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ČTVRTLETNÍK OBCE ČEHOVICE

Úvodník
Vážení spoluobčané,
první čtvrtletí tohoto roku se blíží ke konci
a my tak můžeme přivítat jaro. Věřím, že po
vánočních svátcích a uplynulých zimních měsících se všichni těšíme na dny plné slunce.
Zimní dny jsme si mohli zpříjemnit bruslením
díky kluzišti, které hasiči na hřišti připravili.
V prvních měsících tohoto roku jsme také již
stihli v přivítat nové občánky, děti se vyřádily
na Dětských šibřinkách, dospělí měli možnost
navštívit degustaci jablek nebo se pobavit na
Rybářkém plese. V dalším kvartále se můžeme těšit na další, už venkovní akce. V dubnu se
tradičně na hřišti slétnou čarodějnice z okolí.
V květnu bude možnost zasportovat si nebo alespoň zafandit běžcům v rámci šestého ročníku
Čehovské desetitisícovky. Příznivci sedavější
zábavy budou mít možnost účastnit se rybářských závodů.
Přirozeně s příchodem jara se blíží i Velikonoce, které jsou pro většinu z Čechů, Moravanů
a Slezanů spojené hlavně s koledováním a z pohanských dob oslavou jara. Pro křesťany je to
ale velmi významný svátek, který připomíná
zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které o Velikonocích s odkazem na Nový zákon slaví vždy
o víkendu, který nadchází po prvním úplňku po
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jarní rovnodennosti. Slaví se tedy v rozmezí 22.
března do 25. dubna. Letošní Boží hod velikonoční bude v neděli 21. dubna.
Dovolte mi popřát Vám všem, aby se začátek
letošního jara a čas Velikonočních svátků obrátil již jen v jasné a teplé dny a slunce převzalo
vládu nad zelení a vneslo do Vašich domovů radost, hojnost, lásku, štěstí a přátelství.
Ať pro letošní práci a osobní život načerpáte
s jarem mnoho sil a svěžesti.
Markéta Skalková

Rozhovor se… starostou Milanem Smékalem
1. Bude i v letošním roce obec zaměstnávat pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací z úřadu práce?
Jako každý rok jsem využil možnosti požádat o pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací, kteří jsou vedeni na úřadu práce
a jejich mzdové náklady jsou jím také hrazeny. Bohužel pro nedostatek uchazečů vedených na úřadu práce máme nárok pouze
na jednoho pracovníka. Žádost byla podána
již před měsícem, ale do dnešního dne se
zájemce nepřihlásil. Touto cestou nabízím
pracovní příležitost pro ženy z obce – zdatné důchodkyně či maminky na mateřské dovolené – které by měly zájem o okopávání
záhonků či provádění drobného úklidu po
obci. Tato práce by byla vykonávána dle potřeby na základě dohody o provedení práce.

Uvažujeme ale také o tom, že bychom přijali jednu ženu na plný úvazek do pracovního
poměru, práce je dostatek. V případě zájmu
podrobnější informace případné uchazečce
podám osobně.
2. V obecním sadě bylo provedeno kácení
ovocných stromů, jaký byl důvod kácení
a jak bylo naloženo se dřevem?
Na tuto otázku musím bohužel sdělit pouze
toto: Ve čtvrtek 7.března jsem čerpal dovolenou a byl mimo obec. Po návratu v pátek
se mě hned několik občanů tázalo, zda jsem
obeznámen s tím, že se kácí stromy v obecní zahradě a chtěli také znát důvod tohoto
kácení. Bohužel odpověd jsem neznal, protože mi o tom, že se chystá kácení, nikdo
neinformoval a ani žádná žádost podána na
obecní úřad nebyla. A to je sad v majetku

obce. Bohužel kam se odvezlo a jak bude
naloženo se dřevem mi také doposud není
známo. Sad pro své účely mají v nájmu zahrádkáři proto jsem se pokusil kontaktovat
předsedkyni spolku paní Evu Diváckou. Ta
nechtěla situaci rozebírat telefonicky, přislíbila že se k objasnění dostaví osobně. Žádná
další odezva doposud ale nebyla, na další telefonáty nereagovala, proto v současné chvíli neznám odpovědi. Jakmile se zahrádkáři
k situaci vyjádří budu občany a zastupitele
informovat na nejbližším veřejném zasedání
zastupitelstva obce.
3. Proč se nyní po obecní zahradě prohání
ovečky?
Je to docela kuriozní přiběh. Nejmenovaní manželé z Čehovic vyhráli poukázku na
jehně v tombole na plese, neměli o výhru
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zájem, proto ji předali další osobě a ta ji nabídla mně. Po konzultaci s panem Milošem
Kremlou a Janem Šulákem jsme se dohodli,
že jehně necháme v obecním sadu a v budoucnu ho umístíme do prostor fotovoltaické
elektrárny, kde by spásalo trávu. Pan Šulák
má zkušenosti s chovem ovcí a proto navrhl
přikoupit alespoň jedno jehně, aby jednomu
kusu nebylo smutno. Proto jsme z vlastních
prostředků přikoupili ještě k ovečce beránka. Časem budeme rádi když se stavy navýší
tak, aby ovečky úspěšně zvládaly spásání
trávy v prostorách fotovoltaických elektráren. Trávy na usušení máme z obecních pozemků dost, staré tvrdé pečivo se taky vždy
najde, proto ovečky neznamenají žádné výdaje pro obecní rozpočet.
4. Je do budoucna uvažováno o výměně
parket v tělocvičně v Kulturáku?
Špatného stavu jsme si vědomi od prvopočátku vlastnictví Kulturáku. Jakmile jsem
zjistil, že budeme finančně schopni zvládnout jejich výměnu, přistoupil jsem k oslo-

vení tří firem na podání nabídky.
Parkety jsou položeny na dřevěných roštech
a nevíme v této chvíli v jakém jsou rošty stavu, zda bude potřeba vyměnit i je. V podmínkách podání nabídky byla i výměna roštů.
Podle obdržených nabídek by částka za tyto
práce a materiál neměla přesáhnout 500 tisíc
korun. Pokud budou rošty v pořádku, bude

tato částka samozřejmě nižší.
Přeji všem krásné prožití blížících se Velikonočních svátků.
Milan Smékal - starosta
Děkuji za rozhovor,
Jaroslav Špaček
Pokud máte na starostu či nějakého
zastupitele zajímavou otázku, napište mi
( ruzickovam.9@seznam.cz)

Vítání novorozených občánků
Narození dítěte je vždycky veliká radost. Přivítání jej na světě je hezkou, již letitou tradicí
i v naší obci. Vítání nových občánků v Čehovicích probíhá vždy v zasedací místnosti obecní-

ho domu. Tentokrát se konalo v neděli 20.ledna 2019 od 11.00 hodin. Všechny pozvané
maminky, tatínci se i se svými "novorozenými
poklady" dostavili. Vítání se samozřejmě mo-

hou účastnit i prarodiče, sourozenci a přátelé
celé rodiny. Tak tomu bylo i tentokrát a zasedací místnost se nám pořádně naplnila.

