
Listopad v dějinách věků 
 

5.11.1414  byl v Kostnici zahájen církevní koncil, jehož hlavním úkolem bylo 
definitivně uzavřít rozštěpení západní církve a provést církevní reformu. Důle-
žitým bodem jednání byl i soud s kacíři. Během koncilu byl souzen Jan Hus  a  
v r. 1415 upálen. Rozdělení církve na dva papeže, v Římě a Avignonu, bylo 
ukončeno volbou nového papeže Martina V. v r. 1417. Koncil svá jednání    
uzavřel až v r. 1418. 
 
17.11.1939 vtrhli nacisté do vysokoškolských kolejí a obsadili všechny české 
vysoké školy. 
 
7.11.1954 byl zahájen provoz Slapské přehrady, jako 11. stupně vltavské kas-
kády. Hráz o šířce 260 m a výšce 70 m vytváří jezero o ploše téměř 14 km2, 
dlouhé 44 km. Právě dostavěná (a téměř prázdná) nádrž zachytila hned v roce 
1954 pětadvacetiletou vodu, a zachránila tak Prahu před povodní. 
 
V noci na 10.11.1989 vláda Německé demokratické republiky otevřela     
hranice se Spolkovou republikou Německa a se Západním Berlínem.  
 
V Bulharsku nastalo uvolnění a demokratické změny poté, co byl v r. 1989    
odvolán z čela Bulharské komunistické strany Todor Živkov a nahrazen 
proreformním Petarem Mladenovem. 
 
12. a 13.11.1989 se tisíce věřících z Čech a Moravy zúčastnily slavnosti svato-
řečení Anežky České ve Vatikánu. 
 
17.11.1989 v 16 hodin začala v Praze na Albertově povolená manifestace k Me-
zinárodnímu dni studentstva, která se přeměnila v demonstraci za svobodu a  
dodržování lidských práv. Průvod byl brutálně zastaven na Národní třídě, kde 
jej  obklíčily policejní oddíly. Událost byla „poslední kapkou“ v napjaté situaci 
mezi komunistickým režimem a československým lidem. Začala demokratická 
revoluce, jež si pro svůj nekrvavý průběh vysloužila název „sametová“ 
 
6.11.1994 byl v Praze po padesáti šesti letech zahájen světový kongres PEN 
klubu - mezinárodního sdružení básníků, dramatiků, vydavatelů, esejistů a   
prozaiků. Na kongresu byla mj. založena prestižní literární cena, pojmenovaná 
po prvním předsedovi českého centra PEN klubu, cena Karla Čapka. 

(z knihy Rok do kapsy) 
Oprava  VZ č. 8 -  český a římský král Václav IV. zemřel r. 1419. 
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NEZAPOMEŇTE 
 
• Navštěvovat       

kulturní akce            
v obci, pořádají 
se  pro Vás - str.6 

 
 
• Lidé nemívají málo 

ani tak inteligence, 
jako spíš humoru. 

La Rochefoucauld 
 
 



Z činnosti obecního úřadu 
 
Dne 1.10.2009 proběhlo veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vacov, již devatenácté v tomto 
funkčním období. Přítomno bylo všech 15 řádně zvolených zastupitelů. Program se řídil dvanác-
ti body předloženými starostou obce a schválenými zastupiteli. 
• K bodům 5 až 7 přednesla komentář p. Alena Máchová. V bodě 5 seznámila zastupitele          

s hospodařením obce k 31.8.2009. Další bod se týkal rozpočtových opatření provedených 
radou obce za období 04 -08/2009. Zastupitelé poté jednomyslně schválili předložené hospo-
daření obce i provedená rozpočtová opatření. 

• V bodě 7 seznámila p. Máchová zastupitele s průběhem a závěry dílčího přezkumu hospo-
daření obce za uplynulé období roku 2009 (viz informace v minulém VZ). Zastupitelé tuto 
informaci vzali na vědomí. 

