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Milí Drahotušáci,
čtenáři Drahotušských novinek,
nastalo období adventu – období čtyř neděl před 
vánočními svátky. Je to klidná doba duchovní pří-
pravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti.

S adventním obdobím je spojena celá řada li-
dových i moderních tradic. Snažíme se mít v do-
mě jmelí, které podle tradice přináší štěstí a po-
žehnání. Adventní věnec v dnešní době hodně 
změnil podobou, ale stále nám všem připomí-
ná naději, mír, přátelství a lásku. V den svátku 
sv. Barbory máme tradici řezání třešňových větvi-
ček, které – pokud rozkvetou do Vánoc – přiná-
šejí do domu štěstí a děvčatům na vdávání před-
povídají svatbu. V dnešní moderní době děti od 
prvního prosince otevírají adventní kalendář, 
který jim připomíná blížící se Štědrý den. Další 
moderní tradicí je výzdoba domovů vánoční 
hvězdou a na konci adventu si lidé staví betlémy 
(jesličky) podle vzoru sv. Františka z Assisi.

V roce 2018 jsme oslavili dvě významná vý-
ročí. Slavili jsme 740 let od první písemné zmín-
ky o Drahotuších a zasazením Stromu republiky 
jsme oslavili 100 let od vzniku ČSR.

V Drahotušských novinkách najdete mnoho 
článků o dění v Drahotuších, ale i pozvánky na při-
pravované akce ve vánočním čase i v příštím roce.

Betlémské světlo
Betlémské světlo bude i letos k dispozici v před-
síni drahotušského kostela sv. Vavřince. Svoje 
svíčky nebo lampičky si budete moci zapálit 
a odnést do svých domovů buď v neděli 23. 12. 
od 8 h do 9 h anebo na Štědrý den 24. 12. od 
8 h do 22 h. 

 
 

ŽIVÝ BETLÉM 
 
 

 

26.12. – „na Štěpána“ 
v 15 hodin  
na náměstí  

v Drahotuších 

Velké poděkování patří všem, kteří pomohli při 
přípravě a organizaci všech oslav v letošním roce.

Ráda bych Vám tímto popřála klidné a ničím 
nerušené vánoční svátky, krásné chvíle i spoustu 
radosti s Vašimi nejbližšími, a to nejen u vánoční-
ho stromku, ale i po celý další rok. Přeji Vám také 
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů.

Vlasta Zapatová, předsedkyně OV
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Je škoda, když některé momenty zůstanou 
jen soukromými vzpomínkami. Proto píši o tom, 
co se přihodilo během mé služby v tělocvičně 
při oslavách 740 výročí Drahotuš, konaných ve 
dnech 21. až 24. června 2018.

Má sousedka z levého břehu si se svým man-
želem prohlíželi foto album, když tu se k nim při-
klonil takový obyčejný milý pán a fotoalbum si 
prohlížel s nimi. Vzpomínali na drahotušskou 
školu a na kantory, kteří v ní učili. Mou soused-
ku zajímalo, jak se pán jmenuje, protože na foto-
grafiích poznával spoustu míst a lidí. Nastal oka-
mžik ticha, když ji na otázku odpověděl, že se 
jmenuje Vojzola. To jméno nám bylo hodně po-
vědomé, ale kam ho honem rychle zařadit. No 
páni, tenhle pan Vojzola, je přece známý světový 
fotograf a má výstavu nádherných fotek na 
Osadním výboru! A jak mohl znát to všechno na 
těch fotografiích? Učil na drahotušské škole od 
roku 1974 až do roku 1983. Má sousedka za-
vzpomínala na paní učitelku Klvaňovou, jak byla 
moc hodná a ona ji poslouchala, zatímco její 
manžel, se kterým chodila do třídy, patřil k těm 
raubířům. Pan Vojzola nám pak vyprávěl, jak byl 
jednou zavolaný do ředitelny. Měl zrovna hodinu 
dějepisu, kde mluvil o anglických a amerických 
letcích ve druhé světové válce. Mluvil i anglicky. 
Byl hluboký socializmus, a tohle se na základních 
školách nesmělo. Do ředitelny šel pan Vojzola 
s obavami. V ředitelně seděla zástupkyně ředite-
le paní učitelka Klvaňová. Řekla mu, že ho slyše-
la, jak v hodině mluvil anglicky. A pak mu nabíd-
la uniformu svého manžela, plk. Klvani, který se 
za války k letcům dostal. Pan Vojzola dar nepři-
jal, ale později toho litoval. Tu uniformu by prý 
opatroval jako svátost.

Pan Vojzola pak ještě vzpomínal na rok 1975, 
kdy měli žáci navštívit kino v Drahotuších. Měl se 
promítat film Lenin v říjnu k příležitosti měsíce 
Velké říjnové revoluce. Jenže film nepřišel. Pan 
Vojzola udělal pro splnění promítacího progra-
mu maximum a jel dokonce na kole až na nádra-
ží zjistit, jestli film už dovezli. Nedovezli. Místo 
Lenina v říjnu se tedy promítala tehdy nová fran-
couzská komedie „Bažanti jdou do boje“. Ten 
den měly děti velkou radost a náramně se bavily. 
Obavy, jestli kvůli tomu nebude průšvih, se na-
štěstí nepotvrdily.

Je mi líto, že pan Vojzola už není mezi námi. 
Byl to sympatický člověk.

Lidé při prohlížení fotek hodně vzpomínali. 
U jedné černobíle fotografie ze školního prostředí 
jsem se třeba dozvěděla, že některé dívky nemoh-
ly cvičit, protože měly paruky. Byla to tenkrát ta-
ková móda, a kdo neměl paruku, jako by nebyl.

Na jiné černobílé fotografii byla spousta lidí ve 
sněhu s lopatami. Opodál stojící pán mi řekl, že 
dříve to fungovalo tak, že když napadl sníh, dra-
hotušáci se nejdříve postarali o domácí zvířectvo, 
pak vzali lopaty a společně šli odhrnovat cesty.