sladkou odměnu. Každý přivítaný novorozenec byl poté opět zapsán do Kroniky nově narozených občánků, na památku obdržel malý
dárek v podobě hračky a na památku si odnášel pamětní list, k tomu zlatý přívěšek s písmenkem, kterým začíná jeho jméno. Maminky

obdržely kytičku a rodičové pro své dítko pěkný finanční příspěvek. Žádný z rodičů neodolal a tento okamžik si do rodinného alba zpečetil fotografií u krásné vyřezávané kolébky.
Již nyní se všichni těšíme, že se brzy budeme
moci setkat při stejné příležitosti

Pan starosta v obřadní síni přivítal:
Kateřinu Vymlátilovou a Jiřího Krestu se
synem Adamem Krestou
Silvii Uličnou a Jakuba Špačka s dcerami
Lindou a Laurou Špačkovými
Vendulu a Martina Kozdasovi se synem
Kristianem Kozdasem
Petru a Jiřího Kutalovi s dcerou
Magdalénou Kutalovou
Evu Kuncovou a Petra Švédu s dcerou
Natálii Švédovou
Ještě než pan starosta pronesl k rodičům krátký projev o důležitosti rodiny a krásy výchovy dětí, tuto slavnostní chvíli obohatily svým
dojemným vystoupením děti z mateřské školy
v Čehovicích, které si za svůj výkon vysloužily pořádný potlesk všech zúčastněných a také

Z činnosti místních organizací
Sbor dobrovolných hasičů
Vážení čtenáři,
v minulém čísle čehovských listů jsem se zmiňoval o tom, že provádíme přípravu terénu pro
vytvoření kluziště na místním hřišti. Na konci

měsíci ledna nám přálo počasí a využili jsme
několik mrazivých dní i nocí pro nastříkání
ledové plochy. Děti se za těchto zimních dnů
pořádně vydováděly na bruslích. Ve čtvrtek

31. ledna jsme jako dárek za pololetní vysvědčení připravili hromadné večerní bruslení dětí
a rodičů. Zúčastnění sportovci byli odměněni
horkým čajem a kotlíkovým gulášem. Bo-
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hužel v únoru přišlo oteplení a proto nebylo
v našich silách již ledovou plochu zachovat.
Během zimních měsíců naši členové věnovali volný čas teoretické přípravě a zvyšování
znalostí na školení preventistů, které se uskutečnilo ve středu 20. února na HZS v Prostějově. V letošním roce bylo školení zaměřeno
na požární bezpečnost staveb. Členové, kteří
pracují s mládeží, prošli školením vedoucích
mládeže, kde se probíraly směrnice kolektivů
mladých hasičů, hry Plamen a další poznatky nutné pro kvalitní práci s dětmi. Pro členy zásahové jednotky i další členy sboru byl
pořádán Velitelský den v obci Hamry v sobotu 9. března. Ten byl zaměřen na pořadovou
přípravu, komunikaci pomocí radiostanic, poskytnutí první pomoci, pravidla ve stejnokrojovém předpisu, a bezpečnost při zásahu a při
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jízdě k němu. V neděli 3. března se vypravili
naši malí hasiči se svými vedoucími, za získáváním poznatků, na soutěž v uzlování, která
proběhla v obci Mostkovice. Soutěž spočívá
v co nejrychlejším a nejpřesnějším uvázání 5
speciálních uzlů - plochá spojka, zkracovačka,
tesařský uzel, lodní uzel a úvaz na proudnici.
Nejlepší dosažené časy dětí (okolo 30 sekund)
by byly tvrdým oříškem pro nejednoho zkušeného hasiče. V zimních měsících jsme tréninky dětí zaměřili na teoretickou přípravu
v klubovně hasičské zbrojnice, kde se probíraly a procvičovaly témata jako zdravověda,
evakuace, požární útok, uzlování a podobně.
Již se těšíme na pěkné počasí, abychom mohli
s dětmi využít získané znalosti k praktickému
nácviku v požárním útoku.
Závěrem bych vás rád pozval na okrskovou

soutěž v požárním sportu, která se bude
pravděpodobně opět konat v naší obci v termínu 26. května.
Budeme rádi, když přijdete podpořit naše soutěžní družstva mužů, žen i dětí. Všem spoluobčanům přeji za SDH Čehovice pohodové
prožití velikonočních svátků a dětem bohatou
pomlázku.
Rostislav Svoboda
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Čehovská desetitisícovka již po šesté
Nechce se tomu ani věřit, ale je to už skutečně
šest let, co jsme si s Alešem tak nějak řekli, že
Čehovicím schází běžecký závod. Pustili jsme
se do příprav a očekávali účast 30ti-50ti závodníků. Současná realita kolem stovky běžců
odráží boom v tomto sportu, kdy není víkendového dne, aby se „někde neběželo“. Škoda,
že diváků a povzbuzovatelů z Čehovic není

aspoň přibližně tolik, co závodníků. Ale pořád
věříme, že se to změní☺. Stejně jako v minulosti, tak i pro letošní závod, který se poběží 25.5.
máme nejen pro závodníky připravené chutné
občerstvení a věříme, že i příjemnou zábavu.
Už to není jen o tom, že se pár nadšenců sejde
a zaběhají si. Běžci k nám do Čehovic jezdí
rádi díky skvělému zázemí a perfektně uprave-

né trati. To vše by nešlo zajistit bez významné
podpory vedení obce, Sokola Čehovice, Jardy
a Ondry Dlabalových a dalších podporovatelů,
kteří pomůžou s přípravou nebo finančně.
Těšíme se na Vás, přijďte podpořit závodníky,
ukázat, že nejsme obyčejná dědina, ale Čehovice!
Luděk Coufal

