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KASEJOVICKÉ NOVINY
Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice

O kasejovické pouti se konal jako každoročně volejbalový turnaj. Ten letošní 
nesl název Memoriál Oty Balka na památku mimořádného dlouholetého 
aktivního člena, předsedy volejbalového oddílu, neúnavného organizátora 

sportovních akcí a skvělého kamaráda, který nechyběl při žádném zápase, ani při 
žádné legraci a své volejbalové umění předával i dalším generacím. 

Na Otovu počest se na kuráž podávala Otova kmínka, nápoj vyráběný v polánské 
palírně.

Do soutěže se přihlásilo 10 týmů - Kasejovická směs, Béda, Blatná, Blovice, Plzeň, 
Šneci, Praha, Vacíkov, Horažďovice, Vamaz.

Turnaj se konal v krásném, pro hráče snad až horkém počasí. Zápasy probíhaly po 
celý den. Hráči na dvou hřištích připravili fanouškům výbornou podívanou. 

Zlato a putovní pohár si vybojoval navzdory svému názvu oddíl Šneci. Jako druzí 
se umístili hráči z místního týmu Béda Kasejovice a bronz si domů odváželi 
volejbalisté z oddílu Plzeň. Na dalších místech skončili: Vamaz Praha Zbraslav, o 5. 
místo se se shodným výsledkem dělily Blovice a Vacíkov, dále Blatná, Horažďovice, 
Kasejovická směs a Praha.

Děkujeme sponzorům, kterými byli: rodina Balkova, rodina Boušova, 
Velkoobchod Ovoce zelenina Zdeněk Cimbura Písek, Město Kasejovice, Město 
Nepomuk, které věnovalo putovní pohár, Agro Kasejovice - Smolivec, Kovo Klima 
Kasejovice, Ministerstvo dopravy a Pálenice Polánka.   -rkn-

Memoriál Oty Balka

Jak lákavé je užít si řadu emocí začát-
kem července při tradičním cyklis-
tickém výletě, nazývaném od roku 

1987 Tour de Oblouk. Kterak přitažlivá 
je možnost setkat se opět se starými (ne-
berte to doslovně) známými, prověřit 
svou fyzickou odolnost, osvěžit se ve 
vodních nádržích podél trasy, těšit se na 
řadu občerstvovacích stanic. Letos toho 
využilo 42 jezdkyň a jezdců, od nejmlad-
šího devítiletého až po toho, jemuž bylo o 
65 let více.

Jak složité je zajistit fungování občer-
stvovacích stanic, se tentokrát organizá-
toři z SK Nezdřev přesvědčili dokonale. 
Například v Jetenovicích bylo při prověr-
ce trati na tabuli napsáno OTEVŘENO, 
ale přitom mříž byla zamčená. Po chvíli 
rozpaků jsme našli místní na fotbalovém 
hřišti, kteří se zde chystali na nadcházejí-
cí sportovní den. To, že v den nezdřevské 
akce bude otevřeno, samozřejmě slíbili a 
také splnili.

Hned na následujícím etapovém 
místě se objevily potíže. Majitel (možná 
provozovatel) restaurace nám oznámil, 
že ve středu 5. července je vázán povin-
nostmi v Plzni a tudíž bude mít zavřeno. 
Nakonec se však zeptal: A kolik že vás 
bude?  

              (dokončení na straně 4)

Tour de Oblouk se letos 

obešel bez zranění

 neděli o kasejovické pouti se v Vparku u školy konala módní pře-
hlídka. Tedy nešlo o modely 

salónů Dior, Versace, či Pietro Filipi. Kde-
pak, autory a návrháři byli místní krejčí z 
dávných časů - František Voříšek, Matěj 
Štěpánek a další zvučná jména prvorepub-
likových Kasejovic. Jejich modely, dnes 
již archivní kousky, předváděli členové 
Osvětového retro divadla Orel Kasejovice. 

Pro některé diváky byla přehlídka 

opakováním již předvedeného, pro někoho 
úplnou novinkou. I ti znalí si ovšem mohli 
všimnout nemalých změn, jakéhosi upgra-
du na vyšší verzi 

Změny se dály hlavně díky novým 
členům souboru - Ivet Pohankové, zvukaři 
Romanu Tůmovi a Davidu Flanderovi z 
Blatné. Na scénu se například stále nedo-
čkavě vracel zástupce firmy Etatragol, 
která vyráběla pastilky pro prvorepubliko-
vou „krásu”.        (dokončení na straně 4)

Módní přehlídka kasejovických salonů
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Rada města Kasejovice mj. schvaluje:
ź odměny ředitelkám Základní školy 

Kasejovice a Mateřské školy Kasejo-
vice za hospodářské výsledky v roce 
2016

ź žádost Základní školy Kasejovice o 
souhlas s nákupem školní tabule

ź vyhlášení záměru pronájmu části 
pozemku parc. č. 645/3 o výměře cca 

240 m  v k.ú. Polánka u Kasejovic za 
účelem uskladnění dříví

ź pronájem části pozemku parc. č. 1680 
2o výměře 81 m  v k.ú. Kasejovice za 

2cenu 7 Kč/m /rok na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce p. xxx za 
účelem zřízení výběhu pro slepice a 
pověřuje paní starostku k podpisu 
smlouvy 

ź uzavření smlouvy se společností 
Storgé, z.s., Lučiště 17, Spálené Poří-
čí, o spolupráci při zajištění péče o 
opuštěné, toulavé nebo týrané psy 
v objektu víceúčelového zařízení 
v obci Borovno a pověřuje paní sta-
rostku k podpisu smlouvy

Usnesení zasedání 

Rady města Kasejovice 

ze dne 28.6.2017

Město Kasejovice nabízí 
k pronájmu nebytové prostory
v areálu radnice v Kasejovicích. 

Bližší informace na tel. 371 595 100. Město Kasejovice srdečně zve na Město Kasejovice srdečně zve na 

Historickou vycházku KasejovicemiHistorickou vycházku Kasejovicemi

Město Kasejovice srdečně zve na 

Historickou vycházku Kasejovicemi
S průvodcem Vláďou Červenkou se vypravíme 

do Kasejovic v dobách dávno 
či nedávno minulých

- část 2. 
16. září v 17 hod., sraz na kasejovickém náměstí. 

 červenci byla provedena oprava Vdruhé části místní komunikace Hra-
diště – Lnáře. Před položením dvou vrstev 
asfaltového betonu byly odstraněny nále-
tové křoviny v celé délce trasy, vyčištěny 
a obnoveny příkopy. V místech hospodář-
ských sjezdů byly vybudovány sjezdy 
nové se štěrkovým povrchem. Trubní 
sjezdy mají čela z lomového kamene. 

2Celkem bylo opraveno 2 674 m  v délce 
téměř 800 m. Celkové náklady na opravu 
místní komunikace Hradiště – Lnáře 
II. etapa jsou 2 266 000 Kč. Obec Hradiště 
žádala na opravu této druhé etapy místní 
komunikace o dotaci na Ministerstvu pro 
místní rozvoj. Žádost byla schválena a 
obci Hradiště bude poskytnuta dotace ve 
výši 1 000 000,- Kč. 

Věřím, že komunikace bude dobře a 
dlouho sloužit  svým uživatelů.
           Jaroslava Ladmanová - starostka

Oprava  MK Hradiště – Lnáře

evěřte !! A platí to právě i o novém, Naktuálním kasejovickém drbu - Už 
jste slyšeli, že Luboš Darda a jeho tým 
zavírá tradiční kasejovickou restauraci 
U Adamců na náměstí?? Pokud ano, tak 
po mém dotazu musím napsat stejně jako 
v úvodu: NEVĚŘTE  FÁMÁM!! 

