ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané,
je hezké, že už nám v letošním roce celkem příjemné jarní počasí přechází snad v ještě
příjemnější léto, na které se asi většina z nás těší, nejvíce jistě naše děti. Jsem si
samozřejmě vědom, že nám v současné době tyto pocity může kazit výstavba
kanalizace. Příjemnější zprávou je, že jsme v závěrečné fázi, protože práce mají být
ukončeny během měsíce července. Různé problémy se samozřejmě díky velkému
rozsahu prací a krátké době realizace vyskytly. Snažíme se je všechny řešit a ještě jich
hodně řešit budeme. Jsem rád, že většina občanů vidí výstavbu v obci jako celek
a neodsuzuje vše jen podle problému "před vlastní zahrádkou". Za všechny občany
bydlící u cest, které nejsou ještě zapravené a jsou velice prašné, bych chtěl poprosit
řidiče projíždějících aut o maximální snížení rychlosti a tím menší víření prachu.
Spoluobčané to jistě ocení.
V závěru prací je také zateplení a výměna oken budovy restaurace. Když budete číst
tyto řádky, oblíbená zahrádka u restaurace by měla být již v provozu.
V plném proudu jsou také přípravy na zahájení letošní sezóny na koupališti. Tradiční
"Votvírák" - zábavné odpoledne pro děti i dospělé, bude letos v neděli 21. června.
Nový správce koupaliště - pan Alexa, má plno práce v areálu i se zařizováním
potřebných administrativních záležitostí, abychom se mohli letos koupat co nejdříve.
Jednou z novinek na koupališti budou Ruské kuželky, zábavná hra pro všechny
generace.
Věřím, že všechny změny na našem koupališti povedou ke spokojenosti všech
návštěvníků.
V závěru Vám všem přeji hezké léto, klidnou odpočinkovou dovolenou a dětem
krásné,bezstarostné prázdniny.
Libor Slabý, starosta

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Koupaliště
Ceny vstupného pro sezónu roku 2015:
- Permanentky: dospělí 500,-Kč; děti do 15 let věku a senioři starší 70 let 300,-Kč;
- Celodenní vstupné: dospělí 80,-Kč; děti do 15 let věku 50,-Kč;
- Odpolední vstupné od 16.00 hod.: dospělí 50,-Kč, děti do 15 let věku 20,-Kč;
Od vstupného jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTTP a děti do 6 let věku. Již nebudou
osvobozeni senioři, místním seniorům starším 70 let bude poskytován příspěvek na
sport ve výši ceny permanentky, tedy 300,-Kč.
Permanentky bude možno zakoupit pouze přímo na koupališti.
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V rámci „podpory rodiny“ a seniorů bude opět letos poskytován příspěvek pro rodinné
sportovně rekreační aktivity. Tento příspěvek bude určen pro občany obce Řícmanice,
kteří budou využívat ke svým letním sportovně rekreačním aktivitám areál místního
koupaliště. Výše příspěvku je pro rok 2015:
- 150,-Kč pro děti do 15 let věku;
- 200,-Kč pro děti starší 15 let a dospělé;
- 300,-Kč pro seniory starší 70 let
Příspěvek je možno vyzvednout pouze na obecním úřadě do 30.9.2015.
Zahájení provozu:
Termín zahájení provozu je v případě příznivého počasí plánován na den 20.6.2015.
V případě změny bude zveřejněno na www.ricmanice.cz. a na Facebooku - Koupaliště
Řícmanice.
Otevírací doby:
Denně od 8.30 hod. do 20.30 hod.
Od 19.00 hod. do 20.30 hod. bude koupaliště využíváno pouze pro kondiční plavání
pro občany se zakoupenou permanentkou nebo s platnou vstupenkou.
Uvedené otevírací doby platí v případě teplého počasí. Změna otevírací doby pro
nepříznivé počasí bude zveřejňována u vstupu koupaliště a na www.ricmanice.cz. a na
FB - Koupaliště Řícmanice.

Informace ke svozu odpadu:
Stejně jako v minulých letech bude od 1.7.2015 do 31.8.2015 svoz komunálního
odpadu probíhat každý týden.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o zabezpečení veřejného pořádku
omezením hluku o svátcích a nedělích
Připomínáme občanům vyhlášku zakazující jakékoliv práce či činnosti spojené
s používáním zejména sekaček na trávu, křovinořezů, kotoučových a motorových pil,
brusek a rozbrušovaček o svátcích a nedělích. Porušení obecně závazné vyhlášky je
přestupkovým chováním, které je šetřeno Policií ČR a následně je vedeno řízení
o přestupku na Městském úřadě Šlapanice.
Petra Katolická, OÚ

3

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Naše výlety se školkou
Období měsíců květen a červen bývá obdobím výletů. I my ve školce každý rok
podnikáme celodenní výlet na zajímavá místa. V letošním školním roce jsme jeli do
ZOO Brno. Cestovali jsme IDS dopravou, což byl pro děti nevšední zážitek a počasí
nám přálo. Až k žirafám v nové africké vesničce, nás dovezla ZOO autíčka a pak už
jsme šli pěšky. Viděli jsme spoustu zvířátek známých i neznámých, pohráli jsme si na
dětských prolézačkách. Oběd jsme měli v restauraci a velmi nám chutnalo. Dostatečně
unaveni, ale plni zážitků, jsme se vrátili do Řícmanic, kde většina rodičů už na děti
čekala.
Další výlet jsme si naplánovali ke Dni
dětí a to návštěvu Hvězdárny a planetária Brno - Kraví hora. Sedli jsme si
pod hvězdnou oblohu, poslouchali,
sledovali a prožívali pohádkový příběh
“Se zvířátky o vesmíru“. Se čtyřmi
kamarády, zvířátky, kteří se sešli na
kraji lesa, ježek, krtek, sova a zajíc se
vydali prozkoumat hvězdářskou základnu. Velice se nám to líbilo a zaujatě
jsme pozorovali hvězdnou oblohu,
některé jasné hvězdy a souhvězdí.
Na další výlet už nejspíš pojedeme se svými rodiči během letních prázdnin, které už
skoro klepou na dveře. Dříve než začnou, tak si ještě užijeme Zahradní slavnost, která
bude ve čtvrtek 18.6.2015 od 16.00h. na zahradě školky jako vždy spojená se
slavnostním pasováním předškoláků, zažijeme již tradiční akci Spaní ve školce
s hledáním pokladu a ještě mnoho dalšího a pak už hurá na prázdniny.
Přejeme vám hezké prázdniny plné zajímavých výletů.
Mgr. Hana Janošková, ředitelka MŠ