Sokol Čehovice
V neděli 24. února 2019 byly dveře Kulturáku
před 15.hodinou otevřeny dětem v maskách
a jejich doprovodu. Konaly se zde totiž další
dětské maškarní šibřinky, které opět pořádala Tělocvičná jednota Sokola Čehovice. Děti
přišly oblečené v tradičnějších i hodně nápaditých karnevalových kostýmech. Po sále se
proháněli piráti, žabí muž, Pipi dlouhá punčoška, různé druhy zvířátek – mezi nimi úžasná
kuřátka-dvojčátka, víla Zvonilka, kašpárek,
sněhulák, princezny, berušky, myšičky, neodolatelný andílek, mladší i starší bratři spidermanové, mexičan, a letos ku překvapení všech
se karnevalového veselí zúčastnil i zeleninový
salát. Masky se všem představily v zahajovací promenádě. Pak už na ně čekaly zábavné
i sportovní úkoly, které střídala dětská discotéka. Za své výkony byly odměnováni sladkostmi. Vyřádily se nejen děti, aktivně byli
zapojeni i dospěláci. Ještě před vylosováním
bohaté tomboly, byly oceněny nejlepší masky - letos se na 1.místě umístila krásná žlutá
kuřátka dvojčátka Linda a Lucka Holubovy, 2
. místo obsadil pestrobarevný kašpárek – Klár-

ka Spáčilová, na 3.místě neodolatelně krásná
princezna Magdalénka Vencovská, a na 4.místě Selma Lišková jako zeleninový salát ( k nakousnutí). Z bohaté tomboly si snad odnášel
cenu každý kdo si zakoupil los. Pořadatelé
jako každý rok připravili občerstvení v podobě jednohubek a sladkých zákusků. Bylo tedy
postaráno o mlsné jazýčky i o zábavu. Akce
se vydařila a doufáme,že v její tradici se bude
pokračovat i v příštím roce.
Za Tělocvičnou jednotu Sokola Čehovice
Petra Růžičková

POZVÁNKA
30.dubna 2019 – Slet čarodějnic od 17.hodin
25.května 2019 - 6. ročník Čehovská desetitisícovka - start 10.30 hodin – místní
hřiště

Zahrádkáři
Z činnosti ZO ČZS Čehovice
17.1.2019 jsme uspořádali v Obecním domě
Čehovice pro členy a spoluobčany degustaci
jablek. Sešli jsme se v hojném počtu. K ochutnávce bylo připraveno 25 odrůd jablek. Vyhrála odrůda Fuji, na druhém místě odrůda Gloster a na třetím místě odrůda Angold.
Začátek roku je obdobím konání výročních
členských schůzí - v letošním roce volebních.

V naší organizaci proběhla 26.1.2019. Navštívili jsme sousední organizace na jejich schůzích i plesech /Čelčice, Bedihošť/.
2.3.2019 jsme se opět sešli v Obecním domě
Čehovice, tentokrát na degustaci slivovice. K posouzení bylo předloženo 26 vzorků + jeden ořechový likér. Na prvním místě se umístila pálenka
z moruší přítele Jana Pura, na druhém místě pálenka švestky/ryngle přítele Přemyslava Lutery,

na třetím místě pálenka švestky/ryngle přítele
Zdeňka Diváckého.
V sobotu 16.3.2019 se koná zájezd na tradiční
Josefský košt vín v Kyjově. Zájezd je plně obsazen. Již se těšíme na ochutnávku kvalitních vín.
Na dotaz občanů tlumočený telefonicky panem starostou : „ Proč se v sadě kácely ovocné
stromy a kam se dalo dřevo?“ Odpovídáme,
že pokácené ovocné stromy byly vysázené za-
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hrádkáři při budování vzorového sadu v letech
1963 - 1970, byly prohnilé, suché a zkřenčelé. Ohrožovaly zahrádkáře při práci v sadu při
sečení trávy, sběru ovoce a další činnosti, tím
pádem hrozil úraz zahrádkářů a jejich dětí.
Na pozim 2018 byly stromy určené ke kácení označeny. Jejich pokácení bylo dlouhodobě

naplánované, přednesené na několika výročních členských schůzích s tím, že na jejich
uvolněná místa vysázíme nové ovocné stromy.
Dřevo bylo rozdělené mezi brigádníky, kteří se
účastnili kácení ovocných stromů.
V současné době nám nastává práce na zahrádkách, zahradách a v sadě, na kterou jsme

se celou zimu těšili. Přejeme si více deště než
bylo v loňském roce, aby nás práce těšila.
Jménem Zahrádkářů Čehovice
předsedkyně Eva Divácká

Rybáři
V sobotu 23.2 2019 jsme uspořádali již 7.
rybářský ples který opět zaplnil tentokrát již
prostory Obecního Kulturáku. Od 20.00 hodin se hosté mohli bavit se skupinou Merkur,
povečeřet výbornou směs masa se šťouchanými bramborami, tančit, pít, klábosit, nakoupit
losy do tomboly, čekat na půlnoc a těšit se
z některé krásné ceny. Televize tentokrát putovala do Žešova k Honzovi Dlabalovi, který
dal přednost našemu plesu před zemědělským
v Prostějově a udělal dobře. Po skončení

tomboly pokračovali hosté v tanečních kreacích až do brzkých ranních hodin. Závěrem
bych poděkoval Obecnímu úřadu, sponzorům
a v neposlední řadě Všem kteří se podíleli na
přípravě, průběhu i úklidu plesu.
A na závěr mi dovolte Vás pozvat na RYBÁŘSKÉ ZÁVODY, které se uskuteční 18.5.2019
v tradičním duchu pohodové atmosféry.
Petrův zdar
RYBÁŘI

Jaroslav Dlabal

V sobotu 23.2 2019 jsme uspořádali již 7. rybářský ples který opět zaplnil tentokrát již prostory Obecního
Kulturáku. Od 20.00 hodin se hosté mohli bavit se skupinou Merkur, povečeřet výbornou směs masa se
šťouchanými bramborami, tančit, pít, klábosit, nakoupit losy do tomboly, čekat na půlnoc a těšit se z
některé krásné ceny. Televize tentokrát putovala do Žešova k Honzovi Dlabalovi, který dal přednost
našemu plesu před zemědělským v Prostějově a udělal dobře. Po skončení tomboly pokračovali hosté
tanečních kreacích až do brzkých ranních hodin. Závěrem bych poděkoval Obecnímu úřadu, sponzorům
v neposlední řadě Všem kteří se podíleli na přípravě, průběhu i úklidu plesu.

Mateřská škola

A na závěr mi dovolte Vás pozvat na RYBÁŘSKÉ ZÁVODY, které se uskuteční 18.5.2019 v tradič
duchu pohodové atmosféry.
Petrův zdar

Jaroslav Dlabal

Zprávičky z mateřské školičky

Zprávičky z mateřské školičky

Zima už kráčí do finále a můžeme se těšit na voňavé jaro. Pomalu se k nám vkrádá, dny se prodlu
sluníčko je jasnější a i přes kolísavé teploty je venku již příjemněji. Konečně to tak i vypadá. Bude jaro! A
v zimě jsme si užívali. Sněhu sice moc ne, ale přece jen se nám podařilo postavit na školní zahradě něk
sněhuláků, dokonce i iglú. Sněhové stavby bohužel dlouho nevydržely,ale jejich tvoření nám dělalo ve
radost. Hasiči nás zvali i na ledovou plochu na hřišti, ale tu jsme jen tak lehce vyzkoušeli, poklouzali se
ostatní jsme raději, vzhledem k bezpečnosti a při počtu dětí ve třídě, nechali na rodičích.

