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Jednání ZO o skládce
Rada obce na svém zasedání projed-

návala společně s pozvanými zástupci 
občanského sdružení Pampeliška 
Vysočiny zahájené zjišťovací řízení 
investičního záměru firmy G-MONT 
CR, s.r.o. na projekt „Skládka TKO 
Proseč“. Na základě usnesení RO bylo 
svoláno Zastupitelstvo obce Proseč, 
které bude tuto záležitost projednávat. 
Případná usnesení a výsledky projed-
návání budou vyvěšeny na úřední desce 
a zveřejněny na internetových strán-
kách obce.

Vyhrnování sněhu v Proseči 
Obsluha pluhů žádá majitele vozů, aby 

neparkovali na místech, kde se vyhrnuje 
sníh (krajnice vozovky, u chodníků atd.). 
Vozy  brání technice ve vyhrnování sněhu. 
Za pochopení a uvolnění  těchto míst pře-
dem děkujeme.

Prodej nových popelnic
Obec Proseč zakoupila pro své občany 

popelnice plastové na kolečkách (120 l) a  
plechové pozinkované (110 l). V případě 
zájmu je možno  popelnice  na  odebrat na 
OÚ za jednotnou cenu 830 Kč za kus.
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Matrika
září - jubilanti
70  Miluška Lojová, Záboří
 Jan Jetmar, Záboří
 Jaromír Klinský, Paseky
75 let Vladimír Běloušek, Proseč
 Marie Mencová, Martinice
95 let  Marie Chrudimská, Proseč

zemřelí
Božena Zemanová, Záboří
Petr Hauptman, Podměstí

narození
Lucie Němcová, Podměstí
Matěj Šplíchal, Podměstí
Petr Zahradník, Proseč

OBECNÍ KNIHOVNA
OTEVŘENA
út 12-17 hod
čt   9-15 hod  (11.30-12.00 zavřeno)
pá   9-15 hod (11.30-12.00 zavřeno)
VEŘEJNÝ INTERNET 
út 12 -17 hod
čt   9-15 hod (11.30-12.00 zavřeno)
pá  9-15 hod (11.30-12.00 zavřeno)
ČISTÍRNA
čt   9 - 15 hod

V období vánočních svátků bude 
knihovna uzavřena. Knihovnu 
můžete navštívit naposledy v pátek 
19.prosince do 15 hodin a poprvé v 
novém roce v úterý 6.ledna 2009.

Nová školní zahrada v Perálci
Pracujeme na zahradě jako pilné 

včelky…, tak se nazýval grantový projekt 
na obnovu naší  školní zahrady, který byl 
podpořen finanční částkou 70 000 ,- Kč z 
programu Škola pro udržitelný život rea-
lizovaného Nadací Partnerství. 

Další prostředky jsme získali formou 
sponzorských darů od firem z okolí. Rádi 
bychom využili možnosti poděkovat fir-
mám ZD Zderaz, Pila Podroužek, M&M, 
zemní práce, Granita Skuteč, Dipro Pro-
seč, Jiří Vincenci,silniční doprava, Truh-
lářství – Bezděk, Uhelné sklady Langer, 
Zavoral a syn, práce v lese a Holcim 
(Česko)-písník Čeperka za jejich finanční 
nebo materiální pomoc.

Od května na naší školní zahradě pilně 
pracovaly nejen odborné firmy, ale ve 
svém volném čase i rodiče, učitelé a děti

Vánoce v knihovně
Blíží se Vánoce, nejkrásnější svátky v 

roce. Přijďte si užít vánoční atmosféru do 
knihovny, kde jsou pro vás připraveny dvě 
akce.

V pátek 12.12. proběhne ukázka zdo-
bení perníčků, výroby vánočních ozdob, 
prohlédnete si betlémy a vánoční výzdobu.