Přeji nám všem, ať se daří. Jana Detvay

Vzpomínka na oslavy
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Jak jsme slavili 100 let republiky
I když máme zemi malou, je krásná a naše! Zaslouží si pořádné osla-

vy svého stoletého jubilea.
Celý národ, všechna města, instituce i obyčejní lidé proto celý rok pře-

mýšleli, jaký způsob oslavy by byl ten úplně nejlepší a současně unikátní.
I my jsme se v naší škole připravili několik akcí, kterými jsme uctili 

výročí 100 LET VZNIKU REPUBLIKY.
Zúčastnili jsme se kladení kytic k bystě T. G. Masaryka u příležitosti 

výročí jeho úmrtí. Vyrobili jsme národní znaky a vlajky a vyvěsili je do 
oken naší školy.

 Vysadili jsme na školním dvoře náš národní strom – lípu. Zapojili 
jsme se do celorepublikové výtvarné soutěže Republice k narozeninám 
a do vědomostní soutěže Co (ne)víte o první republice?

Společně s žáky školy jsme vymysleli akci nazvanou Pochod po sto-
pách T. G. Masaryka v Hranicích.

Dne 25. 10. 2018 žáci 9. třídy navštívili místa v Hranicích, kde po-
býval T. G. Masaryk. Nejprve šli na náměstí, kde měl T. G. Masaryk v ro-
ce 1924 projev. Následně pochodovali do vojenských kasáren, kde si 
prohlédli zrekonstruovaný Zrcadlový sál a také nově vzniklé muzeum 
Hranické akademie. Další zastávkou byla Kaple sv. Barbory v areálu 
kasáren.

Velký dík patří pánům kpt. Hamplovi a kpt. Kabátovi, kteří se nám 
po celou dobu věnovali a poutavě nám vyprávěli o historii akademie, 
areálu a budov hranických kasáren.

Součástí naší školy je i budova školní jídelny, ve které pro všechny 
strávníky paní kuchařky nachystaly krásnou a poučnou výstavu Kuchy-
ně a její vybavení v dobách první republiky.

 Kromě toho nám celý týden od 22. 10. do 26. 10. vařily tradiční jíd-
la z této doby podle starých receptů, jejichž názvy zní poněkud podivně 
a starobyle – obkázanica, grenadýrmarš, cacarka nebo dumlikačka.

V neděli 28.10.2018 se naše škola zúčastnila zasazení lípy v Draho-
tuších v Záchalupčí a pietní akce kladení věnců před základní školou. 
Chybět zde nesměla vystoupení našich drahotušských školáků.

V průběhu celého roku jsme se připravovali na oslavy 100 let vzniku 
republiky. Ale jak to tak bývá, najednou je ten významný den pryč a nám 
nezbývá než popřát republice samé dobré časy pro příštích 100 let.

Mgr. Libuše Blahová

Vážení čtenáři Drahotušských novinek, milí přátelé drahotušské školy,
 v době, kdy budete procházet tyto řádky, budeme již prožívat advent. Ten má s sebou přinést 
zklidnění, rozjímání a dobročinnost. Náš živostí styl je ale jiný, nutí nás pospíchat, a proto je, 
bohužel, čím dál složitější najít čas pro ono již zmiňované rozjímání. Vždyť ze všech stran sly-
šíme- a nejsme jiní – jak všichni „nestíháme“.

Zkusme se ale přece jenom na chvíli párkrát zastavit a zapalme adventní věnce, přivítej-
me Mikuláše, ozdobme svůj domov větvemi a jmelím, rozsviťme vánoční strom a zazpívejme 
si koledy s přáním všeho dobrého nejen v čase vánočním, ale i v nově příchozím roce kalen-
dářním. Mysleme na své blízké, přejme všem štěstí, zdraví, klid a mír.

Děkuji tímto zároveň za krásná věnování, která jste nám vepsali do pamětní knihy v době 
oslav obce. Děkuji Vám všem, kterým je drahotušská škola a její život blízký.

Mgr. Dagmar Pospíšilová, ředitelka školy
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V září jsme v naší mateřské škole v Draho-
tuších úspěšně odstartovali nový školní rok. 
I letos jsme se snažili připravit pro děti co nej-
příjemnější prostředí. Děti již při prvním dnu 
byly zaujaty novými barevnými malbami na 
zdech jak ve třídě Sluníček, tak i ve třídě Be-
rušek. Navíc jsme vytvořili pro lepší orientaci 
v prostoru třídy starších dětí (Sluníček) tzv. 
hrací koutky. Jedná se o u dětí velice oblíbe-
ný koutek Přírody, kde chováme a pozorujeme 
šneky, brouky, strašilky a v neposlední řadě ta-
ké housenky různých druhů motýlů. Dále kout-
ky Knihy a písmena, Domácnost, Konstruktivní 
hry, Kostky, Ateliér, Společenské hry a následně 
budou realizovány koutky Psaní, Dílna a Poku-
sy a objevy.

I letos jsme se zapojili do grantového pro-
gramu města Hranic a zažádali o spolufinanco-
vání námi vytvořených projektů. Schváleny nám 
byly starší projekty Příroda a Doprava a také 

zcela nové Co slyšíš, když zavřeš oči a Věda je 
zábava. Díky těmto projektům jsme do mateř-
ské školy pořídili mnoho nových pomůcek, knih 
a materiálu zaměřující se k tématu projektů. 
V rámci projektu Co slyšíš, když zavřeš oči, 
jsme se v říjnu účastnili muzikoterapie, kde 
měly děti možnost poznat zajímavé nástroje 
a jejich zvuky. V rámci projektu Věda je zába-
va nás teprve čeká návštěva Pevnosti pozná-
ní v Olomouci.

Novinkou od října letošního roku je u nás 
také nabídka kroužků, které realizujeme za 
spolupráce agentury Berukroužky. Kroužky 
probíhají pod vedením paních učitelek z ma-
teřské školy. Děti mají tak možnost se rozvíjet 
v oblasti pohybových dovedností v kroužku po-
hybovém, v oblasti tvořivosti v kroužku výtvar-
ném a v oblasti sebeobsluhy a rozeznávání 
nejrůznějších vůní a chutí v kroužku Kuchtíků. 

Bc. Michaela Matějková

Co se děje v naší školce?

Vybíjená s úsměvem
V úterý 9. října 2018 se sešla stovka dětí 

v Drahotuších za školou. Probíhal zde již 
7. ročník turnaje mezi vesnickými ško-
lami, který každoročně pořádá ZŠ Dra-
hotuše.