Zima už kráčí do finále a můžeme se těšit na
voňavé jaro. Pomalu se k nám vkrádá, dny se
prodlužují, sluníčko je jasnější a i přes kolísavé teploty je venku již příjemněji. Konečně
to tak i vypadá. Bude jaro! Ale i v zimě jsme
si užívali. Sněhu sice moc ne, ale přece jen se
nám podařilo postavit na školní zahradě několik sněhuláků, dokonce i iglú. Sněhové stavby
bohužel dlouho nevydržely,ale jejich tvoření
nám dělalo velkou radost. Hasiči nás zvali i na
ledovou plochu na hřišti, ale tu jsme jen tak
lehce vyzkoušeli, poklouzali se, ale ostatní

jsme raději, vzhledem k bezpečnosti a při počtu dětí ve třídě, nechali na rodičích.
Do školky jsme si hned po Novém roce pozvali lektorky z IRIS Prostějov, které dětem
nejprve přiblížily třídění odpadů. Potom se
soustředily na papír, jeho opětovné využití.
Děti si pod jejich vedením vyrobily svůj ruční papír – napřed roztrhaly na drobné kousky,
potom rozmixovaly natrhaný papír s vodou,
následně hmotu přes speciální síto dávaly do
tabulek, kde vznikl nový spíše tvrdší papír.
V naší školce vystupovali i kouzelníci. Děti

Do školky jsme si hned po Novém roce pozvali lektorky z IRIS Prostějov, které dětem nejprve přibl
třídění odpadů. Potom se soustředily na papír, jeho opětovné využití. Děti si pod jejich vedením vyro
svůj ruční papír – napřed roztrhaly na drobné kousky, potom rozmixovaly natrhaný papír s vodou, násle
hmotu přes speciální síto dávaly do tabulek, kde vznikl nový spíše tvrdší papír.
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mohly vidět drobná kouzla s mincemi, kouzelníci měnili barvy na různých předmětech,
vždy si na pomoc brali někoho s ,,dětského
publika.“ Nakonec přidali i představení svých
žonglérských schopností, postupně navyšovali obtížnost a pro děti tak gradovala zábava.
I u téhle části vystoupení byly zapojené děti,
které si žonglování nebo držení roztočeného
balónu na jednom prstě mohly na vlastní kůži
vyzkoušet. Děti to velmi bavilo a staly se nadšeným publikem.
Také jsme opět navštívili místní kostel, kde si
děti prohlédly nejenom malby, výzdobu, ale
především Betlém. Návštěvu jsme připravily
na Tři krále, děti si vyrobily královské korunky, a snimi se do kostela vypravily. Zazpívaly si koledy, obdarovaly černouška drobnými
mincemi.
Navštívili jsme i další divadelní představení
v Němčicích, připomínkou tradic a dob našich
babiček se zabýval program Ententýky, kde se
o nich nejen povídalo, ale zpívaly se i lidové
písničky za doprovodu harmoniky či kytary.
V dalším jsme si hráli se slovíčky.
Slavnostní Vítání nových občánků bylo pro
naše nejstarší předškoláky příležitostí, aby si
vyzkoušely vystoupení na veřejnosti. Pro šest
malých kamarádů jsme připravili pásmo písniček a básní. Dětem se to povedlo a dostali
drobnou sladkost za svůj výkon.
Přelom zimy a jara přináší do našich činností
další, nová témata. Děti poznávaly dopravní
prostředky, kde se pohybují, jejich správné
pojmenování, děti se seznámily s dopravními
značkami a předpisy. Pak si příblížily rozdíly mezi vesnicí a městem, vyráběly domečky
z papíru, kreslily vesnici, přiblížily si naši
obec Čehovice, jak vypadá její erb.
V únoru pak přibylo téma Valentýn a Masopust. Všechna témata jsou vždy protkaná tvo-

řením, tak aby si je děti vlastním prožitkem
poznatky upevnily. Dáreček v podobě srdíčka
k Valentýnu pro rodiče, masopustní masku
Klauna. Ve spolupráci s rodiči si děti připravily karnevalový kostým a společně i s učitelkami si ve školce Valentýnsky zařádily.
S jedenácti předškoláky se brzy vypravíme do
Základní školy v Bedihošti, ještě před zápisem, podívat se, jak to ve „velké škole“ vypadá
a trošku si obhlédli prostory, poznali paní učitelku z první třídy a navštívili své kamarády.
Zápis do ZŠ proběhne v pátek 5. dubna. Také
planujeme zařadit pro děti program s dravci,
který se uskutečení právě v Bedihošti.
Kvapem se blíží i zápis do mateřské školy, ten
se uskuteční ve čtvrtek 9. května. Kolik dětí

budeme moci přijmout, záleží na tom, kolik
dětí odejde do ZŠ. Plakátky s informacemi budou včas vyvěšeny a termín oznámen i obecním rozhlasem.
Chceme poděkovat všem rodičům, kteří nám
pomáhají při všech akcích s dětmi v MŠ, při
drobných opravách, při oslavách narozenin
dětí, pomáhají při sběru papíru, který navíc
přináší mateřské škole i finanční bonus.
Přejeme Vám hodně jarního sluníčka a pohodové, radostné, veselé prožití svátků jara,
Velikonoc.
Božena Spáčilová, Magda Zatloukalová,
MŠ Čehovice

Obecní knihovna
Zprávy z knihovny
Březen si kromě příchodu jara spojujeme také
s knížkou. Měsícem knihy byl vyhlášen ministerstvem kultury v roce 1955. Po roce 1989
přestal být Měsíc knihy řízen ministerstvem
a hrozil mu zánik. I přesto však má tištěná
kniha stále důležitou pozici. Měsíc knihy dnes
nahrazují jiné akce, například Březen – měsíc
čtenářů nebo Týden knihoven, které pořádá
Svaz knihovníků a informačních pracovníků
ČR. Tyto akce a obecně propagace čtení jsou
obzvlášť dnes, kdy se stále více mluví o slabé čtenářské gramotnosti a malém zájmu dětí
o čtení knížek, velice prospěšné a vítané.
I v naší knihovně pořádáme akce, které čte-

nářskou gramotnost a zájem dětí o knihy, podporují. Ve středu 20. 3. 2019 od 15.30 hodin,
se uskuteční další z veřejných čtení pohádek,
tentokrát to bude na téma: DOPRAVA. Přiblížíme si znalost dopravních značek, dopravních
prostředků. Děti se mohou těšit nejen na pohádky, hádanky, ale i soutěže a hry.
Na měsíc duben, pravděpodobně středa 24.
4. 2019 od 16. 15 hodin, mám v plánu opět
pozvat děti do přírody. Na oslavu Dne Země
se vypravíme na Vycházku po Naučné stezce.
Součástí budou opět hry a soutěže, kvízy o Čehovicích, o přírodě.
O všech akcích Vás budu informovat blíže na

vlivem počasí.

