
DUCHOVNÍ NAKOPNUTÍ

Milí farníci! 
Začínáme nový školní rok a blížíme se k měsíci misií, který vyhlásil papež

František. Inspiroval ho k tomu sto let starý dokument Maximum illud papeže
Benedikta  XV.  Papež  tehdy chtěl  církvi  dát  nový misijní  impuls.  Chtěl,  aby
misijní působení nebylo spojováno s materiálními zájmy nebo něčím podobným.
Šlo  mu o  to,  aby se  šíření  evangelia  do  budoucna nespojovalo  s  jakoukoliv
formou  mocenského  zájmu.  Svět  byl  tehdy  rozdělen  mezi  velké  koloniální
mocnosti a šíření evangelia v tom svým způsobem pomáhalo. A papež chtěl, aby
tomu tak do budoucna nebylo.

Papež František si přeje, abychom obnovili svůj misijní závazek. Chce, aby
nás tento misijní měsíc vyburcoval, abychom si hlásání evangelia znovu vzali
k srdci. Církev je ze své podstaty misionářská a misie byla vepsána do DNA
každého křesťana.

Přeje  si,  aby misijní  působení  bylo základem všech našich  aktivit.  Boha
nemáme  vnucovat,  ale  nabízet.  Není  možné  z  víry  dělat  svou  soukromou
záležitost, o které s nikým nemluvím.

Jen tak se bude moci církev podobat církvi,  o které sní papež František.
Dnešní církev má být jedna, pravá a přirozeně misionářská, pouze tak bude moci
sloužit dnešnímu světu a přinášet mu život a světlo.

A tak  bych byl  rád,  aby se  nám podařilo  během října  2019 – misijního
měsíce – znovu získat pravého misijního ducha a misijní zápal prvních apoštolů.

K tomu Vám ze srdce žehnám.
o. Petr Polívka
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FARNÍ TÁBOR RAJNOCHOVICE 2019

Tábor pro starší nám započal nedělí 4. srpna. Po příjezdu a zabydlení na krásné
faře v Rajnochovicích jsme začali pomalu objevovat krásy okolí. Většina našeho
táborového programu se skládala z různorodých výletů,  které jsme si všichni
moc užili a velmi nám rozšířily obzory. Prozkoumali jsme lesy a kopce, které
obklopují  vesničku.  Taktéž  jsme  se  zamýšleli  nad  dnešní  situací  ohledně
křehkosti naší přírody, kterou nám neustále připomínal všudypřítomný kůrovec.
Navštívili jsme krásnou rozhlednu, jednou dokonce i koupaliště a naše poslední
zakončovací túra vedla na posvátný Hostýn.

Na faře jsme jedli i s mladšími dětmi a občas se nám poštěstilo i na večeři
u ohně, tím se kolektiv celé farnosti mohl více sjednotit.

Dopoledne  jsme  mívali  s  o.  Petrem  Polívkou  výborná  témátka,  která
většinou vyústila  ve  velmi  zajímavou  debatu.  Každý  den jsme taktéž  mohli,
kromě modliteb, ozvláštnit den mší svatou.

Po večerech jsme hráli rozmanité táborové hry nebo sledovali filmy s hlubší
tematikou, na kterou jsme mohli přijít až na úplném konci filmu.

Poslední den jsme zakončili vodní bitvou a účastníci tábora si mohli vyrobit
vlastní  tričko  na  památku.  Myslím,  že  všichni  na  letošní  tábor  budou  velmi
dlouho a s úsměvem vzpomínat, jelikož se nám všem určitě vryje do paměti.

Anežka Merglová



MĚSTO EMBER – FARNÍ TÁBOR 2019

V neděli 4. srpna odjelo 30 dětí spolu
s 8 vedoucími na letošní farní tábor do
Rajnochovic.  Tématem  letošního
tábora bylo město Ember. Z Brna jsme
přijeli do Hulína, kde jsme se nejprve
posilnili a poté si zahráli seznamovací
hry,  protože  s  námi  jeli  děti  i
z ostatních  farností.  Po  příjezdu  do
Rajnochovic a příchodu na faru jsme se
ubytovali.  Poté  následovala  mše  svatá  a  slavnostní  rozřazení  dětí  do  profesí
poslíčků,  zahradníků,  elektrikářů,  potrubářů  a  skladníků.  První  den  jsme
společně ukončili táborákem. 

