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Píše se rok 1981. V Junkovicích se dokončují stavby rodinných domů Seidelových a Škrabákových a prostranství u Lidušky je právě pokryto 
čerstvým, ještě teplým asfaltem. Pro Junkovické juniory je ta černá, neznámá plastelína neodolatelným lákadlem. S klukovským zápalem 
se rozhodnou prověřit kvalitu odvedené práce asfaltérů. Výsledek kontrolorů je jasný. Plačící matky, babičky paní Zdeňková a Hašková 
lomící v záchvatu podivného smíchu rukama, Aleš Brandejs zcela zatuhlý do trojkolky, v obchodě Věry Ptáčkové vykoupen veškerý petrolej, 
Vládík Zdeňků s vystříhanou hlavou připomínající prodělaný tyfus a otcové, hrdí na to, jaké zplodili akční hrdiny. A v těch malých něco 
klukovského skutečně zůstalo. Po více jak 30. letech si to Aleš Brandejs, Honza Zdeněk, Michal Hroch a Vláďa Zdeněk zopakovali. Ale již 
bez asfaltu.

Silvestrovský
ZPRAVODAJ

„MY JSME ALE BUBÁCI“
aneb jak nám ti hoši vyrostli…

JEŠTĚ SE NESTALO.
Slibně se rozvíjející vesnice před 
Horou  neunikla zájmům mocných 
tohoto světa ani zastáncům konspi-
rativních teorií. Podařilo se nám 
získat materiály, které měly být 
zveřejněny posledního dne tohoto 
roku. Naši neohrožení reportéři-he-
kři Přepyšskéhého silvestrovského 
zpravodaje, VlaZdek a JiKra, se vlá-
mali do přísně zabezpečených serv-
rů a přínáší vám šokující informace.

(více na stánkách 2, 3 a 4)

BLESKOVÉ ZPRÁVY
Dříve než ti co dříve
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Ze života obce
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Ze zpráv nezávislého tisku
Přepychy - Magnet pro celebrity

Silvestrovský zpravodaj 2016/3

V  roce  2018  získala malebná  podorlická  vesnička  Přepychy  ocenění 
Vesnice roku v České republice. Od té doby  láká  její věhlas do obce 
nejen  turisty  z  Evropské unie,  Japonska  a Dobříkovce,  ale  stala  se  i 
významnou  destinací  pro  české  celebrity,  které  ji  volí  k  trvalému 
pobytu.

Fotbalový klub SK Přepychy koupil ruský oligarcha Roman Abramovič. 
Areál klubu se změnil k nepoznání. Moderní ochozy pro 30 000 diváků 
vytvořily novou tvář stadionu, i když Abramovič, z úcty k tradici, nechal 
část původních objektů do moderní architektury zakomponovat. 
Pokračuje i nákup nových posil. Cristiano Ronaldo a Lionel Messi, kteří 
se již objevili na prvním tréninku, jsou příslibem, že se přepyšští konečně 
dočkají UEFA Champions League.

Píše se rok 2023. Miloš Zeman ukončil druhé volební období své 
prezidentské funkce a k překvapení široké veřejnosti se neuchýlil zpět na 
Vysočinu, ale postavil si kouzelnou roubenku na břehu rybníku Obecník 
v Přepychách. Výběr místa nebyl náhodný, neboť je v blízkosti statku 
místního hraběte, proslulého svými zabíjačkami, skvělou tlačenkou, 
jitrnicemi a ovarem. Chvíle odpočinku tráví Zeman s věrným Ovčáčkem.

Radovan  Krejčíř uvažoval po 
propuštění z Jihoafrického vězení 
o dalším působení na Panenských 
ostrovech, ale nakonec zvolil 
nenápadný ostrůvek v obci 
Přepychy. 

Jeho skromná chaloupka, vhodně 
zapadající do vesnické architektury 
je velkým lákadlem pro turisty.

Rok 2023

Ze zpráv nezávislého tisku
držitel Zlatého míče na lavičce SK Přepychy

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY DO NAŠÍ KNIHOVNY
Přepychy múzou políbeny

Paviáni – stůl manželů Fryntových

KOLOBĚH ŽIVOTA
Otevřel jsem okýnko,
uviděl jsem hovínko.
Láčkovec se klubal z něho,
bylo to něco nechutného.
Slepice chuť dostala,
láčkovce by sežrala.
Chuť dostal i ptakopysk,
avšak byl to velký risk.
Začali se o něj prát,
kudlanku to začlo sr..
Jak vykoukla z travičky,
všem ukousla hlavičky.
A závěrem buďte zdrávi,
přejí prasata a krávy.