ČTVRTLETNÍK OBCE
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JAZYKOVÝ KOUTEK

Jak se dá domluvit v maroku?
Jazykový koutek

Knihovnice Božena
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Berberské písmo tifinagh
Berbeři žili původně na území celé severní Afriky, a už ve starověku byli známí mimo jiné tím,
že vybudovali obchodní cesty přes celou Saharu. Pod vlivem invaze Arabů se ve středověku
postupně museli stahovat a dnes obývají zejména horské vesnice a města, například v pohoří
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V ARCIBISKUPSKÉM PALÁCI BYLA POŽEHNÁNA
POZORUHODNÁ KNIHA

Jinak ale v Maroku potkáte denně stovky turistů z celého světa. V roce 2013 tam zamířilo na 20 000 Čechů
a tento počet je díky přímé lince Praha - Marrákeš (letět se dá ale také z Bratislavy) v současné době
mnohem vyšší. Takže je také možné, že si v Maroku někdy vystačíte i s češtinou.
Miloš Mlčoch

V ARCIBISKUPSKÉM PALÁCI BYLA POŽEHNÁNA POZORUHODNÁ KNIHA
Čehovský rodák Karel A. Kavička postavil umělecký pomník Jano Köhlerovi

Berberština se dělí na 3 hlavní nářečí, vzájemně značně odlišné: tamazight, tašelhit a rarifit. Pro

Berberština se dělí na 3 hlavní nářečí, vzájemně značně odlišné: tamazight, tašelhit a rarifit. P

V pondělí 28. ledna se v olomouckém Arcibiskupském paláci konala významná kulturní akce. Za
přítomnosti arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka,
představitelů měst Olomouce a Prostějova, dalších významných osobností našeho regionu a více než 200
hostů zde byla představena knižní publikace věnovaná životu a dílu všestranného umělce Jano Köhlera.
Tvorba tohoto brněnského rodáka (1873 - 1941) je spjata především s Prostějovem, Olomoucí, Kroměříží a
Svatým Hostýnem. Vydání reprezentativní publikace finančně podpořily významné politické instituce i
církevní organizace.

Čehovský rodák Karel A. Kavička postavil umělecký
pomník Jano Köhlerovi

Program s hereckou bravurou moderoval Aleš Procházka, ředitel Městské knihovny v Prostějově, který
uváděl jednotlivé řečníky, hudební vystoupení a sám zazpíval dvě lidové písně. S precizně připravenou
přednáškou o významu Köhlerova díla vystoupil profesor Ivo Barteček, bývalý děkan Filozofické fakulty UP
v Olomouci. Drobným nedostatkem byly potíže s přenosným mikrofonem, takže některé řečníky nebylo
dobře slyšet.
Iniciátorem a hlavním autorem projektu je čehovský rodák
Karel Antonín Kavička.

V pondělí 28. ledna se dalších významných osobností našeho regiov olomouckém Arcibis- nu a více než 200 hostů zde byla představena
kupském paláci konala knižní publikace věnovaná životu a dílu všeObsah knihy je rozčleněn do pěti částí: I. Jano Köhler, život a
dílo
(Karel Kavička), II. Jano
Köhler, „pravý všeumělec“
významná
kulturní
akce. (Silviestranného umělce Jano Köhlera. Tvorba tohoto
Malíková), III. Jano Köhler a Prostějov (Karel Kavička), IV.
Jano Köhler a Olomouc (Karel Kavička), V. Jano Köhler a
Za přítomnosti arcibisku- brněnského rodáka (1873 - 1941) je spjata přeSvatý Hostýn (Vojtěch Pařík a Passionaria Parik). Publikace
na první pohled upoutá vynikající grafickou úpravou, kvalitními
pa Mons.
Jana
Graubnera,
devším s Prostějovem, Olomoucí, Kroměříží
černobílými
i barevnými
fotografiemi
a nádhernými
reprodukcemi umělcových děl.
a Svatým Hostýnem. Vydání reprezentativní
hejtmana
Olomouckého
Jano Köhler se mimo jiné podílel na výzdobě prostějovského
zámku, což připomíná také úsměvný nápis Hanák tade bode
kraje
Ladislava
do
skonání světa
- tento staré zámek dyl Oklešo štere leta! Pasáž opublikace finančně podpořily významné poliautorově práci na zámeckých sgrafitech a na ornamentální
výzdobě
mezi nejčtivější části knihy. Karel
Kavička
ťka, patřípředstavitelů
měst
tické instituce i církevní organizace.
Olomouce a Prostějova, Program s hereckou bravurou moderoval Aleš
Tento zkušený odborník sestavil autorský tým a podílel se na
přípravě knihy největší měrou. Kromě něj na monografii
spolupracovali Silvie Malíková, Vojtěch Pařík a Passionaria
Parik.

Procházka, ředitel Městské knihovny v Prostějově, který uváděl jednotlivé řečníky, hudební
vystoupení a sám zazpíval dvě lidové písně.
S precizně připravenou přednáškou o významu Köhlerova díla vystoupil profesor Ivo Barteček, bývalý děkan Filozofické fakulty UP
v Olomouci. Drobným nedostatkem byly potíže s přenosným mikrofonem, takže některé
řečníky nebylo dobře slyšet.
Iniciátorem a hlavním autorem projektu je če-
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hovský rodák Karel Antonín Kavička.
Tento zkušený odborník sestavil autorský tým
a podílel se na přípravě knihy největší měrou.
Kromě něj na monografii spolupracovali Silvie
Malíková, Vojtěch Pařík a Passionaria Parik.
Obsah knihy je rozčleněn do pěti částí: I. Jano
Köhler, život a dílo (Karel Kavička), II. Jano
Köhler, „pravý všeumělec“ (Silvie Malíková),
III. Jano Köhler a Prostějov (Karel Kavička),
IV. Jano Köhler a Olomouc (Karel Kavička),
V. Jano Köhler a Svatý Hostýn (Vojtěch Pařík
a Passionaria Parik). Publikace na první pohled upoutá vynikající grafickou úpravou, kvalitními černobílými i barevnými fotografiemi
a nádhernými reprodukcemi umělcových děl.
Jano Köhler se mimo jiné podílel na výzdobě prostějovského zámku, což připomíná také
úsměvný nápis Hanák tade bode do skonání
světa - tento staré zámek dyl o štere leta! Pasáž o autorově práci na zámeckých sgrafitech
a na ornamentální výzdobě patří mezi nejčtivější části knihy. Karel Kavička prokládá popis Köhlerovy práce ukázkami z jeho osobního deníku. Díky tomu se můžeme dočíst
o tom, jak na jeho tvorbu reagovaly tehdejší
významné prostějovské osobnosti, s kým měl
umělecké rozpory, ke komu chodil na oběd …
Nejen kvalita jeho děl, ale i společenské styky
umožnily Jano Köhlerovi získávat postupně
další významné zakázky. V Prostějově vytvořil působivé fresky ve farním kostele Povýšení
svatého Kříže a v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Jeho tvorbu můžeme vidět také na fasádách
prostějovských vil, na náhrobcích, podílel se
také na tvorbě vitráží.
V Olomouci patří mezi jeho nejvýznamnější
počiny výzdoba arcibiskupského paláce. Umělec vytvořil olejomalbu arcibiskupa Leopolda
Prečana a rovněž návrhy na porcelánovou soupravu s dekoracemi. Zásadní je také Köhlerova
práce na výzdobě interiéru kostela sv. Cyrila
a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Na postižení
všestrannosti Köhlerova díla se zaměřila Silvie Malíková. Umělec ji zaujal už během studia na Katedře dějin umění v Olomouci, kdy

