
Výročí v červnu 

 
⇒ 3.6.1421 – V Čáslavi byl zahájen Čáslavský sněm, na němž účastníci 

neuznali Zikmunda Lucemburského za českého krále a přijali čtyři      
artikuly pražské. 

 

⇒ 2.6.1541 – Vypukl požár, který zničil dvě třetiny Malé Strany a severní 
část Pražského hradu. 

 

⇒ 7.6.1781 – Byl položen základní kámen Stavovského divadla v Praze. 
Otevřeno bylo 21. března 1783 jako Nostické národní divadlo. 

 

⇒ 4.6.1876 – Byl zahájen provoz druhé koňské tramvaje v Brně.  
 

⇒ 11.6.1881 – Bylo poprvé otevřeno Národní divadlo premiérou Smetano-
vy Libuše. 

 

⇒ 8.6.1941 – Druhá světová válka: britské velení, které nemohlo riskovat, 
že se Němci uchytí v Sýrii a Libanonu, zahájilo pod názvem operace   
Exporter bojové akce proti vichistům v Levantě. Bojů se účastnil i       
11. československý pěší prapor. 

 

⇒ 22.6.1941 – Nacistické Německo přepadlo bez vyhlášení války SSSR 
(Blesková válka, Operace Barbarossa). 

 

⇒ 25.6.1951 – Komunističtí představitelé schválili převedení 77 tisíc úřed-
níků do výroby. 

 

⇒ 30.6.1961 – Poslední den možnosti používání prudce hořlavé nitrocelu-
lózy jako podkladu filmového pásu. 

 

⇒ 7.6.1981 – Izraelské letectvo zničilo irácký jaderný reaktor Osirak –  
operace Opera. 

 

⇒ 1.6.1991 – Byla rozpuštěna Varšavská smlouva. 
 
 

⇒ 21.6.1991 – Československé území opustil poslední transport se sovět-
skými vojáky a technikou. 

 

⇒ 28.6.1991 - V Budapešti byl podepsán protokol o rozpuštění Rady vzá-
jemné hospodářské pomoci. 

 

⇒ 20.6.2001 – Byla ukončena výroba vozu Škoda Felicia. 
(http://cs.wikipedia.org) 
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• Navštěvovat kul-

turní akce v obci 
 
 