Uvidíte také ozdoby žáků základní školy, 
které vznikly pod vedením paní uči-
telky Srdečné a keramické dekorace od 
dětí z tvořivé dílny paní Ročňákové.                
Některé věci si bude možné zakoupit.

Ve čtvrtek 18.12. vystoupí v knihovně 
pěvecký sbor DUHA, který si pro vás  
připravil soubor vánočních koled, dopl-
něný vystoupením dětí ze ZUŠ ve Skutči.

Těším se na setkání s vámi i v příštím 
roce 2009.

Volby do krajského zastupitelstva 2008
17.-18. října tohoto roku 

se konaly volby do kraj-
ských zastupitelstev. Voleb 
se v Pardubickémkraji 
zúčastnilo 175.556 voličů 
(42,61%), v Proseči pak 
volilo 746 lidí (44,14%) 
z možných 1.690 voličů v 
seznamu. Výsledky po jed-
notlivých stranách můžete 
vidět v tomto přehledu 
za Proseč a  celý kraj.  
Podrobnější statistiky jsou 
k dispozici na OÚ Proseč.

Eva Rejentová, knihovnice

pokračování na str. 

Obec Proseč
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Vladimír Tesař
„Milostí Boží jsem to co jsem a milost, kte-

rou mi prokázal nebyla nadarmo.“ ( 1.Kory-
ntským 14-15).   

Ak. arch. ak mal., grafik Vladimír Tesař 
zemřel po krátké nemoci dne 12.října 
2008 ve věku nedožitých 84 let – tolik 
parte.

Znali jste ho, či ne ?
Býval zde v Proseči, na Pasekách - v 

různých ročních obdobích, už od roku 
1970. Jeho velkým přítelem byl náš pro-
sečský pater Josef Čechal. Věřím, že se 
spolu již řehtají, jako kdysi.

Vladimír byl bohém a já myslím, že v 
tom nejkrásnějším slova smyslu. Dar svo-
bodné duše si nenechal od nikoho vzít.  
Úzkostlivě ji střežil, neboť (patrně je to 
protimluv), byl bohémem navýsost odpo-
vědným, odpovědným za hřivny, které 
mu byly svěřeny, jejichž rozmnožení není 
možné bez svobody duše. Tvořil,  přetavo-
val, hledal, nabízel, obdarovával a šel.   

Nevím, ale domnívám se, že ve svém 
životě bytostně potřeboval procházet 
martyriem hledání svých vlastních cest 
– nemohl přijmout cesty doporučené a 
prošlapané, musel, potřeboval  najít svou 
cestu, po níž se vydá a po níž půjde ze své 
vlastní vůle a na svou odpovědnost.

Z jeho svobody snad i plynul vztah ke 
Stvořiteli, myslím, že ho bral velmi váženě 
a odpovědně. Snad  tedy i proto (patrně 

opět protimluv) dlouho nepřijal  křest (až 
v roce 1999).

„Vezmi kříž svůj a následuje mě“
 – věřím, že právě tohle Vladimír dělal 

po celý svůj život aniž by se pyšně domní-
val, že na téhle cestě již je. Jen s pokorou 
úporně hledal stopu a šel. Přijal veškerou 
odpovědnost za všechny dary, kterých se 
mu dostalo, se současným  vědomím a 
odpovědností za své nedokonalosti  a šel, 
šel a hledal stopu, nic nepředstíral – byl 
a  v podstatě zůstal nahý. Šel v reálně 
vnímaném čase, v němž je třeba každo-
denně znovu nalézat cestu, s vědomím své 
odpovědnosti a  s vědomím, že přijdou 
puchýře, zlomeniny  a bude nutné hledat 
skrýš před mrazem a vichřicí, avšak za 
velmi niterného přijetí „buď vůle Tvá“.   

To je můj pocit o čem byl Vladimír a 
současně i má zpráva o tom, že by bylo 
velkou škodou o něm nevědět a nemít 
možnost se alespoň trochu obohatit z 
jeho cesty.

