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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané, 

od posledního vydání našich listů již uběhly 
zase celé tři měsíce. Měsíce docela plné událos-
tí. Nejprve se podařilo uspořádat komorní kon-
cert našeho spoluobčana pana Martina Vondry 
a jeho tří kamarádů. Ačkoliv jazz určitě není 
můj šálek kávy, ba ani čaje, musím říci, že mne 
jejich hudební vystoupení velmi příjemně pře-
kvapilo. A myslím, že nejen mě, protože prostor 
Kulturáku, kde se konalo, byl zcela zaplněn. 

Další dobrou akcí pořádanou v Kulturáku 
byl „Jablkový bál“ našich Zahrádkářů či stej-
ným spolkem pořádaný lampionový průvod.  

Vzhledem k tomu, že se občas podaří v naší 
obci či jejím okolí zachytit lecjaký nešvar či 
nepěknost, rozhodli jsme se s panem starostou, 
že do našich novin zařadíme rubriku „Nelíbí se 
nám…“. A co se mi naopak moc líbí, je nové 
vánoční osvětlení našeho krásného stromu na 
návsi. Myslím, že se povedlo koupit opravdu 
reprezentativní a důstojná světýlka a tak náš 
strom již v žádném případě nemůže být terčem 
vtipů některých občanů okolních obcí, jak 
tomu v minulosti snad i mohlo být. Jeho pre-
miéra na slavnostním rozsvícení stromku se 

povedla a mírné poprchávání se podařilo za-
hnat horkým svařáčkem podávaným z okna 
obecního domu.

Na listopadovém zastupitelstvu padla opět 
poznámka, jak se těžce v naší vsi orientují 
ti, kteří to tu neznají a někoho hledají. Již 
byl uskutečněn jeden pokus minulého zastu-
pitelstva o pojmenování ulic, pro nezájem 
občanů se to však nepodařilo. Rozhodl jsem 
se tedy, že na dalším zastupitelstvu navrhnu, 
aby se tato věc „dotáhla“ do konce. Názvy 
ulic Náves/Na návsi, Hřbitovní, V hliníku/
Hliník a Floriánská jsou jasné. Ulice s no-
vou výstavbou za mlýnem by klidně mohla 
býti Nová, okolo hlavní cesty Hlavní, ale co 
s dvěma ulicemi občas nazývanými „pséčí“ 
či „chytrá“? Zkuste se prosím, především 
občané v těchto uličkách bydlící, zamyslet 
a doneste či zavolejte na Obecní úřad Vaše 
návrhy, jaké pojmenování Vašich ulic by se 
Vám líbilo. 

Dnes najdete v obsahu i jednu krátkou slo-
hovou práci jednoho ze školáků, žáka 8. třídy. 
Líbila se mi, jak popisuje vánoční čas, a tak 
jsem se rozhodl ji dnes s jeho souhlasem zve-
řejnit. Možná, že si po přečtení této povídky 
najdete trochu času nejen na své blízké, ale 
i na své zvířecí kamarády. A když už jsme 
u těch zvířátek, narodilo se nám krásných 

Čehovské listy

šest koťat a jedno ještě zbývá. Rádi ho v půli 
ledna darujeme do dobrých rukou… 

A co bych Vám tak ještě řekl. Snad už jen 
to, že bych Vám všem chtěl popřát krásné pro-
žití posledního adventního týdne a klidný, ni-
čím nerušený průběh navazujících vánočních 
svátků. V novém roce pak jen samé příjemné 
zážitky a hlavně zdraví.

Jaroslav Špaček

Foto: Současný vánoční strom je opravdu chloubou obce



ČEHOVSKÉ LISTY2

Společenská kronika

Knihovna
V minulém čísle jsme se zamýšleli nad 

zkracováním dnů, příchodem chladu, brzké 
tmy a dnes… Vánoce jsou za dveřmi. To je 
vhodná příležitost koupit svým nejbližším 
jako dárek pod stromeček knihu. Zejména 
pro děti je to určitě výborná volba.

Vztah ke knihám a četbě se snažím pěstovat 
v dětech, všem již dobře známým „veřejným 

Pozvánky na další čtvrtletí:
27. prosince – „Čehovská pálka“ – turnaj ve stolním tenise v sále Kulturáku – pořádá Sokol

12. února – Rybářský ples – pořádají Rybáři Čehovice

březen – Myslivecká zábava – pořádají čehovští myslivci

čtením pohádek“, které se koná dvakrát roč-
ně, na jaře a na podzim. To podzimní se usku-
tečnilo v knihovně 14. října. Dětí se tentokrát 
sešlo sice jen devět, ale u příběhů spisovatele 
Františka Nepila a Hrubína se skvěle bavily. 
Pro všechny bylo připraveno nejen samotné 
„čtení“, ale i doprovodné činnosti, hádanky, 
puzzle, skládačky, loutková pohádka, pracov-
ní listy i křížovka. 

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015 nás opustil 
pan ve věku nedožitých 62 let pan Lubomír 
Hruška. Čest jeho památce!

Všem občanům, zejména však čtenářům 
knihovny, přeji šťastné a veselé Vánoce, hod-
ně zdraví v novém roce, a pokud jste ještě ne-
našli cestu do knihovny, tak Vás v roce 2016 
určitě ráda přivítám. 

knihovnice Božena Spáčilová

V prvním čtvrtletí roku příštího oslaví svá životní jubilea tito občané:

Únor
Květoslava Michalcová 93.let 
Marie Jirušová 75.let 
Ludmila Gryčová 70 let

Březen  
Jaroslav Krchňák 80 let
Bronislava Holásková 80 let

Dne 26. března pak oslaví svou Zlatou svat-
bu manželé Jana a Metoděj Jurovi!

Všem jubilantkám a jubilantům blahopře-
jeme a přejeme pevné zdraví.

Zapsaly: Petra Růžičková a Lenka Říhová
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Rozhovor se...
...starostou Milanem Smékalem

1) Pane starosto, jak byste bilanco-
val uplynulé období?

Uplynulé období hodnotím kladně. Podaři-
lo se nám vybudovat dětské hřiště v hliníku. 
I přes prvotní náznaky vandalismu, se nám po-
vedlo zamezit ničení jednotlivých prvků hřiš-
tě. Nadále však není plně respektováno, že hři-
ště je vybudováno pro vyžití těch nejmenších. 
Hřiště je již hlídáno kamerovým systémem, 
proto případní vandalové a ti, co nebudou re-
spektovat jeho provozní řád, mohou nést za 
své chování nemilé následky.