Letos se slavnostního zahájení zúčastnil 
Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru školství, 
kultury a tělovýchovy MÚ Hranice, který pře-
dal zdravici pana starosty Jiřího Kudláčka. Ře-
ditelka školy Mgr. Dagmar Pospíšilová popřá-

la všem sportovcům úsměv na tváři a spoustu 
příjemných sportovních zážitků. Milým zpest-
řením v úvodu bylo taneční vystoupení děvčat 
ze 7. a 8. třídy. Ve volných chvílích děti využí-
valy zázemí školního dvora – průlezky, ping-
pongové stoly, koše na basketbal a víceúčelo-
vá hřiště.

A zde jsou výsledky sportovního klání:
1. místo – ZŠ Hustopeče
2. místo – ZŠ Bělotín
3. místo – ZŠ Drahotuše 
4. místo – ZŠ Potštát
5. místo – ZŠ Jezernice 

Děkujeme městu Hranice za finanční pomoc 
v rámci grantového programu a vedení města 
za podporu.

Děkujeme všem za účast, skvělou atmosfé-
ru, nádherné sportovní výkony a těšíme se pří-
ští rok na opětovné setkání v Drahotuších. 

Za pořadatelský tým
Mgr. Eva Pražáková a žáci 9. třídy
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Drahotušská drakiáda

Z činnosti Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Drahotuše

Budoucí prvňáčci! 
 

Přijďte se za námi podívat do naší  
Základní a mateřské školy  

v Hranicích IV-Drahotuších. 
 

Budeme Vás i Vaše rodiče čekat. 
 

 
 

 
V pátek 5. 4. 2019 od 14.00 do 18.00 hod.  
a v sobotu 6. 4. 2019 od 8.00 do 10.00 hod. 

koná se  

zápis do 1. třídy 
pro školní rok 2019/2020 

 
Zapisují se děti narozené od 1. září 2012 do 31. srpna 2013. 

Rodiče nebo zákonní zástupci přinesou k zápisu rodný list dítěte  
a svůj občanský průkaz. 

 
Těšíme se na Vás. 

Učení se nebojíme, snadno
všechno pochopíme

Základní a mateřská škola v Drahotuších se i v letošním školním ro-
ce účastní projektu vyhlášeného ministerstvem školství a spolufinan-
covaného Evropskou unií. Do vypsaného programu jsme byli zařazeni 
s naší dvouletou koncepcí nazvanou Učení se nebojíme, snadno všech-
no pochopíme.

Činnosti v rámci tohoto projektu jsou různorodé, ale jejich cíl je spo-
lečný – podpora, rozvoj a motivace žáků a pedagogů při výcho-
vě a vzdělávání.

V loňském školním roce byly úspěšně realizovány a dokončeny čtyři 
aktivity. Dvě z nich probíhaly v mateřské škole a byly zaměřeny na dvou-
leté děti: paní učitelky absolvovaly vzdělávací program specializovaný 
na rozvoj těchto dětí, s péčí o ně pak přímo ve školce pomáhala tzv. 
chůva. V základní škole si žáci opakovaně vyzkoušeli metodu CLIL, kte-
rá nenásilně využívá angličtinu v nejazykových předmětech, a učitelé 
měli možnost prostřednictvím vzájemných návštěv ve výuce sdílet své 
zkušenosti s pedagogy jiných škol.

Další čtyři aktivity byly časově naplánovány na dva po sobě násle-
dující školní roky, budou tedy pokračovat i letos. Jedná se o tandemo-
vou výuku, kurs zábavné logiky a deskových her, podporu žáků formou 
doučování a o mimoškolní přípravu žáků na přijímací zkoušky na střed-
ní školy.

Zkušenosti ukazují, že zapojení do zmíněného projektu je pro žáky 
naší školy velmi přínosné – pomáhá jim nejen upevnit či zlepšit jejich 
znalosti, ale umožňuje jim naučit se i něco nového. 

Mgr. Ilona Adámková, Ph.D.

V sobotu 6. října proběhl již 5. ročník drakiády na letišti v Drahotu-
ších. Počasí nám přálo, krásně foukalo a tak se nad letištěm vznášelo ví-
ce jak 100 draků.

Porota měla nelehký úkol z takového množství vybrat toho, který vy-
hraje hlavní cenu a to vyhlídkový let, věnovaný Aeroklubem Hranice. 
V množství krásných, jak kupovaných tak i doma vyrobených draků na-
konec zvítězil drak ve tvaru psaníčka, patřící Aničce Strýčkové. Porota 
hodnotila nejen krásu ale i originalitu a letové schopnosti, ale i největ-
ší ozembuch dostal cenu útěchy.

Děti si opekly buřty a také zasoutěžily, někteří využili možnost za-
jezdit si na malých terénních motorkách nebo se posadit do letadla. 
Všichni jsme si krásný den užili a těšíme se zase za rok.

Jitka Krejčiříková

V letošním roce se v měsíci březnu konala výroční valná hromada Základní organizace ČZS Drahotuše, kde jsme jako vždy 
zhodnotili minulý rok a rozvrhli jsme si činnost v roce letošním.

V sobotu dne 26. května byl uspořádán pro členy a příznivce zahrádkářů zájezd do botanické zahrady a arboreta Mendelo-
vy university v Brně. Zde byla komentovaná prohlídka zahrady a expozice výstavy „Iris 2018“. Další zastávka byla V Čejkovi-
cích, kde probíhal XXIII. ročník vinných trhů v prostorách zámku s prohlídkou historických Templářských sklepů a bylinkového ráje „Sonnentor“.

Dále ve dnech 23. – 24. června 2018, v rámci Oslav obce a 100 let výročí republiky, naši členové Josef Kolář, Michal Bartoš a Karel Thiel při-
pravili a byli garanty expozice Základní organizace ČZS Drahotuše ve zdejší základní škole. Kdo výstavu a jednotlivé expozice zdejších organizací 
a spolků navštívil, připomenul si léta již vzdálená a jistě zavzpomínal nad dobovými fotografiemi a artefakty a měl možnost nahlédnout do kro-
nik spolků a obce.

V sobotu 29. září 2018 se uskutečnil v prostorách osadního výboru již VI. ročník Výstavy ovoce, zeleniny a květin, naší základní organizace, 
kde byly ke shlédnutí výpěstky nejen členů naší základní organizace, ale i našich příznivců, kteří se vždy rádi přidají a pochlubí se rovněž svými 
výpěstky.

Za ZO ČZS Drahotuše připravil Jan Trefil
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Náš sbor svou činnost v letošním roce výro-
čí 100. let založení ČSR směroval k této slávě.