V pondělí dopoledne byly workshopy. Děti si tak mohly vyzkoušet i jiné
profese než ty, které jim byly přiděleny. Paní Murdová učila děti stavět mosty ze
špejlí,  s knihovníkem se luštily šifry, Lina s dětmi stavěla lodě,  Clary sázela
květiny.  U  paní  Mayfleetové  se  drhaly  náramky  z  bavlnek,  Doon  děti  učil
orietaci v terénu a Lizzie zase základy první pomoci. Po obědě byla nalezena
tajemná,  uzavřená  skříňka,  o  kterou  se  skupinky  utkaly.  Vítězná  skupinka
otevřela skříňku, ve které bylo několik obálek s šifrou. 

V  úterý  jsme  se  pokusili  udělat
dobrý  skutek  při  opravě  starého  a
rozbitého  generátoru.  V  podzemním
městě opět vypadl proud a bylo znovu
pokryto  černou  tmou.  Obyvatelé  se
proto  rozhodli,  že  se  pokusí  sestrojit
nový  řídící  panel.  Všechny  skupinky
byly  úspěšné  a  generátor  se  podařilo
znovu  nahodit.  Odpoledne  jsme  se
vypravili na malý výlet, který jsme spojili s návštěvou obchodu a pošty. V noci
se potom Embeřané vydali prozkoumat neznámé území.    



Středu  jsme  zahájili  každodenní  modlitbou,  po  které  jsme  museli  od
nerudného knihovníka získat knihu šifer. Plížili jsme se do knihovny, kterou ale
knihovník spolu se svými pomocníky pečlivě střežil. Skupinkám se však knihu
podařilo  získat  a  mohli  tak  začít  s  luštěním  staré  zprávy.  Odpoledne  jsme
pokračovali  v  prozkoumávání  neznámého  území,  tentokrát  tunelem  351.  Za
splnění různých úkolů děti získaly rozstříhané kusy klíče, které na posledním
stanovišti vyměnily za opravdový a našly tak poklad-Emberské dolary. Večer byl
pro děti přichystán výprodej skladů, na kterém si mohli koupit konzervy, které
v Emberu  docházely.  Cestou  ze  skladu  však  objevily  starostu  ládujícího  se
potravinami, kterých bylo nedostatek. 

Ve  čtvrtek  následovala  cesta  na
povrch. Čekal nás výlet na Hostýn. Jeli
jsme  autobusem  z  Rajnochovic  do
Bystřice a odtud pokračovali  pěšky až
na Hostýn. Po cestě nahoru jsme hráli
hry  a  museli  tak  porazit  strašidla
a dostat loďky co nejrychleji do cíle. Po
úspěšném  zvládnutí  obou  úkolů  jsme
zdárně dorazili do cíle, kde jsme na trávě vedle  baziliky poobědvali. Ještě něž
začala mše svatá, stihly děti prozkoumat všechny stánky a nakoupit si vytoužené
suvenýry. Po návratu zpět na faru, se dětem dostala do rukou šifra, ve které se
dozvěděly, že jsou kvůli odhalení starosty zajati a nevyhnou se vězení. 

V pátek byl úkol jasný. Utéct z vězení, najít a potrestat starostu. Začali jsme
stavbou  věže  ze  sirek  a  pokračovali
získáváním  klíčů,  které  jsme
potřebovali k poslednímu kroku úniku,
a  to  odemčení  zámku.  Když všechny
skupinky našly správné klíče a hlavně
starostu, nastal střet. Spojili svoje síly,
společně starostu porazili a zavřeli do
vězení. 



V sobotu dopoledne jsme se fotili
a zahájili  dlouho slibovaný předprodej
vstupenek  do  kina.  Odpoledne  jsme
hráli  hru,  při  které  jsme  vybudovali
nové město se zvířaty a pocestnými. Po
večeři  byl  nástup,  při  kterém  děti
dostaly  diplomy  a  každý  si  odnesl
malou  odměnu.  Poslední  společný
večer  jsme  ukončili  filmem  City  of
Ember. 

