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Bude výtah v Proseči nebo ne? 
Dne 22. srpna 2017 jsme na Úřadu 

vlády ČR projednávali bezbariérovou 
koncepci města Proseč. Na jednání 
do Prahy jsme vyrazili společně s ře-
ditelem Ergotep CSR Institutu Janem 
Pospíchalem, který je sám vozíčkář. 
Naším cílem je získat 50 procentní do-
taci na vestavbu výtahu do městského 
úřadu v Proseči z grantu Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR pro odstraňování 
bariér ve veřejných budovách. Celkové 
náklady stavebních prací jsou roz-
počtovány ve výši 1,5 mil. Kč včetně 
DPH. Bohužel jsme se na jednání pře-
svědčili, že nastavená pravidla pro po-
skytnutí podpory jsou extrémně složitá, 
nadmíru byrokratická a rozhodování 
hodnotící komise velmi neprůhledné. 
Proseč má již 3 roky připravený pro-
jekt, vydané platné stavební povolení, 
zpracovanou bezbariérovou koncepci 
a návrhy opatření jednotlivých tras, 
bohužel to všechno k podpoře stále 
nestačí a úředníci v Praze nám uložili 
vypracování dalších nových materi-
álů, které však nejsou žádnou zárukou 
toho, že uspějeme. Když pominu námi 
zjištěný fakt, že Úřad vlády ČR není 
bezbariérový a hendikepovaní mají 
velký problém se vstupem i pohybem 
po úřadu, tak je zároveň smutné, že 
stát seniorům, maminkám s kočárky a 
postiženým moc pomáhat nechce a jen 
vymýšlí komplikace a důvody proč po-
moci nemůže. Stát by si měl konečně 
uvědomit, že je zde pro občany a ne 
občané pro stát. 

Jan Macháček, starosta města Proseč

Nové osvětlení v ulici Rybenská
V ulici Rybenská provedlo město Pro-

seč potřebnou rekonstrukci veřejného 
osvětlení a městského rozhlasu, celkem 
bylo osazeno 10 nových sloupů a polo-
ženo více než 300 metrů kabelu. Nové 
osvětlení bylo rovněž instalováno i u par-
koviště školy. Tato změna jistě potěšila 
nejen občany, ale i děti, které se mohou 
bezpečněji dostat do školy a domů.     jm

Planetární stezka celá v novém
Planetární stezka je zmenšený model 

sluneční soustavy v měřítku jedna ku 
jedné miliardě. V Proseči vznikla v roce 
2006 jako druhá svého druhu v České 
republice. Za vznikem stezky stála ini-
ciativa dětí 5. ročníku základní školy v 
Proseči pod vedením učitelky Aleny Váš-
kové. Autorem vesmírných těles je MgA. 
Marek Rejent. Stezka se stala populární 
zejména mezi návštěvníky našeho města.

Zkoumání vesmíru a jednotlivých 
planet postupuje neuvěřitelně rychle a 
informace rychle stárnou, proto se ve-
dení města rozhodlo v roce 2017 provést 
kompletní rekonstrukci stezky. Zásadní 
změnou je prodloužení trasy z 6 na téměř 
8 km, stezka začíná a končí na náměstí, 
byla doplněna 3 nová stanoviště, stezka 
má zcela nový vizuál, lepší značení v 
přírodě, stanoviště obsahují aktuální in-
formace a fotografie z NASA, nově byla 
zřízena facebooková a webová stránka. 
Na příští rok máme připravené „vesmírné“ 
soutěže, trička, tištěné materiály s mapou 
a základními informacemi o planetách.

Jan Macháček a Ondřej Klofát,
autoři nové verze Planetární stezky

Nové komunikace v Záboří
V Záboří se buduje již několik měsíců 

nová kanalizace, město myslí i na dokon-
čovací práce, proto vedení města rozhodlo 
o kompletním řešení a v ulici Na Ručičce 
zahájilo výměnu všech obrub, přípravu na 
budoucí chodníky, osvětlení a ještě v září 
dojde k položení nového asfaltu v celé šíři 
ulice. Nové asfalty budou ještě letos pro-
vedeny i na vedlejších ulicích.             jm
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Klavírní koncert v Sokolovně
Ve středu 5. července 2017 večer se 

uskutečnil v Městském společenském 
centru Sokolovna klavírní koncert He-
leny Suchárové-Weiser, velmi nadané 
klavíristky a učitelky JAMU, která již 
vystupovala na koncertních podiích ne-
jen v České republice, ale i v Německu 
nebo ve Spojených státech amerických. 
Akci pořádalo město Proseč společně 
s Českobratrskou církví evangelickou v 
Proseči. Během příjemného večera za-
zněly skladby Padre Antonia Solera, Le-
oše Janáčka a Fryderyka Chopina. Jako 
hudební nástroj byl použit klavír značky 
Petrof z roku 1928 v Sokolovně, který 
díky zájmu města prošel v letošním 
roce generální rekonstrukcí a restauro-
váním. Učinkující si jeho zvuk a kvality 
pochvalovala, stejně tak se jí líbilo pří-
jemné prostředí nové Sokolovny. Výtě-
žek z dobrovolného vstupného putoval 
českobratrské farnosti, jako poděkování 

za pomoc s přípravou koncertu, a bude 
použit na revitalizaci farní zahrady, kde 
nyní vzniká „archa“.

Jan Macháček, starosta města Proseč  

Vážná známost a předpremiéra 
nového filmu Alice v Proseči

V pátek 11. srpna 2017 jsme měli mož-
nost v našem městském kině v Sokolovně 
shlédnout dva krátké filmy s názvem 
Vážná známost od dvojice mladých a na-
dějných autorů Kláry Júzové, rozené So-
domkové, a jejího manžela Martina Júzy. 
Každý natočil stejné téma po svém a tak 
vznikly dva rozdílné filmy, které sami au-
toři označují za nejlevnější partnerskou 
terapii. Filmy vznikaly ve spolupráci s  
FAMU a Českou televizí.

Příjemný večer byl doplněn setkáním 
a besedou s autory a členy jejich tvůrčího 
týmu. Na závěr byl promítnut v předpre-
miéře nový krátký film Alice režisérky 
Kláry Júzové, který vznikal a natáčel se 
v Proseči a na Martinicích. Klára se nyní 
připravuje na natáčení nového detektiv-
ního seriálu pro Českou televizi s názvem 
Lynč. Oběma autorům i jejich týmu dě-
kuji za příjemnou návštěvu u nás a přeji 
jim další profesní úspěchy.

Jan Macháček, starosta   

Osadní výbor Miřetín, SDH Miřetín a město Proseč
vás zvou na

slavnostní odhalení

obnovené zvoničky
v Miřetíně

 _ 

16. 9. 2017 ve 14 hodin
před obecním domem v Miřetíně.