Zeptala jsem se tedy přímo. Luboš mi 
odpověděl stejně: „Možná někomu vadí 
změna piva Gambrinus na sortiment 
pivovaru Bernard. Byla to již dlouho 
žádaná změna věrnými štamgasty a kva-
lita českých piv je skutečně výjimečná. 
Jejich ohlasy na nás dopadají stejně. 
Chceme k Adamcům vrátit tradici kvalit-
ní a chutnou kuchyni a k tomu vždy patři-
lo a patří kvalitní pivo!!“

Na můj opakovaný dotaz na zavření 
znovu odpověděl: „Na konci září v n-
ašem salonku zahajujeme cyklus měsíč-
ních besed o gastronomii, např. O kuch-
yni staré Šumavy, O gastronomii Velké 
války, která změnila tradiční českou 
kuchyni, O kuchyni jižního Plzeňska i té 
zdejší. A v listopadu nabídneme i pozvání 
na Martinskou husu...“

Co k tomu mohu dodat? Popřát 
restauraci i našim chutím dobrý kulinární 
zážitek. A znovu připomenout - NEVĚŘ-
TE NOSITELŮM ŠPATNÝCH A 
KATASTROFICKÝCH ZPRÁV !!
            
         Václava Malovická - Adamcová

Nevěřte šeptandě, fámám, 

pomluvám a dezinformacím

Město Kasejovice pořádá 

zájezd na 

Země živitelku
v sobotu 26. srpna 2017

Odjezd v 7.30 hod. 
z kasejovického náměs�

Doprava 130 Kč
Závazné přihlášky u paní Jakubčíkové

v prodejně Drogerie Kasejovice.
Info na tel. 602 429 346.

Město Kasejovice 
a Český svaz chovatelů 
v Kasejovicích pořádá 
v neděli 24. září 2017 

od 14 hodin v areálu chovatelů

2. POSEZENÍ 
S PÍSNIČKOU

K tanci a poslechu hraje 
Malá muzika Nauše Pepíka 

V případě nepříznivého počasí 
bude akce uvnitř výstavní haly 

Český svaz zahrádkářů 

pořádá VÝSTAVU VÝPĚSTKŮ

v neděli 24. září 2017 

od 13 do 17 hod.

v areálu chovatelů
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P
ředpověď počasí jsme všichni s 
napětím sledovali více než jindy a 
na sobotu 15. července 2017 neby-

la nijak přívětivá. Uvítali bychom slu-
nečný den, ale po mnoha horkých dnech 
potřebovala naše zem vláhu. Nedá se nic 
dělat.

Hned ráno po první dešťové přeháňce 
jsme se vydali do aleje připravovat jed-
notlivá pohádková zastavení. Žádný 
deštík už nám přípravy nepřekazil, a tak 
jsme doufali, že se předpověď nenaplní. 
Naše radost však trvala jen do oběda. Pak 
už přicházela jedna sprška za druhou, 

přestože radary ukazovaly zpočátku něco 
jiného. Všech 29 odvážných pohádko-
vých bytostí čekalo na svých stanovištích 
na 32 ještě odvážnějších dětí se svými 
doprovody. Přesto byly děti nadšené a 
hravě si poradily se všemi zadanými 
úkoly. Do cíle je hnala, kromě špatného 
počasí, touha stát se na chvíli Jiříkem a 
splnit důležité poslání. U vchodu do 
pohádkové aleje je totiž vítal pan král, 
který je vyslal pro krásnou Zlatovlásku. 
Od kouzelné babičky dostal každý „Ji-
řík“ kousek masíčka z bílého kouzelného 
hada, aby po cestě rozuměl řeči zvířat. 

Bylo to jako v pohádce, jen místo hadího 
masa – bonbónek. Za každý splněný úkol 
získal jeden zlatý vlas. Celkem dvanáct-
krát musel „Jiřík“ nasadit všechny své 
dovednosti a síly, aby mohl nakonec 
sevřít v dlani chomáček zlatých vlasů.

V cíli pohádkové cesty čekala na 
každého, kromě setkání se Zlatovláskou, 
odměna od paní královny – pohádková 
placka na památku, sušenka a malý dáre-
ček. Sladkou palačinku si vyzvedly děti 
v královské kuchyni, kterou opět výbor-
ně zvládali v rámci mokrých možností 
firma MI-PAL - p. Milan Palečko a p. 
Herbert Zelenka – Kavárna u Johanky. 
Děkuji oběma za zajištění a sponzorová-
ní občerstvení pro soutěžící děti i účinku-
jící pohádkové bytosti. Dále děkuji fir-
mám Kovo Kasejovice Mont s.r.o., Vebor 
s.r.o. Velký Bor a Konet s.r.o. Blatná, 
které věnovaly odměny pro děti.

Obrovský dík patří samozřejmě účin-
kujícím pohádkovým postavám, bez 
kterých bychom se nemohli ocitnout 
alespoň na malou chvilku v pohádce – 
zachraňovat se jako Smolíček ze spárů 
jezinek, pomáhat Sněhurce s trpasličím 
prádlem, v perníkové chaloupce si za 
úklid vysloužit sladký perníček, ohřát se 
u čertů a zahrát si pekelné karty, u vodní-
ků zahnat žabky do tůňky nebo poskládat 
Malé čarodějnici rozsypaná kouzla a 
zaklínadla. A mnoho dalších zajímavých 
setkání a překvapení provázelo návštěv-
níky naší bezděkovskou pohádkovou 
alejí. Příště se přijďte podívat. Těšíme se 
na všechny.         

             Šulcová Olga

Pohádková alej v Bezděkově

P
remiéra historické vycházky, 
jakýsi pilotní díl, se konala v 
Kasejovicích 15. července. S fun-

dovaným průvodcem Mgr. Vladimírem 
Červenkou jsme se vydali na výlet 
časem. Akci poněkud kazilo počasí, které 

bylo úplně jiné, než bylo v plánu. Ideou 
byla kupa místních se zmrzlinou, jak se 
prochází vlahým večerem náměstím, 
poslouchajíc výkladu o dávno zaniklých 
časech. Realitou hrstka místních i přes-
polních s deštníky a v kozačkách, anžto 
drkotajíc zuby, poslouchají výklad o 
dávno zaniklých časech. Takže bodík 
dolů za počasí 

Jinak ovšem vycházka opravdu stála 
za to, Vladimír sypal z rukávu jednu 
informaci za druhou. Přítomní tak měli 
možnost opravdu detailně poznat historii 
kostela, fary a domů na náměstí.

Pokračování tohoto historického 
seriálu proběhne 16. září od 17 hod. 
Seznámíme se s dalšími částmi Kasejo-
vic, jejich tajemstvími a osudy.

S díky panu Mgr. Vladimíru Červen-
kovi za přípravu, zpracování a předání 
historického dědictví 

            Dana Matějovská

Historická vycházka v Kasejovicích
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napětím sledovali více než jindy a 
na sobotu 15. července 2017 neby-

la nijak přívětivá. Uvítali bychom slu-
nečný den, ale po mnoha horkých dnech 
potřebovala naše zem vláhu. Nedá se nic 
dělat.

Hned ráno po první dešťové přeháňce 
jsme se vydali do aleje připravovat jed-
notlivá pohádková zastavení. Žádný 
deštík už nám přípravy nepřekazil, a tak 
jsme doufali, že se předpověď nenaplní. 
Naše radost však trvala jen do oběda. Pak 
už přicházela jedna sprška za druhou, 

přestože radary ukazovaly zpočátku něco 
jiného. Všech 29 odvážných pohádko-
vých bytostí čekalo na svých stanovištích 
na 32 ještě odvážnějších dětí se svými 
doprovody. Přesto byly děti nadšené a 
hravě si poradily se všemi zadanými 
úkoly. Do cíle je hnala, kromě špatného 
počasí, touha stát se na chvíli Jiříkem a 
splnit důležité poslání. U vchodu do 
pohádkové aleje je totiž vítal pan král, 
který je vyslal pro krásnou Zlatovlásku. 
Od kouzelné babičky dostal každý „Ji-
řík“ kousek masíčka z bílého kouzelného 
hada, aby po cestě rozuměl řeči zvířat. 

