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Dopravní uzavírka Proseč - 
Česká Rybná v dubnu

V souvislosti s opravou komunikace 
III/3542 bude v úseku Proseč - Česká 
Rybná v termínu od 8. dubna až do 
17. dubna 2019 provedena úplná uza-
vírka. Objízdné trasy jsou přes II/354 a 
II/359 (směr Předhradí-Perálec-Zde-
raz-Proseč) nebo III/3549 a III/3545 
Česká Rybná-směr Rychnov, odbočka 
na Martinice-Proseč. Za komplikace 
se jménem Pardubického kraje a také 
města Proseč omlouváme.

Probíhá rekonstrukce úřadu
Od začátku měsíce března probíhá 

na Městském úřadě Proseč realizace 
III. etapy projektu Revitalizace rad-
nice města Proseč. V rámci I. etapy 
bylo provedeno zateplení a obnova 
fasády. V rámci II. etapy byl realizo-
ván bezbariérový přístup včetně in-
stalace výtahu. Součástí III. etapy je 
rekonstrukce kanceláří zaměstnanců a 
chodeb. Součástí stavebních prací je 
také výměna rozvodů elektro, insta-
lace zabezpečovací techniky a příprava 
na instalaci dotykového informačního 
panelu města, který bude instalován 
v přízemí. Náhradní vstup je dočasně 
řešen přes výtah, za komplikace se ob-
čanům omlouváme. Stavební práce bu-
dou dokončeny do konce dubna 2019.

Proseč zavádí nový způsob komunikace s občany
Proseč po 10 letech ruší zastaralý a 

nepříliš dobře fungující SMS Infokanál 
a přechází na nový moderní systém na-
zvaný Mobilní Rozhlas.

Mobilní Rozhlas vytváří občanskou in-
frastrukturu, která se skládá z dobrovol-
ných kontaktních údajů na občany, kteří 
ve městě Proseč bydlí, pracují, podnikají 
nebo zde studují jejich děti, případně 
využívají Proseč k rekreaci. Vše je samo-
zřejmě v souladu s GDPR obecným naří-
zením o ochraně osobních údajů. Do sys-
tému budou automaticky zapojeni všichni 
již registrovaní uživatelé SMS Infokanálu, 
se změnou systému bude nutná doregist-
race, upřesnění adresy, případně rozsahu 
informací, které chtějí uživatelé dostávat.

Díky této infrastruktuře jsme schopni 
zvýšit úroveň bezpečí, informovat občany 
o kulturním a sportovním dění ve městě, 
umožnit efektivnější a modernější komu-
nikaci mezi občanem a úřadem, zvýšit 
čistotu veřejných prostranství, rychleji a 

efektivněji řešit vznikající nejen technické 
problémy ve veřejných prostorech, poru-
chy a výpadky energií a celkově více ob-
čany zapojit do dění ve městě. Připravu-
jeme ankety, chceme znát zpětnou vazbu 
a také se připravujeme na participativní 
rozpočet a s ním spojené projekty, přesně 
jak jsme našim voličům slíbili.

Nejefektivnějšího využití nového sys-
tému dosáhnou uživatelé instalací mo-
bilní aplikace Zlepšeme Česko do mobil-
ního telefonu z Google Play (Android) 
nebo App Store (iOS). Systém bude 
funkční ale i bez této aplikace, uživatelé 
budou dostávat prosté SMS nebo infor-
mační zprávy e-mailem.

Bezplatnou registraci do nového sys-
tému provedete přímo přes aplikaci Zlep-
šeme Česko nebo přes webovou stránku 
www.mestoprosec.mobilnirozhlas.cz, pro 
registraci je možné využít i tištěný formu-
lář uvnitř tohoto zpravodaje.

Jan Macháček, starosta města Proseč

Silný vítr utrhl střechu Sokolovny
V noci z 9. na 10. března 2019 před 

půlnocí utrhl silný vítr část střechy Měst-
ského společenského centra Sokolovna. 
Na místě zasahovaly 3 hasičské jednotky, 
včetně prosečské, které střechu zajistily. 
Jenom díky jejich zásahu nebyla způ-
sobena další škoda na majetku nebo ži-
votech. Střecha na budově je původní a 
nebyla součástí oprav v letech 2015 až 
2017, proto se město rozhodlo provést 
prověření stavu a kompletní opravu stře-
chy ještě v letošním roce. Opravy se ne-
dotknou žádných naplánovaných ani při-
pravovaných akcí v Sokolovně.

Miloslav Hurych, místostarosta města
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Improvizační show "10 veseloher za jediný večer"
V sobotu 9. března 2019 jsme byli 

svědky prosečské premiéry divadelní 
improvizace brněnské skupiny DŽEM 
theatre. Skupina patřící k příznivcům im-
provizace podle pravidel České improvi-
zační ligy se kromě vlastních vystoupení 
pravidelně účastní i zápasů v divadelní 
improvizaci. Na jevišti sokolovny se Im-
provizovalo na téma "ženy a muži". Im-
provizátoři nám ukázali, že improvizace 
není jen všeobecně známá Partička, ale že 
improshow lze dělat i trochu jinak. Pod 
názvem „10 veseloher za jediný večer“ se-
hráli sérii improvizovaných divadelních 
scének plných originálního vtipu, uši-
tého v dané chvíli na míru Proseči a divá-

kům, kteří dostali mnoho příležitostí děj 
ovlivnit a nasměrovat. Sokolovnou zněl 
po celé 2 hodiny představení téměř ne-
přetržitě smích a po představení si dobře 
naladění diváci i herci vzájemně přislíbili 
opakování v příštím roce. 

Za Kulturní komisi Jakub Fafílek

Ze zákulisí příprav ŠUMSADU 2019 - 1. díl
Minulý měsíc jsme informovali o pří-

pravách aktuálního ročníku festivalu 
Šumsadu. Dramaturgii letošního festivalu 
jsme připravovali společně s Tomášem 
Junem, který mimo jiné obvykle Šum-
sadu ozvučuje a zároveň má zkušenosti s 
pořádáním známého festivalu Otevřeno 
Jimramov. Na stránkách Prosečského 
zpravodaje budeme postupně představo-
vat jednotlivé vystupující.