V  neděli  jsme  si  přivstali  a  začali  den  společnou  mší  svatou  v  kapli.
Následovala  snídaně,  balení  a  úklid.  Z  fary  jsme  odcházeli  v  10  hodin.  Po
příjezdu do Brna jsme šli rovnou k faře, kde na nás už čekali rodiče. 

Kristýna Šujanová



FARNÍ TÁBORÁK

Pěkná  prostorná  zahrada,  mezi
kostelem  a  farou,  přímo  vybízí
k setkávání  lidí.  A  tak  se  stalo  už
zvykem, že koncem školního roku zve
otec Petr farníky na opékání špekáčků.
Letos  jsme  se  sešli  poslední  pátek
v červnu  po  večerní  mši  sv.  opět
v hojném  počtu.  Nechybělo  bohaté
občerstvení  a  dobrá  nálada.  Počasí
přálo,  ze  Špilberku nám večer  zpříjemnil  ohňostroj  a  do pozdních  večerních
hodin bylo stále o čem povídat.

Letos  ovšem  otec  Petr  přišel
s novým  nápadem,  uspořádat  táborák
pro  všechny,  kteří  se  jakýmkoli
způsobem  podílejí  na  úklidu  kostela
nebo  fary.  Tato  akce  byla  zorgani-
zovaná  hodně  narychlo,  takže  se
termín  nehodil  všem,  ale  ve  středu
28.8. po večerní mši sv. se nás u ohně
sešlo  dvacet.  Zdálo  by  se,  že  je  nás
hodně, ale na náš kostel s farou by nás

mohlo být určitě víc. Kdyby se někdo chtěl občas mezi nás zapojit, bude určitě
vítán. Pěkné počasí a špekáčky zpříjemnily naše posezení.

Hana Holubová

MŠE SVATÉ ZA MISIE

Přijímej a rozdávej radost evangelia. To bude zářijovým tématem mše svaté za
misie, při které si budeme osvojovat misijní službu a poslání. Mše svatá bude ve
středu 25. září v 18:30. 

MŠE SVATÉ NA SVATÉHO VÁCLAVA

V sobotu 28. září na slavnost svatého Václava bude mimořádně mše svatá v 8:00
a potom večer v 18:30. V psychiatrické nemocnici bude mše svatá ve 14:20.



POJĎTE SI S NÁMI OSVOJIT STAROZÁKONNÍ KNIHU JÚDIT

Pojďte si  s námi osvojit  starozákonní knihu Júdit.  Začínáme ve
středu 25. září. Sešitek s textem této starozákonní knihy si zájemci
mohou vyzvednout v sakristii od pátku 20. září. Na první setkání
si  můžete  přečíst  první  dvě  kapitoly  této  starozákonní  knihy
a podtrhat v ní slova a věty, které Vás osloví, padnou Vám do oka.

Čeká nás osm večerů nad touto starozákonní knihou: 25. září,
9. října, 16. října, 23. října, 6. listopadu, 27. listopadu, 4. prosince,
11. prosince.

ŽIVÝ RŮŽENEC – MŠE SVATÁ

V pondělí 7. října bude mimořádně mše svatá i večer v 18:30. Na mši svatou
jsou zváni všichni, kdo se zapojili do modlitby živého růžence v naší farnosti.
Bude i tématická promluva. 

PODĚKOVÁNÍ ZA 70 LET ŽIVOTA

V neděli 13. října bude v 9:30 mše svatá na poděkování za 70 let života našeho
kostelníka Jiřího Kopeckého a po ní bude kavárna na faře.

NEDĚLE S NAŠÍ MISIJNÍ DOBROVOLNICÍ

Na misijní neděli 20. října jste všichni zváni na mši svatou v 9:30, která bude
slavená na poděkování za rok misijní služby Slávky Sychrové ve Staré Zagoře
v Bulharsku. Po mši svaté s ní bude setkání na faře, kde se podělí o své dojmy,
zážitky a zkušenosti.

o. Petr Polívka

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

V neděli 23. června proběhlo v naší farnosti první svaté přijímání. Děti se na
svůj  velký  okamžik  po  celý  rok  připravovaly  s  otcem  Petrem  v  hodinách
náboženství. V sobotu přistoupily děti, jejich rodiče i jejich sourozenci k svátosti
smíření. V neděli se náš kostel téměř celý zaplnil. Sešly se rodiny i farníci, aby
společně s dětmi slavili mši svatou. Děti se nejdřív shromáždily na faře a odtud
šly průvodem do kostela. Během mše pak seděly na židlích přímo před oltářem. 