Bylo to jako v pohádce, jen místo hadího 
masa – bonbónek. Za každý splněný úkol 
získal jeden zlatý vlas. Celkem dvanáct-
krát musel „Jiřík“ nasadit všechny své 
dovednosti a síly, aby mohl nakonec 
sevřít v dlani chomáček zlatých vlasů.

V cíli pohádkové cesty čekala na 
každého, kromě setkání se Zlatovláskou, 
odměna od paní královny – pohádková 
placka na památku, sušenka a malý dáre-
ček. Sladkou palačinku si vyzvedly děti 
v královské kuchyni, kterou opět výbor-
ně zvládali v rámci mokrých možností 
firma MI-PAL - p. Milan Palečko a p. 
Herbert Zelenka – Kavárna u Johanky. 
Děkuji oběma za zajištění a sponzorová-
ní občerstvení pro soutěžící děti i účinku-
jící pohádkové bytosti. Dále děkuji fir-
mám Kovo Kasejovice Mont s.r.o., Vebor 
s.r.o. Velký Bor a Konet s.r.o. Blatná, 
které věnovaly odměny pro děti.

Obrovský dík patří samozřejmě účin-
kujícím pohádkovým postavám, bez 
kterých bychom se nemohli ocitnout 
alespoň na malou chvilku v pohádce – 
zachraňovat se jako Smolíček ze spárů 
jezinek, pomáhat Sněhurce s trpasličím 
prádlem, v perníkové chaloupce si za 
úklid vysloužit sladký perníček, ohřát se 
u čertů a zahrát si pekelné karty, u vodní-
ků zahnat žabky do tůňky nebo poskládat 
Malé čarodějnici rozsypaná kouzla a 
zaklínadla. A mnoho dalších zajímavých 
setkání a překvapení provázelo návštěv-
níky naší bezděkovskou pohádkovou 
alejí. Příště se přijďte podívat. Těšíme se 
na všechny.         

             Šulcová Olga

Pohádková alej v Bezděkově

P
remiéra historické vycházky, 
jakýsi pilotní díl, se konala v 
Kasejovicích 15. července. S fun-

dovaným průvodcem Mgr. Vladimírem 
Červenkou jsme se vydali na výlet 
časem. Akci poněkud kazilo počasí, které 

bylo úplně jiné, než bylo v plánu. Ideou 
byla kupa místních se zmrzlinou, jak se 
prochází vlahým večerem náměstím, 
poslouchajíc výkladu o dávno zaniklých 
časech. Realitou hrstka místních i přes-
polních s deštníky a v kozačkách, anžto 
drkotajíc zuby, poslouchají výklad o 
dávno zaniklých časech. Takže bodík 
dolů za počasí 

Jinak ovšem vycházka opravdu stála 
za to, Vladimír sypal z rukávu jednu 
informaci za druhou. Přítomní tak měli 
možnost opravdu detailně poznat historii 
kostela, fary a domů na náměstí.

Pokračování tohoto historického 
seriálu proběhne 16. září od 17 hod. 
Seznámíme se s dalšími částmi Kasejo-
vic, jejich tajemstvími a osudy.

S díky panu Mgr. Vladimíru Červen-
kovi za přípravu, zpracování a předání 
historického dědictví 

            Dana Matějovská

Historická vycházka v Kasejovicích
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Také letos uspořádali v obci Oselce 
tradiční sportovní klání. Den před 
poutí u sv. Markéty to byl již 13. 

ročník nohejbalového turnaje, nazvaného 
„Oselecké štěně“ a po dvanácté se konala 
soutěž dětí ve skoku dalekém, zvaná jako 
„Oselecký klokánek“.  Zatímco dálkařský 
závod dopoledne proběhl ve všech vypsa-
ných kategoriích, turnaj nohejbalových 
trojic, kterého se zúčastnilo deset družstev, 
musel být po osmi odehraných utkáních 
přerušen pro vytrvalý liják. Dohrával se za 
týden, ovšem už za slabší účasti.

Teď však k výsledkům. Ve skoku dale-
kém z místa, vypsaném pro předškoláky a 
žáky a žákyně 1. tříd vyhrál Toník Mach z 
Podřesanic výkonem 157 cm před domá-
cím Matějem Kotěšovcem se 145 cm. Z 
dívek byla nejlepší Emilka Menšíková z 
Prahy. Obdiv diváků si zasloužili i teprve 
pětiletí – Kačka Járová a Ondra Šiška. 
Toník Mach vyhrál další zlatou medaili i ve 
vyšší kategorii, kde s rozběhem dosáhl 
výkonu 304 cm.

Hezkým výkonem 340 cm zajistila 
vítězství mezi čtvrťáky a páťáky Bára 
Andrušková, která si pro medaili, diplom a 
cenu přijela do Oselec až od Ostravy. 
Konečně mezi nejstaršími vyhrál mezi 
chlapci Petr Milota z Nepomuku výkonem 
372 cm, mezi dívkami odvezla výhru do 

sbírky rodiny Machů, chalupařících v 
Podřesanicích, třináctiletá Anička, která 
skočila 339 cm.

 V nohejbalovém turnaji, který se tedy 
dohrával 22. července, si loňské vítězství a 
zisk štěněte zopakovala formace „Vo-
pičáci“, ve složení Dana Tůmová, ostatně 
jediná žena na hřišti, Miloslav Čermák a 
Pavel Čupr. 

Druzí skončili „Šošouni“, Pražáci z os-
elené chalupy, kteří hráli ve složení Michal 
Kalbáč, Lukáš Dyba a Petr Pospíšil. Třetí 
nakonec byli jediní domácí, tedy ale 
kotouňští, otec Petr a syn Honza Járovi, 
doplnění jedním z organizátorů, jedena-
osmdesátiletým Radovanem Brožem.

Neúčast dalších domácích, mrzela i 
starostu Václava Houlíka, který sportovní 
soutěže v Oselcích plně podporuje a také 
fotograficky dokumentuje.

Vracíme se k nadpisu. Bez jediného 
přerušení se hrál již po pětadvacáté, teniso-
vý turnaj rekreačních hráčů, vznosně 
pojmenovaný jako „Oselce open.“ Za 
hezkého, místy až dost horkého počasí, na 
dvorci, který vzorně připravil správce Jiří 
Marek, bylo sehráno nejen patnáct utkání 
hlavní soutěže, ale také turnaj „B“, pro 
vyřazené v 1. kole.  Ten byl příležitostí 
především pro mladé tenisové naděje. Ve 
finále „béčka“ se střetli dva kluci z Vej-
prnic. Šťastnější byl Adam Závora, který 
porazil kamaráda Matěje Gruse poměrem 
dvakrát 6:4.

Stylově vynikl teprve desetiletý Honza 
Lavička, který také odsoudcoval obětavě 
několik utkání. Naopak nejstarším účastní-
kem byl již výše zmíněný R. Brož, jeden ze 
zakladatelů turnaje, který spolu s mnoho-
násobným vítězem L. Červeným, nevyne-
chal ani jeden ročník.

Potěšila též účast Štěpánky Lavičkové 
a Aničky Machové, které byly okrasou 
turnaje.

 V jubilejním hlavní turnaji, se do semi-
finále dostali dva blatenští, senior Václav 
Fiškandl a junior František Kaiser a dva 
odchovanci domácího kurtu, dnes plzeňští, 
Jirka Marek ml. a Libor Červený.  Ti si s 
blatenskými poradili a v neděli odpoledne 
se střetli ve finále. Ve velmi hezkém zápase 
nakonec uplatnil své zkušenosti Libor 
Červený, který z dvaceti pěti ročníků turna-
je, vyhrál již po šestnácté. Tentokrát mu 
starosta obce Oselce předal definitivně 
pohár, na jehož podstavci jsou jména všech 
vítězů. Pořadatelé poděkovali všem účast-
níkům za ukázněný přístup a všichni si 
slíbili, že se za rok na dvorci v Oselcích 
sejdou znovu.