OBECNÍ KNIHOVNA
V měsíci knihy - březnu, jako každý rok, navštívily knihovnu děti z naší mateřské školy.
Povídali jsme o knížkách, o knihovně, děti si prohlížely tentokrát tzv. naučné knihy pro
jejich věk a na závěr jsem jim přečetla známou pohádku, v próze i ve verších. Děti mi
na oplátku věnovaly krásné, jimi namalované obrázky. Byl to moc pěkně strávený
čas.
Od března se také v knihovně začali scházet příznivci deskových her. Hrají nejrůznější
stolní hry - pro děti i dospělé. V dubnu nám přivezli nový soubor knih z tzv. výpůjčního
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fondu. Jsou to knihy z majetku knihovny v Kuřimi, která nám je půjčuje zhruba na 1 rok
a pak je nahradí zase jiným souborem. Rozšiřuje se tak nabídka knihovny o další tituly.
V dubnu byla v knihovně uspořádána členy a příznivci tzv. „Kešek“ informační výstavka
o této nové hře v přírodě, která je založená na hledání pokladů pomocí GPS. Byla
velice pěkně připravená, ale škoda jen, že tak málo lidí využilo možnost se s touto
zajímavou hrou seznámit.
MUDr. Hana Staňková, knihovnice

ŘÍCMANSKÉ HODY 2015
Rok utekl jako voda...
Ke konci prázdnin patří i Řícmanské hody. Letos se uskuteční
v sobotu 29. srpna 2015. Zahrají nám všem dobře známí
Žadovjáci.
Zájemci, neváhejte a přijďte si objednat kroje v pátek 19.6. od
19:30 do 20:00 a ve středu 24.6. od 18:30 do 19:00. Míry vám
vezme a zálohy vybere (pánský a dámský 250 Kč, dětský 100
Kč) Lenka Rovenská v sále Restaurace U Lajcmanů.
I když víme, že únava za jedenáct hodových ročníků jdoucích po sobě doléhá na
všechny stárky (i na ty nejotrlejší), věříme, že seberete všechny síly a opět prohýříte
hodový víkend v kroji. Vždyť bez krojovaných hody být nemohou!!! Obzvláště uvítáme
mladou generaci, která je stále plná síly a energie.
Dosud nemáme zvolené hlavní stárky pro rok 2015. Doufáme, že se tak stane v pátek
19. června ve 20 hod. v sále místní restaurace. A kdo jimi letos budou? Mladí, staří,
svobodní, ženatí,... Nechme se překvapit! Krojovaní, přijďte! Jste srdečně zváni.
Ivana Hegerová, za organizátory

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VODNÍM FOTBÁLKU 2015
Dva roky po sobě patřil druhý víkend v červenci v Řícmanicích Ne-oficiálnímu mistrovství ČR ve vodním fotbálku. Po kladných ohlasech hráčů i diváků jsme
udělali vše proto, abychom k nám dostali opravdové mistrovství ČR.
Podali jsme žádost na asociaci plážového fotbalu, pod kterou vodní fotbálek
spadá, na pořádání této akce, která se konala mimo jiné už v Praze a ve Zlíně. Bylo
nám kladně odpovězeno! Rádi bychom vás tedy pozvali na OFICIÁLNÍ MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY VE VODNÍM FOTBÁLKU, které se bude konat v Řícmanicích na
fotbalovém hřišti ve dnech 10. – 11. července 2015.
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Ano, opravdu tato akce bude trvat v Řícmanicích dva dny! V pátek, 10. července od 18
hodin se můžete těšit na zahajovací ceremoniál s bohatým programem. Vystoupí
například bublinář Pavel Roller, vícemistryně Světa a Evropy pro rok 2014 mažoretky
LiLi, představí se všech 60 týmů kluků a 18 týmů holek, uvidíte také sportovní aerobik
v tom nejlepším světle, dále ve večerních hodinách vystoupí tanečnice Pole dance
a zazpívá Karel Gott revival a prohlédneme si záběry z minulých let. Celým
galavečerem nás provede moderátor Petr Zakopal společně s DJ, který nás bude do
nočních hodin zásobovat tou nejlepší muzikou. Na konec slavnostního ceremoniálu
zazní česká hymna.
V sobotu 11. července od 8 hodin, vypukne očekávaný turnaj ve vodním fotbálku. Za
celý den bude k vidění přes 200 soubojů na 5-ti vodních hřištích. Po turnaji následuje
oblíbená Oldies Party, kde se budou hrát největší hity od dob dávných po ty současné.
Po celé dva dny se můžete těšit na spoustu zábavy, občerstvení a řadu vylepšení
oproti minulým ne-oficiálním ročníkům.
Budou vítány celé rodiny s dětmi. O děti se postarají hostesky z rádia Kiss Hády a Hit
rádia Magic Brno. Dospělí si také určitě najdou své místo, jak už u dobrého piva a jídla,
tak u sledování zápasů. Pro zájemce, kteří se aktivně nezúčastní, bude připraveno
tréninkové hřiště, kde bude možné vyzkoušet, jaké to je držet balanc na vodní ploše
a do toho kouzlit s míčem.
No prostě, je se na co těšit a doporučujeme si na Mistrovství ČR ve vodním fotbálku
vyřadit v kalendáři raději celý víkend. Bude to akce, která se v Řícmanicích nemusí
opakovat!
Novinkou bude oplocení celého areálu fotbalového hřiště a to především kvůli
bezpečnosti. Prosíme všechny občany, aby byly k této akci tolerantní – předem
děkujeme. My se budeme snažit chovat zase co nejvíc ohleduplně k okolí.
Více informací o Mistrovství naleznete na FB stránkách po zadání MISTROVSTVÍ ČR ve
VODNÍM FOTBÁLKU 2015. Podívat se zde můžete například i na video pozvánku
s brněnským Mercedesem Petrem Švancarou! Děkujeme všem partnerům, kteří naši
akci podpoří, Kiss rádio, Rádio Magic Brno, Pivovar Černá hora, SK Řícmanice, Obec
Řícmanice…
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Za organizační tým vodního fotbálku Lukáš Kubíček
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ORGANIZACE A SPOLKY
Sokol - pořád se něco děje
Dětský den – 24.5.2015
Stejně jako v minulých letech připravily dětské odpoledne společně řícmanské organizace TJ Sokol, Sportovní klub, Sbor dobrovolných hasičů a obec Řícmanice. Název akce
“Indiánské odpoledne“ dětem napovídal, jaké úkoly a atrakce je čekají. Tato povedená
akce měla opět neuvěřitelný počet účastníků – v areálu koupaliště na deseti stanovištích zkoušelo svoji zručnost a odvahu celkem 72 dětí. Cesta začala na provazové
lávce kolem vodopádu, všichni zvládli projít past na medvěda i lávku nad močálem.
Chlapcům se líbil lov bizona, hody oštěpem a tomahawkem, děvčatům ornamenty
malované na obličej. Dvojice soutěžily v chytání ryb a projely náročný slalom na kánoi.
Také další disciplíny – plížení, pití ohnivé vody, poznávání stop všichni bravurně zvládli.
Vyhledávaným stanovištěm se stala také indiánská dílna, kde si za pomoci dospělých
děti mohly vyrobit čelenku, z pírek lapač snů nebo si nazdobit totem. Nasbírané body
„Řícmanské Úsměvy“ si děti na tržišti vyměnily za drobné dárky.