Pár údajů o Vladimírovi:
Narozen 20.10.1924.

Studia na Státní grafické škole v 
Praze, 1945-1950 Akademie výtvarných 
umění (grafická speciálka prof. Vladimíra 
Pukla), 1950-54 Akademie múzických 
umění (obor scénické výtvarnictví u prof. 
Františka Tröstera). V letech 1954-59 
byl asistentem grafické speciálky AVU v 
Praze. Jeho rozsáhlé výtvarné dílo zasa-
huje do oblasti malby, grafiky, kresby, 
ilustrace, filmového plakátu, scénogra-
fie i realizace animovaných filmů. Jeho 
tvorba osciluje mezi podněty z vnějšího 
světa a hlubokými vnitřními prožitky, 
od osobitě vyjádřených reálných motivů 
po abstraktní znaky a symboly. Přitom 
je však vnitřně jednotná. Vladimír Tesař 
vytvořil množství knižních ilustrací 
děl prozaických, hlavně však poezie, měl 
řadu samostatných výstav, zúčastnil se 
velkého počtu výstav kolektivních doma 
i v zahraničí a je zastoupen ve sbírkách 
Národní galerie v Praze a v mnoha dal-
ších veřejných i soukromých sbírkách doma 
i ve světě.

Nejdůležitější ocenění:

Četné ceny nakladatelství Čs. spisovatel, 
SNKLU, MF a Práce za ilustrace

1971 – ice – Nejkrásnější kniha (Babička) 
– hlavní cena

1982 – Londýn – Nejkrásnější kniha (Faust) 
– hlavní cena

ceny v soutěži Nejkrásnější kniha v letech 
1965, 66, 67, 69, 70
Realizace v architektuře:

1974 strop pro hotel Intercontinental v Praze

Cyklus 7 nástěnných obrazů Česká krajina 
– hala čs. velvysl. v Dillí – Indie

Více než 120 ilustrovaných knižních titulů a 
kolem 20 knižních obálek.

Ilustrace a kresby pro časopisy Plamen, Im 
Herzen Europas, Zlatý máj, Listy klubu 
přátel poezie, Orientace, Světová literatura, 
Výtvarná práce, Literární noviny, Typogra-
fia, Tvar, Texty, Výtvarné umění, Scénografie, 
Filmové noviny aj.

19 filmových plakátů (Mama Roma, Popel a 
démant, Vražda v expresu, 3x Frigo, Někdo to 
rád horké aj.)

Divadelní plakáty a programu pro Rokoko, 
Národní divadlo a státní divadlo v Karlíně

Scénické výpravy pro Disk a Divadlo Olo-
mouc

Divadelní kostýmy pro divadla v Karlíně, 
Plzni, Teplicích a Brně 

Mimořádnost pozorování je vykoupena 
dlouhou přeměnou do zraku duševního, 
přeměnou subjektivního k objektivnímu, 
k výběru podstatného, určujícího před-
stavu.

Emotivní prozáření s touhou ke sděl-
nosti prozrazuje kresba, čistá linka, která 
má býti svátostí, cudně odkrývající nahotu 
bytí s touhou k upřesnění zpovědního 
tajemství. Je to kritizující žalozpěv i chvála 
okamžiku, stáhnutá do magické čáry z 
obrovského prostoru zdánlivé prázdnoty 
do samých kořenů Země. Záznam kru-
tosti i líbeznosti lidských citů, otevřená 
kniha, lákající k přečtení, kronika tohoto 
času, záznam od potopy až ke světovým 
katastrofám.

Čára, která se zachovává jako citlivý 
seismograf až ke strachu o člověka a tuto 
krásnou Zemi. Výchozí bod čáry vržené 
do prostoru prostupuje namáhavě a pro-
nikavě z vesmíru myšlení a citu k pravdě-
podobným představám i objevům úzkosti 
i radosti z vydobytého úsilí. Nepřestoupit 
vrcholný okamžik, umět nepřestoupit, 

znát tu chvíli, to je další část umění, a 
domnívám se, že právě toho vrcholného, k 
němuž je potřebí pokory, citu, zkušenosti 
a zase pokory. Ješitnost zabíjí i nejkrás-
nější kresbu.