                     PaedDr. Radovan Brož

Čtvrt století tenisového turnaje v Oselcích
e dnech 15.7 - 16.7. 2017  se v obci VOselce konala tradiční oselecká 

pouť. V sobotu 15.7.2017 na víceúčelo-
vém hřišti v Oselcích  proběhl XIII. roč-
ník nohejbalového turnaje trojic ,,Ose-
lecké štěně“, a dvanáctý ročník soutěže 
ve skoku dalekém - ,,Oselecký kloká-
nek“. V neděli 16.7. 2017 se od 11.30  
hodin,  jako již tradičně, konala v kapli 
sv. Markéty mše svatá. K poslechu i tanci 
na místě samém hrála kapela Ungrovan-
ka. Počet návštěvníků byl vzhledem 
k „objednanému” počasí, na rozdíl od 
soboty odhadem cca kolem 300 lidí.
     Ve dnech 28.-30.7. 2017 „proběhl“ na 
tenisovém kurtu v Oselcích 25. ročník 
tenisového turnaje „Oselce Open 2017, 
kterému se nadmíru vydařilo počasí. 
Více o uvedených sportovních akcí 
v samostatném článku od organizátorů 
soutěží. Další fotografie z  akcí  
na www.oselce.cz.  -vh-                  

Oselecké aktuality

MASÁŽE V DPS
- sportovní, rekondiční

Objednávka na tel. čísle 
723 38 77 48 

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Daně Polanské a Růženě 

Časkové za vzornou organizaci 
Memoriálu Oty Balka. 

Za oddíl volejbalu Karel Šimůnek

            (dokončení ze strany 1)       
Po naší odpovědi, že 40 či 50, si vzal 

telefon na prezidenta SK a slíbil, že se to 
pokusí nějak zařídit a že se v předvečer 
našeho podniku ozve.

Sedíce v úterý v naší hospodě čekali 
jsme na jeho telefonát. Ve 20 hodin jsme 
pozbyli naděje a vymýšleli náhradní 
řešení. Přesně o hodinu později zazvonil 
prezidentovi telefon. Uslyšel vytouženou 
informaci: Klidně přijeďte, sehnal jsem 
záskok. Je možno se domnívat, že po naší 
návštěvě záskok v Kvášňovicích nemu-
sel litovat.

Jedině ve Slatině na svůj prvotní 
příslib zapomněli, to však vydařený 
průběh celé jízdy neovlivnilo. Zrychleně 
ho popsat lze následovně: Skvělá obslu-
ha, chuť, velikost porcí a přijatelná cena 

oběda ve Velkém Boru (ostatně nikoli 
poprvé). Výtečně připravený nápoj od 
Bernarda v Újezdě u Chanovic, kde nara-
zili speciálně kvůli cyklistům vracejícím 
se zvolna do Nezdřeva. Opětovně vyni-
kající tatarák V zatáčce v Chanovicích 
(díky, Petro). Ten bohužel na opozdilce 
nezbyl, ale řešení, až se znovu pojede tato 
trasa, se už rýsuje. A na závěr kulturní 
zážitek v Bezděkově, kde koncertovali 
Babouci. Minimum defektů, žádné zra-
nění (pouze při návratu domů přišel jeden 
z účastníků údajně k jakési újmě), málo 
práce pro doprovodné vozidlo. Pouze 
dva bicyklisti ve starosti o své zdraví 
využili na náročných úsecích služby 
Viktora Jandery, letošního řidiče (také ne 
poprvé), ale zároveň fotodokumentaristy 
a propagačního pracovníka. 

Neboť ve všech projížděných obcích 
vyvěšoval plakátky s pozváním na pátek 
8. července, kdy byla na nezdřevském 
hřišti produkce Kinematografu Pavla 
Čadíka. K vidění byl poslední český film 
Miloše Formana Hoří, má panenko. 
Bohužel tentokrát se diváci museli obejít 
bez několika málo závěrečných minut, 
protože přírodní živel, konkrétně velmi 
silný vítr ohrožoval promítací plátno, a 
tak bylo představení předčasně ukonče-
no.

I tak se lidé dobře pobavili a s pocho-
pením ani příliš nebrblali.

Jiří Čepelák, foto Viktor Jandera

Tour de Oblouk se letos obešel bez zranění

Nejmenší účastník se už od startu jen vezl

Pozdrav fotografovi

   (dokončení ze strany 1)
 Její prodejce vytrvale vykřikoval 

hesla jako: „V několika týdnech přibere-
te krásných 10 kg tuku, který se stejno-
měrně rozdělí na obličej, paže, ňadra, 
boky a lýtka. Vaše postava tímto přírůst-
kem váhy získá na kráse a stanete se 
daleko žádoucnější! A pod plavkami se 
Vám již nebudou ošklivě rýsovat kosti!” 
a podobně... Prostě dobrák od kosti...

Jinak gró přehlídky zůstalo nedotče-
no, slečinky v negližé se praly o šaty, na 

scénu přicházely dámy v elegantních 
kostýmcích, „malé černé“ mimořádně 
pro kasejovické diváky předváděly dvě 
sestry Černé - Štěpánka a Markéta, páni 
s psími dečkami vytrvale strkali divá-
kům pod nos své bíle olemované nož-
ky… 

Za „Orly“ posílám velké poděkování 
divákům, kteří jsou vždy jakýmisi spolu-
tvůrci předváděného vystoupení. Buď 
snažící se herce podpoří, nebo nepodpo-
ří... Zde na jedničku, děkujeme :-)

Děkujeme též městu Kasejovice za 
stálou podporu, Plzeňskému kraji za 
poskytnutou dotaci na nákup portů, Libo-
ru Makrlíkovi, úžasnému fotografovi, 
který tuto akci zdokumentoval tak, že je 
možnost nahlédnout i do zákulisí, 
Marušce Koutníkové, též za krásné fotky 
z vystoupení a nakonec pánovi, opravují-
címu domek v parku, který nám ochotně 
věnoval krapet elektřiny.      

                  Dana Matějovská

Módní přehlídka kasejovických salonů

Někdy síly do kopce nestačily
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žáky a žákyně 1. tříd vyhrál Toník Mach z 
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Hezkým výkonem 340 cm zajistila 
vítězství mezi čtvrťáky a páťáky Bára 
Andrušková, která si pro medaili, diplom a 
cenu přijela do Oselec až od Ostravy. 
Konečně mezi nejstaršími vyhrál mezi 
chlapci Petr Milota z Nepomuku výkonem 
372 cm, mezi dívkami odvezla výhru do 

sbírky rodiny Machů, chalupařících v 
Podřesanicích, třináctiletá Anička, která 
skočila 339 cm.

 V nohejbalovém turnaji, který se tedy 
dohrával 22. července, si loňské vítězství a 
zisk štěněte zopakovala formace „Vo-
pičáci“, ve složení Dana Tůmová, ostatně 
jediná žena na hřišti, Miloslav Čermák a 
Pavel Čupr. 

Druzí skončili „Šošouni“, Pražáci z os-
elené chalupy, kteří hráli ve složení Michal 
Kalbáč, Lukáš Dyba a Petr Pospíšil. Třetí 
nakonec byli jediní domácí, tedy ale 
kotouňští, otec Petr a syn Honza Járovi, 
doplnění jedním z organizátorů, jedena-
osmdesátiletým Radovanem Brožem.