se jeho rozsáhlým odkazem (přibližně 2500
děl) zabývala v bakalářské i diplomové práci. Köhlerovým nejznámějším dílem se stalo
ikonické ztvárnění postav Cyrila a Metoděje,
původně litografie, která se dostala na dobové
pohlednice a dokonce i na poštovní známky.
Köhler vytvářel olejomalby, kresby, ilustrace,
knižní obálky, diplomy, kalendáře, plakáty pro
umělecké výstavy, ale třeba také pro Prostějovskou režnou.
Mnozí z nás jistě aspoň jednou navštívili Svatý
Hostýn. Na tomto posvátném místě můžeme
obdivovat nejen baziliku minor v barokně-klasicistním stylu, ale také křížovou cestu. Vznikla díky uměleckému spojení Dušana Jurkoviče, který vypracoval architektonické návrhy
jednotlivých kaplí, a Jana Köhlera, jenž pracoval po dobu 20 let na jejich výzdobě. Při
práci používal a postupně zdokonaloval originální techniku, a vytvořil tak unikátní keramické obrazy. V současné době probíhá jejich
rekonstrukce, na níž se dlouhá léta podílejí
akademický malíř a restaurátor Vojtěch Pařík
a Passionaria Parik. Tato původem bulharská
umělkyně dříve pracovala mj. jako designérka
firmy D´Orlan v Kanadě a později vytvářela šperky pro společnost Nina Ricci v Paříži.
Práce této manželské dvojice na rekonstrukci
Köhlerových keramických děl je obdivuhodná, na vlastní oči se o ní můžeme přesvědčit
při sledování dokumentárního filmu na DVD,
které je přiloženo ke knižní publikaci.
Křest tohoto významného knižního díla měl
několik vrcholných okamžiků. Jednak samotné požehnání knihy z rukou Mons. Jana
Graubnera, dále proslov profesora Bartečka
a skromné ale zasvěcené a poutavé vyprávění Karla Kavičky. Vyprávěl o tom, jak se se
projekt rozvíjel a realizoval. Poděkoval také
všem, kdo se na knize podíleli, a zval je k řečnickému pultu, kde jim publikace předával.
Akci pak završila autogramiáda a raut připravený v dalším ze sálů arcibiskupského paláce.
Miloš Mlčoch

Babské rady a triky – tentokrát pro krásu
Plod fenyklu krásně vyčistí pleť – Plod fenyklu nasekejte a nechte vylouhovat přes noc v litru vody. Potom výluh svařte a použijte pro „obličejovou saunu„ : skloňte se s ručníkem přes hlavu nad nádobu s horkou tekutinou a nechte páru působit 15 minut.
Cibule a olej dokonale zpevní nehty – Na lámavé nehty zkuste koupel v nahřátém olivovém oleji. Měl by mít nejvyšší možnou teplotu, jakou
snesete. Nehtům pomůže i cibule. Budete-li opakovaně nehty potírat rozříznutou cibulí, zpevní se a ztratí křehkost.
Pro čisté nehty – Jedno odpoledne strávené prací na zahradě, nebo v dílně a nehty lze jen obtížně vyčistit. Než se pustíte do práce, zaryjte nehty
do kousku mýdla – hlína a nečistoty se nebudou moct pod nehty usadit a mýdlo se pak lehce vymyje vodou.
Banán na zažloutlé konečky prstů – Prsty zažloutlé od tabáku potřete vnitřní stranou banánové slupky a zmizí nejen zbarvení, ale i zápach. Takto
odstraníte i skvrny od inkoustu.
Kávová sedlina jako peeling – Až si uvaříte svého oblíbeného turka. Kávovou sedlinu nevyhazujte , ale využijte ji jako skvělý a levný peeling.
Sedlinu nechte vychladnout a při sprchování ji krouživými pohyby vetřete do kůže. Kofein podpoří prokrvení, rozemletá zrnka odstraní odumřelé
šupinky kůže.
Suchá a popraskaná kůže na patách – Obyčejné sádlo je skvělý lék na popraskanou kůži. Můžete do něj přidat květ měsíčku zahradního. Vše
pečlivě vetřete do kůže. Prasklinky se rychle zahojí
Jolana Kardinálová
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Jak se jarní únavě bránit a jak mohou pomoci
přírodní prostředky?
Před příchodem jara můžeme více zařazovat
do jídelníčku ovoce nebo zeleninu. Ovšem má
to dva háčky. Jednak v dnešní přechemizované
době nemáme jistotu, že obsahuje potřebné vitamíny a další živiny a navíc si přiznejme, řada
z nás ovoce a zejména zeleninu zrovna nemá
moc v oblibě.
Proto je vhodné doplnit jejich konzumaci různými multivitaminovými přípravky, kterých je
dnes na trhu mnoho - ať už ve formě tablet,
cucacích tablet, želatinových tabletek či šumivých tablet. Vhodné je také užívat samotný
vitamín C, nejlépe v osvědčené kombinaci se
zinkem - tato kombinace zvyšuje působení vitamínu C.
Jak již bylo zmíněno, v našem organismu pod
vlivem stresu a v prostředí s mnoha škodlivinami se uvolňuje více volných kyslíkových
radikálů a náš imunitní systém nemusí sám na
jejich zneškodnění stačit. Může dojít k poškozování buněk, což se nejvíce projeví v imunitním systému. Imunitní systém můžeme

podpořit užíváním přírodních látek ze skupiny
antioxidantů, které zmírňují působení volných
kyslíkových radikálů. Z antioxidantů můžeme
zmínit beta-karoten, vitamíny C a E, resveratrol, ubichinon neboli koenzym Q10, selen,
zinek a další látky.
Také je důležité, abychom neoslabovali náš organismus některými zlozvyky, jako je kouření
či konzumace alkoholu. Důležité je rovněž
mírnit stres, kterému jsme denně vystaveni.
K tomu pomáhá dostatek spánku, vhodné relaxační metody (jako například jóga, autogenní
trénink a další) a také odpočinek, ať už aktivní
či pasivní. Ke zmírnění napětí a stresu může
pomoci i řada přípravků obsahující výtažky
z léčivých rostlin (kozlík lékařský, meduňka
lékařská, chmel otáčivý či mučenka) nebo rovněž aminokyselinu l-tryptofan.
K posílení organismu, aby lépe odolával negativním vlivům, jako je stres, zvýšené riziko infekce či fyzická nebo duševní námaha, je dobré užívat přírodní prostředky, které obsahují