• Bod 8 se týkal již dlouho diskutované problematiky autobusového nádraží ve Vacově.    
Starosta seznámil zastupitele s požadavkem majitele ČSAD Autobusy Č. Budějovice vyřešit 
prodej tohoto majetku do 31.12.2009. Po věcné diskuzi zastupitelé odkup schválili. Vzhledem 
k řadě dotačních programů, kterých se obec účastní, a jejich povinnému dofinancování 
z vlastních zdrojů, je nutno velmi odpovědně nakládat s každou korunou z obecního rozpočtu. 
Navíc se současná ekonomická krize projevuje velmi zřetelně i ve veřejných financích 
(příjmech obce). Proto byl schválen splátkový kalendář, kterému je obec schopna dostát bez 
relativně nepříznivých vlivů na další záměry rozvoje. Eventuelní úvěr je pro obec nepřijatelný 
z důvodu, že dluhová služba (finanční zdraví obce) je jeden z důležitých bodově hodnoce-
ných ukazatelů v žádostech o dotační prostředky z EU (regionální operační programy). 

• Dále byli zastupitelé seznámeni s požadavkem p. V. Jirouše, týkajícím se převzetí vodovod-
ní přípojky do Tejmlova obcí. Nyní se jedná o soukromou přípojku, kde obec figuruje jako 
vlastník jedné osmnáctiny. Vzhledem k tomuto požadavku bude vyžádáno od 1.JVS technic-
ké a ekonomické posouzení stavby, což bude předloženo zastupitelům na dalším zasedání. 

• Bod 10 řešil nákup traktoru pro potřeby obce. Skutečností je, že činnost traktoru je celoroč-
ně nezbytná (sečení, posyp atd.). Byla uskutečněna poptávka jak po starších, tak nových  
traktorech. Cenové relace  u traktorů starších se pohybovaly od cca 200 tisíc  do 500 tisíc.  
Zánovnější traktory byly cenově blízké kupř. novému Zetoru, na nějž byla nasazena sezónní 
akční cena. Zastupitelé poté rozhodli o koupi nového traktoru na základě provedeného výbě-
rového řízení, pokud možno s akční cenou. Stejně tak bude prověřena nejvýhodnější forma 
platby. 

• V bodě 11 předložil st. technik zastupitelům výstupy stavební komise týkající se žádostí   
občanů o odkup obecních pozemků. Jedná se zpravidla o pozemky, které již žadatelé mnohdy 
užívali, avšak až geom. zaměřením se zjistilo, že nejsou jejich majetkem. St. komise veškeré 
tyto žádosti  důsledně prověřuje na místě samém a poté navrhuje řešení. Prodej obecních    
pozemků se vždy řídí určitými pravidly. Zastupitelé předložené výstupy týkající se prodejů 
jednomyslně schválili. 

• Dále byl předložen návrh na využití pozemku p.č. 318/2 v k.ú. Vlkonice (mezi kotelnou a 
objekty ZOD Vacov). Tento pozemek o výměře 5337 m2 obec odkoupila od soukromého 
vlastníka. Vzhledem k tomu, že obec v současné době registruje několik žádostí zájemců o 
byt do osobního vlastnictví, navrhuje nabídnout soukromému investorovi prodej části tohoto 
pozemku za účelem výstavby komerčního bytového domu. Dále bude zpracována architekto-
nická studie, která bude řešit co nejvhodnější využití tohoto pozemku. Zastupitelé předložený 
záměr schválili. 

• Další problematika se týkala vyjádření obce k výstavbě fotovoltaické elektrárny v k.ú.     
Benešova Hora. Tato konkrétní záležitost byla již předmětem minulého zasedání ZO. 
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• 24.10. ve 14 hodin   
III. setkání seniorů 

 
• 28.10. státní svátek 

Den vzniku samostat-
ného českosl. státu 

 
• 31.10. a 1.11.            

Turistický výšlap         
s mapou (str.8) 

 
• 7.11. 20 hodin         

Hubertská zábava 
 
• 14.11. turnaj ve stol-

ním tenise a taneční 
zábava 

 
• 17.11. státní svátek 

Den boje za svobodu a 
demokracii 

 
• 20.11. 13-17 hodin 

sbírka na AN 
 
• 21.11. ve 20 hodin  

Hradišťan 
 
 
 

Bezproudí 
 

6.11.2009  8-10,30 hod. 
 

Vacov - TS MŠ  
(bytovky, pumpa,  

panelák) 
 

• Obec schválila určitá kritéria pro vydávání stanoviska k výstavbě foto-
voltaických elektráren v k.ú. obce Vacov. Rada obce doporučila tuto 
záležitost již řešit v rámci zpracovávané územně plánovací dokumenta-
ce. Z následné, poměrně bouřlivé diskuse, vyplynul požadavek žadate-
le záležitost neodkládat a rozhodnout ihned. Na základě následného 
hlasování nebyla výstavba FVE na požadovaných pozemcích odsou-
hlasena. 

