Obecní noviny
obce

Neprodejné číslo: 1 / 2018

Olešník

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vám u příležitosti nového roku 2018 popřát hodně štěstí, zdraví, radosti a aby jste vše, pokud možno řešili
s úsměvem a dobrou náladou.
Tento rok je pro naše obce opět rokem volebním. Budeme si volit zastupitelstvo na další čtyři roky. Ono se řekne čtyři roky –
co to je, ale někdy i rok znamená v našem životě mnoho. Proto si dovoluji na Vás apelovat: „Vy, kteří chcete pro blaho obce
pracovat – kandidujte“; „Vy, kteří nechcete, volte - ty, kteří chtějí.“ Po té, si myslím, že vše bude ku prospěchu nás všech.
Starosta obce

Redakce Obecních novin Olešník si také dovoluje popřát
všem občanům Olešníku, Chlumce a Nové Vsi úspěšný,
v pohodě a ve zdraví prožitý rok 2018. K tomu potřebnou
dávku štěstí, lásky a dobrých vztahů tak, abychom všichni
mohli dne 31. 12. 2018 říct – byl to dobrý rok.
Jana Peterková
Kontakt na Obecní úřad
Olešník 15, 373 50 Olešník
tel./fax: 387 985 605, mob.: 606 905 964
e-mail: ou_olesnik@raz-dva.cz
Úřední hodiny:
Po, St - 7.30 - 12.00 h / 13.00 - 17.00 h • Pá - 7.30 - 12.30 h
Starosta obce - JUDr. Jaroslav Pavlica

Pošta Olešník
373 50 Olešník 15, tel.: 387 985 602
Otevírací doba:
Po, Pá 11.45 – 15.15 h
Út, Čt 07.30 – 11.00 h
St
13.00 – 16.30 h

OBECNÍ KNIHOVNA OLEŠNÍK oznamuje změnu výpůjční doby:
každé pondělí od 15:30 do 17:30 h
každou první sobotu v měsíci od 13:00 do 14:00 h

OBECNÍ ÚŘAD DOPORUČUJE OBČANŮM NÍŽE UVEDENÉ KONTAKTY
PRO ŘEŠENÍ RŮZNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ:
Policie ČR
158
Záchranná služba
155 a 112
Hasičský záchranný sbor
150
Policie - Hluboká nad Vlt.
974 226 730
Poruchy elektr. proudu Č. Bud. 386 357 777
Pohotovost Týn n. Vlt.
385 722 222
Lékař - všeobecný MUDr. Markéta Kollrosová 385 340 258, Dříteň tel. 387 991 134
ordinační doba: Po - ord. Dříteň - 10:00 - 13:00 h / 16:00 - 18:00 h lichý týden
Út, Čt - ord. Olešník - 07:30 - 10:00 h
St - ord. Dříteň - 07:30 - 10:30 h
Pá - ord. Dříteň - 07:00 - 09:00 h
Lékař - dětský MUDr. Rudolf Lázníček 606 217 321
Změna ordinační doby: od 1. 1. 2018 není dočasně ve Dřítni, pouze v Týnu nad
Vltavou. Ráno se vždy telefonicky objednejte na tel. 606 217 321.
Lékař – zubní MUDr. Petr Toman, Dříteň 387 991 193

TÉMA DALŠÍHO ČÍSLA:
Carpe diem quam minimum credula postero... (využij dne a důvěřuj, jak nejméně můžeš, v budoucnost...)
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OKÉNKO STAROSTY
Něco z historie naší obce
Roku 1923 konaly se v Olešníku obecní volby s následujícím výsledkem:
Strana republikánská dosáhla 6 mandátů, Strana spojená malozemědělská
a dělnická 6 mandátů, Strana lidová 3 mandáty. Starostou obce zvolen byl
František JAKŠ rolník v Olešníku č. 11 totiž ze strany republikánský.
Následující rok 1924 provedena pozemková reforma na dvoru v Olešníku od
velkostatku Hluboká jehož majitelem byl tehdá Jan ŠVANZERBERG bývalý
kníže v Hluboké. Tato pozemková reforma čili jinak parcelace dvora prováděla se následovně: Nejprve byly vytvořeny dva tzv. zbytkové statky kdy každý měl výměru 18 ha a jeden tak zvaný nedíl na Ovčíně má výměru 11 ha.

a pozemky tohoto nedílu jsou tzv. „na myslivnách“. 3 díly táhnoucí od tak
zvané „vorpile“ k obecnímu lesu zvaný „paseka u Vyhlídky“. Tento nedíl
obdržel jako knížecí zaměstnanec bývalí šafař kdysi na Kromluvském panství Václav PRAŽÁK za cenu 50.000 Kč. Zbytkové statky přiděleny a sice
dvůr rozdělen na dvě části. strana ležící na okresní silnici obdržel Václav
SMETANA bývalí jako mladší šafář na tomto dvoře za cenu 70.000 Kč. Druhá část a to usedlosti zvané u „KUČERU“ obdržel Vojtěch LAFATA legionář ve světový válce za cenu 70.000 Kč. Pak následovaly drobné příděly…
(pokračování příště)
Napsal Václav NOVÁK… Přepsal Jaroslav PAVLICA

Potravina – záruční lhůta 5.000 let
V několika pohřebních komorách v Egyptských
pyramidách byly nalezeny nádoby s medem. Stáří
této potraviny je cca 5.000 let. Jedná se o potravinu, která si dokáže při správném zpracování
a uložení udržet své nutriční a další důležité
hodnoty. Med byl shledán poživatelným. Dlouhá
trvanlivost je způsobena vysokým obsahem přírodních cukrů zejména glukózy a fruktózy, které
mají i bez dalších přísad výborný konzervační
účinek. Důležitou podmínkou, nikoliv však postačující, je obsah vody v medu, který by měl být
nižší než 18 procent. Až do technicky zvládnuté
průmyslové výroby sacharózy byl med jedním
z mála dostupných sladidel. Svědčí o tom, že lidé

se naučili včelařit již před více než 5.000 roky.
Znalosti a dovednosti byly přenášeny z generace
na generaci až do dnešních dnů. Včelaři se snaží
udělat pro včelstva to nejlepší. Včelstva ale konají většinou dle svého. Téměř před sto roky v roce
1919 byl založen státní výzkumný ústav včelařský, který má stále co zkoumat a řešit. V dnešní
globalizované době není těžké přenést problém
v jednotkách dnů kamkoliv. Následné zjištění

problémů je většinou v době, kdy racionální zásah je jen hašením neuhasitelného. Dnes se již ví,
že včely medonosné jako sociální hmyz trpí stresem, který je způsoben podmínkami, které jim
i sobě připravuje hlavně člověk. Včelstva netrpí
na rozdíl člověka obezitou – spíše naopak. Raci-

onalizovaná ekonomická rostlinná velkovýroba
je v přímém rozporu s tím co potřebují včelstva.
Zřizování a udržování biologických pásem, které
poskytnou včelstvům nezávadnou vodu, nektarodárné i pylodárné rostliny je dosud pouze v akademické diskusní rovině. Nemoci včelstev jsou
virového i bakteriálního původu. Obávaný mor
včelího plodu, se kterým se včelstva dříve úspěšně vypořádávala po miliony let, již není pravda.
Toxické agrochemikálie a celosvětové rozšíření
parazitárního roztoče Varroa, spolu s prakticky
nezničitelnými sporami moru včelího plodu, jsou
hlavními příčinami velkých úhynů včelstev. Bohužel včelaři pouze zmirňují následky a obrazně
řečeno tahají za kratší konec. V ČR je 98 procent

včelařů organizováno v zapsaném spolku Českého svazu včelařů. Tento obor lidské činnosti patří
mezi nejstarší na Zemi. V ČSV je organizováno
52 tisíc členů. Čeští organizovaní včelaři chovají
cca 570 tisíc včelstev. To je 97 procent celkového
počtu včelstev evidovaných na území České republiky. Na Českobudějovicku působí v současné
době více než 1200 registrovaných včelařů, kteří
pečují o přibližně 12 tisíc včelstev. Celkem působí v Jihočeském kraji bezmála 6.000 evidovaných
včelařů pečujících o téměř 60 tisíc včelstev. Hlavním přínosem včelařství není jen získávání medu
a dalších včelích produktů. Ty tvoří jen zlomek
celkového užitku včel, ale především jeho nesmírně důležitý vliv na životní prostředí. Význam
včelařství pro přírodu byl, je a bude nenahraditelný. Podpora tohoto oboru je proto důležitou
veřejnou podporou zdraví a ekologie.
Zkráceno, autor:
Ing. Zdeněk Marhoun, jednatel ZO ČSV Zliv,
Foto: Ing. Kříž – včela na květu + Ing. Marhoun
- včelaření v historickém úlu a klátu

OLEŠNÍK ŽIJE:
Dne 4. 11. 2017 proběhla akce: SasO Drakiáda. Tato akce se konala na letišti u Olešníka směrem na Chlumec. Drakiáda byla v celku zdařilá akce, sice foukal
jen slabý vítr, ale díky umu drakopouštěčů draci létaly o106. Celkem se podle odhadu sešlo asi 60 účastníků, kde převážnou část tvořily děti. Na této akci
se o občerstvení postarala firma Kokam-garden, která kromě špekáčků, pečených brambor, vajíček vařených v ohni a nápojů zajistila i hlavní cenu: dort
v symbolickém tvaru DRAKA, který upekla paní Marie Hyrešová. Zároveň bych chtěl poděkovat za dobrovolné příspěvky od zúčastněných soutěžících. Tato
akce, kterou pořádal a kompletně organizoval spolek SasO, se doufáme stane tradicí a příští rok se rozroste o větší ceny a o spoustu drakopouštěčů.
Po ročním fungování spolku SasO, který se dle našeho názoru s nepatrnými,
možná i s patrnými chybami a hlavně díky nemalé podpoře členů a taktéž
nemalé podpoře obce podařilo rozjet. Zde je výčet některých akcí. Předem
děkujeme za podporu a přízeň a přejeme všem spoustu nových a podařených zážitků v roce 2018.

Proběhlé akce spolku SasO za rok 2017:
Květen 2017 – Šipkařský turnaj volant. Červen 2017 - Zahajovací losovací tenisový turnaj. Červenec 2017 – Tenisový turnaj o pohár starosty obce.
Červenec 2017 – Tradiční Dračí lodě (11. ročník), Srpen 2017 - Dřevák cup
+ Tenis ples. Září 2017 – Spolupráce při medobraní. Říjen - Drakiáda (akce
pro děti i dospělé s doprovodným programem a soutěží v pouštění draků.)
25. prosince 2017 - Taneční zábava SASO
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OLEŠNÍK - CHLUMEC - NOVÁ VES
PRO ROK 2018 JSOU NAPLÁNOVANÉ AKCE:
7. 4. Velikonoční vejce fest
Akce s vystoupením kapel a zejména se týká všeho, co je společné s vejci
9. 6. Vítání léta
Soutěž ve vaření kotlíkového guláše, opékání vuřtů, soutěže pro děti i dospělé. Spoluúčast s místní školou jako ukončení školního roku.
6. - 7. 7. Tradiční již 12. ročník dračích lodí v Purkarci
Září - Dřevák cup
Tenisový turnaj zakončený vystoupením kapely (možná country)
15. 9. Medobraní
Tradiční akce, na které se spolek SasO podílí (není akcí spolku SasO, ale
podpoříme jak budeme jen moct ).
6. 10. Drakiáda
Soutěž v pouštění draků všech velikostí a tvarů, domácí výroby i koupené.
Bohatý doprovodný program pro děti i dospělé, včetně občerstvení.