„Být včas odvolán od nejkrásnějšího 
obrazu!“ Čistá kresba je královna od 
zrodu až do skončení, otevřená vnímají-
címu, požehnáním malby a nepřístupná 
tomu, kdo necítí a nemaluje.

S čárou se dá čarovat – milovat, hro-
zit, přemlouvat, násobit i sčítat, zraňo-
vat i povzbuzovat, za ní se dá skrývat i 
posmívat, ale budit také hrůzu a nenávist. 
Boj se čáry, nemáš-li dost síly, trpělivosti 
a pokory. Může se ti mstít. To není hra, 
to je tvrdá práce na sobě samém, odří-
kání, odřezávání zbytečných větví a stálé 
zušlechťování stromu pro další úrodu – do 
nekonečna. Proto je milování hodna, proto 
byla vždy uctívána a velebena, až přešla do 
tvaru písma a všechny nás poznamenala. 
Vzdávám díky kresbě, které bych se chtěl 
naučit jako její pokorný dělník.

Ak. arch. ak mal., grafik Vladimír Tesař - Útržky:

připravil Jiří Černý

Vladimír Tesrař v rozpravě s p. Čechalem
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Z kroniky Martinic 3. část
V minulém roce 2007 jsem měl snahu 

přispět do Prosečského zpravodaje člán-
kem o dřívějším dění v naší obci a i dnes 
chci pokračovat. 

Do roku 1926 byla osada Martinice 
součástí obce Záboří, do které náležely 
osady Paseky, Martinice a Svatá Kateřina. 
V tomto roce 1926 došlo k rozluce obce a 
vznikla samostatná obec Martinice, která 
obdržela i svůj znak, v němž bylo : rucha-
dlo, kosa, srp a hrábě s nápisem „ Počestná 
obec Martinice“. 

Již v dřívějších letech usilovali zastupu-
jící radní z Martinic o rozdělení obcí i z 
důvodu školních, uvažovali o stavbě školy, 
což se jim po usilovném jednání se škol-
skou komisí v Proseči skutečně podařilo. 

Odměření pozemku pro stavbu školy 
provedl p. Josef Mach, mistr zednický z 
Poličky. Základní kámen pro školu byl 
položen 22. června 1924. Materiál na 
stavbu byl dovážen koňskými potahy i 
autem p. Josefa Vobejdy ze Záboří. Byla 
postavena dřevěná budova pro nářadí, 
vykopány jámy pro vápno, tesalo se dřevo 
a připravoval se krov. Stavbu prováděli 
zedníci v čele s Antonínem Makovským 
z Borové pod dohledem místních členů 
školní rady v Proseči. Práce pokračo-
vali zdárně, takže po kolaudaci 19. září 
1925počátkem školního roku 1925 – 26 
se ve škole již vyučovalo. Do školy nastou-
pilo 47 dětí a tím skončilo vyučování ve 

školní expozituře a nastoupil definitivní 
učitel p. Karel Mládek.

     V roce 1880 se z obce odstěhovalo za 
prací 12 rodin do Ameriky a místní radní 
si na tuto skutečnost vzpomněli a požádali 
bývalé spoluobčany o dar na stavbu školy, 
kterážto žádost byla vyslyšena a dar od 
nich činil 11 612 Kč. 

Pokud se týká stranických příslušností, 
byly v obci tyto strany: Republikánská 
strana zemědělského lidu zal. v r. 1930 – 
17 členů, Československá strana lidová 
v r. 1919 – 64 členů, Československá 
strana demokratická v r. 1928 – 5 členů.