• Závěrem seznámil starosta zastupitele se současnými aktivitami v obci 
a záměry v nejbližší budoucnosti. 

• Usnesení z tohoto zasedání přednesené ing. Fričem bylo zastupiteli 
schváleno. 

Miroslav Roučka, starosta obce 
 

*** 
 

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která        
poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální       
pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. 

 Více na  www: diakoniebroumov.org 
 

VYHLAŠUJE 
H U M A N I T Á R N Í     S B Í R K U 

� Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
� Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  
� Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 
� Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 
� Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek 
� Obuv – veškerou nepoškozenou 
 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:  
� ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce  
� nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí 
� znečištěný a vlhký textil 

 
Sbírka se uskuteční : 

dne:            Pátek 20.11.2009 od 13 - 17 hodin 
místo:         Budova autobusového nádraží Vacov 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,  
aby se nepoškodily transportem 

po út st čt pá so ne 
26 27 28 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       
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Divadelní představení Šumavského ochotnického  
spolku Prachatice „Ženitba“ 

 
         Příběh vládního rady Podkolatova a jeho přítele Kočkareva patří ke 
klenotům světové literatury. Základní dramatickou situací této hry je  poten-
ciální svatba rady Podkolatova s nevěstou Agátou. Problém však je, že se 
Podkolatov vlastně ani ženit nechce, možná ani nemůže.     
         Touto hrou se nám poprvé představil ŠOS Prachatice. Jejich profesio-
nální provedení inscenace mohlo poznat jen velmi málo diváků. Bohužel si 
Vacovští neudělali čas, a nemohli tak ocenit nastudování Gogolovy hry. 
Možná, že při vyslovení jména ruského klasika Gogola, se mnozí „osypou“ 
při vzpomínce na nepříjemně vnucované školní osnovy, ale nastudování hry 
bylo působivé, vtipné a profesionálně provedené. Ti, co přišli, odcházeli 
velmi spokojeni s příjemně prožitým večerem - jen kdyby nás bylo víc.         
                                                                                                                    (jb) 
 
 

Dětské představení 
 
         Ve čtvrteční podvečer se sešli v obecním sále nej-
mladší diváci, aby zhlédli hudebně zábavný a zároveň 
poučný program dvojice Vanda a Standa: Přijede k nám 
návštěva. 
         Představení bylo zábavnou formou zaměřeno na zdravou výživu a 
stravování. Děti se formou hry do programu přímo zapojily. Představení  
bylo zdarma, neboť se jedná o projekt dotovaný Ministerstvem zemědělství 
ČR.                                                                                                             (dm) 
 
 

STAROČESKÁ KONOPICKÁ SLAVNOST  
          
         Na Javorníku se rozezněla 26.9.2009 veselá Staročeská konopická 
slavnost. Tuto jihočeskou tradici opět pořádali naši klienti ze Sociální poho-
dy o.p.s. DOMEČKU z Javorníka.  
         Mezi pozvané návštěvníky z jiných Domovů -  Zběšiček a Pravětína - 
byla vidět spousta známých spoluobčanů z Javorníka, Vacova i okolních 
vesniček. A bylo se na co dívat! 
         Naši klienti svým ochotnickým divadelním vystoupením, plným buja-
rých, vtipných a veselých scének, podbarvených hudbou, rozveselili celý Ja-
vorník. Smích bylo slyšet všude. Nechyběl folklór, lidový sborový zpěv i 
tradiční harmonikáři. Naši klienti vedle napečených koláčků rozdávali    
dobrosrdečné úsměvy a radost, kterou přenášeli na všechny ostatní návštěv-
níky, kteří se přišli na tuto lidovou tradici podívat. Odměnou jim byl v tento 
příjemný a hezký slunečný den upřímný a bouřlivý smích, potlesk a báječná 
nálada, která se rozlévala do širokého okolí.  
         Naši klienti děkují z celého srdce všem návštěvníkům za jejich srdeč-
nou, vstřícnou a veselou pohodu, s kterou vytvářeli báječnou atmosféru     
celého svátečního dne. 