Neúčast dalších domácích, mrzela i 
starostu Václava Houlíka, který sportovní 
soutěže v Oselcích plně podporuje a také 
fotograficky dokumentuje.

Vracíme se k nadpisu. Bez jediného 
přerušení se hrál již po pětadvacáté, teniso-
vý turnaj rekreačních hráčů, vznosně 
pojmenovaný jako „Oselce open.“ Za 
hezkého, místy až dost horkého počasí, na 
dvorci, který vzorně připravil správce Jiří 
Marek, bylo sehráno nejen patnáct utkání 
hlavní soutěže, ale také turnaj „B“, pro 
vyřazené v 1. kole.  Ten byl příležitostí 
především pro mladé tenisové naděje. Ve 
finále „béčka“ se střetli dva kluci z Vej-
prnic. Šťastnější byl Adam Závora, který 
porazil kamaráda Matěje Gruse poměrem 
dvakrát 6:4.

Stylově vynikl teprve desetiletý Honza 
Lavička, který také odsoudcoval obětavě 
několik utkání. Naopak nejstarším účastní-
kem byl již výše zmíněný R. Brož, jeden ze 
zakladatelů turnaje, který spolu s mnoho-
násobným vítězem L. Červeným, nevyne-
chal ani jeden ročník.

Potěšila též účast Štěpánky Lavičkové 
a Aničky Machové, které byly okrasou 
turnaje.

 V jubilejním hlavní turnaji, se do semi-
finále dostali dva blatenští, senior Václav 
Fiškandl a junior František Kaiser a dva 
odchovanci domácího kurtu, dnes plzeňští, 
Jirka Marek ml. a Libor Červený.  Ti si s 
blatenskými poradili a v neděli odpoledne 
se střetli ve finále. Ve velmi hezkém zápase 
nakonec uplatnil své zkušenosti Libor 
Červený, který z dvaceti pěti ročníků turna-
je, vyhrál již po šestnácté. Tentokrát mu 
starosta obce Oselce předal definitivně 
pohár, na jehož podstavci jsou jména všech 
vítězů. Pořadatelé poděkovali všem účast-
níkům za ukázněný přístup a všichni si 
slíbili, že se za rok na dvorci v Oselcích 
sejdou znovu.
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e dnech 15.7 - 16.7. 2017  se v obci VOselce konala tradiční oselecká 

pouť. V sobotu 15.7.2017 na víceúčelo-
vém hřišti v Oselcích  proběhl XIII. roč-
ník nohejbalového turnaje trojic ,,Ose-
lecké štěně“, a dvanáctý ročník soutěže 
ve skoku dalekém - ,,Oselecký kloká-
nek“. V neděli 16.7. 2017 se od 11.30  
hodin,  jako již tradičně, konala v kapli 
sv. Markéty mše svatá. K poslechu i tanci 
na místě samém hrála kapela Ungrovan-
ka. Počet návštěvníků byl vzhledem 
k „objednanému” počasí, na rozdíl od 
soboty odhadem cca kolem 300 lidí.
     Ve dnech 28.-30.7. 2017 „proběhl“ na 
tenisovém kurtu v Oselcích 25. ročník 
tenisového turnaje „Oselce Open 2017, 
kterému se nadmíru vydařilo počasí. 
Více o uvedených sportovních akcí 
v samostatném článku od organizátorů 
soutěží. Další fotografie z  akcí  
na www.oselce.cz.  -vh-                  

Oselecké aktuality

MASÁŽE V DPS
- sportovní, rekondiční

Objednávka na tel. čísle 
723 38 77 48 

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Daně Polanské a Růženě 

Časkové za vzornou organizaci 
Memoriálu Oty Balka. 

Za oddíl volejbalu Karel Šimůnek

            (dokončení ze strany 1)       
Po naší odpovědi, že 40 či 50, si vzal 

telefon na prezidenta SK a slíbil, že se to 
pokusí nějak zařídit a že se v předvečer 
našeho podniku ozve.

Sedíce v úterý v naší hospodě čekali 
jsme na jeho telefonát. Ve 20 hodin jsme 
pozbyli naděje a vymýšleli náhradní 
řešení. Přesně o hodinu později zazvonil 
prezidentovi telefon. Uslyšel vytouženou 
informaci: Klidně přijeďte, sehnal jsem 
záskok. Je možno se domnívat, že po naší 
návštěvě záskok v Kvášňovicích nemu-
sel litovat.

Jedině ve Slatině na svůj prvotní 
příslib zapomněli, to však vydařený 
průběh celé jízdy neovlivnilo. Zrychleně 
ho popsat lze následovně: Skvělá obslu-
ha, chuť, velikost porcí a přijatelná cena 

oběda ve Velkém Boru (ostatně nikoli 
poprvé). Výtečně připravený nápoj od 
Bernarda v Újezdě u Chanovic, kde nara-
zili speciálně kvůli cyklistům vracejícím 
se zvolna do Nezdřeva. Opětovně vyni-
kající tatarák V zatáčce v Chanovicích 
(díky, Petro). Ten bohužel na opozdilce 
nezbyl, ale řešení, až se znovu pojede tato 
trasa, se už rýsuje. A na závěr kulturní 
zážitek v Bezděkově, kde koncertovali 
Babouci. Minimum defektů, žádné zra-
nění (pouze při návratu domů přišel jeden 
z účastníků údajně k jakési újmě), málo 
práce pro doprovodné vozidlo. Pouze 
dva bicyklisti ve starosti o své zdraví 
využili na náročných úsecích služby 
Viktora Jandery, letošního řidiče (také ne 
poprvé), ale zároveň fotodokumentaristy 
a propagačního pracovníka. 

Neboť ve všech projížděných obcích 
vyvěšoval plakátky s pozváním na pátek 
8. července, kdy byla na nezdřevském 
hřišti produkce Kinematografu Pavla 
Čadíka. K vidění byl poslední český film 
Miloše Formana Hoří, má panenko. 
Bohužel tentokrát se diváci museli obejít 
bez několika málo závěrečných minut, 
protože přírodní živel, konkrétně velmi 
silný vítr ohrožoval promítací plátno, a 
tak bylo představení předčasně ukonče-
no.

I tak se lidé dobře pobavili a s pocho-
pením ani příliš nebrblali.

Jiří Čepelák, foto Viktor Jandera

Tour de Oblouk se letos obešel bez zranění

Nejmenší účastník se už od startu jen vezl

Pozdrav fotografovi

   (dokončení ze strany 1)
 Její prodejce vytrvale vykřikoval 

hesla jako: „V několika týdnech přibere-
te krásných 10 kg tuku, který se stejno-
měrně rozdělí na obličej, paže, ňadra, 
boky a lýtka. Vaše postava tímto přírůst-
kem váhy získá na kráse a stanete se 
daleko žádoucnější! A pod plavkami se 
Vám již nebudou ošklivě rýsovat kosti!” 
a podobně... Prostě dobrák od kosti...

Jinak gró přehlídky zůstalo nedotče-
no, slečinky v negližé se praly o šaty, na 

scénu přicházely dámy v elegantních 
kostýmcích, „malé černé“ mimořádně 
pro kasejovické diváky předváděly dvě 
sestry Černé - Štěpánka a Markéta, páni 
s psími dečkami vytrvale strkali divá-
kům pod nos své bíle olemované nož-
ky… 

Za „Orly“ posílám velké poděkování 
divákům, kteří jsou vždy jakýmisi spolu-
tvůrci předváděného vystoupení. Buď 
snažící se herce podpoří, nebo nepodpo-
ří... Zde na jedničku, děkujeme :-)

Děkujeme též městu Kasejovice za 
stálou podporu, Plzeňskému kraji za 
poskytnutou dotaci na nákup portů, Libo-
ru Makrlíkovi, úžasnému fotografovi, 
který tuto akci zdokumentoval tak, že je 
možnost nahlédnout i do zákulisí, 
Marušce Koutníkové, též za krásné fotky 
z vystoupení a nakonec pánovi, opravují-
címu domek v parku, který nám ochotně 
věnoval krapet elektřiny.      