Společenský život se v obci vedl velice 
kulturně. Roku 1924 byl založen Spolek 
chovu hospodářského zvířectva. Hospo-
dářský spolek DOMOVINA – sdružení 
rolníků a malorolníků vznikl v r.  1930.

Divadelní spolky byly v obci dva: Sku-
pina katolické mládeže založená 1920, 
čítající 64 členů a Ochotnický divadelní 
spolek (r. 1923 – 33 členů), ve které m 
účinkoval hudební a pěvecký kroužek, 
který se účastnil i při pohřebních roz-
loučeních. Divadelní spolky se vzájemně 
respektovaly a divadelní představení nav-
štěvovali, včetně výměny kulis, které si 
ochotně půjčovali. 

První vystoupení ochotníků bylo 13. 
května 1923 a v tomto rove sehráli pět 
divadelních kusů: 13. května „Trpký 
návrat“, 17. června „Vítězství lásky“,          
2. září „Srážka vlaků“, 25. listopadu „Foto-

V tomto roce 2008 došlo firmou Odehnal 
a Syn z Proseče k dokončení opravy místní 
zvoničky. Tato práce byla skutečně profesi-
onálně zvládnuta a provedena a je tudíž 
ozdobou naší obce. Naše poděkování patří 
jak mistrům svého oboru Odehnalovým, tak 
i obecnímu úřadu v Proseči za financování 
tohoto díla.

.                        Společnými silami se 
nám podařilo vybudovat novou přírodní 
učebnu, vyměnit původní nevyhovující 
herní zařízení za nové, založit bylinkovou 
a květinovou zahrádku, vytvořit přírodní 
ohniště s lavičkami a vyrobit nové písko-
viště. Téma „včela“ se promítlo v činnosti 
MŠ i ve výuce ZŠ a dětmi získané infor-
mace jsou umístěny na dvou naučných 
tabulích v areálu zahrady.

Slavnostní otevření zahrady jsme si 
užili ve středu 5. listopadu. Ještě před 
setměním se začali scházet první hosté. 
V budově školy se už netrpělivě chys-
tali školáci a školáčci se svým zajímavým 
programem plným včelích básniček, pís-

niček, ale i odborných informací o včele 
medonosné. Vše se odehrálo pod novotou 
zářící přírodní učebnou, která se napo-
prvé osvědčila jako příjemné místo pro 
podobné příležitosti. I přesto, že nám 
listopadový vítr fučel kolem uší a tech-
nika nás pozlobila, mělo naše vystoupení 
úspěch. Po přestřižení pásky jsme zasadili 
cibulky jarních kytiček, aby k nám včelky 
po zimě přiletěly. A pak už nezbývalo než 
ochutnat vlastnoručně vytvořené občerst-
vení a samozřejmě otestovat nové herní 
zařízení na zahradě.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli na 
cestě za novou zahradou a jsme rádi, že 
to u nás na zahradě po mnoha letech zase 
hučí jako v úlu…

       

grafická dílna v Praze“ a 26. prosince  „Pro 
peníze“. 

Skupina katolické mládeže: 7. ledna 
„Závěť“, 11. března „Sedlák zlatodvorský“, 
22. dubna „Vyškovský žid“ a 11. listopadu 
„Od starého k mladému“

Obě skupiny s divadelními kusy jezdili 
hostovat i do vzdálenějších obcí. 

Mísní kapela p. Antonína Pešiny 
každoročně prováděla svatojosefské 
vyhrávání všem Josefům.

18.1.1936 byl založen „Dobrovolný 
sbor hasičů“.

Obecní knihovna již v r. 1922 čítala 
přes 110 svazků.