Ještě si ani všechny děti nestačily sníst svůj opečený špekáček, když někdo volal „Hoří“
a již jsme slyšeli a viděli blížící se hasičské auto. Naštěstí se jednalo o řízený požár
osobního auta. Děti přihlížely ukázce zásahu SDH Řícmanice, a byly našimi hasiči
poučeni, jak se zachovat při zjištění požáru.

Chladné počasí a dopolední déšť udržoval pořadatele při pochybnostech o možném
úspěchu akce. Nakonec se počasí umoudřilo a spokojené tváře dětí i rodičů nám byly
velkou odměnou. Velký dík patří všem spolutvůrcům za jejich aktivní účast!
Sokolské Brno 2015 – tradiční oblastní slet
V neděli 7. června se konala jedna z největších sokolských republikových akcí letošního
roku. Na stadionu na Kounicově ulici vystoupilo celkem 4200 cvičenců.
Po krátkém průvodu všichni cvičenci nastoupili na hřiště a při státní hymně přihlíželi
vztyčení státní vlajky. Úvodní slovo pronesla starostka ČOS Hana Moučková
a brněnská herečka Zdena Herfortová.
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Potěšeni byli jistě i diváci, kteří tentokrát zaplnili celou tribunu. Po sobotním „pilování“
a dopolední generálce byly skladby precizně provedené a bylo těžko vybírat, která je
lepší. Nám se samozřejmě nejvíc líbily skladby s našimi cvičenci! Ti se předvedli ve
třech skladbách. Žákyně nacvičily skladbu s názvem „S úsměvem“ - s fandítky, mladší
ženy si vybraly skladbu „Jsme Kočky“ s pompony, a „Waldemariánu“ - s trekkingovými holemi cvičili muži a ženy.
Svoje
vyladěné
skladby předvedeme 27.- 28. června
v Plzni. V rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město
kultury 2015 se bude konat v prostorách zimního stadionu „Slet Sokolů“.
Tento Sokolský slet
dále doplní projekt
„Město v pohybu“,
v rámci kterého
budou mít zájemci
z řad veřejnosti možnost zacvičit si nejen přímo na plzeňském Náměstí Republiky, ale
i v přilehlých tělocvičnách a sportovištích. Naše výprava bude mít 27 členů, už se moc
těšíme!
Letošní sezonu cvičení předškolních dětí jsme zakončili tradičně honbou za pokladem.
Počasí nám naštěstí přálo a hledat poklad se nakonec vydalo 13 dětí se svými
cvičitelkami. Děti cestou plnily různé úkoly, poznávaly stromy, napodobovaly zvířátka
a sbíraly fáborky, které jim ukazovaly cestu. Cíl byl na starém sokolském cvičišti, kde
po krátkém hledání děti našly košík se sladkým pokladem, zavěšený v koruně stromu.
Úsměv ve tvářích dětí svědčil o tom, že „poklad“ se zase povedl.
Přes léto máme v tělocvičně prázdniny,
ale cvičíme pořád! Už od 15.června
každé pondělí a středu od 19 hodin si
můžou všichni malí, velcí, členové
i
nečlenové
protáhnout
tělo
na
koupališti při ZUMBĚ. Těšíme se na
nové zájemce, přijďte si toto oblíbené
cvičení vyzkoušet!
Eva Olešovská, starostka TJ
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Z činnosti Sportovního klubu Řícmanice
Organizační záležitosti a novinky
Jak jsme již v minulých vydáních Zpravodaje uvedli, budova kabin byla během
podzimních a zimních měsíců kompletně rekonstruována a v den zahajovacích zápasů
jarní sezóny 12.4.2015 proběhl „Den otevřených dveří“, kdy si všichni zájemci mohli
nové kabiny detailně prohlédnout.
Od 1. července 2015 bude spuštěn projekt nazvaný „FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE“,
uložený na internetu v prostředí informačního systému FAČR, což by se dalo přeložit
jako “digitalizace fotbalového života“. Neznamená to, že by se fotbal přestěhoval ze
hřiště k počítači, ale všechny administrativní procesy budou probíhat na internetu –
z celkového přehledu vybíráme dva nejdůležitější:
On-line registrace hráčů – budou zrušeny papírové registrační průkazy a každý klub
bude mít tzv. databázi hráčů. Všechny přestupy, hostování, střídavé starty budou
vyřizovány on-line právě z této hráčské databáze, kterou bude využívat také rozhodčí
při „Zápisu o utkání“.
Zápis o utkání - přestanou se používat papírové zápisy, rozhodčí vyplní on-line
formulář.
Pro každý klub to znamená zařídit si počítač s připojením k internetu. V každém klubu
budou muset být nejméně dva administrátoři, kteří mají přístupová práva k provádění
on-line operací v informačním systému FAČR.
Tenis
Výše zmíněná rekonstrukce budovy kabin nabízí všem tenistům nové zázemí – lze
využívat samostatnou část, kde je k dispozici šatna, sociální zařízení a sprcha. Kurty
jsou využívány dle rozpisu pronajatých hodin a po dohodě se správcem je možno si
zahrát tenis také mimo tyto vyhrazené hodiny za 100,- Kč/hodina/kurt.
V sobotu 18.7.2015 proběhne tradiční turnaj 3M. Náhradní hodiny za tento den je
možné vybírat po dohodě se správcem. Termíny dalších tradičních turnajů zatím nebyly stanoveny. Telefon na správce sportovního areálu Pavla Trávníčka je 608 113 831.
Muži
Mužstvo mužů pod vedením trenéra Karla Pantůčka ml. se na jaře prezentovalo
nepříliš vyrovnanými výkony a dosahovalo poměrně „divokých“ výsledků, z nichž
nejvíce vyčnívá porážka od Lískovce v poměru 7:10. Na druhou stranu byly zápasy,
které se našemu týmu povedly, hlavně derby s Bílovicemi, které jsme vyhráli 5:0. Je
škoda, že jsme některé těsné zápasy nedokázali lépe zúročit, protože na konci nám na
čtvrté místo tabulky chyběl jediný bod. Nejlepším střelcem se stala naše nová posila
Petr Zajac se 17-ti brankami.
V sobotu 20.6.2015 se zúčastníme pohárového turnaje v Bílovicích. Náš domácí
pohárový turnaj uspořádáme v sobotu 15.8.2015. O týden později 23.8.2015 bude
sehrán první mistrovský zápas nové sezóny.
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Konečná tabulka:
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tým
Medlánky B
S.Lískovec B
Start B
Řečkovice B
Chrlice B
Obřany B
Řícmanice
Kohoutovice B
Žebětín B
Bílovice
Soběšice B
Lokomotiva B