Z obecního úřadu 
 
Dne 28.4.2011 se konalo 5. veřejné zasedání zastupitelstva obce Vacov v tomto funkčním 
období.  
 Toto zasedání bylo svoláno starostou především v souvislosti s rekonstrukcí 
stávajícího zdravotního střediska ve Vacově. Jak již bylo zveřejněno,  na tuto akci se 
podařilo získat dotaci  z regionálního operačního programu (ROP) ve výši 92,5% 
realizačních nákladů. 85 % tvoří prostředky z EU, 7,5%  ze státního rozpočtu a zbývajících 
7,5% musí dofinancovat obec ze svých zdrojů. Obec však musí akci v plné výši 
předfinancovat  (uzavřen úvěr u KB), dotace  pak bude vyplacena až po vlastní realizaci a 
splnění veškerých podmínek tohoto programu. Tomu  však předchází řada kontrol dotčených 
orgánů a monitorovacích zpráv. Hlavním bodem jednání zastupitelstva byl výstup z 
výběrového řízení na dodavatele stavby. Vzhledem ke značné náročnosti celého procesu byla 
tato akce zadána odborné firmě.  Na základě zveřejnění záměru na celostátním portále 
veřejných zakázek se o dokumentaci na zpracování cenové nabídky ucházelo 9 stavebních 
firem. Cenovou nabídku ve stanoveném termínu poté předložilo 7 uchazečů. Rada obce 
ustanovila komise (v souladu se zákonem o veřejných zakázkách) jednak pro otevírání 
obálek s nabídkami ve složení ing. Pavel Záhorský, Vl. Chum, Mgr. St. Mauric a dále komisi 
pro výběr nejvýhodnější nabídky ve složení  ing. Pavel Záhorský, Vl. Chum,  ing. Petr 
Holub, Milan Pilný, Mgr. Zd. Říha. Komise pro otevírání obálek konstatovala, že 
požadované dokumenty předalo všech 7 uchazečů.  Poté následovala kontrola splnění 
stanovených základních, profesních, technických a ekonomických kvalifikačních 
předpokladů. Zde bylo zjištěno, že tři uchazeči nesplnili tyto požadované podmínky v 
souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Tato skutečnost jim byla s konkrétním 
zdůvodněních oznámena s tím, že do 15 dnů od doručení mohou  podat námitku. Toto se 
nestalo. Po uplynutí lhůty již zasedala komise pro výběr nejvýhodnější nabídky. Zde již v 
podstatě rozhodovala nabídková cena. Komise poté konstatovala, že nejvýhodnější cenovou 
nabídku dodala firma Aldast Strakonice s.r.o ve výši 10.673.605 Kč (bez DPH). Zastupitelé 
po seznámení se skutečnostmi v souvislosti s výběrem dodavatele předloženou vybranou 
nabídku jednomyslně schválili. 
 Součástí nabídky byl i návrh smlouvy o dílo na tuto akci. Po zodpovězení dotazů 
zastupitelů  byl schválen i tento dokument. Ten však musí být starostou podepsán až po 
uplynutí lhůty na případné odvolání uchazečů, kteří nebyli vybráni. Celý proces výběrového 
řízení bude předmětem první kontroly a monitorovací zprávy, které provedou pověření 
pracovníci ROP Jihozápad. 
 Další bod se týkal územně plánovací dokumentace obce Vacov. Jak již bylo 
zveřejněno, dne 18.4.2011 zaslal zpracovatel (ASKA, architektonické  studio Tábor) obci 
návrh Územního plánu Vacov. Vzhledem k tomu, že dosud přicházejí požadavky vlastníků 
pozemků na jejich zařazení do ÚP, navrhuje pořizovatel přijmout usnesení, že žádosti došlé 
po termínu 28.4.2011 budou uplatňovány až při veřejném projednávání ÚP. Žádosti došlé po 
datu veřejného projednávání návrhu ÚP nebudou již v této fázi zařazeny k projednání a 
posouzení. Po krátké diskusi  k tomuto bodu bylo výše uvedené usnesení zastupiteli přijato.  
 V dalším bodě seznámil st. technik zastupitele s okolnostmi vybudování kanalizační 
přípojky v Přečíně. Tato přípojka s parametry kanalizačního řadu  byla již zkolaudována a 
je v majetku společenství vlastníků zastoupených Vl. Šoulem. Ti chtějí na základě darovací 
smlouvy toto dílo předat obci. Vzhledem k tomu, že nebyly shledány žádné překážky 
administrativního  ani technického rázu, zastupitelé darovací smlouvu schválili. 
 Závěrem informoval starosta zastupitele o aktuálních záležitostech v obci. 
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• 1.6. Mezinárodní den 
dětí 

 
• 11.6. v 11 hodin 

Odhalení pomníku 
knězi Martinu Františku 
Víchovi v Dobrši 

 
• 18. a 19.6. Setkání 

rodáků a přátel na 
Javorníku 

 
• 18.6. v 10 hodin 

Celonárodní pouť ke cti 
sv. Jana Nepomuka 
Neumanna v 
Prachaticích 

 
• 26.6. Dětský den 
 
 

Změna ordinací od 
1.května 

 
praktická lékařka 
MUDr. Křížová -  
v ordinaci ženského lékaře  
 

zubní lékařka MUDr. 
Vokáčová -  Zdíkov tel. 
388 426 806 
 

lékárna  -  na náměstí 
 
 

Poděkování 
 

Diakonie Broumov děkuje 
organizátorům sběru 
textilního materiálu. 

Zároveň co nejsrdečněji 
děkuje všem občanům, 
kteří ochotně poskytli 

materiální pomoc při této 
akci. 

