
âíslo 2/2017

OBEC MùNÍN
vás zve na

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMùTNÍ DESKY

ãestnému obãanovi obce Mûnín

prof. JUDr. Mojmíru POVOLNÉMU, dr. h. c.,

nositeli ¤ádu Tomá‰e Garrigua Masaryka,
doktoru honoris causa Masarykovy univerzity,
profesoru Lawrence Univerzity v Appletonu,

pfiedsedovi Rady svobodného âeskoslovenska

Deska bude odhalena

ve ãtvrtek 6. ãervence 2017 v 11 hodin
na budovû Základní ‰koly v Mûnínû
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V leto‰ním roce se na‰e obec poprvé zúãastnila celorepublikové vefiejné
sbírky, která se konala jiÏ po jednadvacáté. Tato sbírka je vedena Ligou
proti rakovinû a letos byla zamûfiena na nádorová onemocnûní hlavy
a krku.

Cílem této sbírky je preventivnû pÛsobit na ‰irokou vefiejnost prostfied-
nictvím letákÛ s informacemi. Za nabízené kvítky mûsíãku lékafiského získat
prostfiedky na boj proti rakovinû – na nádorovou prevenci, zlep‰ení kvality
Ïivota onkologick˘ch pacientÛ, podporu onkologické v˘uky, v˘zkumu a vy-
bavení onkologick˘ch center.

V Mûnínû jste si mohli kytiãky koupit na nûkolika místech – pfied základní
‰kolou, matefiskou ‰kolkou, samoobsluhou a radnicí.

Dûkujeme v‰em, ktefií pfiispûli. 

Vybralo se 4992 Kã. www.cdpr.cz
www.lpr.cz
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VáÏení obãané, v souvislosti se zlep‰ováním informovanosti obãanÛ zavá-
díme v na‰í obci novou sluÏbu – Mobilní rozhlas. Novû Vás budeme infor-
movat o aktuálním dûní pomocí rÛzn˘ch komunikaãních kanálÛ.

Zaregistrujte se, vyplÀte Va‰e tel. ãíslo a e-mail. Následnû budete ZDARMA
dostávat:
• SMS zprávy,
• hlasové zprávy,
• e-maily,
• zprávy do aplikace

o dÛleÏit˘ch aktualitách – napfiíklad upozornûní na odstávky energií, pozvánky
na kulturní události a mnoho dal‰ího.

SluÏba je pro obãany ZDARMA
Registrujte se na menin.mobilnirozhlas.cz
nebo odevzdáním registraãního ústfiiÏku na úfiadû

ÚstfiiÏek naleznete:
• na obecním úfiadû
• v obecním zpravodaji

Co Vás ãeká za zprávy?

Krizová komunikace Kulturní a sportovní akce
• PovodÀové nebezpeãí • Pozvánky na kulturní události
• Varování pfied v˘kyvy poãasí • Pozvánky na sportovní utkání
• Zhor‰ená smogová situace • Pofiádání zábavních akcí pro dûti
• Krizové fiízení • Pozvánky do kina

Informace z radnice Zpûtná vazba
• Upozornûní na odstávky vody • Odpovûdi na referenda a ankety
• V˘padky elektrické energie ãi plynu • Potvrzení úãasti na akcích
• Svoz a tfiídûní odpadu • Odsouhlasení záchrann˘ch aktivit
• Zmûny úfiedních hodin institucí • Názory obãanÛ na dûní v obci
• Uzavírky silnic
• Upozornûní na termíny a povinnosti

Na‰e obec zavádí Mobilní rozhlas!
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O zavedení aplikace

Na‰e obec má novou aplikaci pro chytré telefony.
Stáhnûte si aplikaci do Va‰eho mobilu a otestujte v‰echny uÏiteãné funkce.

VáÏení obãané, jak jistû víte, pfiistoupili jsme k modernizaci komunikace mezi
radnicí a obãany. JiÏ nûjak˘ ãas vyuÏíváme SMS zprávy, hlasové zprávy 
a e-maily a v tuto chvíli bychom Vám rádi pfiedstavili dal‰í moÏnost, jak získat 
informace z obecního úfiadu. Na‰i obecní aplikaci pro chytré telefony.

4 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ 2 / 2017
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UÏiteãné funkce aplikace Mobilní rozhlas

• Chytrá nástûnka: Na hlavní stránce aplikace najdete v‰echny zprávy z úfiadu.
Aktuality, informace z úfiední desky a fotografie z událostí, stejnû jako rozcest-
ník do dal‰ích sekcí aplikace. Kromû novinek se také dozvíte, jaké je u nás
zrovna poãasí, kdo má svátek a najdete tam upozornûní na zprávy, které vám
obec bude posílat.

• Fotohlá‰ky Zmapujto: Funkce, díky které mÛÏete vyfotit a poslat obci po-
chvaly i námûty na zlep‰ení. Staãí pfiímo v aplikaci vyfotit ãernou skládku,
v˘mol na silnici, nesvítící lampu, zniãenou laviãku nebo napfiíklad sraÏenou
zvûfi, oznaãit místo a odeslat. Obec se jiÏ postará o nápravu. Samozfiejmû bu-
deme rádi i za pozitivní a pochvalné fotohlá‰ky jako povedenou rekonstrukci,
opraven˘ chodník nebo hezkou vánoãní v˘zdobu.

• TísÀové linky: V aplikaci mÛÏete jednodu‰e najít seznam nejdÛleÏitûj‰ích 
tísÀov˘ch linek a zavolat záchrannou sluÏbu, hasiãe ãi policii. Souãástí této
funkce je také moÏnost zobrazit Va‰i aktuální polohu a mapu okolí pro pfiípad
nenadál˘ch událostí a nehod. Díky TísÀov˘m linkám budete mít pocit bez-
peãí, aÈ pÛjdete kamkoliv.

• Info o obci: V této sekci najdete demografické, geografické a historické údaje
o obci, stejnû jako fotogalerii z obecních aktivit, kontakty a otevírací dobu úfiadÛ
a tipy na nejzajímavûj‰í aktivity a v˘lety v obci a okolí. U kaÏdého tipu na v˘let
navíc najdete jeho polohu, otevírací dobu a pfiípadnû vstupné. UÏ si nebudete
muset lámat hlavu s tím, kam vyrazit.

Stáhnûte si aplikaci Mobilní rozhlas!
• Stáhnout aplikaci pro Android
• Stáhnout aplikaci pro iOS

Jak zaãít pouÏívat aplikaci Mobilní rozhlas?
1. Stáhnûte aplikaci z jednoho ze dvou odkazÛ uveden˘ch v˘‰e a nainstalujte ji.
2. Otevfiete aplikaci a vyberte na‰i obec.
3. Zadejte své telefonní ãíslo, aby bylo moÏné Vá‰ kontakt pfiifiadit k aplikaci.
4. A to je v‰e! MÛÏete zaãít vyuÏívat v‰echny funkce v aplikaci.

