
TJ Sokol a Sportovní klub Řícmanice pro Vás opět připravují 
Řícmanské hody. Tato kulturní akce se letos bude konat poslední 

prázdninovou sobotu, tj. 30. srpna.  
 

Hodové veselí vypukne již v pátek 29. srpna, kdy stárci postaví 

v areálu koupaliště máji a v podvečer Vás přijdou pozvat voňavým 

rozmarýnem a lidovou písničkou.  
 

Hlavní hodový program odstartuje jako obvykle v sobotu po obědě:  
 

12.30  Koncert dechové hudby Legrúti na návsi 
13.00 Vyvádění svobodných stárek  

14.00 Slavnostní průvod krojovaných 

14.30 Vyvedení první stárky a předání hodového práva  
(čas je orientační) 

15.00  Začátek odpolední hodové veselice pod májí na koupališti 
17.30 Lidové pásmo dětí a studentů 

20.00 Začátek večerní hodové veselice pod májí na koupališti 
 

Počtvrté zahraje v Řícmanicích krojovaná dechová hudba Legrúti 

z Velkých Bílovic. Dobře poslouchejte! Budeme rádi za vaše názory, zda 

je čas na změnu nebo zda zůstat u osvědčeného. 
 

Nebude chybět vinotéka s bohatým výběrem ze třiceti vzorků 

kvalitních odrůdových i archivních vín z produkce firem Znovín Znojmo, 
vinařství Glosovi z Moravské Nové Vsi a dalších výrobců. Různé druhy 

můžete vyzkoušet v ochutnávce.  
 

Již bylo rozdáno deset titulů Řícmanský násoska. A na koho čeká ten 

jedenáctý? Tato pro nás už tradiční soutěž v poznávání vín bude 
odstartována ve večerní části sobotního hodového programu. Vítáni 

jsou všichni milovníci soutěžení a hlavně zábavy. Nezapomeňte,         
že štěstí přeje připraveným! Paní Soňa Čermáková, z jejíž dílny 

každoročně cena pro vítěze pochází, na vzhledu letošní trofeje pilně 

pracuje. 
 

Bohatá odpolední i večerní tombola čeká na všechny, kdo jsou 
příznivci drobného hazardu. První cenou v hlavní tombole bude jako 

každoročně máje, kterou ale majitel obdrží až na podzimním „Kácení 

máje“ a to výměnou za nějaký ten litřík dobrého vína pro stárky. 
Labužníci si určitě vyberou v širokém sortimentu občerstvení. 

 

V neděli 31. srpna vše zakončíme v sále restaurace U Lajcmanů 
hodovými dozvuky. K tanci i poslechu zahraje nám všem dobře 

známá cimbálová muzika Linda. V Řícmanicích zahraje tato chasa  

ze Zlína již posedmé. Zváni jsou všichni, kteří mají rádi veselou 
náladu, lidovou písničku a dobré víno. Vstupné 30 Kč. 

 
Jste všichni srdečně zváni! 

 
Vstupné: 

Celodenní           120 Kč 

(od středy 27. 8. předprodej v obchodě v Řícmanicích za 100 Kč) 
Celodenní pro seniory  90 Kč 

(od středy 27. 8. předprodej v obchodě v Řícmanicích za 80 Kč) 
Děti do 9 let   zdarma 

Děti od 10 do 16 let     40 Kč 

Večerní (od 20 hod.)  80 Kč 
Pouze odpolední vstupenka se neprodává. 
 

Máte-li zájem přispět do tomboly (např. něčím z Vaší domácí 

produkce) budeme velmi potěšeni. Kontaktujte, prosím, Evu 
Olešovskou nebo Ivanu Hegerovou telefonicky nebo osobně 

nejpozději do čtvrtku 28. srpna. Kontakt viz. níže. 
 

Žádáme všechny krojované i nekrojované muže a hochy, kteří mají 

aspoň trochu sil a pevné nervy, aby přišli pomoci v pátek 29. srpna 
v 9 hod. se stavěním máje. Budete odměněni douzovanou 

cigárou, dobrým vínem a hřejivým pocitem, že bez Vás by máje na 
letošních hodech určitě nestála. 
 

Potěšilo by nás, kdyby majitelé vozů, kteří parkují před svými domy 

v Močílkách, na návsi a u koupaliště, je v sobotu 30. srpna na dobu 

od 12 do 15 hod. zaparkovali v místech, kudy nepůjde průvod. 
 

      Děkujeme. Ať žijó hode! 
Hodový výbor 

 
Bližší informace můžete získat telefonicky:  David Heger - 603236728, Patrik Heger - 
603236747, Hana Janošková – 724252430, Petr Klučka – 608503880, Simona Malá – 
723723564, Milan Malý - 603706741, Ivana Hegerová – 736225763, Eva Olešovská – 
737199952, Lenka Rovenská – 774734316 – nové číslo!!! 
 
 
 



Program Řícmanských hodů 2014 
 
Termín Čas Akce Odp. osoba 

pondělí 18.8. 19.00 
Nácvik hodového pochodu – koupaliště 
nebo sál restaurace (dle počasí) 

Hana Janošková 

 20.00 Hodové zpívání Patrik Heger 

středa  20.8. 18.00  a 19.00 
Nácvik hodového  zpívání  dětí (18.00) a 
studentů (19.00) - knihovna 

Hana Janošková 

čtvrtek 21.8. 
18.00 všichni 

POZOR ZMĚNA! 

Nácvik hodového zpívání dětí a studentů  - 
knihovna 

Hana Janošková 

 19.00 
Nácvik hodového pochodu – koupaliště 
nebo sál restaurace (dle počasí) 

Hana Janošková 

pátek 22.8. 18.00 
Ochutnávka vín pro sponzory, krojované   
a pozvané 

David Heger 

 20.00 Hodové zpívání Patrik Heger 

sobota 23.8. 8.00 Kácení máje, čistění, dovoz, sraz na návsi Milan Malý 

 8.00 Stavění podia na koupališti David Heger 

pondělí 25.8. 
18.00 
všichni 

Nácvik  hodového zpívání dětí a studentů - 
koupaliště nebo sál restaurace( dle počasí) 

Hana Janošková 

 19.00 
Nácvik hodového pochodu – koupaliště 
nebo sál restaurace (dle počasí) 

Hana Janošková 

 20.00 Hodové zpívání Patrik Heger 

středa 27.8. od 15.00 Příprava areálu koupaliště Patrik Heger 

čtvrtek 28.8. od 15.00 Příprava areálu koupaliště Patrik Heger 

 
18.00 
všichni 

Nácvik  hodového zpívání dětí a studentů - 
koupaliště nebo sál restaurace (dle počasí) 

Hana Janošková 

 19.00 
Nácvik hodového pochodu – koupaliště 
nebo sál restaurace (dle počasí) 

Hana Janošková 

 20.00 

Hodové zpívání, vázání rozmarýnů, 
příprava mašlí, ladění zvacích skupin  
Nutná účast všech dospělých 
krojovaných!!! 

Patrik Heger 

  
Vydávání krojů  
S sebou doplatky na kroje! Lenka Rovenská 

  Předání darů do tomboly Eva Olešovská 

pátek 29.8. 9.00 - 14.00 Stavění máje, zdobení, příprava sezení Milan Malý 

  15.30 - 20.00 Zvaní Patrik Heger 

 od 20.00 Hlídání máje Petr Klučka 

sobota 30.8. 8.00 Mytí stolů a lavic Simona Malá  

 12.30 - 14.00 Vyvádění svobodných stárek  

  14.00 - 15.00 
Průvod vesnicí, vyvedení 1. stárky ze 
žudra, předání hodového práva 

  

  15.00 - 19.00 Hodová zábava odpolední   

  20.00 - 01.00 Hodová zábava večerní   

neděle 31.8. 8.00 - 10.00 Bourání podia David Heger 

  10.00 - 14.00 Úklid areálu koupaliště Patrik Heger 

 17.30 Malý průvod krojovaných od pomníku  

  18.00 - 24.00 Hodové dozvuky   

pondělí 1.9. 7.00 - 9.00 Odevzdávání krojů Lenka Rovenská 

 

 
 
 
 

 

 