Začínáme s básníkem a písničkářem 
Marcelem Křížem, který ve festivalovém 
programu zastupuje hudbu blízkou folku. 
Stylově vychází z jazzu, blues a psyche-
delického rocku, námětově pak ze život-
ních příběhů s prvky surrealismu a vlivy 
beat generation. Jeho básně a texty jsou 
popisné, s charakteristickou temnou at-
mosférou. Tento hudební žánr sám Kříž 
označuje jako noir-folk. S vlastní tvorbou 
vystupuje od roku 1990. V letech 1995–
1998 působí ve skupině Vraždy v Čínské 
čtvrti, či později Vraždy, která hraje mi-
nimalistické psychedelic-blues. Na konci 
devadesátých let se, pod vlivem setkání 
s anglickým spisovatelem a hudebníkem 
Philem Shoenfeltem, vrací k písničkářské 
dráze. Marcel Kříž velmi často během 
vystoupení improvizuje, mění melodie 

a texty písní dle aktuální situace. V roce 
2005 spoluzakládá a působí v písničkář-
ském projektu Panoptikum společně s 
folkovými písničkáři Ivo Cicvárkem a 
Žofií Kabelkovou. Z jejich spolupráce 
vzešlo stejnojmenné album vydané u br-
něnského vydavatelství Indies.

V letech 2005–2010 vystupoval ve spo-
lečných pořadech s J. H. Krchovským 

„Krchovský Kříž“. V improvizovaných 
pásmech kombinovali dekadentní poezii 
s alternativním písničkářstvím. V roce 
2012 vydal v produkci Tomáše Vtípila 
(hudba k filmu Pouta) album Buskers 
Burlesquers mísící prvky folk-rocku, 
blues, šansonu a elekronické hudby. 

Za přirozený svět písničkáře Kříž pova-

žuje pódium a okamžitou situaci.
V roce 2018 vydává nakladatelství 

Ears&Wind knihu básní Marcela Kříže 
Jen ať řvou kolejnice, jejímž jednotícím 
prvkem je motiv odchodů.

Za Kulturní komisi Marek Rejent

Norbert Schmidt hostem Prosečského dýchánku
V prostorách Staré evangelické školy 

proběhla  20. února 2019 další přednáška 
v rámci tradičních Prosečských dýchánků. 
Hostem byl tentokrát architekt, redaktor 
kulturně teologické revue Salve a vedoucí 
Centra teologie a umění při Katolické 
teologické fakultě Univerzity Karlovy v 
Praze  Norbert Schmidt. Jeho vyprávění 
týkalo především architektury a jejího 

propojení s uměním, teologií a nábo-
ženstvím. Postupně přednáška doplněná 
spoustou fotografií přerostla v přátelskou 
diskusi. Celý večer tak byl velmi zajímavý 
jak pro ty, kteří se tématům blíže věnují, 
tak i pro, do té doby, hlouběji nezasvě-
cené. 

Za Kulturní komisi Ondřej Klofát  
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Ukliďme Paseky a Pasecký les III
Spolek P.A.S.E.K.Y – 2017 ve spolupráci s městem 

Proseč pořádá 3. ročník úklidové akce UKLIĎME PA-
SEKY A PASECKÝ LES, která proběhne v sobotu  
6. dubna 2019 jako jedna z mnoha úklidových akcí pod 
hlavičkou Ukliďme svět, ukliďme Česko do kterých se za-
pojují lidé ze všech koutů České republiky. Ukliďme svět, 
ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která pro-
bíhá na území celé České republiky a jejím cílem je uklidit 
nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Pokud máte 
chuť a čas udělat něco pro naši krásnou přírodu a okolí 
můžete se k nám přidat. Začátek akce je v 9 hodin u chýše 
pod rozhlednou Terezka. Rozdělíme se do skupin, kterým 
budou přiděleny úklidové pomůcky a pytle. Budeme rádi 
za každého pomocníka, nezapomeňte si vzít pracovní ru-
kavice a dobrou náladu. Po ukončení akce si všichni spo-
lečně opečeme buřty v chýši. Všechny informace naleznete 
na www.uklidmecesko.cz, kde se můžete k vybrané akci 
také přihlásit.

Za spolek P.A.S.E.K.Y - 2017 
Veronika Macháčková 

Ukliďme Paseky a Pasecký les III

A S E K Y. . . . .P

se připojují k celostátní akci

akce proběhne v sobotu

6.4. 2019
sraz v 9 hodin u chýše za příznivého počasí 

Každého kdo chce pomoci zveme k práci :)

Ukliďme Paseky a Pasecký les I+II
Sesbíráno celkem 570 kg odpadu !!!

AUTOŠKOLA V PROSEČI

 Autoškola ABC Hlinsko ve spo-
lupráci s Městem Proseč vyhlašuje

   
ZAHÁJENÍ KURZU  

V PROSEČI
pro tyto druhy řidičských opráv-

nění:
A - motocykl

B - osobní automobil
T - traktor

C - nákl.automobil
D - autobus 

E - přívěsy nad 750 kg

Zahájení se koná ve čtvrtek  
4. dubna 2019 v 15:30 hod v zasedací 
místnosti Městského úřadu Proseč.
Kontakt: p. Šlemr 606 279 141



 Prosečský zpravodaj 3/2019  str. 4 www.prosec.cz

Skautský ples
Dne 16. února 2019 se uskutečnil v 

Městském společenském centru Soko-
lovna v Proseči v pořadí již 17. skautský 
ples. Pro letošní rok jsme se přenesli do 
devadesátých let minulého století do hor-
ského hotelu, kam přijíždí sedmnáctiletá 
Frances s rodiči, kde objeví nový druh 
tance a možnost tancovat na vystoupení 
se zkušeným instruktorem. Každý se bě-
hem večera mohl seznámit s ředitelem 
horského hotelu, v celovečerní hře získat 

“hříšný“ muffin, ochutnat dobrého jídla, 
pití a pořádně si zatancovat. Zábava pod 
taktovkou hudební skupiny COMBO 2 
neznala konce. Roverský kmen OLO-
JUMP si již tradičně připravil taneční 

vystoupení, které roztančilo i ty poslední 
sedící. A o půlnoční překvapení bylo v 
podání Frances a Johnnyho nezapome-
nutelné! Rádi bychom poděkovali všem 
účastníkům za podporu, skvělou atmo-
sféru a zábavu, která na plese panovala. 
Velký dík patří i všem sponzorům, bez 
kterých by nebyla „soutěž o ceny“ tak 
bohatá a napínavá. Pevně věříme, že si 
ples užili nejen tanečníci, „netanečníci“, 
ale i pořadatelé, kteří si dali na přípravě 
plesu velice záležet. Celá fotogalerie na 
facebooku (Skautské středisko Toulo-
vec Proseč) nebo na webových stránkách 
junak-prosec.cz.