 

po út st čt pá so ne 
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ČERVEN   2011 

Další informace 
 

• Naplno již začaly demoliční práce v objektu zdravotního střediska. 
Došlo ke zbourání staré garáže a skladu ve dvoře a nyní již 
pokračují bourací práce v samotné budově. Budova mimo 
komplexní rekonstrukci bude rozšířena o rozsáhlou přístavbu do 
zmíněného dvora včetně výstavby samostatné temperované garáže 
s příslušenstvím pro vozidlo záchranné služby. V půdním prostoru 
bude vytvořeno po jeho nástavbě kompletní zázemí  pro osádky 
zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Ve stávající 
budově dojde mimo dispozičních úprav ke kompletní výměně 
stávajících topných rozvodů a těles, zhotovení nových rozvodů 
studené i teplé vody a elektrické instalace. Obvodové zdivo, které 
zůstane zachováno, bude zatepleno polystyrénovým  obkladem. 

• Stavební firma Ivan Kůs z Vimperka zahájila práce v souvislosti s 
přemístěním sochy K. Klostermanna ze soukromého pozemku na 
pozemek obce s podstatně větším zviditelněním. Práce budou 
dokončeny do 18.6.2011, kdy pořádá Nadační fond Karla 
Klostermanna ve spolupráci s obcí Vacov Setkání rodáků a přátel  
na Javorníku. 

• Na koupališti pokračují rozsáhlé práce na opravě hráze včetně 
dalších úkonů dle projektu. 

• Firma Elektrostav Strakonice zahájila instalaci elektrorozvodů 
(včetně veřejného osvětlení) na parcelách Pod Dubem. 

• Průběžně probíhají další aktivity s připravovanými akcemi (oprava 
místních komunikací, rozhlas, chodníky atd.) 

 Miroslav Roučka, starosta obce 
 
 

Jako již několik let nazpět i letos byly rozmístěny v prostoru centra obce 
nádoby s muškáty. Je určitě smutné, že se z těchto nádob sazenice 
bohužel také ztrácejí. Úprava centra, kde se zastaví většina občanů za 
nákupy a stejně tak řada návštěvníků, je i určitou vizitkou obce.  
 
 

 
Žádáme občany, kteří hodlají v rámci svozu železného šrotu vyhodit  i 
těžké kovové předměty (kupř. kotel, radiátory apod.), aby o této 
skutečnosti předem informovali pracovníky OÚ. Dojde                      
k individuálnímu svozu. Dle četných oznámení občanů je totiž takovýto 
šrot ze svozových míst odvážen v rámci „soukromých aktivit“. Na místě 
pak zůstane většinou pouze objemný, ale nic nevážící materiál. 

Vl. Chum, stavební technik 
 



 
Velikonoční turnaj v kačabě 

 
 Na Bílou sobotu se ve Vacově v sále U Milušky sešli 
karbaníci, aby se zúčastnili II. ročníku turnaje v karetní 
hře „kačaba“. O tom, že oblíbenost této hry u nás stoupá, 
svědčil i počet zúčastněných hráčů. Sjelo se jich celkem 
36 z blízkého i vzdálenějšího okolí.  

 Celý turnaj se skládal z pěti kol základních a jednoho kola finálového. 
Po každém odehraném kole si hráči vylosovali nové číslo následujícího 
herního stolu. K finálovému stolu  postoupili tři hráči s nejnižším počtem 
trestných bodů. Čtvrtý finálový hráč byl vylosován na divokou kartu turnaje 
ze zbývajících nepostupujících hráčů. Vítězem celého turnaje se stal Pavel 
Mráz ze Svaté Maří, který převzal od pořadatelů putovní pohár. Na druhém 
místě skončil František Reindl ze Stach. Třetí místo obsadil Hynek Lešák, 
který byl vylosován na divokou kartu turnaje a čtvrtým nejlepším se stal 
Tomáš Mužík z Lazen. Nejlepšími hráčkami turnaje byly vyhlášeny Iveta 
Narovcová a Markéta Kalinová na pátém a šestém místě.  
 V celém turnaji panovala velmi dobrá atmosféra, která pokračovala i na 
večerní taneční zábavě se skupinou Renesance. 
                Michal Roučka 
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Letošní i loňský vítěz . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I za nejvyšší počet 
bodů byla chutná cena. 