Neplánovaná oprava náměstí
Začátkem září byly na náměstí za-

hájeny práce spojené s jeho částečným 
předlážděním. Oprava se týká pouze  
části komunikace II/357, která je v ma-
jetku Pardubického kraje. Investorem 
akce je rovněž Pardubický kraj, který 
vyslyšel naše opakované žádosti o ná-
pravu špatného stavu a rozhodl se tro-
chu neplánovaně pro opravu ještě letos. 
Práce by měly probíhat až do konce 
října 2017 a mohou značně omezit po-
hyb po náměstí. Omlouváme se obča-
nům za případné komplikace a věříme, 
že oprava bude provedena kvalitně.  jm
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Skautský tábor 2017
Jako každý skautský rok, tak i ten le-

tošní vyvrcholil začátkem letních prázd-
nin skautským táborem. Naše skautské 
středisko letos tábořilo na tábořišti na 
Pánově kopci, kde je ideální prostor, zá-
zemí a podmínky pro nevšední aktivity a 
zážitky, které lze během skautského roku 
zažít jen stěží. Tábořili jsme hned v prv-
ních čtrnácti dnech a sešlo se nás opravdu 
mnoho, přes benjamínky, kteří s námi tá-
bořili celkem pět dní, vždy od rána devíti 
hodin do odpoledne čtyř hodin, světlušky 
a vlčata, kteří na táboře prožili celých de-
set dní, po skauty a skautky, kteří zvládli 
pod stanem čtrnáct dní. I s vedoucími nás 
bylo něco málo přes osmdesát kousků, 
což byla pro vedoucí velká výzva, kterou 
ale náležitě zvládli.  Duch tábora se nesl v 
námětu známé fantasy knihy od Tolkiena, 
Pán prstenů. Děti byly rozděleny do ně-
kolika národů, jako jsou Trpaslíci, Elfové, 
Hobiti a také Lidé. Každý národ nesl prs-
ten Moci, s ním zdolával nástrahy a pře-
konával překážky, až došel do Mordoru k 

Hoře osudu, kde byl prsten Moci stvořen, 
a mohl být tedy i zničen. Všem národům 
se podařilo prsten Moci zničit a nastolit 
ve Středozemi zase mír. Během táboření 
jsme zažili spoustu zábavy a mnohému 
jsme se také naučili. Přežili jsme něko-
lik bouřek, které pod stanem vypadají 
mnohem děsivěji než z domu, vyrobili 
jsme si vlastní zbraně, každý národ svou, 
poznali jsme zase o kousek víc přírodu a 
její kouzlo, při nočních hlídkách se bo-

jíme pořád stejně a v kuchyni dokážeme 
být dobrými pomocníky. Co je na táboře 
ale nejlepší? Být v náruči přírody pod sta-
nem čtrnáct dní s partou těch nejlepších 
kamarádů, na které se můžeme kdykoli 
spolehnout a zažít spoustu opravdového 
dobrodružství, to je pro nás k nezaplacení. 
Děkujeme za důvěru a nová přátelství.

Skautské středisko Proseč
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Novohradský sraz veteránů 2017
V sobotu 8. července 2017 se do pro-

storu sportovního areálu v Nových Hra-
dech sjelo několik desítek historických 
automobilů i motocyklů v rámci již tra-
dičního Novohradského srazu veteránů, 
které pořádalo Sdružení obcí Toulovcovy 
Maštale. Náplní dopolední části pro-
gramu bylo především obdivování naleš-
těných strojů jak početnými návštěvníky, 
tak také samotnými majiteli mezi sebou. 
A obdivovat bylo opravdu co. Jak vozy z 
konce prvorepublikového období, tak i  
početně výrazně zastoupené automobily 

z 50. let a několik relativně čerstvých ve-
teránů. Bylo možné vidět i několik velmi 
raritních motocyklů české i zahraniční 
produkce. Následně se stroje představily 
jednotlivě na startu vyjížďky mikrore-
gionem s cílem na prosečském náměstí, 
kde měli možnost si vozy prohlédnout i 
návštěvníci města a místní. I díky vyda-
řenému letnímu počasí si jistě jak sami 
účastníci, tak ostatní příznivci veteránů 
přehlídku elegantních starých strojů ma-
ximálně užili.

Ondřej Klofát
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ČERVEN 2017 - Speciál pro Prosečský zpravodaj 
BESEDA SE SPISOVATELKOU 

V rámci akce „Týden čtení dětem v 
ČR“, která probíhá od 1. 6. do 7. 6. 2017 
jako součást kampaně Celé Česko čte dě-
tem, naši školu v pondělí 5. 6. navštívila 
paní spisovatelka Ivona Březinová. 

Žáci 5. – 7. ročníku se při besedě do-
zvěděli zajímavé, pro někoho nové, infor-
mace o vzniku a tisku knihy, např. kniha 
se tiskne v arších, které se po svázání roz-
řezávají, na archu nejsou po sobě jdoucí 
stránky, před zasláním textu do tiskárny 
autor musí text několikrát přečíst a opra-
vit překlepy, kniha se dá napsat podle 
předem nakreslených motivů, ilustrací... 

Paní spisovatelka přivezla svůj „archiv 
nápadů“ na vznik knihy, ukázala nám 
svoje knihy, které poutavým způsobem 
představila (někteří žáci hned po besedě 
zatoužili po přečtení těchto knížek a na 
místě si je zakoupili). Paní spisovatelka 

se ve svých knihách věnuje i aktuálním 
tématům, jako je např. autismus či pro-
blematika Alzheimerovy choroby, a jejich 
dopad na obyčejný, každodenní život. 
Zájemci z řad dětí si domů odnesli objed-
nané knihy i s podpisem paní spisovatelky. 

Mgr. Alena Zvárová 

ROZHOVOR
Samozřejmě, že si naše redakce nemohla 
nechat ujít takovou příležitost - paní spi-
sovatelku vyzpovídat. 
Rozhovor s ní Vám přinášíme:
Jakou školu jste studovala? 
Osmiletá základní, 4 roky gymnázium, 
pedagogická fakulta – ČJ a D.  
Jak jste přišla na to, že chcete být spisova-
telkou? 
Jako malá jsem si vymýšlela vyprávění a 
už v pěti letech jsem chtěla být spisova-
telkou. 
Kolik máte dětí a co říkají na Vaši tvorbu? 
Mám dvě dospělé děti - dcery. Když byly 
malé, zkoušela jsem, jestli se jim to líbí, a 
radily mi. 
Baví Vás více psát pro malé děti nebo pro 
dospívající? 
Střídá se to. Neláká mě psát pro dospělé. 
Píšu od knížek pro malé děti po knížky o 

fetování. Mám ve své tvorbě velkou škálu. 
Na jakou knížku jste nejvíce hrdá? 
Každá kniha je část mého života. Nejvíce 
čtené jsou asi Lentilka pro dědu Edu, Za-
čarovaná třída, Řvi potichu, brácho. 
Získala jste už nějaké ocenění? Jaké? 
2x Zlatá stuha – Literatura pro děti a 
mládež, Cena dětí, Cena učitelů, Cena 
rodičů.  
Máte nějakého spisovatele jako vzor?
Nikdy jsem neměla, mám svůj styl, ale 
nejvíce mě bavil žánr sci-fi. Jako malá 
jsem hodně četla a díky tomu mám dob-
rou slovní zásobu. Moji oblíbení spisova-
telé jsou Iva Procházková a Jostein Gaar-
der, od něho kniha Dívka s pomeranči.
Děkujeme za rozhovor.

Eliška Bartošová, Veronika Lettlová, 
Veronika Uhrová

SKUTEČSKÝ SLAVÍK
V měsíci červnu se již tradičně naši só-

listé účastní pěvecké soutěže Skutečský 
slavík. Ani letos tomu nebylo jinak.