Hřiště se nám podařilo i osvětlit, další lam-
pa veřejného osvětlení byla přidána na cestě 
v hliníku. V této lokalitě jsou nachystány 
i další dvě lampy a tím pádem bude již brzy 
osvětlena celá trasa od Floriánka ke hřbitovu. 
Dalším významným počinem je vybudování 
nových chodníků od rodinného domu Kout-
ných až po hřiště. Obec se snažíme po celý rok 
udržovat v pěkném a upraveném stavu. 

Bohužel se však najdou i řidiči, kteří nere-
spektují zelené travnaté plochy, klidně přeje-
dou i obrubníky a vyjedou tak koleje, které 
musí pracovníci obce stále upravovat.

2) Jaké máte plány na příští rok? 
Důležitým úkolem na příští rok je začít 

připravovat nový územní plán obce. Tímto 
žádám občany, pokud mají JAKÉKOLIV ná-
vrhy a připomínky k územnímu plánu, aby je 
přišli sdělit v úředních hodinách na obecní 
úřad. V roce 2016 bude Sbor dobrovolných 
hasičů Čehovice slavit již 130. výročí od za-
ložení. Rád bych jim k tomuto kulatému vý-
ročí dal dárek v podobě nové omítky na ha-
sičské zbrojnici. Hasiče proto vyzývám, aby 
se dohodli a navrhli barvu, kterou by měla 

Sokol Čehovice
Sportovní 
kroužek 
pro děti

mít nová omítka. Vrata a vchod zůstanou ve 
stávající podobě. 

Čeká nás také nemalá investice do prodlou-
žení vodovodu a kanalizace v lokalitě za mlý-
nem k regulační stanici plynu. Odhadem se 
bude jednat o částku 1,2 miliónu korun. Samo-
zřejmostí pak bude opět celoroční údržba obce 
a péče o pořádek v obci.

3) Jistě Vás i něco trápí… 
Určitě se najdou i takové věci. Jak jsem se 

již zmínil, patří mezi ně bezohlednost řidičů 
ničících upravené zelené plochy. Dalším čas-
tým nešvarem je parkování na komunikacích 
v obci. Občané mají u domů vjezdy, dvory 
a zahrady. V části vozovky od kostela ke hřišti 
dokonce někdo opakovaným vjížděním uvolnil 
i několik obrubníků. Na posledním zasedání 
se zastupitelé dohodli, že u výjezdu z ulice od 

hřbitova směrem ke kostelu se umístí značka 
zákaz stání. Upozorňuji, že dodržování značek 
platí pro všechny, a kdo je nebude respektovat, 
musí počítat s možností sankcí.

4) Na druhé straně se určitě najdou i ně-
jaké radosti? 

Samozřejmě. Velkou radost mě dělají zá-
jmové složky v obci. Všechny se aktivně zapo-
jují a přispívají nemalou měrou ke kulturnímu 
a společenskému dění v obci. Organizují akce, 
které jsou přínosné nejen pro naše občany, ale 
i pro občany z blízkého okolí. Radost mi dělá 
také výborná spolupráce se všemi zastupiteli. 
Potěšující je i stav obecních finančních pro-
středků. Přes nezanedbatelné splátky úvěrů, 
jsme z obecního rozpočtu zafinancovali i dvě 
vetší investiční akce – dětské hřiště a rekon-
strukci chodníků v celkové výši 1 170 000,- 
Kč. Tím jen připomínám, že se tak potvrzují 
moje slova, že i přes úvěr na komunikaci, je 
obec stále schopna i nadále investovat do své-
ho rozvoje. Radost mě letos dělá i náš obecní 
vánoční stromeček. Troufám si říct, že je jed-
ním z nejpěknějších na okrese.

Závěrem chci všem popřát krásné, klidné 
prožití vánočních svátků, mnoho zdraví a štěs-
tí, žádné velké starosti a spoustu alespoň ma-
lých radostí, hodně vzájemného porozumění 
a pevné nervy do nového roku 2016.

Děkuji za rozhovor.

Jaroslav Špaček

Pokud máte na starostu či nějakého zastupite-
le zajímavou otázku, napište mi (hinds.spacek@
post.cz) nebo dotaz vhoďte do mé poštovní 
schránky, v příštím čísle ČL Vám na ni odpoví.

Z činnosti místních organizací:
Opět, již tradičně, zdravím všechny malé 

i větší sportovce, kteří navštěvují sportovní 
kroužek. Doba konání sportovního kroužku 
je každý čtvrtek od 16:30 hodin v tělocvičně 
Kulturáku. Postupem času se zdá, že se ustáli-
la hrstka statečných malých sportovců, k nimž 
se přidali a začali nás navštěvovat i další spor-
tovci, někteří dokonce se svými maminkami. 
Jsme rádi, že se náš kolektiv obohatil o starší 
i mladší ratolesti, které si tak mohou navzá-

jem jít příkladem 
a zároveň spolu 
soupeřit.

A jaké použí-
váme pomůcky? 
Odložené plas-
tové přepravky na 
lahve využíváme pro 
oblíbené sprinty a kličko-
vanou, žíněnky pro různé dovádění a válení se, 

Foto: Starosta a děti z MŠ při slavnostním rozsvěcení 
vánočního stromu
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Foto: Čehovští myslivci stojí čestnou stráž u rakve kamaráda Tondy Janíka

Vážení sportovní přátelé, 
rád bych Vám jménem oddílu stolního teni-

su popřál hezké vánoční svátky a hodně zdraví 
a pohody v roce 2016. 

Jak jistě víte, soutěž ve 
stolním tenise je v plném 

proudu a naše muž-
stvo si vede celkem 
dobře. Po dvanácti 
odehraných zápa-

sech jsme na prů-

Myslivci na podzim provedli údržbu a dezin-
fekci krmných zařízení a zahájili zimní přikr-
mování zvěře. Uskutečnily se i tři akce, u nichž 
bohužel ani jednou příliš nevyšlo počasí. Těmi 
byly hon na kachny 26. října na rybníku, menší 
společný hon na bažanty 7. listopadu a nakonec 
i hon na zajíce v sobotu 12. prosince. 

Nájemce honitby, Ing. Jaroslav Vláčil pak 
potvrdil, že ve druhé půli března se uskuteč-
ní již tradiční myslivecká zábava, termín ještě 
bude upřesněn.