Díky na‰í obecní aplikaci Mobilní rozhlas budete mít vÏdy po ruce dÛleÏité 
informace, kontakty i moÏnost podílet se na zlep‰ení Ïivota v na‰í obci.

Kde lze shlédnout: https://www.mobilnirozhlas.cz/pro-obcany/
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K hodÛm neodmyslitelnû patfií stárci a spousta dûtí v krojích a v Mûnínû tomu
nikdy nebylo jinak. Dokonce tu máme prodlouÏené hody do pondûlí, kdy chodí
v krojích Ïenáãi. A tak nás s paní SoÀou Pavelkovou napadlo uspofiádat v nedûli
je‰tû dûtské vystoupení. To se nám poprvé podafiilo zrealizovat v roce 2010.
Nejedno srdce zaplesá, kdyÏ uvidí malé dûti poskakovat po taneãním parketu,
a pokud zvládnou nûjaké taneãní kreace, uroníme i slziãku.

KaÏd˘m rokem se fiady dûtí pomalu roz‰ifiují. Od roku 2013 uÏ dûti  vystupují
ve dvou skupinách (mlad‰í a star‰í). I v leto‰ním roce tomu snad nebude jinak.
Zkou‰ky zaãaly 16. ãervna a já dûkuji v‰em dûtem, které mají chuÈ vystupovat.
Pokud dûti nemají svoje kroje, objednáme jim je hromadnû.

Na‰e velké díky patfií  panu Misákovi, kter˘ nám kaÏdoroãnû zaji‰Èuje sestfiih
písní. 

Souãasnû si  dovoluji vyzvat v‰echny, ktefií chtûjí v pondûlí projít na‰i krásnou
vesnici spoleãnû s námi v krojích, aÈ se nebojí pfiihlásit. âím více nás je, tím
krásnûj‰í je prÛvod. Iva Stravová

Hody 2017

Dûti na hodech – 2010 ▲, 2016 ▶

2017_2_60051 Zpravodaj 1_06  23.06.17  21:35  Stránka 6



MARKÉTSKÉ HODY 

2017_2_60051 Zpravodaj 1_06  23.06.17  21:35  Stránka 7



Rozhovor s floristou Pfiemkem Hytychem
● Pfiemku, narodil ses v roce 1984 v Ivan-
ãicích a vyrÛstal v Mûnínû, spoleãnû s dvoj-
ãetem sestrou Denisou, bratry Jifiím a Da-
videm a rodiãi Jitkou a Jifiím Hytychov˘mi.
Chodil si zde do základní ‰koly. Co bylo
potom, kde jsi studoval?

Velmi brzy na základní ‰kole jsem vûdûl,
co chci v budoucnu dûlat, proto má studijní
cesta byla pfiímá. Studoval jsem na Stfiední
zahradnické ‰kole v Brnû-Bohunicích, po-
sléze na Mendelovû univerzitû v Brnû, kde jsem studoval Zahradnickou fakultu se
sídlem v Lednici na Moravû, obor zahradnické inÏen˘rství.

● Pfiíroda, v‰e kolem ní a s tím i související floristika tû zajímala od maliãka, nebo jsi
k tomu do‰el aÏ postupem ãasu?

Od maliãka jsem mûl zájem o pfiírodu. Postupem ãasu tento zájem nabíral na in-
tenzitû.

● Také se vûnuje‰ návrháfiství. K tomu jsi smûfioval, nebo to byla nûjaká náhoda?
Nic není náhoda. I to mû od maliãka nûjak tak bralo, jen jsem se zamûfiil na v té

tobû dostupnûj‰í bod mého zájmu, floristiku. Návrháfiství se na to postupnû nabalo-
valo, stejnû tak jako design zahrad, nábytku nebo interiérÛ. V‰e se dá fie‰it paralelnû
a to mû na této práci baví. 

● Dokázal bys fiíct, co tû baví více? Floristika, ãi návrháfiství?
Návrháfiství je pro mû více koníãkovou záleÏitostí. KdyÏ si potfiebuji odpoãinout od

floristiky, tak se zamûfiím na módu. Ale i tak jsem stále ve floristice. Návrháfiské práce
floristikou prolínám (typem materiálÛ, barevností, strukturou atd). Rád vûci fie‰ím kom-
plexnû a od podlahy! Kdyby to tak nebylo, nudil bych se, protoÏe potfiebuji ‰irok˘
zábûr a zamûstnanou hlavu. 

● Prozraì nám, jak se kluk z jihu Moravy dostane se svou prací aÏ do Japonska? 
Vyhrál jsem dvû celosvûtové design soutûÏe, a to hned dva roky po sobû. Jedna

soutûÏ se konala v Belgii, druhá ve Skotsku. To mi otevfielo brány do svûta, tudíÏ i do
Japonska.

● Nav‰tívil jsi i jiné zemû? Popfiípadû jaké mají pfiístupy k floristice?
âasto pÛsobím tady v Evropû. Kromû sousedních státÛ, jako je Slovensko, Polsko,

Nûmecko, ãasto nav‰tûvuji Holandsko, Itálii, ·panûlsko, Spojené království – Skotsko.
Poslední dva roky je to hlavnû Asie. RÛzné ãásti âíny, JiÏní Korea atd. Pfiístup k flo-
ristice je v zahraniãí odli‰n˘. Pfiedev‰ím na v˘chodû je floristika brána spí‰e jako
umûní, a to mi maximálnû vyhovuje, protoÏe ãlovûk mÛÏe prakticky neomezenû tvofiit.

8 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ 2 / 2017
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1 Dekorace na svatební stÛl, prosinec 2016,
Peking

2 Dekorace na krk, prosinec 2016, Peking
3 Demonstrace pro floristickou ‰kolu, záfií 2016,

Peking
4 SoutûÏní práce, I. místo – Fusion Flowers

International Designer of the Year, Skotsko,
2014

2017_2_60051 Zpravodaj 1_06  23.06.17  21:35  Stránka 9



● A co v âR? Má‰ jiÏ svou klientelu nebo
na jakém principu pracuje‰?

Klientelu mám rÛznû rozesetou po âR.
Pracuji zakázkovû. Po oslovení zákazní-
kem vypracuji návrhy, které po spoleãné
konzultaci realizuji. 

● Co budoucnost, má‰ nûjaké vysnûné
cíle, které bys nám chtûl prozradit?

VÏdy jsem chtûl s prací cestovat. Na-
v‰tûvovat jiné zemû a odli‰né kultury. Jed-
nodu‰e poznávat cel˘ svût a lidi v nûm.
Plní se mi to, a to okolo tak nûjak pfiichází
samo. NesnaÏím se vûci hrotit. Myslím si,
Ïe v‰e má svÛj ãas, a já to respektuji. 

● Je moÏnost nûkde vidût tvé práce? Po-
pfiípadû neplánuje‰ tfieba vernisáÏ pfiímo 
v Mûnínû? 

