Následuje pozvání na naše letošní narozeniny:

OSLAVA 90. NAROZENIN NAŠEHO FOTBALU
Ano, je to neuvěřitelné, že letos to je 90 let od založení místního fotbalového klubu.
Zveme Vás všechny 16. 8. 2014 od 9:00 na naše fotbalové hřiště.
Program je velmi nahuštěný již od rána.
10:00 hodin - nastoupí starší přípravka k přátelskému utkání proti Českému Brodu.
12:00 hodin - následuje zápas mladších žáků proti týmu Běchovic. (Možná změna soupeřů).
Po tomto zápase vystoupí mažoretky, které zahájí odpolední program.
14:00 hodin - nastoupí tým staré gardy, který chce vyzvat starou gardu Sluštic.
Určitě zajímavým zápasem bude mač našeho "A" týmu, proti kterému se postaví REAL
TOP PRAHA. Tento tým je nabitý osobnostmi z oblasti herecké, pěvecké a sportovní.
V minulosti za ně nastoupili: V. Dyk, J. Kohák, I. Trojan, A. Brychta, O. Vetchý, R. Genzer, D.
Novotný, D. Suchařípa, R. Záruba, P. Vondráček, J. Koller a další. Po zápase slíbil manager
týmu, že si můžete říct svému idolu o autogram, případně se nechat vyfotit. Ještě bezprostředně po zápase bude společně předán šek na některou dobročinnou akci, kterou spolu vybereme.
18:00 hodin - vystoupí nám dobře známá kapela Medvěd 009.
20:00- 02:00 hodiny - bude hrát k tanci kapela Dekameron - band.
Hostem kapely bude zahraniční host Martin Swingler.
22:00 hodin - přijdou kouzelníci s ohněm FIRE SHOW.
23:00 hodin - ohňostroj - "následuje výjezd hasičů z celého okolí", ne doufáme, že to nebude
třeba. No a v 02:00 bude konec celé akce.
V průběhu celého dne chystáme mnoho doprovodných programů. Sportovní soutěže pro
děti i dospělé. Tombola, v které jsou super ceny a hlavně se bude losovat celý den.
Připravujeme stánek se suvenýry. Ještě máme v rukávu pár trumfů, které si necháme jako
překvapení.
Zbývá poděkovat všem sponzorům, kteří budou uvedeni na plakátech a ostatních tiskovinách.
Bez jejich štědrosti by tato akce nemohla proběhnout.
PŘIJĎTE SE POBAVIT A STRÁVIT PŘÍJEMNÝ DEN S RODINOU A SOUSEDY.
Martin Teichner

Inzerce:
Hledáme pronájem bytu/domu v Prišimasech, min. dispozice 2+1,
od 8/2014, kontakt: pí Hajná,tel. 604 793 074
Jubilea v červnu, červenci a srpnu
Jung Rudolf
Čmelík Vladimír
Kořínek Jiří
Kučera Miroslav

20.06. 60 let
Borovská Anna
11.07. 60 let
Ouborná Božena
20.07. 60 let
Roudnický Miloš
22.07. 87 let
Hrubošová Marcela
Jubilantům blahopřejeme!

26.07.
29.07.
13.08.
14.08.

81
81
75
65
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ČERVEN - ČERVENEC - SRPEN 2014

Staročeské máje
Letošní staročeské máje byly ve znamení chladného a hlavně deštivého počasí. Klobouk
smekám před všemi účastníky průvodu. Kostýmy pomalu nasákly vodou a byly čím dál tím
víc těžší. Naopak košile mládenců netěžkly, ale promokly hned a chlapcům byla zima. Ani
děvčata se nenechala zahanbit a hrdě nazdobila své májky. Občerstvení v každém domě
bylo perfektně připravené a naše selky se snažily paní domu pomoci roznést dobroty do
průvodu mezi sousedy. Drábové se také činili a "zatýkali" jednoho občana po druhém, nebo
vybírali mýtné od projíždějících aut. Jen představení "poprava krále" spolu s peprnou
a vtipnou řečí Kecala se letos nekonalo na hřišti, ale v sále místní sokolovny při večerní
zábavě. Večer nám k tanci hrála skupina Bumerang, podle ohlasu se většině hostů líbila. Na
večerní zábavu přišlo neuvěřitelných 125 lidí. Myslím, že na tyto máje se bude ještě dlouho
vzpomínat. Takže ještě jednou klobouk dolů, že jsme to vydrželi.
Martin Teichner

