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Zlatá horečka 
na Vaklondike 

 

V potoce objeveno netušené množství zlata! 

Zástupy dobrodruhů míří na západ Vysočiny! 
 

 

 
 
 

Kdy: sobota 4. června 2016 
Co: divoký západ, zlato, country večer 

Kde: tábořiště Valkounov u Moravče 

GPS: 49.4020700N, 15.0896514E 

Pro koho: pro děti i dospělé 

Info: 605276984 
 

Na akci spolupracují: YMCA J.H. (skupiny 
Vaklondike a Doubci), sbor ČCE Moraveč a obec 

Moraveč. 

Nález zlaté žíly! 
 DIVOKÝ ZÁPAD OŽÍVÁ 4. 6. 2016 KOLEM  ZLATOKOPECKÉ OSADY   

 

 

       
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Další informace, předběžná přihlášení (vítáme!) apod. na telefonu 605 276 984 nebo na mailu vaklondike@gmail.com 

Milí dobrodruzi malí i velcí! 
Od dávných dob kolují mezi lidmi historky o 
tom, že divoký západ (Vysočiny) byl protkán 
zlatými žilkami a nalezišti. Je to už dlouhý 
čas, co poslední zlatokopové opustili tato 
území. Udělali však chybu! Dokládá to 
nejnovější nález zlaté žíly v potoce u rybníka 
Valkounova, kde v sobotu 4. června 2016 
ožije osada Vaklondike ve stylu divokého 
západu. Místní úřady rozdělí zlatokopům 
pozemky pro jejich hledání, čeká nás vše, co 
k divokému západu patří! 
 

 

Jak to vše bude probíhat? Osada Vaklondike se 
nachází asi 1 km jihovýchodně od obce Moraveč. 
(49.4020783N, 15.0896667E). Pokud budete přijíždět 
ve vozech, až k osadě nesjíždějte, zaparkujte je na 
kraji cesty vedoucí od Hatí tak, aby další mohli projet 
kolem. 
První, co je potřeba po příchodu do osady, je 
registrace v kanceláři šerifa. Po zaplacení 
symbolického minimálního poplatku (25Kč na osobu, 
děti do výšky tří stop zdarma) dostanete povolení 
k pobytu i něco místní měny do začátku. Ti, kdo 
přijedou v oblečení ve stylu divokého západu, budou 
při výdeji místní měny zvýhodněni. 
V osadě bude fungovat vývařovna, která poskytne 
jídla dost pro všechny. Bude se hodit mít s sebou 
hrnek. Nocleh bude probíhat ve stanech, tedy mějte i 
vlastní stan, pokud si chcete akci užít do úplného 
konce. (Nocleh v tee-pee pouze po včasné předchozí 
domluvě se šerifem.) Jako zázemí poslouží klasické 
táborové vybavení: kuchyň, jídelna, stany, tee-pee, 
pitná voda, kadibudky. 
Pokud chcete s sebou vzít i vaše domácí mazlíčky, 
prosíme, pamatujte na to, abyste je měli v průběhu 
celé akce pod kontrolou a nenechali je páchat 
neplechu. Do prostoru vývařovny a jídelny je 
čtvernožcům vstup zapovězen. 
Předpokládáme dodržování základních pravidel 
chování v přírodě. Další zákony osady budou vyvěšeny 
na viditelném místě. 
 

  
 

 

9:00  otevření zlatokopeckých polí, licence je 
možné kupovat v průběhu celého dne 
každou celou hodinu se spustí soutěžní klání 
v různých disciplínách (postupně): lukostřelba, házení 
na terč, střelba ze vzduchovky, plavba na voru, souboj 
u kůlu, přetahování, pošťácká hra, rybolov z voru, 
závod psích spřežení (včetně možnosti sázek) 

po celý den bude mít otevřeno saloon i vývařovna, 

kancelář šerifa, banka, bude možné kontaktovat 

pastora v případě zájmu o svatby, pohřby apod. 

18:00 uzavření zlatokopeckých polí 
19:30 večerní zábava pro děti i dospělé: 

„kindersaloon“ 
21:00 country večer pro dospělé (přítomnost dětí 

na zodpovědnost rodičů). Hudební nástroje 
vítány! 
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potoce u rybníka Valkounova, kde v sobotu 4. června 2016 ožije 
osada Vaklondike ve stylu divokého západu. Místní úřady roz-
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vat v průběhu celého dne 
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ra v případě zájmu o svatby, pohřby apod.

18:00 uzavření zlatokopeckých polí

19:30 večerní zábava pro děti i dospělé: „kindersaloon“

21:00  country večer pro dospělé (přítomnost dětí na zodpo-
vědnost rodičů). Hudební nástroje vítány!

Pokud budete přijíždět ve vozech, až k osadě nesjíždějte, 
zaparkujte je na kraji cesty vedoucí od Hatí tak, aby další mohli 
projet kolem.