25. 12. Vánoční rock mazec.
Akce pro redukování nabraných Vánočních kilojoulů při rockové muzice.
Momentálně už máme 24 členů z toho
20 místních a stále se rozrůstáme.
Děkujeme.
V Olešníku dne 13. 1. 2018
René Koleš

Podzim a zima SDH Olešník
Olešnická stopa na Silvestra byla prvně plně
v režii SDH Olešník včetně občerstvení. V kiosku na plovárně děvčata čepovala Platana a vařila
kávu, v polní kuchyni zapůjčené od SDH Purkarec se ohřívala gulášovka, párky a svařovalo
víno a v přenosné udírně se přeuzovaly klobásy,
inu správný hodokvas. Přítomným jsme vnesli
i trochu požární osvěty jak správně nehasit a hasit vznícený olej na pánvi. 13. ledna sbor zahájil
olešnickou plesovou sezonu s rekordní účastí 190
plesujících, zřejmě jsem se posvícenskou mýlil…
V.Z. http://sdh-olesnik.blog.cz/

Poslední soutěží sezony 2017 mladých hasičů
byla podzimní část obvodového kola hry Plamen 7. 10. ve Strážkovicích. Soutěže se zúčastnilo
družstvo mladších i starších žáků. Mladí hasiči
se utkali ve třech štafetách. Družstvo starších se
svými výkony obsadilo průběžné 7. místo z 12
a mladší i přes zranění dvou členů družstva

elektrospotřebičů a večer pořádali posvícenskou
taneční zábavu s kapelou Talisman a obvyklou
účastí, tedy žádná sláva, zřejmě se místní nechtějí
bavit. 22. listopadu členové mladých hasičů vyrazili za odměnu od obce a SDH do Hopsária v Čes-

vyhráli všechny tři štafety s nejlepšími časy ze
všech tří obvodů a navíc si ve dvou štafetách
zlepšili osobní rekord. Průběžně tedy obsadili
1. místo z 9 družstev. Družstva mužů a žen zakončila sezonu už v září Velkou cenou okresu
v Neplachově, kde ženy „B“ získaly 4. místo z 10
družstev a muži „A“ 9. z 15. Poslední Velká cena

kých Budějovicích, kde se s nimi pěkně vyřádil
i dospělý doprovod. V prosinci JSDHO získala od
obce nový nákladní vozík za zásahový automobil
Ford Tranzit. Výroční valnou hromadu 26. prosince jsme prvně uspořádali na sále pohostinství,
na úvod vnesli trochu kultury mladí hasiči a po
schůzi se o kulturu postarali muzikanti.

byla v Českých Budějovicích, kde se ženy „A“
umístily na 3. příčce ze 14 a „B“ byly 6., muži
7. z 18. V celkovém pořadí Velké ceny okresu obsadily ženy „B“ 3. místo z 21 družstev, ženy „A“
10. a muži 8. příčku z 25. Ocenění 10 nejlepších
družstev Velké ceny prvně proběhlo na gala večeru v Chotýčanech.
21. října dopoledne členové SDH provedli sběr
železného šrotu, pneumatik a nebezpečných
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ZASTUPITELSTVO
ZASTUPITELSTVO:
JUDr. Jaroslav Pavlica, starosta, mobilní telefon: 606 905 964
Ing. Milan Kotýnek, místostarosta, 725 536 664
Bohuslava Žáková – předsedkyně finančního výboru zastupitelstva (členové Fr. Mádl, Dana Kuboušková)
Bydlíme v okolí jaderné elektrárny a končí použitelnost tablet. Proběhne výměna tablet jodidu
draselného v průběhu měsíce února a března 2018
dle pokynu obecního úřadu, který má vše na starost. Proč tyto tablety – jedna z látek unikajících
při radiační havárii je radioaktivní jod, který se
ukládá ve štítné žláze. Tablety jodidu draselného
nasytí štítnou žlázu jodem a nedovolí její sycení
jodem radioaktivním. Prošlé tablety se vymění za
nové. Kdy tablety použít? V případě radiační havárie až po výzvě v hromadných sdělovacích prostředcích. Kde získáme další informace v případě

radiační havárie? V kalendáři „Základní informace pro případ radiační havárie Jaderné elektrárny
Temelín 2018 - 2019“. Na jejím informačním centru – tel. 381 102 639. Na stránkách www.cez.cz,
sekce příručka pro ochranu obyvatelstva,
www.kraj-jihocesky.cz, sekce krizové řízení,
podsekce informace pro obce a obyvatelstvo.
Na Krajském úřadu Jihočeského kraje – telefony
386 720 262, 386 720 264. Hasičský záchranný
sbor Jihočeského kraje – tel. 150, 112, pevná linka
950 230 810, 950 230 801. A také na příslušném
obecním úřadě.
JP

Vážený pane starosto Pavlico, před několika dny jsme Vám zaslali oznámení
o investicích do výstavby a posílení sítí a informace o úpravách telefonních
ústředen, které zajišťují pokrytí Vaší obce O2 Internetem. Zároveň jsme Vám
k dopisu přiložili materiály, které můžete ve své obci umístit na vhodné místo, např. úřední desku. Věříme, že se pro Vaše občany jedná o zajímavou
zprávu a uvítají i informace o speciální zvýhodněné nabídce Internetu HD,
na kterou nyní mají nárok. Uvedené informace můžete umístit i na Váš web.
Placení daně z nemovitých věcí: Nově zaslání
údajů pro placení daně na e-mail. Poplatníkům
s touto zřízenou službou zašle správce daně před
splatností první splátky daně každý rok informaci
s údaji pro placení daně na jimi určenou e-mailovou adresu, tj. údaji o výši stanovené daně, nedoplatku nebo přeplatku, údaji pro placení daně
včetně QR kódu, umožňující platbu prostřednictvím internetového bankovnictví i mobilních pla-

Mgr. Zdeňka Hucková – předsedkyně kontrolního výboru zastupitelstva
(členové Květa Krejčová, Jiří Liška)
František Bartuška, Roman Švec, Jana Píchová, František Mádl, Josef
Reitinger

Doporučené texty a obrázky můžete také stáhnout v této zprávě na tlačítkách níže. Zároveň máme zájem o inzerci ve Vašich lokálních tiskovinách.
Pokud jako obec vydáváte svoje vlastní periodikum, rádi do něj umístíme
inzerci. Stačí když se spojíte s paní Faltovou na hfal@medea.cz a na inzerci
se domluvíte.
S pozdravem, Jan Hruška

tebních aplikací. V případě, že poplatník opomene uhradit daň včas, zašle správce daně na e-mail
následně vyrozumění o nedoplatku. Pro zřízení
služby od roku 2018 poplatník doručí vyplněnou žádost ve věci zaslání údajů pro placení daně
z nemovitých věcí e-mailem do 15. března 2018
na územní pracoviště, na němž má uložen spis
k dani z nemovitých věcí. Údaje pro placení daně
z nemovitých věcí budou poplatníkovi automa-

ticky zasílány e-mailem i v následujících zdaňovacích obdobích. Nově zřizovaná služba je
elektronickou náhradou za každoročně zasílané
složenky pro placení daně a není určena právnickým osobám se zřízenou datovou schránkou,
kterým správce daně zasílá podrobnou informaci pro placení daně do datové schránky, ani poplatníkům, kteří platí daň prostřednictvím SIPO,
jimž je zasílán rozpis plateb SIPO.

Volba prezidenta: Volební účast v 1. a 2. kole – okrsky, Kraj: Jihočeský kraj, Okres: České Budějovice, Obec: Olešník
Okrsek
1
2
Celkem

Kolo

Voliči v seznamu

Vydané obálky

Volební účast v %

Odevzdané obálky

Platné hlasy

% platných hlasů

1

506

319

63,04

319

316

99,06

2

505

355

70,30

355

355

100,00

1

133

75

56,39

75

74

98,67

2

134

85

63,43

85

85

100,00

1. kolo

639

394

61,66

394

390

98,98

2. kolo

639

440

68,86

440

440

100,00

zdroj internet, stránky OÚ Olešník
Obec Olešník vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec
vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Adresa internetové stránky:
www.olesnik.cz, telefon, fax +420 387 985 605
Organizační struktura:
Obec Olešník - zastupitelstvo, finanční výbor zastupitelstva, kontrolní výbor
zastupitelstva
Osadní výbor Chlumec (Jan Mach předseda, Jaroslav Chytráček člen)
Osadní výbor Nová Ves (předseda Ing. Jan Pártl, Marcela Štumbauerová,
Josef Kopecký – členové)

Žádost o poskytnutí informace se podává:
• ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
• písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
zdroj, OÚ Olešník stránky, JP
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VORJRYWLSQêPUD]tWNHPGRSDVĤYDQGURYHNSRKOHGĤ1DEt]HMtSRKiGNRYp]ERåtDYêKRGLþNXYDQGURYQtNĤP]QDOêPNRX]HOQpKRVORYtþND
,QIRUPDFHQiP3ĜHP\VOD2WDNDUD,,þý%XGČMRYLFHWHOHPDLOPDSFHQWUXP#VH]QDPF]ZZZSRKDGNRYHNUDORYVWYLF]IDFHERRNSRKiGNRYpNUiORYVWYt
ANTÝGL, Kemp, Srní, kempantygl@sumava.net
BAVOROV, TIC, 773 521 555, bavorovskatrafika@seznam.cz
%(&+<1ċ7,&WHO
%/$71È7,&&,$2WHOEODWQD#FLDRF]
%/$71È]iPHNWHO]DPHN#EODWQDF]
%2+267,&(UHVWDXUDFH8ýHUWDWHOUHVWDXUDFHXFHUWD#JPDLOFRP
%2529È/$'$7,&,66YLQQi/DGDWHOLVVODGD#QSVXPDYDF]
%2529$1<7,&WHOLQIR#ERURYDQ\FEF]
%2529$1<%RURYDQVNêPOêQWHOERURYDQVN\PO\Q#VH]QDPF]
%2529$1<=22'YRUHFWHOSULYDW]RR#VH]QDPF]
%25â297,&NHPSWHOSRVOHGQLVWDFH#HPDLOF]
%28%Ë1,6,GLQDSLODWHOYLPSHUN#QSVXPDYDF]
%28%Ë1FHQWUiOQtSDUNRYLãWČWHOERXELQ#ERXELQLQIR
%28%Ë1=iWRĖVNiKRVSRGDWHOPRQLNDSDVDYRYD#VH]QDPF]
%5127,&WHOLQIR#WLFEUQRF]
%ě(=1,&(VWiWQt]iPHNWHOEUH]QLFH#VWFQSXF]
ý(51È932â80$9Ë7,&WHOZZZLQIRFHUQDF]
ý(51È932â80$9Ë+RWHO6:,1*WHOKRWHOVZLQJ#HPDLOF]
ý(51È932â80$9ËSURGHMQD5DGVODYWHOSURGHMQDOLSQR#VH]QDPF]
ý(51é.ěËä±ý'åHOH]QLþQtVWDQLFHNLRVHN