                                                           Hasáková Jana – vychovatelka 
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Perličky  
ze soudních síní  

 
Jsme již staří, nic jsme 
si neužili, a tak jsme si 
včera v šenku 
nafackovali. 
 
A.T. je můj nejlepší 
kamarád, který za mne 
vždycky v hospodě platí, 
a tak bych ho nedokázal 
okrást. Jestli to ale 
přece tvrdí, pak je to 
krysa a není hoden 
mého přátelství. 
 
J.D. značně neupravený 
usnul v podnapilém 
stavu na okrasném 
záhonu, čímž v ranních 
hodinách nijak 
nepřispěl k vzhledu 
obce. 
 

Z konopické na 
Javorníku 



Číslo 10, 23. října 2009 Stránka 5 

Z vítání občánků 
11.10.2009 

Diana Lazinová a 
Rostislav Thurhunov 

Josef Novotný a 
Sebastian Pála 

Terezie Šťastná a 
Veronika Hozmanová 

Vilém Chruňák a Anděla 
Jůzková 

 a  Miroslav Čtvrtník. 
 

 
Začal nový školní rok 

 
         Čtenáři VACOVSKÉHO ZPRAVODAJE si zajisté všimli pěk-
ných obrázků ze zahájení nového školního roku 2009/2010. Dovolte 
mi, abych přidal ještě několik informací. Stejně tak jako v roce mi-
nulém i letos budeme osmitřídní škola.To znamená, že na prvním 
stupni spojujeme 1. a 3. postupný ročník. Toto spojení se, stejně tak 
jako v letech minulých, týká pouze výuky výchov. Do lavic zasedlo 
celkem 115 žáků a 8 dalších žáků se vzdělává formou individuální 
výuky. Do 1. postupného ročníku nastoupilo 9 žáků – chlapců!!! 
Složení pedagogického sboru – 10 paní učitelek, paní vychovatelka, 
pedagogická asistentka, zástupce ředitele, ředitel školy. V MŠ je  
zapsáno 43 dětí, o které pečují 3 paní učitelky. 
         O prázdninách se v budově ZŠ malovalo, ve vybraných učeb-
nách se pokládala podlahová krytina. Došlo k přemístění kabinetů. 
Do prvního patra, na místo již nefunkční chemické učebny, se     
přestěhovala ŠD. Z původní ŠD vznikla didaktická učebna 
s interaktivní tabulí. V této učebně se začalo vyučovat v polovině 
září. Zatím jsou to pouze nesmělé krůčky, protože jak učitelé, tak i 
žáci si musí tento moderní způsob výuky osvojit. Interaktivní tabule 
rozhodně nenahradí kvalitního učitele. Umožní však zpestření výu-
ky a motivaci žáků. Na této tabuli je možno pracovat s internetem, 
postupně budeme zakupovat programy k jednotlivým předmětům. 
Bude to samozřejmě vyžadovat odpovědnou a náročnou přípravu 
nás, učitelů. Interaktivní tabule i některé další stavební úpravy byly 
financovány z projektu „ Šance pro venkovské školy“, do kterého se 
naše škola přihlásila. 
         Ještě jsme se ve škole pořádně nerozkoukali a už je říjen.     
Máme za sebou akce, kterých se zúčastňujeme s našimi žáky pravi-
delně. S druhým stupněm jsme navštívili festival přírodovědných 
filmů ve Vimperku. Žáci 8. a 9.ročníku byli s výchovným poradcem 
na prezentaci středních škol v Českých Budějovicích – „Vzdělání a 
řemeslo“. V říjnu začnou žáci navštěvovat zájmové kroužky, 
s malými zpěváky přivítáme do života nové občánky. 
         Chystáme se na Čestický brambor do Čestic. Jedná  se o pře-
hlídku výtvarných a literárních prací žáků. 
         O dění v naší škole  informujeme jednak ve VACOVSKÉM 
ZPRAVODAJI, jednak na webových stránkách OÚ Vacov.  
         Chci popřát všem žákům naší školy, rodičům i zaměstnancům 
hlavně hodně zdraví a dobré pohody do školního roku 2009/10. 
                                                  
                                                                      Jan Hartl – ředitel školy 
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Eduard Světlík 
*1931 

učitel, hudebník, publi-
cista, redaktor 

 
Idiotů máme dost.  
Dostojevského však  
žádného. 
 