Karbaníky přivítal 
starosta obce M. Roučka 

Okrsková hasičská soutěž 
 

 První květnovou sobotu se sjeli všichni hasiči na tradiční soutěži 
v požárním sportu okrsku Vacov. Soutěž se konala za krásného 
slunečného počasí na koupališti Rohanov a zúčastnilo se jí 15 družstev 
v kategorii děti, ženy I., ženy II., muži I. a muži II. V dopolední části 
soutěže se utkali muži A Vacova v běhu jednotlivců na 100 m 
s překážkami a štafetě  4 x 100 m. Splnění těchto disciplín je nutné pro 
případný postup do okresního kola. Nejlepších časů mezi jednotlivci 
dosáhli Josef Uhlíř a Jiří Lazna. 
 Odpolední požární útoky zahájilo družstvo přípravky z Benešovy 
Hory, ve které soutěží děti mladší šesti let. Jejich útok byl oceněn velkým 
potleskem všech přihlížejících diváků. Dále následovaly útoky mladších 
a starších dětí a útoky mužů a žen. Premiéru na soutěži mělo nově 
vzniklé družstvo žen z Javorníka, které v oranžových dresech ukázalo, že 
požární útok opravdu umí. V celkovém hodnocení se v kategorii 
mladších dětí umístil na prvním místě Vacov A, na druhém místě Vacov 
B. V kategorii starších dětí 1. Vacov A, 2. Vacov B, 3. B. Hora. 
Kategorie ženy I. na prvním místě B. Hora, druhé místo Vacov. 
Kategorie muži I. nejlepší útok B. Hora, druhý Vacov. V kategorii muži 
II. zvítězil Přečín, druhý Rohanov, třetí Čábuze a čtvrtý Javorník. 
 Poděkování patří panu Janu Šťastnému za krásné poháry, které 
sponzorsky věnoval na tuto okrskovou soutěž a p. Františku Reindlovi a 
kol. za poskytnuté  zázemí a vynikající občerstvení. 

Michal Roučka 

Více fotek z hasičských 
akcí na 

www.picasaweb. 
google.cz/sdh.vacov 
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O z n á m e n í 
  
 Římskokatolická farnost ve Vacově s radostí oznamuje všem čtenářům 
Vacovského Zpravodaje, že v sobotu, dne 25.června 2011, přijme v 
Českých Budějovicích v 10.00 hodin Jáhen, Mgr. Jan Mikeš ze Čkyně – 
Horosedel,   z rukou sídelního biskupa českobudějovického MSGre. Jiřího 
Paďoura, OFMCap., kněžské svěcení. Spolu s ním bude svátost kněžství 
udělena dalším dvěma jáhnům. 
 Vyznamenání pro naši vacovskou obec a farnost je to, že Jáhen Jenda 
Mikeš se rozhodl slavit svoji první primiční mši svatou v našem farním 
kostele svatého Mikuláše v neděli 26.června 2011 v 15.00 hodin. Ani 
nejstarší pamětníci z naší farnosti si nepamatují, kdy se tato slavnost u nás 
naposledy konala. Dá se říci, že je to Jendova taková vlastně jeho „s v a t-   
b a“ s Kristovou církví. 
 V sobotu 25.června pojedeme do Českých Budějovic společně ze 
Čkyně v 8.00 hodin ráno autobusem. Pokud by se někdo chtěl připojit, 
prosím, ať se nahlásí u paní Olgy Šochmanové. 
 Vy všichni ostatní jste upřímně zváni v neděli na primiční mši svatou, 
po které bude novoknězem P. Janem Mikešem udělováno novokněžské 
požehnání s pamětním obrázkem. O novokněžském požehnání naši zbožní 
předkové říkali, že kvůli němu se mají i podrážky bot prošoupat. 
 

P. Jan  J a n o u š e k, administrátor vacovské farnosti 
 

 
Dopravní soutěž mladých cyklistů 

 
V úterý 3. května se v Prachaticích konala Dopravní soutěž mladých 
cyklistů. O postup do krajského kola se utkalo dvacet tři družstev 

z jedenácti škol. Soutěžilo se na dopravním hřišti, 
kde závodníci předvedli jízdu, při níž policisté 
kontrolovali dodržování všech pravidel silničního 
provozu. Pokračovalo se jízdou zručnosti a testem, 
v němž soutěžící prokazovali, jak znají dopravní 
předpisy a značky. Znalosti mladí cyklisté předvedli 
i při poskytování první pomoci.  