Je!  Spoustu z nich najdete u nás na
pÛdû a dal‰ích místech, kde ãekají na vy-
stavení, jen mi k tomu je‰tû pár kouskÛ
chybí. Ale to uÏ by asi na‰i víc neÏ ‰íleli,
protoÏe doslova a do písmene ovládnu
kaÏd˘ prostor na 100 %, to není vtip! Ano,
jsem ‰ílen˘ maximalista ve v‰ech smû-
rech! Tímto bych chtûl vlastnû rodiãÛm
i podûkovat, protoÏe mû vÏdy podporovali
(ve V·EM), a ono to stále trvá. Mami a tati,
váÏím si toho. Nechtûl bych zapomenout
na sourozence a pfiátele, ktefií mi také ve
spoustû vûcí pomáhají. Dûkuji! VernisáÏ
v Mûnínû urãitû plánuji, jen mi k tomu chybí
ãas. TakÏe aÏ ten ãas nabude reálného
data, tak se tam s vámi v‰emi rád potkám.

Pfieji vám pûkné léto s nekoneãnû dlou-
hou dovolenou!!! Pfiemek

Rozhovor vedla Petra Kir‰ová 
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1 SoutûÏní práce, Malak, I. místo Gold Leaf –
International Floral Art, Belgie, 2012

2 Svatebni kytice z kolekce Zatracení perel, Brno,
2016

1

2
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V pátek 26. kvûtna veãer utichl projektor v promítárnû a Kino Mûnín opustil 
poslední divák. Tohle není smutná zpráva, kterou si vyslechlo mnoho vesnick˘ch
a mûstsk˘ch kin v âechách a na Moravû. Jde jen o sdûlení, Ïe právû skonãila
sezóna 2016/2017.

Byla oproti pfiedchozím rokÛm o mûsíc krat‰í, av‰ak o to úspû‰nûj‰í. Dalo by
se fiíci, Ïe ‰lo o renesanci kina, aÈ uÏ v náv‰tûvnosti, nebo v pestrém programu.

Loni v létû bylo do kina nainstalováno nové pódium a zakoupena mobilní audio
soustava. Nutno fiíci, Ïe toto zafiízení bylo hojnû vyuÏíváno jak kinem, tak i ‰kolou
a ‰kolkou. 

Základní ‰kola vyuÏila jediné místo v obci s fixním pódiem ke své v˘bornû
zvládnuté akci v podobû recitaãní soutûÏe místních ÏákÛ. ·koláci si mohli vy-
zkou‰et prkna, která znamenají svût a sahají alespoÀ po okraj dal‰ího okresu.
Dobr˘ krok udûlala ‰kola i pozváním hudební dvojice Jirky a Markéty s jejich 
originálním programem S hudbou proti drogám.

Matefiská ‰kola pozvala své dûtiãky do kinosálu na dvû divadelní pfiedstavení.
Dal‰í a v˘znamnou kapitolou v programu kina byly cestovatelské pfiedná‰ky.

Dvû ze ãtyfi byly spí‰e komerãního charakteru, a proto byly pfiedná‰ky Dana
Pfiibánû a Ladislava Zibury jiÏ v pfiedprodeji beznadûjnû vyprodané. Dále byla po-
zvána Michaela Vaníãková, která je ze sousední obce a procestovala velkou ãást
svûta. Pfiedstavila nejen cestovatelsk˘m nad‰encÛm svoje putování Himálajem
kolem Annapurny doprovázené nádhern˘mi fotkami pfies celé plátno. A poslední
byla benefiãní beseda o Ïivotû v JiÏní Koreji v podání Petera Chalupianského,
kter˘ ve státû na jih od diktátorské zemû studoval. 

Pokud zÛstaneme je‰tû na jevi‰ti Kina Mûnín, nutno zmínit nov˘ projekt s ná-
zvem Filmov˘ klub Junior. Jde o prezentaci klasické animace s cílem ukázat
dûtem, Ïe neexistují jen poãítaãem vytvofiené animáky, ale i díla takzvané staré
‰koly a poctivé filmafiiny. Po skonãení dûtského pásma si mohli malí diváci vy-
zkou‰et pod dohledem Marcely Galetové a Lucie OdráÏkové vytvofiit filmovou po-
staviãku a spoleãnû ji dát do pohybu. Ohlasy na tuto událost byly velice pozitivní
a v pfií‰tí sezónû vyhradíme je‰tû více prostoru pro dûti a jejich rodiãe.

Nad rámec klasick˘ch projekcí se uskuteãnily i ãtyfii filmové kluby, které zaÏí-
vají velk˘ progres a za tfiíleté fungování si na‰ly svoji cílovou skupinu. Z dopro-
vodného hudebního programu filmového klubu stojí za zmínku vystoupení ze 4/7
mûnínské kapely Bezestopy, která zahrála akusticky v sále pro témûfi plné hle-

Úspû‰ná sezóna mûnínského kina
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di‰tû a oslavila 10 let aktivní ãinnosti. Dále Ondfiej Soldán trio a v neposlední fiadû
kapela Velebend, která rozproudila náv‰tûvníky balkánsk˘mi a lidov˘mi písnûmi
po projekci filmu reÏiséra Emira Kusturici Na mléãné dráze.

Suma sumárum Kino Mûnín nabídlo v uplynulém roãníku 43 rÛzn˘ch pfiíleÏi-
tostí se kulturnû vyÏít a obohatit. Tedy 39 filmÛ, pfiiãemÏ u dvou muselo pfiidávat
dal‰í projekci, 4 pfiedná‰ky a 4 hudební produkce. Celkem bylo ãtyfiikrát vypro-
dáno a mnoho dal‰ích projekcí se vyprodání sálu hodnû pfiiblíÏilo. Aãkoliv kino
ukonãilo ãinnost o mûsíc dfiív, v porovnání s minul˘mi roky pfii‰lo o 600 lidí více
a z prÛmûrn˘ch 30 divákÛ na pfiedstavení z posledních let se vyhoupla náv‰tûv-
nost na více neÏ 47 lidí na jedno pfiedstavení. Celkem tedy na‰lo cestu do kina
s platn˘m lístkem 2041, doufejme spokojen˘ch divákÛ.

·lo tedy o velmi úspû‰n˘ rok, pln˘ kulturního vyÏití pro mûnínské obãany a oby-
vatele okolních i vzdálen˘ch obcí a mûst. Pro zajímavost: pfiijeli lidé tfieba z Kun-
‰tátu, Brna nebo Ivanãic. I to svûdãí o tom, Ïe jsou kamenná klasická kina opût
vyhledávána, i kdyÏ jich moc nezbylo.