Bohužel, jak čas plyne, lidé se rodí a odchá-
zejí. A tak nás dne 13. října opustil náš člen 
Antonín Janík z Pivína. Byl členem našeho 
spolku několik let a mnoho lidí i z naší obce 
ho zná jako neskutečně dobrosrdečného člo-
věka, který nepokazil žádnou radost a plnými 
hrstmi rozdával dobrou náladu. Myslivci z na-
šeho spolku mu alespoň poskytli čestnou stráž 
na jeho poslední cestě. Víme tak, že již jeho 
vystoupení na našich posledních lečích nikdy 
neuslyšíme. Budeme vzpomínat…

Jaroslav Špaček

běžném 4. místě. Čeká nás ještě hodně utkání 
a budeme rádi, když nás na každé doma hrané 
přijdete povzbudit.  

POZVÁNKA: 
Tímto Vás všechny zveme na tradiční turnaj 

„Čehovská pálka“, který se tentokrát uskuteč-
ní v neděli 27. prosince. Jsou zváni všichni, 
komu se tento sport líbí, nebo třeba i nelíbí. 
Přijďte nám pomoci vytvořením sportovní at-

mosféry, určitě se pobavíte a zcela jistě vyma-
níte z každodenního shonu a starostí. Turnaj 
se koná ve spolupráci s firmou FE-MAT Jan 
Hruban, startovné je tradičně 80,- Kč a zahr-
nuje oběd. Začátek bude v 9.00 hodin, konec 
prezentace půl hodiny před začátkem. Vezmě-
te si sportovní oděv a obuv, která nezanechává 
stopy v tělocvičně. Turnaje se mohou zúčastnit 
všichni občané s trvalým pobytem v Čehovi-
cích, muži i ženy ve věku od 10 do 80 let… 

Tomáš Kardinál

Stolní tenis

Myslivci

Zahrádkáři 
Zahrádkáři Čehovice v uplynulém období 

aktivně pracovali na sadu, kde probíhaly bri-
gády na sběr a trhání ovoce, v září a říjnu ka-
ždou sobotu moštovali ovoce, kterého se letos 
urodilo hodně, bylo sladké a šťavnaté. 

Zúčastnili jsme se svými výpěstky Okresní 
výstavy ovoce, zeleniny a květin v Čelčicích. 

Dne 17. října jsme připravili 2. Jablkový bál, 
k tanci a poslechu hrála skupina Merkur. Na 
bále vystoupily děti ze skupiny Zumba s Vero-
nikou. Díky sponzorům jsme měli bohatou tom-
bolu, ještě jednou děkujeme. Potěšila nás hojná 
účast. Překvapila nás neúčast zastupitelů naší 
obce, přivítali jsme jen jednoho z nich. Celko-

vě se bál i podle hodnocení 
výboru vydařil. Děku-
ji všem organizátorům 
i přátelům za pomoc. 
Panu Hrubanovi za veš-
kerou vstřícnost.

Dne 30. října jsme se se-
šli v Obecním domě a vyřezá-
vali jsme se spoluobčany dýně 

nejvíce ale na nacvičování základních koordi-
načních cviků. Těmi jsou třeba kotouly vpřed 
a vzad. Zábavou pak je pozorovat děti, jak se 
snaží vypořádat s nezbedným míčem na ragby.

Nesmím zapomenout ani na různé kolek-
tivní hry, které vymýšlí „trenérka“ Andrea. 
Těmi jsou například Hu tu tu tu, Hon na kočku 
a myš, Na rybičky a rybáře, či Cukr káva li-
monáda čaj rum bum. Tyto hry zaměstnávají 

plíce při regulaci dýchání, rozvíjejí mrštnost, 
pohyblivost a tím i celou obratnost těla.

Sportu zdar.

Pavel Raus
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Vážení čtenáři Čehovských listů,
mílovými kroky se blíží závěr roku 2015. Na-

stala doba adventu a s ním přichází i každoroční 
bilancování. Za SDH mohu konstatovat, že letoš-
ní rok byl víceméně zdařilý. Úspěchy se dostavi-
ly v požárním sportu, neboť nácvikům požárních 
útoků jsme věnovali nemalou pozornost. Hlavně 
na výsledky našich žen můžeme být právem pyš-
ní. Veškerou činnost sboru jsme vyhodnotili na 
129. výroční valné hromadě SDH, která proběh-
la 21. listopadu za účasti zástupce obce – pana 
starosty Milana Smékala a zástupců okolních 
sborů. Ani začátkem zimy činnost sboru neustá-
vá. Vystoupení smíšeného družstva mužů a žen 
na „Mikulášském závodění“, které pořádal Sbor 
dobrovolných hasičů obce Ivaň, ukázalo, že pra-
videlný trénink přináší své ovoce. 

Ne vždy se ale vše daří k naší spokojenos-
ti. Stále máme rezervy v náboru nových mla-

Hasičská zbrojnice není dnes pokládána jen 
za skladiště hasičského nářadí a strojů, nýbrž 
za místo, v němž se soustřeďuje život a práce 
hasičského sboru. Zbrojnice jest dílnou sboru, 
z níž vycházejí podměty k práci a v níž jsou 
tyto podměty realizovány. Má-li býti práce 
hasičského sboru dokonalá, musí býti pracov-
ní místo dokonalé, neboť prostředí, v němž 
má pracovník tvořit, musí býti pokud možno 
nejvhodnější. V hasičských zbrojnicích, které 
svým vzhledem, rozbitými okny a neuprave-
ným okolím vyhlížejí jako chatrče, nemůže ha-
sič pracovat úspěšně, protože jej okolí v práci 
nepovzbuzuje, nýbrž od práce odpuzuje. 

Zbrojnice však nejsou jen místem prá-
ce, nýbrž i místem osvěžení, neboť práce 
a osvěžení se navzájem doplňují. Osvěže-

Hasiči Čehovice

HASIČI A HISTORIE 
– článek z novin Hasičské rozhledy, říjen 1944 

dých členů. Rádi bychom přivítali v našich 
řadách novou „krev“. Proto jsme se zaměřili 
na práci s dětmi a školní mládeží. Letošní 
5. ročník drakiády se mimořádně vydařil. 
Bylo krásné podzimní počasí, děti se svými 
rodiči a prarodiči strávili zábavné sportovní 
odpoledne na čerstvém vzduchu. Nejen ví-
tězové byli odměněni. Všichni zúčastnění 
„sportovci“ obdrželi malou sladkost a na 
zahřátí horký čaj. Nezapomněli jsme však 
ani na jejich doprovod. Připravili jsme si 
pro ně malé pohoštění – krajovou specialitu 
BÁLEŠE, která se dříve pekla na plotně spo-
ráku. V dnešní moderní době nám poslouží 
litinová plotýnka nebo pánev s nepřilnavým 
povrchem – samozřejmě bez tuku. Všem do-
spělákům chutnalo, a proto připojuji recept 
na tuto pochoutku, pocházející z Moravské-
ho Slovácka. 

ní je nepostradatelným předpokladem pro 
úspěšné vykonávání povinností, a proto je 
nutné, aby místo, na němž je hasič hledán, 
bylo způsobilé je poskytnouti. V místech ne-
upravených, nečistých a nehezkých se člo-
věk neosvěží. Člověka osvěží krása, čistota, 
pohodlí a pořádek. 