Za OLOJUMP Veronika Lettlová
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Taneční bál
V pátek 1. března 2019 proběhl v Soko-

lovně taneční bál pořádaný církví evange-
lickou v Proseči. Opět jsme si dali záležet 
na dobré hudbě, vínu, jídle, bohaté tom-
bole a samozřejmě tanci. Na plese zahrál 
jako již tradičně Big band Chrudim a 
Memory band. Tančily se valčíky, wal-
tzy, blues, cha-cha, jive, polky. V rámci 
plesu proběhlo předtančení klasických i 

latinsko-amerických tanců. Také jsme 
navázali na loňský úspěch taneční školy, a 
tak se letos návštěvníci bálu mohli naučit 
základní kroky a figury foxtrotu. Jsme 
rádi, že náš bál má každým rokem více 
návštěvníků a těšíme se na stálé i nové ta-
nečníky v příštím roce.

Za ČCE Barbora Fafílková

Noc kostelů 2019
Noc kostelů je poměrně mladá tradice 

původem z Rakouska. Během této akce 
může veřejnost navštěvovat kostely v 
poutavé noční atmosféře. Mnohdy je do-
provázena kulturním programem.

Letos se noci kostelů účastní již několik 
zemí, mezi nimi i Česko se svými 1 500 
otevřenými kostely a modlitebnami, které 
navštíví na 500 000 zájemců.

Akce se opět zúčastní i křesťanské 
církve v Proseči. Loni proběhl hlavní pro-

gram v kostele sv. Mikuláše, letos jste na 
hlavní program zváni do Evangelického 
kostela.

Těšit se můžete na doprovodné akce v 
podobě divadelního představení, hudby, 
stánku s fairtrade produkty a tradiční ka-
várnu Pod Lípami. Podrobný program 
uvedeme v příštím čísle prosečského 
zpravodaje.

Za církev evangelickou v Proseči
zve Jakub Fafílek

Kulturní akce v dubnu 2019 

středa  3. 4. 19 hod. 
Divadlo: Když se zhasne 

divadelní komedie,  
MSC Sokolovna 

sobota 6. 4. 9 hod. 
Ukliďme Paseky a Pasecký les 

úklidová akce, 
 pořádá P.A.S.E.K.Y - 2017 z.s. 
- sraz u chýše pod rozhlednou

 
středa 10. 4. 18 hod. 
Prosečský dýchánek 

Kamila Skopová 
pořádá Kulturní komise,  
Stará evangelická škola 

vstupné dobrovolné 

neděle 14. 4. 17 hod. 
KINO: Grinch 

animovaný rodinný film 
MSC Sokolovna, 
vstupné 50 Kč 

pátek 19. 4. 19 hod. 
KINO: Toman 
historické drama  
MSC Sokolovna, 
vstupné 70 Kč 

neděle 21. 4. 19 hod. 
KINO: Aquaman 

akční dobrodružný film  
MSC Sokolovna, 
vstupné 70 Kč 

pátek 26. 4. 19 hod. 
KINO: Zlý časy v El Royale 

mysteriózní thriller  
MSC Sokolovna, 
vstupné 70 Kč

 
sobota 27. 4. 19 hod. 

Divadlo: Poprask na laguně 
divadelní komedie Carla Goldoniho, 

pořádá Kulturní komise, 
MSC Sokolovna, 
vstupné 80 Kč 

pátek 26. 4. 17 hod. 
KINO: Spider Man: Paralelní světy 

animovaný, dobrodružný film 
MSC Sokolovna, 
vstupné 50 Kč 
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ÚNOR 2019 - Speciál pro Prosečský zpravodaj
NAŠI OLYMPIONICI

 V úterý 29. 1. se konal 45. ročník 
okresního kola Olympiády v českém ja-
zyce v Chrudimi. Zúčastnily se ho dvě 
žákyně deváté třídy, které ve školním kole 
získaly nejvyšší počet bodů. Z naší školy 
to byly Petra Kynclová a Alice Bukáčková. 
Na okresní kolo poctivě trénovaly, pro-
cházely zadání z dřívějších ročníků, psaly 
slohové práce na roztodivná témata, např. 

„Jak vypadá stará bela?“ nebo „Stará škola, 
aneb Rozhovor s rákoskou“. Trénink se 
vyplatil, zadání okresního kola děvčata 
nepřekvapilo. Nejdříve psaly 60 minut 
gramatickou část a dalších 60 minut sloh. 

Do krajského kola sice nepostoupily, ale 
i tak se umístily na krásných místech 

- Petra Kynclová na 7. místě a Alice Bu-
káčková na 14. místě z 28 soutěžících. 

 Ve středu 30. 1. 2019 se tři žáci 5. třídy 
zúčastnili okresního kola Matematické 
olympiády v Chrudimi. Mezi našimi 
reprezentanty byli Vašek Prášek, Jarda 
Šlégr a Andrejka Lacmanová. Jarda se 
umístil na 2. místě, Andrejka na 9. místě 
a Vašek na 13. místě. Všichni jsme si 
olympiádu užili a doufáme, že se tam do-
staneme i za rok. 

Soutěž v anglickém jazyce proběhla v 
Chrudimi 14. 2. 2019. Z našich žáků se 

zúčastnil Šimon Lustyk z 8. A. Šimon 
nám popsal své dojmy: „Museli jsme vstá-
vat velice brzy, což se mi vůbec nelíbilo. 
Také se tam čekalo velice dlouho. Vůbec 
se mi to nepovedlo. Byla tam teorie a na 
té jsem skončil. Byl jsem ke konci devátý.“ 

Nicméně nás čekala ještě jedna soutěž v 
anglickém jazyce, a sice krajské kolo Agy-
slingua v Pardubicích 19. 2. 2019. Zú-
častnili se opět Šimon Lustyk z 8. A a Jiří 
Janecký z 9. třídy. Doprovázela je paní 
učitelka Milena Tobiášová. Naši chlapci 
zde dopadli výborně, Jirka se umístil na 4. 
a Šimon dokonce na 2. místě. 