 Závodu mladších žáků se zúčastnilo jedenáct družstev a tým našich 
žáků ve složení Ivana Jopková, Iveta Hořejšová, Martin Kaskoun a 
Dominik Holub obsadil krásné 2. místo. Družstvo starších žáků – Lenka 
Uhlířová, Michaela Kotrbatá, Marek Valta a Jan Kopáčik – bylo třetí 
z dvanácti. 
K úspěchu gratulujeme!!!!                                Pavlína Kopáčiková 
 
Nové oficiální stránky Základní školy a mateřské školy Vacov na 
www.zsvacov.cz. Více informací, fotografií ze školních akcí, jídelníček a další 
zajímavosti….  

Momentky z konvoje  
vojenských historických 

 vozidel, který měl svou 
tradiční zastávku  

 

na autobusovém 
nádraží ve Vacově,  

tentokrát ve čtvrtek 
5.5.2011. 



Stránka  6 
 

 
Pálení čarodějnic  

ve Vacově 

Děkujeme všem čaroděj-
nicím, které přiletěly 

podpořit zvyk a tradici 
českých vesnic "Pálení 
čarodějnic".  

Velké díky i sponzorům 
této tajemné noci. 
                                       

Veronika Šturmová a 
Pavlína Kopáčiková 

Pozvánky na akce: 
 

Dovolujeme si Vás pozvat na  
ODHALENÍ POMNÍKU knězi Martinu Františku Víchovi, 

CFSS, které se uskuteční v sobotu 11.6.2011 v Dobrši 
 
Program: 
11 hodin  Mše svatá u kostelíka sv. Jana a Pavla (v případě nepříznivého 
 počasí v kostele Zvěstování Panně Marii 
12,15 hodin  odhalení pomníku na hřbitově, jeho        
 vysvěcení a proslovy 
13 hodin  odpolední setkání farníků a přátel MFV 

Občerstvení součástí dopoledne. 
 
Od 11.6 do 30.6.2011 vzpomínková výstava fotografií na MFV. 
 
 
 

SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL  
Javorník na Šumavě  18. - 19. 6. 2011 

u příležitosti tradiční poutě Sv. Antonína 
 

Pořádá Nadační fond Karla Klostermanna  
ve spolupráci s obcí Vacov  

PROGRAM  
 

Sobota 18.6.2011 
Venkovní pódium: 
11.00  p. Zámečník - harmonikáři 
13.00 - 21.00 
Slavnostní zahájení 
Přivítání rodáků a přátel 
Položení kytic k památníkům  
Vyjmutí a doplnění obsahu kamenné 
schránky na budově sálu 
 
Jižani dechová kapela 
Prácheňský soubor  folklórní vystoupení 
ZŠ Vacov dětské vystoupení 
Řepické babči 
Rozálie country taneční skupina 
Vodáci country 
Megabit 
Estuary 
 
Vzpomínka na Labyrint 
 
21.00 - 02.00 
Pouťová zábava -Renesance  

 
 
Sál Hotelu Krásná Vyhlídka: 
14.00 - 20.00 
p. Zámečník - harmonikáři 
Řepické babči - kankán 
p. Bejček - folklorní vystoupení 
20.00 - 03.00 
Pouťová zábava - Fernet 
 
 
22.30 Ohňová show BERIT Vimperk 
 
 
Neděle 19.6.2011    
Kaple sv. Antonína: 
10.15  Mše 
 
14.00 
Fotbal na hřišti s občerstvením 
Staří proti mladým 
 
 

Podrobnosti na www.javornik.cz 
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Společenská kronika 
 

V měsíci  květnu jsme poblahopřáli k životnímu jubileu 
těmto občanům: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vítání občánků  
 

Na malé slavnosti první květnové dopoledne starosta 
obce pan Miroslav Roučka přivítal šest nových 
malých občánků.  Obřad milým způsobem 
doprovodily svým pěveckým a recitačním 
vystoupením děti z MŠ a ZŠ Vacov. 
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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 
 

• Autodoprava R.V.TRANS Vacov 125 nabízí kontejnerovou dopravu do 5t - štěrky, písky, 
další stavební materiál - dovoz mulčovací kůry a okrasného kameniva. Tel. 737 052 111. 

 
• Marek Kovářík, Mladíkov nabízí topenářské a instalatérské práce. Tel.725 931 261. 
 