ý(59(1È/+27$REþHUVWYHQtWHO
ý(59(1È/+27$0RGUp]QHEHWHOKODYRODP\#KODYRODP\F]
ý(6.e%8'ċ-29,&(+ODYQtSRKiGNRYiLQIRNDQFHOiĜ7,&
QiP3Ĝ2WDNDUD,,þWHOPDSFHQWUXP#VH]QDPF]
ý%8'ċ-29,&(7,&WHOLQIRFE#FEXGHMRYLFHF]
ý%8'ċ-29,&('RPLQLNiQVNêNOiãWHUWHOHOLVNDSDYHOFRYD#JPDLOFRP
ý%8'ċ-29,&(*DOHULH0DULiQVNiLQIR#JDOHULHPDULDQVNDF]
ý%8'ċ-29,&($-*:RUWQHUĤYGĤPWHO]LPRYD#DMJF]
ý%8'ċ-29,&(5DEHQãWHMQVNiYČåWHOGRPHVWLND#VH]QDPF]
ý%8'ċ-29,&(YČåäHOH]QiSDQQDWHO
ý%8'ċ-29,&(NDYiUQD/DQQDLQIR#NDYDUQDODQQDF]
ý%8'ċ-29,&(0X]HXPNRQČVSĜHåN\WHOPX]HXPFE#PX]HXPFEF]
ý%8'ċ-29,&(0X]HXPFHVWRSLVQpOLWHUDWXU\LQIR#PX]HXPFHVWRSLVXF]
ý%8'ċ-29,&(-LKRþHVNpPRWRF\NORYpPX]HXPWHO
ý%8'ċ-29,&(5DIWFHQWUXPý9UEQpWHORQGUHMSLQNDYD#JPDLOFRP
ý%8'ċ-29,&(9RGiUHQVNiYČåYRGDUHQVNDYH]FE#FHQWUXPF]
ý.580/297,&WHOLQIR#FNUXPORYF]
ý.580/29QiGUDåtý'åHOH]QLþQtVWDQLFHWHOLQIR#FNUXPORYF]
ý.580/293RKiGNRYêGĤPWHOVDV#NUXPORYF]
ý(6.eä/(%<LQIR#KRWHOF]
ý(6.é58'2/(&LQIR#]DPHNFHVN\UXGROHFF]
ý(6.e9(/(1,&(MVXEUWRYD#PHXYHOHQLFHF]
ý(6.e95%1eSĜtVWDYLQIR#LQIR#VWH]NDYOWDY\F]
ý(67,&(/LGRYêGĤPWHOMDQDNXEHVRYD#VH]QDPF]
'$ý,&(3DODFNpKRQiPWHOLQIR#GDFLFHF]
'$ý,&(PX]HXP]iPHNWHOPX]HXP#PX]HXPGDFLFHF]
'$ý,&(3HQ]LRQ&+<7529%UDQGOtQWHOQRWDV#QRWDVF]
'2%5È92'$7,&WHO
'2%5È92'$NLRVHNQDGNRVWHOHPWHO
'2%ě$1<1iPČVWt7*0WHONXOWXUD#GREUDQ\F]
'2%ě,&+29,&(7,&LQIR#GREULFKRYLFN\GRPHNF]
'2%ěËâ]iPHNWHOLQIR#]DPHNGREULVF]
'2/1Ë'92ě,â7ċWUDILNDWHOR]]\#VH]QDPF]
'2/1Ë9/7$9,&(3HQVLRQ&DOODWHOZZZSHQVLRQFDOODF]
'20$ä/,&(WHOLQIRFHQWUXP#LGRPD]OLFHF]
)5<0%85.7,&WHOLQIR#LIU\PEXUNLQIR
)5<0%85.KRWHO0$;$17WHOLQIR#KRWHOPD[DQWF]
+$570$1,&(7,&WHOLVKDUWPDQLFH#TXLFNF]
+(/)(1%85.KUDGWHOKUDGKHOIHQEXUN#VH]QDPF]
+/8%2.È19/7NQLKNXSHFWYt=ERURYVNiWHO
+/8%2.È19/7.DSLWDQiWLQIR#VWH]NDYOWDY\F]
+/8%2.È19/77,&LQIRFHQWUXP#KOXERNDF]
+/8%2.È19/76NHOQiKXĢWHOMHIIPHUW#HPDLOF]
+2-1È92'$7,&VHU]DQWEHOHN#VH]QDPF]
+2/$â29,&(7,&WHOLQIRFHQWUXPKRODVRYLFH#VH]QDPF]
+2/8%29SRWUDYLQ\
+25$äĆ29,&(7,&&,$2WHOKRUD]GRYLFH#FLDRF]
+251Ë3/$1È7,&WHOLQIR#KRUQLSODQDF]
+251Ë3/$1ÈSHQ]LRQ80pćĤ+ĤUNDWHOXPHGX#QDOLSQHF]
+251Ë3/$1È8.XNDþNĤWHOXNXNDFNX#VH]QDPF]
+251Ë3/$1ÈKRWHO1DSOiåLWHOLQIR#KRWHOSOD]F]
+251Ë675231,&(7,&YJRORPEHN#KRUQLVWURSQLFHF]
+251Ë675231,&(6êSNDWHOLQIR#PX]HXPQRYRKUDGVNDF]
+256.È.9,/'$7,&WHOEXUVLNRYDHYD#FHQWUXPF]
+26Ë1/(7,â7ċWHO
+26/29,&(7,&8VWDUêKRNDQFHWHOWHUH]D#GDQHNJURXSF]
+26/29,&(VWĜHGRYČNêPOêQWHO
+2â7,&(892/<1ċ7,&WHO3RVOHGQLNRYERMNF#VH]QDPF]
+2â7,&(892/<1ċ-='WHOM]GKRVWLFH#FHQWUXPF]
+8032/(&7,&WHOPHNLV#LQIRKXPSROHFF]
&+$129,&(7,&WHOREHFFKDQRYLFH#HPDLOF]
&+/8087ě(%21ċWUDILNDWHO7RPDVGUDEHNDV\Q#VH]QDPF]
&+/8087ě(%21ċDXWRNHPS.DSĜtNWHOLQIR#NHPSNDSULNF]
&+28671Ë.KUDGREHFFKRXVWQLN#YROQ\F]
&+é1296.È-(6.<1ċWHOFK\QRY#FDYHVF]
-$9251Ë..ORVWHUPDQQRYDUR]KOHGQDWHOZZZMDYRUQLNF]
-$9251Ë.KRWHO.UiVQiY\KOtGNDWHOY\KOLGND#HNRVSRUWF]
-(/(1Ë95&+<REþHUVWYHQt8-LUiVNĤ
-,+/$9$7,&WHOWLF#MLKODYDFLW\F]
-,1'ě,&+ģ9+5$'(&7,&WHOLQIR#MKF]
-+5$'(&-LQGĜLFKRKUDGHFNpPtVWQtGUiK\WHORIILFH#MKPGF]
.$3/,&(.,&WHOZZZLNDSOLFHF]NDSOLFNDNXOWXUD#VH]QDPF]
.$0(1,&(1$'/,3287,&]iPHNWHOLQIR#NDPHQLFHQOF]
.$5'$â29$ě(ý,&(SDStUQLFWYt(7.HYDILELFKRYD#VH]QDPF]
.$5/29<9$5<7,&WHOLQIRFHQWUXP#NDUORY\YDU\F]
.$5/29<9$5<//0iQHV.ĜLåtNRYDWHOLQIR#PDQHVVSDF]
.$â3(56.e+25<7,&WHOLQIRUPDFH#NDVSKRU\F]
.$â3(56.e+25<,613â80$9$WHOLVNKRU\#QSVXPDYDF]
.$â3(56.e+25<PX]HXPýHVNpKUDþN\WHO5EUDQG#VH]QDPF]
.$â3(56.e+25<PX]HXPâXPDY\WHOPX]HXPVXVLFH#WLVFDOLF]
./$729<7,&WHOLFNODWRY\#PXNWF]
./(ġUR]KOHGQDWHOLQIR#NOHWFRP
./(ġSDUNRYLãWČ.UiVHWtQWHO
.2123,â7ċ]iPHNWHOKODYRODP\#KODYRODP\F]
.ě(0ä(WUDILNDWHOIDYXOFDQ#VH]QDPF]
KVILDA, TIC, CHKO Šumava
.9,/'$7,&FKDWD7HUH]NDWHOZZZFKDWDWHUH]NDF]























































































.8%29$+8ġKRWHO.ULVWLiQWHOLQIR#NULVWLDQF]
.8%29$+8ġSURYD]QLFWYtDVXYHQêU\
.81ä$.$7&=YĤOHWHO]YXOH#]YXOHF]
.9Ë7.29,&(SHQ]LRQ%ODQVNêOHVWHOSHQ]LRQ#EODQVN\OHVF]
/$1'â7(-1KUDGWHOKUDGODQGVWHMQ#TXLFNF]
/$1'â7(-1KRWHO/DQGãWHMQVNêGYĤUWHOKRWHO#ODQGVWHMQF]
/(125$WHOREHF#OHQRUDF]
/,%Ë17,&UR]KOHGQDWHOPDKRYD#FHQWUXPF]
/,312/DQGDO0DULQDWHOLQIR#ODQGDOF]
/,3127,&WHOLQIR#OLSQRLQIR
/,312SHQ]LRQ.RYiĜRYWHODNUDNRUD#FHQWUXPF]
/,3123ĤMþRYQ\NRODVSRUWY\EDYHQtHYDMHGOLFNRYD#OLSQRFHQWUXPF]
/,312'HVWLQDþQtPDQDJHPHQWZZZOLSHQVNRFRP
/1Èě(WYU]WHOWYU]OQDUH#EODWQDQHW
/2.(7KUDGWHOSUXYRGFL#KUDGORNHWF]
/201,&(1$'/8ä1,&Ë7,&WHOLQIR#LNVORPQLFHQOF]
/201,&(1/SHQ]LRQ8UDGQLFHWHOSHQ]LRQXUDGQLFH#FHQWUXPF]
0$5,È16.e/È=1ċ%RKHPLQLXPWHOLQIR#ERKHPLQLXPF]
0$5,È16.e/È=1ċ7,&WHOLQIRFHQWUXP#PDULDQVNHOD]QHF]
0,/(96.27,&WHOLQIRFHQWUXP#PLOHYVNRPHVWRF]
0/È=29<3RKiGNRYiFKDOXSDSRKDGNRYDVXPDYD#VH]QDPF]
02'5$9$7,&WHOLQIR#PRGUDYDHX
02'5$9$./267(50$1129$&+$7$WHOLQIR#NORVWHUPDQQRYDFKDWDF]
05+$/REþHUVWYHQt8U\EiĜHWHOPUKDO#PUKDOF]
1(72/,&(7,&WHOLQIR#QHWROLFHF]
1(72/,&(]iPHN.UDWRFKYtOHXSVFENU#QSXF]
1(72/,&($7&3RGURXåHNSRVW#DXWRFDPSSRGURX]HNF]
129È%<67ě,&(7,&WHOLQIR#QRYDE\VWULFHF]
129È3(&7,&WHOLQIRFHQWUXP#QRYDSHFLQIR
129e+5$'<7,&WHOLQIRF#QRYHKUDG\F]
129e+5$'<SHQ]LRQ1DFHOQLFLWHODQGUHD#SHQ]LRQQDFHOQLFLF]
+RWHOXSUDOHVDWHOKRWHOXSUDOHVD#VH]QDPF]
129e+87ċ7,&VPtãHQp]ERåt
129eÒ'2/ËPX]HXPWHOLQIR#QRYHXGROLHX
2+5$'$]iPHN+OXERNiQDG9OWDYRXWHOQ]PRKUDGD#Q]PF]
2+5$'$±=22+OXERNiQDG9OWDYRXWHOLQIR#]RRRKUDGDF]
2/(â1Ë.7,&SHQ]LRQVHOVN\VWLW#KRWHOF]
2/(â1Ë.NRXSDOLãWČRXBROHVQLN#UD]GYDF]
25/Ë.]iPHNWHO]DPHNBRUOLN#YROQ\F]
25/Ë.UHVWDXUDFH1<0)$WHOVVKHOE\#VH]QDPF]
25/Ë.87RU\NDWHO
25/Ë.NHPS9HONêYtUWHOREHFNR]OL#VH]QDPF]
3(&.$7,&WHOSRKDGNRYDSHFND#FHQWUXPF]
3(/+ě,0290DVDU\NRYRQiPWHOLF#N]SHF]
3(/+ě,029.XULR]LW\WHODJHQWXUD#GREU\GHQF]
3Ë6(.(OLPWHOHOLP#HOLPF]
3Ë6(.'ČNDQVNêNRVWHO
3Ë6(.7,&6ODGRYQDWHOLQIRFHQWUXP#SLVHNHX
3,â7Ë1SHQ]LRQ-LåQtGYĤUWHO]GVSX#YROQ\F]
3/È6729,&(7,&WHOLQIRSODVWRYLFH#VHGOHFF]
3/=(ĕ0DSRYpFHQWUXPWHOLQIR#PDSRYHFHQWUXPF]
3/=(ĕ7,&WHOLQIR#LFSLOVHQF]
32ýÈ7.<7,&WHOLQIRFHQWUXP#SRFDWN\F]
32+256.È9(67,&WHOLQIRSYHV#VH]QDPF]
32ě(ä$1<PX]HXPWHOKDQDKDUD]LPRYD#VH]QDPF]
35$&+$7,&(7,&WHOLQIRFHQWUXP#SUDFKDWLFHHX
35$&+$7,&(.QLKNXSHFWYt0܄OOHU
35$+$.LZLWHOPDS\#NLZLFNF]
35$+$0DS\6HQRYiåQpQiPWHOPDS\DSUXYRGFH#YROQ\F]
35$+$9êVWDYLãWČPRĜVNêVYČWLQIR#PRUVN\VYHWF]
35Èâ,/<7,&3DPSHOLãNDWHOSHQ]LRQPLFKDO#TXLFNF]
35Èâ,/<7,&WHOLVSUDVLO\#HPDLOF]
3527,9Ë17,&WHOLQIRFHQWUXP#PXSURWLYLQF]
3527,9Ë1.URNRGêOt=22WHONURNRG\OL]RR#VH]QDPF]
3527,9Ë16HGPD0DVDU\NRYRQiPWHOUDMU\EDUX#VH]QDPF]
3ěË%5$07,&.QLKRYQD-DQD'UG\LFNR#NMGSEF]
3ěË%5$07,&WHOLQIR#SULEUDPFLW\F]
3ěË%5$0+RUQLFNpPX]HXPWHOLQIR#PX]HXPSULEUDPF]
3ěË%5$06YDWi+RUDWHOSURKOLGND#VYDWDKRUDF]
3ěË%5$=SHQ]LRQ3ĜtEUD]VNêWHOSHQ]LRQSULEUD]VN\#FHQWUXPF]
385.$5(&KRWHO3HOLNiQWHOZZZSHQ]LRQSXUNDUHFF]
387,07,&KRVSRGD8&LPEXU\REHFSXWLP#YROQ\F]
387,0SHQ]LRQWHOSHQ]LRQSXWLP#VH]QDPF]
5$%Ë+UDGQtNUiPWHO
5$'20<â/7,&WHOREHFUDGRP\VO#SRVWF]
52.<7$,613âXPDYDWHOLVURN\WD#QSVXPDYDF]
52ä0%(5.7,&KRWHO80DUWLQDWHO
52ä0,7È/37ě3RGEUGVNpPX]HXPSP#SRGEUGVNHPX]HXPF]
58'2/)296OXQHþQLFHRVWHODVSHNWUXP#YROQ\F]
ěË0297,&WHOLQIRULPRY#HPDLOF]
6('/ý$1<7,&WHOULV#PHVWRVHGOFDQ\F]
6('/(&UHVWDXUDFH%ODWD7HOKRGQ\FORYHN#YROQ\F]
6('/,&(7,&WHOLQIR#NUDMN\VHGOLFHF]
6(3(.29+RWêOHN0OêQ0DGČURYNDWHOPDGHURYND#YROQ\F]
6/$9.29X%UQD]iPHNWHOLQIR#]DPHNVODYNRYF]
6/$921,&(7,&WHOL#VODYRQLFHPHVWRF]
6/$921,&(NQLKNXSHFWYtDUR]KOHGQRYiYČåWHOVPHQ#TXLFNF]
62%ċ6/$97,&WHONRFRXUNRYD#PXVREHVODYF]
63È/(1e32ěËýË7,&WHOLQIRFHQWUXP#VSDOHQHSRULFLF]
651Ë7,&WHOVUQLLQIRFHQWUXP#WLVFDOLF]
651ËKRWHO6UQtWHOVUQL#KRWHO\VUQLF]
67$&+<7,&WHOLFHQWUXP#LVXPDYDF]
67$5e0ċ67232'/$1'â7(-1(0&\NORLQIRFHQWUXP
67$5e0ċ6723/$1'&\NORFDPSWHOLQIR#F\NORFDPSF]
672ä(&,613âXPDYDWHOLVVWR]HF#QSVXPDYDF]
672ä(&NLRVHNSDUNRYLãWČWHO
675$.21,&(&,$2]iPHNWHOFLDR#FLDRF]
675$.21,&(7,&WHOLQIRFHQWUXP#PHNVVWF]
675$.21,&(KUDGLQIRUPDFH#PX]HXPVWF]
67ě(/6.e+2â7,&(7,&WHOVWDURVWD#VWUHOVNHKRVWLFHF]
68&+'2/1$'/8ä9RGiFNi]iNODGQDWHOY]OX]QLFH#FHQWUXPF]
68&+'2/1$'/8äFDPS8StVNRYQ\FDPSSLVNRYQD#VH]QDPF]
68â,&(NHPSWHOLQIR#RWDYDWRXUF]
68â,&(7,&WHOLFVXVLFH#PXVXVLFHF]
68â,&(PX]HXPWHOPX]HXPVXVLFH#WLVFDOLF]
69$72%25FKDWDUR]KOHGQDWHOLQIR#UR]KOHGQDVYDWRERUF]