 Všem zúčastněným gratulujeme a dě-
kujeme za vzornou reprezentaci školy.

SOUTĚŽ V RECITACI
 Ve středu 21. února se uskutečnilo 

školní kolo v přednesu. Celkem se této 
soutěže zúčastnilo 22 dětí z 1. a 2. stupně. 
Recitátoři byli podle věku rozděleni do 
čtyř kategorií.
A zde jsou výsledky:
kategorie 2. – 3. tř. 
1. místo - Lenka Tobiášová, postup do 
okresního kola 
2. místo - Vít Zelenka, Filip Pešek 
3. místo Alena Macháčková, Anička 
Rejmanová
kategorie 4.– 5. tř. 
1. místo - Ida Klímová, postup do okres-

ního kola, 
2. místo - Václav Prášek, Petr Herynek
3. místo - Tomáš Košnar, Josef Sodomka
kategorie 6. – 7. tř. 
1. místo - neuděleno 
2. místo - Eliška Herynková, Zuzana 
Roušarová
3. místo Sabina Křiklavová, Natálie Fri-
drichová
kategorie 8. – 9. tř. 
1. místo Nina Sodomková, postup do 
okresního kola 
2. místo Adéla Stodolová
3. místo Jan Pospíšil, Andrej Češka 

Všem vítězům blahopřejeme, recitá-
torům postupujícím do okresního kola 
přejeme hodně úspěchů a všem ostatním 
účastníkům soutěže děkujeme za předve-
dené výkony.
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Všechna kompletní čísla školního časopisu ŠOTEK jsou ke stažení na internetové adrese www.zsprosec.cz

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

FESTIVAL VĚDY A TECHNIKY PARDUBICE

  V úterý 20. 2. 2019 se 4 týmy z naší 
školy zúčastnily Festivalu vědy a techniky 
v Pardubicích. Soutěžily zde se čtyřmi 

projekty.
 Projekt s názvem: „Topíme se v (mi-

kro) plastech“ prezentovala Liliana Po-
slušná a Anna Cachová. Projekt: „Vita-
mín C“ zde představili Zuzana Roušarová 
a Kryštof Klíma. S projektem: „Duolingo“ 
vystoupili Šimon Lustyk a Filip Skalník. 
Na projektu: „Počasí v průběhu roku 
2018“ pracovaly Tereza Netková, Petra 
Kynclová a Tereza Vášková.

Všichni výše jmenovaní své projekty  

skvěle připravili za pomoci svých vedou-
cích a naši školu tak vzorně reprezento-
vali v této náročné soutěži. Všem patří 
poděkování a projektům „Topíme se v 
plastech“ a „Vitamín C“ navíc i blaho-
přání, protože postoupily do krajského 
kola.

Do krajského kola přejeme hodně 
zdaru!

Za redakci Šotka (i za soutěžící)
Zuzana Roušarová

KLUB KOUMÁKŮ
 Klub Koumáků je pro děti, které mají 

zájem o to naučit se a dozvědět se více z 
různých oblastí (nejen z ČJ a M). Spo-
lečně i samostatně řešíme různé hlavo-
lamy, hádanky, rébusy, úkoly, hrajeme 
různé hry, které prověří naše slovní i lo-
gické uvažování. Zkoušíme zajímavé po-
kusy, které nám pomáhají pochopit, jak 
funguje svět kolem nás. Také je nám na-
bízena možnost zúčastnit se soutěží.

Nedávno jsme měli v našem klubu 
vzácnou návštěvu. V úterý 22. 1. k nám 
do Klubu Koumáků zavítali z úřadu Par-
dubického kraje pan radní odpovědný 
za školství Bohumil Bernášek, vedoucí 
odboru školství pan Martin Kiss, Mgr. 
Lenka Havelková z odboru školství – od-
dělení organizační a vzdělávání – a náš 
pan starosta Jan Macháček. S nimi spo-
lečně se na nás přišli podívat také náš pan 

ředitel Josef Roušar a paní zástupkyně 
Alena Zvárová.

Když k nám přišli, tak se představili a 
povídali jsme si o tom, co v Klubu Kou-
máků děláme. Zrovna jsme probírali po-
vodně, o kterých jsme se v hodině bavili. 
Dali jsme jim otázky. V jedné z otázek 
zaznělo, jestli se někdy v Pardubickém 
kraji řešila krize povodní. Pan Kiss, nám 
odpověděl, že v Pardubickém kraji zatím 
žádná velká povodeň nebyla, ale zmínil 
se nám o tom, že u sebe doma řešil po-
vodeň. Také se jeden z žáků zeptal, proč 
klub HC Dynamo Pardubice nedostává 
tolik peněz, kolik potřebuje. Pan Berná-
šek nám vysvětlil, že klub HC Dynamo 
dostává dost peněz. Klub ale platí jednot-
livým hráčům hodně peněz, proto mu ne-
vyjde na další potřebné věci.

Když byli hosté na odchodu, pozvali 
nás všechny do Pardubic na prohlídku 
Krajského úřadu Pardubického kraje, jed-
nací síně rady a zastupitelstva a vybrané 
expozice na zámku Pardubice.

Na výlet do Pardubic se moc těšíme!
Jaroslav Šlégr a Dominik Rejman

ZÁBAVNÁ LOGOPEDIE

 V rámci projektu Škola pro všechny: 
Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdě-
lávání všech žáků dne 19. 2. proběhla 
první část Zábavné logopedie s lektor-
kami V. Stoklasovou a K. Novákovou. 
Paní učitelky a zároveň dyslektické asis-
tentky předcvičovaly logopedická cvičení 
na doma, do školy i do školky. Všichni 
účastníci besedy z řad rodičů, učitelů ze 
školy i školky tak poctivě procvičovali 

motoriku mluvidel a jazyka, až je čelisti 
a jiné části obličeje bolely. Setkání se ak-
tivně účastnila i odbornice na speciální 
pedagogiku – logopedii z PPP Pardubice 

– paní Mgr. D. Marková.
Děkujeme všem za hojnou účast a 

oběma lektorkám za přínosný a výborně 
sestavený program.