V pondělí 12. června se z naší školy vy-
pravilo na tuto soutěž 7 zpěváků. Konku-
rence zde bývá již tradičně veliká, soutěží 
zde nejen děti z Pardubického kraje, ale 
i z dalších krajů republiky. V letošním 
ročníku jsme si mohli poslechnout 117 
soutěžních vystoupení, která byla rozdě-
lena do 9 kategorií. I našim zpěváčkům se 

zde moc hezky zpívalo a jejich výkony si 
zaslouží pochvalu.

A jak jsme dopadli?
3. místo: Kristýna Kohoutková, Sabina 
Křiklavová, Adéla Jetmarová 
2. místo: Petr Herynek, Adéla Stodolová 
1. místo s postupem: Jan Zelinka, Patricie 
Giňová

Máme velikou radost, že hned dva naši 
sólisté postoupili do „dalšího kola“. Sou-
těžící, kteří získají první cenu s postupem 
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ve výběrovém kole, se účastní Koncertu 
vítězů, kde mají jedinečnou možnost za-
zpívat si na velkém pódiu za doprovodu 
profesionální kapely. Koncert vítězů se 
bude konat v úterý 26. září 2017 ve vel-
kém sále Kulturního klubu ve Skutči a 

vystoupí zde 24 účinkujících.
Pochvalu si zaslouží samozřejmě nejen 

naši zpěváčci, ale i hudební doprovod. 
Děkujeme p. Kristýně Řebíčkové, která 
vše se zpěváčky pilně nacvičila a svým cit-

livým přístupem jejich výkony podpořila. 
Za vzornou reprezentaci školy děkujeme 
jak zpěvákům, tak těm, kteří jim s nácvi-
kem pomáhali.

Redakce

ZÁVĚREČNÝ KONCERT 
Již tradiční závěrečný koncert našich 

pěveckých sborů se konal v Orlovně v 
pátek 16. června. Nejdříve proběhl dopo-
ledne, kdy si vystoupení malých i větších 
zpěváků mohli poslechnout především je-
jich spolužáci a páni učitelé. 

Odpoledne již Orlovnu zaplnili rodiče, 
babičky, dědečkové a další rodinní pří-
slušníci. Mohli si poslechnout repertoár 
všech tří pěveckých sborů - Žluťásků pod 
vedením p. uč. Lenky Kvapilové, Prose-
čánku pod vedením p. uč. Dagmar Smělé 
a Červánku pod vedením p. uč. Jany Pav-
lovičové. 

Na hudební nástroje doprovázely p. 
Kristýna Řebíčková, sl. Michaela Ond-
ráčková, Veronika Lettlová, Adéla Sto-
dolová, Eliška Bartošová a Jaromír Pytlík. 

Všechny sbory předvedly to nejlepší, co 

za školní rok nacvičily, a byly odměněny 
zaslouženým potleskem od početného 
obecenstva. Celý den proběhl v příjemné 
atmosféře, všem se nám v krásně vyzdo-
bené Orlovně moc líbilo.

Adéla Vášková

PROJEKTOVÝ DEN 

 V pondělí 26. června 2017 proběhlo 
na naší škole praktické cvičení "Ochrana 
člověka za mimořádných událostí". 

Jako každý rok i letos připravili vy-

cházející žáci pro své mladší spolužáky 
z 5. až 8. třídy celou řadu zajímavých 
úkolů. Děti si mohly například vyzkoušet 
ošetření zraněného, volání tísňové linky, 
orientaci v terénu pomocí busoly, jak se 
chovat v zamořeném prostoru a co si s se-
bou vzít při evakuaci. Samozřejmě plnily 
celou řadu dalších sportovně branných 
úkolů, které se jim mohou v životě ho-
dit. Přítomni byli i místní hasiči z SDH 
Proseč, kteří dětem zasvěceně vyprávěli o 
své činnosti a předvedli jim své vybavení 
a techniku. 

Také s našimi nejmladšími hasiči před-
vedli to, co pilně nacvičili. Chceme jim 

touto cestou poděkovat za jejich ochotu 
a vstřícnost.  Společně jsme strávili pří-
jemné a poučné dopoledne. 

Mgr. Zdeněk Pecina

FOTBALOVÝ DEN 
Na závěr školního roku nám již několik 

let fotbalový oddíl pořádá turnaj v kopané. 
V letošním roce hrálo sedm družstev 
chlapců z 6. - 9. tříd, šest dívčích družstev 
a šest družstev dětí z 1. - 5. třídy. Celého 
turnaje se aktivně zúčastnilo 140 dětí. 

Za krásného počasí jsme viděli velmi 
pěkné výkony, nechybělo nadšení ani 
radost z pěkných výsledků. Mezi nejstar-

šími chlapci zvítězilo družstvo ve složení 
Filip Sejkora, Samuel Mészáros, Adam 
Sodomka, Luboš Doubravský a Petr 
Honzák. Nejlepším brankářem turnaje 
byl vyhlášen Filip Sejkora a nejužitečněj-
ším hráčem Václav Beránek. V dívčí sku-
pině bylo nejlepším družstvo ve složení 
Veronika Lettlová (nejužitečnější hráčka), 
Karolína Vávrová (nejlepší brankářka), 
Natálie Nešetřilová, Kristýna Třasáková 
a Veronika Uhrová. Mezi nejmladšími 
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týmy byli nejlepší Jaromír Síla, Josef Za-
hradník, Miloš Dostál, Adéla Stejskalová, 
Daniel Renza, a Marek Pešek. 
A co na to hráči? Napsala nám Adéla 
Stodolová: 

Ve středu 21. 6. jsme se zúčastnili fot-
balového turnaje. Ráno jsme se sešli ve 
škole normálně v osm. Poté jsme se pře-
sunuli na hřiště, kde jsme se rozcvičili a 
připravili. 

Když turnaj začal, my holky jsme  byly 
trochu nervózní. Bylo hrozné horko a my 
byly vyčerpané, ale nakonec jsme se umís-
tily na 4. místě. 

Na 1. místě byl tým P-Gang, na 2. 
místě Little winners, na 3. Sovičky, na 
4. my – Mouchy, na 5. Best girls a na 6. 
Tornáda. Turnaj se mi velmi líbil a dou-
fám, že si ho příští rok zopakuji.

Všechna kompletní čísla školního časopisu ŠOTEK jsou ke stažení na internetové adrese www.zsprosec.cz

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
V úterý 20. června nám členové drama-

tického kroužku předvedli v sokolovně 
svá představení, která v letošním školním 
roce nacvičili pod vedením p. uč. Jany 
Hrubé. 

První stupeň zhlédl hru Františka Ne-
pila O sedmi dnech. 

Pro žáky 2. stupně herci nacvičili z Po-
vídek malostranských od Jana Nerudy:  

O měkkém srdci paní Rusky, Doktor 
Kazisvět a Jak si pan Vorel nakouřil pě-
novku.

Všechna představení se nám moc líbila. 
Bylo vidět, že se naši herci na prknech, 
která znamenají svět, cítí skutečně dobře 
a my se už teď těšíme, co pro nás drama-
tický kroužek nacvičí příště.