Po bohoslužbě  slova  si  děti
zapálily  svíce,  obnovily  křestní
sliby a vyznaly svoji víru. Potom
následovaly  přímluvy.  Během
čtení  přímluv  se  střídali  děti
a rodiče.   Po  přinesení  obětních
darů  a  proměňování  se  děti
společnou  modlitbou  připravily
na  přijetí  eucharistie  a  pak
přistoupily ke svatému přijímání.

Po přijímání společně poděkovaly Pánu Ježíši v modlitbě.
Před závěrečným požehnáním

předaly děti  otci  Petrovi  společný
dárek  jako  poděkování  za  roční
přípravu. To ale nebyl konec. Další
kytice  směřovaly  pro  změnu  na
opačnou  stranu  kostela,  a  to
k maminkám  a  katechetkám. Na
závěr  jsme  si  společně  zazpívali
píseň  Slunce  Kristovy  lásky
a potleskem  poděkovali  farnímu
sboru za skvělý hudební doprovod během celé mše svaté.

Po skončení mše svaté následovalo focení v kostele a také na farní zahradě.
Závěrem svého příspěvku bych ráda poděkovala všem, kteří se zasloužili

o slavnostní průběh tohoto dne –
členům farního sboru, ministran-
tům  a  dále  všem,  kteří  se  nám
pravidelně  starají  o  výzdobu
a údržbu našeho kostela. A všem
dětem  přeji,  aby  jim  jejich
přátelství s Kristem vydrželo po
celý  život  a  aby  všechny
společně rostly ve víře.

Petra Blaháková



KŘESŤANSKÝ CHLAPECKÝ ODDÍL
Milí rodiče,  začíná nový školní rok a jistě
přemýšlíte,  do  kterých  kroužků  děti
přihlásíte.  Rád  bych  Vaše  děti  pozval  do
našeho  skautského  oddílu.  Jsme
89. křesťanský  chlapecký  oddíl  a  mnozí
z našich  vedoucích  vyrůstali  právě  ve
farnosti na Křenové. Můžete nás taky znát,
protože během Vánoc roznášíme Betlémské

světlo lidem z farnosti.
Možná  se  ptáte,  co  je  skauting,  co

v našem  oddíle  děláme.  Pravidelně  se
scházíme v naší klubovně na Obilním trhu,
kde hrajeme různé hry a rozvíjíme mnohé
dovednosti. Naším posláním je podporovat
děti  a  mladé  kluky  v  jejich  růstu,  ať  už
intelektuálním,  fyzickém,  sociálním  nebo
morálním. Proto pořádáme nejrůznější akce

–  dobrodružné  výpravy,  kratší  výlety,  víkendovky,  přespávačky,  závody,
deskohraní,… Konec celého školního roku završujeme dvoutýdenním táborem,
kde spíme v indiánských stanech tee-pee, zpíváme u plápolajícího ohně, hrajeme
akční  bojovky  v  lese,  učíme  se  novým věcem,  a  to  vše  uprostřed  kouzelné
přírody.  Ale  skauting  není  jenom  o  rozvíjení  sebe,  ale  z  velké  části  i  o
kamarádství a přátelství. Často si kluci najdou v oddíle kamarády na celý život. 

Náš oddíl je výjimečný, protože vždycky byl a stále je poměrně malý, což
nám ale umožňuje navázat mezi sebou hlubší pouta a u dětí  se soustředit  na
individuální  přístup.  Navíc  si  děti  snadněji  nacházejí  kamarády.  A právě  teď
jsme otevřeni  novým členům a rádi  uvítáme nové kluky do naší  party.  Více
informací  o  nás  najdete  na  webových  stránkách:  https://89oddil.skauting.cz,
popřípadě můžete zavolat autorovi článku 776 534 060 a na cokoliv se zeptat.
S přáním  krásného  začátku  nového  školního  roku,  vůdce  89.  křesťanského
chlapeckého oddílu.                                                                        Daniel Navrátil