Záp
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

+
18
15
12
10
10
10
9
9
8
6
6
3

0
2
1
4
2
2
2
4
4
1
4
1
5

2
6
6
10
10
10
9
9
13
12
15
14

Skóre
80: 28
86: 49
54: 27
49: 59
46: 62
39: 43
69: 66
53: 46
41: 57
48: 61
29: 63
43: 76

Body
56
46
40
32
32
32
31
31
25
22
19
14

Starší přípravka
Starší přípravka navázala na velmi úspěšnou podzimní sezónu 2014, ve které kluci
vyhráli všechny zápasy na hřištích soupeřů a v jarních odvetách na domácím hřišti byli
naprosto suverénní a soupeřům nedali žádnou šanci. „Nejtěsnější“ výsledek byl proti
Líšni, kde jsme vyhráli 6:2 a nejvyššího vítězství jsme dosáhli proti Bohunicím 19:1.
Naše mužstvo tedy ani jednou nezaváhalo a vyhrálo svou soutěž nevídaným
způsobem, v atletice by se řeklo „vyhráli systémem start – cíl“; od prvního zápasu
jsme byli v čele tabulky a po celou dobu soutěže jsme před sebe nikoho nepustili – ve
20-ti zápasech jsme dosáhli 20-ti vítězství s celkovým skóre 191:43!!!
Naše starší přípravka se stala mistrem soutěže ročníku 2014/2015 s plným počtem
60 bodů!!!
Tento vynikající úspěch je umocněn tím, že v historii našeho klubu je to poprvé, kdy
naše mužstvo vyhrálo svou soutěž takto suverénně, bez ztráty jediného bodu –
srdečně blahopřejeme!!!
Konečná tabulka:
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tým
Řícmanice
Líšeň D
Bystrc B
Žebětín
Svratka C
Soběšice B
Lokomotiva

Záp
20
20
20
20
20
20
20

+
20
17
14
13
9
9
7
10

0 0 0
0 3
1 5
2 5
0 11
0 11
1 12

Skóre
191: 43
197: 43
153: 47
163: 74
139:112
80:155
88:147

Body
60
51
43
41
27
27
22

8.
9.
10.
11.