ČESKO SE HÝBE OPĚT V PŘIŠIMASECH
V sobotu 26. 4. 2014 se
uskutečnil druhý ročník
Míčového pětiboje pro
děti od 1 do 12-ti let na
fotbalovém hřišti v Přišimasech. Akci pořádal
Sokol Přišimasy a RC
Šikulka pod záštitou
projektu Česko se hýbe.
Soutěžilo se v pěti disciplínách: hod na koš,
hod do dálky, hod na
cíl, střelba míčem do

branky a střelba hokejkou na branku. Počasí se vydařilo, všechny děti si odnesly malou
odměnu a vítězové medaile. Více info a fotografie z akce si můžete prohlédnout na
www.ceskosehybe.cz. Moc děkuji Katce Kebrtové, Lence Ouředníčkové, Lucce Vaněčkové, Lucce a Tomášovi Vápeníkovým, Nadě Lundákové a Tomášovi Matušinskému za
jejich čas a skvělou organizaci :) Těšíme se na další ročník !!
A jelikož se Česko hýbe dál, tak
již v sobotu 14. 6. 2014 proběhne
druhý ročník rodinných běhů
O pohár Klepce. Zveme všechny
děti od nejmenších po největší,
slečny i chlapce, dospěláky
i aktivní seniory na běhání kolem
Slouhy. Hlavní závod bude opět
rodinná štafeta. Přijďte si užít
báječnou sportovní atmosféru:)
Sylva Veselá
21. 6. 2014 proběhne Dětský den
k ukončení šk. roku + sranda
fotbal
- bude avizováno samostatně

ZE SPOLKŮ
 KLUB ŽEN PŘIŠIMASY
Máte rádi ruční práce nebo se
právě chystáte s nimi začít? Ať tak
či tak, přijďte se k nám naučit
něco nového!!
V našem kurzu háčkování si
rozšíříte své dovednosti, zručnost
a naučíte se vytvářet neobvyklé

výrobky, které můžete například
využít jako originální dárek!
Seznámíte se s jednoduchou a přitom
velmi moderní technikou háčkování.
Naučíte se správné držení háčku
a příze, základní prvky háčkování, připojování nové příze, změnu barev či
sešívání. Dále se naučíte háčkovací
jazyk, rozeznávat druhy příze a háčkovat podle srozumitelného popisu.
V průběhu kurzu si vytvoříte vlastní
uháčkovaný výrobek v podobě ptáčka. Začínáme 30. 6. od 17:30, kurz
bude pokračovat každé poslední pondělí v měsíci červenci a srpnu. Vzhledem k omezeným
možnostem klubovny, prosíme zájemce o rezervaci na klubzenprisimasy@tiscali.cz, nebo
u paní Rumanové. Ukázky a vstup zdarma. S sebou si vezměte pouze háček na háčkování
a přízi. Těšíme se na příjemný večer s Vámi.
Sbírka Květinový den byla úspěšná – celkem se vybralo 2 655,- Kč. Děkujeme za podporu!

ŠIKULKA
V květnu jsme si v Šikulce s dětmi hráli na piráty, lovili
jsme žraloky. Jako indiáni jsme si vyrobili čelenku a tancovali jsme indiánské tance. Naposledy jsme si zahráli na
lovce divoké zvěře, už jsme stačili ulovit žraloka, hrocha,
medvěda a ještě budeme lovit dál, čekají nás sice různé
překážky a nástrahy, ale ty hravě zvládneme a pokud nám
bude přát i počasí, vypravíme se hledat ztracený poklad.
 FOTBALISTÉ
Zhodnotíme-li letošní ročník našeho fotbalového týmu, musíme bohužel přiznat, že je
jeden z nejhorších za posledních mnoho let. Na podzim jsme získali pět bodů, ale po
odhlášení týmu Radošovic nám ještě tři body odečetli. Takže nám zbyly pouze dva body.
Na slabou obranu kluků musíme říct, že jsme měli velkou marodku. Pět hráčů ze základu
dlouhodobě marodilo. Takřka celý podzim chytal hráč z pole. Jaro je o poznání lepší, ale
co jsme ztratili, již nelze dohnat. Na jaře máme před posledním zápasem tři prohry, tři
remízy a tři výhry. Bohužel to nestačí na víc než jedenácté místo. Nezbývá než udělat po
sezóně tlustou, velmi tlustou čáru, zvednout hlavu a začít znovu.
Děti ještě nemají konec sezóny, ale oba týmy, starší přípravka a mladší žáci se drží kolem
slabšího středu tabulky. Poslední dobou se nám začali množit "malíčci" - tedy naši nejmladší. Máme pomalu tolik malíčků, že bychom mohli od září založit třetí mládežnický
tým. Máme samozřejmě obrovskou radost, že se naše úsilí úročí a mládež reprezentující
naší obec se rozrůstá. Jenže s touto radostí nám vzniká další nemalý problém, a to je
nedostatek trenérů mládeže. V počtu, který teď máme, těžko stíháme dva týmy.
POKUD BYSTE O NĚKOM VĚDĚLI, NEBO SAMI MĚLI CHUŤ, DEJTE VĚDĚT.