Jak oživit děj hry?  
Nechat někoho umřít. 
 
Dostala jste málo  
svatebních darů?  
Vícekrát se vdejte. 
 
Manželský trojúhelník 
je stav, kdy spolu dva 
spí a třetí z toho nespí. 
 
Stupnice zákalů:  
šedý je zlý, zelený horší, 
růžový nejhorší. 
 
Dobré rady bývají  
výsledkem špatných 
zkušeností. 
 
Dobře vychované děti 
nikdy nesrkají polévku 
hlasitěji než jejich otec. 
 
Člověk si vymyslel  
Boha hlavně proto,  
aby tu byl někdo,  
kdo mu bude odpouštět 
jeho hříchy. 
 
Včerejšek hledejte  
v románech,  
dnešek v povídkách a 
zítřek v básních. 
 
Pravda nemusí být  
krásná, ale krása musí 
být pravdivá. 

Pozvánky na akce v obecním sále  
v měsíci listopadu: 

 
 

Obec Vacov zve všechny seniory  
na III. SETKÁNÍ SENIOR Ů s malým pohoštěním  
v sobotu  24.10.2009 od 14 hodin v obecním sále.  

V případě požadavku / i tel. 388 431 180/ 
bude zajištěn svoz a rozvoz účastníků. 

  
 

*** 
 

 Myslivci z Mysliveckého sdružení Podhájí Vacov  
si Vás dovolují pozvat  

na HUBERTSKOU TANEČNÍ ZÁBAVU   
do obecního sálu ve Vacově 7. listopadu 2009.  

K tanci i dobré pohodě zahraje  
Malá muzika Nauše Pepíka od 20.00 hodin.  

Předprodej místenek Obuv Patera.  
Bohatá myslivecká tombola. Bližší informace na plakátech. 

Myslivosti zdar. 
 
 

*** 
 

SK Rohanov pořádá v sobotu 14.11.2009 odpoledne turnaj  
ve stolním tenise v obecním sále mezi družstvy SK Rohanov a DJK 

Porndorf - II. ročník o putovní pohár Vincence Rožka.  
Slavnostní předání poháru pro vítěze večer při TANEČNÍ ZÁBAV Ě. 

 
 

****  
 

Srdečně zveme na vystoupení skupiny 
HRADIŠŤAN  

v sobotu 21.11.2009 od 20 hodin 
Vstupné 220,- Kč               Předprodej Obuv Patera. 

 
HRADIŠŤAN s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou 
patří k nejznámějším moravským cimbálovým kape-
lám. Je ojedinělým hudebním tělesem  s vysokou 
uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým 
žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, který  
v počátcích vycházel  zejména z folklóru. Více infor-
mací na www.hradistan.cz. 



Číslo 10, 23. října 2009 
 

Společenská kronika 
 

V měsíci září  jsme poblahopřáli k životnímu jubileu 
těmto občanům: 

 
Otta Švec                          Rohanov                   70 let 
Václav Chum                    Vlkonice                  70 let 
Josef  Vachel                     Lhota nad Roh.         70 let 
Anna Králková                  Mi řetice                   70 let 
Ludmila Kůsová                Vlkonice                  70 let 
Blažena Caisová                Vlkonice                  75 let 
Anna  Ševčíková                Vlkonice                  80 let 
Olga Padrtová                   Mi řetice                   85 let 
Václav Pavlík                   Mi řetice                   86 let 
Milada Tyrnerová              Mi řetice                   88 let 

 
**** 

 
Nevyměníš - nepojedeš 

 
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31.prosince 2000 jsou     

jejich držitelé povinni vyměnit do 31.12.2010. 
Další informace získáte na www.vymentesiridicak.cz 

 
 
 

Mění se den zaplacení daní finančnímu úřadu 

         Česká daňová správa upozorňuje daňové poplatníky, kteří platí daně 
bezhotovostním převodem nebo platbou prostřednictvím České pošty, že 
dochází ke změně dne zaplacení, tedy dne, kdy je daň finančnímu úřadu 
zaplacena.  