Start A
Slatina B
Bohunice
Chrlice B

20
20
20
20

6
5
4
3

1
1
0
0

13
14
16
17

82:139
65:133
75:237
70:173

19
16
12
9

Poslední soutěžní zápas jsme sehráli v sobotu 13.6. a bezprostředně po jeho skončení
bývalý ligový hráč Zbrojovky Brno Patrik Holomek, jako reprezentant MěFS Brno,
předal našemu týmu zlaté medaile a pohár pro vítěze soutěže. Současně s gratulací
vyjádřil obdiv nad výkonem našeho mužstva, které jako jediný tým na okrese Brnoměsto vyhrál svou soutěž bez ztráty bodu. Od trenérů a vedení klubu pak kluci dostali
další zlaté medaile, ocenění, drobné dárky a trička s jejich číslem dresu, jménem
a s potiskem „MISTR skupiny D starších přípravek 2014/2015“.
Hned následující den, v neděli 14.6. jsme uspořádali již 5. ročník letního pohárového
turnaje, na který jsme pozvali týmy FK Adamov, FC Medlánky a SK Řečkovice. V této
silné konkurenci týmů, které hrají většinou vyšší soutěž, naši borci potvrdili svou
mistrovskou formu a turnaj suverénně vyhráli.
Tuto velmi úspěšnou sezónu zakončíme 28.6.2015 turnajem v Lelekovicích.
Tým starší přípravky po
vítězném domácím turnaji 14.6.2015.
Zleva: trenér Jan Dzúrik,
Eda Moll, Filip Malík,
Ondra Buriánek, Adam
Saviola (na turnaj jsme si
jej půjčili z Bílovic), Honza
Dvorský (byl vyhlášen
nejlepším brankářem turnaje), Honza Vojáček,
Kuba Toman, Víťa Včelík
(král střelců turnaje),
Matyáš Jurka a trenér Jaroslav Olešovský ml. Na tomto turnaji si s námi zahrála také
Terezka Kristková, která válí za dívčí družstvo Zbrojovky Brno.
Mladší přípravka
Po první mistrovské sezóně, podzim 2014, ve které naši „začínající fotbalisté“ obsadili
pěkné 5. místo, se také v jarních mistrovských zápasech na domácím hřišti kluci
prezentovali snaživými výkony. Velice potěšující je, že na všech byla vidět velká snaha
a hlavně chuť do hry bez ohledu na vývoj zápasu.
Sem patří také tento dojemný příběh: Na jeden zápas přišli 2 kluci pozdě, všichni byli
na hřišti a rozhodčímu už byl předložen Zápis o utkání. Když se to oba dozvěděli, byli
tak smutní, že už nemohou hrát, až jim vytryskly slzy a přemlouvali, že chtějí do zápasu
ještě nastoupit. Vzali jsme tedy od rozhodčího Zápis zpět, oba kluky tam dopsali, dali
jim dresy, kluci hráli a měli velkou radost, že mohli být součástí týmu.
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Kromě té velké chuti do hry je na všech vidět také „hráčský pokrok“ a kluci se navíc
snaží být disciplinovaní. Už nejsou všichni v jednom velkém „chumlu“, ale hledají si
volné prostory, do kterých dostávají přihrávky. Když má míč soupeř, snaží se pokrývat
jeho hráče tak, aby zabránili jejich kombinaci a co nejdříve zase získali míč pro sebe.
Nejvyššího vítězství jsme dosáhli proti Maloměřicím 12:0, a naopak nejvyšší porážku
jsme utrpěli od Startu 5:9.
Ve svém prvním mistrovském ročníku 2014/2015 udržela naše mladší přípravka krásné
5. místo z podzimní části, což je lepší střed tabulky. Po posledním vítězném zápase byli
kluci odměněni „sladkými medailemi“.
Konečná tabulka:
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tým
Bílovice
Chrlice
Bohunice
Bosonohy
Řícmanice
Lokomotiva B
Start
Líšeň D
Kohoutovice C
Slatina B
MCV

Záp
19
19
19
19
19
19
19
19
10
19
19

+
14
13
12
11
9
8
6
6
6
4
0

0
2
2
2
4
3
2
3
2
0
3
0

3
4
5
4
7
9
10
11
4
12
19

Skóre
108: 32
149: 63
150: 83
150: 76
110:95
134:131
156:112
117:132
59:78
73:154
17:295

Body
44
41
38
37
30
26
21
20
18
15
0

V sobotu 20.6.2015 uspořádá náš klub letní pohárový turnaj mladších přípravek, na
který jsme pozvali týmy Sokol Bílovice, SK Drásov a TJ Ochoz. 28.6.2015 zakončíme
jarní sezónu turnajem v Lelekovicích.
Tým mladší přípravky po
posledním
domácím
zápase jarní sezóny, ve
kterém naši borci porazili
Slatinu 11:0.
Zleva: Tomáš Horník,
Matyáš Dvorský, kapitán
Filip Malík, Toník Čiviš,
brankář Ondra Kalvoda,
Ondra
Jurka,
Patrik
Hricko,
Lukáš
Jelen,
Matyáš Jurka a trenér
Jaroslav Olešovský ml.
Tohoto zápasu se nemohli zúčastnit (a na fotce nejsou) bratři Honza a Míša Tollarovi,
Fanda Vitula, Vojta Rokos a trenér Martin Rokos.
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Starší a mladší přípravka v nové sezóně
Výsledky našich mužstev nezůstaly bez povšimnutí, Víťu Včelíka a Filipa Malíka si
vybrala Sparta Brno, kam oba borci odcházejí na hostování – my jim přejeme, aby
v novém týmu byli spokojení a dařilo se jim.
Honza Dvorský, Ondra Buriánek a Kuba Toman budou od podzimní sezóny hrát v
Adamově za mladší žáky nového týmu „Adamov/Řícmanice“ na okrese Blansko. Honza
Dvorský navíc bude na střídavý start chytat moravsko-slezskou ligu mladších žáků za
Vyškov – také těmto klukům přejeme, aby se jim v novém prostředí líbilo a dařilo.
Naše týmy starší i mladší přípravky byly opět přihlášeny do nového soutěžního ročníku
2015/2016 na okrese Brno-město. Obě mužstva doznají značných změn a i když to
budou mít těžké, věříme, že se jim podaří navázat na dosavadní dobré výkony svých
předchůdců.
Také letos mohou všichni zájemci o fotbal přijít v prázdninových měsících červenci a
srpnu na hřiště, kde se jim každou středu od 17.30 hodin bude věnovat Michal Diatka.
Oficiální přípravu na novou sezónu bychom chtěli zahájit 24.8.2015 pravidelnými
tréninky na našem hřišti v „zaběhnutém rytmu“ každé pondělí a středu od 17 do 19
hodin. Mistrovské zápasy nám začnou v září.
Tyto tréninky budou 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 výborné fotbalové party.
Za SK Řícmanice Roman Kubíček a Jaroslav Olešovský ml.