https://89oddil.skauting.cz/


OKNO SV. ALŽBĚTY V KOSTELE 
NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE V BRNĚ
Firma  Tiroler  Glasmalerei  (Tyrolská  sklomalba),
založená v roce 1861 v Innsbrucku, dodala v letech
1886–1913  asi  50  oken  pro  sakrální  a  profánní
budovy v Brně: 1886–1894 okna pro klášterní kostel
augustiniánského opatství na Starém Brně (zničená za
II.  světové  války  tlakovými  vlnami  amerických
bomb), 1888 devět oken pro biskupskou kapli, 1889–
1891 okna pro presbytář katedrály sv. Petra a Pavla,
1894 tři okna pro radnici a konečně v roce 1913 velké
okno  nad  vstupním  portálem  Jubilejního  kostela
císaře  Františka  Josefa  I.,  tedy  kostela
Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové.

Zatímco  okna  brněnské  katedrály  můžeme
v rámci dějin firmy Tiroler Glasmalerei považovat za

vynikající příklad souboru novogotických vitrají, okno
sv. Alžběty smíme považovat za neméně pozoruhodný
příklad tehdejšího „moderního stylu“, dnes známějšího
pod  pojmem  „secese“.  Toto  okno  darovala  První
moravská  spořitelna  v  Brně  a  je  pozoruhodné,  že  to
nebyli  zástupci  Církve,  kdo  rozhodovali  o  námětu
vyobrazení,  způsobu  provedení,  kritice  a  případných
změnách návrhu, nýbrž výhradně představitelé samotné
spořitelny, a především její vrchní ředitel Dr. Janiczek.
Podle  jeho  přání  měla  firma  Tiroler  Glasmalerei
předložit  návrhy  vyjadřující
téma  dobročinnosti,  v  jejíž
službě viděl stát i spořitelnu.

Podle tohoto přání navrhl tehdejší umělecký vedoucí
Tiroler  Glasmalerei,  Angličan  Bernhard  Rice,  tři
barevné  skici,  které  byly  zaslány  řediteli  spořitelny:
„Zázrak růží  sv.  Alžběty  Duryňské“,  „Sv.  Martin  na
koni“  a  „Caritas“  (obr.  1,  2  a  3).  Zástupci  Tiroler
Glasmalerei považovali za zvláště zdařilou kompozici
Sv.  Martina,  ředitelství  spořitelny  se  rozhodlo  pro
„Zázrak růží sv. Alžběty“. K jejich rozhodnutí přispěla
možná také událost ze života světice, narozené v roce
1207  asi  v  Sárospataku  v  jihovýchodních  Uhrách,
která na své „svatební cestě“ z Uher do Duryňska, kde

Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3



měla vyrůstat na dvoře svého budoucího chotě, několik dní pobývala v Brně.
Tehdy měla Alžběta čtyři roky.

Bernhard Rice našel pro postavu nyní už dospělé a vdané Alžběty stojící pod
korunou  růžového  keře  srozumitelné  i  formálně  přesvědčivé  řešení:  zatímco
světice  levou rukou podává  chléb  mladé  ženě,  a  vyjadřuje  tak  svou štědrost
chudým a hladovým, v její pravé ruce se děje vlastní zázrak růží, jímž má být
její ochota pomoci skryta před nedůvěřivým manželem.

Modernost okna sv. Alžběty (obr. 4) spočívá v tom, že je čistou skleněnou
mozaikou,  že  tedy  bylo  upuštěno  od  jakékoli  sklomalby.  Postavy  jsou
„prokresleny“  pouze  prostřednictvím  olověných  pásků,  jimiž  jsou  spojována

jednotlivá skla. Tím bylo programově rezignováno
na  plasticitu  postav  i  na  možnost  jemnějšího
vystižení jejich fyziognomie, zato bylo zdůrazněno
plošně-dekorativní  celistvé  působení  s  využitím
nelomených barev.

Protože  architekt  kostela  Franz  Holik,  tehdy
městský architekt v Brně, vyjádřil výslovné přání,
aby toto okno působilo také zvenku,  když podle
jeho  slov  mělo  tvořit  „hlavní  ozdobu  vnější
fasády“, bylo jak pro figury, tak pro ornamentální
pozadí  kromě  katedrálního  skla  (pro  bílé  prvky
okna)  využito  výhradně  opalescentní  sklo,  tedy
uvnitř zakalené a zároveň prozářené barevné sklo,
které  vyvinul  Louis  Comfort  Tiffany  na  konci

19. století  v  New  Yorku  a  které  při  svém  využití  na  kostelních  stavbách
umožňuje vnímat výjevy vitrají také zvenku.