Pohádkové království
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69$7é-$11$'0$/âË7,&WHOVWDURVWD#VYMDQF]
7È%257,&WHOLQIRFHQWUXP#PXWDERUF]
7È%25+RXVĤYPOêQWHO
7(/ý7,&WHOLQIR#WHOFHWFF]
752&1293DPiWQtN-DQDäLåN\WHOWURFQRY#PX]HXPFEF]
7ě(%2ĕ7,&WHOLQIR#LWUHERQF]
7ě(%2ĕSDStUQLFWYtWHOZHJHQNLWWORYD#VH]QDPF]
7é11$'9/7$9287,&WHOLQIRFHQWUXP#WQYF]
7é11$'9/7$928ORGČ5HJHQWD.RORGČMGDYLGPDFKDUW#HPDLOF]
9(/(âË17,&WHOEDUWL]DO#SRPDOVLF]
9(/+$57,&(ěH]EiĜVWYt7LWWOWHOWLWWONDUHO#FHQWUXPF]
9(6(/Ë1$'/8ä1,&Ë7,&WHOLQIR#YHVHOLF]
9ċ7ě1ËNHPS9LNLQJWHOPDMHU#NHPSYLNLQJF]
9,03(5.7,&WHOLQIRFHQWUXP#PHVWRYLPSHUNF]
9,03(5..DOHLGRVFRSH3LYRYDUVNiWHO
9Ë7.ģ9+5È'(.6YDWê7RPiãWHONRYDFLFLQ#NRPLF]
9/$&+292%ě(=Ë7,&WHOSRGDWHOQD#YODFKRYREUH]LF]
92'ĕ$1<7,&WHOLQIR#YRGQDQ\QHW
92/$5<7,&LQIRFHQWUXP#PHVWRYRODU\F]
92/<1ċ7,&WHOLQIRFHQWUXP#NXOWXUDYRO\QHF]
9<62.È83ěË%5$0,SDPiWQtNWHOSDPDWQLN#DQWRQLQGYRUDNF]
9<ââË%52'7,&WHOLQIRFHQWUXP#PHVWRY\VVLEURGF]
9<ââË%52',QJHWRXUWHOLQIR#LQJHWRXUF]
=$'296SRUWKRWHO2/<03,$WHOUHFHSFH#VSRUWKRWHORO\PSLDF]
=$'29SHQ]LRQ$11$WHODYROGULFKRYD#TXLFNF]
=$'29NLRVHN3RGVWDGLRQHPWHO
=$'29KRWHO&KXUiĖRYUHFHSFH#FKXUDQRYKRWHOF]
=',&(äHOH]QLþQtPX]HXP9êWRSQDZZZVD[LF]
='Ë.29REFKRGQtGĤPWHONUHMFRYD#VH]QDPF]
='Ë.29KRWHOUHVWDXUDFHWHO]DPHN]GLNRY#VH]QDPF]
=/$7È.2581$7,&WHOVSLQDU#FEYNF]
=/$7È.2581$NHPS.2581$WHOUHFHSFH#NHPSNRUXQDF]
=/$7È.2581$NHPS8.XþHUĤWHOLQIR#NHPSXNXFHUXF]
=/,97,&WHOPX]OLYYDFNRYD#]OLYQHW
=58ý1$'6È=$928WHOLQIRFHQWUXP#PHVWR]UXFF]
=9Ë.297,&KRWHO=YtNRYWHOUHFHSFH#KRWHO]YLNRYF]
=9Ë.29KUDGQtSDUNRYLãWČWHO
=9ģ/(NHPS]YXOH#]YXOHF]
ä(/(=1È58'$7,&WHOLWFUXGD#VXPDYDQHW
ä(/(=1È58'$KRWHO.$5/âSLþiNWHONDUO#NDUOF]
ä(/(=1È58'$,6$OåEČWtQWHOLVDO]EHWLQ#QSVXPDYDF]
ä(/(=1È58'$PX]HXPWHOPX]HXPVXVLFH#WLVFDOLF]
ä,5291,&(]iPHNWHO]DPHN#]LURYQLFHF]
ä80%(5.WYU]WHO]XPEHUN#PX]HXPFEF]
-,1e32+È'.29e,1)2.$1&(/Èě(
&+2'Ë&Ë0DUWLQ3OXKDĜ
32-Ë='1È6WLIWHUĤYSåVSROHN9LPSHUNWHOVS]V#FHQWUXPF]
3/2928&Ë/RGQtGRSUDYD2UOtNQDG9OWDYRXWHOORGHRUOLN#VH]QDPF]
*0h1'1DWXUSDUN%ORFNKHLGHZZZJPXHQGDW
=:(77/7RXULVPXVLQIRUPDWLRQ=ZHWWOZZZ]ZHWWOLQIR
9(/,.212ý1Ë267529]DORåLOFHVWRYDWHO3DYHO3DYHOY~QRUX
NHOWRYLQ\#VH]QDPF]
9<35È6.$1ÈVSROHN .HOWRYLQ\
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Zpráva o stavu pohádkové unie za rok 2017 ke dni 1. 1. 2018
Zpráva u příležitosti konání XVI. Pohádkového poledne
dne 31. 12. 2017 - Samsonova kašna, Královské město
České Budějovice na řece Vltavě.
Všemu pohádkovému lidu sdělujeme, že pohádkový král
Václav V. Vydra zvaný, úspěšně vládne již čtvrtým rokem
Jižním Čechám pohádkovým, Šumavě a okolí. Pohádkový
kabinet České pohádkové akademie včetně ministrů pracuje ve složitých podmínkách. Hlavní pohádková kancelář
v Českých Budějovicích, na náměstí Přemysla Otakara II. ukončila svoji dlouholetou činnost dne 28. 2. 2017 z ekonomických důvodů. Opět a nově bude
otevřena hlavní kancelář v Praze během roku 2018. Kancelář jižních Čech pohádkových je nyní přemístěna do Hluboké nad Vltavou a kancelář Pohádková
Šumava do Mlázova. V roce 2017 se Pohádková Unie rozkládala od Prahy po
Karlovy Vary a na východě k Mikulčické rozhledně. Byly otevřeny další pohádkové infokanceláře. Bylo připraveno a uskutečněno přes 100 akcí – Kulinářské
zážitky, Poznávání za letních úplňků, Zvonkové průvody, Měsíc věží a rozhleden, Týden pramenů, studánek a kašen, Setkání s přáteli na náměstí Přemysla
Otakara II., byly vyhlášeny Pohádkové potraviny, Pohádkové dny s Václavem
V., proběhla Noc věží a rozhleden…
1. Nejvyšší ubytovací klasifikaci 3 korunky nikdo nově nezískal. Deset hotelů
a penzionů je zařazeno mezi „Pobyty s příběhem a sportováním“.
2. Prestižní ceny České pohádkové akademie „Jakub“ byly předány 19. 5.
v kategoriích:
- Kultura – Hynek Klimek za edici Strašidlářů
- Sport – ČASPV za EUROgym v Č. Budějovicích
- Počin roku – Ústředí KČT za převzetí Měsíce věží a rozhleden
Veletrhy Brno, a.s. Asociace turistických a informaþních center ýeské
Republiky,
ýeská pohádková akademie
dČkují
za spolupráci pĜi organizaci 21. roþníku soutČže
O NEJHEZýÍ TURISTICKOU POHLEDNICI ýESKÉ REPUBLIKY
ve dnech 18. – 21. 1. 2018
v rámci veletrhu Regiontour Brno
K výroþí 23 let Jižních ýech pohádkových s Jaroslavem Kerlesem.
Výsledková listina:
POHLEDNICE ýR 21. ROýNÍK
umístČní
1
2
3
4
5

název pohlednice - jednoobrázková
JeštČd
VČže
Hradec Králové
Lužické hory
Mrazivý veþer na Deþínském SnČžníku

body
20b
18b
17b
16b
14b

UmístČní
1
HoĜice
10b
2
Pálava
7b
3
Kyjov
6b
4
HoĜice, mČsto kamenné krásy
5b
5
ýervená Lhota
4b
HOěICE,MċSTO KAMENNÉ
Zvláštní cena ATIC ýR
KRÁSY