         Dne 1. listopadu 2009 totiž vstoupí v platnost novela zákona o sprá-
vě daní a poplatků, která nově upravuje „Den platby“. Doposud se za den 
platby považoval den, kdy platba odešla z účtu poskytovatele platebních 
služeb. Od listopadu letošního roku však tímto dnem bude den, kdy plat-
bu obdrží poskytovatel platebních služeb, který vede finančnímu úřadu 
účet. To znamená, že pro řádné zaplacení daní je třeba počítat i s časem, 
které budou peněžní ústavy potřebovat na převedení příslušné částky.  
         U platby v hotovosti na pokladně finančního úřadu se nic nemění a 
dnem platby zůstává den převzetí hotovosti. 
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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 
 
• Koupím byt 2+1 nebo 1+1 ve Vacově. Platím hotově. Telefon 602 971 881, 728 748 353. 

 



Vážení obyvatelé Vacovska! 
 

Ve dnech 31.10. a 1.11.2009 bude v prostoru Javornické hornatiny probíhat  
Mistrovství České republiky v horském orientačním běhu.  

Centrum závodu se nachází ve Lhotě nad Rohanovem.  
 

Organizátoři se vynasnaží co nejméně narušit Vaši víkendovou pohodu a předem se omlouvají za 
případné nechtěné komplikace.  

Současně Vás zvou k účasti v kategorii P pro pěší turisty. 
 

Turisté, houbaři a všichni přátelé vycházek do lesa,  
znáte to dobře "za humny"? 

Pojďte v sobotu 31.10. nebo v neděli 1.11.2009  
na TURISTICKÝ VÝŠLAP S MAPOU !  

 
Organizátoři Mistrovství České republiky v horském orientačním běhu  

pro vás připravili kratší a jednodušší tratě (kategorie P) po pěkných místech Javornické hornatiny. 
 
Prezentace: Hotel Rohanov, Lhota nad Rohanovem v pátek 17:00 - 22:00, v sobotu a v neděli 9:00-9:45 
Start:          do 700 m od centra závodů, sobota i neděle od 10:00  
Cíl:            oba dva dny cca 200 m od centra závodů  
Mapa:        Javorník, 1:50.000, speciální vydání pro tento závod, vodovzdorně upravena  
Délka tratí kategorie P:          v sobotu cca 11,5 km; v neděli cca 12 km 
předpokládáme účast ve dvojicích (stejně jako v mistrovských kategoriích závodu) 
 
Startovné: 150 Kč pro dvojici za 1 den, 250 Kč za dva dny 
                            zahrnuje náklady na mapy a občerstvení na trati 
Parkování osobních aut: cca 300 m od Hotelu Rohanov, bude značeno.  
Prosíme, nezajíždějte k Hotelu, respektujte značení a pokyny pořadatelů. 

 

Těší se na vás a správný směr vám přejí pořadatelé z oddílu orientačního běhu Slavia Praha.  
Podrobnosti o závodě naleznete na http://hrob09.borec.cz/ 
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    BABY CLUB VACOV
Tento projekt je určen rodičům a jejich dětem.Pokud hledáte cestu ke správnému pohybovému
a psychickému vedení dětí, můžete právě v našich programech najít správné podněty.

Cvičení je určeno dětem ve věku od 12 měsíců do 3 let.Náplní lekce jsou pohybové hry se zpěvem.
Hravá a tvořivá cvičení rozvíjí vnímání dětí a jejich dovednosti.

Masáže kojenců a batolat.Slouží k navázání a posílení vazeb mezi rodiči a dětmi.Děti se při masáži
uvolní a zklidní, učí se relaxovat a soustředit.Děti lépe spolupracují a lépe usínají, jsou odolnější 
vůči nemocem a škodlivým vlivům okolního prostředí. 

 (lekce trvá vždy 45min.)Úvodní povídání,seznámení.
  Obecní úřad Vacov (zasedací místnost)

Všechny lekce jsou vedeny zkušenými lektory s bohatou praxí.Podle přání a zájmu rodičů můžeme
lekce rozšířit.Cenu jednotlivých akcí vždy dopředu upřesníme.
                      
                      Zájemci se mohou kdykoliv přihlásit u 

nebo osobně v salonu MATRIX Vacov.

 

Veroniky Šturmové(Bedlivé)
                              na tel.  

Baby cvíčo:

Baby masáže:

4.11.2009 začínáme!od 10:00 hod.

720418009

Kdy?
Kde?