                  Dana Matějovská

Módní přehlídka kasejovických salonů

Někdy síly do kopce nestačily
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Výpůjční doba: Po  8 - 13 hod., Út 12 - 17 hod.
Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz

Na stránkách www.kasejovice.cz v sekci kulturní centrum 
je k dispozici on-line katalog knižního fondu.

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY

&  Radka Třeštíková: Osm
&  Petra Hesová: Srdcový král
&  Pavel Jansa: Krysy
&  Jarmila Pospíšilová: Šamanský bubínek
&  Sofie Sarenbrant: Dům na prodej
&  Rytíři na středověkém hradě
&  Ladislav Špaček: Dědečku, vyprávěj
&  Atlas prehistorie pro děti

Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.
 
Obecní knihovna opět v novém školním roce zve děti malé i 
velké na kroužek společenských her. Informace o přesném 
čase konání budou zveřejněny v příštím čísle.

Informace z kasejovické knihovny

Otevírací doba:
Pondělí: Zavřeno

Úterý - otevřeno „občasně” - uveřejněno 
vždy na facebooku a provozovně

Středa - Čtvrtek - Pátek - 11:30 - 20:00
Sobota - 11:30 - 21:00
Neděle - 14:00 - 20:00

Tel: 776 692 390

Pizzerie U Pejska a Kočičky
Láká na dobrou pizzu, koláčky, kávu, na skleničku...

V
 kasejovické obecní knihovně se 
letos konal již tradičně příměst-
ský tábor pro zhruba třicet dětí 

místních i z okolních obcí. Jako každo-
ročně vedoucí Dana Matějovská a Mgr. 
Marie Prokopiusová, nově pomocnice 
Eve Matějovská.

Program byl tentokrát pestrý. Název 
tábora „Když byl děda malej kluk“ dával 
tušit opět návrat do historie. Průvodcem 
nám byl Kája Mařík, hošík z brdských 
lesů, se kterým děti prožívaly různé pří-
hody. V úvodu, hned v pondělí, jsme 
zavítali k Pohanků chatě na Kladrubině, 
která nám suplovala Kájův domov v há-
jence. A tam jsme započali. Zajímavé 
bylo například si představit, co se asi 
Kájovi honilo hlavou, když ho maminka 
poslala do města ke kupci pro rozinky, 
nebo jinou potřebnou věc. A bydleli pár 
kilometrů od vsi… Ale přesně takové 
situace život Kájovi přinášel a děti byly 
poměrně překvapené, jak takhle vůbec 
někdo mohl žít. Bez sprchy, televize, 
tabletu, telefonu, všude daleko, a kama-
rádi kolem celkem žádní až na poměrně 
nepoužitelnou Zdeňu. Na místě jsme pak 
sehráli několik pěkných her a vydali se na 
oběd, který nám připravovaly paní 
kuchařky na Agru a který byl každý den 
výtečný.

V úterý jsme se zabývali domácími 
zvířaty, dnes chovanými spíše pro radost, 
dříve výhradně pro užitek. Pro ilustraci 
jsme zašli k Jadrným, kde nám paní uči-
telka představila jejich ovečky a popoví-
dala o práci spojené s chovem. Odpoled-
ne přijela paní Janoušková, která s dětmi 
vyráběla výrobky z ovčího rouna. Ti 
zdatnější si vyrobili obal na tablet, jiní 
různá zvířátka, či potvůrky a pár děvčá-

tek kytičky do vlasů.
Ve středu jsme se vypravili na výlet na 

Šumavu, kde jsme prošli moc pěknou 
pohádkovou stezkou Brčálník. Ke zpáteč-
ní chvatné cestě nás přiměl prudký déšt, 
který v mžiku zahnal děti do autobusu.

Čtvrtek byl speciální, byl totiž pro 
většinu dětí dnem, kdy se nevraceli odpo-
ledne domů, ale přespali v sále kulturního 
centra. Ten den jsme pokračovali v 
seznamování s Kájou Maříkem, hráli 
množství veskrze zábavných her, setkali 
se se skřítkem Knihovníčkem, odpoledne 
absolvovali stopovačku, která nás doved-
la do Újezda a na závěr si zanotovali u 
táboráku. Výše zmíněné poslední dva 
body malinko rozvedu… V Újezdě nás 
čekala skupinka místních na návsi, kde 
byl kolotoč. Opravdový kolotoč jako na 
pouti, s pánem kolotočářem, což byl 
Marek Šůch, který jej i sestrojil. Děti se 
svezly se vším komfortem, který byl 
možný. Užily také prolejzačky na újezd-
ské návsi a pak přítomné vyzpovídaly 
otázkami danými ve stopovačce. Měly 
např. za úkol zjistit, kdo ve vsi spí v pru-
hovaných peřinách a podobně. Také se 
pokoušely vyměnit jednu čokoládovou 
minci za něco hodnotnějšího, což se jim 
díky dobrému srdci místních skutečně 
povedlo. Nebýt chystaného táboráku, na 
který jsme pozvali i rodiče, ještě bychom 
se na újezdské návsi zdrželi déle. Moc se 
nám v Újezdě líbilo. Nicméně jsme se 
vydali zpátky do knihovny, dopřipravili i 
s pomocí některých maminek vše potřeb-
né a táborák začal. Chvilku po začátku se 
objevil skřítek Knihovníček, který se 
přišel podívat na jeho portréty, které děti 
měly za úkol nakreslit. Ty pak ohodnotil. 
Abychom rodičům zajistili trošku kultur-

ního vyžití, nacvičily děti píseň Cestář a 
krom zpěvu se doprovázely na malá 
benža, která vyrobily ze sirek. Bylo to 
pěkné. Vybrali jsme také jednu top hru, 
kterou hrají děti extra rády a tu jsme 
nachystali pro rodiče. Hra se jmenuje 
„čokoláda“ a je poměrně jednoduchá, leč 
velice zábavná. Představte si dva stoly, u 
jednoho jsou hráči, kteří házejí dokola 
kostkou. Na dalším stole, vzdáleném 
zhruba tři metry je talíř, příbor, šála, ruka-
vice a… čokoláda. Pro tatínky jsme při-
pravili variantu s klobásou. Hra začne 
tak, že hráči hází kostkou, komu padne 
šestka, běží ke stolu č. 2, obléká si potřeb-
né propriety, bere příbor a začíná čokolá-
du krájet. To může do doby, než někdo 
další hodí šestku, sebere mu šálu i rukavi-
ce a chystá se na čokoládu. Často ovšem 
hra probíhala tak, že šťastlivec, kterému 
ona šestka padla, byl  v těsném závěsu 
následován dalším a ten zase dalším… 
Po této humorné části, kdy se bavili rodi-
če i fandící děti, došlo na to, co k táboráku 
neodmyslitelně patří a totiž na trampské 
písně. Přišel Vraťa Valena, který se svou 
kytarou dodal táboráku to správné kouz-
lo. A pak jsme do setmění seděli, zpívali, 
jedli špekáčky a bylo nám fajn. Kolem 
desáté se rodiče zvedli k odchodu a malí 
nocležníci se odebrali do sálu, kde si 
rozložili karimatky, spacáky atd.

V pátek jsme hned po ránu vyráběli 
antistresový míček, který se může dítěti a 
často i rodičům dost hodit. Tuto výrobu 
plus pletení náramků šéfovala Evelínka 
Matějovská, která byla na táboře užiteč-
nou pomocnicí. A pak děti čekaly hry 
Káji Maříka. Stejně jako on lovily žabič-
ky (i když jen gumové), obíraly z bram-
bor klíčky, trhaly trávu pro králíky, jezdi-
ly na lyžích, tedy v poněkud ztížené podo-
bě - jednak se nám nepodařilo zajistit sníh 
a druhak kvůli úspoře materiálu vyšly jen 
jedny lyže pro tři děti. Ale nakonec i 
tenhle náročný úkol zvládly. Následova-
lo ocenění za celý týden, rozdali jsme 
poslední hliněnky za vyhrané soutěže a 
rozloučili se s přáním, abychom se za rok 
zase v knihovně setkali.