V úterním odpoledni 12. 3. jsme po-
kračovali v setkání s lektorkami Karlou 
Novákovou a Věrou Stoklasovou, které si 
připravily Zábavnou logopedii, tentokrát 
s podtitulem Zábavná a hravá cvičení na 
rozvoj grafomotoriky, sluchové a zrakové 
percepce. Paní učitelky měly připravené 
různorodé úkoly, které jsme s chutí plnili. 
Byla příležitost si i pohrát, prozkoumat 
některé pomůcky a poučit se, resp. se-
známit se s literaturou věnovanou tomuto 

tématu. I nachystané občerstvení stálo za 
povšimnutí. 

Děkujeme K. Novákové a V. Stokla-
sové za precizní přípravu, příjemné a ve-
selé odpoledne, za hojnou účast rodičům, 
učitelům školy i školky. Dle reakcí účast-
níků besedy i odbornice na logopedii 
Mgr. Dany Markové setkání hodnotíme 
jako velice zdařilé.

Mgr. Alena Zvárová
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POKLAD Z TRUHLY

 Dne 6. 3. 2019 se na Městském úřadě 
v Proseči uskutečnila malá slavnost. Paní 
Miroslava Jílková z Mířetína věnovala 
městu Proseč více než 100 let starý kroj, 
který patřil její babičce Anně Netolické. 
Pravost kroje potvrdila paní Kamila Sko-
pová, folkloristka, která se touto proble-
matikou celý život zabývá. Prohlásila: 

„Ano, je použita originální látka, také 
způsob ušití kroje je typický pro kroje z 
této oblasti.“

Kroj, který paní Jílková dlouhou dobu 

opatrovala, je kroj pracovní. V naší ob-
lasti však nosily ženy k muzice  i sváteční 
sukně, které byly bílé a bohatě vyšívané.

Paní Jílková se dozvěděla o projektu 
naší školy „NÁVRAT K TRADICÍM“, 
kroj nám přinesla ukázat a po vzájemné 
domluvě se rozhodla kroj věnovat městu 
Proseč do sbírky městského muzea. Je 
velmi ráda, že její „dlouho schovávaný 
poklad v truhle“, což je pro ni velmi dra-
hocenná věc po babičce, bude mít ještě 
takovéto využití.

Rádi bychom využili této příležitosti 
a našeho projektu, abychom Vás občany 
oslovili a požádali o následující: pokud 
vlastníte podobný oděv, přineste nám ho, 
prosím, ukázat z důvodu zdokumento-
vání a nafocení. Děkujeme.

Zároveň všechny zveme na Prosečský 
dýchánek 10. dubna s výše zmíněnou 
odbornicí, folkloristkou paní Kamilou 
Skopovou. Během besedy bude předsta-

ven dětský prosečský kroj, který vznikl 
dle dochovaných zdrojů na motivy pro-
sečského kroje. Besedy se zúčastní také 
krejčová, paní Zdeňka Vaňkátová Cha-
loupková, která kroj ušila.

Mgr. Dagmar Smělá, vedoucí projektu 
„NÁVRAT K TRADICÍM“

MASOPUST V PŘEDMĚTU DOMÁCNOST 
Žáci předmětu domácnost se zapojili 

do celoročního projektu Návrat k tradi-
cím. Nejdříve zhlédli dokument o tradici 
masopustu. Následující hodinu smažili 
tradiční masopustní pochoutku boží mi-
losti a 7. 3. se společně vydali navštívit 
výstavu Od rozpustilého masopustu až 
po veselé Velikonoce, kterou připravilo 
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce. 
Při výstavě se jim věnovala přímo autorka 
této výstavy etnografka Stanislava Ca-
fourková, která žákům velmi dobře před-

stavila nejznámější zvyky období od Tří 
králů do Velikonoc. Během zajímavého 
výkladu kladla důraz na důležitost dodr-
žování lidových tradic a zvyků pro dnešní 
společnost. Výstava je interaktivní, takže 
si žáci měli možnost vyrobit papírovou 
růžičku, která zdobí tradiční masopustní 
klobouk, který je např. součástí masky 
turka, nebo si na sebe obléknout nejrůz-
nější kostýmy.

Mgr. Lenka Tomášková

KARNEVAL V MŠ
 Veselým karnevalem se děti loučily s 

odcházející zimou a snad už konečně jaro 
přijde mezi nás. K dobré náladě jistě při-
spěla i návštěva několika trpaslíků se Sně-
hurkou.
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VESELÁ ORDINACE
 Téma zdraví a lidské tělo je po dlouhé 

zimě vždy aktuální. I když si užíváme 
zdravého pohybu venku, na ledu i v tělo-
cvičně, občasná návštěva lékaře nás někdy 
potká. Preventivní „lékařskou prohlídku“ 
ve školkové ordinaci trochu překazila 
další vlna chřipky, a tak pacientů i lékařů 
specialistů v závěru února ubylo…

ZIMNÍ RADOVÁNKY
 V rámci projektu „Zimní radovánky 

aneb povídání o zimě“, zaměřeného na 
rozvoj řečových dovedností u dětí před-
školního věku, vytvořily děti z Mrave-
nečkové třídy tento příběh k absolventské 
práci studentky SVOŠS Jihlava, Jany Va-
ňousové.

Zimní radovánky
Byla zima. Děti stavěly sněhuláky, bo-

bovaly a sáňkovaly na kopci. Adámek byl 
mokrý, protože pořád padal. Adámek pak 
musel jít domů. Ostatní děti pořád sáň-
kovaly a jedna holčička spadla ze sáněk a 
měla mokrou čepici.  

A vadilo jí to. Kluci hráli koulovanou. 
Děti na rybníku bruslily. Pod Kubou 
prasknul led. Děti to řekly tatínkovi a 
ten šel Kubu zachránit. Nikolasův bráška 
se kutálel ve sněhu. Terezka udělala ve 
sněhu andílka. Protože byl andílek pěkný, 
udělaly Terezka s Kačenkou ještě jed-
noho. Děti napadlo, že by mohly jít lyžo-
vat. Ale neměly lyže, proto stavěly dalšího 
sněhuláka, iglú, čerta, domeček, med-
vídka. V medvídkovi si děti udělaly díru 
a schovaly se do něho. Ze sněhu udělaly 
také klouzačku a schody. Pak ještě udě-
laly tunel a velké koule, aby měly  

kde sedět. Nakonec z koulí udělaly 

housenku. Jenže už bylo hodně pozdě a 
musely jít domů na oběd. Po obědě byly 
unavené a šly spát. Zdálo se jim, že sáň-
kovaly…

Jana Vaňousová

„PECKY“ Z NAŠÍ ŠKOLKY
 „Ještě mlíko!“ volá holčička. „Zkus 

kouzelné slovíčko“ nabádá paní učitelka. 
„Kravičko, dej mi mlíčko!“ odpoví hol-
čička pohotově.