- Skokan roku – Míša Machartová za rekord ve sletu vlaštovek
- Nejhezčí pohádková kancelář – Pojízdná pošumavská kancelář ve Vimperku
3. Titul Český logovtip roku 2017 „loutka z Týna nad Vltavou“ od Jar. Kerlese
4. Inventura bohatství:
- Pohádkové logovtipy kapra Jakuba a jeho přátel - 195 (před rokem 193).
- Pohádkový kabinet ČPA v čele s králem, kancléřem, komořím, asistentem
krále, ministry a spolupracovníky. V součtu 42 lektorů ČPA (před rokem 40).
- Pohádkové infokanceláře vč. ubytovatelů – 215 (před rokem 256).
- Pohádková platidla – tolary: Zdeněk I., Václav V.
- papírové bankovky: 1 Troška, 1 Vydrák, 1 Tříkameňák.
5. Pohádkoví ministři podají informaci o své činnosti na XVI. Pohádkovém
dni 20. 4. 2018 ve Vimperku.
6. Nominace na prestižní ceny ČPA „Jakub za rok 2017“ v kategoriích:
- Kultura – Pavel Pechoušek a Hynek Klimek za tvorbu 1. časopisu Jč pohádkových, Jihočeské muzeum za „Poznávání za úplňků“, JCCR za edici
pohádkových knížek.
- Sport – TIC Borovany za MS v chytání borůvek do úst, Jiří Peltána TIC
Č. Budějovice za pořádání Dne věží a rozhleden, Novoměstská radnice
Praha za Měsíc věží a rozhleden.
- Počin roku – JCCR za vydání Pohádkového zpravodaje, novinářka Zdeňka Jelenová za časopis Písecký svět, Výstaviště Praha za výstup na rozhlednu „Výstaviště“ 28. 10.
- Skokan roku – Mořský svět Praha, Stanislav Loutchan a Jiří Šátava za vytvoření Pohádkové potraviny, Jaroslav Pavlica, Jana Peterková, René Koleš
za 1. ročník Medobraní v Olešníku.
- Nejhezčí pohádková kancelář – Mlázovy, TIC Hluboká nad Vltavou, TIC
Olešník
7. Pohádkové království děkuje:
- Pohádkovým infokancelářím, ministrům,
spolupracovníkům a všem příznivcům.
- Jihočeskému kraji, Jihočeské centrále cestovního ruchu, Královskému městu na Vltavě, SCR JHK a KOH-I-NOORu a.s.

autor / pĜihlašovatel
Lad. Renner / ŠtČpán Kraml, Velký Osek
JiĜí Šebek/ David DvoĜák, MukaĜov -Srbín
Robert PrĤcha/ Hradec Králové
Ladislav Renner / ŠtČpán Kraml, Velký Osek
Daniel ěeĜicha/ David DvoĜák, MukaĜov- Srbín

Robert PrĤcha/ TIC HoĜice
Jan Miklín / TIC Mikulov
MČsto Kyjov, odbor školství a kultury
Robert PrĤcha, TIC HoĜice
Aleš Motejl/Aleš Motejl
Robert PrĤcha/ TIC HoĜice

KAPESNÍ KALENDÁěÍK ýR 5. ROýNÍK
1
2
3

..ýeský ráj
.MČlník v zimČ
Tábor

1
2
3

.Stezka korunami stromĤ, Krkonoše
.Socha sv. Václava v Praze
PĜístav Hluboká nad Vltavou

33b
21b
18b

..TIC Turnov
. TIC MČlník.
TIC Tábor

TURISTICKÁ VIZITKA ýR 4. ROýNÍK
25b.
15b
14b

Turistický deník
.. Turistický deník
TIC Hluboká nad Vltavou

VÝROýNÍ TURISTICKÁ ZNÁMKA 2. ROýNÍK
1
Praha , Pražský Hrad
26b
Turistické známky RýnaĜov
2
.Medobraní Olešník
24b
TIC Olešník
3
Pochody Šumavou
22b
TIC Mlázovy
Finále soutČže pohlednic se zúþastnilo 154 pohlednic, 34 kapesních kalendáĜíkĤ a 38 turistických
vizitek.
Celkový poþet pĜihlašovatelĤ vþetnČ TIC 32.
Hlasovalo 71 odborných úþastníkĤ výstavy Regiontour Brno ve dnech 18. – 19. 1. 2018.
Z této soutČže vzniká putovní výstava "Turistická pohlednice ýR 2018" , kterou zapĤjþíme za cenu
dopravy.
Vernisáž probČhne na veletrhu Holiday World v Praze ve þtvrtek 15. 2. 2018 v 10.30 hod.
JedinČ zde budou pĜedány diplomy a odmČny, které nebylo možné pĜedat v BrnČ.
Informace :telefon 602443189, mapcentrum@seznam.cz, www.pohadkovekralovstvi.cz,
Facebook: Pohádkové království
Za správnost : ©Mgr. Marcel Goetz, pĜedseda ýPA a spoluzakladatel Jižních ýech pohádkových,
JCCR a ATIC ýR.
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Za Pohádkový kabinet ČPA -Marcel Goetz,
Miloš Dědič, Milan Poláček
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DĚNÍ V MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Mateřská škola
V naší mateřské škole už jsme se zadaptovali
a zvykli si na sebe. Také jsme spolu zažili spoustu nových zážitků, např. divadla, návštěvu místní hasičárny, Mikuláše, Vánoce, přírodovědný

program. A sotva jsme se rozkoukali, je tu druhá
polovina roku. Čekají na nás divadla, různé programy o přírodě, karneval, návštěva knihovny
a základní školy, Velikonoce, školní výlet, Svátek
matek a Den dětí, ale hlavně v dubnu zápis našich
předškoláčků do základní školy a v květnu zápis
nových dětí do školky. Letošní školní rok je pro
nás významný, čekají nás oslavy čtyřiceti let trvání naší mateřské školy. Moc se těšíme na bývalé
školáčky, kteří se určitě do nynější školky přijdou
podívat a zavzpomínat na krásné bezstarostné
časy. O termínu dne otevřených dveří vás budeme
ještě informovat. Než se ale návštěvní den uskuteční, musíme ještě doladit nové dopravní hřiště,
které je krásné, ale chybí úprava terénu, připravit

fotky (nové, ale i „památeční“) a potom vás velmi
rádi přivítáme u nás ve školce.
Za mateřskou školu napsala Dana Kuboušková,
vedoucí učitelka

Základní škola
ZŠ Olešník. Při ohlédnutí za rokem 2017 v naší
škole musím konstatovat, že se nám velice pěkně daří udržovat přátelské a motivující klima ve
škole. Žáci vesměs velmi dobře prospívají, daří se
nám naplňovat požadované kompetence a máme
radost ze setkávání s rodiči, příbuznými i s občany obce při různých mimoškolních akcích.

peními k obohacení společenského života v obci.
Před koncem roku jsme připravili pohádku Čert
a Káča. Velkou radost jsme měli z návštěvnosti
na našich vystoupeních a také se nám podařilo
uspořádat skvělou vánoční dílnu, kde si mohli
všichni zájemci vyrobit různé vánoční výrobky
a naladit se na sváteční atmosféru.

úřadu. Tím bych chtěla poděkovat všem rodičům,
kteří nás podporují, pomáhají dětem s přípravou
výrobků a tak umožňují i vznik takovýchto akcí.
Dále děkuji za spolupráci celému kolektivu pracovníků naší organizace ZŠ a MŠ Olešník. A v neposlední řadě děkuji za skvělou spolupráci s Obcí
Olešník a s SDH Olešník.

Stalo se dobrým zvykem, že se škola zúčastní veřejných akcí a přispívá svými kulturními vystou-

Úspěch měla i již tradiční vánoční výstava, kterou pořádáme každoročně v prostorách obecního

S přáním všeho dobrého do nového roku 2018
Mgr. Zdeňka Hucková
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CO SE UDÁLO V OBCÍCH
Minulý rok u hasičů v Chlumci
V loňském roce jsme se opravdu nenudili.
V březnu jsme při sobotní brigádě vyčistili odtokovou stoku velkého rybníka a okolí tenisového hřiště od náletových dřevin a odpadků. Po této brigádě
na nás čekala obrovská hromada klestu, kterou bylo nutno zlikvidovat. Aby
měli obyvatelé Chlumce možnost zbavit se klestu po jarním ostříhání svých
stromků, nechali jsme likvidaci klestu na duben, kdy jsme celou hromadu
spálili a zároveň jsme uklidili plochu tenisového hřiště a celou plochu hřiště
jsme umyli hasičskou stříkačkou, aby byla připravena na letní využití.
V dubnu jsme také připravili májku, kterou jsme 30. dubna postavili na návsi u zbrojnice
Na začátku května jsme již tradičně sebrali železný šrot, staré elektrospotřebiče a pneumatiky. V letošním roce opět sběr proběhne na začátku května.
Na konci května jsme uspořádali dětský den na fotbalovém hřišti. Pro děti
jsme připravili různé soutěže a následně si děti mohly vyzkoušet hasičskou
techniku. Chlumecké děti, které soutěží pod vedením Petra Jozy společně
s purkareckými dětmi předvedly následně svůj soutěžní útok a samozřejmě
došlo na to, že děti „ukecaly“ tatínky k předvedení stejného útoku. Tatínkové
kupodivu souhlasili a byla z toho velká legrace. Zrodil se také nápad, že by se
mělo mužstvo SDH Chlumec zúčastnit hasičské soutěže při příležitosti výročí SDH Purkarec. Nikdy jsme nesoutěžili a na trénink jsme měli jen 14 dní,
ale za vydatné podpory purkareckých hasičů jsme si útok několikrát zkusili
a den před soutěží ještě trénovali „na sucho“ u naší zbrojnice a vyšlo z toho
krásné šesté místo z deseti mužstev. Podle všech skutečností jde o historicky
první takovou soutěž, kterou mužsto SDH Chlumec absolvovalo. Jsme hrdi
na to, že se to povedlo a určitě se nebráníme dalšímu soutěžnímu působení.
Poslední sobotu v červnu jsme uspořádali „2. TRADIČNÍ HASIČSKÝ
PLES NETRADIČNĚ V LÉTĚ“. Z kapacitních důvodů klubovny nejde ples

Suchá příprava u naší zbrojnice před soutěží v Purkarci.

uspořádat v zimě a tak nás napadlo zkusit zavést novou tradici letního plesu. Celou akci jsme spojili se setkáním rodáků, hrála nám kapela K-Club
a samozřejmě nechyběla tradiční plesová tombola a v jednu chvíli jsme napočítali 95 návštěvníků. Vzhledem k velmi pozitivním ohlasům věříme, že
tato akce se stane opravdu tradiční a na poslední červencovou sobotu tohoto
roku již máme opět v plánu ples uspořádat. Hrát bude opět K-Club, opět nebude chybět tombola a v letošním roce věříme v překonání 100 návštěvníků.
Tak nám s tím prosím pomozte a přijďte se s námi pobavit.
Na konci září jsme uspořádali Václavskou zábavu.
V listopadu jsme provedli brigádu na údržbu zbrojnice a klubovny, upravili jsme okrasné dřeviny v okolí klubovny, opravili jsme dětské prolézačky
a také jsme v celé obci vyčistili dešťové vpusti do kanalizací.
V sobotu před první adventní nedělí jsme připravili osvětlení vánočního
stromku na návsi a večer ho slavnostně rozsvítili. Jako již tradičně byl připraven horký svařák a čaj, pro děti malý dárek a prskavky.
V prosinci jsme uspořádali mikulášskou zábavu a ta byla poslední naší akcí
v minulém roce.
V tom letošním máme v plánu ještě minimálně jednu akci navíc, ale zatím
nechci nic prozrazovat předem. Nechejte se překvapit.
Na závěr bych rád poděkoval všem členům SDH Chlumec, ale i ostatním
spoluobčanům, kteří nám pomáhají a podporují nás za aktivní činnost
a pozitivní přístup při pořádání akcí a brigád. Dělá nám radost, že naše
činnost má smysl.
Za SDH Chlumec Honza Mach – místostarosta sboru

Příprava dětí na předvedení útoku na dětském dnu.

A takhle to vypdaá, když se tatínkové a různí jiní mistři nechají ukecat k předvedení útoku, když to nikdy předtím nedělali.

Dětský den v Chlumci.
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Vzorně upravovaná
a pravidelně doplňovaná
nástěnka v Nové Vsi
si zaslouží pochvalu.

AKTUÁLNÍ DĚNÍ V OBCI
Proč český prezident nemusí být nutně dříve politikem
Prvním důvodem, proč prezidentem nemusí být bývalý premiér, předseda
velké strany nebo třeba senátor, jsou pravomoci hlavy státu. Ústava prezidentovi nepřiznává zvlášť velkou politickou moc, není součástí exekutivy
ani zákonodárných sborů, vládu by měl jmenovat v souladu s ústavními
zvyklostmi (tedy tak, aby mohla dostat důvěru sněmovny). Zkrátka žijeme
v parlamentní, nikoli prezidentské demokracii a přímá volba na tom nic
nemění. Ačkoli se to v posledních patnácti letech zdálo někdy být jinak,
prezident České republiky jednoduše nemá proč být aktivním hráčem na
politické scéně. Respektive tak momentálně není náš systém nastaven, hlava
státu je ve velké části pravomocí zcela podřízena pravidlům. Prezident nemá

vliv na to, kolik přijme Česko uprchlíků, jaká bude jeho pozice v EU, ani kdy
a zda ČR přijme euro. Proto prezidentem může být i někdo, kdo politiku
zevnitř nezná – nebrání mu to jednat procesně správně a v duchu ústavy.
Prezident republiky má především výraznou symbolickou moc. Může
být zprostředkovatelem dialogu mezi občany a politiky, jeho slovo má pro
společnost váhu. Nepolitický prezident může mít výhodu – už jen proto, že
k němu nemusí mít většina společnosti automatický předsudek. Nezávislost
na stranách a nezatíženost politickou minulostí nemusí být pro prezidenta hendikepem, naopak pro něj může představovat i výhodu. Zbývá už jen
otázka, jak dobře ji dokáže využít.