Pro ředitele spořitelny muselo být toto okno zvláště důležité. Hned dvakrát
osobně  cestoval  do  Innsbrucku:  poprvé,  aby  posoudil  první  návrhy  okna,
a podruhé, aby vyjádřil svá přání ohledně změn. Tak byl např. anděl hrající na
loutnu z návrhové skici (obr. 1) nahrazen invalidou prosícím o almužnu (obr. 4).

Okno  sv.  Alžběty  je  mezi  secesními  vitrajemi  firmy Tiroler  Glasmalerei
bezpochyby tím dílem, v němž jsou principy secese, tj. stejné pojednání figury
a ornamentu v rámci dekorativního a barevně intenzivního celkového působení,
realizovány  nejdůsledněji.  Okolnost,  která  oknu  v  dobových  kritikách
nepřinášela  absolutní  souhlas.  Možná  je  skutečnost,  že  toto  okno  zůstalo
jediným,  které  dodala  firma  Tiroler  Glasmalerei  pro  kostel  na  Křenové,
podmíněna tím, že se zástupcům Církve zdálo být příliš moderní?

Gernot Fussenegger, archivář Tiroler Glasmalerei
(přeložil Aleš Filip)

Obrázek 4



MŠE SVATÉ

Neděle: 8:00, 9:30 (s katechezí pro děti), 11:00, 18:30
Všední dny: 6:00, 18:30 (v pondělí večer mše svatá není)
Sobota: 18:30 (s nedělní platností)

14:20  v  kapli  sv.  Kříže  v psychiatrické  nemocnici  
v Brně-Černovicích (s nedělní platností)

ZPOVÍDÁNÍ V NAŠÍ FARNOSTI
Příležitost  ke  svátosti  smíření  je  půl  hodiny  před  každou  mší  svatou.  Před
prvním pátkem se zpovídá také ve čtvrtek 17:30 - 19:00 a na první pátek ráno
8:00 - 10:00 a večer 17:30 - 20:00 nebo kdykoliv na požádání na faře.

ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI V NAŠÍ FARNOSTI
Příležitost k soukromé adoraci je vždy na první pátek ráno od 8 do 10 hodin a po
večerní mši sv. přibližně od 19 do 20 hodin.

ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ NA MŠE SVATÉ

Pokud máte nějaký úmysl, na který byste chtěli dát sloužit mši svatou, můžete si
ho přijít nechat zapsat do sakristie po každé mši svaté. 

ÚKLID NAŠEHO KOSTELA

Úklid kostela  je  plánovaný  na  pátky 20.9.,  18.10.,  22.11.  Vždy od 19:15 po
večerní mši svaté. Budeme vděční za další posily. Bližší informace u paní Hany
Holubové, tel. 732 881 461. 

NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH

Okolo každého prvního pátku v měsíci nabízíme návštěvu kněze s příležitostí ke
sv.  smíření  a  sv.  přijímání.  O  nedělích  Vás  rádi  navštíví  naši  akolyté.  
Přihlásit se můžete v sakristii, na faře nebo telefonicky 543 249 933, případně
739 521 857.                                                                    

o. Petr Polívka

Zpravodaj  vydává Římskokatolická farnost  u  kostela  Neposkvrněného Početí  Panny Marie  v  Brně,
Křenová 21a, Brno, 602 00. Farní kancelář je otevřena vždy v úterý 9:00–12:00 a v pátek 15:30–18:00.
Kontakt:  o.  Petr  Polívka,  tel.:  543  249  933  nebo  739  521  857,  info@farnostkrenova.cz;
www.farnostkrenova.cz.  Redakční  rada:  o.  Petr  Polívka,  Miloslav  Trmač,  Marie  Sychrová,  Martin
Sychra, Marek Schwarz. Uzávěrka příštího čísla bude 31. října 2019. Příspěvky posílejte na adresu:
zpravodaj.krenova@gmail.com. Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav.


