatele DOZP Javorník naplánovali autobusový výlet do ZOO a 

DinoParku v Plzni. Nejdříve jsme vyrazili na prohlídku zoologické zahrady. 
Viděli jsme téměř všechny druhy exotických, ale i evropských zvířat. 
Nejvíce nás přesto zaujala expozice žiraf, antilop, nosorožců, kočkovitých 
šelem v čele se lvy a gepardy.  
Druhou část dnešního výletu jsme věnovali DinoParku. Zde jsme se 
seznámili s různými pravěkými zvířaty. Samozřejmě jsme se nezapomněli u 
exponátů vyfotografovat. Dále nás čekala návštěva 3D kina. Shlédli jsme 
promítání filmu plného emocí a zážitků.  
Domů jsme se vraceli v pozdních odpoledních hodinách plni nových 

zážitků, o kterých jsme si povídali ještě celý další týden. 
Miháliková Dana 

Serinek Roman 