Nastává otázka, proã se nepromítá je‰tû v ãervnu? Odpovûì je jasná. Kino za
posledních skoro 30 let nepro‰lo Ïádnou v˘raznou zmûnou, nepoãítáme-li tech-
nické vybavení sálu a promítárny. Toalety a prostory pfiedsálí jiÏ nevyhovují
dne‰ním standardÛm a smûru, kter˘m chce Kino Mûnín v budoucnu jít. Cíl je
nejen zpfiíjemnit náv‰tûvníkÛm dobu pfied filmem ãi po nûm, ale i pohodlnû zpfií-
stupnit toto kulturní zafiízení celé rodinû, hendikepovan˘m a v‰em, ktefií se chtûjí
setkávat ve spoleãném vefiejném prostoru Kina Mûnín.

Podle písemn˘ch záznamÛ letos uplynulo 70 let od my‰lenky zfiídit v Mûnínû
kino. A jak nejlépe toto jubileum oslavit neÏ v nové podobû?!

Je tfieba sledovat webové stránky a Facebook Kina Mûnín a brzy se dozvíte
o chystan˘ch akcích a hlavnû termínu zahájení dal‰í sezóny. PfiedbûÏnû se mÛ-
Ïete tû‰it na fiíjnov˘ program. -mch-
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Chtûl bych podûkovat v‰em sv˘m spolupracovníkÛm, ktefií se na této úÏasné
sezónû podíleli, obci, která velkou mûrou podporuje tento druh kultury, v‰em,
ktefií se na stavbû a provozu kina kdy podíleli a na jejichÏ odkazu se dá
stavût a zlep‰ovat. No a v neposlední fiadû vám divákÛm a fanou‰kÛm Kina
Mûnín, bez nichÏ by pfiedchozí vûty nebyly vÛbec napsány.

Dûkuji, Marek Chudáãek, vedoucí Kina Mûnín.
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Filmov˘ klub Junior

Tvofiení filmové postaviãky

Jedno filmové okénko

Kapela Velebend v posledním filmovém klubu

Michaela Vaníãková vypráví o svém putování
Himálajem kolem Annapurny

Rekordní náv‰tûva v sezónû 2016/2017

➤

➤
➤

➤

➤
➤
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Kde byl PéÈa? JiÏní Korea
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1

Kino Mûnín se loni rozhodlo nabídnout divákÛm cestovatelské pfiedná‰ky.
Ostatnû, prostor a vybavení k tomu pfiímo vybízí. Zaãalo to cestovatelem Danem
Pfiibánûm, kter˘ uÏ teì plánuje se sv˘mi Ïlut˘mi bakelitov˘mi vozítky v˘chodo-
nûmeckého pÛvodu cestu pfies Asii domÛ do âeské republiky. Následovala pfied-
ná‰ka Ladislava Zibury, kter˘ se zrovna teì prohání na kole po Gruzii a urãitû
se do Mûnína brzy vrátí. Poté pfiijela Michaela Vaníãková s krásn˘mi fotkami
Himálaje a nakonec byl pozván Peter Chalupiansk˘ s besedou o JiÏní Koreji. 

Právû tato pfiedná‰ka byla opravdu v˘jimeãná. Nejen Ïe se jednalo o bene-
fiãní akci pod zá‰titou Konta Bariéry na podporu hendikepovaného chlapce, ale
náv‰tûvníci se mohli dozvûdût opravdu hodnû vûcí o tom, jak se Ïije v Koreji. 

Peter Chalupiansk˘ strávil jeden semestr v JiÏní Koreji. Za ãtyfii mûsíce v Asii
se mu podafiilo vybrat takfika 200 000 Kã pro dûti s hendikepem! Posílal lidem
pohlednice v urãité nominální hodnotû. Po návratu se rozhodl uspofiádat pfied-
ná‰ky a uÏ tak tuãnou ãástku je‰tû roz‰ífiit.

Tento skromn˘ a vtipem záfiící ãlovûk nabídnul divákÛm opravdu spoustu in-
formací napfiíklad o tom, co musí korejsk˘ chlapec zafiídit, kdyÏ chce strávit veãer
s dívkou, co je typické pro korejské páry, jak˘ je nejvût‰í zlozvyk KorejcÛ, kter˘
den je pro nû nejdÛleÏitûj‰ím v Ïivotû, co vás zaruãenû minimálnû jednou trefí
na ulici do hlavy, jak˘m zpÛsobem se pije v Koreji alkohol, proã ho v menze 4krát
za sebou sefivali a mnoho dal‰ího.
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Beseda byla opravdu Ïivá, diváci se zapojovali do diskuze a dle pozdûj‰ích
dojmÛ se mu v Mûnínû a na Moravû velice líbilo.

Kino Mûnín se stalo partnerem a poskytlo mu místo i personál bez nároku na
honoráfi.

V Mûnínû se vybralo nejvíce z necel˘ch 20 pfiedná‰ek, které do té doby uspo-
fiádal po celé republice. Koneãná ãástka ãítala rovn˘ch 3 800 Kã na pomoc hen-
dikepovanému ZdeÀkovi, kter˘ po mozkové obrnû potfiebuje pomoc s rehabili-
taãní péãí.

Závûrem se dá konstatovat, Ïe se akce povedla a hlavnû pomohla. -mch-

2

3

4

1, 2 Beseda probíhala i po skonãení pfiedná‰ky
3 Vzkaz Petera Chalupianského po pfiedná‰ce
4 Na závûr ti, ktefií chod kina zaji‰Èují
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V Ïivotû kaÏdého z nás pfiijdou i chvíle, kdy se musíme rozlouãit s blízk˘m ãlovûkem.
Vyrovnáváme se se ztrátou nám drahého ãlovûka, ale stojíme také pfied úkolem vy-
rovnat se se spoustou praktick˘ch záleÏitostí, které s odchodem ãlovûka souvisejí.
Chtûli bychom tímto ãlánkem pomoci v‰em, ktefií si nevûdí rady, jak s touto vût‰inou
neoãekávanou situací naloÏit. Uvádíme informace v originálním znûní, které pÛvodnû
vy‰ly v Mladé frontû DNES. Následuje doslovná citace ãlánku MF DNES.