           Dana Matějovská

V kasejovické knihovně bylo o prázdninách opět veselo

Přijďte se pobavit s dětmi, načerpat nové turistické informa-
ce, informace z oblasti dějin a zeměpisu, možnosti a tipy na 

výlety a to na 13. ročník veletrhu cestovního ruchu Plzeňského 
kraje ITEP 2017 v halách TJ Lokomotiva v Plzni, který se koná 
ve dnech od 21. – 23. září. Letošní veletrh bude ve znamení 
baroka pojatý zábavnou formou povzbuzující lidskou zvěda-
vost. 

Pojďte soutěžit a vyhrát hodnotné ceny, užít si legraci, poho-
du i trochu adrenalinu informace o zajímavých  a odneste si nové 
lokalitách v tuzemsku i zahraničí. Nechte se opět inspirovat 
pestrou nabídkou možností turistiky od vystavovatelů z různých 
koutů světa. Nenechte si ujít vyprávění a autogramiádu protago-
nistů stále oblíbeného seriálu Policie Modrava natáčeného v 
šumavské přírodě. Tváří ITEPu je český divadelní a filmový 
herec Václav Neužil, který usedne i v Křesle pro hosta.

Bohatý program bude připraven pro malé děti i pro žáky 
základních a středních škol. Každý den veletrhu si děti užijí 
interaktivní zábavu, pohybová vystoupení, malování na obličej, 
program složený z pohádek, soutěže, tvořivé tematické dílny a 
nově malování karikatur a karetní vědomostní hru Karty hra-
běnky Lažanské, kde budou hrát o zajímavé ceny. Nebude chy-
bět nafukovací planetárium, expozice Zoo Plzeň, Národní park 
Šumava, Techmánia Sciene Center, Ekologické centrum Orlov 
a jiné.

Gurmánské jazýčky potěší vyhlášená Salaš Zbojská s klo-
báskami, sýry a haluškami, dále výtečné bavorské klobásy, 
regionální potraviny, moravská, rakouská a italská vína, chybět 
nebudou německá a česká piva.

Než ITEP otevře své brány, máte ještě do 31. srpna čas bojo-
vat a sbírat body v rámci letního putování po turistických zají-

mavostech Plzeňského kraje Prázdninová štafeta (http://sta-
feta.plzensky-kraj.cz). Slavnostní vyhlášení vítězů se usku-
teční tradičně na ITEPu.

Skvělá zábava na ITEPu od baroka až po současnost

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy 
rozloučit s paní Marií Šimůnkovou.
                                            Rodina Šimůnkova
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&  Atlas prehistorie pro děti
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Obecní knihovna opět v novém školním roce zve děti malé i 
velké na kroužek společenských her. Informace o přesném 
čase konání budou zveřejněny v příštím čísle.
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Otevírací doba:
Pondělí: Zavřeno

Úterý - otevřeno „občasně” - uveřejněno 
vždy na facebooku a provozovně

Středa - Čtvrtek - Pátek - 11:30 - 20:00
Sobota - 11:30 - 21:00
Neděle - 14:00 - 20:00

Tel: 776 692 390

Pizzerie U Pejska a Kočičky
Láká na dobrou pizzu, koláčky, kávu, na skleničku...

V
 kasejovické obecní knihovně se 
letos konal již tradičně příměst-
ský tábor pro zhruba třicet dětí 

místních i z okolních obcí. Jako každo-
ročně vedoucí Dana Matějovská a Mgr. 
Marie Prokopiusová, nově pomocnice 
Eve Matějovská.

Program byl tentokrát pestrý. Název 
tábora „Když byl děda malej kluk“ dával 
tušit opět návrat do historie. Průvodcem 
nám byl Kája Mařík, hošík z brdských 
lesů, se kterým děti prožívaly různé pří-
hody. V úvodu, hned v pondělí, jsme 
zavítali k Pohanků chatě na Kladrubině, 
která nám suplovala Kájův domov v há-
jence. A tam jsme započali. Zajímavé 
bylo například si představit, co se asi 
Kájovi honilo hlavou, když ho maminka 
poslala do města ke kupci pro rozinky, 
nebo jinou potřebnou věc. A bydleli pár 
kilometrů od vsi… Ale přesně takové 
situace život Kájovi přinášel a děti byly 
poměrně překvapené, jak takhle vůbec 
někdo mohl žít. Bez sprchy, televize, 
tabletu, telefonu, všude daleko, a kama-
rádi kolem celkem žádní až na poměrně 
nepoužitelnou Zdeňu. Na místě jsme pak 
sehráli několik pěkných her a vydali se na 
oběd, který nám připravovaly paní 
kuchařky na Agru a který byl každý den 
výtečný.

V úterý jsme se zabývali domácími 
zvířaty, dnes chovanými spíše pro radost, 
dříve výhradně pro užitek. Pro ilustraci 
jsme zašli k Jadrným, kde nám paní uči-
telka představila jejich ovečky a popoví-
dala o práci spojené s chovem. Odpoled-
ne přijela paní Janoušková, která s dětmi 
vyráběla výrobky z ovčího rouna. Ti 
zdatnější si vyrobili obal na tablet, jiní 
různá zvířátka, či potvůrky a pár děvčá-

tek kytičky do vlasů.
Ve středu jsme se vypravili na výlet na 

Šumavu, kde jsme prošli moc pěknou 
pohádkovou stezkou Brčálník. Ke zpáteč-
ní chvatné cestě nás přiměl prudký déšt, 
který v mžiku zahnal děti do autobusu.

Čtvrtek byl speciální, byl totiž pro 
většinu dětí dnem, kdy se nevraceli odpo-
ledne domů, ale přespali v sále kulturního 
centra. Ten den jsme pokračovali v 
seznamování s Kájou Maříkem, hráli 
množství veskrze zábavných her, setkali 
se se skřítkem Knihovníčkem, odpoledne 
absolvovali stopovačku, která nás doved-
la do Újezda a na závěr si zanotovali u 
táboráku. Výše zmíněné poslední dva 
body malinko rozvedu… V Újezdě nás 
čekala skupinka místních na návsi, kde 
byl kolotoč. Opravdový kolotoč jako na 
pouti, s pánem kolotočářem, což byl 
Marek Šůch, který jej i sestrojil. Děti se 
svezly se vším komfortem, který byl 
možný. Užily také prolejzačky na újezd-
ské návsi a pak přítomné vyzpovídaly 
otázkami danými ve stopovačce. Měly 
např. za úkol zjistit, kdo ve vsi spí v pru-
hovaných peřinách a podobně. Také se 
pokoušely vyměnit jednu čokoládovou 
minci za něco hodnotnějšího, což se jim 
díky dobrému srdci místních skutečně 
povedlo. Nebýt chystaného táboráku, na 
který jsme pozvali i rodiče, ještě bychom 
se na újezdské návsi zdrželi déle. Moc se 
nám v Újezdě líbilo. Nicméně jsme se 
vydali zpátky do knihovny, dopřipravili i 
s pomocí některých maminek vše potřeb-
né a táborák začal. Chvilku po začátku se 
objevil skřítek Knihovníček, který se 
přišel podívat na jeho portréty, které děti 
měly za úkol nakreslit. Ty pak ohodnotil. 
Abychom rodičům zajistili trošku kultur-