První, co je potřeba po příchodu do osady, je registrace 
v kanceláři šerifa. Po zaplacení symbolického minimálního 
poplatku (25Kč na osobu, děti do výšky tří stop zdarma) do-
stanete povolení k pobytu i něco místní měny do začátku. Ti, 
kdo přijedou v oblečení ve stylu divokého západu, budou při 
výdeji místní měny zvýhodněni.

V osadě bude fungovat vývařovna, která poskytne jídla dost 
pro všechny. Bude se hodit mít s sebou hrnek. Nocleh bude 
probíhat ve stanech, tedy mějte i vlastní stan, pokud si chcete 
akci užít do úplného konce. (Nocleh v tee-pee pouze po včas-
né předchozí domluvě se šerifem.) Jako zázemí poslouží kla-
sické táborové vybavení: kuchyň, jídelna, stany, tee-pee, pitná 
voda, kadibudky.

Pokud chcete s sebou vzít i vaše domácí mazlíčky, prosíme, 
pamatujte na to, abyste je měli v průběhu celé akce pod kont-
rolou a nenechali je páchat neplechu. Do prostoru vývařovny 
a jídelny je čtvernožcům vstup zapovězen.

Dětský den bude  v sobotu 11. června na koupa-
lišti odpoledne bude s osvědčeným programem 
pro děti – soutěže o ceny, skákací hrad, muzika, 
občerstvení….
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Toto číslo vyšlo v červnu 2016, z pověření obecního úřadu v Moravči, zpracovala  Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

oznámení obecního úřadu  

Nádoby na odpad – před budovu obecního úřadu při-
byly nádoby na zpětný odběr použitého oleje – prosíme 
vkládejte jej v dobře uzavřených plastových lahvích. Dále 
je zde nádoba na drobné elektrospotřebiče a drobný ko-
vový odpad.  

Obecní úřad dále dává na vědomí, že počínaje  
8. červnem budou kontejnery na tříděný odpad – na pa-
pír a plasty, které byly do této doby u obecního úřadu,  
převezeny k budově č.p. 43 – mezi kulturním zařízením 
a horní bytovkou. Nádoby na sklo zůstanou na zpevně-
né ploše u parčíku jako doposud. Očekáváme od tohoto 
opatření, že nádoby na tříděný odpad nebudou tolik „na 
ráně“ a nebudou do nich odkládat odpad projíždějící 
auta – čímž docháží k přeplňování nádob a je nedostatek 
prostoru pro místní občany. Zároveň vás žádáme – pokud 
jsou plné kontejnery v horní části obce, nenechávejte od-
pad ležet u kontejnerů a odvezte jej dolů „na obec“, kde 
kapacita kontejnerů zůstává nevyužitá. 

Letošní už čtrnáctý ročník festivalu a řemesel a vyznání proběhne od červ-
na do října jako obvykle na četných partnerských místech v našem okolí. 
Do prostoru moravečského kostela vás letos pozveme na benefiční koncert 
dětí v neděli 26. června v 10.45 s výtěžkem ze vstupného ve prospěch 
organizací Člověk v tísni a Diakonie Českobratrské církve evangelické. 

Po celý den bude probíhat tradiční dobročinný bazar, do kterého můžete 
přispět  něčím z vlastních přebytků ručních prací nebo zahradních produk-
tů – k rukám  Lucie Křivohlavé nebo na faru.
Bazárek je otevřen celé vesnici, přijďte svým nákupem podpořit sbírku ve 
prospěch lidí, kteří neměli v životě takové štestí jako my, aby žili v míru 
a dostatku.  Nákupem můžete opět podpořit organizace Člověk v tísni 
a Diakonie ČCE, koupí Fair trade výrobků pak zase férový obchod bez 
zneužívání dětské práce. 

oprava mostků

Jak jsme již avizovali, proběhne v letošním roce oprava klenutých mostků „na obci“. Stavbu bude provádět fir-
ma Swietelský a s pracemi započne už v polovině června. Omlouváme se občanům za nepohodlí – bude nutné po 
dobu výstavby – cca 1,5 měsíce tuto část ovbce objíždět, ale mostky jsou značně poškozené a jejich opravu není již 
možné odkládat. 

okrskové hasičské cvičení 
Proběhlo v sobotu 28. května v Čížkově. Moraveč repre-
zentovaly dvě družstva dětí,  družstvo žen, družstvo mužů 
a družstvo veteránů. I přes nepřízeň počasí se  v krátké 
přestávce mezi bouřkami všechny soutěže uskutečnily. 
Někteří hasiči včetně moravečských si „odběhli“ v Čížko-
vě vyčerpat vodu z několika sklepů a poté se opět vrátili 
dokončit cvičení. 

Festival  řemesel a vyznání  
na Greenway

V neděli 14. srpna pak bude probíhat na faře a v kostele  
hlavní letní program:

  9.30 –  bohoslužba – káže David Balcar, farář z Jindřichova 
Hradce

11.00 –  povídání na téma – „Jak se žije v pasťáku“ s vychovatelem 
Liborem Širůčkem

Od 13.00  bude následovat pohádka pro nejmenší v podání Terezy 
Říčanové z Mezné