Od pohfibu je sotva pár dní a na stole se zaãínají vr‰it sloÏenky a upomínky. Je tfieba
pfiepsat elektfiinu, zru‰it mobilní ãíslo a internet, zaplatit povinné ruãení u auta a mnoho
dal‰ího. Co poãká do dûdického fiízení a co musíte udûlat hned? Nejdfiív je potfieba po-
dívat se na bankovní úãty. Trvalé pfiíkazy nepoãkají. Jak pfiijde dvacátého v mûsíci,
banka si strhne smluven˘ obnos. Ale kolik je vlastnû teì na kontû penûz a jak získat
heslo k úãtu? „Pfiístup k úãtu mají jenom ti lidé, ktefií mají právo s ním nakládat. Práva
musel udûlit majitel úãtu na podpisovém vzoru dan˘m osobám je‰tû pfied svou smrtí.
Pokud se tak stalo, budou mít k nûmu pfiístup po skonãení dûdického fiízení,“ fiíká
Krist˘na Havligerová z âeské spofiitelny. Pokud odchází z úãtu SIPO nebo jiné dÛle-
Ïité platby, není jiná rada, neÏ na úãet pfievést takovou ãástku, aby se z ní daly pfiíkazy
uspokojovat. „Jakmile se jako banka dozvíme o úmrtí majitele úãtu, zastavíme jeho
poplatkování. U trval˘ch pfiíkazÛ zkontrolujeme, zda je jejich platnost omezena na dobu
Ïivota majitele. Pokud ano, pak je zru‰íme. V opaãném pfiípadû by mûli pozÛstalí na
úãet vloÏit takov˘ objem penûz, aby trvalé pfiíkazy odcházely,“ radí Petra Koneãná
z Raiffeisenbank. Pokud nebude na kontû dostateãn˘ zÛstatek, platby pfiestanou od-
cházet a domácnost se zaãne zadluÏovat. Vzhledem k tomu, Ïe dûdické fiízení – pokud
jde v‰e hladce – trvá nûkolik mûsícÛ, je potfieba poãítat s pÛlroãní ãástkou na trvalé
pfiíkazy. AÏ do vyfiízení pozÛstalosti nemÛÏete podobnû jako s úãtem disponovat ani
s akciemi, dluhopisy nebo bezpeãnostní schránkou po zesnulém. Stává se, Ïe banka
zmrazí úãet i tomu, kdo byl spolumajitelem konta se zemfiel˘m. „Banka hledí na takov˘
úãet jako na pozÛstalost a nedovolí Ïádné nakládání s kontem aÏ do vyfiízení dûdictví,“
fiíká praÏská advokátka Alexandra Floriánová.

Majetek po zesnulém

Opatrnû si musí pozÛstal˘ poãínat také s péãí o dÛm nebo auto, které mûl ve spo-
leãném jmûní se zemfiel˘m manÏelem. „Aãkoliv se lidé obvykle domnívají, Ïe vûci
pofiízené za trvání manÏelství patfií automaticky pozÛstalému manÏelovi a ten je mÛÏe
bez dal‰ího uÏívat, není tomu tak. Nejprve je ohlednû tûchto vûcí nutné provést
vypofiádání spoleãného jmûní manÏelÛ, které smrtí druhého z manÏelÛ zaniklo,“ vy-
svûtluje Floriánová. „Obecnû se vychází z rovn˘ch podílÛ obou manÏelÛ. Obvykle

Co je tfieba vyfie‰it po smrti blízkého?
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manÏel tyto vûci vyuÏívá, ale musí mít na pamûti, Ïe teprve v rámci dûdického fiízení
bude urãeno, komu vûci náleÏí,“ upozorÀuje advokátka. O auto tak pozÛstal˘ musí nejen
peãovat, ale také jej fiádnû platit. „V pfiípadû smrti poji‰tûného dochází sice k zániku po-
ji‰tûní, ale existují v˘jimky. Napfiíklad povinné ruãení, kde práva a povinnosti z poji‰tûní
zesnulého vlastníka pfiecházejí na dûdice,“ fiíká Václav Bálek z Allianz poji‰Èovny. Pokud
jsou plátce poji‰tûní a poji‰tûn˘ vÛz rÛzné osoby, v pfiípadû smrti plátce nastupuje na
jeho místo poji‰tûn˘. „Nemá-li o to zájem, mÛÏe to poji‰Èovnû do 30 dní oznámit a po-
ji‰tûní zanikne ke dni úmrtí plátce,“ dodává Bálek. Obecnû platí, pokud pfiijde jakákoli
upomínka, v˘roãní dopis a podobné listiny na adresu zemfielého, je tfieba vzít úmrtní list
a jít informovat úfiad. Díky tomu pak poji‰Èovna ãi jin˘ úfiad zastaví poplatky.

DÛchod: datum smrti rozhoduje

Po v˘dajích na pohfieb a zamezení pfiístupu k nûkter˘m úãtÛm se nûktefií pozÛstalí
mohou dostat do finanãních potíÏí, a tak je tfieba udûlat si domácí úãetnictví. Napfiíklad
si zkontrolovat, jestli mÛÏete poãítat tento mûsíc s dÛchodem po zemfielém nebo jestli
ho dokonce nebudete muset vracet. Je zfiejmé, Ïe úmrtím penzisty nárok na dÛchod
zaniká. DÛchody se vyplácejí dopfiedu. Pro to, jestli máte je‰tû tento mûsíc na dÛchod
nárok, je potfieba vûdût, kdy mûl dÛchodce den splatnosti. Uveìme si pfiíklad. Penzista
mûl splatnost svého starobního dÛchodu kaÏdého 12. dne v mûsíci. „KdyÏ zemfiel na-
pfiíklad 13. záfií, dÛchod vyplacen˘ 12. záfií âeská správa sociálního zabezpeãení uÏ
nepoÏaduje zpût. Pokud by v‰ak zemfiel jiÏ 10. záfií, dÛchod, kter˘ mu byl mezitím pfii-
psán na úãet, mu nenáleÏí,“ fiíká Renáta Provazníková z âeské správy sociálního za-
bezpeãení. Sociální správa jej bude vyÏadovat zpût. Na její Ïádost jí ãástku vrátí z úãtu
pfiímo banka (pokud je tam dostatek penûz), nebo pozÛstal˘, kter˘ má ke spoleãnému
úãtu se zemfiel˘m pfiístup. V opaãném pfiípadû jej pak správa bude vyÏadovat po man-
Ïelce ãi manÏelovi, pokud jim vznikl nárok na vdoveck˘ dÛchod, nebo i po rodiãích ãi
dûtech, ktefií Ïili se zemfiel˘m ve spoleãné domácnosti. „Pokud dÛchod vrátit nelze, po-
vaÏuje se za dluh, kter˘ se vypofiádává v dûdictví,“ vysvûtluje Provazníková.

Jak na pfiepis energií

Nejlep‰í kontrolu nad domácím úãetnictvím budete mít, kdyÏ si necháte pfiepsat
energie ãi jiné sluÏby vztahující se k domácnosti na sebe. Neudûláte chybu, ani kdyÏ
v domácnosti neÏijete. Naopak získáte pfiesn˘ pfiehled, jaké dáváte zálohy a kolik
popfiípadû dluÏíte. MÛÏete tak rychle reagovat, neÏ se pohledávka nav˘‰í tfieba
o úroky. „Pfiepis po zemfielém provádíme na základû úmrtního listu, není potfieba ãekat
na v˘sledek dûdického fiízení,“ fiíká Linda E‰ková z energetické spoleãnosti Innogy.
Pro pfiepis je potfieba vyplnit ãestné prohlá‰ení, ve kterém pfiíbuzn˘ zemfielého dokládá
kopii úmrtního listu a doklad o dûdickém fiízení. V pfiípadû, Ïe pozÛstalí chtûjí ukonãit
smlouvu s energetickou spoleãností, pfiikládají k Ïádosti také kopii úmrtního listu. „Pfii
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ukonãení smlouvy je vÏdy provedeno koneãné vyúãtování, které zasíláme na jméno
a adresu, které si pfiíbuzní do formuláfie uvedou,“ poznamenává Vladimír Vácha z ener-
getické spoleãnosti E.ON. Pfiípadn˘ doplatek ãi pfieplatek pak fie‰í s právoplatn˘mi
dûdici.