• Kominictví Nikolas Javorský nabízí provádění kominických prací. Kontrola a čistění 

komínů jak plynných, tak i pevných paliv včetně ročních zpráv. Objednávky na tel. 607 154 
650. 

 
• Potřebujete ohlídat dítě a nemáte komu zavolat. Volejte 777 322 424. Profesionální chůva. 

Růžena Koubová Miřetice 80 let 

Božena Klímová Rohanov 84 let 

Ludmila Chumová Vlkonice 90 let 

Andrea a Matěj Špejzlovi   Lucie Vintrová    Jan Pešl 
Lukáš Horsák       

Dominik Zelenka 



Stránka 8 

3 x z Rohanova 

 
SK Rohanov  - účastník okresního přeboru II. 2010-11 ve stolním tenise, ve čtvrtfinále play-off 
vyřazeni Libínem Prachatice (vítěz soutěže), umístění  v konečné tabulce šestá příčka z devíti – 
pořádal – na závěr sezony turnaj družstev hraný jako „Memorial Čendy Rožka“. Zvítězilo 
družstvo TTC Zálezla před Vimperkem a třetím Rohanovem. 
 
Již po čtvrté se sešly rohanovské ženy – poslední víkend v dubnu připravil sbor dobrovolných 
hasičů Rohanov malé posezení  pro všechny ženy z Rohanova. Po úvodních slovech, ve kterých 

připomenul obětavost  žen rodině i v dnešní společnosti, potěšil 
starosta obce p. Roučka každou z přítomných malou kytičkou. V 
kulturním programu nejdříve zarecitovaly děti pásmo básniček, 
doplněné hrou na hudební nástroje. Po nich vystoupili členové SDH 
v krátkém divadelním šotu. Poté si při videoprojekci všichni prohlédli 
fotky z letošního masopustního průvodu. Potom už následovala volná 
zábava. K tanci, poslechu i ke zpěvu hrála kapela pana Kopfa, 

konzumovalo se občerstvení, které připravila děvčata ze sboru. O tom, že celou akci provázela 
pohodová nálada, svědčí fakt, že se nikomu nechtělo odcházet. I paní Vachlové, která vydržela 
do pozdních hodin a ve 102 letech si i zatancovala.   
 
Třetí ročník jarního focení na hradě – už se stává pomalu 
tradicí, že první květnový den patří „ výstupu na hrad“. Letos 
se této hezké procházky lesem na vrcholek skály zakončené 
společným focením zúčastnilo 42 lidí. 
 
 

E. ON JUNIOR CUP 
 

    V sobotu 21. května se kluci ze starší přípravky zúčastnili velkého turnaje přípravek do 10  
let – E.ON Junior Cup 2011 v Českém Krumlově. Generálním partnerem projektu je 
energetická společnost E. ON.  
Junior Cup se skládá ze 14 regionálních kol a Velkého finále v Praze. Letos je to již 7. ročník. 
Během své existence patří mezi nejpopulárnější sportovní akce v mládežnickém sportu. 
Toto regionální kolo bylo určeno pro okres Prachatice a Český Krumlov. Kluci se na tento den 

velmi těšili, je to pro ně zpestření fotbalové sezóny. Celkem se utkalo 
12 družstev, které byly rozděleny do dvou skupin po 6. Ve skupině hrál 
každý s každým a pak se hrál zápas o umístění.  Přestože kluci v šesti 
zápasech inkasovali pouze 3 góly, stačilo to jen na 9. místo. I tak je to 
v tak velké konkurenci pěkné umístění a zaslouží si velkou pochvalu. 
Při závěrečném vyhodnocení každý účastník turnaje získal fotbalový 
míč PUMA a upomínkové dárky.  Popularitu si akce získala také 
doprodným programem po celý den. Děti soutěží o pěkné ceny, např. 

v přesnosti a rychlosti kopu, v hodu do basketbalového koše, v jízdě na čtyřkolce, ve slalomu 
s míčem, trefou do hokejbalové branky, ….. 
Počasí nám přálo, a tak jsme si den pěkně užili a v 18 hodin jsme se  spoustou dojmů a zážitků 
vyrazili zpět k domovu.                               (dm)                                                                                                              