V letošním roce jsme pořádali již 11. ročník 
Velikonočního turnaje ve stolním tenise.

V měsíci červnu náš sbor pořádal soutěž po-
žárních družstev o pohár Osadního výboru, ta-
to soutěž byla po letech zařazena do Velké ce-
ny okresního sdružení. Soutěž se konala poprvé 
od založení sboru na zdejším letišti, v mužích 
vyhrál Prchalov a v ženách Radíkov.

Nejen sportem jsme se činili, naši členové 
se v hojném počtu zúčastňovali brigád, jak na 
udržování techniky a zbrojnice, tak na brigá-
dách jako sběr kovového odpadu a pomoci 
obci.

Naši členové se aktivně podíleli na vodění 
medvěda a na oslavách 740. let od první pí-
semné zmínky o obci Drahotuše.

V dubnu členové zásahové jednotky v rám-
ci bezpečnostního dne ve zdejší škole sezná-
mili žaky s naší technikou a s následnou ukáz-
kou použití požárních hasicích přístrojů. Kon-
cem května naši zbrojnici navštívily děti ze 
zdejší mateřské školky. Pro tyto děti bylo nej-
větším zážitkem vodní sestřikování kuželek 
džberovkou, ale hlavně svezení v zásahovém 
autě s použitím sirén.

Letošní rok byl pro naši zásahovou jednot-
ku dost náročný v rámci represe (hašení a ná-
sledná likvidace požárů). Netečností (lhostej-
ností) a lajdáctvím některých našich spoluob-
čanů, přes informovanost o nebezpečí požárů 
při obrovském suchu, naše jednotka zasahova-
la celkem u osmi požárů. Tímto musím pochvá-
lit členy zásahové jednotky, že si počínali víc 
jak profesionálně.

Na příští rok náš sbor plánuje řadu spor-
tovních a kulturních akcí, na které Vás srdeč-
ně zveme. A také Vám do Nového roku 2019 
přejeme hodně zdraví a štěstí a díky za Vaší 
přízeň.

Za SDH Drahotuše starosta
Ladislav Koutný st. a výbor SDH

Z činnosti sboru dobrovolných hasičů Drahotuše v roce 2018
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Vodění medvěda je spolu s pochováváním 
basy vyvrcholením masopustu. Je obdobím zá-
bavy, veselí, hojnosti jídla a pití před začátkem 
čtyřicetidenního půstu, jehož účelem je sou-
středění a příprava věřících na největší křes-
ťanské svátky roku – Velikonoce.

Zprávy o průběhu masopustu jsou známy 
už od středověku. Lidé se převlékali do maškar, 
prováděli rozpustilé hry a putovali ulicemi se 
zpěvem a tancem. Maškarní průvody chodily 
od domu k domu, maškary v nich tančily a ba-
vily jejich obyvatele. Masky i průběh veselice 
závisel na místních tradicích.

V žádném průvodu však nechyběl medvěd 
a kobyla, popř. jiná zvířata. Zvířecí masky mají 
velmi dlouhou tradici a pocházejí z doby před 
rozšířením křesťanství. Lidi vždy lákalo brát na 
sebe podobu zvířat a s ní i jejich vlastnosti – sí-
lu, lstivost a další, které jim připisovali. Med-
věd je původním symbolem síly a plodnosti. Byl 
a dodnes zůstává hlavní postavou všech prů-
vodů spolu s medvědářem, který ho vodí na ře-
těze a občas přetáhne býkovcem. Naoko ho 
tak trestá za neposlušnost, mručení, skákání 
a vrážení do lidí. Ze starých záznamů je patrné, 
že kdysi chodil medvěd po čtyřech. U tlamy mí-
val velký zámek s řetězem, při každé zastávce 

Vodění medvěda

se zvedl na zadní a tancoval, k čemuž mu med-
vědář hrál na píšťalu. Zastávek nebylo málo, 
a tak někdy medvěda vozili. Ženy a dívky z ka-
ždého domu si s ním musely zatancovat – od-
mítnout nešlo. Za tanec bývá medvěd a jeho 
doprovod odměněn koláči, koblihami a dalším 
pohoštěním, k nimž patří i štamprle alkoholu. 
Tyto odměny jsou tradičním odrazem štědrého 
období před dobou půstu.

Také v Drahotuších jsme tuto tradici po čty-
řiceti letech obnovili. Již podvakrát jste tak 
mohli potkat průvod s medvědem a medvědá-

Letiště v Drahotuších má za sebou další rok své existence, kdy se ur-
čitě zapsalo do vzpomínek mnoha lidí, kteří jej navštívili ať již individu-
álně či při různých akcích, které se zde pořádaly.

Aeroklub Hranice z.s., který je provozovatelem letiště pořádal i v tom-
to roce výcviky nových pilotů na kluzácích i na motorových letadlech. Ti 
zkušenější sportovní piloti po tréninku na „domácím“ letišti vyráželi do 
světa hájit barvy hranického aeroklubu a také barvy České republiky na 
mezinárodním poli. K neúspěšnějším patřili plachtaři Petr Krejčiřík a je-
ho syn Radek. Petr Krejčiřík vybojoval v květnu v Rusku na závodě 
Grand Prix 3. místo a poté na mistrovství ČR skončil čtvrtý v kombino-
vané třídě. Výsledek si vylepšil vítězstvím na mistrovství Slovenska ve 
stejné třídě. Radek se stal mistrem ČR v 15 metrové třídě. Během léta 
vybojoval nedříve Radek v Polsku na mistrovství světa v 15 metrové tří-
dě 12.místo a potom Petr na mistrovství světa ve volné třídě konaném 
v Hosíně u Českých Budějovic obsadil 15. místo a v soutěži družstev ob-
sadil český tým 3.místo.

I drahotušští piloti akrobatických letadel se v soutěžích neztratili. Na 
mistrovství ČR, konaném v Břeclavi obsadil Lukáš Ponížil 5. místo v ka-
tegorii Intermediate a Robert Sítko se stal mistrem ČR v kategorii 
Sportsman.

Pro veřejnost pořádal Aeroklub Hranice individuální seznamovací le-
ty motorovými letadly po blízkém i vzdáleném okolí Hranic.