výtažek z léčivých rostlin označované jako
adaptogeny. Takto nazývá přírodní (někdy
i klasická) medicína přírodní látky zvyšující
odolnost organismu proti zmíněným negativním vlivům z okolí.
K nejznámějším adaptogenům patří třapatka nachová (Echinacea purpurea) či ženšen
všehoj (Panax ginseng). Mezi další patří například rozchodnice růžová (Rhodiola rosea,
obsahuje rosaviny a kyselinu salidrovou),
eleuterokok ostnitý (Eleutherococcus, obsahuje eleutherosidy) a také indický ženšen
(Withania somnifera, obsahuje withanolidy).
Adaptogeny se objevují i v dalších rostlinách,
mezi které patří například klanopraška čínská
či leuzea saflorová.
Jak je ze článku patrno, prostředků a metod,
jak předejít jarní únavě či mírnit její průběh,
je celá řada - je jen na nás, které z nich si vybereme.
zdroj : www.celostnimedicina.cz/jarni-unava

Kulinářské okénko
Recepty pro inspiraci
Zima pomalinku končí a nastupuje Jaro a tak mi dovolte přispět pár recepty na jarní tabuli.
Za pár týdnů jsou zde Velikonoce a tak Vám všem přeji krásné svátky jara.

Tatarák z pečeného celeru
IIngredience:
1 bulva středně velkého celeru,
2 lžíce kečupu, 1 lžíce dijonské
hořčice, 1 lžíce worchestru, 1 lžíce
citronové šťávy, 1 lžíce Majolky, 1
jarní cibulka, 1 lžička sladké papriky, feferon podle chuti (nemusí
být), sůl, pepř, zelená petrželka

Postup:
Celer zbavíme kořenu a celý, i se slupkou, zabalíme do alobalu.
Dáme ho do vyhřáté trouby a pečeme zhruba hodinu na 180
stupňů. Po upečení jej necháme v alobalu i vychladnout. Upečený celer oloupeme a nastrouháme na hrubé nudličky. Přidáme
nadrobno nakrájenou zelenou cibulku a všechny ostatní ingredience, promícháme a dáme uležet na chvíli do lednice. Podáváme na
topinkách, dobře potřených česnekem

kovou kapustou

a růžič
Kmínová polévka s bramborem
Ingredience:
2-3 lžič2 lžíce mouky, 2 lžíce másla,
mbory,
bra
ky lžičky drceného kmínu, 2
aru,
výv
l
1,5
,
150 g růžičkové kapusty
lka
rže
pet
ř,
sůl, čerstvě mletý pep

Postup:
jeme ji chladným
e moukou a připravíme jíšku. Zali
V hrnci rozehřejeme máslo, zasypem
e na menší
rájím
nak
a
e
k varu. Brambory oloupem
vývarem, prošleháme a přivedeme
základu
cího
vaří
Do
e.
jem
ály a důkladně je omy
kostky. Z kapustiček odstraníme košť
cca 15-20
a,
ěkk
dom
me
vaří
a
e
olím
n, je-li třeba přis
přidáme připravenou zeleninu, kmí
nou petrželkou.
pepřem a doplníme jemně nakráje
minut. Hotovou polévku dochutíme
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vém oříšku

muškáto
Telecí ossobuco na bílém víně a
Ingredience:
uprostřed (osso4 plátky telecí nožičky s kostí
mouky, 1 velká
dké
hla
buco), sůl, pepř, trochu
ml bílého suché150
u,
nek
čes
cibule, 2 stroužky
ého oříšku, hovězí
ho vína, 1/2 lžičky muškátov
slo
vývar, 2-3 snítky oregana, má

Postup:
hrnci, nejlépe liti, plátky masa v mouce obalíme.V
Mouku promícháme se solí a pepřem
plátky vyjmeme
čené
Ope
e.
maso z obou stran opečem
novém rozpustíme plátek másla a
Restujeme, až
ky.
plát
na
ný
ráje
nak
olečka a česnek
a vhodíme cibuli nakrájenou na půlk
hneme muškátoíme maso, podlijeme vínem, přistrou
cibule zesklovatí. Pak do hrnce vrát
le potřeby podléeme dusit při mírnější teplotě. Pod
vý oříšek, přihodíme oregano a začn
ěřeně hustou
přim
ě měkké a tekutina se zredukuje na
váme vývarem. Když je maso úpln
e.
nem
zjemnění, dochutíme solí a vyp
omáčku, přidáme plátek másla na
kaší
Podáváme nejlépe s bramborovou

Zeleninový koláč s klobáskami a vejci
Ingredience:
1/2 chlazeného celozrnného listového těsta , 350 g jakékoliv zeleniny, 1 zakysaná smetana (150 ml), 2 vejce,
10 nožiček tenké bavorské klobásky, tymián, rozmarýn,
česnek, sůl, pepř, 4 vejce (nemusí být)

Postup:
Těsto rozválíte dost na tenko do kruhu - do velikosti formy cca 25 cm. Okraje
nemusí být. Propícháte vidličkou a v troubě vyhřáté na 200 st. asi 10 minut
zapečete. Mezitím podusíte nebo na páře uvaříte zeleninu. Lehce zchladlou vmícháte do mísy, kde jste prošlehali zakysanku a dvě vajíčka se solí a česnekem.
Do směsi přidáte bylinky a vylijete do formy. Povrch vyplníte klobáskami, do
mezer můžete (ale nemusíte) vyklepnete syrová vajíčka. Troubu ztlumíte na 170
st. a upečete - trvá to cca 15 minut. Je dobré i studené

Míša dezert ve skleničce
Ingredience:, 1 tvaroh ve vaničce,
1 hrnek vysokoprocentní smetany,
cukr dle chuti
na polevu:
2 tabulky čokolády (já použila jednu
hořkou a jednu mléčnou), 1/2 hrnku
smetany, 2 lžíce másla, kakaové
sušenky

Postup:
spojíme
Smetanu vyšleháme do tuha. Vedle v jiné míse vyšleháme tvaroh s cukrem a
dáme
kterého
do
,
kastrůlek
e
připravím
si
polevu
Na
t.
vychladi
e
se smetanou. Nechám
mása
smetanu
,
vodu a dáme vařit. Položíme na něj misku, rozlámeme do ní čokoládu
ou
tvarohov
sušenky,
lo. Zahřejeme. Připravíme si misky, na dno dáme rozdrobené
náplň a polevu. Necháme vychladit.

Ivana Kratochvílová

Společenská kronika:
Jubilanti
DUBEN
Mézlová Jana

75.let

KVĚTEN
Ing. Haluza Jaroslav – 80.let
Hikanik Josef – 70.let

Opustili nás
3.2.2019 – Anna Tronečková – 74.let..