Aby naše zbrojnice byly skutečně vhodným 
místem pro osvěžení, musíme činit vše, aby 
byly hezčí, útulnější a milejší. Náklad na úpra-
vu zbrojnice na mnohých místech by nebyl ve-
liký. Mnohde by stačilo obílení, někde obrázek 
na stěnu, jinde opět slušné zařízení do spolko-
vé místnosti. Je nutno jen přemýšlet a hledat 
cesty, jež nás vedou k úspěchům. 

Starejte se všude pečlivě o hasičské zbroj-
nice. Nešetřete na úpravě budov ani jejich 

Na těsto si připravte 1 litr vlažného mléka, 
3 lžíce cukru, 1 kostku kvasnic, 1 vejce, 1 kg 
hladké mouky, 2 špetky soli. Z těchto surovin 
vypracujte měkké těsto a nechte vykynout. Po-
tom vytvořte střední bochánky, které musí při-
kryté opět znovu vzejít. Vytvořte placky a peč-
te po obou stranách do zlatohněda. Hotové je 
potírejte směsí rozpuštěného sádla s máslem, 
natřete povidly a posypejte je mákem smícha-
ným s moučkovým cukrem. Všem, kteří si tuto 
dobrotu připraví, přeji DOBROU CHUŤ. 

Závěrem mi dovolte popřát Vám, občanům 
Čehovic, klidný čas adventní bez stresu z úkli-
du, pečení vánočního cukroví a nákupu dárků, 
krásné Vánoce a veselého Silvestra. Do nové-
ho roku pak 2016 hlavně hodně zdraví a pěk-
ných chvil v kruhu rodiny. 

Za SDH Rostislav Svoboda

okolí, neboť peníze investované do zlepše-
ní zbrojnic vám ponesou nejlepší ovoce ve 
všech oborech hasičské práce. V útulných 
a krásných zbrojnicích se vám bude dařit prá-
ce technická, krásné zbrojnice vám umožní 
školení a divadelnictví a v příjemných zbroj-
nicích naleznete i to, po čem často toužíte 
v zaměstnání i ve volném čase - to jest klid, 
spokojenost a posilu pro další práci. 

Nešetřete na zbrojnicích, protože tím šetříte 
na nepravém místě a proto nerozumně. Každá 
koruna, kterou vložíte do zlepšení pracovního 
prostředí, vám přinese zisk. Naproti tomu kaž-
dý haléř, který v tomto směru nerozumně ušet-
říte, vám způsobí škody, které nebudete moci 
nikdy nahradit. 

na podzimní vycházku s lampiony. Pro malou 
účast se tato akce v příštím roce konat nebude.

Podzimní vycházka s lampiony proběh-
la 31.10. za velké účasti dětí a dospělých 
i z okolních vesnic a Prostějova, za klasického 
podzimního počasí. Vážíme si pochvaly do-
spělých, ale především radosti dětí.

Dne 26. listopadu jsme se sešli v Obecním 
domě na Vánočním tvoření adventních věnců 
a vánoční výzdoby. 

Vánoční výstavu rukodělných prací, ovoce 
a zeleniny, která se konala od 27. do 29. listopa-
du, navštívilo více jak 160 spoluobčanů a hostů, 
kteří zde strávili příjemné chvíle. Mohli si vy-
brat drobné dárky pro své nejbližší, ochutnali 
vánoční svařák, medovník, mošt a sváteční řez. 
Děkuji vystavovatelům a všem, kteří se podíleli 
na zdárném průběhu výstavy. Nyní se budeme 
těšit na degustaci jablek, o termínu Vás budeme 
informovat rozhlasem po schůzi výboru.

Děkuji Všem aktivním členům za účast 
na brigádách a akcích spolku a samozřejmě 
i všem přátelům za pomoc při těchto akcích, 
pracují více než někteří členové spolku.

Vám všem přeji příjemné prožití svátků vá-
nočních v klidu a míru. V novém roce 2016 
hodně zdraví, štěstí a pohody v kruhu rodin-
ném i s dobrými přáteli.

 
Předsedkyně ZO ČZS Eva Divácká
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Ačkoliv žijeme na malé obci, někdy ani neví-
me, čím se baví třeba děti našich sousedů. Asi 
málokdo tak ví, že oba synové manželů Danie-
ly a Jana Koutných jsou nadanými a nadějný-
mi biatlonisty. 

Nedávno jsme narazili v Prostějovském ve-
černíku na tento článek a tak jej se svolením 
šéfredaktora přetiskujeme. 

Prostějov - Každý velký sportovní úspěch 
láká děti vyzkoušet si danou disciplínu. Po 
hokejovém úspěchu v Naganu zaplnili české 
zimní stadiony malí Jágrové a Haškové. Minu-
lá olympiáda v Soči naopak dostala do popře-
dí méně známý sport, a to biatlon. Medailové 
úspěchy českých závodníků jsou pro malé děti 
velkou motivací, a to i na rovinaté Hané. 

„Je jen dobře, že malí biatlonisté mají nyní 
také své velké vzory. Závody jsou pravidelně 
v televizi a děti vidí úspěchy české reprezentace. 
To nám pomáhá udržet talenty u našeho sportu,“ 
pochvaluje si momentální úspěchy českého biat-
lonu prostějovský trenér Roman Večeřa. 

On sám má mezi svými svěřenci desetile-
tou a devítiletou naději tohoto sportu. Shodou 
okolností se jedná o bratry Jana a Ondřeje 
Koutné. Jan skončil stříbrný ve svém premi-
érovém startu v Českém poháru letního bi-
atlonu, Ondra pak vévodí přípravkám. „Oba 
jsou to velké talenty, a tak k nim přistupujeme 
individuálně. Jan například trénuje čtyřikrát 
týdně, běh, sprinty a podobně. Dvakrát týdně 
pak střelbu“, přiblížil program svých svěřenců 

Malý biatlonista: za jeho koníček 
dají rodiče šest tisíc korun ročně 

Foto: Jan Koutný s trenérem Romanem Večeřou

Roman Večeřa. Podle úspěšného trenéra čeká 
na malé biatlonisty několik silných lákadel. 
Jsou to především jiné sporty a počítačové hry. 