Něco od sousedů
Dne 20. ledna 2018 byl v Parlamentu ČR, konkrétně v Senátu České republiky, mimo jiných vyznamenán i náš soused STAROSTA Obce ZAHÁJÍ pan
Jiří NOVÁK, který zasvětil podstatnou část svého dosavadního života práci
v zemědělství a pro spokojenost občanů. Od roku 1965 jako učeň vystudoval
učiliště a vyučil se automechanikem. Po vyučení začal pracovat v JZD Olešník a následně absolvoval základní vojenskou službu v Týně nad Vltavou.
Zde jsme se poprvé v životě setkali - jako vojáci základní služby. Po dvou
letech jsme se rozešli do svých domovů. On zůstal zde doma a já se vrátil do
rodného Valašska.
Život tomu chtěl a já k tomu přispěl, že jsem se po létech objevil v Olešníku. Jaké bylo mé překvapení, když jsme se s Jiřím potkali. Jiří ač Zahájský

reprezentoval mimo jiné i Olešník v kopané a dosahoval s mužstvem mnoha úspěchů, ať již v zemědělských pohárech, tak i soutěžích. Po celou dobu
pracoval v různých komisích a funkcích v JZD – poté ZOD Olešník, včetně
funkce předsedy. Od 2013 po odchodu do důchodu se věnuje veřejné službě
do současné doby.
Milý Jiří, dovoluji si Ti k tomuto ocenění poblahopřát a dále Ti přeji hodně
dalších sil v soukromém životě i ve službách občanům.
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Spolubojovník a starosta Obce Olešník:
Kamarád Jarda PAVLICA
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JAK SI PORADIT S VOLNÝM ČASEM...
Cestování
I v této seminární práci mám několik důvodů, proč jsem si zvolila na
téma své další seminární ročníkové práce při studiu U3V JčU ZSF
v Českých Budějovicích Cestování s Rožmberky v novodobém čase
roku 2018.

Studium života středověkého rodu, pro nejen jižní Čechy velmi významných Rožmberků, mi umožňuje putovat v jejich době, po jejich
sídlech dosud existujících, ale už i v ruinách zmizelých či dokonce
vegetací zarostlých. Takže pokračuji v tématu cesty jako poznání.
Hlavně poslední dva Rožmberkové povýšili cestování ve své době
na nejvyšší možný stupeň vzdělávání se.
Efektivně a s rozmyslem využili dostatek peněz jako investici do
sebe a do svého pozdějšího rozumného vládnutí a života. Dlouhodobější zvídavý pobyt v cizích zemích (Itálie, Německo, Nizozemí,
Anglie) jim umožňoval pochopit mnohé dění a zákonitosti své renesanční doby. Poznávali tak, jak se žije jinde, proč lidé jednají,
jak jednají. Připravili se jak zpracovat iluze, jak pochopit koexistenci
mezi lidmi a státy i územními celky. Naučili se rozvíjet a využívat
svoje možnosti. Praktickým příkladem logického pokroku využitím
vypozorovaného může třeba také být budování sídla Bechyně – čistota v jídle vede ke zdraví, čerstvá zdravá voda prospívá.
Středověká doba nebyla myšlenkově dekadentní jako ta dnešní.
Tradice se stvrzovala krví a děti se dívaly s hrdostí na skutky svých
předků. Nikoho nezajímaly řeči, zda náhodou někdo neporušoval práva sousedů. Rozhodoval výsledek. Život byl boj o místo na
slunci. A víra – je jedno, zda v boha, ve vlastní národ či na úspěch
– byla rozhodujícím kritériem. Lidé chtějí vždycky zbohatnout,
není to nic špatného. Od té doby, co byly vynalezeny peníze, neexistuje lepší způsob, jak odměnit úsilí a snažení. Jenže rozdíl proti
dnešku tu přece jen je. Kdo nějaký majetek získal, věděl současně, že ho musí chránit. Ruku v ruce s tím tedy kráčela odpovědnost. V zemi, která ztratí svá práva, majetek nic neznamená.

A proto se šlechta většinou chovala odpovědně, navzdory tomu, že
usilovala o majetek. Pochopení historie pomáhá lidem vyznat se
i v současné době. Dnes se po světě šíří islám, vlastně nic nového. Ve
středověké době Rožmberků hrozilo osmanské nebezpečí – šířené
výbojnými, stálým bojem zocelenými Turky - po světě 16. století.
Pro náš svět jsou Rožmberkové velkým odkazem. Cesta k moci
není nikdy cestou pravdy a lásky. Je to kombinace ctižádosti a odpovědnosti, provázejí ji skutky vznešené i takové, o kterých je lepší pomlčet. Tohle si prožil každý panovník, středověký i novověký,
ty současné nevyjímaje. Snad jen s tím rozdílem, že míra ctižádosti
a neodpovědnosti je dnes mnohem větší než kdysi.
Pro mne v současné době studentky historie je tento činorodý a úspěšný
rod důkazem, že pro vstup do evropské politiky se hodí i čeština a že je
třeba neustále myslet na to, jaké bude postavení českého státu. Proti nebezpečí je nutné dopředu pracovat na obraně a umět se bránit. Smysl je
v tom, že je třeba chránit vlastní zemi třeba i profesionálním dobře vedeným vojskem, ale i úctou k zákonům a odpovědností. Že je
důležité uvážlivě pracovat s mírem, se smírem, i s diplomacií, ale
i s penězi a že válka není žádné řešení, ať už mezi národy, ale i sousedy. Svoboda má být pro všechny (viz již středověký Majestát na
náboženskou svobodu). Mírou svobody má být i právo na nesouhlas
s vrchností a ideologickými dogmaty pánů. Pokud se tedy někdo cítí
být Čechem, je to dar, nikoli xenofobie. Dnes se nebojuje za křesťanskou víru, ale za víru podivného evropanství, k němuž patří představa, že je třeba zničit téměř vše, co naši předkové vybojovali.
I v této seminární práci ráda použiji novodobé cestování s Pohádkovým královstvím po jižních Čechách prostřednictvím zmapování informačních center v místech, kde žili Rožmberkové. Pak
i čtením bájí, pohádek, představením pohádkových postaviček, logovtipů a sběratelských razítek řeknu vnukovi o historii.
I on už začíná poznávat svět jiných kultur, jazyků a historie…
úryvek z ročníkové práce, JP
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Inge Švandová - Koutecká -Rožmberský kalendář
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KULTURA
Nová kniha
KNIHA: Autorka bestseleru Jak zhubnout bez diety - Charla Krappová uvádí několik zásad, jimiž by se prý měly řídit ženy vyššího
věku tápající v odpovědi na otázku: Je vhodné oblečení přiléhavé
nebo volné? Mnohé mohou vypadat překvapivé, ale zkusme to, fungují. Velký zadek. Nezakrývejme ho dlouhými tunikami a košilemi,
ty ho mnohdy jen zvýrazní, zvláště když jsou světlé nebo se vzorem.
Povadlé paže. Kdo pravidelně necvičí, má zkrátka postupem času
na pažích kůži poněkud povadlou. Potýkají se s tím ženy baculaté
i štíhlé. Zapomeňme na krátké rukávky obepínající paže, natož na
trička na ramínka. A pozornost odpoutejme pěstěnými nalakovanými nehty či výrazným náramkem či prstenem. Každý se podívá
na ně, ne na paže. Vystouplé břicho. Potýká se s ním většina žen.
Takže konec se sukněmi či kalhotami s pružným pasem či šňůrkou
v pase. Zde je ideální volný svetr, košile či tunika. Ale k ní kalhoty úzké. Nejhorší je volná tunika a volné plandavé kalhoty. Taková
kombinace sluší jen ženám velmi štíhlým, přestože si mnohé dámy
paradoxně myslí, že takto zakryjí svou tloušťku. Velká prsa. Neschovávat. Zatímco mnohé ženy podstupují plastické operace, aby měly
prsa větší, spousta zralých žen má pocit, že jde o cosi, za co je třeba
se od určitého věku stydět. A proč by sedmdesátiletá žena najednou
měla předstírat, že nemá prsa, když je má? Neznamená to, že je má
vyložit do výstřihu a obepnout puntíkovaným tričkem. Ale když jsou
umístěna v kvalitní podprsence a jejich nositelka má jednoduchou
košili pánského typu nebo volný svetřík s výstřihem do véčka, vypadá to skvěle ve třiceti i v sedmdesáti. Zlatým pravidlem je, že když
je část oblečení volná, druhá by měla být přiléhavá. To znamená:
Volná tunika a úzké kalhoty. Krátké vypasované sáčko a kalhoty volné, splývavé. Zapomeňme na kombinace jako jsou legíny a upnuté
tričko, případně volné dlouhé sako a široká nabíraná sukně. Ostatně,
uvědomme si, že mnohdy obdivujeme známé ženy na fotkách či ve
filmech a pak, když je vidíme ve skutečnosti řekneme si: Jé, to bych
neřekla, že má tak hubené nohy nebo tak vrásčitý krk. Vtip je v tom,
že ona nebo její stylisté, vědí, jak se oblékat, aby vypadala skvěle. Oblékání a móda jsou často nazývány hrou. Je to hra, ale zároveň jde
i o důležitou věc, která může ovlivnit to, jak se cítíme, jak prožijeme
den, jaké máme sebevědomí. A na to se nabaluje řada dalších věcí.

Sebevědomá spokojená žena má více přátel, více možností zábavy,
více možností prožívat svůj život tak, jak jí to vyhovuje, k vlastní spokojenosti. Proto je dobré nad oblékáním přemýšlet a občas nějaké ty
finty stylistů vyzkoušet. Rozhodně je škoda si jen říkat: Však co už,
je mi přes šedesát, přibrala jsem, tak je třeba se zahalit do volných
hadříků.
-------------KNIHOVNA V OLEŠNÍKU: V minulém roce jsem jako vždy
každým rokem nakupovala v polovině listopadu nové knihy pro naší
obecní knihovnu. Už několik let nakupuji v NC Géčko, knihy Dobrovský. Jako knihovna máme nárok na 20 procentní slevu na každou
knihu. V celkové hodnotě necelých 13.500,00 Kč jsem vybrala celkem 57 nových knih. Některé tituly uvádím - pro nejmenší čtenáře
Obrázkové pohádky, Anička na řece, Doktor proktor a velká loupež,
Polní žínka Evelínka, Krtek a zahrádka. Pro starší čtenáře Losos v kaluži, Kdo zabil Snížka a Šlehačková oblaka od blogerky TerezaInOslo.
Můj atlas Česka je naučná literatura pro školáky a zvídavé čtenáře.
Pro dospělé uvedu jen několik titulů, jako například Husitská epopej
IV. od V. Vondrušky, Almužna jen pro bohaté od H. M. Körnerové,
Lovec Králíků - Lars Kepler, Opravář osudů - R. Fulghum, Nomád J. Swallow, Řeka bohů, Faraon - W. Smith.
Na začátku tohoto roku jako vždy připravuji výkaz za rok 2017.
V knihovně je zaevidováno 3.915 knih, z toho 3.407 činí beletrie
a 508 naučná literatura. Knihovnu za rok 2017 navštívilo celkem
246 čtenářů, kteří si vypůjčili 1.138 knih, což je jen o 5 knih méně,
než v roce 2016.
Ale jako vždy je to velmi málo. Pořád doufám, že se návštěvnost
zvýší, až bude na webových stránkách obce přístupný katalog knih
knihovny. Ke konci roku jsem uložila do počítače 2.727 knih. Zbývá ještě necelých 1.820 knih, ale z toho se musí odečíst knihy, které
vyřadím. Jejich počet bohužel nevím. Z tohoto přehledu je vidět, že
snad do léta bude připravený na webu Obce Olešník nový katalog
pro další NOVÉ čtenáře.
R. Popelová, obecní knihovna