Hasiči informují
V březnu letošního roku jsme navštívili řícmanskou mateřskou školu v rámci
preventivně – výchovné činnosti, týkající se požární ochrany a ochrany obyvatelstva.
Naším cílem je dětem předat potřebné informace a možnost si osvojit návyky v oblasti
prevence před vznikem mimořádné události. Děti se také seznámily s činností hasičů
i dalších složek záchranného systému ČR. A to prostřednictvím výukových besed,
ukázek a her. Nakonec si prohlédly hasičský automobil a jeho vybavení. Děti nás
odměnily nakreslenými obrázky s hasičskou tématikou, které jsme vyvěsili na nástěnce
u autobusové zastávky.
V měsíci dubnu jsme v naší obci prováděli sběr železného šrotu. Také jsme byli
požádáni, abychom prováděli občasný úklid vozovky, která je znečištěna z důvodu
probíhající stavby kanalizace.
8.5.2015 se v obci Habrovany konal sraz historických vozidel, který nese název
Otevírání šoupátek. Na tuto událost jsme vyrazili s naší hasičskou „Erenou“,
veteránem Praga RN. Nejen, že to byla její první letošní vyjížďka, ale také získala
ocenění jako největší veterán srazu.
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Poslední květnovou neděli jsme
v rámci dětského dne na
koupališti, předvedli ukázku
zásahu - požár automobilu.
22. 5. 2015 byl krajským operačním střediskem vyhlášen požární
poplach pro naší výjezdovou
jednotku. Jednalo se o požár
domu v Bílovicích nad Svitavou,
směrem na Polanku. Poplach byl
vyhlášen v 15:00 a v 15:07 jsme
již vyjížděli k události. Po našem
příjezdu, již na místě události začínal zásah profesionální jednotkou hasičů z požární
stanice Lidická v Brně. Po konzultaci s velitelem zásahu byla naše jednotka požádána
o doplňování vody. Zásah byl ukončen v 15:45 a po dohodě s velitelem jsme se vrátili
zpět na základnu, kde jsme doplnili vodu a nahlásili na operační středisko naši
akceschopnost.
Na přelomu jara a léta bývají hasiči často povoláváni k odchytu rojících se včel. Jedná
se o charakteristickou vlastnost hmyzu, který tvoří trvalá společenstva. Kromě včel se
například rojí i mravenci a tak dochází k dělení jejich společenstev a tím i k jejich
rozmnožování. Často v blízkosti včelího úlu, ze kterého se včely vyrojily, se srotí kolem
včelí matky a vytvoří rojový hrozen. Tyto včely jsou většinou klidné a neútočné, to
z důvodu, že mají plné medné váčky a nemají hnízdo, které by bránily. Pokud se u nás
v obci s tímto rojem setkáte, doporučujeme kontaktovat nejbližšího řícmanického
včelaře, jelikož tento roj bude nejspíše pocházet od něj. Včely si tak může odchytit
a nemusí se povolávat hasiči, kteří by správně měli roj usmrtit.
Během léta se můžeme setkat i s vosími a sršními hnízdy, které si vytvářejí v různých
dutinách a v půdních prostorech domů. V minulém roce jsme i my, hasiči z Řícmanic,
sršní roj likvidovali, ovšem za pomocí improvizace, jelikož naše jednotka není
materiálově vybavena pro odchyt nebezpečného hmyzu. Tenkrát jsme použili starou
záclonu, kterou si jeden náš člen omotal kolem helmy. Zásah dopadl zdárně, bez
žihadel a s výbornou slivovicí na kuráž.
Již pošesté si Vás Sbor dobrovolných hasičů dovoluje pozvat na Memoriál Petra Fakly
v netradiční soutěži požárních družstev, která se bude konat 8.8.2015 na fotbalovém
hřišti.
Za SDH a výjezdovou jednotku obce Zdeněk Alexa
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Pramen milostí
Již mnohá staletí tryská pramen živé vody, která blahodárně působí na ty, kteří se
s prosbou a nadějí obrací na svatou Zdislavu – patronku rodin. Tato světice se jako
jediná svatořečená narodila na Moravě. V našem okolí. Je nám o to bližší, že její otec
Přibyslav ze svého sídla v nedalekých Obřanech ovlivnil duchovní život na Moravě.
Zdislava se narodila v Křižanově roku 1220, kde jako mladá dívka žila a pokračovala
v křesťanských šlépějích svých rodičů. Byla provdána za Havla z Lemberka, měla čtyři
děti a vstoupila do třetího řádu dominikánů. Založila špitál v Jablonném v Podještědí.
Vzdala se svého šlechtického postavení a pečovala o nemocné, zraněné a chudé. Sama
si byla vědoma že není mistriní, ale žákyní. Svůj život chápala jako službu a zasvětila jej
rodině a pomoci druhým. Nežila dlouhá léta, zemřela roku 1252, ale přesto byl její
život pramenem milosti pro druhé. A je stále. U jejího hrobu v Jablonném v Podještědí
prosící lidé již po staletí nacházejí mnohé milosti, ať již u svaté Zdislavy hledají
uzdravení tělesné či duchovní.
V letošním roce uplynulo dvacet let od kanonizace Zdislavy z Lemberka. Poslední
sobotu v květnu jsme slavili její svátek a 27. září 2015 bude slavnostní odhalení
památníku v Křižanově, jež je důkazem hrdosti na naše křesťanské kořeny a dává
vyniknout životním hodnotám, kterými žila svatá Zdislava.
Její vliv na naše rodiny stále trvá v milostech, kterými jsou lidé na její přímluvu
obdarováváni. V klášteře v Jablonném je několik cel, které jsou využívány pro rodiny,
lidí, kteří hledají partnera, řeší rodinnou krizi nebo se ocitli v těžké životní situaci. Tam
jsou svěřováni přímluvám svaté Zdislavy.
Poslání Zdislavy chránit rodiny je stále mezi lidmi živé. Ať nás tedy svatá Zdislava
provází na cestách životem a ať ji hledáme a oslovujeme nejen ve chvílích, kdy řešíme
těžké životní trampoty, ale i ve dnech, kdy se nám život jeví radostně. Její ochrana
a přímluva je i v současnosti zřetelná v mnoha rodinách a jistě bude znát také v každé
naší, která Zdislavu poprosí.
Za Ora et Labora 2010 Ing. Leoš Kubíček, Dana Menšíková