ního vyžití, nacvičily děti píseň Cestář a 
krom zpěvu se doprovázely na malá 
benža, která vyrobily ze sirek. Bylo to 
pěkné. Vybrali jsme také jednu top hru, 
kterou hrají děti extra rády a tu jsme 
nachystali pro rodiče. Hra se jmenuje 
„čokoláda“ a je poměrně jednoduchá, leč 
velice zábavná. Představte si dva stoly, u 
jednoho jsou hráči, kteří házejí dokola 
kostkou. Na dalším stole, vzdáleném 
zhruba tři metry je talíř, příbor, šála, ruka-
vice a… čokoláda. Pro tatínky jsme při-
pravili variantu s klobásou. Hra začne 
tak, že hráči hází kostkou, komu padne 
šestka, běží ke stolu č. 2, obléká si potřeb-
né propriety, bere příbor a začíná čokolá-
du krájet. To může do doby, než někdo 
další hodí šestku, sebere mu šálu i rukavi-
ce a chystá se na čokoládu. Často ovšem 
hra probíhala tak, že šťastlivec, kterému 
ona šestka padla, byl  v těsném závěsu 
následován dalším a ten zase dalším… 
Po této humorné části, kdy se bavili rodi-
če i fandící děti, došlo na to, co k táboráku 
neodmyslitelně patří a totiž na trampské 
písně. Přišel Vraťa Valena, který se svou 
kytarou dodal táboráku to správné kouz-
lo. A pak jsme do setmění seděli, zpívali, 
jedli špekáčky a bylo nám fajn. Kolem 
desáté se rodiče zvedli k odchodu a malí 
nocležníci se odebrali do sálu, kde si 
rozložili karimatky, spacáky atd.

V pátek jsme hned po ránu vyráběli 
antistresový míček, který se může dítěti a 
často i rodičům dost hodit. Tuto výrobu 
plus pletení náramků šéfovala Evelínka 
Matějovská, která byla na táboře užiteč-
nou pomocnicí. A pak děti čekaly hry 
Káji Maříka. Stejně jako on lovily žabič-
ky (i když jen gumové), obíraly z bram-
bor klíčky, trhaly trávu pro králíky, jezdi-
ly na lyžích, tedy v poněkud ztížené podo-
bě - jednak se nám nepodařilo zajistit sníh 
a druhak kvůli úspoře materiálu vyšly jen 
jedny lyže pro tři děti. Ale nakonec i 
tenhle náročný úkol zvládly. Následova-
lo ocenění za celý týden, rozdali jsme 
poslední hliněnky za vyhrané soutěže a 
rozloučili se s přáním, abychom se za rok 
zase v knihovně setkali.

           Dana Matějovská

V kasejovické knihovně bylo o prázdninách opět veselo

Přijďte se pobavit s dětmi, načerpat nové turistické informa-
ce, informace z oblasti dějin a zeměpisu, možnosti a tipy na 

výlety a to na 13. ročník veletrhu cestovního ruchu Plzeňského 
kraje ITEP 2017 v halách TJ Lokomotiva v Plzni, který se koná 
ve dnech od 21. – 23. září. Letošní veletrh bude ve znamení 
baroka pojatý zábavnou formou povzbuzující lidskou zvěda-
vost. 

Pojďte soutěžit a vyhrát hodnotné ceny, užít si legraci, poho-
du i trochu adrenalinu informace o zajímavých  a odneste si nové 
lokalitách v tuzemsku i zahraničí. Nechte se opět inspirovat 
pestrou nabídkou možností turistiky od vystavovatelů z různých 
koutů světa. Nenechte si ujít vyprávění a autogramiádu protago-
nistů stále oblíbeného seriálu Policie Modrava natáčeného v 
šumavské přírodě. Tváří ITEPu je český divadelní a filmový 
herec Václav Neužil, který usedne i v Křesle pro hosta.

Bohatý program bude připraven pro malé děti i pro žáky 
základních a středních škol. Každý den veletrhu si děti užijí 
interaktivní zábavu, pohybová vystoupení, malování na obličej, 
program složený z pohádek, soutěže, tvořivé tematické dílny a 
nově malování karikatur a karetní vědomostní hru Karty hra-
běnky Lažanské, kde budou hrát o zajímavé ceny. Nebude chy-
bět nafukovací planetárium, expozice Zoo Plzeň, Národní park 
Šumava, Techmánia Sciene Center, Ekologické centrum Orlov 
a jiné.

Gurmánské jazýčky potěší vyhlášená Salaš Zbojská s klo-
báskami, sýry a haluškami, dále výtečné bavorské klobásy, 
regionální potraviny, moravská, rakouská a italská vína, chybět 
nebudou německá a česká piva.

Než ITEP otevře své brány, máte ještě do 31. srpna čas bojo-
vat a sbírat body v rámci letního putování po turistických zají-

mavostech Plzeňského kraje Prázdninová štafeta (http://sta-
feta.plzensky-kraj.cz). Slavnostní vyhlášení vítězů se usku-
teční tradičně na ITEPu.

Skvělá zábava na ITEPu od baroka až po současnost

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy 
rozloučit s paní Marií Šimůnkovou.
                                            Rodina Šimůnkova
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ź Obec Oselce nabízí k pronájmu obecní hospodu. Bližší 
informace na tel. č. 724 162 521, emailové adrese  
ou@oselce.cz nebo na OÚ v Oselcích.

ź Prodám zánovní kuchyňský sporák - kamna, šířka 85 cm, 
trouba, vývod do komína na levé straně shora. Pořizovací 
cena 10 000 Kč, nová cena 5 000 Kč. Tel. 606 095 228.

ź Prodám levně nábytek do dětského pokoje - válenda se 
dvěma zásuvkami, peřiňák, skříňka a prostorná rohová skříň. 
Tel: 731 854 834.

3
ź Prodám čtyřkolku Hummer 125 cm  automat. Nově 

zakoupená 8/2016. Je málo využitá, párkrát jetá. PC 16 000 
Kč, NC 13 000 Kč. Tel. 723 784 987.

ź Daruji štěňata - otec německý ovčák, matka kříženec velkých 
loveckých plemen, k odběru 13. - 17.8.2017 nebo dle dohody. 
Tel. 608 731 866.

ź Prodám kohouty vlašky černobílé do chovu. Tel 371 595 399 
po 18 hod.

Inzerce...

Kasejovické noviny - měsíčník - evidenční číslo MK ČR E 12351, periodický tisk územního samosprávného celku, vydává Město Kasejovice,  

Kasejovice 98, 335 44  Kasejovice, IČO 00 256 731, tel. 371 595 100, 602 429 346, fax  371 595 100, e-mail: knihovna@kasejovice.cz. Povolil Okresní  

úřad Plzeň - jih, dne 13.11.1991 pod  č.j. 006236/91. Jazykově  neupraveno. Vychází  v  nákladu  600  výtisků. Tisk Blatenská tiskárna. Tento výtisk 

vychází 15.8.2017, příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.9. 2017. Příjem příspěvků do KN č. 9/2017 do 31.8.2017.                                         

Firma LADEKOV, s.r.o. Nezdřev
s dvacetiletou tradicí

vyrábí plastová okna, vchodové dveře, předokenní 
rolety, žaluzie a sítě proti hmyzu. Dále nabízí 

garážová vrata rolovací a sekční.

Na výrobu plastových oken a dveří  garantujeme záruku 
60 měsíců. Zajišťujeme pozáruční servis.

Tel. 77 35 36 503.

P r o d e j  s l e p i č e k
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky  typu Tetra  
hnědá a Dominant ve všech barvách z našeho chovu! 

Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 149 - 180 Kč/ks.                                
Prodej: 27. srpna 2017

Kasejovice – u fotbal. hřiště – 14.40  hod.                                                                                                          
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek 

- cena dle poptávky.  
Informace: Po - Pá 9-16 hod. Tel. 601 576 270, 728 605 840.