Adéla Vášková

LOUČÍME SE
I když se v naší redakci snažíme, aby červnové číslo časopisu bylo optimistické a 

veselé - vždyť si nesete domů krásné vysvědčení a hlavně prázdniny klepou na dveře - 
ale i tak se nám vždy troška toho smutku na naše stránky vloudí. Musíme se rozloučit 
s těmi, kteří tu s námi strávili 9 let, mnozí z nich byli i členy naší redakce, sportovali, 
zpívali, hráli na trubku, flétnu či saxofon, byli šikovní i v mnoha dalších oblastech. 
Moc a moc jim přejeme, aby stejně úspěšní byli i na další škole, aby se jim dařilo v 
oboru, který si vybrali. 

TAK TEDY HODNĚ ŠTĚSTÍ A NEZAPOMEŇTE 
VYKROČIT SPRÁVNOU NOHOU!

Vaše redakce
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Základní škola a mateřská škola Proseč informuje - www.zsprosec.cz, www.msprosec.cz

ŠKOLNÍ VÝLETY
Třída 9. A byla na Pálavě, osmá třída v 

Mladočově. 

SPORTOVNÍ DEN PRO  
1. STUPEŇ

Dne 19. 6. 2017 proběhl na 1. stupni 
ZŠ sportovní den. Žáci 9. tříd přichystali 
pro své mladší spolužáky soutěž v řadě 
atletických disciplín (běh, hod míčkem, 
skok do dálky, slalom, šplh, přeskoky švi-
hadla…). Každý si mohl vyzkoušet svůj 
osobní rekord. Sportovních soutěží se 
zúčastnili také žáci z perálecké základní 
školy.

Všichni jsme si hezky zasportovali a k 
dobré náladě přispělo i krásné počasí.

Děkujeme deváťákům i panu učiteli 
Stodolovi za příjemný den.

 Pedagogický sbor 1. stupně ZŠ

„UMÍŠ SI PORADIT?“
Dne 28. 6. 2017 proběhl na 1. stupni 

základní školy projekt „Umíš si poradit?“.
Žáci 5. ročníku si připravili pro své 

mladší spolužáky šest stanovišť, na kte-
rých plnili různé úkoly z oblasti dopravy, 
topografie, zdravovědy, poznávání pří-
rody, rozhodování se v obtížných situa-
cích, tísňového volání.

Páťáci se rolí učitelů zhostili velice 
dobře a ke zdárnému průběhu přispělo 
i pěkné počasí. Akce se nám vydařila a 
všichni byli spokojeni.

 Pedagogický sbor 1. stupně

ŠERPOVÁNÍ DEVÁŤÁKŮ

ROZLOUČENÍ NA  
SCHODECH

Ve čtvrtek 29. 6. 2017 se konalo lou-
čení deváťáků ve škole a předávání kniž-
ních odměn.
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ZVONEK ZVONÍ, ŠKOLKA 
KONČÍ...

Poslední měsíc školního roku byl v MŠ 
Proseč ve znamení loučení předškoláků s 
MŠ. Ti si užili svoji poslední plavbu po 
světě a přivezli si z cest svou novou paní 
učitelku. V úsměvném příběhu zbyl i čas 
na zasnění… jak ten čas letí.

Pohodové léto všem popřáli i malí 
Cvrčci, dost vody na koupání popřál 

vodník Fanda a slíbil, že po létu bude 
pro děti zase zpátky.

Za MŠ Proseč všechny zdraví 
Libor Michálek
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ROZLOSOVÁNÍ –  PODZIM 2017 

,,A“  MUŽSTVO                                                   Odjezd 
NE 13.8. 17.00 Proseč – Stolany   
NE 20.8. 17.00 Proseč – Choltice   
NE 27.8. 17.00 Horní Jelení – Proseč 15.00 
NE 3.9. 17.00 Proseč – Rozhovice 
NE 10.9. 17.00 Prosetín – Proseč 15.30 
NE 17.9.    16.00 Proseč – Staré Hradiště 
NE 24.9.    16.00 Řečany – Proseč 13.00 
NE 1.10.    15.30 Proseč – Srch 
SO 7.10.    15.30 Lázně Bohdaneč – Proseč 13.15 
NE 15.10.    15.00 Proseč – Tuněchody 
SO 21.10    13.00 Starý Máteřov – Proseč 11.00 
NE 29.10.   14.00 Proseč – Rosice n.L 
NE 5.11.   13.30 Sruby – Proseč 11.45 
DOROST 
NE 27.8. 14.00 Rosice – Proseč          os.a. 12.30 
SO 2.9. 10.30 Luže -Proseč 9.10 
NE 10.9. 10.00 Proseč – Svratouch 
NE 17.9 10.00 Proseč – Rosice 
NE 24.9. 10.00 Proseč – Luže 
SO 30.9. 16.30 Svratouch - Proseč   15.10 
SO 7.10.    14.00 Rosice – Proseč         os.a. 12.30 
SO 14.10.    10.30 Luže -Proseč 9.10 
NE 22.10.    10.00 Proseč – Svratouch 
MLADŠÍ  ŽÁCI 

 SO  26.8. 10.00 Hlinsko B-Proseč hř.Krouna 8.45 
NE  3.9.         VOLNO 
SO  9.9. 10.00 Skuteč – Proseč 8.45 
SO 16.9. 10.00 Proseč – Ronov/Třemoš.B 
SO 23.9.    10.00 Dřenice – Proseč 8.20 
SO 30.9. 10.00 Proseč – Luže 
SO 7.10. 10.00 Stolany – Proseč 8.30 
SO 14.10. 10.00 Proseč- Rosice/Hr.Týnec 
NE 22.10.    10.00 Chrast – Proseč 8.40 

FOTBALOVÝ PODIM ZAČAL – SEZÓNA 2017/2018 BUDE TĚŽŠÍ NEŽ MINULÁ 

První dvě kola krajské I.B třídy má za sebou A-mužstvo 

Po těsném a radostném vítězství v prvním utkání přišla v tom druhém 
(obě se hrála doma)  nečekaná porážka! Potvrdilo se očekávání, že 
mužstva v krajské soutěži pro novou sezonu posílila.  Kvalitu lze 
očekávat i od mužstev, která sestoupila z vyšší soutěže- Horního Jelení a 
Lázní Bohdaneč….. A už v 5. kole jedeme opět na derby do Prosetína! 
Naše mužstvo je oslabeno odchodem Víti Mence na studium do zahraničí 
– navíc si hned v úvodu prvního utkání poměrně vážně poranil koleno 
Míša Vopařil.  Je tedy našim přáním, aby ostatní hráči zúročili kvalitní 
přípravu a potvrdili oprávněnost očekávání všech příznivců, především 
pak trenéra Vladimíra Paly.  Tím očekáváním a přáním je hrát čelo 
tabulky! Následující víkend hrají svá prvá utkání také dorostenci a žáci, 
turnajovým způsobem bude hrát naše přípravka. 

Proseč – Stolany  1 : 0  (poločas 0 :0) 

Výrazné  vítězství 9 : 2 v závěrečné přípravě s Dolním Újezdem naladilo 
optimistickou předzápasovou atmosféru. Ale první mistrovské utkání 
mělo od samého začátku značně dramatický vývoj.  Naše mužstvo hrálo 
oslabeno o zraněného Michala Opařila.  Nebezpečné útoky hostů 
přibývaly a velmi  často je musel řešit skvěle bránící Michal Plozsa – 
když jeho kolega z obrany, Jarda Marek, se více snažil podpořit útok a 
dosáhnout  vedení v zápasu.   A když už se zdálo,  že obě mužstva budou 
mít „po bodu“,  napřáhl ke krásné střele z dálky Martin Marek – v 87. 
minutě.  O to radostnější byl zisk plných tří bodů z prvního utkání. 