Učitelé, školáci a školáčci ZŠ a MŠ Perálec

  L. Krčil

Vítání občánků ve  Zderazi
Dne 15.listopadu  přivítala paní 

Růžena Šplíchalová  (Sbor pro občanské 
záležitosti)  nové občánky Zderaze. Jsou 
to Miloslava Janková, Michaela Talácková, 
Filip Moučka  a Milan Vaňous. Všichni 
dostali malý dárek a kytičku.Přejeme jim 
mnoho zdraví a šťastné dětství prožité 
ve Zderazi.Věříme,že z nich vyrostou 
správní Zderažáci,kteří  nám budou dělat 
jenom radost. 

Za Kult. kom. OÚ Eva Roženská

Nová školní zaharada v Perálci
dokončení ze str. 1
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VÁNOCE z PATCHWORKU
Spolek patchworku Litomyšl o. s. 

vás zve na výstavu VÁNOCE z PAT-
CHWORKU, která se bude konat v  
prostorách Evropského školicího cen-
tra v Litomyšli (bývalý pivovar v are-
álu zámku Litomyšl). Otevřena bude 
denně od 1.12. 2008 do 4.1. 2009 od 
10 do 17hod.

Vernisáž proběhne v neděli 30.11. 
2008 v 15hod. Během výstavy se usku-
teční 2 šicí dílny pro veřejnost, a to v 
neděli 21.prosince 2008 adventní a v 
neděli 4.ledna 2009 tříkrálová, vždy po 
celý den.

KINO PROSEČ 

prosinec
7.12. 18/1930 Máj
ČR/2008/76min/fi lmová báseň/od 12 let

14.12. 18hod Star Wars: Klonové války
USA/2008/98 min/sci-fi /od 12 let

21.12. 18/1945 Nestyda
ČR/2008/88min/komedie/od 15 let

23.12. 18hod Pohádky pod sněhem
ČR/60 min/pohádkové pásmo pro děti, 
které uvádí Křemílek a Vochomůrka:)

28.12. 18hod Tropická bouře
USA/2008/100min/akční kom./od 12 let

leden 2009
4. 1.  18hod Quantum of Solace
USA/2008/107min/akční/od 12 let

11.1. 18hod Děti noci
ČR/2008/80min/drama/od 15 let

18.1. 18hod Poločas rozpadu
SR/2008/100min/černá komedie/od 15 let

25.1. 18hod Disaster Movie
USA/2008/90min/komedie/od 12 let

www.prosec.cz/kino

Z historie Proseče: Stará radnice
Na tehdejším náměstí prosečském stála 

radnice na místě dnešní budovy obecní 
školy. Byl to úhledný jednopatrový dům 
zdobený dosti vysokou červenou věží s 

dřevěnými hodinami. Postavena byla r. 
1732 nákladem městečka a byla pronajata 
jako hostinec. Vraty s kruhovým klenutím, 
jak tenkráte bylo oblíbeno, vjíždělo se na 
pravé straně domu do průjezdu, odkudž 
vlevo vcházelo se do nalévárny, ve které 
byla také v levém rohu pec. Z nalévárny 
vedly vlevo dveře do hostinského pokoje, 
dozadu pak přes síň vlevo do skladiště. 
Z průjezdu vedly vzadu vlevo schody do 
1. poschodí do síně, odkud se vcházelo 
přímo do sálu o dvou oknech podoby 
čtvercovité, ze síně nalevo vcházelo se do 
obecní kanceláře o jednom okně, vpravo 
pak do tak zvané „palandy“ tj. noclehárny 
pro pocestné. Ze sálu vedly napravo dveře 
do „šenku“, kde se „čepovalo“ při muzice 
pivo. Ze síně 1. poschodí vedly pak schody 

na půdu. Radnice měla na náměstí v pří-
zemí 3 okna a velká vrata, v 1. poschodí 
pak 4 okna dopředu a 3 okna dozadu. Ze 
síně v přízemí vcházelo se do dřevěné pří-
stavby, kde byl byt strážníkův a „šupka“ to 

jest obecní vězení.
První farář – Josef Schaufl er bydlel 3 

léta v radnici, než se vystavěla fara (1754-
1757). V radnici bývala také umístěna 
obecní stříkačka r. 1856 za 320 zl. kou-
pená od obce Pusté Kamenice.