„My máme štěstí, že se klukům daří. Celko-
vě náš oddíl byl velmi úspěšný na mistrovství 
České republiky. To je pro závodníky největší 
motivace. Horší by bylo, kdyby se těm dětem 
vůbec nedařilo“, říká trenér. Prostějovský tre-
nér běžců na lyžích s puškou na zádech také 
zdůrazňuje roli rodičů. „Velmi důležití jsou 
pro nás i rodiče. Nejenže děti motivují a pod-
porují je v jejich snažení, ale také jezdí na 
závody. Rodiče pomáhají udržet děti v naší 
disciplíně“, prozradil Roman Večeřa. Cena 
tohoto náročného 
sporu však také 
není malá. Rodi-
če podle Večeři 
musejí přispívat 
ročně kolem šesti 
tisíc korun. „Ro-
diče nám dávají 
vlastně polovinu 
z potřebné částky. 
Pušky dětem zas 
půjčuje náš oddíl. 
Jedna totiž stojí 
kolem čtyřiceti 
sedmi tisíc, což 
je pro většinu lidí 
neúnosná částka. 
Když to srovnám 
třeba s tenisem, 

tam dítě za sezonu vymění několik raket, 
u biatlonu je to s ohledem na cenu pušek ne-
myslitelné. Proto je vlastně půjčuje oddíl“, 
vysvětluje trenér biatlonistů. Biatlon je však 
sport zimní a proto nemá na Prostějovsku ty 
nejlepší podmínky. Děti mají za sebou mo-
mentálně letní část sezony. Závody probíhají 
stejně jako v zimě, ale bez běžek. „Docela 
nás v posledních letech trápí absence sněhu 
na Prostějovsku. Samozřejmě nám to stěžuje 
trénink na zimní část sezony“, podotkl Ro-
man Večeřa. 

Lukáš Horák 

Z činnosti 
spolku
1. Dne 21.10.2015 byly podepsány tři 

nájemní smlouvy, jejichž platnost končí 
k 31.12.2015, a to s SRS Čehovice, ing. Mar-
tinem Zatloukalem a ing. Tomášem Zbořílkem 
a to na dobu pěti let do 31.12.2020. Nájem zů-
stal stejný.

2. Výroční členská schůze Spolku rybáři Če-
hovice se bude konat v sobotu 30.1.2016 ve 
14.00 hodin v Obecním domě v Čehovicích. 
Po schůzi se budou prodávat první členské 

Rybáři Čehovice
povolenky a rovněž se uskuteční předprodej 
vstupenek na 4. rybářský ples.

3. Vážení spoluobčané, jménem výboru 
Spolku rybáři Čehovice si Vás dovoluji pozvat 
na 4. rybářský ples, který se bude konat v pátek 
12.2.2016 od 20.00 hod. do 03.00 hod. v Kul-
turáku v Čehovicích. Vstupenka s místenkou 
včetně večeře (ražničí s bramborem) bude stát 
stejně jako loni 150,-Kč. K tanci i poslechu 
bude hrát skupina Merkur. Připravena bude 
bohatá tombola. První předprodej vstupenek 
se uskuteční dne 30.1.2016 po výroční členské 
schůzi, od 31.1.2016 bude možno vstupenky 
zakoupit u obsluhy v Kulturáku v Čehovicích.

Na závěr svého příspěvku bych chtěl všem 
členům i spoluobčanům popřát příjemné pro-
žití svátků vánočních, hodně štěstí a zdraví 
v novém roce 2016. Našim členům do nového 
roku bych chtěl ještě popřát hodně rybářských 
úspěchů a mnoho strávených příjemných chvil 
na našem rybníku.

Za výbor, Zdeněk Divácký 
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„Přiblížil se zimní čas, Mikuláše bude zas, 
čerti letos jako loni, přijdou mezi nás…“, zpí-
valy si děti v mateřské škole už od listopadu. 
„Těšení“ na Vánoce si musí nějak zpříjemnit, 
aby se jim nezdálo tak móóóc dlouhé. Proto ka-
ždé úterý děti tančí s lektorkou Veronikou Zum-
bu. Jezdíme na divadelní pohádky do Němčic 
nad Hanou, viděli jsme pohádky O Nosáčkovi, 
O zlé královně, O Sněhurce, Vánoční pohádku, 
ale dokážeme si ve školce zahrát i sami svoje 
vlastní. Třeba tu O veliké řepě, O budce a na vá-
noční besídku chystáme další Vánoční pohádku, 
jak pečovala zvířátka o Ježíška. Udělali jsme si 
třeba vlastní podzimní Prostřeno. Tento projekt 
se prolínal celým týdnem, kdy si děti za pomoci 
paní učitelky pekly zdravé dobroty a mňamky. 
Třeba jablečný štrůdl, ovocný koláč, na odšťav-
ňovači připravovaly ovocné a zeleninové šťávy, 
pekly chipsy z brambor, mrkve, červené řepy. 
Učily se tím, že se dá ovoce a zelenina konzu-
movat zdravě mnoha způsoby. Zkusili jsme si 
pouštět i draka, bohužel jsme se zřejmě špatně 
trefili do počasí – málo foukalo a drak ne a ne 
pořádně vzlétnout. 

Naplňujeme také plán spolupráce s rodiči „My 
máme príma rodiče“. Pomáhali nám třeba při 
přinášení ovoce, zeleniny i jiných potřeb, když 
jsme plnili Projekt - Podzimní prostřeno. Potom 
se téměř všichni rodiče s dětmi zapojili do akce 
Dýňování, kterou pořádáme každoročně na pod-
zim. Myslíme na akci dopředu, když na jaře vy-
sejeme do záhonku vlastní dýně. Nejprve s dětmi 
vyrobíme ve školce maskota pro akci, letos to 
byla Sovička Hedvička a Sněhurka a sedm tr-
paslíků, abychom rodiče pro tvoření motivovali. 
Rodiče pak s dětmi doma vyrobí postavičku stra-
šidýlka, s využitím dýní a dalších přírodnin, dají 
jí jméno a my z jejich krásných výtvorů uděláme 
výstavku za okny obecního domu. I letos mohli 
občané nádherné práce rodičů a dětí obdivovat. 

Zprávičky z mateřské školičky…

Děti doma s rodiči společně vyráběli vánoční 
obrázek na téma „Vyzdob si svou školku“. Je-
jich práce už zdobí chodby mateřské školy. Sešli 
se i na vánočním tvoření, kde věnovali ze své-
ho volna v předvánočním shonu hodinku, dvě, 
tomu nejdražšímu, co v životě mají – svému dí-
těti. Společně pak „tvořili“ sněhuláčky, ozdůbky 
na stromeček, jmenovky na dárky, seznámili se 
i s technikou práce s papírem „quilling“. Ze spo-
lečně stráveného odpoledne si všichni odnášeli 
domů zajímavé výrobky.