Mobil, kter˘ uÏ nezazvoní

Od dal‰ího mûsíãního poplatku si ulevíte tím, Ïe zru‰íte mobilní ãíslo zemfielého. Ani
v tomto pfiípadû nemusíte ãekat na dûdické fiízení, zru‰it jej mÛÏete prakticky ihned na
poboãce pfiíslu‰ného operátora. „Je tfieba doloÏit jak˘koliv úfiední dokument, prokazu-
jící úmrtí,“ fiíká Katefiina Mik‰ová ze spolecnosti O2. Nemusíte tedy ãekat na vydání
úmrtního listu, stací List o prohlídce zemfielého, kter˘ vám dal lékafi. „Úmrtím zákaz-
níka je smlouva ukonãena – ke zru‰ení sluÏby dojde ihned po oznámení, a to bez úãto-
vání pau‰álního od‰kodnûní nebo smluvní pokuty,“ doplÀuje Mik‰ovská. Pokud si do-
mácí internetové pfiipojení nebo digitální televizi chcete ponechat, je tfieba na prodejnû
vyplnit formuláfi âestné prohlá‰ení dûdice. Rozhlasové a televizní poplatky lze odhlásit
na internetovém formuláfii na stránkách âeské televize a âeského rozhlasu. Pokud je
v‰ak zemfiel˘ platil prostfiednictvím SIPO, lze zmûny nahlásit na kterékoliv poboãce
âeské po‰ty.

Co s loveckou pu‰kou

Zemfie-li v rodinû myslivec nebo jin˘ drÏitel zbranû, mají jeho nejbliÏ‰í dal‰í povin-
nost. Musí oznámit úmrtí drÏitele zbrojního prÛkazu a zbraní na policii. Navíc zbranû
nemohou jen tak bezprizornû zÛstat doma. „PozÛstalí mají nûkolik moÏností. Zbranû
si mÛÏe vzít do úschovy jin˘ drÏitel zbraní – tedy tfieba kamarád myslivec, uschovat je
mÛÏe také podnikatel v oboru zbraní a stfieliva nebo je také mohou zanést na policii,“
fiíká Bohumil Malá‰ek z jihomoravské policie. Ale pozor, pokud nemáte zbrojní prÛkaz,
nemÛÏete jen tak loveckou pu‰ku naloÏit do auta a odvézt na policii. „Nejlépe bude kon-
taktovat oddûlení policejní evidence zbraní, a to zajistí pfievzetí zbranû,“ radí Malá‰ek.
Policie pak vyrozumí notáfie, kter˘ pozÛstalost projednává. „Nov˘ nabyvatel zbranû ji
musí zaregistrovat, pokud má zbrojní pas. Pokud ne, mÛÏe si ho udûlat nebo zbraÀ
prodat,“ fiíká policista.

Jak postupovat, kdyÏ zemfiel podnikatel

„Na âeské správû sociálního zabezpeãení není tfieba úmrtí poÏivatele dÛchodu hlásit,
udûlá to za vás matrika. Pokud zemfie osoba samostatnû v˘dûleãnû ãinná, není po-
tfieba za ni dál platit zálohy na dÛchodové, pfiípadnû nemocenské poji‰tûní. Dûdicové
mohou následnû uhradit pfiípadné nedoplatky pojistného a po ukonãení dûdického fií-
zení mají nárok na vrácení pfiípadného pfieplatku pojistného. Pfiehled o pfiíjmech a v˘-
dajích není nutné správû sociálního zabezpeãení pfiedkládat. Podání Pfiehledu je v‰ak
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vhodné tehdy, kdyÏ v˘‰e vymûfiovacího základu a doplacení pojistného mÛÏe ovlivnit
nárok na pozÛstalostní dÛchod,“ radí Renáta Provazníková z âSSZ. I ve zdravotní po-
ji‰Èovnû a na finanãním úfiadû nahlásí úmrtí matrika. „Zemfie-li podnikatel, osoba spra-
vující pozÛstalost – dûdic, správce pozÛstalosti – je povinna dodat fiádné daÀové pfii-
znání do tfií mûsícÛ ode dne úmrtí zÛstavitele, a to za ãást zdaÀovacího období pfiede
dnem jeho smrti,“ fiíká Oldfiich Tich˘ ze V‰eobecné zdravotní poji‰tovny. Za období
ode dne smrti zÛstavitele do doby skonãení pozÛstalosti podá správce pozÛstalosti
daÀové pfiiznání do 30 dnÛ ode dne skonãení fiízení o pozÛstalosti. To stejné platí pro
podání daÀového pfiiznání na finanãním úfiadû. „Zemfiel-li poplatník v prÛbûhu lhÛty 
pro podání daÀového pfiiznání, aniÏ by ho podal, podává daÀové pfiiznání za zemfie-
lého správce pozÛstalosti, pfiiãemÏ lhÛta pro podání daÀového pfiiznání se prodluÏuje
o dva mûsíce,“ doplÀuje Petra Petlachová z Generálního finanãního fieditelství.

Jak získat peníze z pojistky

Obecnû je vÏdy potfieba doloÏit smrt poji‰tûného úmrtním listem. Podrobnûj‰í infor-
mace podle druhu pojistky pak bude poji‰Èovna vyÏadovat v pfiípadû, Ïe s úmrtím po-
ji‰tûného je spojeno pojistné plnûní – Ïivotní, úrazové, poji‰tûní nemoci apod. Poji‰-
Èovnû oznamte úmrtí co nejdfiíve. Je totiÏ tfieba pamatovat na lhÛtu, po jejímÏ uplynutí
se právo na v˘platu penûz promlãí. Její délka závisí na pfiíslu‰ném druhu poji‰tûní.
V pfiípadû Ïivotní pojistky je promlãecí lhÛta deset let. Jinak fieãeno – do deseti let od
úmrtí poji‰tûné osoby mÛÏe oprávnûná osoba vznést nárok na pojistné plnûní z hlav-
ního Ïivotního poji‰tûní pro pfiípad smrti.

