
SILVESTROVSKÝ

SPECIÁL

O politický azyl v Přepychách požádali poslední harcovníci bojů za svobodu Grónska a Ti-
chomoří – korzár Vladan a harpunář Neptun Precla. O přiznání statutu uprchlíků probíhá v 
zastupitelstvu velmi vzrušená diskuse. Převládá názor na uspořádání referenda k této otázce. 
Výsledné rozhodnutí se dozvíte na Úřední desce a ve Zpravodaji.



Z Miami Beach na 

DVORÁK
Ve výcvikovém středisku Pobřežních hlídek v Miami Beach (USA) se 

rekvalifikačního kurzu zúčastnili první absolventi z naší obce.  Po vybudování 
rekreačního plážového zařízení Dvorský rybník v Přepychách zde budou působit 

jako profesionální plavčíci. 
Přejeme jim dobrý vítr do plachet, pohodové surfování i ukázněné plavce.



Do exotických krajin zve
přepyšské občany
delegátka Cestovní kanceláře
JAKRUL
paní Anaj Chilurk 
z Papui Nové Guinei

JAKRUL

Na pracovní návštěvu místní organiza-
ce Červeného kříže  přijela pracovnice 
Červeného půlměsíce Adíl Ávo-Kilcerp 
z Burkiny Faso



Na břehu rybníku Farský byla nalezena 
mořská pana. Neobvyklý nález vzbu-
dil nebývalý zájem místních obyvatel i 
světových odborníků. Záhadný tvor je 
zkoumán ve Světovém vědeckém aqua 
centru na Maledivách. Po ukončení 
výzkumu bude tvor trvale umístěn v 
akváriu místní Základní školy

Světová levicová organizace  

„ZA ROVNOPRÁVNOST 
MUŽŮ“ 

zaslala Obecnímu úřadu 
v Přepychách tyto 

osvětové letáky. 
Jsou k vyzvednutí na Pošta 

Partner. 

                 UŽI VŠECH ZEMÍ, SPOJTE SE!M
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Vzorné pracovníky naší obce, z odvětví těžkého průmyslu, 
vyslala Ústřední odborová rada na zaslouženou dovolenou 
na pobřeží Trinidadu. Vzhledem k malému devizovému 
příslibu sestávala strava pouze z místního exotického ovoce 
a slané vody, ale ani to pohodu rekreantů nepokazilo. Besedu 
o intimním životě původních obyvatel tohoto daňového ráje, 
plánují účastníci zájezdu na leden 2020 v restauraci Katka.

Majitel firmy Práce všeho druhu pan Šámot 
Adrvah s manželkou Uokcul čerpal nové síly 
na plážích Karibiku. Jídelníček sestavený, na 
radu výživového poradce, z mořských plodů 
a exotického ovoce jejich postavě viditelně 
prospěl.



Velké ničivé tsunami vyplavilo na pobřeží 
Karibského moře dvě krásné a usměvavé dívky. Kubánští záchranáři, 

kteří pátrání po nich již ukončili, neskrývali své dojetí a překvapení. Jihoamerický tisk 
napsal: „Nedivte se, vždyť to jsou Češky z Přepych.“ Věrka a Monika pokračují v pohodové dovolené.

VODNÍ VÍLY
Z PŘEPYCH



Pražané, navštěvující často naši obec s údivem 
zírají na její dynamické proměny.
Jejich letní pobyt zpříjemnila i úprava relaxač-
ního místa u rybníku sv. Ján.
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Přepyšské pěvecké

duo Marťa a Tera
(řeckého původu) sklí-

zejí ve světových hit-

parádách 

nebývalý úspěch se 

svým videoklipem 

„Plavu si, 
ani nevím jak“, 

natočeným 

v mořských 

hlubinách Atlantiku. 

MARŤA 
a TERA

10 let ProPřepychy — 10 let Přepyšského kormidla

PF 2020
Silvestrovská příloha byla inspirována dekoracemi při zábavném večeru Na plážích Karibiku. Pořadatel - spolek ProPřepychy, 
který v roce 2020 oslaví 10 let svého působení vám přeje hodně úsměvů, dobré zábavy a spokojenosti v nadcházejícím roce. Rádi 
s vámi poplujeme třeba na 10. ročníku Závodu netradičních plavidel i na všech dalších akcích, kterými chceme i nadále oživovat 
kulturní a společenský život v Přepychách.



Silvestrovská příloha Přepyšského zpravodaje 4/2019 vznikla pod patronací spolku ProPřepychy. 
Koláže Jan a Veronika Zdeňkovi; grafická úprava Jiří Králíček; text Vladimír Zdeněk st.

Režisér Gore Verbinski s producen-
tem Jerry Bruckheimem natáčejí 
v Karibiku volné pokračování jejich 
úspěšného filmu „Piráti z Karibiku“. 
Pro zvýšení tajemnosti a pravdivosti 
příběhu se rozhodli obsadit do hlav-
ních ženských rolí neherce. Ideální 
představitelky našli v malé české 
vesničce, kde jedinou vodní plochu 
tvoří rybníčky Dvorský, Farský 
a Obecník. Pravdivosti jejich 
hereckého výkonu přispěla pirátská 
tradice v dávné historii této obce.

PLAKÁT ZDARMA