Za sbor pro občanské záležitosti – Lenka Říhová
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něj misku, rozlámeme do ní čokoládu, smetanu a máslo. Zahřejeme. Připravíme si misky, na dno dáme
rozdrobené
sušenky, do
tvarohovou
náplň
a polevu.
Necháme
vychladit.
něj misku, rozlámeme
ní čokoládu,
smetanu
a máslo.
Zahřejeme.
Připravíme si misky, na dno dáme
rozdrobené sušenky, tvarohovou náplň a polevu. Necháme vychladit.

Ivana Kratochvílová

Ivana Kratochvílová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

OPUSTILI NÁS
OPUSTILI NÁS

3.2.2019
AnnaTronečková
Tronečková– –
74.let..
3.2.2019 –– Anna
74.let..
JUBILANTI
JUBILANTI
Duben
MézlováJana
Jana
Duben – Mézlová

75.let
75.let

Květen – Ing.
80.let
Květen
Ing. Haluza
HaluzaJaroslav
Jaroslav– –
80.let
Hikanik
Josef
–
70.let
Hikanik Josef – 70.let

KŘÍŽOVKY
KŘÍŽOVKY

Naše křížovka:

Pro menší luštitele

Pro menší luštitele

Za sbor
pro pro
občanské
záležitosti
– Lenka
ŘíhováŘíhová
Za sbor
občanské
záležitosti
– Lenka

Pro menší luštitele

12

ČEHOVSKÉ LISTY

Pro větší luštitele :
Sire, přišel notář, prý chcete sepsat poslední vůli.” „Ano, Jean, ale neříkejte to tak nahlas. Lady by zase jako posledně začala …tajenka.”

Vodorovné legendy
A VZNÁŠET SE, KRÁTKÝ KABÁT, DRUH HVĚZDY, VOZKŮV POVEL B USEKNOUTI (KNIŽ.), TĚLO, MUŽSKÉ JMÉNO (26.10.), NĚMECKÉ
ŽENSKÉ JMÉNO
C TAJENKA 1.DÍL D TÁBORNÍK, DOMÁCKY LEONA, ZK. KREVNÍHO TLAKU, POHANA E ZÁKLADNÍ
Vodorovné
legendy
TÉMA, ZIMOVISKO CELEBRIT, OPYLOVAT VČELAMI F POTRAT /MEDIC./, KVĚTINKY, MRAŽENÉ KRÉMY G TAJENKA 2.DÍL,
A VZNÁŠET SE, KRÁTKÝ KABÁT, DRUH HVĚZDY, VOZKŮV POVEL B USEKNOUTI (KNIŽ.), TĚLO, MUŽSKÉ JMÉNO
AVIVÁŽNÍ
PŘÍPRAVEK
MATKA MOHAMEDA,
UMAZAT
LEPIDLEM,
PRŮHLEDNÁ
VRSTVA
(26.10.),
NĚMECKÉHŽENSKÉ
JMÉNO C TAJENKA
1.DÍL
D TÁBORNÍK,
DOMÁCKY
LEONA, ZK. KREVNÍHO TLAKU,
I PRYČ,
VYČKÁVATI,
JASNĚ
(HOVOR.)
POHANA
E ZÁKLADNÍ
TÉMA,
ZIMOVISKO CELEBRIT, OPYLOVAT VČELAMI F POTRAT /MEDIC./, KVĚTINKY, MRAŽENÉ
SvisléKRÉMY
legendyG TAJENKA 2.DÍL, AVIVÁŽNÍ PŘÍPRAVEK H MATKA MOHAMEDA, UMAZAT LEPIDLEM, PRŮHLEDNÁ VRSTVA
I PRYČ, VYČKÁVATI, JASNĚ (HOVOR.)

1 KNOT, POTÍRAT 2 NARKOTIKUM, BÝVALÝ PREZIDENT USA 3 TLAK, KROUTIT 4 NEJMENŠÍ NEDĚLITELNÁ ČÁST PRVKU,
ŽENSKÉ JMÉNO (16.4.) 5 OZNAČENÍ KAMIONŮ, PODNIK VÝPOČETNÍ TECHNIKY /ZKR./, TYP POČÍTAČOVÉ PAMĚTI 6 JUBILEJNÍ,
Svislé
legendy
LESKLÝ
NÁTĚR,
NÁLEVKA ODSÁVACÍ 7 LEHKÁ DOBA V TAKTU, SVOJE, HLE (NÁŘEČNĚ) 8 LESNÍ ZVÍŘE, PION 9 ZAS A ZNOVU,
OBDOBÍ
10 NEVZDĚLANEC,
ROZNĚCOVAT
11 PRACOVIŠTĚ
DOLECH,
MALÝ
KŮŇ, ZN.TITANU
INFEKČNÍ ČINITEL,
1 KNOT,
POTÍRAT 2 NARKOTIKUM,
BÝVALÝ
PREZIDENTV USA
3 TLAK,
KROUTIT
4 NEJMENŠÍ12NEDĚLITELNÁ
ČÁST OPÁLEPRVKU, ŽENSKÉ
JMÉNO 13
(16.4.)
5 OZNAČENÍ
KAMIONŮ,
PODNIK
VÝPOČETNÍ
TECHNIKY
/ZKR./,ROMÁN
TYP POČÍTAČOVÉ
NÍ (KNIŽNĚ),
SPZ BARDEJOV
TRNOVNÍKY,
JMÉNO
HEREČKY
BOUDOVÉ
14 KOŇSKÉ
PLEMENO,
A.JIRÁSKA (1899) 15
PAMĚTI
6 JUBILEJNÍ,
LESKLÝ 16
NÁTĚR,
NÁLEVKA
ODSÁVACÍ 7 LEHKÁ DOBA V TAKTU, SVOJE, HLE (NÁŘEČNĚ) 8
SVAZEK
ROŠTÍ,
OBRAZ SVATÝCH
PŘÍBUZNÁ,
DESPOTA
LESNÍ ZVÍŘE, PION 9 ZAS A ZNOVU, OBDOBÍ 10 NEVZDĚLANEC, ROZNĚCOVAT 11 PRACOVIŠTĚ V DOLECH, MALÝ
KŮŇ, ZN.TITANU 12 INFEKČNÍ ČINITEL, OPÁLENÍ (KNIŽNĚ), SPZ BARDEJOV 13 TRNOVNÍKY, JMÉNO HEREČKY
BOUDOVÉ 14 KOŇSKÉ PLEMENO, ROMÁN A.JIRÁSKA (1899) 15 SVAZEK ROŠTÍ, OBRAZ SVATÝCH 16 PŘÍBUZNÁ,
VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA
DESPOTA

TAJENKA - Klimatická léčba, Nervová soustava
1.místo – kniha Miroslav Čmela
2.místo – salám Vysočina – Miroslava Košuličová
3.místo – káva – Marie Mézlová

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA
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