V červnu v termínu 22. – 24. poté proběhla parašutistická soutěž 
Moravská brána s tradicí několika desítek let, kdy parašutisté soutěží 
v přesnosti přistání a snaží se došlápnout na bod o průměru 3 cm. V té-
to soutěži zvítězila Lenka Buršová, členka Paraklubu Hranice, která zví-
tězila v celém Moravském poháru, jehož je tato soutěž součástí.

Během roku probíhaly i tandemové seskoky pro veřejnost, které po-
řádá na našem letišti externí firma.

K životu na letišti patří neodmyslitelně i letečtí modeláři, kteří na 
modelářské ploše v jižní části letiště pořádají během roku setkání mo-

Letiště Drahotuše v roce 2018
delářů z celé Moravy s účastníky i ze Slovenska a Polska. Tyto akce, kte-
ré proběhly v letošním roce dvě, a to v květnu a v září se těší velké ob-
libě účastníků i diváků.

Dne 4. listopadu bylo celé letiště uzavřeno pro letecký provoz, pro-
tože se zde konalo mistrovství ČR volných modelů kategorií A3, H a P30 
pořádané modelářským klubem Aeroklubu Hranice.

Pro děti jsme uspořádali 6.října již 5. ročník oblíbené Drakiády.
Na našem letišti proběhly již tradiční čtyři burzy veteránského zboží, 

které jsou velmi oblíbené a navštěvované prodejci z celé Moravy a také 
z Polska. Milovníci veteránů se sešli na dalším ročníku Air-Auto-Moto 
Vetránfestu, který proběhl 2. června za účasti více než stovky historic-
kých vozidel a letadel.

Poprvé bylo letiště využito pro soutěž v požárním sportu, kterou zde 
uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Drahotuše dne 9. června. I této ak-
ce se zúčastnilo několik set účastníků a diváků.

K dalším neleteckým akcím na letišti patří již několik let hudební fes-
tival „Letiště“, který se uskutečnil ve dnech 14. – 15. července.

řem, které doprovázela spousta dalších tradič-
ních i moderních masopustních figur. Nejinak 
tomu bude po novém roce, kdy budeme vodit 
medvěda v sobotu 22. února 2019. Průvod 
nezvoní na každý dům. Navštěvujeme pouze 
domy, kde nás buď předem osloví nebo kde 
nás čekají s otevřenými dveřmi.

Pokud máte o tanec s medvědem zájem 
a chcete, aby u Vašeho domů průvod zastavil, 
dejte nám vědět do schránky osadního výboru 
nebo v knihovně.

Petra Birnbaumová
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Kalendář na roK 2019
„Pamatujte na své Představené…“

Farnost Drahotuše jako každý rok vydala ka-
lendář. Tentokrát budou představeni kněží děka-
nátu Hranice a další pracovníci v duchovní službě. 
V rámci dobrých vztahů i s ostatními církvemi pů-
sobícími v Hranicích, jsme uvedli i jejich představe-
né. Také jsme mysleli i na naše olomoucké bisku-
py. Od poloviny listopadu bude k dispozici 
v kostelích děkanátu Hranice za 55 Kč. Na-
jdete v něm církevní i světské kalendárium a také 
církevní akce konané na území děkanátu Hranice, 
olomoucké arcidiecéze či významné akce v ČR. 

Živý betlém – bude tradičně
na sv. ŠtěPána 

středa 26. Prosince v 15:00
Rozhodli jsme se, že letos živý betlém po-

někud omladíme. Proto sháníme malé a schop-
né děti mladšího školního věku, s nimiž nacvi-
číme scénku letošního živého betléma. Už teď 
se můžete těšit na středu 26.12. v 15:00 před 
kostelem sv. Vavřince v Drahotuších. S dětmi za-
čneme zkoušet, jak začnou roráty. To nezname-
ná, že nepotřebujeme dospělé. Živý betlém je 
pro nás pro všechny.

roráty – ranní mŠe svaté Pro 
děti v době adventní

Děti přicházejí s lampičkami, se kterými je na 
začátku světelný průvod. Mše svatá trvá 20 mi-
nut a po ní jsou zvány na faru k snídani. To vše 
stíhají, než začne škola. Letos v prosinci budou 
vždy v pondělí a úterý v 6:40.

vánoční bohosluŽby
• Štědrý den v pondělí 24. prosince 2018 
v 15:00 pozveme všechny děti na Otvírání bet-
léma. A na tradiční „půlnoční“ Vás zveme 
opět na 22:00.
• Ostatní vánoční dny: v út 25.12. a st 
26.12., pak NE 30.12. 2018 a ÚT 1.1. 2019 bu-
de mše svatá v drahotušském kostele vždy v 8:00.
Bude také možnost předvánoční svátosti smí-
ření a 25.12. 14:00–16:00 otevřený kostel ne-
jen k navštívení betléma.

Předvánoční Koncert
v drahotuŠích a Partutovicích

Pěvecký sbor Cantus Morkovice vy-
stoupí v sobotu 15.12.2018 nejprve ve 14:30 
v kostele sv. Mikuláše v Partutovicích a po-
tom téhož dne v sobotu 15. prosince 2018 
v 17:00 v kostele sv. Vavřince v Drahotuších. 

tři Králové a tříKrálová sbírKa
Na tříkrálovou sbírku, která se bude konat 

o víkendu 4. – 6. ledna 2019, (převážně v SO 
5.1.) hledáme nové krále, kteří by chodili v Dra-
hotuších. Zveme ochotné děti, které by chtěly 
zkusit prožít toto vánoční dobrodružství.

Jedná se o celonárodní sbírku, která začíná 
1.1. 2018 a končí 12.1. pod záštitou Charity ČR. 
U nás ji má na starost Charita Hranice. Koled-
níci jsou řádně označeni a pokladničky řádně 
zapečetěné. S dětmi jde vždy zodpovědná oso-
ba, která má průkaz s pověřením Arcidiecézní 
Charity Olomouc.

Veškeré informace o této sbírce naleznete 
na www.trikralovasbirka.cz.

sPolečensKý večer naŠich 
farností tentoKrát 

v loučce u liPníKa nad bečvou
V sobotu 12. ledna 2019 od 19:30. Ja-

ké téma večera vymyslí na Loučce, bude pro nás 
ještě překvapením. Každopádně zábava, občer-
stvení, tanec a další program doprovázený hu-
debním tělesem tamního pana faráře zvaným 
Faťamorgana, je vždycky skvělý, tak neváhejte! 
Občerstvení hojné a vstupné dobrovolné. 