Rady z manuálu pro šicí stroje Singer z roku 1949.
Připravte se psychicky na šití. Přemýšlejte o tom, co budete dělat…
Nikdy se nepouštějte do šití se vzdycháním nebo bez zájmu. Nedosáhnete dobrého výsledku, pokud k šití přistupujete s lhostejností.
Nikdy nezačínejte šít, pokud máte dřez plný špinavého nádobí nebo
neustlané postele. Pokud musíte udělat naléhavé domácí práce,
napřed je udělejte, abyste měla mysl volnou a mohla si užít radost
ze šití. Když šijete, udělejte si šití tak přitažlivé, jak je to jen možné. Oblékněte si čisté oblečení. Připravte si k šicímu stroji pytlíček
s francouzskou křídou, abyste si mohla občas poprášit prsty. Upravte
si vlasy, přepudrujte se a namalujte si rty růží. Pokud máte obavu, že
by mohl přijít nějaký návštěvník nebo se mohl vrátit domů manžel,
a vy byste nevypadala upraveně a v pořádku, nebudete mít ze šití
potěšení.
Volně přeloženo z originálu na Facebooku
https://www.fler.cz/atelier-johanna
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S příchodem nového roku začíná platit řada změn, další by měly
nabýt účinnosti během roku. Od ledna 2018 se zvyšuje daňová sleva na první dítě ze současných 1.117 korun na 1.267 korun měsíčně.
Zaměstnanci, kteří nechávají zúčtování daně na svém zaměstnavateli, to poznají hned na lednové výplatě. Kdo podává daňové přiznání sám za sebe, ten si vyšší slevy započítá až v přiznání, které bude
odevzdávat na začátku roku 2019. Částky daňové slevy na další děti
zůstávají pro rok 2018 na úrovni roku 2017, na dvě děti to je 1.617
korun a na tři a více 2.017. Dobrou zprávou pro živnostníky je, že
se jim vrací možnost odečíst si slevy na manželku/manžela bez příjmů a také na děti v případě, že uplatňují výdaje paušálem. Má to
ale háček. Zároveň se snižuje maximální částka, od které je možné
paušální náklady odečítat. V daňovém přiznání za rok 2017, které
budou podávat na začátku roku 2018, si ještě živnostníci mohou vybrat pro sebe výhodnější variantu, příjmy za rok 2018 už ale bude
třeba zdanit podle nových pravidel. S růstem minimální mzdy roste i maximální možná daňová sleva za umístění dítěte do školky.
V roce 2018 bude možné odečíst až 12.200 korun, o rok dříve to bylo
11.000 korun. Lidé, kteří uplatňují daňovou slevu na dítě a dostanou se ve výsledku k záporné dani, od státu inkasují takzvaný daňový bonus. Jeho maximální výše je 60.300 korun. Bonus mohou
využít jen lidé, kteří měli v kalendářním roce příjem minimálně ve
výši šestinásobku minimální mzdy, pro rok 2018 tedy tento limit
roste na 73.200 korun. Nově se také omezuje okruh příjmů, které
se do limitu počítají. Nově půjde jen o výdělky ze zaměstnání nebo
podnikání, už nikoliv o příjmy z nájmu nebo kapitálového majetku. Zatímco srážková daň u příjmů plynoucích z dohod o provedení
práce zůstává stejná (včetně stávající hranice maximálních příjmů
10.000 korun měsíčně), nově se srážková daň použije i u příjmů
z dohod o pracovní činnosti. Počínaje rokem 2018 bude z dohody
o pracovní činnosti do 2.500 korun měsíčně srážena daň ve výši 15
procent a tento příjem nebude třeba uvádět do daňového přiznání.
U EET dojde od konce února ke zrušení povinnosti uvádět na účten-

ce DIČ nebo evidovat platby platební kartou nebo přes platební brány. Nová pravidla pro důchodový věk. K dobrovolnému důchodovému pojištění se od února budou smět přihlásit jen ti, kdo mají
za sebou alespoň rok práce či podnikání, ze kterého odváděli pojištění. Nadále platí, že dobrovolného důchodového pojištění může
být účasten občan starší 18 let. V roce 2018 činí minimální měsíční
pojistné na dobrovolné důchodové pojištění 2.099 Kč. Dostupnější
důchody, sirotčí důchody. Hodinová minimální mzda se zvyšuje na
73,20 Kč. Se zvýšením minimální mzdy souvisí i zvýšení odvodů na
zdravotní pojištění, pokud spadáte do kategorie osob bez zdanitelných příjmů. Nově na odvodech zaplatíte 1.647 Kč měsíčně, namísto dosavadních 1.485 Kč. A zvyšuje se i maximální možný výdělek,
který si smíte vydělat jako uchazeč o zaměstnání, aniž by vás vyřadili
z evidence uchazečů. Z dosavadních 5.500 Kč si nově můžete měsíčně přivydělat 6.100 Kč. Od 1. ledna se také zvyšují maximální částky,
které můžete dostat jako podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Nově činí maximální podpora v nezaměstnanosti 16.682 Kč
a maximální podpora při rekvalifikaci 18.659 Kč. Zvýšení či změny renty za poškození zdraví, diety a stravné, zdravotní pojištění, sociální pojištění, nemocenská, ošetřovné, rodičovská flexibilnější. V bankovnictví – větší ochrana pro majitele karet. Pro všechny podnikatele
a firmy, které kromě jiného musí obnovit souhlasy se zpracováním
osobních dat. Například v případě velkých e-shopů jde o statisíce
kontaktů. Nová povinnost vyplývá z evropského nařízení (General Data Protection Regulation) a v Česku pravidla začnou platit od
28. května. Nařízení míří na firmy, instituce i jednotlivce, kteří zacházejí s osobními údaji, ať už zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů. Pokuty hrozící za nedodržování nařízení mohou dosáhnout až
20 milionů eur, nebo až čtyři procenta celkového ročního obratu firmy. I dál budete dostávat u lékaře papírové recepty, nově na nich
bude identifikátor (čárový kód), pomocí kterého lékárník najde
eRecept v systému. Můžete si také říci o zaslání identifikátoru přes
SMS, e-mail nebo aplikaci v telefonu.
Zdroj internet, JP
Rodina, přátelé, komunita. To vše je důležité pro naše
štěstí, sebevyjádření, růst a tvorbu.
Čas strávený o samotě vám umožňuje se plně soustředit, tvořit, být produktivní, ale také může vést k nudě,
uzavření a ustrnutí. Proto potřebujeme podporu od lidí,
které známe a kterým věříme.
Dobré rodiny nás podporují, dávají nám důležitou zpětnou vazbu, přijímají nás takové, jací jsme.
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EXTRA RYCHLÉ BANÁNOVÉ PALAČINKY
Suroviny:

• 2 banány
• 2 vajíčka
• 1 lžíce špaldové mouky

• javorový sirup (med) - na oslazení
• kokosový olej

Postup:
• Oloupaný banán rozmačkáme vidličkou.
• Přidáme dvě vajíčka, která spolu s banánem rozšleháme dohladka.
• Pro získání správně konzistence přidáme lžíci špaldové mouky.
• Přidáme trochu javorového sirupu (medu) na oslazení.
• Na nepřilnavé pánvi s trochou kokosového oleje usmažíme z obou stran menší palačinky.
• Jako ozdobu můžeme použít čerstvé ovoce, bílý jagurt a vše přelít javorovým sirupem.

REPORTÁŽE, POZVÁNKY

Dne 6. 12. 2017 oslavila 90 let
paní Marie HROMADOVÁ z Olešníka.
Blahopřejeme!

OBEC OLEŠNÍK Vás srdečně zve na
OBEC OLEŠNÍK Vás srdečně zve na

OBECNÍ SVÍČKOVÝ
PLES
OBECNÍ
SVÍČKOVÝ
PLES
v pátek 23.2.2018 od 20:00 hod v sále OLEŠNICKÉ HOSPODY

v pátek 23.2.2018
od 20:00 hod v sále OLEŠNICKÉ HOSPODY
k poslechu a tanci hrají VRBOVCI
k poslechu a tanci hrají VRBOVCI
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Dnešní téma novin
K minulému tématu: Trápit se kvůli minulosti nebudu. Udělala jsem, co jsem
udělat chtěla a nelituji. Mám a vždy budu mít chyby, kterými se učím. Kdo
o mě co říká mě nezajímá, život mám jen jeden a budu ho žít, tak jak chci.

to, co je baví a co by v budoucnu rády dělaly. „Přestanete-li své děti kamkoliv
směřovat a budete se jen těšit ze života s nimi, pak vězte, že nebudete mít čeho
litovat,” radí terapeutka.

Zdravotní sestra Bronnie Wareová na základě svých dlouholetých zkušeností s umírajícími lidmi napsala knihu - Čeho na smrtelné posteli lidé nejvíce
litují. Chtěla dát lidem návod, co na svých životech změnit, aby nakonec
nelitovali.

3. Kéž bych měl odvahu vyjádřit své pocity. Dávat najevo své pocity jako
vzrušení, štěstí, smíření, hněv, smutek, radost či pocity viny by mělo být
součástí našich každodenních životů. Pokud tak nečiníme, ubližujeme tím
především sobě, protože potlačování pocitů škodí fyzickému i psychickému zdraví, ale zároveň také svým dětem, protože i ony je začnou potlačovat
a nevědomě si tak škodit. „Děti by od mala měly vědět, že emoce k životu patří, a to i ty negativní. A je naprosto v pořádku, skrz ně komunikovat s okolím.
Jedině tak z nich vyrostou zdraví jedinci, kteří se dokážou v životě poprat se
všemi nástrahami. Zároveň se tak naučí soucitu, pokoře a schopnosti odpuštění,” upozorňuje expertka.

1. Kéž bych měl odvahu žít život dle vlastních představ a ne takový, jaký
ode mě ostatní očekávali. Velmi často lidé na smrtelné posteli litují toho,
že místo na sebe neustále hleděli na své nejbližší. Svůj život tak směřovali podle představ druhých místo toho, aby upřednostnili své vlastní tužby
a přání. Je to i jedna z věcí, kterou by měli mít všichni rodiče neustále na mysli. „Děti nejsou pokračováním nás a rozhodně nemají plnit naše vlastní sny, pokud nejsou totožné s jejich vlastními. Každé dítě má své vlastní sny a představy
o životě a úkolem rodičů by mělo být, vychovávat je ve víře, že mohou dělat vše,
po čem touží,” vysvětluje na svém blogu rodinná terapeutka Mia Von Schaová. „Pokud si dokážeme připustit, že se naše dítě dívá na svět jinýma očima,
dovolíme mu být samo sebou. Stačí jen, když budeme sledovat zpovzdálí jeho
životní cestu. Děti se stejně nejvíce učí tím, že sledují náš vlastní život. Chcemeli jim tedy jít příkladem, měli bychom začít u sebe, u svých životů, tak aby si od
nás mohly vzít skutečně to nejlepší,” dodává terapeutka.
2. Kéž bych nepracoval tak tvrdě. Na smrtelné posteli od lidí nikdy neuslyšíte: „Škoda, že jsem nevydělal víc peněz.” Ve skutečnosti je tomu přesně
naopak. Lidé litují času stráveného honěním se za mamonem, uvědomují
si totiž, že díky tomu přišli o to nejcennější - o čas strávený s dětmi a rodinou. „Děti nepotřebují blahobyt, drahé dárky, luxusní dovolené, ale náš čas,
naší lásku a naše vedení,” vysvětluje Mia Von Schaová. Mnozí lidé si bohužel neuvědomují, že dětství trvá jen velmi omezenou dobu. Pro své děti, ale
i sami sebe přitom nejvíce udělají, když se v dětství svých potomků spokojí
s menším příjmem peněz a jednodušším životem a společně si ten čas skutečně užijí. Zároveň není od věci přestat tlačit své děti do vzdělání, profesního a kariérního úspěchu a dát jim raději prostor pro to, aby si našly samy
Ačkoli nejde o církevní svátek, termín masopustu se určuje podle data Velikonoc. Odehrává se
před Popeleční středou, která zahajuje předvelikonoční postní období. A protože Velikonoce
jsou svátkem pohyblivým, může masopustní
neděle připadnout na období delší než měsíc (od
1. února do 7. března). Letos je masopustní období dlouhé 38 dní.
• Tučný čtvrtek – předchází Popeleční středě.
Příprava na masopust tradičně začínala ve čtvr-