Společnou hru dvou chlapečků náhle 
jeden z nich přeruší. „Musím jít kakat!“ 

„A nechceš si zatím jen prdnout?“ radí mu 
kamarád.

„K čemu nám slouží mozek?“ ptá se paní 
učitelka. „Aby za nás měl kdo myslet!“ 
volá chlapeček.

Za MŠ Libor Michálek

ZIMNÍ CVRLIKÁNÍ
 Malí Cvrčci 20. 2. opět rozveselili své 

posluchače v Domě s pečovatelskou služ-
bou i v mateřské škole. Vzpomínání na 
zimu a těšení se na jaro provázely celý hu-
debně-taneční program. 
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do 1. ročníku základní školy v Proseči
Ve čtvrtek 4. dubna 2019 13:30 – 18:30 hod.

se koná na 1. stupni základní školy v Proseči
zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2019/2020. 

K zápisu zveme 
- všechny děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013,

- všechny děti, kterým byl v roce 2018 odložen začátek školní docházky,
- případně děti mladší (narozené do konce června 2014), 

jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2013 
do 31. 12. 2013 k plnění povinné školní docházky je doporučující 

vyjádření školského poradenského zařízení.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 1. 2014 
do 30. 6. 2014 k plnění povinné školní docházky jsou doporučující 

vyjádření školského poradenského zařízení a dětského 
lékaře (tzn. oba dokumenty). Předložení těchto vyjádření 

je nutné již při zápisu.

Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list 
dítěte. Současně se bude předběžně zjišťovat, zda dítě bude 

navštěvovat školní družinu.

ZŠ a MŠ Proseč
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ZŠ a MŠ Proseč

Ve støedu 10. dubna v 18 hod
VE STARÉ EVANGELICKÉ ŠKOLE
nás navštíví paní spisovatelka, výtvarnice a folkloristka

KAMILA SKOPOVÁ
Povypráví o lidovém kroji ve vztahu k Proseèsku. 
Souèástí Dýchánku bude i autogramiáda a prodej knih. 

Vstupné dobrovolné

V rámci školního projektu Návrat k tradicím

Mìsto Proseè a kulturní komise ve spolupráci se ZŠ a MŠ Proseè vás zvou na 
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Výroční trhy
Už ve staré Proseči probíhaly trhy.                                                                                                                                

23. září 1719 propůjčil císař Karel VI. na 
žádost svého strýce Jana Leopolda Do-
náta, knížete z Trautsohnu a majitele 
panství Nových Hradů, 2 výroční a 2 do-
bytčí trhy městečku Proseč.

Výsadní listina k udělení trhů zněla 
takto:  

My Karel VI., z boží milosti zvolený 
císař římský, po vše časy množitel říše, 
král německý, španělský, uherský, český, 
též dalmatský, chorvatský, slavonský, ar-
civévoda rakouský, markrabě moravský, 
vévoda lucemburský a slezský a markrabě 
lužický, vyznáváme veřejně tímto listem 
a každému na vědomost dáváme, že náš 
vysoce urozený strýc, kníže a milý věrný 
Jan Leopold Donát, kníže z Trautshonu, 
hrabě z Falkensteinu, náš tajný rada a 
komoří, rytíř řádu zlatého rouna, nej-
poníženěji prosil a žádal, abychom ráčili 
jemu císařskou královskou milost uděliti 
a v našem dědičném království českém 
v  městečku Proseči 2 výroční a dobytčí 
trhy, a to 1. výroční trh ve čtvrtek po 
sv. Řehoři Naziánském na rozličné věci 
krámské a zboží i též na koňský a ho-
vězí dobytek, pak dobytčí trh v pondělí 

před sv. Magdalenou na koňský a jiný 
dobytek, obilí, přízi, taktéž dobytčí trh v 
pondělí před sv. Terezií a 2. výroční trh 
v pondělí před sv. Kateřinou, nejmilosti-
věji propůjčili a právo městské dobrotivě 
potvrdili. Když jsme od příslušných míst 
obdrželi zprávu, že propůjčením 2 výroč-
ních a dobytčích trhů sousedním městům 
a městečkům žádná škoda se nepřivodí, 
naproti tomu však vyvolenému městečku 
Proseči vnitřní užitek a povznesení se 
poskytne, protož jsme nejponíženější ža-
datelově prosbě v císařské a královské mi-
losti svolili, a po dobrém rozvážení a ura-
dění a s dobrým vědomím, jmenovanému 
městečku Proseči, nejponíženěji žádané 
2 výroční a dobytčí trhy na určený čas a 
dní, nejmilostivěji propůjčili a jeho práva 
městská milostivě potvrdili. Toto vše, co 
panující král český mocí této listiny v zná-
most uvádíme. Míníme, ustanovujeme, 
nařizujeme, chceme, aby jmenované měs-
tečko Proseč řečené 2 výroční a dobytčí 
trhy, dle svrchu udané podstaty, drželo a 
je budoucně pro všechny časy dle obyčejů 
a práv bez překážky použilo, avšak bez 
uškození nám a na našich právech a naší 
moci. Poroučíme všem nám podřízeným 
vrchnostem, obyvatelům a poddaným, 

ať jakékoli hodnosti, stavu a úřadu jsou, 
kteří v české zemi žijí, obzvláště nyněj-
šímu místodržiteli v Čechách, aby všichni 
městečko Proseč i jemu udělená práva na 
2 výroční a 2 dobytčí trhy a pak potvr-
zení práva městského slušně chránili a při 
těchto právech nechali, aniž je zkracovali 
pod varováním našeho těžkého trestu a 
nemilosti naší. To míníme opravdově.                                                                                                                  

Ku potvrzení tohoto listu přikládám 
naši císařskou královskou pečeť – zavěše-
nou.                                                               

Dáno v našem městě Vídni dne  
23. září 1719. Leopold Šlik, 1. český 
kancléř, mp.,  Frant. Ferd. hrabě Kinský 
mp., Jan, svobodný pán z Freienfelsu mp.                                                                                          
Karel mp.                                 