Pravidelná PozvánKa
na mŠe svaté v drahotuŠích

• Nedělní mše svaté v kostele sv. Vav-
řince v Drahotuších jsou každou neděli v 8:00. 
Každou 4. neděli v měsíci je mše svatá zaměře-
na více k dětem. Ve všední dny můžete přijít na 
mši sv. také, bývá v PO a PÁ v 17:00. Drahotuš-
ská farnost je rozsáhlá a stará se i o přifařené 
obce, kde je mše sv. 1x za měsíc v sobotu 
s nedělní platností 17:00 zpravidla v tomto po-
řadí v měsíci: 1. Velká, 2. Milenov, 3. Radíkov, 
4. Slavíč.
• Při mši svaté vždy za někoho zvlášť 
prosíme. Často se dávalo na výroční mše za 
zemřelé, které pro rodinu také byly spojeny 
s návštěvou hřbitova. Ale má velikou cenu 
prosit i za živé. Mše svatá má nedocenitelnou 
hodnotu a jsme při ní spojeni s celou církví 
v jedno společenství s Kristem. Proto k tomu 
také přidáváme svůj úmysl. Může to být vhod-
ná příležitost, kdy se sejde celá rodina. Zpra-
vidla po nedělní mši svaté si můžete domluvit 
„svoji rodinnou mši“ v sakristii farního kos-
tela.

eKumenicKé bohosluŽby
v drahotuŠích

Ekumenická bohoslužba je společnou přá-
telskou modlitbou několika církví, které se hlá-
sí ke křesťanství. Scházíme se takto v rámci 
týdnu modliteb za křesťanskou jednotu v dra-
hotušském kostele vždy v prvním měsíce v ro-
ce. Po letošních vánocích se sejdeme v neděli 
20. ledna 2019 v 16:00. Po bohoslužbě bu-
de čas k osobním setkáním a malému občerst-
vení.

Také se tradičně scházíme v Husově sboru na 
ul. Hranická vždy v letním čase k oslavě svátků 
Cyrila a Metoděje. Toto setkání je naplánováno 
na čtvrtek 4. července 2019 v 16:00.

dalŠí PozvánKy z Kalendáře 2019
• Kaple Panny Marie Lurdské – otevřena 
11.2. od 7:00 do 17:00 a také během celého 
května a října. 
• Sv. Valentin v drahotušském kostele v ne-
děli 17.2. při mši sv. v 8:00.
• Velikonoční bohoslužby: Křížová cesta 
u sv. Anny – na Velký pátek 19.4. v 9:00; Před 
tím ve farním kostele: Zelený čtvrtek 18.4. mše 
sv. v 16:00, na Velký pátek obřady v 16:00 a na 
noc Bílé soboty 20.4. ve 21:00. Na velikonoční 
neděli 21.4. a také v pondělí 22.4. bude mše sv. 
v 8:00.
• Oslava sv. Floriána v drahotušském kos-
tele v neděli 5.5. v 8:00 (v 7:30 průvod od ha-
sičské zbrojnice ke sv. Floriánu a kladení věnce).
• Průvod Božího Těla v neděli 23.6. po mši 
sv. v 8:00 je průvod na náměstí ke 4 oltářům, 
doprovází Partutovjanka.
• Farní den v neděli 9. 6. 2019 od 14:00 na 
farní zahradě v Drahotuších.
• Výročí posvěcení farního kostela osla-
víme v neděli 14.7. v 8:00.
• Pouť ke sv. Anně v neděli 28. července. 
Mše sv. bude v 10:00 před kaplí sv. Anny.
V rámci programu drahotušské poutě – 
tedy i v sobotu 27.7. a v neděli 28.7. bývá ote-
vřený také celý farní kostel sv. Vavřince od 9:00 
do 18:00. 
• Adorační den ve středu 31.7. bude po ce-
lý den otevřený kostel k modlitbě.
• Slavnost sv. Vavřince, patrona kostela 
– v neděli 11. srpna v 8:00.

Další akce přináší průběžně náš Infor-
mační list.

nabídKa sluŽeb ve farnosti
Fara (budova vedle mateřské školy) má být 

místem setkávání. Farníci zde prožívají setkání při 
společenství i mimo mši svatou. Jedenkrát ročně 
je farní den, kdy je fara otevřena opravdu všem. 

Na faře se můžete také zastavit, když něco 
potřebujete z oblasti duchovní služby. 

Chcete-li se stát křesťany, nejprve se připra-
víte na křest. Křest můžete chtít i pro své děti. 
Nejde však jen o nějakou úvodní slavnost, ale 
o vstup do života s Bohem. Proto je vhodné se 
na křest také řádně připravit. Máte-li touhu po 
křtu ať svém, či svého dítěte, nebojte se přijít na 
faru. Lze řešit i situace, kdy např. nežijete v cír-
kevně uzavřeném manželství apod.

V rozvíjení víry dětí pomáháme výukou ná-
boženství na zdejší základní škole. Přibližně ve 
věku 3. třídy se mohou děti připravovat na prv-
ní svatou zpověď a svaté přijímání. Podmínkou 
k tomu je snažit se žít křesťanský život.

Připravujeme také dospělé a to na svátost biř-
mování. Skrze tuto svátost vás církev utvrzuje, že 
jste dospělí křesťané, kteří jsou schopni si svou 
víru obhájit. Nejste-li biřmováni, příprava trvá asi 
rok a osvojíte se při tom křesťanské učení. ––>

ZpráVy Z farnosti sV. VaVřinCe V DrahotUšíCh

http://www.trikralovasbirka.cz
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Příroda nám dává jasně najevo, že léto 
skončilo, den se krátí, vytahujeme teplejší ob-
lečení a pomalu přemýšlíme nad vánočními 
dárky. Pro Divadelní spolek Tyl Drahotuše to 
znamená, ohlédnout se za uplynulou sezónou 
a připravovat se na další již 156. divadelní se-
zónu. Pokud jste letos nestihli navštívit naše 
představení „Bezkontaktní ženy“ máte po-
slední možnost: 16.11. v 19 hodin hrajeme 
v Horních Těšicích a 1.12. v 17 hodin v přerov-
ské Sokolovně.