Pracemi dětí jsme se prezentovali na vánoč-
ní výstavě zahrádkářů a vystoupili jsme v kul-
turním programu na obecní akci, slavnostním 
rozsvícení vánočního stromu. Zde děti předved-
ly, k velké spokojenosti přihlížejících, krátký 
program s čertovskou a předvánoční tématikou. 
Vybraly i jméno pro krásně ozdobený obecní 
vánoční stromeček, daly mu jméno Bodlinka. 

S jistými obavami jsme v pátek 4. prosince 
přivítali Mikulášskou trojici. Všechny děti sice 

tvrdily, že se vůbec nebojí, protože přece skoro 
vůbec „nezlobí“. Ale přece jen se jim hlásky 
třásly, když přeříkávaly básničku. Všechny 
děti pak za odvahu obdržely mikulášské balíč-
ky s ovocem a sladkostmi, zakoupené z finanč-
ních darů od rodičů a od zřizovatele. 

Ve školce máme předvánoční výzdobu, děti 
vyráběly přáníčka a dárky pro své milé rodiče, 
ale i sponzory a přátele školy. Připomněli jsme 
si vánoční tradice a zvyky, vyrobili adventní 
věnec, pekli a zdobili vlastnoručně perníčky, 
nazdobili vánoční stromeček. Zajímavé poví-
dání o vánočních zvycích nám přivezly členky 
z ekologického centra IRIS z Prostějova, kdy 
si děti samy vyrobily svíčku z včelího vosku. 
Připravili jsme sváteční besídku pro rodiče 
a děti se těší, co najdou pod stromečkem ve 
školce, ale hlavně doma.

Poděkovat chceme všem občanům, kteří 
stále odevzdávají sběr papíru, část finančního 
výtěžku nám zřizovatel Obec Čehovice obec 
poskytuje na nákupy hraček a pomůcek, mno-
zí nakupující nám věnovali i nálepky v akci 
COOP, za které jsme dětem koupili pod stro-
meček nové plyšové hračky. Velké poděkování 
patří příznivcům, sponzorům a dárcům, kteří 
přispívají věcnými či finančními dary naší ma-
teřské škole, jsou to manželé Kratochvílovi, 
manželé Rausovi, pánové ing. Jaroslav Vlá-
čil, Jiří Kutal, manželé Demelovi, paní Jola-
na Kardinálová a Zdena Dorotíková, zejména 
pak firmě Fe-Mat manželů Hrubanových, kteří 
nám přispívají každoročně vysokou finanční 
částkou.

Všem čtenářům Čehovských listů přejeme 
pohodové, šťastné a veselé prožití svátků vá-
nočních v rodinném kruhu, zdraví a spokoje-
nost v novém roce 2016.

Za kolektiv pracovnic a děti z MŠ Čehovice, 
Božena Spáčilová, ředitelka

Foto: Výstava – dýňová strašidla 

Foto: Mikuláš v MŠ
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Jsem pes. Jmenuji se Rex a bydlím se svojí ro-
dinou. Nyní Vám popíši Vánoce z mého pohledu. 

Nejhorší je ráno, kdy mě z tvrdého spánku 
budí vřískající Pepa. Pak musím sledovat, jak 
jedí dobrou snídani a mě jen hodí do misky kon-
zervu z Kauflandu. Dopoledne zdobí stromek 
a přitom voní sladké perníčky. Na mě se jen ob-
čas podívají, jestli nedělám nepořádek a nevyjí-
dám jim něco. Konečně rozsvítili stromek a ten 
mi začal svítit do očí, myslel jsem si, že mě Bůh 
trestá. Po rozsvícení šly děti ven a tam se koulo-

Školská a kulturní komise již několik let 
v předvánočním čase připravuje tuto akci pro 
děti a mládež. Pozve děti do obecního domu 
na pečení a zdobení perníčků a lineckého cuk-
roví. Velký podíl na zdárném průběhu akce má 
obětavá paní Jana Jurová, která vždy připraví 
několik bochánků těsta. Samozřejmě se akce 
neobejde bez pomoci starších dětí, mládeže 
a především maminek, které většinou dorazí 
na pečení se svými nejmenšími dětmi. Kaž-
doroční „pomocnicí“ se stala také paní Emilie 
Soukupová, která, přestože již její vnoučata 
pomoc při pečení perníčků nepotřebují, aktiv-
ně pomáhá zejména v kuchyni. Dohlíží, aby se 
nic nepřipeklo. Ze starší mládeže pomáhali Si-

Papež František vy-
hlásil mimořádný 

Svatý rok milosr-
denství. Vstoupili 
jsme do něj dne 
8. prosince 2015 
na svátek Nepo-
skvrněného po-

četí Panny Marie, 
kdy byla otevřena 

Svatá brána v chrámě 
sv. Petra v Římě a v dal-

ších římských basilikách. Věřící z celého světa 
budou hojně využívat této možnosti očistit se 

Zprávy z farnosti

Vánoce aneb psí „peklo“

Vánoční pečení perníčků

Vstoupili jsme do Svatého roku milosrdenství

valy. Mě nechaly doma. Cítil jsem se raněný, že 
o mě nemají vůbec zájem. Jen jsem koukal, jak 
si staví sněhuláky. Když přišly domů, usušily se, 
sedly si k televizi, koukali se na pohádky a poví-
dali si. Strašně jsem jim záviděl, že tam jsou spo-
lu a já nikoho nemám. Po chvíli se začalo stmívat 
a oni začali chystat večeři a nosit dárky. Doufal 
jsem, že na mě nezapomněli, že pro mě něco 
mají, ale moc velké šance jsem tomu nedával. 
Když všechno bylo nachystáno, tak se sešli, sedli 
si ke štědrovečernímu stolu a pochutnávali si na 

mona, Kateřina, Petr a Lukáš. 
Všechny děti se snažily, válely 
těsto, vykrajovaly, nosily na 
plech, „baštily“ a ochutnávaly 
těsto. Jen zdobení je již mnoho 
nezajímalo, vše předtím je to-
tiž dokonale vyčerpalo a ruce 
k dílu proto musely dát přede-
vším maminky. 

