
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! 

 

 

 