Při velkém ohni 18. září 1868, který 
zachvátil značnou část Proseče, radnice 
úplně shořela. R. 1868 podal stavitel Boh-
dan John z Litomyšle návrh na vystavění 
nové radnice v románském slohu, ale s 
provedení sešlo. Radnice zůstala spále-
ništěm a zbořeništěm smutně hlásající 
katastrofu Proseče a netečnost tehdej-
ších občanů až do roku 1888, kdy na je-
jím místě postavena dvoupatrová budova 
obecní školy jak ji známe dnes. Radnice 
byla poté vystavěna nová na čp. 63, v místě 
dalšího zmizelého domku po velkém 
požáru a svou funkci plnila po dalších 100 
let. V osmdesátých letech 20. století se 
domu s čp. 18 vrátil zpět statut radnice a 
zůstává mu dodnes. 

z kronik připravil Jan Macháček
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s p ekvapením po 22. hodin

V sobotu 14. ÚNORA 2009 od

20:00 HODIN, V SOKOLOVN  V PROSE I

k tanci a poslechu hraje SKUPINA  QUATRO

VSTUPNÉ : 60,- K .

V sobotu 14. ÚNORA 2009 

13:00 HODIN
SOUT Ž MASEK 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

Vás zve na slavnostní vernisáž výstavy

MEDVĚDÍ VÁNOCE
která se koná v neděli 

30. listopadu 2008 ve 14:00

Výstava potrvá do 31. prosince 2008

Zřizovatelem Regionálního muzea je Pardubický kraj.

DUHA

vás zve na vánoèní koncert do kostela

Boží lásky v Budislavi

koncert se uskuteèní 13.12.2008 v 18:00 po mši svaté

Pøijïte si poslechnout a zazpívat vánoèní písnì a koledy
a zpøíjemnit si èekání na vánoce

Proseèský ženský sbor

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

Vás zve na slavnostní vernisáž výstavy

MEDVĚDÍ VÁNOCE
která se koná v neděli 

30. listopadu 2008 ve 14:00

Výstava potrvá do 31. prosince 2008

Zřizovatelem Regionálního muzea je Pardubický kraj.

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

Vás zve na slavnostní vernisáž výstavy

MEDVĚDÍ VÁNOCE
která se koná v neděli 

30. listopadu 2008 ve 14:00

Výstava potrvá do 31. prosince 2008

Zřizovatelem Regionálního muzea je Pardubický kraj.
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Dárkový set pro PC
Obsahuje: 1x ergonomická podložka pod myš, 6x barevných pásek
na rozlišení kabelù, 1x balení èistících ubrouskù, 20x papírových
obálek na CD/DVD, 10x CD-R diskù, 10x DVD-R diskù,
1x èistící médium

Poèítaèe * Notebooky * Tiskárny * Internet * Servis
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349,-

Dárkový set pro notebook
Obsahuje: 1x optická myš (mini, cestovní), 6x barevných pásek

na rozlišení kabelù, 2x CD/DVD popisovaè (modrý a èerný),
1x balení èistících ubrouskù, 20x papírových obálek na CD/DVD,

10x CD-R diskù, 10x DVD-R diskù

449,-
Laser myši Genius
- nová laserová technologie (lepší než optická)
- vysoká citlivost až 1600dpi
- 3 tlaèítka, rolovací koleèko
- rozhraní USB
- dvì verze provedení (klasika
  pro PC a mini pro notebook)

299,-novinka

399,-

Gamepad pro PC i PS2
- digitální gamepad s 2 joysticky

- ergonomický design pro pevný stisk
- 8-mi smìrný kurzor, 12 programovatelných tlaèítek

- funkce Makro s LED indikací
- vibrace pøi použití na PS2

- nìkolik barevných provedení

rady pro Ježíška:


