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Vážení občané, 
setkáváme se spolu na prahu dvou období, či událostí. Tím prvním je končící léto 
přecházející v období barevného podzimu a druhým je pro Řícmanice blížící se konec 
dostavby kanalizace a návrat do standardního obecního života. To druhé nás a asi 
většinu, v současné době zajímá více. 

Poslední práce proběhly V Horce a nejvíce překážek doslova a do písmene prožívají 
ještě obyvatelé horní části ulice Na Vyhlídce, kde práce probíhají ve složitém terénu 
opravdu pomalu a přístup obyvatel k jejich domům je dost složitý. Zejména za 
deštivého počasí.Původní termín dokončení prací 31. 7. 2015 byl prodloužen, ale 
termín ukončení prací 30. 9. 2015 je konečný. Pak bude provedena kolaudace - 
přibližně do poloviny měsíce října a budou se moci připojovat občané. Podrobnosti       
k tomuto vám budou ještě sděleny. Někteří z vás již mají projekty na domácí přípojky, 
zbytek těchto projektů by občané měli dostat do konce měsíce září. Bude svolána 
schůzka, kde se budou oproti doplacení projekty předávat.Zároveň bude možné 
doplatit i domovní šachty. 

Vzhledem k tomu, že jsme byli nuceni přistoupit k investicím do našich komunikací, 
které byly po výkopových pracích na mnoha úsecích v žalostném stavu, není 
rozhodnuto, co se nám z naplánovaných investičních akcí podaří zrealizovat ještě          
v letošním roce. 

Dokončeno je zateplení obvodového pláště a výměna oken naší restaurace i kulturního 
sálu a nově přestavěné zázemí fotbalistů už také používají naši malí i velcí sportovci. 

Vážení občané, omlouvám se všem, jejichž problémy byly v letošním roce často 
odsouvány a řešeny pozdě, ale jak píšu v úvodu, s blížícím se dokončením dostavby 
kanalizace se dostaneme zpět do standardního obecního života a bude líp. 

Na závěr prosím občany Na Vyhlídce o trpělivost při závěrečných pracích, dětem           
a studentům šťastné vykročení do nového školního roku a všem přeji užití příjemného, 
snad i teplého barevného podzimu. 

 Libor Slabý, starosta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚVODNÍ SLOVO 
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Obecní rozhlas 
Vážení občané, při setkávání s vámi často slyším, že je málo, hodně, nebo vůbec slyšet 
obecní rozhlas.Proto vás prosím o sdělení konkrétních připomínek k obecnímu 
rozhlasu. Dle vašich připomínek provedeme poté s dodavatelem úpravy pro zlepšení 
vašeho příjmu. 

Informace můžete poslat mailem na adresu obec@ricmanice.cz nebo osobně předat 
na obecním úřadu. Termín vašich oznámení je do 10.října 2015. 

Děkujeme vám za spolupráci při řešení tohoto problému. 
Libor Slabý, starosta 

 

Vítání občánků 
V průběhu měsíce listopadu proběhne v sále knihovny v Obecním domě vítání našich 
nejmenších občánků, kteří se narodili v období od září 2014 a i dříve narozených, kteří 
se nemohli „vítání“ v předešlém roce zúčastnit. Prosíme rodiče, kteří se chtějí vítání 
občánků zúčastnit, aby se přihlásili na obecní úřad tel. 545 227 567 nebo 607 027 778 
nebo emailem na ou_ricmanice@volny.cz. Srdečně zveme všechny rodiče, děti             
a všechny blízké a těšíme se na Vaši účast. 

Blanka Koutská 
 
 

 

Nové knihy v naší knihovně: 
 

Romány pro ženy: 
Manželovo tajemství LianeMoriarty: tři ženy, tři osudy, tři Pandořiny skříňky… 
Pohodlné lži Randy Sussan Meyersová: tři matky, dva otcové, jedno dítě, adopce… 
Stříbrná zátoka Jojo Moyesová: život v bezpečí australského přímořského městečka 
Lazarovy ženy Marina Stěpnova: život výjimečného člověka a jeho tří osudových žen 
Prázdná náruč CatharineCookson: historická romance o osiřelé dívce, která se musí 
postarat o domov sobě a svým devíti sourozencům 
Posvátné místo Barbara Wood: příběh hledání sebe sama, svého původu a lásky 
Matčin stín Diane Chamberlain: psychologický příběh ženy, jež se stala v mládí 
svědkem matčiny vraždy 
Půlnoční hvězda CatharineCoulter: osud dívky, která je trpěna v rodině své tety 
Romány našich současných autorů: 
Střípky z ložnic Simona Monyová: změna v partnerských vtazích poté, kdy se začne 
z ložnic ozývat dětský pláč 
Finské slovo láska Libor Konopka: příběh mladého finského páru v počátku 2. svět. 
války 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

OBECNÍ KNIHOVNA 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Báječná léta pod psa Michal Viewegh: obraz generace žijící v totalitním režimu 
Suši v duši Eva Urbaníková (slovenská autorka): příběh Slovenky, která se zamilovala 
napřed do Japonska a pak i do Japonce 
Detektivní romány: 
Matareseův kruh a Soumrak Matareseů Robert Ludlum: dva špionážní romány             
o mezinárodním zločineckém seskupení 
Záchvat Robin Cook: detektivní román z lékařského prostředí 
Polehčující okolnosti a V zájmu spravedlnosti Nancy Taylorová Rosenbergová: dvě 
knihy pojednávající o pedofilii a znásilnění 
Nezvěstný z El.Hierro Helena Hardenová: detektivní příběh z Kanárských ostrovů 
Dlouhá nepřítomnost František Uher: vyšetřování vraždy rozkrývá spletitou síť 
rodinných pracovních a obchodních vztahů 
Cestopisy: 
Šest kontinentů Jiří Kolbaba: postřehy z cest doplněné emotivními snímky  
Afghánistán, prach a růže Martin Mykiska: postřehy z doby po pádu Talibánu  
Duchovní literatura: 
Dotkni se ran a Co je bez chvění, není pevné Tomáš Halík: dvě knihy dotýkající se 
filosofie a mystiky víry 
Dětská literatura: 
Doktor Proktor a vana času, Doktor Proktor a konec světa, Doktor Proktor a velká 
loupež zlata Jo Nesbö: tři další knihy o ztřeštěném profesorovi 

MUDr. Hana Staňková, knihovnice 
 
 

 

Už jsme zase ve školce… 
Skončily nám prázdniny a děti se vrátily 
do školky. Při prvním setkání vyprávěly 
spoustu svých zážitků z prázdnin, sezna-
movaly se s dětmi a objevovaly, co mají 
nového ve školce.  

Ve školním roce 2015/2016 máme nově 
ve třídě i asistenta pedagoga, který spolu 
s učitelkami pracuje s dětmi a věnuje se 
především dětem se speciálními vzdě-
lávacími potřebami. 

Měsíc září věnujeme ve školce společnému seznamování se s dětmi, s dospělými, 
s režimem, s programem a také vytváření vzájemných nových kamarádských vztahů,   
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a od října začneme už s plným programem a nabídkou činností pro děti v dopoledních 
i odpoledních hodinách během provozní doby, která je od 6.30 do 16.30 hodin.   

Hlavu plnou nápadů, co s dětmi chceme 
všechno podnikat v letošním školním 
roce, máme, děti jsou zvědavé a těší se,   
a nás těší jejich zájem, úsměv a radost ve 
tváři. 

Připomínám naše webové stránky 
www.msricmanice.cz, kde naleznete 
informace o nás a fotky z různých akcí, 
činností a her dětí.   

V případě dotazů volejte na telefonní číslo 545 213 692 nebo nám pište na email: 
skolka@msricmanice.cz.  

Na nový školní rok se už všichni těšíme. 

Mgr. Hana Janošková, ředitelka MŠ 
 
 

 
 

 

Letošní plavecká sezóna byla neobvykle dlouhá. Začala již 21. června Řícmanským 
Votvírákem a ukončena byla 1. září. Je bezpochyby, že letošní léto přálo nejen všem 
koupáníchtivím, ale i různým mikrobiologickým potvůrkám a řasám, které mají vodu 
rovněž rády. Ty se nám naštěstí podařilo udržet na uzdě a tak bazén ovládli jen plavci a 
neplavci. V letošní sezóně bylo naše koupaliště obohaceno wifi připojením, 
knihovničkou, s možností zápůjčky i domů, zahrát jste si mohli Mölkky a Ruské kuželky, 
zřídili jsme facebookové stránky koupaliště, kde jsme podávali aktuální informace.       
V kiosku se představil nový provozovatel občerstvení. 

Na koupališti ovšem přibyla i další vstupní brána a tak se můžeme „pochlubit“ již         
8. vstupem! Přesto si někteří oblíbili vstup vlastní. Když bylo zrovna zamčeno, postarali 
se o další místo pro vstup, a proto je plot kolem koupaliště na více místech 
poškozen.Na začátku sezóny z toho byl nový správce poněkud rozčarován a argumenty 
vstupuchtivých se snažil pochopit. Pro pobavení uvádím některé argumenty pro vstup 
na koupaliště: 

„20 let jsem zde vstupné neplatil a nehodlám s tím teď začínat“, „60 let chodím touto 
branou a teď nemohu, kdyby se to dozvěděl můj tatínek, tak by se musel v hrobě 
obracet“, „Já mohu lézt i přes plot, protože sponzoruji obec“. 

Ale teď zase vážně, jsme přesvědčeni, že letošní sezóna byla úspěšná a koupaliště si na 
sebe tentokrát vydělalo. Přehled zisku a ztrát prozatím není k dispozici, ale pokud bude 
koupaliště v zisku, budeme se snažit, aby se peníze použily například na bazénový 

KOUPALIŠTĚ ŘÍCMANICE 
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ŘÍCMANSKÉ HODY 2015 

vysavač, který zde schází, nebo na to, aby docházelo k řádné cirkulaci bazénové vody   
a zamezilo se tak zaplavování prostoru u kiosku. 

Touto cestou chceme také poděkovat všem, kteří se na provozu koupaliště podíleli      
a rovněž všem návštěvníkům, kteří v drtivé většině respektovali provozní řád, což 
přispělo ke spokojenosti všech. 

Rádi Vás opět přivítáme v sezóně 2016. 
Zdeněk Alexa, správce koupaliště 

 

 
 

Je po hodech 

Před půl rokem byli organizátoři hodů na vážkách, zda letošní 
ročník uskutečnit nebo ne. Vedl je k tomu pokles zájemců        
z řad mladých krojovaných i hostů. Osazenstvo dubnového 
zájezdu do sklepa však rozhodlo. Hody budou! A tak se také 
29. srpna stalo.  

Velmi nás potěšil zájem svobodných stárek a stárků. Zúčastnili se pravidelných nácviků 
a významně přiložili ruce k dílu při přípravách i úklidu. Vše běželo, tak jak mělo. Kdyby 
nebylo máje, v pondělí po hodovém víkendu nebylo patrno, že nějaké hody byly. Areál 
a sál uklizeny, žudro zbouráno, smrčky zlikvidovány a dokonce i hodový obraz na 

sokolovně (který tam mnohdy zůstal až do listopadu) 
byl na svém místě v sále. Tak mládeži, zase za rok!  

Hlavní stárci Eva a Roman Slaní se svého úkolu 
zhostili znamenitě. Pro stárky připravili v průběhu 
příprav výborné občerstvení a především novou 
soutěž „O nejlepší řícmanskou tanečnici“. Úkolem 
krojovaných i nekrojovaných dam bylo při dámské 
volence protočit v kole co nejvíce tanečníků. Ti jim 
za to koupili malou zástěrku. A kdo měl nejvíce 
zástěrek, vyhrál. Skvělá zábava, o kterou byl velký 
zájem. Rádi bychom podnik zopakovali také příště. 
Těšte se! 

I letos byl vyhlášen Řícmanský násoska. Nebo 
násoskyně? Na frak všem soutěžícím dala Lenka 
Rovenská. Zúčastnila se všech ročníků a jak je vidět, 
trpělivost a píle přinášejí titul. Blahopřejeme! 

K hodům patří také tombola. Děti mají rádi odpolední ruličkovou a na večer je vždy pro 
milovníky drobného hazardu připravena tombola klasická. Celkem se hrálo o téměř 
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300 cen. V letošním roce se stala věc jen málo uvěřitelná. Hlavní tři ceny ve večerní 
tombole získal jeden výherce. Štěstí a náhoda. Jste zvědaví, co si odnesl? Obraz od 
Kláry Klučkové, vyšívanou krojovou vestu od paní Brettschneiderové a máji, na kterou 
si bude muset počkat do listopadu. Kdo nehraje, nevyhraje! 

Po několikaleté odmlce hrála po celou hodovou sobotu dechová hudba Žadovjáci. 
Moderátorský post nově posílila Klára Klučková. Máje je vysoká 27,5 m. V sobotu hody 
navštívilo 357 platících (loni 333) a krojovaných bylo přes 80. 

Každoročně je velkým otazníkem počasí. 
Letošní suché a horké léto nás nechávalo 
v tomto směru naprosto klidnými. 
Hodovou sobotu rtuť teploměru atakovala 
36 °C a noc patřila k tropickým. Toho stárci 
náležitě využili a areál koupaliště opouštěli 
ke čtvrté ranní. 

Posoudit, zda rozhodnutí uspořádat hody 
bylo správné, musíte vy. A pokud se vám 
Řícmanské hody líbily, přijďte příště!  

Ivana Hegerová, za organizátory (foto: V.Alexová, M.Diatka) 
 
 
 

 
 
 

Sokol - pořád se něco děje 
 

Na konci června se 27 našich členek vydalo ukázat své nacvičené skladby ze 
Sokolského Brna také do Plzně. V rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 
2015 se konal v prostorách zimního 
stadionu „Slet Sokolů“. Vystoupily žáky-
ně se skladbou „S úsměvem“ a mladší 
ženy a dorostenky se skladbou „Jsme 
kočky“. I přes velké množství cvičících, 
doprovodů i diváků bylo vše dobře 
zvládnuto, i počasí nám přálo a tak jsme 
si odvezli spoustu příjemných zážitků. 
V dalším příspěvku cvičení v Plzni popi-
suje Anička - jedna z účastnic. 

Poslední společné předvedení našich skladeb nás ještě čeká. Připravujeme  se na 
veřejné cvičení v Újezdu u Brna které se koná 20.září. Budou zde předvedeny sletové       
i vlastní skladby a ukázky sportů. 

ORGANIZACE A SPOLKY 
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Přes léto jsme měli v tělocvičně prázdniny, ale cvičit jste mohli pořád. Od 15. června 
jsme si mohli protáhnout tělo na koupališti při Zumbě. Velké poděkování patří naší 
cvičitelce Renatě Diatkové, za její celoprázdninový úvazek. 

A co nás čeká dál? 

Sestavujeme nový cvičební rozvrh a od října zahájíme opět pravidelné cvičení pro 
všechny věkové kategorie. Podařilo se nám získat novou cvičitelku, zkušenou 
vystudovanou fyzioterapeutku, která povede zdravotní cvičení i cvičení pro ženy. 
Přijďtě si vyzkoušet a 

Ve dnech 2. - 4. října 2015 pozveme všechny přátele pobytu v přírodě na sraz, který 
spolupořádáme společně se župou Dr. Jindry Vaníčka a s T.J. Sokol Bílovice. V pátek 
proběhne přátelské posezení a přednáška z historie Bílovicka. V sobotu navštívíme 
poutní místo ve Křtinách, čekají nás pěší výlety Křtinským údolím a večerní táborák. 
V neděli se sejdeme v Bílovicích u pomníku Dr. Miroslava Tyrše a půjdeme na vycházku 
Těsnohlídkovým údolím.  

Začátkem října se sejdeme v Močílkách u pomníku, abychom shrabali listi, uklidili okolí 
a připomenuli si Památný den České obce sokolské. 8. říjen má připomenout tragické 
události z 8. října 1941. V tento den byla výnosem tehdejšího zastupujícího říšského 
protektora Reinharda Heydricha Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně 
zabaven. Při tzv. „sokolské akci“ v noci ze 7. na 8. října 1941 gestapo naráz zatklo 
téměř všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot. 

Snad nám v neděli 11. října bude přát počasí a uskutečníme tradiční DRAKIÁDU. 
Budou oceněny děti s nejlépe létajícím drakem a nejhezčí doma vyrobení a dětmi 
malovaní draci. Pak budou pro děti připraveny drobné hry a soutěže. V listopadu se 
ještě můžete těšit na Les ve tmě, Svatomartinský lampionový průvod a další.  

Smím prosit? 

Dvě stručná slůvka a kolik skrývají těšení, nadšení, zábavy, ale možná i trochu obavy. 
Vyzvat dámu k tanci znamená možná pro některé pány lehkou nervozitu a stažený 
žaludek, ale nebojte se, máme lék! A mnozí z vás již jistě tuší, že tím lékem jsou naše 
oblíbené zimní taneční lekce. Dlouhé zimní večery přímo vybízí k aktivitě naplněné 
zábavou, takže i na letošní plesovou sezonu se můžete těšit na taneční průpravu v 
podobě 5 tanečních lekcí, které si plně užijeme v průběhu ledna a února. Sál u 
Lajcmanů bude letos možné díky zateplené budově snáze vytopit a díky tradičnímu 
obveselovacímu nápoji (dobré vínko) to budou určitě příjemně strávené 
hodiny. Taneční pro mládež a dospělé zajišťuje paní Diatková, kdo má zájem, určitě se 
ozvěte namail renata.diatkova@gmail.com do konce listopadu 2015, aby se dala včas 
domluvit struktura tanečních lekcí. 

O všech těchto i dalších akcích vás budeme informovat na sokolské nástěnce a na 
webových stránkách obce. 

Eva Olešovská, starostka TJ (foto: V.Alexová) 
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Plzeň, pořád v pohybu 
Hned jak jsem v pátek s vysvědčením přiběhla ze školy, nabalila jsem si věci a šla jsem 
s mámou na autobus, který na nás čekal na návsi. Cesta byla nekonečná. Když jsme 
dorazily do školy, kde jsme byly ubytované, byla jsem ráda, že tu cestu mám za sebou. 

Ráno jsme šly nacvičovat. Při přesunu do haly jsme se trochu ztratily, ale nakonec jsme 
našly správnou cestu. Nácvik byl dost těžký, ale nakonec jsme to zvládly. Po obědě 
jsme hrály hry a Kačka všem upletla francouzské copy. Odpoledne jsme vyšly na 
náměstí na rozhlednu. Večer jsme měly vystoupení. I když už bylo hodně hodin, zůstaly 
jsme tam a program sledovaly až do konce. Zábava byla sledovat ostatní sestavy. 
Nejvíc se mi líbila sestava „Jsme kočky“. Tu totiž cvičily Řícmaňačky spolu s ostatními. 
Pak jsme šly zpátky do školy. Byly jsme ospalé, a tak jsme rychle usnuly. 

Než v neděli přijel autobus, měly jsme 3 hodiny volno. Toho jsme využily k návštěvě 
strašidelného muzea. Bylo to tam vážně hodně strašidelný. Nejvíc mě vylekala Terka, 
která se čehosi lekla a vykřikla tak, že jsem měla pocit, že křičel opravdový duch. Když 
jsme muzeum prošly a vyšly ven, daly jsme si každá kopeček zmrzliny. Pak už byl čas 
nasednout do autobusu, který nás odvezl zpátky domů. 

Všechno to tak rychle uteklo, že když jsme seděly v autobuse a projížděly kolem 
cedule: ŘÍCMANICE, měla jsem pocit, že to byl jenom jeden den. 

Cvičenka Anička Hustáková, 10 let 

 

Z činnosti Sportovního klubu Řícmanice 
 
 

Organizační záležitosti a novinky 

Vzhledem k tomu, že celá budova restauracei sálu má novou zateplenou fasádu, bude 
nástěnka Sportovního klubu od září umístěna pod autobusovou čekárnou. 

V minulém čísle Zpravodaje jsme vás informovali, že od 1.7.2015 byl spuštěn nový 
elektronický projekt nazvaný „FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE“, uložený na internetu 

v prostředí informačního systému FAČR (k nahlédnutí na https://is.fotbal.cz). Zanikly 
staré registrační průkazy a nahradily je listiny hráčů, které si každý klub sám vytiskne. 

Pro každé mužstvo byli zřízeni administrátoři pro psaní zápisů o utkání on-line. Zápis je 
pro každé mužstvo připravený k editaci tři dny před zápasem. 60 minut před začátkem 
utkání se zápis „uzamkne“ a editovat ho mohou jen rozhodčí, kteří utkání řídí. Zrušilo 
se vyplácení rozhodčích „hotově“, vše je řešeno sběrnou fakturou, která je vyplácena 
jednou měsíčně. Po prvních odehraných zápasech můžeme říci, že jsme zatím žádný 
problém s novým systémem neměli a čas ukáže, jak bude tento projekt fungovat          
v budoucnu. 

Tenis 

Tenisové kurty budou v provozu do konce října, resp. do prvních mrazů.Tradiční 
turnaje – 3M, smíšené čtyřhry a čtyřhry mužů už proběhly a zbývá sehrát poslední 
turnaj mužských dvouher, který se uskuteční 12.9.2015. 
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Muži 

Mužstvo zahájilo přípravu domácím fotbalovým turnajem 15.8.2015, kdy se pořadatelé 
museli vypořádat se složitým úkolem, protože na poslední chvíli mužstva Jundrova       
a Maloměřic odřekla účast. Tuto nepříjemnou situaci jsme vyřešili tak, že byli 
„narychlo povoláni staří páni i dorostenci“ a k sousedním Bílovicím jsme do kvarteta 
přidali tři mužstva SK Řícmanice. Vítězem turnaje se staly Bílovice, které ve finále 
porazily mužstvo „mladých“ Řícmanic. 

V týmu skončila po zranění naše dlouholetá opora Petr Havelka. Do nové sezóny jsme 
nastoupili posíleni o Tomáše Poláka, který přišel na půlroční hostování ze Svratky Brno 
a Ladislava Courala který je u nás na hostování z ČAFC Brno. Mužstvo je také omlazeno 
o „naše dorostence“, kteří se vrátili z hostování ze Slatiny, jsou to Jakub Rozsypal, 
Dominik Chalupa, Ondra Bednařík a Tonda Vlk – všichni 4 u nás začali jako mladší žáci 
v roce 2010, kdy byla v Řícmanicích obnovena mládežnická mužstva. V jednání je ještě 
příchod dalších dvou hráčů, kteří do budoucna naradí naše čtyřicátníky.  

Úvodní utkání podzimní sezóny jsme sehráli doma proti Chrlicím. Nervózní zápas jsme 
nezvládli ani my, ani rozhodčí a prohráli jsme 2:5. 

Starší přípravka 

Z našeho velice úspěšného týmu starší přípravky, která suverénně vyhrála loňský 
soutěžní ročník, nám zůstali jen 3 borci a zbytek mužstva tvoří kluci z loňské mladší 
přípravky. Nově sestavený tým to bude mít v nadcházející sezóně velmi těžké, protože 
jako suverénního vítěze skupiny „D“ nás MěFS zařadil rovnou o 3 skupiny výš, tedy do 
skupiny „A“, kde hraje „brněnská elita“. 

A hned první zápas podzimní sezóny ukázal, jak obtížně se naše nově sestavené 
mužstvo bude vyrovnávat se soupeři, kteří spolu „rostou a hrají“ 4-5 let. Přes veškerou 
snahu naši borci prohráli úvodní zápas se Zbrojovkou Brno vysoko 2:16 – sice jsme 
vedli 1:0 a poločas byl „jen“ 1:5, ale postupně nás soupeř jednoznačně přehrával. 

Věříme, že to kluky (ani rodiče) neodradí, v dalších zápasech budou sbírat zkušenosti   
a svým vesměs vyspělejším soupeřům budou zdatnými protivníky. 

Vzpomínáme si, že jejich předchůdci z let 2010-2012 také vysoko prohrávali, každý 
vstřelený gól byl úspěchem, první remízu vybojovali až na konci sezóny, první vítězství 
až v další sezóně, ale postupem času se zlepšovali, gólů a vítězných zápasů přibývalo, 
vzrůstalo sebevědomí a euforie gradovala v loňské vítězné sezóně. Proto není na místě 
věšet hlavu, je třeba pilně trénovat a úspěšně zvládnuté zápasy určitě brzy přijdou. 

Mladší přípravka 

Také naše mladší přípravka byla po uplynulé úspěšné sezóně „přesunuta“ o skupinu 
výš, tedy ze skupiny „D“ do skupiny „C“. Změny v kádru tohoto týmu nejsou tak 
„drastické“ jako u starší přípravky, ale i toto mužstvo se bude muset obejít bez svých 
loňských opor. 



 11 

V úvodním zápase podzimní sezóny k nám přijel také zvučný soupeř Sparta Brno, ale 
naši borci jejich „Céčko“ porazili 8:5, přestože po poločase prohrávali 2:4. 

Tréninky obou našich přípravek v nové sezóně 

Tréninky na našem hřišti máme 2x týdně v zavedeném rytmu pondělí a středa, od 17 
do 19 hodin. V prvním zářijovém týdnu jsme hráli výše zmíněné přesunuté zápasy, ale 
od 7. září do konce října budeme mít tréninky pravidelně. Od listopadu pak budou 
tréninky 1x týdně v tělocvičně. 

Tyto tréninky jsou společné pro starší přípravku, mladší přípravku i pro 
„minipřípravku“, tedy pro začínající a neregistrované mladé fotbalisty a fotbalistky. 

Na těchto trénincích rádi přivítáme všechny kluky a holky již od 4 let, kteří s námi 
zatím trénovat nechodí, ale měli by zájem začít a být součástí naší fotbalové party. 
 

Rozpis utkání SK Řícmanice - podzim 2015 

  
MUŽI   STARŠÍ PŘÍPRAVKA G1D   MLADŠÍ PŘÍPRAVKA H1D   

31.8. PO     ŘÍCMANICE - ZBROJOVKA 17:00     

2.9. ST         ŘÍCMANICE - SPARTA C 17:00 

3.9. ČT ŘÍCMANICE - CHRLICE "B" 17:00         

5.9. SO          LÍŠEŇ U8 - ŘÍCMANICE 10:00 

6.9. NE START "B" - ŘÍCMANICE 10:30         

11.9. PÁ         SLATINA - ŘÍCMANICE 16:00 

13.9. NE ŘÍCMANICE - SVRATKA "C" 16:00 ŘÍCMANICE - SPARTA 13:30     

15.9. ÚT     SVRATKA - ŘÍCMANICE 16:15 NORDIC - ŘÍCMANICE 17:00 

19.9. SO BÍLOVICE - ŘÍCMANICE 16:00         

20.9. NE     LÍŠEŇ U11 - ŘÍCMANICE 9:30 ŘÍCMANICE-SVRATKA C 14:00 

25.9. PÁ         BOSONOHY-ŘÍCMANICE 16:30 

26.9. SO     LÍSKOVEC - ŘÍCMANICE 10:00     

27.9. NE ŘÍCM. -LOKOMOTIVA B 16:00         

3.10. SO ŘEČKOVICE B - ŘÍCMANICE 15:30         

4.10. NE     ŘÍCM. - KOHOUTOVICE 15:30 ŘÍCMANICE - SOBĚŠICE 14:00 

9.10. PÁ     MEDLÁNKY - ŘÍCMANICE 16:00 TUŘANY - ŘÍCMANICE 16:00 

11.10. NE ŘÍCMANICE - LÍSKOVEC B 15:00         

17.10. SO KOHOUTOVICE B – ŘÍCM. 13:30         

18.10. NE     ŘÍCMANICE - BYSTRC 15:00 ŘÍCMANICE - BYSTRC 13:30 

23.10. PÁ     SLOVAN - ŘÍCMANICE 17:15     

24.10. SO         BOHUNICE-ŘÍCMANICE 10:15 

25.10. NE OBŘANY "B" - ŘÍCMANICE 14:30         

1.11. NE     ŘÍCMANICE - ČAFC 2011 14:00 ŘÍCMANICE - CHRLICE 12:30 

8.11. SO SOBĚŠICE "B" - ŘÍCMANICE 14:00         

Za SK Řícmanice Roman Kubíček a Jaroslav Olešovský ml. 
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Hasiči informují 
Dobrý den Řícmanice,toto tropické a suché léto bude zajisté patřit k těm nejteplejším 
v naší historii. Jen v červenci a srpnu zasahovali hasiči u 5884 požárů, což bylo nejvíce 
za posledních 20 let. Často šlo o požáry lesů, polí a travnatého porostu, právě z důvodu 
sucha. I naše výjezdová jednotka zasahovala v Babicích nad Svitavou, kde hořel 
travnatý porost, v místě nové výstavby rodinných domů. Společně s místní jednotkou 
se nám podařilo oheň lokalizovat a tak došlo jen k minimálním škodám na majetku. 
Naše jednotka také dvakrát zasahovala na 
žádost řícmanických občanů, při likvidaci 
sršního hnízda. I nadále jsme spolu-
pracovali s firmou Veselý, která v obci 
realizuje výstavbu kanalizace. Jednalo se 
oplach vozovek, dodávku vody pro stavbu 
a hygienické zázemí pracovníků. Před 
zahájením sezóny jsme provedli čištění 
bazénu. 

To, že probíhá průběžná údržba historické techniky našeho sboru je samozřejmostí. 
Výhodou je, že se na ni nekladou tak velké požadavky při provozu na pozemních 
komunikacích. To ovšem neplatí pro techniku výjezdové jednotky obce Řícmanice. 

Jedním z automobilů je i cisternová automobilová stříkačka CAS 25, která je určena      
k přepravě požárního družstva s příslušenstvím, potřebným k provedení požárního 
zásahu vodou nebo pěnou, z vlastních nebo cizích zdrojů hasicích látek. Zejména pak   
k zásahu při požáru v místech s nedostatkem vody. Cisternovou automobilovou 
stříkačku tvoří podvozek Škoda 706 RTHP, trambusová kabina pro posádku, nádrže na 
vodu a pěnidlo, čerpací zařízení a ukládací prostory pro požární příslušenství. Tato 
technika nejen, že je již zastaralá, což by ani tak nevadilo, na veterány jsme zvyklí, ale 
její technický stav je na hranici provozuschopnosti a s tím se opravdu musí něco 
udělat. Jen pro úplnost uvádíme, že zřízení jednotky SDH obce je zákonnou povinností 
a vést zásah bez požárního automobilu, dnes již opravdu nejde. 

V sobotu 8. srpna se uskutečnil 
Memoriál Petra Fakly v Soutěži       
v netradičních disciplínách požár-
ního sportu, kterého se zúčastnily 
SDH z Újezdu u Znojma, Újezdu      
u Brna, Kovalovic, Ořešína a samo-
zřejmě Řícmanic. 

Na prvním místě se umístily 
Kovalovice, na druhém Ořešín         
a třetí byl sbor z Újezdu u Znojma. 
Řícmanice byly čtvrté, ale jako 
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jediní jsme soutěžili s požární stříkačkou PS 8 z roku 1958, ostatní soutěžili s novějším  
a výkonnějším typem PS 12. Tímto jsme chtěli poukázat i nato, že nejde jen o výsledek, 
ale především o samotnou soutěž. Pohár starosty sboru vyhrálo rovněž družstvo           
z Kovalovic, Řícmanice se umístily na místě druhém. 

Dne 22.8. jsme byli pozváni s naší Pragou RN do Kotvrdovic, kde se konal letecký den 
k 20. výročí založení místního letiště. Na místě si tedy návštěvníci mohli prohlédnout 
nejen letadla, ale i historická vozidla. Do programu byly samozřejmě zařazeny i letecké 
ukázky. 

V posledním prázdninovém víkendu se konaly Dny hasičů na Pernštejně, které pořádá 
HZS JmK a ten nás požádal, abychom zapůjčili naši Pragu RN a požární stříkačku PS 6 
k ukázce. V pátek tedy vozidlo vyrazilo po vlastní ose na Pernštejn, kde bylo vystaveno 
a v neděli se opět vrátilo domů. 

Všem občanům Řícmanic přejeme krásné dny. 

Za SDH a výjezdovou jednotku obce Zdeněk Alexa (foto: V.Alexová) 
 

 

Školu musíme vychodit 
Školou povinné děti a mládež si většinou myslí, že až vychodí školu a budou dospělí, 
budou konečně žít volněji, svobodněji, bez neustálého učení, zkoušení, psaní testů       
a písemek či domácích úkolů. Tyto myšlenky projdou hlavou asi většině školáků, ale 
teprve až vstoupíme do života dospělých, poznáváme, že učit se musíme stále. Že život 
nás stále prověřuje, testuje a zkouší, zda v situaci, kterou před nás postavil obstojíme. 
Zkrátka jestli projdeme a nepropadneme a když propadneme, jestli se doučíme             
a necháme vyzkoušet, abychom alespoň částečně opravili – napravili to, co jsme 
nezvládli, nedokázali. Stále se učíme, nikdy nebudeme znát všechno a ani nebudeme 
všechno zvládat. Ale máme postupovat dál, tak jako ve škole od první třídy k deváté, 
od základní k vysoké. Jak daleko se dostaneme, záleží jen na nás. 

Jako školáci jsme měli vyučování pěkně organizované – podle rozvrhu hodin. Věděli 
jsme, z jakého předmětu může být písemka, kdo bude asi zkoušet nebo s kým budeme 
dělat „jen“ laborky… 

Ale život, to už je taková studijní  individuálka. Většinou moc nevíme, který učitel 
přijde a z jakého předmětu nás bude zkoušet.Někdy jsou to takové přepadovky.Ze 
školy života se nemůžeme odhlásit, přerušit studium, dokonce nemůžeme jít ani za 
školu.  Musíme ji vychodit – hodinu po hodině až do posledního zvonění. 

Jsme na tomto světě – malí i velcí, všichni v jedné škole. Ve škole, která nás má 
připravit nejen na život, ale i na život, který přesahuje tento svět.  

Se začátkem školního roku přejeme všem předškoláčkům, školákům i starším 
poškolákům, abychom všichni ve škole života poznávali nejen svět okolo nás, ale i svět 
v nás a také to, že každý jsme na cestě k velkému -nekonečnému poznání.  

Za Ora et Labora 2010 Dana Menšíková   
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„Divoké husy na odletu, konec babímu létu.“ 
 

Tak nám to léto nějak rychle uteklo. Dovolené, prázdniny a konec  

řícmanských hodů definitivně odzvonily letní sezóně, která se pomalu láme do té 
podzimní. A co že se to právě v tomto období děje v úlech? 

Září je měsíc, kdy končí podletí a včely jdou postupně do vegetačního klidu. Včelařova 
práce nekončí pouze vytočením medu, ale pokračuje přípravami na zimní období. Na 
zimu včelař zakrmuje včelstva cukerným sirupem a postupně aplikuje léčiva. Znovu 
tedy připomenu, že asi největším strašákem včelaře a samotných včel je napadení 
kleštíkem včelím (Varroadestructor). Dnes se toto napadení týká každého. Je až             
s podivem, že k zamoření varroázou došlo na území české republiky v letech 1978. 
Přesto dodnes neexistuje prostředek, kterým by se podařilo zbavit se zcela 
kleštíka.Pokud se varroáza léčivem netlumí, dochází k hromadnému kolapsu včelstev. 
Nezřídka se setkávám se včelaři, kteří ročně odepíšou v důsledku napadení i polovinu 
včelstev. Záleží na stanovišti, na léčení sousedících včel, na správné a včasné aplikaci 
léčiv. V minulosti se při veterinární kontrole a zjištění napadení kleštíkem včelstva 
pálila.Dnes toto napadení považujeme za běžnou součást života včel.Většina přípravků 
jsou pro včely toxické. Teprve posledních pár let je možné sáhnout již po 
odzkoušených zahraničních přípravcích na přírodní bázi. Předpis léčiv stanovuje státní 
veterinární správa ve spolupráci s Výzkumným ústavem včelařským a Českým svazem 
včelařů.A tak je včelař povinen držet se doporučení a předpisu. 

Tak jako přichází jaro, po něm léto, podzim a zima, má také cyklus včel svůj zaběhnutý 
řád. Na podzim má matka ve včelstvu důležitý úkol, musí zaklást „zimní“ dlouho žijící 
včely. Ty musí překlenout toto zimní období. Zatím co délka života včelí dělnice je 
okolo šesti týdnů, „zimní“ včely přežívají několik měsíců. Matka je v úlu nejklíčovější 
postavou, protože jako jediná není "zálohovaná" - je  v úlu jedinou plodnou samicí, 
a pokud zemře, včely ztrácí možnost se rozmnožovat. Mám jeden oddělek, který přes 
léto novou matku nepřijal.Stává se to. Včely tohoto oddělku stále do úlu nosí zásoby, 
jsou vzorné, ale postupně jim dochází síly, krátí se jim čas a bez včelí matky jsou 
předem odkázané k záhubě. Do jara uvolní své místo v úlu. Naopak trubci jsou již 
nějakých pár týdnů vyhnáni.Role trubců skončila a zbytečně by tak dále ukrajovali         
z koláče zásob pro dlouhověké včely. Tyto „zimní“ včely mají jediný, za to však zásadní 
úkol. Přežít zimu. Narozdíl od včely norské v důsledku klimatických podmínek to má ta 
česká snadnější. Takže ty naše jsou pořád ve výhodě. 

V archivu České televize jsem narazil na večerníček „Vosa Marcelka“. Skvost pro děti    
i pro dospělé. Zatím co včelky s hřebínky na rozkvetlé louce zpívají „Pylujeme, 
pylujeme, pyl, pyl, pyl“, vosa Marcelka lenivě leží na zádech a s povzdechem pronese: 
“Škoda, že nejsem včela, hned bych si taky zapylovala“. Vřele doporučuji. 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10130071243-vosa-marcelka/ 
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Nakonec tak jako přichází jaro, po něm léto, podzim a zima, má také lidský cyklus svůj 
zaběhnutý řád. Podzim klepe na dveře, a tak pozor na dostatek zimních zásob. Ať už to 
bude třeba v podobě tekuté jablečné, meruňkové, švestkové nebo kadlátkové radosti, 
v podobě pálenky nebo zkvašeného kompotu, tak právě za tuto ovocnou zahradní 
poezii vděčíme jen a jen včelám………………...a včelařům. 

A abychom nespadli předčasně do podzimní nálady, jako obvykle jeden včelařský na 
závěr: 

Leží včely na zádech a třepou nožičkami.  
Kolem letí cizí včela a ptá se s podivem. Že by zumba?  
Ale ne, postřik na řepce ty včelo.  

Tož včelaři, ať nám bzučí. 

Za řícmanické včelaře Pavel “Harry” Křížek 

 

 

Klub deskových her 
Od září opět začínáme pravidelně hrát! A čeká nás také druhý turnaj v Mölkky, který se 
uskuteční v neděli 13. září od 16 hodin. Určitě jste přes léto trénovali, přijďte nám to 
nandat! 

Tradiční úterky v knihovně pokračují       
i v novém školním roce. Poprvé se 
sejdeme 8. září v 16.45 hodin a poté 
vždy jednou za čtrnáct dní, nebo častěji 
podle zájmu. Pokud nechcete složitě 
počítat, které úterý to asi bude, 
mrkněte na Facebook do skupiny Klub 
deskových her Řícmanice, nebo mi 
napište na email vendulala@email.cz   
a neunikne vám žádný z termínů ☺. 

Na co se můžete těšit? Přes prázdniny nám přibyly nové hry – vyhráli jsme další 
rozšíření oblíbené hry DIXIT a díky spolupráci, kterou jsme navázali s vydavatelstvím 
ALBI mohou zvláště děti chytat laboratorní obludky v postřehové hře Panic Lab.            
A samozřejmě zařazujeme stálice typu Doble, Brain Box, Piráti, Carcassone, Osadníci 
z Katanu, Bang nebo Hobit. Přijďte s dětmi, nebo přijďte sami – jisté je jedno: dobře si 
zahrajete! 

Vendula Borůvková 
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Naše vesnice je plná muzikantů a jednoho vám v tomto po-hodovém vydání blíže 
představíme. Příjemný, usměvavý milovník folkloru, muzikant v cimbálové muzice 
Sylván a Řícmanica, majitel krásného silného hlasu, čerstvý důchodce Jiří Leder. 

      

Jirko, jak jsi přišel do Řícmanic, kdy a odkud? 

Do Řícmanic jsem se přiženil v roce 1978. Přišel jsem z Brna, kde jsem prožil rané 
mládí, vychodil základku, strojní průmyslovku a nakonec i vysokou strojní v oboru 
chemické stroje. Vždycky jsem si přál bydlet na vesnici, a to se mi splnilo. 

 

Jak ses dostal k houslím acimbálce - pamatuješ na své začátky? 

S houslemi jsem začal už na základní škole, kdy jsem chodil do klasické „lidušky“. Tam 
jsem se učil hrát na housle, pak ještě trochu na basu a klavír. Bohužel na střední škole 
jsem měl zpočátku určité problémy s učením, tak housle musely jít stranou. Až na 
vysoké škole mě oslovil primáš muziky Slováckého souboru, a tím to začalo. 

 

V kolika souborech jsi působil a kde hraješ nyní?  

V muzice Slováckého souboru jsem hrál od roku 
1975 jako kontráš, později jako primáš. 
V tomto souboru jsem získal hodně praktických 
zkušeností, účastnil se mnoha akcí a výjezdů 
v tuzemsku a v roce 1991 zájezdu na festival 
v Portugalsku. V roce 1992 se cimbálová mu-
zika osamostatnila a pod názvem Rozmarýn 
fungovala až do roku 2002. S touto muzikou 
jsme mj. po tři roky o prázdninách jezdili hrát 
na víkendy do Rakouska; hraní v cizině bylo 
velmi inspirující. V roce 2002 se muzika 
rozpadla a vznikla cimbálová muzika Sylván, 
která funguje dosud. Hrajeme na nejrůznějších 
společenských akcích, pořádáme besedy           
u cimbálu pro veřejnost, volně spolupracujeme 
se soubory Lučina a Šafrán, s nimiž se 
účastníme folklórních festivalů. Jako viceprimáš 
Slováckého krúžku jsem se zúčastnil Zahra-
ničních festivalů ve Francii, Polsku a Itálii, občas 
hostuji v jiných muzikách. Od roku 2013 jsem rovněž členem místní cimbálové muziky 
Řícmanica, kde hraji violové kontry. 

ZNÁTE HO? 
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Název Sylván vznikl skutečně podle vína? A jak se ti spolupracuje s cimbálovou 
muzikou Řícmanica? 

Po rozpadu CM Rozmarýn jsme jednou hráli v menším bezejmenném obsazení na 
Pernštejně. Náhodný kolemstojící nás pochválil a zeptal se, jak se muzika jmenuje. 
Kolega se zahleděl na erb Pernštejnů a pravil: Zubři. No, pravda, hned jsme naznali, že 
tento název není pro cimbálku to pravé ořechové, a tak jsme vymýšleli jiný: „a co 
takhle podle vína?“ Tramín, Sylván…, no a tak vznikl Sylván. 