Jak a kde poÏádat o pozÛstalostní dÛchod

DÛchody vdovské, vdovecké a sirotãí náleÏí manÏelce, manÏelovi nebo nezaopatfie-
n˘m dûtem. O dÛchod je tfieba Ïádat. Îádost se podává na Okresní správû sociálního
zabezpeãení v místû bydli‰tû. V Praze na kterékoliv poboãce PraÏské správy sociál-
ního zabezpeãení a v Brnû na pracovi‰tích Mûstské správy sociálního zabezpeãení. Îa-
datel musí pfiedloÏit obãansk˘ prÛkaz, oddací list a úmrtní list. Pokud zesnul˘ nepobí-
ral dÛchod, pfiedkládají se jeho doklady o studiu, vojnû, péãi o dítû, zamûstnání ãi
evidenci u úfiadu práce, které nemá âSSZ ve své evidenci (tj. zpravidla ty doklady t˘-
kající se zesnulého, které se pfiedkládají k Ïádosti o starobní dÛchod). Pokud je osi-
fielé dítû studentem, musí k Ïádosti pfiiloÏit i doklad o studiu, nejlépe s datem pfiedpo-
kládaného ukonãení studia. „PozÛstalí si nûkdy neuvûdomí, Ïe po zemfielém mají nárok
na dÛchod. Pfiitom Ïádost o dÛchod mohou podat i pozdûji, protoÏe dÛchod je moÏné
pfiiznat i se zpûtnou platností aÏ pût let,“ dodává Renáta Provazníková z âSSZ. 

MF DNES

Dûkujeme redakci Telnického zpravodaje, od které jsme tento ãlánek pfievzali. -r-
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KfiesÈanské Velikonoce
Velikonoce jsou nejv˘znamnûj‰ími a nejvût‰ími kfiesÈansk˘mi svátky církev-

ního roku. Jsou oslavou JeÏí‰ova Zmrtv˘chvstání, kterému v‰ak pfiedcházela
krutá smrt na kfiíÏi. Tato smrt není konec, ale zaãátek nového Ïivota, kter˘ nám
Kristus svou obûtí získal a otevfiel tak cestu do BoÏího království. Bolestná lidská
smrt se nás sice t˘ká, ale jen jako brána, kterou musíme projít po cestû do vûã-
nosti. Tato cesta je otevfiena pro kaÏdého z nás… Proto jsou Velikonoce radost-
nou oslavou vzkfií‰eného Krista – toho, kter˘ se z lásky k nám obûtoval, abychom
my mohli Ïít vûãnû. 

Pfiípravou na velikonoãní svátky je Postní doba – zaãíná Popeleãní stfiedou
a trvá 40 dnÛ (poãítáno bez nedûlí). Tento ãas nás vede více k Bohu, a tím nám
také umoÏÀuje hledût na své bliÏní a jejich potfieby nov˘ma oãima. Postní doba
je pfiíleÏitostí k tomu, abychom se obrátili ... k lásce. A právû o tomto tématu se-
hrály dûti o 5. nedûli scénku „Postní zamy‰lení“, v níÏ jsme si mohli i my uvûdo-
mit své slabosti, které nás od milosrdné lásky Krista vzdalují, ale její závûr je 
veskrze pozitivní – JeÏí‰ je totiÏ ten, kter˘ k nám se svou láskou pfiichází jako
první a nabízí ji v‰em, ktefií o ni upfiímnû stojí.

Vlastní Velikonoce se pak slaví v tzv. Svatém t˘dnu, jehoÏ prvním dnem je
Kvûtná (pa‰ijová) nedûle (‰est dnÛ pfied Velikonocemi, 6. nedûle postní). V ní si
pfiipomínáme JeÏí‰Ûv slavn˘ vjezd do Jeruzaléma, kdy ho v‰ichni vítali jako Krále
a provolávali mu slávu. Události Svatého t˘dne pak pokraãovaly na Zelen˘
ãtvrtek, kdy JeÏí‰ naposledy veãefiel se sv˘mi uãedníky a louãil se s nimi. Je‰tû
téhoÏ dne v noci jej v‰ak za 30 stfiíbrn˘ch zradil jeden z nich – Jidá‰. Na Velk˘
pátek se pak teprve dûly vûci! Mnozí z tûch, ktefií je‰tû pfied pár dny volali:
„Hosana, synu DavidÛv“, jej teì Ïenou pfied vladafie a kfiiãí: „UkfiiÏuj ho!“ A tak
se i stalo. Bílá sobota je pak dnem tichého oãekávání, kdy JeÏí‰ovo tûlo odpo-
ãívá ve skalním hrobû. JelikoÏ si po tyto tfii dny – ãtvrtek, pátek i sobotu – pfii-
pomínáme samé smutné události, utichnou i kostelní zvony a místo nich se oz˘vá
jen zvuk dfievûn˘ch hrkaãÛ. Stejnû tak v kostele nezvoní ministranti mal˘mi
zvonky, ale místo nich se pouÏívají klepaãe. ProtoÏe toto nafiízení vydal papeÏ,
lidovû se fiíká, Ïe zvony uletûly do ¤íma. Pravá velikonoãní radost pak vypukne
o Vigilii Vzkfií‰ení na Bílou sobotu a hlavnû pak o BoÏím Hodu velikonoãním (ne-
dûle Zmrtv˘chvstání Pánû), kdy zní jásavé: Aleluja! JeÏí‰ Ïije! KaÏdá nedûle
v roce je pak „oslavou Velikonoc“ a zpfiítomnûním Kristova vykupitelského ãinu.
Velikonoãní doba trvá 50 dnÛ aÏ do svátku Seslání Ducha svatého. 

Jaroslava NovotÀáková
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Scénka Postní zamy‰lení – symbolické vyjádfiení toho, Ïe pfies v‰echny na‰e lidské slabosti a chyby
je s námi laskavé a milující JeÏí‰ovo srdce ▲