Současně jsme začali studovat novou hru. 
Výběr hry je vždy velké dilema. To, že hrajeme 
pro pobavení, je pro naše příznivce známou 
skutečností. Ovšem vybrat hru, kde by si za-
hráli všichni aktivní herci a popřípadě sehnat 
další na doplnění souboru, je oříšek. Ale po-
vedlo se a my se začínáme připravovat. Letos 
jsme opět hledali mezi českými autory. Volba 
padla na autora kriminálních komedií Jana 
Váchala a jeho komedii „Paní Fantomasová 
se zlobí aneb zločin v Muzeu čerstvého umě-
ní“. Jedná se o ztřeštěnou komedii o jednom 
manželském sporu, který může vyřešit jen 
loupež. Ve hře bude i vzácná známka Zelený 
Mauricius. Fantomas a Fantomasová se roz-
hodnou utkat, kdo bude úspěšnější v loupeži 
známky. Zvítězit může jen jeden a jak to vše 
dopadne? Na to si budete muset ještě chvíli 
počkat. My jen doufáme, že vás opět pobaví-
me. Premiéru plánujeme v únoru a již tradič-
ně ve Velké. 

V neděli 9. prosince v 17 hodin pokračuje 
malá divadelní přehlídka amatérských soubo-
rů „Pobečví 2018“ představením komiksové 
komedie „Čtyři vraždy stačí…“ v podání vel-
mi známého a úspěšného souboru Dostavník 
z Přerova, na které vás srdečně zveme.

Děkujeme všem našim příznivcům za pod-
poru a těšíme se na setkání s vámi při našich 
vystoupeních.

Za DS Tyl Drahotuše Pavla Tvrdoňová

Ds tyl Drahotuše připravuje kriminální komedii

Mladí také vstupují do manželství a vzájem-
ně se sobě odevzdávají. Manželská příprava se 
domlouvá cca 3 měsíce před svatbou. Cítí-li ně-
kdo duchovní povolání, i za tímto účelem se mů-
že obrátit na faru.

Nemocným se též nebojte zavolat kněze. 
Rád je povzbudí skrze svátost smíření, sv. přijí-
mání, ale také svátostí pomazání nemocných. 

Když někdo z věřících umírá, kněz je kdyko-
li připraven ho zaopatřit svátostmi. Potřebuje-
te-li vybavit pohřeb, je třeba se nejdříve domlu-
vit s knězem a pak další náležitosti vyřizovat na 
pohřební službě.

Křtem a aktuálním životem víry máte též 
právo stát se i kmotry druhým. Potvrzení o křtu 
i pro svátost manželství či biřmování dostane-
te na osobní požádání na faře.

Pokud jste jakkoliv přispěli naši farnosti; 
ať už modlitbou, prací, dobrým slovem, radou 
či financemi, přijměte upřímné poděkování: 
„Pán Bůh zaplať“.

Těší se na Vás a Boží požehnání Vám vypro-
šuje celá římskokatolická farní obec v Draho-
tuších.

P. Radomír Šidleja, farář
 

KontaKty a informace
o farnosti

• Pravidelný Informační list – připravuje-
me jej na každou neděli. Najdete zcela kon-
krétní pozvánky na následující dny, organizační 
sdělení nebo také oslavence z řad návštěvníků 

bohoslužeb. Tento přehledný zpravodaj najde-
te též na internetu, kde jsou i další informace 
o činnosti farnosti: http://farka.antiochia.cz.

• Kontakty na farnost:
 Nám. Osvobození 1,
 Hranice IV, Drahotuše 753 61
 e-mail: farka@antiochia.cz
 telefon: 581 616 139

• Číslo účtu farnosti u ČS je 
 1880253309/0800

• Správcem farnosti je P. Radomír Šidle ja. 
Z drahotušské fary jsou spravovány také farnos-
ti Potštát a Partutovice. K dispozici je i pastorač-
ní asistent Vojtěch Hýbl.

http://farka.antiochia.cz
mailto:farka@antiochia.cz
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Uprostřed sezóny, 24. dubna 2018, Diva-
dlo Ventyl oslavilo 5 let své existence. Za tu 
dobu přivedlo na svět stejný počet inscena-
cí, z toho 2 v českých premiérách, odehrálo 
142 představení s 15 000 diváky.

Právě skončená 5. sezóna byla nadmíru úspěšná, francouzskou novin-
ku Dokud nás milenky nerozdělí jen v Hranicích zhlédlo na čtyřech vypro-
daných představeních 1700 diváků a hra měla celkem 25 repríz. Dohrá-
vala se komedie Dva nahatý chlapi, kteří dosáhli 35 repríz, a v květnu se 
do repertoáru vrátila v obnovené premiéře komedie Z. Podskalského Liga 
proti nevěře.

Do dalších her stále hledáme spolehlivé lidi, kteří by chtěli divadlo 
zkusit, uplatnění najdou nejen na jevišti, ale i v zákulisí.

Čtenářům přeji příjemné a klidné prožití Vánoc a úspěšný nový rok 
2019. Kamil Štroncer

Jmenuji se Eva Lýsková. Od února 2018 jsem zahájila pedagogickou 
činnost ve svém soukromém klavírním studiu v Drahotuších (Nám. Osvo-
bození 48). Vyučuji hře na klavír děti od čtyř let i dospělé. Věnuji se ma-
lým a velkým začátečníkům, nebo pomáhám zdokonalovat pianistické 
dovednosti dosažené v minulosti. Současně s hrou na klavír se věnujeme 
hudební teorii, improvizaci a rozšiřování přehledu o hudebním světě. 
Rozvíjející se klavíristé hrají nejen pro sebe, ale také na veřejných vystou-
peních. Ve středu 12. prosince potěší děti své blízké na vánoční besídce 
v Koncertním sále v Zámecké ulici čp. 118 v Hranicích. V neděli 13. led-
na uspořádáme pro posluchače varhanní koncert v drahotušském koste-
le. Další koncert máme naplánovaný na květen. 

Hudba je umění, které přináší do života radost a činí šťastné nás sa-
motné i lidi, kterým klavírní hru předneseme. Eva Lýsková

Divadlo Ventyl oslavilo 5 let ostrůvek snů
– soukromé klavírní studio

Milí sousedé,
jsme rádi, že můžeme být s Vámi v Drahotuších, kde společnost 

ELIM Hranice provozuje projekt Dům ELIM. V Domě ELIM žijí lidé, kte-
ří pracují, chodí do školy, pomáhají při chodu domu a také pečují o se-
be navzájem. V létě zemřel v důchodovém věku náš dlouholetý uživa-
tel, který byl velmi vážně nemocen. Těšilo nás, když jsme viděli, jak mu 
ostatní lidé bydlící v tomto domě pomáhají a starají se o něj v jeho těž-
ké nemoci až do konce. Ukazuje se, že tento typ bydlení podporuje 
vzájemnou pomoc. Přesně to jsme od tohoto projektu očekávali. 