Proseč – Choltice  1 : 2  (poločas 0  : 2) 

Do Proseče tentokrát přijely úplně jiné Choltice než ty, které si posledně 
odvezly potupnou porážku…… Od prvního hvizdu rozhodčích se hosté 
prezentovali důraznou hrou a především rychlými protiútoky, při nichž 
často přečíslovali obranu domácích. Neúvěřitělně brzy jsme prohrávali 0 
: 2.   Přes obrovskou snahu našich hráčů měl nejvíce práce gólman Pepa 
Lampárek – příliš často však pocítil bolest z důrazu choltických útočníků 
– podvakrát to bylo na pokraji zranění…..  Ve druhém poločasu posílil 
naše řady Petr Macháček, který stále laboruje s dlouhodobými 
zdravotními problémy.  Hra našich rázem ožila a především spolupráce 
jmenovaného s  Jardou Markem připomenula sílu našeho mužstva. Přes 
veškerou snahu přinesla branka Tomáše Marše pouze snížení na 
konečných 1 : 2. 

Foto nahoře: Pepa Lampárek v akci 

Vpravo nahoře: z tohoto útoku padl první gól do naší sítě 

Vpravo dole: Michal Plozsa  měl spolu s celou obranou 
mnoho práce  

FOTBALOVÝ PODZIM ZAČAL – SEZÓNA 2017/2018 BUDE TĚŽŠÍ NEŽ MINULÁ

První dvě kola krajské I.B třídy má za sebou A-mužstvo
Po těsném a radostném vítězství v prvním utkání přišla v tom dru-

hém (obě se hrála doma) nečekaná porážka! Potvrdilo se očekávání, 
že mužstva v krajské soutěži pro novou sezonu posílila.  Kvalitu lze 
očekávat i od mužstev, která sestoupila z vyšší soutěže - Horního 
Jelení a Lázní Bohdaneč... A už v 5. kole jedeme opět na derby 
do Prosetína! Naše mužstvo je oslabeno odchodem Víti Mence na 
studium do zahraničí – navíc si hned v úvodu prvního utkání po-
měrně vážně poranil koleno Míša Vopařil.  Je tedy našim přáním, 
aby ostatní hráči zúročili kvalitní přípravu a potvrdili oprávněnost 
očekávání všech příznivců, především pak trenéra Vladimíra Paly.  
Tím očekáváním a přáním je hrát čelo tabulky! Následující víkend 
hrají svá prvá utkání také dorostenci a žáci, turnajovým způsobem 
bude hrát naše přípravka.

Proseč – Stolany  1 : 0  (poločas 0 :0)
Výrazné  vítězství 9 : 2 v závěrečné přípravě s Dolním Újezdem 

naladilo optimistickou předzápasovou atmosféru. Ale první mis-
trovské utkání mělo od samého začátku značně dramatický vývoj.  
Naše mužstvo hrálo oslabeno o zraněného Michala Opařila.  Ne-
bezpečné útoky hostů přibývaly a velmi  často je musel řešit skvěle 
bránící Michal Plozsa – když jeho kolega z obrany, Jarda Marek, se 
více snažil podpořit útok a dosáhnout  vedení v zápasu. A když už 
se zdálo,  že obě mužstva budou mít „po bodu“,  napřáhl ke krásné 
střele z dálky Martin Marek – v 87. minutě.  O to radostnější byl 
zisk plných tří bodů z prvního utkání.

Proseč – Choltice  1 : 2  (poločas 0  : 2)
Do Proseče tentokrát přijely úplně jiné Choltice než ty, které si 

posledně odvezly potupnou porážku... Od prvního hvizdu rozhod-
čích se hosté prezentovali důraznou hrou a především rychlými pro-
tiútoky, při nichž často přečíslovali obranu domácích. Neúvěřitělně 
brzy jsme prohrávali 0 : 2. Přes obrovskou snahu našich hráčů měl 
nejvíce práce gólman Pepa Lampárek – příliš často však pocítil bo-
lest z důrazu choltických útočníků – podvakrát to bylo na pokraji 
zranění... Ve druhém poločasu posílil naše řady Petr Macháček, 
který stále laboruje s dlouhodobými zdravotními problémy. Hra 
našich rázem ožila a především spolupráce jmenovaného s Jardou 
Markem připomenula sílu našeho mužstva. Přes veškerou snahu 
přinesla branka Tomáše Marše pouze snížení na konečných 1 : 2.

Foto nahoře: Pepa Lampárek v akci
Vpravo nahoře: z tohoto útoku padl první gól do naší sítě
Vpravo dole: Michal Plozsa  měl spolu s celou obranou mnoho práce 

Fotbalovou stránku připravil Jiří Herynek
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Školní turnaj v malé kopané „O pohár města Proseč“ 2017
FK Proseč uspořádal ve středu 21. 6. 

2017 na svém fotbalovém hřišti  již 7. 
ročník turnaje v malé kopané určený pro 
žáky ZŠ. Turnaje se zúčastnilo celkem 
114 dětí z toho 105 ze ZŠ Proseč a 9 ze 
ZŠ Nové Hrady. Turnaj byl rozdělen do 
třech kategorií  – 1. stupeň  smíšené týmy, 
2. stupeň – chlapecké týmy a 2. stupeň 

– dívčí týmy. Po rozdělení se hrálo sys-
témem každý s každým. Po celou dobu 
turnaje nám přálo počasí a všichni zúčast-

nění si s radostí zasportovali. Turnaj měl 
samozřejmě své vítěze, kteří obdrželi me-
daile, ale skutečnými vítězi se stali všichni 
zúčastnění, protože není důležité vyhrát, 
ale zúčastnit se!!!

FK Proseč děkuje za spolupráci ZŠ 
Proseč a ZŠ Nové Hrady, dále hlavnímu 
partnerovi městu Proseč, a generálnímu 
sponzorovi firmě Ergotep, družstvo inva-
lidů.

Za FK Proseč Petr Macháček

Turnaj v malé kopané „O pohár města Proseč“ 2017 - tradiční fotbalové klání v závěru sezóny
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POZVÁNKA

Zveme bývalé zaměstnance 
JZD Proseč 23.9. 2017 ve 14:00 

hodin do Restaurace U Toulovce 
v Proseči. 

Žně skončily, bubnovné na 
místě 250,- Kč.