„V květnu na louce jak v ráji, v červnu bez medu a v háji“
Smyšlená pranostika, která se pomalu stává pravidlem pro naši vísku. Ale zpět. Co
všechno se právě v tomto období děje včelařům pod rukama?
Včelařské časné léto, asi tak by se dalo nazvat období, ve kterém se právě nacházíme.
V tomto období má včelař poměrně dost práce. Musí hlídat svá včelstva a především
pravidelné kontroly napoví včelaři, jak si včely vedou. Jde především o to, aby včely
měly co dělat. Pokud se po zimě nepustí do nové stavby, velice brzy přijde chvíle, kdy
jim životní prostor začne být malý. A pak je ze všech stran slyšet, rojí se a rojí jako
pomatené. A jak už bylo napsáno, roj který se v máji rojí, za plnou fůru sena stojí.
A když roj uletí, je polovina včelařovy práce na včelstvo pryč. Netuším, na kolik peněz
si statkář přišel počátkem minulého století za plnou fůru sena, ale dnešní včelař
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zamává asi patnácti stovkám korun. No, a když se takový roj, ne-li hned dva, usadí
u sousedů na zahradě na jabloni, to je pak dobré být se sousedy zadobře.
Další neméně příjemnou činností včelaře, která je v těchto týdnech aktuální, je
medobraní. Jedná se o první vytáčení medu, většinou květového. Med získáváme
z plástů pomocí odstředivé síly v medometu. A co se pod podivuhodným slovem
medomet skrývá? Medomet je zařízení, které se skládá z nádoby, a pohyblivého
mechanismu na kliku či motorový pohon. První medomety byly dřevěné, později
kovové, pocínované nebo s ochranným nátěrem. V současnosti se používají
z hygienických důvodů medomety nerezové nebo s plastovým pláštěm a nerezovým
košem. Za zmínku stojí, že právě češi významným způsobem ovlivnili historii včelařství.
Medomet vynalezl Český včelař František Hruška v letech 1865 (Franz von Hruschka).
A co dál? Ještě se v červnu několika včelstvům podaří vyrojit, všichni očekávají, že
červenec přinese druhé medobraní, proběhne ještě několik kontrol a práce začne
ubývat. No, a kdyby se nezadařilo s medem, narazil jsem na pár zajímavých řádků,
které zde uvedu.
Pokud hodnotíme ekonomický přínos včelařství, tak 80-90% připadá pěstitelům plodin
(zemědělci, sadaři, zahrádkáři) a 20-10% chovateli včel. Pokud tedy včelař získá med za
100 Kč, znamená to, že opylením rostlin a stromů "způsobily" včely užitek ve výši 500 1 000 Kč. Jenom doma mně to nevěří.
Když už jsme u těch zajímavostí, jistě si každý vzpomene na včelku Máju. Mája žije
a není jediná. Žije mimo včelí společenství a žije si jako včela samotářka. Včely
samotářky opravdu existují. Dokonce jsou velice dobrými opylovači. A tak kdo zatouží
po zahradním zvířátku, včely samotářky jsou ideální a praktické společnice. Koho by
toto téma zajímalo více, něco málo je možné o včelách samotářkách vyčíst na
stránkách: http://www.vcelkysamotarky.cz/
Jak už se stalo zvykem, jeden včelařský vtip na závěr:
Sedí včelař bača doma u večeře, hlavu oteklů jak meloun a žena se bači včelaře
překvapeně ptá: „Co že máš tu hlavu taku oteklů?“
„Tož od myšlení, myslel jsem, že kupuju hodné a nebodavé včely.“
Přichází období dovolených, tak ať nám všem vyjde počasí! A ať už budete kdekoliv,
vyřiďte pozdrav od řícmanských včel.
Tož, ať nám bzučí!
Za řícmanické včelaře Pavel Křížek
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Klub deskových her
Od začátku roku můžete čas od času v knihovně během výpůjční doby zahlédnout
hráče Klubu deskových her. Protože zatím chodí převážně děti s rodiči a mládež, je
tomu uzpůsoben i výběr – od jednoduchých karetních a postřehových her pro děti od
čtyř let jako jsou Piráti, Čarodějky, Červená
karkulka nebo BrainBox První obrázky, přes
Děti z Carcassone pro předškolní děti až po
rodinné deskové hry jako Osadníci z Katanu,
Carcassone, Dixit, Hobit, Bang nebo
Samurajové. Ovšem her máme mnohem více
včetně složitějších strategických. V létě také
plánujeme přesunout hraní na koupaliště
a uspořádat turnaj v kultovní hře starých
Vikingů Mölkky (na obrázku).
A hlavně: rádi přivítáme nové hráče – děti i dospělé. Pokud většinu z vyjmenovaných
her neznáte, nenechte se odradit. Za prvé poznáte něco nového (!) a poměrně
jednoduchá pravidla vám rychle vysvětlíme.
Více informací a termíny na Facebooku ve skupině KlubDeskovychHerRicmanice.
Vendula Borůvková