Naší stěžejní akcí v letošním roce v Drahotuších bylo vytvoření pro-
jektu „Sociální rehabilitace“, což v praxi znamená vytvoření tréninkové-
ho pracoviště, kde se vybraná skupina našich klientů zaměří na zlepše-
ní pracovních dovedností, tak aby se mohli lépe uplatnit na trhu práce. 
K tomuto účelu jsme zakoupili objekt naproti škole a provedli rekon-
strukci prostor. Do rekonstrukce byli zapojeni klienti z Drahotuš i Hranic. 
V tomto domě jsme vybudovali 2 tréninkové byty a zázemí pro pracov-
níky sociální rehabilitace. Projekt by měl být zahájen v lednu 2019. 

S přáním hezkého dne Jana Motyková, ELIM Hranice o.p.s.
tel.: 606 354 841, www.elim-hranice.org
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Vážení příznivci a příznivkyně drahotušského sportu, děkujeme Vám 
za Vaši podporu při našich zápasech.

Oproti minulým sezónám, kdy jsme hráli fotbal s týmy z okolí Hranic, 
se soutěž rozrostla o týmy z okolí Přerova. Zvýšil se počet zápasů a sou-
těž se stala náročnější na dopravu. Z fotbalového hlediska je určitě za-
jímavější zahrát si proti neznámým týmům. Po podzimní části jsme na 
pěkném 11. místě.

Během léta proběhla rekonstrukce vnitřních prostor a to zejména 
bufetu, kuchyně a klubovny. Rekonstrukce proběhla svépomocí a za to 
patří členům Sokola poděkování. Od května se velkému zájmu těší fot-
balová školka, kterou vede Libor Symerský a za to mu patří velký dík. 
Zájem dětí o fotbal v Drahotuších je skutečně velký a snad jim radost 
z fotbalu vydrží. Jarní část fotbalové sezóny začínáme 24.3.2019 v 15:00 
na hřišti TJ Sokol Tovačov. První domácí zápas nás čeká 31.3.2019, tra-
dičně v něděli v 10 hodin a soupeřem nám bude Dukla Hranice.

Informace o dalších zápasech a soupeřích naleznete na plakátech 
vyvěšených na nástěnkách.

Doufáme, že Vaše přízeň, které si nesmírně vážíme, nebude upadat. 
Choďte nám prosím fandit na naše domácí zápasy, popřípadě i na utká-
ní venku, velice nám to pomáhá.

Za TJ Sokol Drahotuše Vám přeji příjemné prožití svátků Vánočních 
a do nového roku hlavně pevné zdraví.

tJ sokol Drahotuše – oddíl kopané
TABuLKA PO PODZIMNí ČáSTI

  # Klub Z V R P S B

  1. Sokol Horní Nětčice 14 11 0 3 52:25 32

  2. TJ Sokol Hustopeče n. B., z.s. „B“ 14 10 0 4 48:24 29

  3. TJ Sokol Vlkoš 14 9 0 5 44:22 27

  4. TJ Sokol Soběchleby, z.s. 14 9 0 5 46:29 27

  5. FC Dukla Hranice 13 9 0 4 40:38 26

  6. FK Potštát, z.s. 14 8 0 6 53:33 25

  7. TJ Haná Měrovice, z.s. 14 8 0 6 38:33 25

  8. FK Brodek u Přerova, z.s. „B“ 14 8 0 6 45:30 24

  9. Sportovní klub Bochoř z.s. 14 8 0 6 27:27 21

10. TJ Sokol Tovačov, z.s. „B“ 14 7 0 7 30:37 21

11. TJ Sokol Drahotuše 14 5 0 9 18:40 14

12. TJ Sokol Polkovice, z.s. 14 4 0 10 21:39 13

13. TJ Sokol Černotín, spolek 13 3 0 10 16:39 11

14. Sokol Křenovice, z.s. 14 4 0 10 16:52 11

15. SK Říkovice, z.s. 14 1 0 13 13:39 6

V roce 2018 bylo v našem spolku přihláše-
no 38 členů.

Za spoluúčasti osadního výboru Drahotuše 
a města Hranice jsme na jaře zrekonstruovali 

Činnost tenisového spolku Drahotuše
antukový povrch na hlavním kurtu. Za uvolně-
né finance jim moc děkujeme. Na jarní brigádě 
a během sezóny byly provedeny další venkovní 
úpravy kurtů a zázemí.

Počasí nám letos přálo, a tak byly kurty dob-
ře využity. V průběhu sezóny zde bylo uspořá-
dáno celkem deset turnajů, ať už pro místní tak 
pro tenisové nadšence z blízkého okolí. Jeden 
z nich pořádal i místní osadní výbor při příleži-
tosti oslav obce Drahotuše.

Již tradičně jsme se zúčastnili Oblastní sou-
těže veteránských družstev. Celkově jsme obsa-
dili 9. místo.

Vrcholem sezóny byl klubový tenisový turnaj 
ve čtyřhrách, kde jsme poměřili zkušenosti, kte-
ré jsme od dubna do září nasbírali. Turnaje se 
utkalo celkem 9 párů. První 3 místa obsadily ty-
to páry:
1. místo – Martin Nehyba + Pavel Raška
2. místo – Jan Zítek + Roman Žůr
3. místo – Jindřich Bartsch + Miroslav Ohnutek

Doufáme, že se na kurtech v příštím roce se-
jdeme ve stejném počtu a ve stejné formě.

Ing. Ivo Toláš
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OSADNÍ VÝBOR DRAHOTUŠE A MĚSTO HRANICE  

VÁS ZVOU NA  

PRODEJNÍ 
 VÁNOČNÍ VÝSTAVU 

 
 
 
 
 
 
 

                            30. listopadu 2018 
 

                             od 10:00 do 17:00 
 
 
 
 

Místnost osadního výboru 
DRAHOTUŠE 
Vystavuje Pavlína Světnická  
Všichni jste srdečně zváni 

 
 

 

 