Surikaty – stůl Marie Pultarové

U SOUSEDŮ NA DVORKU
Ptakopysk Perry v televizi
už mě vůbec nebaví,
půjdu radši k Macháčkom,
ti mě jistě zabaví.
Hned na dvorku slepice
utrousila hovínko,
a já letěl hezky smykem,
natlouk jsem si kolínko.
Honzík mi pak líčí,
jak se měli u moře,
chutnali tam kudlanky,
žraloky a úhoře.
Též vypluli na lodi,
chtěli si hrát na lovce,
nebyli moc úspěšní,
chytili jen láčkovce.
Bylo toho hodně
co tam ještě zažili,
zatím co mi tady smutně,
po sluníčku bažili.
Zima trvá jenom chvilku,
nebojte se, přátelé,
k moři můžem všichni v létě,
radostně a vesele.

Pávi – stůl Martiny Macháčkové
MULTIZVÍŘECÍ LOVE STORY
Hledal takhle ptakopysk,
kde má slepice klitoris.
Byl to pro něj velký risk,
ale doufal ve svůj zisk.
Po dlouhé době hledání
nenašel ani hovínko.
Vůle však ho pohání,
chce mít se slípkou miminko.
Když našel, co hledal nakonec
a dal své milé hudlánka,
zjistil, že on je láčkovec
a slepice kudlanka.
Sežrala ho včetně kostí,
při tom ani nepísk,
příště se snad radši postí,
ten náš milý ptakopysk.

Nejen Opava má svého Petra Bezruče, Praha Jaroslava Seiferta, Louny Jaroslava Vrch-
lického a Ostředek Svatopluka Čecha, ale i v Přepychách byli, díky „Říši zvířat“, objeve-
ni talentovaní básníci (básnířky), na kterých múza svými polibky nešetřila. Na tradiční 
soutěži zábavného večera vytvořili ze zadaných slov - láčkovec; hovínko; slepice; kud-
lanka; ptakopysk – osobité verše, o kterých odborná porota nešetřila chválou. Proslý-
chá se, že jejich tvorba bude zařazena jako povinná četba do osnov inkluzivních škol. 
Prozatím obohatila fond obecní knihovny a uvažuje se i o zapsání nadějných básníků 
do seznamu slavných rodáků obce Přepychy. Malou ukázku z tvorby uvádíme.



PŘEPYŠSKÉ OTAZNÍKY
PYRAMIDY v EVROPĚ

Některé indicie svědčí o propojení se 
střední Evropou, konkrétně s obcí Pře-
pychy u Opočna. Výmluvným svědkem je 
vyústění podzemních chodeb u obou lo-
kalit vzdálených přímou drahou 683,7 km. 
Pravděpodobnost, že se v Přepychách 
nejspíše nacházejí pod okolními kopci py-
ramidy, se rovná skoro jistotě. Pro důkazy 
nemusíme daleko. Stačí pohlédnout na 
znak obce. Vždyť na něm je pod kopcem 
zobrazena stupňovitá pyramida. Tvůrce a 
konzultant této podoby znaku, tuší nej-
spíše více. Opomenout nemůžeme ani 
případné záhadné působení kamenných 
útvarů na lidský organizmus. Na fotodo-
kumentaci (fotografie vlevo) jsme svědky 
zázračné přeměny: do podzemních cho-
deb v bosenském Visoku sestupuje ama-
térský archeolog Osmanagič. Při výstupu 
z podzemí nedaleko Farského rybníka v 
Přepychách však již nabyl podobu našeho 
spoluobčana Petra Kocoura.

Nejmenovaný zástupce Asociace přepyšských spolků nám sdělil, že zmizení sochy sv. 
Jána a jeho navrácení na původní místo mělo naprosto prozaický důvod. Sv. Ján byl 
prodán a za utržený finanční  obnos byla připravena výsadba švestkové aleje. Odklo-
nění prostředků se však nezdařilo, svatý Ján se vrátil v novém kabátě a co víc, členové 
nejmenovaného spolku vysadili pro Přepychy alej na vlastní náklady.
Záhadou zůstává, jakou roli v celé transakci sehrála  Bílá paní, která se zjevovala na 
místě chybějící sochy Jana Nepomuckého.

KRIMI ZPRÁVY
ZJEVENÍ BÍLÉ PANÍ ZŮSTÁVÁ STÁLE ZÁHADOU

Beseda - Pyramidy v Evropě. 
Díky  besedě,  která  v  Přepychách  pro-
běhla v měsíci říjnu, jsme záhy obdrželi 
další důležité informace. S největší prav-
děpodobností  není  komplex  pyramid 
a  chodeb,  lokalizovaný  u  bosenského 
Visoka (30 km od Sarajeva) izolován od 
okolního světa. 
Labyrint chodeb, jejichž vchody umě za-
krývají zdi vyrovnané z valounou kame-
ní, se nejspíše dotýká i našeho blízkého 
okolí.
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Součastí výsadby stromků byla i pra-
tická ukázka první pomoci po zásahu 
kladivem naplocho. 
Zleva mimo záběr fotografa: členové 
kroužku Mladých zdravotníků provádí 
fixaci končetin.