 Císařovna Marie Terezie povolila  
10. července 1751 na žádost Jana Har-
buvala, svobodného pána z Chamaré, 
odbývati každé středy trhy na len, přízi, 
plátno a obilí. Mimo to, ještě probíhaly 
další 3 trhy – v pondělí po Hromnicích, 
ve středu před Velikonocemi, tzv. babský, 
a ve středu před Vánocemi, též babský trh

 Podle prosečské kroniky připravila 
Miluše Rejentová
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spolek I nezisková organizace

SENIOR FESTIVAL

EVA A VAŠEK + MORAVANKA

Vás zve na

a hlavní hvězda

Vystoupí hudební kapely:
Big Band Chrudim, KYX Orchestra Chrudim, Pískomil se Vrácí! Klondike, klavírní virtuoz Richard Reiprich, Retro Band Chrudim a další.

Klášterní zahrady, CHRUDIM 
od 10.00 hod

Předprodej vstupenek a informace o festivalu - Informační centrum Chrudim 
tel. 469 657 821, mobil 773 993 333 

www.senior-fest.cz

sobota 15. června 2019

Senior Festival 2019 se koná pod záštitou radního Pardubického kraje zodpovědného za neziskový sektor  Ing. Pavla Šotoly  a starosty města Chrudim, Ing. Františka Pilného, MBA.
Festival se koná i v případě nepříznivého počasí v prostorách Sportovní haly TJ Sokol Chrudim 

 Změna programu vyhrazena

Senior Festival 2019
Spolek Hurá na Výlet! vás srdečně zve na Senior Festival, 

který se bude konat v sobotu 15. června 2019 od 10 hod v 
Chrudimi v prostorách Klášterních zahrad. Těšit se můžete 
na pestrý program, během kterého si každý přijde na své.  K 
poslechu i tanci zahraje například pěvecké duo Eva a Vašek, 
dechový orchestr Moravanka a další hudební uskupení. Vez-
měte s sebou i svá vnoučata, pro něž je připraven doprovodný 
program v podobě interaktivních stánků a her, vystoupí také 
známá kapela pro děti Pískomil se vrací!. Cena vstupenky je 
pro seniory 50 Kč, pro dospělé 90 Kč. Místa k sezení máme 
zajištěna.

Svoz na festival je zajištěn i z vaší obce. Od 6. května 2019 
si můžete rezervovat své místo v autobuse na telefonním 
čísle: 733 105 151

Vstupenky budou v předprodeji od 6. května 2019. Více 
informací o festivalu a vstupenkách se dozvíte v Informač-
ním centru Chrudim na telefonním čísle: 469 657 821

Těšíme se na Vaši účast.
Tým spolku Hurá na Výlet!
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ROZLOSOVÁNÍ      JARO  2019  
"A" MUŽSTVO   
SO 23.3. 14.30 Stolany - Proseč 12.40 
NE 31.3. 16.00 Proseč - Skuteč   
SO 6.4. 16.00 Libišany - Proseč 13.40 
NE 14.4. 16.30 Proseč - Řečany   
PÁ 19.4. 16.30 Starý Mateřov - Proseč 14.30 
NE 28.4. 16.30 Proseč - Sruby   
NE 5.5. 17.00 Prosetín - Proseč 15.30 
NE 12.5. 17.00 Proseč - Choltice   
NE 19.5. 17.00 Horní Jelení - Proseč 15.00 
NE 26.5. 17.00 Proseč - Rozhovice   
NE 2.6. 17.00 Nasavrky-Proseč hř.Rváčov 15.15 
NE 9.6. 17.00 Proseč - Dobříkov   
SO 15.6. 11.00 Lázně Bohdaneč - Proseč 8.45 

     
DOROST   
NE 7.4. 10.00 Proseč - Luže   
NE 14.4. 10.00 Rudoltice - Proseč       BUS 8.00 
NE 21.4.          VOLNO   
NE 28.4. 13.45 Pomezí - Proseč           BUS 12.15 
SO 4.5. 14.00 Březová  - Proseč         BUS 12.00 
NE 12.5. 10.00 Proseč - Kunčina   
NE 19.5.        VOLNO   
SO 25.5. 10.30 Luže - Proseč                o.a. 9.10 
NE 2.6. 10.00 Proseč - Rudoltice   
NE 9.6.         VOLNO   
SO 15.6. 10.00 Proseč - Pomezí   

     
STARŠÍ ŽÁCI   
NE 14.4. 10.00 Vítanov - Proseč 8.30 
SO 20.4. 10.00 Proseč - Stolany   
SO 27.4. 10.00 Chrast - Proseč 8.45 
NE 05.kvě   VOLNO   
SO 11.5. 10.00 Proseč - Kameničky   
NE 19.5. 10.00 Proseč - Vítanov   
SO 25.5. 14.00 Stolany - Proseč          BUS 12.30 
SO 1.6. 14.00 Proseč - Chrast   
NE 9.6.      VOLNO   
NE 16.6. 10.00 Kameničky - Proseč 8.30 

 

 

 

 

 

Jaro 2019 začalo „fotbalovým loučením“
Fotbalové jaro 2019 začalo soustředěním A-mužstva a ně-

kolika přípravnými zápasy. Bohužel, přineslo nám i tři smutné 
okamžiky. Opustili nás tři kamarádi, kteří pro prosečský fotbal 
odvedli kus dobré práce.

„U pokladny stál“                                                                                                                                               
S panem Vlastimilem Chadimou jsme se po dlouhá léta 

potkávali před každým domácím zápasem.  Nejenže vybíral 
vstupné, ale při příjezdu hostů byl prvním, kdo posuzoval kva-
litu soupeře. A tak jsme často slýchávali, jak jsou hoši urostlí 
nebo kdepak to je vejška chlapů. Dokud mu to zdravotní stav 
dovolil, jezdil s mužstvem pravidelně i na zápasy „venku“. Ač-
koliv poslední léta prožil mimo Proseč, často na něho u vstupu 
do fotbalového areálu vzpomínáme.