Kontakt: Doležal Pavel, 
721 064 188

Nové knihy v městské knihovně
Beletrie pro dospělé:
Ken Follett – Na věky věků, Pilíře země, 
Samuel Bjork – Sova, František Niedl 

– Pavoučí síť, Vaddey Ratner – Stín ba-
nyánu, Raymond Khoury – Rasputinův 
stín, James Rollins – Poslední oráku-
lum, Karin Slaughter – Démoni, James 
Patterson – Čtrnáctý hřích, Christo-
pher McDougall – Born to run - Zro-
zeni k běhu, Steve Berry – Rasputinovo 
proroctví, Wolfgang Kaes – Na vlastní 
pěst, Julie Garwood – Sykot, Paul 
Johnston – Temný odstín modři, Gü-
ner Yasemin Balci – Arabboy, Otakar 
Batlička – Dotyk smrti, Luděk Stínil – 
Nechci tě ztratit, Přísný zákaz lásky, Jiří 
Houdek – Pomstu v sobě máš, Nedráž-
děte mladou dámu, Zdeněk Třešňák – 
Vědma jménem Helenka, Jan J. Vaněk 

– Život je zábavná hra, Ladislav Beran 
– Malá splátka na velký dluh, Rozchod v 
afektu, Zdeněk Jarchovský – Smrt na-
dějného autora

Naučná literatura:
Wendy Holden – Narodili se, aby pře-
žili, Dagmar Hilarová – Nemám žádné 
jméno, Ian V. Hogg – Spojenecké dělo-
střelectvo II. světové války

Hledám pronájem bytu 
v Proseči

Kontakt 777 301 452 a 
pronajemprosec@centrum.cz

Noční nohejbalový turnaj 2017
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Koutek naší kronikářky: 
Z historie školství v Proseči

O školním vyučování za starých časů 
nejsou žádné informace. Teprve v ruko-
pisu sepsaném prosečským farářem Anto-
nínem Raymem 23. 3. 1831 (uloženém v 
Národním muzeu), se uvádí, že už před 
rokem 1721 byla v Proseči založena farní 
katolická škola. Její první známý učitel byl 
prosečský rodák Jakub Rejman. Učil mlá-
dež číst, psát a trochu počítat. Nejprve se 
vyučovalo v některém soukromém stavení, 
školní „chalupu“ zřídila až v roce 1728 
Terezie kněžna z Trauthsonu „z lásky k 
mládeži školní„  a nadala učitele příjmy a 
vyživením, aby mohli v literárním umění 
i v hudbě vyučovati a vychovávati. Škola 
stála proti prosečské faře a starému hřbi-
tovu, který se rozprostíral kolem kostela. 

Byla dřevěná, o jedné světnici, její dvě 
okna vedla  do „rinku“ – náměstí a dvě do 
dvora vedlejšího stavení. Byla to první ve-
řejná škola a její patronka kněžna Terezie 
ustanovila Václava Havlíka prvním učite-
lem. Pocházel z Makova a kromě „trivia“ 
(čtení, počty, psaní),  vyučoval i hudbu. 
Jeho pomocníkem byl Josef Augusta. Po 

Havlíkově smrti v roce 1757 se stal uči-
telem Ondřej Pražák z Chrasti, výborný 
muzikant. Po něm nastoupil Josef Mlej-
nek pocházející ze Dvořiště, který zde 
vyučoval 23 let, ale pak se odevzdal pití a 
musel odejít. Za 76 let existence školy se 
ve škole vystřídalo 6 učitelů. Také školní 
chalupa značně  zchátrala, a proto maji-
tel panství Jan Antonín hrabě z Harbuval 
a Chamaré vystavěl v roce 1804 novou 
školu na starém staveništi. Stavba trvala 
od července do září 1804.  Bylo k ní po-
užito dříví z kostelního prosečského lesa, 
kde vichřice téhož roku způsobila spoustu 
vývratů. Nová škola byla mnohem roz-
lehlejší, byla v ní velká třída, světnice pro 
učitele, menší světnice – později druhá 
třída, komora a síňka s chlebovou pecí. 
Ke škole přiléhala zahrada ohrazená dře-
věným plotem, chlév pro dobytek, dře-
věná stodola a dvorek se studnou. Vyučo-
vání zahájil učitel Klugar, pocházející od 
České Skalice. Vzdělání nabyl na farní 
škole ve Chvalkovicích a ve Zruči. Uměl 
hrát na varhany, housle, fagot a klarinet. 
Z dob jeho působení se zachovala tzv. 
Zlatá kniha, v roce 1834 jím založená, do 
ní byli zapisováni premianti a také po-
chvaly žáků. Lze z ní posoudit, jaké ná-
roky  se tehdy kladly na žáky. Tato škola 
sídlila ještě v 80. letech 19. století v dře-
věné chalupě v nevyhovujících podmín-
kách, a proto okresní školní rada naléhala 
na stavbu nové budovy. Léta se jednalo 
o místě výstavby. Mnozí katolíci si přáli, 
aby byla postavena na dosavadním místě, 
evangelíci byli proti tomu. Roku 1887 
bylo rozhodnuto stavět školu uprostřed 
východní strany náměstí na místě bývalé 
radnice na prázdném spáleništi po požáru 
v roce 1868.

Po vydání tolerančního patentu v roce 
1781 a vyhlášení náboženské svobody si 
evangelický sbor založil vlastní jedno-
třídní školu. Pronajal si soukromou cha-
lupu č. 23 v sousedství příští fary a kostela.  
Prvním učitelem byl Tomáš Rejman ze 
Záboří, dalšími učiteli  byli  Jan Zajíc z 
Hořátve, Václav Rambousek z Chvaletic 
a od roku 1790 přichází první učitel z 
rodu Svobodů. V roce 1816 si sbor po-
stavil vlastní budovu pro svou soukromou 
evangelickou školu. Je to tzv. stará škola 
čp.7, která měla tehdy jen jednu místnost 
– třídu, druhá byla přistavena v roce 1847. 
V tomto stavení se učilo až do roku 1897, 
kdy byla otevřena nová evangelická škola 
v Záboří. Práce na stavbě školy začaly již 
v zimě 1895/96. Pozemek pro stavbu vě-
novala zdarma obec zábořská, starost hos-
podáře stavby připadla správci školy Bed-

řichu Svobodovi a stavbu prováděl Fiala 
ze Skutče. Členové evangelického sboru  
zdarma vykopali základy a sklep, majitelé 
povozů dováželi materiál také zdarma. 
Na darech se sešlo 1050 zlatých 57 krej-
carů. Slavnostní otevření nové budovy 
evangelické školy se konalo 8. září 1897 
za hojné účasti lidu domácího i okolního.

Pro Prosečský zpravodaj připravila 
Miluše Rejentová

Farní katolická škola v Proseči

Stará evangelická škola v Proseči

Devítiletá škola v Proseči

Nová eangelická škola v Záboří
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Dýmkaøi, øezbáøi, betlémáøi, soustružené 
hraèky, døevìné perníkáøské formy, 
ruènì vyøezávané vaøeèky, odlévání 
svíèek z vèelího vosku, ukázka pøedení 
na kolovratu, cínové figurky, zdobení 
perníkù, keramika, patchwork, døevìné 
a textilní hraèky, šperky všeho druhu, 
med, medovina a medová vína, trdelník, 
klobásy, èabajky, kozí sýry, sušené plody, 
palaèinky, fair trade zboží...

Moderuje Gábina Kludská

Soutìž o nejlepší proseèský 
domácí posvícenský koláè

Klub modeláøù RC TRUCKBANDA
pøedstaví funkèní modely silnièní a stavební techniky 
– parkovištì u mìstské knihovny (kulturní dùm) 10-16

Dílnièky pro malé i velké     
      Proseètí skauti a jejich kavárna  
    Program:

11.00 Taneèní skupina MitriX
13.15 Skupina historického šermu BRAVOS
13.30 Dìtský folklórní soubor Sejkorky Slatiòany
13.50 Národopisný soubor Formani Slatiòany
14.20 Skupina historického šermu BRAVOS
14.35 Dìtský folklórní soubor Sejkorky Slatiòany
15.00 Národopisný soubor Formani Slatiòany
15.30 Vyhlášení výsledkù soutìže 
            o nejlepší posvícenský koláè

Poøádá mìsto Proseè a Kulturní komise mìsta Proseè                     Mediální partner: Chrudimský deník                                                Vstupné dobrovolné.  Akce se koná s finanèní podporou Pardubického kraje.