Upečené perníčky a cukroví 
bylo nabídnuto občanům na 
akci u rozsvícení vánočního 
stromečku. A chutnalo…

Božena Spáčilová

a projít touto Svatou branou. Proto se v Římě 
očekává velké množství poutníků. Připravuje 
se také pěší pouť z České republiky z Velehra-
du do Říma. Poutníci by měli po dvou měsících 
putování a absolvování 1600 km dojít ke Svaté 
bráně v Římě. Svatý rok skončí na svátek Krista 
Krále 20. listopadu 2016. 

V tomto roce jsme všichni pozváni k ukončení 
starých sporů a starých křivd. Osobním vrcholem 
každého z nás se může stát putování ke Svaté brá-
ně. Tomu předchází odpuštění vin a smír se všemi. 

Rozhodnutím papeže Františka se popr-
vé v dějinách otevřou Svaté brány nejenom 
v Římě, ale také ve všech diecézích světa. 

kaprovi. Já jim jen mohl závidět ty jejich dob-
roty. Po večeři si začali rozbalovat dárky. Půlka 
byla pryč, a nic. Pak tři čtvrtě, a pak už chyběl 
jen jeden dárek. Už jsem se jen smutně koukal, 
když v tom Pepa vzal poslední dárek a donesl mi 
ho. Najednou jsem cítil něco jiného než doposud, 
cítil jsem radost, štěstí a zjistil jsem, že Vánoce 
nejsou tak zlé. 

Vánoce se mi nakonec líbily, protože se na 
mě nezapomnělo a zjistil jsem, že mě mají 
opravdu rádi… 

V naší arcidiecézi se otevře poprvé v dějinách 
Svatá brána o 3. neděli adventní, tj. 13. listo-
padu 2015 v katedrále sv. Václava v Olomouci. 
V 10.00 hodin bude arcibiskup Jan Graubner 
sloužit pontifikální mši svatou v chrámě Panny 
Marie Sněžné. Po bohoslužbě půjdou účastníci 
průvodem ke katedrále sv. Václava, kde bude 
otevřena Svatá brána. O něco později se otevře 
Svatá brána také v basilice Panny Marie na 
Sv. Hostýně. Bude to při půlnoční mši na svá-
tek sv. Silvestra 2015. Nakonec bude stejný 
obřad 24. ledna 2016 i v basilice Panny Marie 
a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. 

Karel Kavička



ČTVRTLETNÍK OBCE 9

Na počátek této rubriky bychom rádi zmínili 
dva nešvary, které se v naší obci občas stávají.

Rok se s rokem sešel a než se nadějeme, jsou 
tu zase Vánoce. Chtěla bych Vám popřát, aby ty 
Vaše byly plné klidu a pohody. Stejně tak aby 

Naše kuchařka

Nelíbí se nám…
Tím prvním je špatné par-

kování některých občanů či 
jejich návštěv na nové silnici 
na návsi. Ačkoliv je tato ulice, 
díky své menší šířce než tomu 
bylo dříve, opatřena značka-
mi „zákaz stání“, přesto se 
stává, že tam nějaké to auto 
delší dobu stojí. Někdy i přes 
noc. Projet touto silnicí je 
pak značně problematické. Je 
třeba si uvědomit, že takový 
bezohledný řidič způsobuje 
problémy nejen ostatním, ale 
riskuje i postih od Policie ČR 
( za porušení dopravní značky 

B29 – zákaz stání může být uložena bloková 
pokuta až do výše 2000,- Kč). 

Tím druhým je vyhazování odpadků v pří-
rodě. Každý občan každé obce přece platí 
poplatek za odvoz odpadků, větší věci nebo 
nebezpečný odpad může odvézt do sběrného 
dvora, resp. u nás na dvůr za hasičárnou. Proto 
je zcela nepochopitelné, proč neustále v přírodě 
potkáváme pytle s odpadky a jiné „lahůdky“. 
Posledním příkladem jsou vyhozená křesla, 
která lákala otrlé k posezení v dešti v poslední 
listopadový víkend, jak vidíte na přiložené foto-
grafii. Nemyslíme si, že vyhazování pytlů s od-
padky či těchto křesel mají na svědomí občané 
Čehovic, přesto tento nešvar stojí za chvilku 
zamyšlení. Obecní pracovníci samozřejmě tyto 
nepořádky uklidí, aby naše okolí nehyzdily, je-
jich pracovní doba by však mohla být využita 
jiným a jistě prospěšnějším způsobem. 

 
Za zastupitelstvo obce Milan Smékal 

a Jaroslav Špaček

Sněhový komisárek

Ingredience:

100 g šunky, 

100 g tvrdého sýru ementálského typu, 

2 vejce vařená natvrdo, 

3 vejce, 

1 lžíce oleje, 

3 lžičky hrubé mouky, 

sůl, 

pepř, 

pár kapek citronu, 

bylinky

Postup:

Šunku a sýr nakrájíme nadrobno, vařená vejce nastrouháme nebo protlačíme kolečkem na 

brambory. Syrová vejce opatrně postupně rozklepneme a bílky vyšleháme s citronem a špet-

kou soli na tuhý sníh. Pomalu zašleháme žloutky a vmícháme nakrájené suroviny, tj. šunku, 

sýr, strouhané vejce, olej a mouku. Podle chuti osolíme (pozor, při pečení trochu dosolí i sýr), 

přidáme třeba petrželku nebo pažitku a vlijeme do menší nepřilnavé formy, kterou trochu vy-

třeme olejem. Ideální velikost je forma na srnčí hřbet, lze však použít třeba i tartaletkové for-

mičky. Pečeme asi 20 minut v troubě vyhřáté na 180°C (horkovzdušné na 160°C) dozlatova.

celý nový rok byl plný nových očekávání a spl-
něných přání. Pokud budete mít chuť, můžete si 
o nadcházejících svátcích zkusit některý z násle-
dujících receptů.
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Jemná polévka z brambor a rajčat
Ingredience:

600 g brambor, 
400 g nakládaných loupaných rajčat, 
2 šalotky, 
2 dcl šlehačky, 
700 ml zeleninového vývaru, 
panenský olivový olej, 
tymián, 
sůl

Postup:

Šalotku nakrájíme na kolečka a osmahneme na oleji. Přidáme oloupané a na kostky nakráje-
né brambory, promícháme. Rajčata rozmačkáme vidličkou a přidáme k bramborám, přilijeme 
horký vývar a vaříme zhruba 30 minut. Poté vše rozmixujeme, přilijeme šlehačku (trochu ji 
ohřejeme předem), osolíme dle chuti a necháme vařit dalších 10-15 minut. Mezitím vezmeme 
plátky chleba (1 plátek na osobu) a nakrájíme jej na kostičky. Do pánvičky dáme olej a chleba 
osmažíme. Polévku dáme do talířů, posypeme špetkou tymiánu, přidáme smažené chlebové 

kostky a podáváme. Kdo má rád, může polévku dochutit i octem

Zámecká paštika
Ingredience:

400 g králičí maso (vařené nebo pečené), 

300 g vepřový bůček (syrový), 

1 větší cibule, 
100 g slaniny, 
2 vejce, 
paštikové koření, 
česnek (2 stroužky), 
sůl, 
rostlinný olej (na vymazání)

Postup:

Maso umeleme s cibulí, přidáme na kostičky nakrájenou slaninu, vejce, koření, 

rozdrcený česnek, osolíme a směs důkladně promícháme. Chlebíčkovou formu vy-

mažeme máslem a naplníme paštikovou hmotou asi do tří čtvrtin. Formu vložíme do 

pekáčku s horkou vodou, přikryjeme alobalem a v předehřáté troubě ponecháme asi 

90 minut. Občas kontrolujeme, aby se voda v pekáčku nevyvařila. Hotovou paštiku 

vyklopíme a necháme vychladnout. Studenou ji nakrájíme na plátky a podáváme 

obloženou sezónním ovocem nebo zeleninou a pečivem. Místo králičího masa mů-

žeme použít i maso ze zvěřiny.

Vánoční štola
Ingredience:

500 g polohrubé mouky, 
2 vejce, 
150 g tuku na pečení, 
150 g cukru, 
100 g rozinek, 
100 g kandovaného ovoce, 
1 vanilkový cukr, 

Postup:

Mouku s práškem do pečiva prosejeme, přidáme tuk, tvaroh, smetanu a sůl. Vy-
pracujeme těsto, do kterého zapracujeme kůru, rozinky, ovoce a celé mandle. Ještě prohněteme a vyválíme a můžeme vložit do formy na vánočku nebo smotat do rolá-
dy. Pečeme při střední teplotě asi 40 minut. Po vyjmutí dobře potřeme rozpuštěným máslem a hustě pocukrujeme.

1 prášek do pečiva, 
150 g zakysané smetany, 
100 g mandlí, 
250 g tvarohu,
lžička citronové kůry, 
špetka soli, 
100 g rozpuštěného másla

Sváteční pečeně na víně 
s kořenovou zeleninou

Ingredience:

1 kg hovězí maso (roštěnec, zadní maso, péro, pupek...), 

sůl a pepř, 
100 g slaniny, 
2 větší cibule, 
2 mrkve, 
½ celeru, 
2 petržele, 
80 g másla, 

Postup:

Maso umeleme s cibulí, přidáme na kostičky na-

krájenou slaninu, vejce, koření, rozdrcený česnek, 

osolíme a směs důkladně promícháme. Chlebíč-

kovou formu vymažeme máslem a naplníme paš-

tikovou hmotou asi do tří čtvrtin. Formu vložíme 

do pekáčku s horkou vodou, přikryjeme alobalem 

a v předehřáté troubě ponecháme asi 90 minut. 

Občas kontrolujeme, aby se voda v pekáčku nevy-

vařila. Hotovou paštiku vyklopíme a necháme vy-

chladnout. Studenou ji nakrájíme na plátky a podá-

váme obloženou sezónním ovocem nebo zeleninou 

a pečivem. Místo králičího masa můžeme použít 

i maso ze zvěřiny.

300 ml vývaru, 
2 dcl červeného vína, 
divoké koření (bobkový list, nové koření a celý pepř), 

lžička hladké mouky
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Naše křížovka:
Moravská rozhledna
Babylon stojí na Zeleném kopci u Mohelna u Náměště nad Oslavou a tyčí se ve výšce 491 metrů nad mořem. Je jednou z nejstarších morav-

ských rozhleden. Postavena byla hrabětem Jindřichem Vilémem Haugvicem v roce 1831, původně pro zeměměřičské účely. Turistům byla ovšem 
zpřístupněna mnohem později. Je to mohutná, 40 metrů vysoká ... (1. tajenka) a podle starých pramenů byla prý ještě o jedno patro vyšší, ale to 
muselo být sneseno. Bylo to údajně v roce 1866, kdy se datuje ... (2. tajenka /B>) s Pruskem. 

VODOROVNĚ: A. Na tom místě (básnicky); souhlas; sdružení. - B. 1. tajenka. - C. Polévkový knedlíček (zastarale); okouzlení (básnicky) 
 nejvyšší orgán státní moci; revers. - D. Celní kód Ugandy; hlemýžď; kolonie; část nohy. - E. Blikat (řídce); část věty; starší 
 značka automobilu. - F. Kus uhlí; záchrana; oři; solmizační slabika. - G. Křestní kmotr (řídce); liknavec (nářečně); nealko-
 holické pivo; jednání. - H. 2. tajenka. - I. Bývalá značka čepelek; drnkací nástroj kavkazských národů; značka avivážního přípravku. 
SVISLE: 1. Sametová useň. - 2. Bábovka (zastarale). - 3. Nejinak; loudil (expresivně). - 4. Bezpečnostní trhavina; kujný nerost. - 5. Vydávat 
 hlas jako koza; londýnská čtvrť. - 6. Jinak; finiš. - 7. Mezinárodní kód letiště Antverpy; poškodit lámáním. - 8. Záhrobí (zastarale); 
 nouzové volání o pomoc; starší vztažné zájmeno. - 9. Slavnost; duo. - 10. Větší počet kusů dobytka; novozélandský pták běžec. - 11. Kaz; 
 dopis z vězení. - 12. Druh pepře; hrotová objímka. - 13. Bojové prostředky; polní plošná míra. - 14. Původkyně díla. - 15. Pokrývka hlavy. 
Pomůcka: ANR, nubuk, UG.

Výherci z minula: 
1. cena – Marie Bednářová 
2. cena – Anna Tronečková 
3. cena – Jarmila Koudelková 

Hermelínová bageta – zapečená
Ingredience:

1 bageta, 
1 ks Hermelínu, 
1 červená cibule, 
Moravské uzené, 
50 g rozpuštěného másla, 
stroužek česneku, 
olej na potření alobalu

Postup:

Bagetu (nejlépe 1-2 dny starou) pokrájíme na plátky, které zce-la nedokrojíme. Zářezy potřeme máslem s česnekem a naplníme plátky Hermelínu, uzeného masa a cibule. Plát alobalu potřeme olejem, bagetu do něj pevně zabalíme a dáme do předehřáté trou-by na 180°C zapéct na cca 10 minut. Pak opatrně rozbalíme (po-zor na páru!) a ihned podáváme, třeba se zeleninovým salátem.
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