A muzika Řícmanica? Je to parta dobrých lidí se společným zájmem hrát, cvičit              
a zlepšovat se. Fascinující jsou každotýdenní večerní, či spíše noční zkoušky                    
u Koutských, pro mě již dlouho nevídaný fenomén.V této muzice hraji violové kontry a 
v případě zájmu či potřeby přispěji radou. 

 

Máš dvě dospělé děti a spoustu vnoučátek. Kráčí někdo ve tvých muzikantských 
šlépějích? 

Nekráčí. Syn se učil hrát na housle a nějakou dobu hrál i v dětské cimbálce Slováček, se 
kterou objel Evropu, ale pak se raději věnoval v Řícmanicích fotbalu. A vnoučata? Mám 
jich šest ve věkovém rozmezí 1 až 16 let. Vojta chodí do Brněnského Valášku a z pěti 
vnuček bych zmínil Sáru, která hraje fotbal a dává góly. 

 

Máš kromě houslí nějakého dalšího koníčka? 

Jako mladý jsem měl různé zájmy, do toho zaměstnání, jazykovka, rodina, času mnoho 
nebylo. Kromě muziky byla mým velkým zájmem městská hromadná doprava a její 
historie. Od roku 1970 jsem byl členem Tramvajklubu, který vznikl jako zájmová složka 
Technického muzea v Brně. Aktivně jsme se podíleli na vyhledávání vyřazených 
vozidel, stojících mnohdy jako chatky a přístřešky v zahrádkách; tyto se staly základem 
expozice historických vozidel, většinou plně funkčních, které lze spatřit při různých 
akcích v brněnských ulicích. Vydávali jsme rovněž vlastní zpravodaj. V roce 1987 jsem 
odjel na služební cestu do Sýrie a po návratu – přestože Tramvajklub dodnes existuje – 
jsem se již k této zálibě nevrátil. 

 

Kde všude jsi s cimbálkou vystupoval?  

Jako reakci na dotazy našich příznivců - kde hráváte? – jsme začali od roku 2004 
pořádat pro veřejnost Besedy u cimbálu v různých podnicích v Brně: Besední dům, 
Kinokavárna, Junákovabúda, Bohéma, Zemanova kavárna, Dělnický dům v Juliánově, 
Orlovna v Obřanech, v poslední době Hostinec Slunečnice v Černovicích. Ostatní akce, 
kde všude jsme za ta léta hráli sice eviduji, ale seznam by byl dlouhý, pro čtenáře 
nezajímavý. O hraní v zahraničí jsem se již zmínil. 
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Jirko, hráli jste s vaší cimbálovou muzikou ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutentag. 
Jak vzpomínáš na natáčení a jak jste se k tomu dostali? Účinkovali jste pak ještě 
v nějakém filmu?  

V roce 1992 nás oslovil kamarád Bolka Polívky, jestli bychom si nechtěli zahrát ve 
filmu. Jeli jsme z Brna mikrobusem do Olšan na natáčení a hned na nás spustila 
režisérka Věra Chytilová“ „Přijeli jste pozdě, tak rychle zahrajte!“Hráli jsme několik 
písniček pořád dokola, jak bylo potřeba a druhý den večer nás zahnala bouřka.  I po 
sestříhání filmu se nám to líbilo, dopadlo to celkem dobře. Na natáčení vzpomínáme, 
jako na příjemný víkend strávený s Bolkem Polívkou a zajímavými herci.   

 

Když tak dlouho hraješ, vydali jste svoje písničky na nějakých nosičích? 

První nahrávka se realizovala v roce 2000 s CM Rozmarýn s názvem „Jaký fryštuk, taká 
večera“. V roce 2003 vyšlo na objednávku OÚ Bílovice nad Svitavou CD nazvané „Písně 
bílovických Nezvedenců“ jako vzpomínka na spisovatele Rudolfa Těsnohlídka. Zatím 
poslední CD nahrála CM Sylván v roce 2010 pod  názvem „Aj skleničko skleněná“. 

 

Jirko, děkujeme za rozhovor a přejeme Ti hodně zdraví a Řícmanicím přejeme hodně 
možností zaposlouchat se do houslí a hlasu tohoto výborného muzikanta. 

připravily Blanka Koutská a Eva Olešovská 
 



 19 

 



  

 
 

 
 

 
BRANNÝ ZÁVOD ZDATNOSTI MLÁDEŽE 

Připravuje SDH na  sobotu 19.9.2015 od 9.00 hod.  
na sokolském cvičišti v Močílkách 

 
ŠEMÍK – DĚTSKÁ JEZDECKÁ ŠKOLA 

20. 9. 2015 od 15.00 hod. „OTEVŘENO 2015“ 
odpoledne plné zábavy, ukázek ježdění a spousty dalších atrakcí… 

 
DRAKIÁDA 

V neděli 11. 10. 2015 od 15.00 hod. – chystejte draky! 

 
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

7. 11. 2015 na návsi 10.00 – 11.00 hod.  

 
LES VE TMĚ, MARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD  

TJ Sokol připravuje na listopad 

 
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

Narozených na podzim 2014 a v roce 2015 proběhne v listopadu 

 
KÁCENÍ MÁJE 

Připravuje se na listopad 

 
RESTAURACE U LAJCMANŮ 

19. – 20. 9. 2015 bramborové a bramborákové speciality 
26. – 28. 9. 2015 zvěřinové hody 

Restaurace U Lajcmanů nabízí denně „meníčka“ s výběrem ze dvou jídel 
Možnost servírovat do jídlonosičů, cena: 72,- Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Řícmanický zpravodaj  vydává Obec Řícmanice, Komenského 68, 664 01 Řícmanice,              
IČO: 00704903, pod evidenčním číslem MK ČR E 14595. 
Kontakt:  tel.: 545 227 567, e-mail: obec@ricmanice.cz, www.ricmanice.cz 
Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky stylisticky upravovat, zestručňovat, 
případně i neuveřejnit. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. 
Pro tisk upravily: Eva Olešovská, Blanka Koutská, Alena Hegerová. Neprošlo jazykovou úpravou.  
Příští číslo vychází 15. 12. 2015. Uzávěrka příspěvků a inzerce 30. 11. 2015. 

KALENDÁŘ AKCÍ 