Den řemesel 2017 ve znamení posvícenských koláčů
Den řemesel proběhne již tradičně po-

slední zářijovou neděli. Program letošního 
desátého ročníku chceme kromě obvyk-
lého programu zpestřit vyhlášením „Sou-
těže o nejlepší prosečský domácí posvícen-
ský koláč“.

A proto bychom rádi vyzvali všechny 
prosečské pekařky, aby se do této soutěže 
bez váhání a bez obav zapojily a předvedly 
své kuchařské umění. Úkol není nijak 
složitý, stačí upéci cca 10 – 20 ks posví-
cenských domácích koláčků a donést je v 
neděli 24. září na Den řemesel. Upečené 
koláčky odevzdejte prosím pořadatelům 
od 13 do 14 hodin u vstupu do Muzea dý-
mek. 

Posvícenské koláče bude hodnotit od-
borně zdatná a nezávislá 3-5 členná hod-
notící porota složená z členů místních 
spolků a organizací. Porota bude mít za 
úkol koláče ochutnat a vyhodnotit tři 
nejlepší pekařky, které budou odměněny 
hodnotnými cenami. Hodnocení koláčků 
bude anonymní a podle daných pravidel 
a proběhne během konání Dne řemesel. 
Do hodnocení se budou moci zapojit i sa-
motní návštěvníci, kteří budou hodnotit 
hlavně vzhled a originalitu koláčků a ví-
tězný koláč obdrží „Cenu veřejnosti“. Vý-
sledky soutěže vyhlásí moderátorka akce, 
Gábina Kludská, v 15.30 hodin v rámci 
odpoledního programu Dne řemesel.

Za kulturní komisi Eva Rejentová

Kulturní a sportovní akce
9. 9. O pohár SDH Zderaz - 12. kolo 
východočeské hasičské ligy - sportovní 
areál ve Zderazi od 10 hod

16. 9. Slavnostní odhalení obnovené 
zvoničky v Miřetíně ve 14 hod

23. 9. XII. ročník netradiční hasičské 
soutěže - pořádá SDH Česká Rybná - 
areál dětského tábora v Kablaních  od 
12:30 hod 

23. – 24. 9. Výstava králíků, holubů 
a drůbeže – doprovodný program – 
kouzelnická show 23. 9. ve 14.30 hod 

– pořádá ZO ČSCH Proseč – Rychtá-
řovy sady v sobotu 12 – 17 hod, neděle 
9 – 15 hod

24. 9. Den řemesel – 10. ročník – po-
řádá město Proseč a kulturní komise – 
vstupné dobrovolné - Muzeum dýmek 
a náměstí v Proseči od 10 do 17 hodin

7. 10. II. Den pro zdraví – semi-
nář Kateřiny Zelinkové – Městská 
knihovna od 10 hod

30. 10. Cestopisná přednáška s mla-
dým cestovatelem Ladislavem Zibu-
rou - Vzdělávací centrum Ergoeduka 
od 17 hod
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SOBOTA 23. září 2017 
Proseč–Záboří    -  Rychtářovy sady 

Začátek představení ve 14.30   -    vstupné 30,- Kč vč. prohlídky výstavy 

Výstava zvířat otevřena  pro veřejnost:   SO 23.9.       12 -17   

                                                                 NE 24.9.       9 - 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CHOVATELÉ PROSEČ VÁS ZVOU NA ZÁBAVNÝ PROGRAM PRO DĚTI 

„URČITĚ PŘIJEDE I  KOUZELNÍK“ 
Nejen kouzla, ale hlavně zábavný děj a iluze s malováním... 

Samotná kouzla baví děti jen chvíli, takže abychom udrželi pozornost 
dětí po delší dobu, připravili jsme pro Vás divadelně/kouzelnické 
představení vhodné pro malé i větší diváky. Kouzelník pro děti 
sestaví program, ve kterém předvede nejen kouzla, ale především vše 
zasadí do zábavného děje s divadelními prvky a využije i iluze s 
malováním rozličných obrázků...  

Tato akce pro děti je součástí výstavy králíků, holubů a drůbeže. 
Expozici zvířat můžete se svými dětmi shlédnout před nebo po 
programu „kouzelníka“. 

Úspěšné zahájení výstavní sezony – zvířata prosečských chovatelů v absolutní špičce na prvních výstavách 

Mezi první významné výstavy řadí chovatelé tu hlineckou. A letošní výstava v Hlinsku byla navíc okresní v kategorii drůbeže. A 
právě tam byl vyhlášen nejlepším jedincem výstavy houser Africké husy chovatelky Míly Bočkové! Je na snímku vlevo dole.  
Míla Bočková doplnila úspěch ještě  čestnou cenou na slepice Araukány. V drůbeži získali čestné ceny i slepičky Bantamky a 
Hedvábničky ch. Jiřího Herynka ml., Smaragdové kachny ch. Dušana Barcucha a Husy české chocholaté ch. Jiřího Herynka st. 
Holub Rakovnický kotrlák Dušana Barcucha a holub Dragoun Zdeňka Kunharta získali čestné ceny v holubářské expozici.   

Chovatelé Hempšírek rokovali na Břeclavsku 

Klub chovatelů Hempšírek pozval chovatele tohoto oblíbeného  
plemene slepic na výstavu a setkání do Hroznové Lhoty na 
Břeclavsku. Chovatelé představili na 160 ks v klasické i zdrobnělé 
verzi. Kromě soutěže o nejlepší vystavené kohouty a slepice se 
uskutečnil odborný seminář k vývoji chovu a k nastavení pravidel 
pro další plemenný chov. Proseč měla zastoupení ve všech 
kategoriích – 8 jedinců Hempšír velkých a 8 jedinců Hemšír 
zdrobnělých chovatelů Herynkovi J+J. Potěšující a především 
povzbuzující je zisk velkého poháru pro nejlepší vystavenou 
slepičku zdrobnělou. Celá výstava se nesla v moravském duchu 
dobrosrdečnosti a pohody. 

Stránku připravil Jiří Herynek
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Citát Karla Čapka: „Ze dvou různých názorů vítězí  (viz první až třetí díl tajenky)“

NÁPOVĚDA:
POSTAVA CHEMICKÁ ZKRATKA POČET CHEMICKÝ CHEMICKÁ ÚČINEK INICIÁLY

PLEMENO

AVA, KATZ, TRL, KLADRUB-
ZE ZNAČKA LETNÍ VRCHOLŮ PRVEK ZNAČKA PŮSOBENÍ STUDENT HEREČKY YPSILON

MOBIDIK, MAN, SKÝCH
ŠVEJKA VODÍKU OLYMPIIÁDY KRYCHLE CL KYSLÍKU MÍT . . . . MORÁVKOVÉ

NASA, KERP, KONÍ

CHEMICKÁ

K
TRNITÝ KEŘ

H L O CH
CHEM. ZNAČ.