Fotbalový všeuměl
Fotbal byl pro Mirka Vokála velkým, lze říci „životním“ ko-

níčkem. Tatínek ho sice jako malého kluka posílal do skutečské 
lidovky, aby se učil hře na housle. Ale housle končily pod ke-
řem u skutečského hřiště. Mirek hrál fotbal za Proseč, Skuteč 
a Prosetín. Jeden čas trénoval i mládež, později i dospělé. Po-
znali jsme ho i jako fotbalového rozhodčího a v roli řidiče vozil 
prosečské výpravy po zápasech venku. Měl obrovský přehled 
o všech hráčích v širokém okolí, znal jejich kvalitu, věděl jestli 
jsou spokojeni, jestli trénují či jsou mimo kádr. Jeho znalosti 
a vědomosti pomohly při jednáních o hostování či přestupech 
hráčů. Přivedl do Proseče skutečského sponzora Jardu Němečka 
(PREPO). Následně našlo v Proseči uplatnění několik skvělých 
hráčů, kteří v té době neměli ve Skutči uplatnění. Např. Vlasta 
Bureš, Péťa Kádě, Vašek  Spilka, David Krčil, Pepík Alt či ne-
zapomenutelný srdcař, gólman Libor Indra, ale i další. Mirek 
Vokál byl i u historicky prvního postupu do první krajské B-
-třídy. Byl osobností, na kterou se nezapomíná.

O traktůrek pečoval s láskou
Po generální rekonstrukci hrací plochy v r. 1996 bylo nutné 

zakoupit i traktůrek. To ale vyžadovalo i jeho obsluhu. Po 
mnoho posledních let sekal pravidelně hrací plochu pan Josef 
Duba. Ale nejen to. Pečlivě se staral i o technický stav traktoru, 
prováděl drobné opravy nebo výměny dílů. Komplexní péče 
traktůrku svědčila a fotbalovým funkcionářům odpovědný pří-
stup „Pepy Duby“ značně usnadnil zajištění podstatné práce při 
údržbě hrací plochy. 

Fotbalový klub Proseč děkuje všem třem kamarádům za je-
jich práci a za všechny okamžiky prožité nejen na našem hřišti. 

Za FK Proseč Jiří Herynek

Mirek Vokál s mužstvem, které upevnilo pozici tehdejšího Prepo 
Proseč v okresní soutěži.

Mirek Vokál v dresu Sokola Proseč přijímá gratulace od fotbalo-
vých funkcionářů Václava Odehnala a Zdeňka Tmeje.  
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Nové knihy v Městské knihovně Proseč
Beletrie pro dospělé
Radka Třeštíková – Veselí, Patrik 
Hartl – Nejlepší víkend, Věra Fojtová 

- Neviditelná zranění, Andrej Pogožev 
– Útěk z Osvětimi, Peter May – Běž-
kyně, Joy Fielding – Špatná dcera, Ruth 
Ware – Žena z kajuty č. 10, Dominik 
Dán – Nestydaté neviňátko, Alison 
Belsham – Tatérka, James Patterson – 
Druhé líbánky, John Katzenbach – Co 
bude dál, Edison Marshall – Pohanský 
král, Alison Weir – Jana Seymourová, 
Michelle Moran – Královna rebelka, 
Sherry Jones – Královská krev, Emily 

Gunnis – Nechtěné, Dilly Court – 
Matčino tajemství, Nora Roberts – Zá-
vrať všedních dnů, Modré z nebe, Ko-
lotoč přání, Peter Dempf – Kněžna 
žebráků, Fatima – Otrokyní v 11 letech, 
Linda Howard – Nečekej slitování, 
Amanda Scott – Zrušené zásnuby, Bar-
bara Erskine – Dcery ohně, Danielle 
Steel – Modrooký chlapec, Roman Cí-
lek – Výstřel v hotelu Titano, Jiří Bílek 

- Naprosto slepá láska
Naučná literatura:

Eduard Stehlík – Legionáři s lipovou 
ratolestí, Jitka Vodňanská – Voda, která 

hoří, Dana Čermáková – Ondřej Vet-
chý: Dobrý člověk, Kazimierz Tymin-
ski – Prošel jsem peklem Osvětimi, Paul 
Glaser – Tanec s nepřítelem, Stanislav 
Lusk – Naše ryby

KONCERT
Na programu Jazzová mše, spirituály, 
jazzové a swingové melodie, folkové písně a další...
Výtěžek koncertu bude použit na uhrazení nákladů 
spojených s opravou zvonice u kostela

C

Farnost Nové Hrady vás zve na

pěveckého sboru Gymnázia Žamberk Corale
host programu: Víťa Troníček (Marien)
28.4. 2019 v 17.00 hodin
do kostela Sv. Jakuba 
v Nových Hradech

www.corale.cz

Vstupné: 100,- Kč, 
děti a studenti 70,- Kč

Koncert v novohradském kostele – CORALE 28. 4. 2019
Drazí přátelé, již nějaký čas pro Vás 

v novohradském kostele připravujeme 
různá hudební vystoupení. Poslední bylo 
adventní setkání s Musicou Bohemicou a 
jejich charismatickým uměleckým vedou-
cím mistrem Jaroslavem Krčkem. Snad 
to bylo pro nás všechny příjemné předvá-
noční setkání při krásné hudbě a lidových 
koledách. 

Dalším koncertem, který jsme pro Vás 
připravili je vystoupení pěveckého sou-
boru Gymnazia Žamberk - CORALE se 
svým hostem Víťou Troníčkem, který je 

znám z výborné pardubické folkové sku-
piny Marien.

Pěvecký sbor Corale byl založen v roce 
1992 při Gymnáziu Žamberk. Sbor vede 
již od jeho založení paní Iva Mimrová. V 
současné době mají Corale 52 aktivních 
členů, mezi které patří jak současní tak 
bývalí studenti gymnázia. Název sboru 
je slovní hříčkou. Slovo corale v italském 
hudebním názvosloví znamená sborově, 
ale může rovněž symbolizovat korále 
navlečené na šňůrce, podobně jako lidi, 
které spojuje láska k muzice.

Koncert se uskuteční v neděli 
28.4.2019 od 17 hodin a soubor na 
tomto koncertě uvede jazzovou mši A 
Little Jazz Mass – Bob Chilcott a dále 
potom spirituály a folkové písně.

Vstupné 100,-Kč, děti a studenti 70,-
Kč -Prodej vstupenek před koncertem.

Drazí přátelé přijměte tedy naše po-
zvání, koncert jistě bude krásným pokra-
čováním velikonoční radosti vyjádřené do 
hudebních tónů.

Za farnost Nové Hrady  
Václav Nádvorník
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