4. Kéž bych zůstal v kontaktu se svými přáteli. Největší chybou je, pokud se
po narození dětí postupně vzdáte svých přátel, koníčků a v podstatě všeho,
co jste kdy měli rádi. I když mít děti je časově náročné, vždy byste si měli najít chvilku sami na sebe a na lidi a věci, co máte rádi a co utváří vaše já. Díky
tomu naučíte i své děti pečovat o svá přátelství a dělat věci, které jim budou
přinášet radost do života.
5. Přál bych si být šťastnější. Štěstí je něco, co se děje v konkrétním okamžiku. Pokud chcete být dobrými vzory pro své děti, pak dělejte vše tak, aby vám
to přinášelo štěstí a radost ze života. Když vše hezké budete odkládat na čas,
až děti vyrostou, nebo až budete mít více peněz či času, pak se toho nejen
nemusíte nikdy dočkat, ale také nebudete inspirovat své potomky k jejich
vlastnímu životnímu štěstí. Děti jsou těmi nejlepšími příklady, jež překypují
schopností radovat se z maličkostí. Učte se od nich. „Na chvíli se zastavte
a pozorujte je. Všimněte si, jak moc se vás snaží napodobovat, přebírají od vás
vaše slova, mimiku i činy. Dost často se přitom tváří vážně, rozumně, a přitom
ztrácejí úsměv ze svých tváří. V podstatě se tak učí maskovat své vlastní projevy štěstí. Zkuste tedy žít tak, aby tyto úsměvy z jejich tváří nikdy nezmizely,”
dodává odbornice.
zdroj internet, JP

tek před masopustní nedělí (odtud název „tučný
čtvrtek“ či „tučňák“). Podle tradice má v tento
den člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok
při síle.
• Taneční neděle - hlavní masopustní zábava
začínala v neděli. Po bohatém obědě se všichni
chystali na taneční zábavu, která se často protáhla až do rána… V každém kraji si lidé vymysleli jiné názvy a jiné zvyklosti. V Praze vznikly
v 18. století masopustní plesy zvané reduty, určené pro bohatší vrstvy.

PERCHTA, BÍLÁ PANÍ – autorkou obrázku je Inge Švandová- Koutecká.
Možné využití díla do našich novin domluvil http://www.kultur-kontakt.cz/,
pan Miroslav Mareš, Chlumec.
První verze by mohla být Bílá paní původně Markétou z Lichtenberku.
Roku 1349 se provdala za Jindřicha II. z Hradce, kterému přezdívali Divoký.
V manželství s ním si dost vytrpěla a po manželově smrti v roce 1364 se
uchýlila do právě tehdy založeného kláštera klarisek v Českém Krumlově.
Do Jindřichova Hradce pak zajížděla na návštěvy svých dětí. Chodívala celá
v bílém, což byla v té době barva vdovských nebo řeholních šatů.
Druhá verze, v poslední době více uznávaná, označuje za Bílou paní Perchtu
z Rožmberka, kterou proti její vůli provdali za vdovce, neurvalého alkoholika Jana z Lichtenštejnu. Perchta už necelé tři měsíce po svatbě v roce 1450
znovu a znovu prosila otce, aby mohla alespoň na čas zajet domů do Krumlova. Až po sedmi letech Perchta zásluhou svého bratra Jana spolu s dcerou
Eliškou opustila svého muže a odjela na Krumlov. Syn však zůstal u otce. Na
Krumlově žila v klidu, nosila bílé šaty a pomáhala chudým. Zemřela v roce
1476 a přežila manžela i obě své děti.

• Maškarní úterý - vyvrcholením masopustu
bylo masopustní úterý, kdy se pořádaly průvody maškar nebo hrály žákovské divadelní hry.
Nejoblíbenějším námětem byl soud s opilcem
Bakchusem. V roce 2018 připadá masopustní
úterý na 13. února.
• Popeleční středa následuje po masopustním
úterý. Připadá na 46. den před Velikonoční
nedělí a je vlastně prvním dnem postní doby.
V roce 2018 vychází Popeleční středa na
14. února.

Na počátku pověsti byla nejspíš Markéta z Hradce. V době jejího života se
hodně stavělo a to je pravděpodobně i počátek rozdávání medové kaše chudým. Protože chtěla, aby si řemeslníci
se stavbou pospíšili, slíbila jim za odměnu sladkou kaši. Perchta žila o sto
let později, měla však stejné povahové
rysy i nešťastný osud. A tak je víc než
pravděpodobné, že oba příběhy splynuly a tím vznikla postava Bílé paní.
Rozdávání kaše chudým na Zelený
čtvrtek - památka poslední večeře Ježíše - na jindřichohradeckém zámku
je zajímavý a ojedinělý způsob charity. Podle pověsti vařila sladkou kaši
Bílá paní v zámecké černé kuchyni.
Tuto pověst máme spojenou s Bohuslavem Balbínem.
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OKÉNKO REDAKCE
Poslanecká imunita. Je právním pojmem a zřízením, která chrání poslance. Její rozsah vždy stanoví právní řád konkrétní země. Zaniká vypršením poslaneckého mandátu.
V případě nutnosti může být zrušena i dříve. Kromě poslanecké imunity rozeznáváme rovněž imunitu diplomatickou a hlavy státu. První zmíněná je určenou pro
ochranu diplomatů cizích států, druhá chrání nejvyšší státníky jednotlivých zemí a je uznáván nejen v tuzemsku ale
i v zahraničí.
Hudba dokáže zdůraznit sladkost
nebo slanost, kyselost, hořkost,
krémovitost, ale i ostrost pokrmu. Existují už také kavárny, které
hrají sladkou hudbu celý den, aby
nemusely tolik sladit své jídlo.
Mořské plody chutnají lidem více
za zvuků moře. Rozšířená realita
se brzy stane součástí více restaurací, ale i kuchyní obyčejných lidí.
Tablety a mobilní telefony mohou
jednoduše zprostředkovat lepší
zážitek z jídla kdekoliv.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
12. 3. – 18. 3. 2018 - Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město,
Prostějov.
Projet přechod bez zastavení pak mohou de facto projet pouze dva druhy řidičů.
Těmi prvními jsou řidiči vozidel s právem přednostní jízdy, jejichž vozidla jsou
vybavena modrým majákem. Bavíme se tedy o většinou o složkách IZS. Druhým
typem řidičů jsou pak ti, kteří sedí za ovládacím pultíkem tramvaje.

Zdrojem nákazy je člověk infikovaný virem chřipky v průběhu inkubační doby, která trvá 1 až 3 dny. Po
propuknutí nemoci je člověk nakažlivý zhruba 3 až 5 dní. Přesto se dá této nemoci poměrně úspěšně
bránit. V době zvýšeného výskytu chřipkových onemocnění je doporučeno co nejvíce omezit pobyt na
místech, kde se shromažďuje větší množství lidí. Jde zejména o místa, kde se setkávají lidé na veřejnosti,
například kina, divadla, restaurace, ale i hromadná doprava. Důležité je také myslet na zdravý životní
styl. Zvyšte příjem vitamínu C, který se nachází například v pomerančích, grepech, citrónu nebo rajčatech a vitamínu E, který najdete v máku, luštěninách, vaječných žloutcích a mléku. Nezapomeňte také na
pravidelnou hygienu. Virus chřipky dokáže ve vzduchu přežít až 48 hodin, je proto důležité nejen pořádně
větrat, ale i dbát na čistotu. Několikrát denně si myjte ruce teplou vodou s mýdlem, zejména po použití
toalety, po kontaktu s penězi nebo poté, co se vrátíte domů. Zbytečně si také nestrkejte ruce do pusy nebo
do očí a nepůjčujte nikomu své osobní věci jako mobilní telefon nebo laptop, na kterých se virus může
zachytit. Myslete na pravidelný přísun vody. Dehydrovaný organismus je náchylnější k infekci. Pomoci
může i křen nebo česnek, které jsou označovány za přírodní antibiotika.

Pokud se ocitnete v situaci ohrožující život nebo zdraví, je potřeba záchranářům, policii nebo hasičům co nejlépe popsat místo, kde se momentálně nacházíte. Právě k tomu slouží štítky s čísly, které jsou na lampách veřejného osvětlení. Malý plechový štítek, který je viditelný i v noci, najdou
lidé na sloupu lampy směrem do silnice, a to zhruba ve výšce 150 centimetrů. Očíslované jsou lampy v Praze, ale například i v Ústí nad Labem, Liberci,
Teplicích nebo v Podbořanech. Každá lampa má přiděleno jedinečné, nezaměnitelné číslo, které se v případě zrušení lampy již dále nepoužije. Očíslovány jsou také veřejné hodiny nebo železniční přejezdy. Zde je číslo napsáno černým písmem na bílé samolepící reflexní fólii, která se nachází na zadní
straně ramene každého výstražného kříže nebo zadní straně světelné závorové skříně. Jako první se značením veřejného osvětlení přišla společnost
Eltodo v roce 1998, kdy převzala správu a údržbu v hlavním městě. Původně bylo značení zavedeno z důvodu snadnější identifikace hlášené poruchy,
ale přinášelo také přesnou evidenci majetku a stalo se podkladem pro statistiky při řešení údržby a oprav. Postupem času toto označení začaly přebírat
složky integrovaného záchranného systému.
KONSPIRACE ŽEBRÁKŮ, JAK JI POZNALI NA ČETNICKÉ STANICI. SOUBOR ZNAČEK POUŽÍVANÝ ŘEMESLNÝMI ŽEBRÁKY:
1. Zde dostaneš najíst.
2. Dobře se tu krade.
3. a 4. Zde dávají peníze.
5. Zde nedají nic.
6. Zavolají na tebe stráž.
7. Dají tě zavřít.
8. Buď drzý a dotěrný.
9. a 10. Zde se můžeš vyspat.
11. Nic nedostaneš.
12. Vlastník domu je rázný a hrubý.
13. Vůbec nic nedají.
14. Zlí lidé.
15. Obyvatelé jsou opatrní.
16. Dělej nemocného.
17. Už jich zde bylo mnoho přede mnou.
18. Ženy samy doma - paní a služka.
19. Soucitné ženy.
20. Jsou zbožní - modli se za dveřmi.
21. Dají se umluvit.
22. Můžeš použít násilí, dobře se tu krade.
23. Kousavý pes.
24. Zlý štěkavý pes.
25. Nedostaneš nic.
26. Všichni jsou tu lakotní.
27. Dostaneš jen za práci.
28. Bez práce nic nedají.
29. Musíš pracovat.
30. Nikdo není doma.
31. Hrozí vězení.
32. Měj se na pozoru! Nebezpečí!

33. Byt četníka/strážníka.
34. Zlá zvířata.
35. Poplašné zařízení.
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36. Zde je snadno oblafneš.
37. Byl jsem zde včera.
38. Přijdu co nejdříve.
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JAK ŠEL ČAS...

Foto „tričko s kapličkou“ z expedice CUBA 2017 - Po stopách Che Guevary, Capitol Havana Kuba

VŠÍMÁLEK

Někdo bezhlavě a zbytečně ničí a jiný s láskou maluje.
SOUTĚŽ:
První tři pozorní čtenáři, kteří uhodnou jaké a kolik je chyb na „koláži“ na úvodní fotografii na první straně tohoto čísla
Obecních novin, obdrží „koupák – volňásek – sezona 2018“.
Starosta
Odpovědi zašlete na e-mail OÚ Olešník či redakci Obecních novin Olešník, a to do konce února 2018.
Periodický tisk územního samosprávného celku obcí Olešník, Chlumec, Nová Ves - čtvrtletník.
Vydává - obec Olešník, 373 50 Olešník 15, IČ: 00245291, evidenční číslo MK ČR E 21905, e-mail: ou_olesnik@raz-dva.cz
Zodpovídá - Jana Peterková, e-mail: peterkovajana55@gmail.com a starosta obce JUDr. Jaroslav Pavlica, tel. 606 905 964. Nevyžádané rukopisy,
kresby a fotografie se nevracejí. Názory přispěvovatelů se nemusí nutně shodovat s názory redakce. Za původnost a obsahovou správnost ručí autor.
Tisk - Tiskárna Josef Posekaný, Lannova 8, České Budějovice, tel. 387 312 242, www.posekany.cz. Počet výtisků 350 ks.
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