O
PRVNÍ DÍL

V Ž D Y
ŘÍMSKÁ

VNÁŘEČNĚ OXYGENIA TAJENKY PĚTKA
ZNAČKA

NULA
MÍT BOTY SVŮJ ŠIRÁK DOMÁCKY

DRASLÍKU
JE . . . . ODHAZUJI …. IVAN

ZAČÁTEK

A Z
HLAV. MĚSTO

O S L O
OBYVATEL

V L Á M
OBYVATEL

I RNORSKA BELGIE OSTROVA
A KONEC

KOSMONAT. SLOVENSKY POLNÍ
ABECEDY

ÚŘAD USA JIKRA MÍRY

T E N
BÍLÁ

M O B I D I K
DRUH

A V ADRUHÝ DÍL VELRYBA PEPŘE

TAJENKY ZNAČ. PÁNSK NOČNÍ

TŘIČEK PTÁK

JEDEN

Z R A K
ČÁST

R U K Á V
ÚMRTÍ

S K O NKOŠILE
Z NAŠICH

NĚMECKÁ
LOVSMYSLŮ

AUTOMOBILKA

OSMIČKA

O S E M
TECHNOLOG.

T R L
TŘETÍ DÍL

H O R Š ÍSLOVENSKY NASA TAJENKY

MISTROV. MISTROVST. INIC. DIRIG.

SVĚTA  ZKR. EVROPY ZKR. ANČERLA

ŘÍMSKY M
JMÉNO

A R A M
ZNAČKA

A
KUJNÉ

K O V Y
CHEM. ZNAČ.

CCHAČATU- AMPÉRU NEROSTY UHLÍKU

TISÍC RJANA CHEM. ZNAČ. ZNAČKA ZNAČKA

ZNAČ METRU URANU ENER. JOULE VOLTU

BÝVALÁ SPZ

S M P N E U J A N A V IOBUTÍ ŽENSKÉ ŘÍMSKY
OKRESU

AUTOMOBILŮ JMÉNO ŠEST
SEMILY

Pro Prosečský zpravodaj nezištně sestavili manželé René a Marie Čáslavských 

Citát Karla Čapka: „Ze dvou různých názorů vítězí  (viz první až třetí díl tajenky)“

NÁPOVĚDA:
POSTAVA CHEMICKÁ ZKRATKA POČET CHEMICKÝ CHEMICKÁ ÚČINEK INICIÁLY

PLEMENO

AVA, KATZ, TRL, KLADRUB-
ZE ZNAČKA LETNÍ VRCHOLŮ PRVEK ZNAČKA PŮSOBENÍ STUDENT HEREČKY YPSILON

MOBIDIK, MAN, SKÝCH
ŠVEJKA VODÍKU OLYMPIIÁDY KRYCHLE CL KYSLÍKU MÍT . . . . MORÁVKOVÉ

NASA, KERP, KONÍ

CHEMICKÁ
TRNITÝ KEŘ CHEM. ZNAČ. PRVNÍ DÍL ŘÍMSKÁ

NÁŘEČNĚ OXYGENIA TAJENKY PĚTKA
ZNAČKA

NULA
MÍT BOTY SVŮJ ŠIRÁK DOMÁCKY

DRASLÍKU
JE . . . . ODHAZUJI …. IVAN

ZAČÁTEK
HLAV. MĚSTO OBYVATEL OBYVATEL

NORSKA BELGIE OSTROVA
A KONEC

KOSMONAT. SLOVENSKY POLNÍ
ABECEDY

ÚŘAD USA JIKRA MÍRY

BÍLÁ DRUH

DRUHÝ DÍL VELRYBA PEPŘE

TAJENKY ZNAČ. PÁNSK NOČNÍ

TŘIČEK PTÁK

JEDEN
ČÁST

ÚMRTÍ
KOŠILE

Z NAŠICH
NĚMECKÁ

LOVSMYSLŮ
AUTOMOBILKA

OSMIČKA TECHNOLOG. TŘETÍ DÍL

SLOVENSKY NASA TAJENKY

MISTROV. MISTROVST. INIC. DIRIG.

SVĚTA  ZKR. EVROPY ZKR. ANČERLA

ŘÍMSKY

JMÉNO ZNAČKA KUJNÉ CHEM. ZNAČ.

CHAČATU- AMPÉRU NEROSTY UHLÍKU

TISÍC RJANA CHEM. ZNAČ. ZNAČKA ZNAČKA

ZNAČ METRU URANU ENER. JOULE VOLTU

BÝVALÁ SPZ
OBUTÍ ŽENSKÉ ŘÍMSKY

OKRESU
AUTOMOBILŮ JMÉNO ŠEST

SEMILY

Pro Prosečský zpravodaj nezištně sestavili manželé René a Marie Čáslavských 

Milý starosto, opět jsme museli do „tiráže“ křižovek vrátit slůvko  (nezištně),  protože se stále setkáváme s podezřením některých jedinců, o jakýchsi odměnách. 

Všem luštitelům křížovky v minulém vydání Prosečského zpravodaje se moc omlouváme za chyby v křížovce. Stalo se, že do 
redakce byla omylem odeslaná neopravená verze. 

Správné znění křížovky bylo: 
Kamarádka se svěřuje své kamarádce: "Včera jsem Ti svedla manžela, a dneska mi je z toho nějak zle"

"Já to vím Věruško, ale to Tě brzy přejde protože jsem Tě za to otrávila" 
Děkují René a Marie Čáslavských
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Sbor dobrovolných hasičů    
Česká Rybná 

Vás zve na 

XII. ročník netradiční 
hasičské soutěže 

 

Která se koná 23. září 2017 od 12,30 
hodin v areálu dětského tábora v Kablaních 

 

 
 

Propozice požárního útoku 
 

Startovné činí 200 Kč na družstvo a je hrazeno při 
prezentaci na místě od 11:45 hod. do 12:30 hod. 

Disciplíny 
 

Netradiční požární útok přes překážky k cíli  
(2B + 2x 2C)  

Pivní štafeta (4 soutěžící z každého družstva) 
 
 

Výsledný čas vychází ze součtu požárního útoku a 
pivní štafety. Přesná pravidla se dozvíte na místě. 

 
Ústroj jednotná – sportovní obuv možná. 

Nástroje na PÚ vlastní. 
 

Občerstvení a muzika zajištěna. 
 

Těšíme se na VÁS! 
 
 

Přihlášky nejpozději do 17. září 2017. 
 

Mobil: 702 602 642 nebo 608 523 185 
E-mail: HolecJ@seznam.cz 
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Èeský svaz chovatelù Proseè poøádá

Rychtářovy sady v Proseči - Záboří
Sobota 23. září 2017  -  12−17 hod. 
Neděle 24. Září 2017  -  9−16 hod.

BOHATÉ OBČERSTVENÍ A NÁKUP CHOVNÝCH ZVÍŘAT
Doprovodný program:

„URČITĚ PŘIJEDE KOUZELNÍK“ – Sobota 23. Září ve 14.30 
– program pro dìti i dospìlé plný kouzel, iluzí a zábavy s aktivním zapojením úèastníkù

Partneøi akce:        Mìsto Proseè,            ÈSCH Proseè,                             Hasièi ProseèPartneøi akce:        Mìsto Proseè,            ÈSCH Proseè,                             Hasièi ProseèPartneøi akce:        Mìsto Proseè,            ÈSCH Proseè,                             Hasièi Proseè