ZNÁTE JI?
Možná ji potkáváte při venčení psa, na koupališti s jejími
dvěma dětmi nebo v klubu deskových her, který od tohoto
roku začala v Řícmanicích organizovat. Spisovatelka a šéfredaktorka Vendula Borůvková (37) žije se svou rodinou
v domku na Havlíčkově ulici pět let, vlastně celou svou
mateřskou a rodičovskou dovolenou.
Vendulko, pocházíš z Čech, co Tě přivedlo na Moravu?
Vystudovala jsem v Brně střední knihovnickou školu a potom
i divadelní dramaturgii na Janáčkově akademii múzických
umění a už jsem tady zůstala. Ono vrátit se na malou vesnici
u Náchoda ani nešlo, chtěla jsem dělat divadlo.
Můžeme vidět nějaké tvé představení?
V HaDivadle se stále ještě hraje one women show, kterou jsem napsala – jmenuje se
Modelka XXL aneb Moje stehna v proklatým detailu a hlavní hrdinkou je holka, která
žije v začarovaném kruhu hubnutí, jo jo efektů, neskutečných mindráků z dětství
a milostných karambolů za hranicí trapnosti. Je to čistokrevná komedie, v níž jsme si
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s režisérkou a herečkou udělaly legraci hlavně sami ze sebe. Oklikou se teď k divadlu
vracím při tvorbě a hraní larpů, což jsou akce na pomezí divadelní improvizace, při
nichž účastníci dostanou postavu, základní příběh a ostatní dění více či méně záleží na
nich. Takže když mne uvidíte dobíhat na autobus s krosnou, na které je přidělaná
třeba plastová NERF puška, jedu zrovna na larp.
Jak jsi se dostala k práci v časopise?
Psala jsem pro různé magazíny už během dramaturgování v divadle a po bohémských
letech v Divadle v 7 a půl a v HaDivadle jsem nakonec do médií přešla definitivně,
protože s malými dětmi skloubit divadelní život moc nejde. Nejspíš jsem ale
workoholik, takže když měl prvorozený Tadeáš tři měsíce a kolegové z vydavatelství mi
nabídli, abych pro ně coby šéfredaktorka vedla populárně historický měsíčník,
okamžitě jsem na to kývla. Dá se říct, že Otazníky historie rostly spolu s mými dětmi –
z malého kabelkového formátu se postupně stal titul o téměř sedmdesáti stranách,
který se od letošního roku jmenuje 100+1 historie.
Co dalšího si od Tebe můžeme přečíst?
Beletrizovala jsem pro knižní vydání několik filmových scénářů z televizního cyklu
Soukromé pasti. A minulý podzim mi v nakladatelství HOST vyšla dobrodružná dětská
knížka Annie a berlepsové. Třináctiletá Annie v ní s maminkou cestuje po Malajsii, ale
protože se něco zvrtne, dostane se nakonec až do starého Tibetu, jenže o pár století
dříve. V knížce se mísí realita s fantazií, na scéně se objevuje tajemný psí národ
berlepsů a začíná krkolomná honička s hordou zdivočelých pomstychtivých koček
v zádech. Nakonec je to ale stejně nejvíc o hledání cesty a o tom, že skutečný život je
mnohem těžší než to nejdramatičtější vymyšlené dobrodružství, protože jak zní
podtitul: Jaký bude svět okolo, záleží jen na tvé hlavě…
Co vás přivedlo do Řícmanic?
Bydleli jsme v Brně v širším centru a nedokázali si představit, že bychom tam měli
vychovávat děti. Takže jsme hledali starší domek se zahradou a chtěli jít někam na
vesnici, odkud je ale město dobře a rychle dostupné veřejnou dopravou. Na sever
jsme mířili i kvůli krajině - nechtěli jsme žít na nějaké placce obklopené poli…
Jak se vám tady líbí?
Moc. Řícmanice splňují úplně všechna naše kritéria: jsou tu kopce a lesy, lidí tak akorát
a skvěle tady fungují nejrůznější spolky a zařízení jako třeba koupák nebo dětská
hřiště. Pro nás je to úplně ideální místo a ten dojem se během let, co tu žijeme, nijak
nezměnil. Dokonce jsme tady uspořádali i svatbu – brali jsme se v létě 2009 na lesním
palouku nad vesnicí a svatební párty jsme měli u nás na dvorku. V domě kromě
betonových podlah a hrubé omítky nebylo vůbec nic, takže jsme nemuseli řešit, kdo co
polije nebo pošlape.
Jak vás napadlo opravit domek ,,starou metodou“?
Ono to nějak přirozeně vyplynulo. Kamarád stavař nám radil, ať to nekupujeme, že
s tím bude hrozně moc práce, ať si postavíme raději něco nového. Ale nám se domek
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prostě líbil, nechtěli jsme žít v moderní skládačce z katalogu. Náš dům má základy
z roku 1749, je postavený z hliněných nepálených cihel a kdybychom na něj naplácali
moderní materiály, stejně by to nefungovalo. Takže i nově vyzděné příčky jsou z kotovic, na stěnách máme hliněné omítky, izolaci z technického konopí, prostě snažili jsme
se co nejvíc zachovat původní ráz toho stavení. Přestěhovali jsme se po dvou letech
přestavby do jakž takž hotového domu dva dny před narozením našeho Tadeáše.
připravily Blanka Koutská a Eva Olešovská

Blahopřání k životnímu jubileu
Těžko bychom hledali v Řícmanicích
někoho, kdo by neznal jméno ANTONÍN
KLUČKA. Hudebník a výtvarník, jehož tóny
a výtvarná díla mají tolik příznivců
a obdivovatelů. Byl by to těžký úkol
spočítat všechna díla, jejichž je autorem.
Obrazy, které visí v obyvacích pokojích
(nejen Řícmaňákům!), plakáty, pozvánky,
hodové obrázky i velké obrazy zdobící
areál v den hodů, loga - hodová, pro
fotbal, k výročí Sokola i k výročí obce, obrázky do publikace o Řícmanicích a další
a další.
Pane Klučko, k Vašim 80. narozeninám Vám přejeme pevné zdraví, neutuchající elán
a spokojené posluchače a obdivovatele Vašich prací.
At Vám to ještě dlouho tak pěkně hraje a maluje!
Starosta Libor Slabý a zastupitelé obce Řícmanice
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KALENDÁŘ AKCÍ
ZUMBA POD ŠIRÝM NEBEM
TJ Sokol nabízí možnost cvičení s hudbou pod širým nebem,
od 15.6.2015 každé pondělí a středa od 19 hod.
Přijďte vyzkoušet!

OBJEDNÁVÁNÍ KROJŮ NA ŘÍCMANSKÉ HODY 2015
v pátek 19.6. od 19:30 do 20:00 a ve středu 24.6. od 18:30 do 19:00
v sále Restaurace U Lajcmanů
zálohy na kroje - pánský a dámský 250 Kč, dětský 100 Kč
Přijďte v hojném počtu, více příležitostí již možná nebude!
Podrobnosti u Lenky Rovenské, tel. 774 734 613.

POHÁROVÝ TURNAJ MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK
V sobotu 20. 6. 2015 od 10.00 hodna hřišti v Řícmanicích

ŘÍCMANSKÝ VOTVÍRÁK
aneb zahájení letošní sezony koupaliště
V neděli 21.6 2015 od 15 hodin – zábavné odpoledne pro celou rodinu

OFICIÁLNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VODNÍM FOTBÁLKU
na fotbalovém hřišti ve dnech 10. – 11. července 2015.

TENISOVÝ TURNAJ 3M
se bude konat v sobotu 18. 7. 2015

TURNAJ V MÖLKKY - AREÁL KOUPALIŠTĚ
Neděle 19.7. turnaj dvojic pro děti i dospělé v kultovní vikingské hře

MEMORIÁL PETRA FAKLY
Již pošesté si Vás Sbor dobrovolných hasičů dovoluje pozvat na
netradiční soutěž požárních družstev, která se bude konat 8. 8. 2015 na fotbalovém hřišti.

POHÁROVÝ FOTBALOVÝ TURNAJ MUŽŮ
Sobota 15. 8. 2015 na hřišti v Řícmanicích

ŘÍCMANSKÉ HODY
Sobota 29. srpna 2015, v neděli tradiční DOZVUKY
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. 9. 2015. Uzávěrka příspěvků a inzerce 31. 8. 2015.