Skupina dûtí, které chodily po obci s dfievûn˘mi hrkaãi ▼
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Svátost bifimování v Mûnínû
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V nedûli 28. 5. 2017 v 9 hodin se v na‰em farním kostele konala slavnostní 
bohosluÏba u pfiíleÏitosti udûlování bifimování – svátosti kfiesÈanské dospûlosti.
Svátost bifimování znamená posílení, upevÀování. Tento dar obdrÏelo 17 mlad˘ch
i dospûl˘ch kfiesÈanÛ (deset lidí z Mûnína a sedm z Bluãiny), ktefií pfii vkládání
rukou brnûnského biskupa Vojtûcha Cikrleho a mazání na ãele olejem pfiijali peãeÈ
darÛ Ducha svatého. KaÏd˘ bifimovanec má svého kmotra, kter˘ pfii tomto úkonu
poloÏí svoji pravou ruku na jeho pravé rameno a tímto postojem stvrzuje, Ïe bude
bifimovanému duchovní oporou. Pro bifimovance je tato svátost velkou milostí a zá-
roveÀ zodpovûdností, protoÏe pfied sv˘m biskupem nyní stojí kaÏd˘ sám za sebe
(uÏ ne jako pfii kfitu, kdy za nûj rozhodovali rodiãe) a svobodnû se rozhoduje pro
to pevnûji se pfiipojit ke Kristu a jeho církvi a v síle darÛ Ducha svatého je obdafien
zvlá‰tní silou k tomu ‰ífiit a bránit víru slovem i skutkem. Udûlování svátosti bifi-
mování se v Mûnínû uskuteãnilo naposledy v roce 2000 a pak je‰tû v roce 2009
v Bluãinû, vÏdy pro bifimovance z obou farností. Mezi hosty, ktefií pfiijali pozvání na
tuto velkou slavnost, byli téÏ zástupci vefiejného Ïivota obce – pan starosta Dalibor
Gold a pan fieditel Z· Zdenûk Jochman s manÏelkou. K slavnostnímu a dÛstoj-
nému prÛbûhu celého obfiadu jistû pfiispûla i kvûtinová v˘zdoba kostela, hudební
a pûveck˘ doprovod paní varhanice Markéty Krejãifiíkové a Vlasty DoleÏalové
a v neposlední fiadû téÏ vlídné a povzbudivé slovo diecézního biskupa Vojtûcha.
Ráda bych na tomto místû upfiímnû podûkovala v‰em, ktefií ochotnû pfiiloÏili ruku
k dílu a jak˘mkoliv zpÛsobem se zapojili do pfiíprav tohoto krásného dne! Velk˘ dík
za podporu patfií rovnûÏ vedení obce a ‰koly a také jejich pracovníkÛm i celé fiadû
bifimovancÛ a vÛbec v‰em lidem, ktefií se v pondûlí po slavnosti podíleli na úklidu
kostela. Velmi si jejich pomoci váÏíme a dûkujeme za ni! BifimovancÛm pfiejeme
radostné proÏívání jejich kfiesÈanské dospûlosti, a aby posíleni touto svátostí zÛ-
stali vûrni svému kfiestnímu vyznání. Jaroslava NovotÀáková

1 2
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1 Otec biskup maÏe bifimovaného na ãele
olejem

2 Zástupci z fiad bifimovancÛ dostávají dárek
od biskupa Vojtûcha

3 Spoleãné foto bifimovancÛ s otcem biskupem
a duchovním správcem – P. Hynkem ·merdou

4 Spoleãné foto bifimovancÛ a jejich kmotrÛ

4

3
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Farní kavárna
V nedûli 9. dubna po m‰i svaté se poprvé otevfiely dvefie farní kavárny. U zrodu

této my‰lenky stála Kristína Dudová spolu s Veronikou Jufiíãkovou a nadchly pro
tuto aktivitu i dal‰í farníky. Jednou za 14 dnÛ se tak mohou ti, kdoÏ nespûchají
pfiipravovat nedûlní obûd, zastavit po m‰i svaté na fafie, posedût se znám˘mi
u kávy, ãaje a nûãeho dobrého k chuti, popovídat si o v‰em moÏném atd. Tuto
dobu do prázdnin jsme pracovnû nazvali „zku‰ební provoz“ a sondujeme, zda je
o takové setkávání mezi lidmi zájem. Zatím se zdá, Ïe (snad) je. V ãervenci
a srpnu, tedy v ãase dovolen˘ch, tuto ãinnost pfieru‰íme, abychom se k ní v záfií
se zaãátkem nového ‰kolního roku mohli zase vrátit. Do budoucna bychom se
chtûli pfii tûchto setkáních více vûnovat také dûtem a zapojit je do rÛzn˘ch sou-
tûÏí, her a zpívání. Nakolik se nám to bude dafiit, se tfieba dozvíte v nûkterém
z dal‰ích ãísel Mûnínského zpravodaje. Za milé spoleãenství a pfiíjemnou atmo-
sféru dûkujeme v‰em, ktefií do farní kavárny zavítali a pfii‰li nás tak podpofiit.
Tû‰íme se na vidûnou zase pfií‰tû!

Nejen zprávy o farní kavárnû, ale i dal‰í aktuality, pozvánky a informace z na‰í
farnosti nebo diecéze mÛÏete sledovat na facebookovém profilu Farnost Mûnín.

Jaroslava NovotÀáková
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Sloupek Moniky Dostálové
Kopr

Loni na jafie jsem mûla intenzívní pocit, Ïe na na‰í zahradû vze‰lo málo
kopru. Nasbírám semena a pfií‰tí rok zaseji, pfiedsevzala jsem si. Nebudu
spoléhat na samovoln˘ v˘sev, coÏ kaÏdoroãnû spoléhám.

Semena jsem nasbírala, usu‰ila, uloÏila. A jak jsem tak sbírala, napomáhala
jsem souãasnû samovolnému v˘sevu – do okolíkÛ kopru jsem pofiádnû strãila.

Letos jsem ani nezasela. Zaãal rÛst sám a brzy a já se radovala – byl v‰ude,
bude ho dost. âerstv˘ kopr sypu témûfi do v‰eho, nejen do koprové omáãky –
do polévek, tvarohu, zeleninov˘ch salátÛ v‰eho druhu, na chleba s ãímkoli, na
brambory, do tûstovin…

23. kvûtna jsme odletûli na stále zelen˘ ostrov, Madeiru, a vzápûtí zaãalo pr‰et
a pr‰elo a pr‰elo. Vrátili jsme se 30. kvûtna v noci. Ráno jsem nevûfiila vlastním
oãím a ptala se, proã jsme váÏili tu únavnou cestu. Prales, a je‰tû k tomu kve-
toucí, jsme mûli doma. Pfied jedním oknem obrovská rÛÏová kytice kolkvícií, pfied
druh˘m kalina obalená bíl˘mi koulemi velikosti hlavy men‰ího snûhuláka, kefie
pomalu odkvétajících ãerven˘ch pivonûk a kefie pomalu rozkvétajících pivonûk
bíl˘ch, rÛÏové i bílé karafiátky, jasmín, Ïluté kosatce, nûÏné modré kvítky lnu, do-
konce paÏitka kvetla… A v‰ude KOPR. Rajãata, okurky, cínie, papriky, mrkev,
petrÏel, fazole, ‰penát, fiedkviãky, salát, mûsíãky, ra‰ící d˘nû, cibule, majoránka,
kedlubny, bazalka, ãervená fiepa, aksamitníky, hrách – nic z toho nebylo pro kopr
vidût. Jen vr‰ky brambor vykukovaly. Dokonce i mátu peprnou pfieválcoval. I do
kvûtinov˘ch záhonÛ se nacpal. Byla to nádhera – sytû zelen˘ ‰Èavnat˘ koberec,
prales jako na Madeifie. Takovou zahradu jsme je‰tû nemûli. BohuÏel, po pár
dnech nastalo nevyhnutelné, postupné a neúprosné vypro‰Èování v‰eho shora
zmínûného. Nebylo zbytí, pokud chceme nûco vypûstovat.

Kopr jsme jedli, aÏ jsme zelenali, kopr jsme mrazili, su‰ili a hlavnû rozdávali.
Co rozdávali, pfiímo nutili. Otepi pfiekrásného kopru. UÏ jsem nevûdûla, co s ním.
Ze zoufalství jsem ho zaãala i fotografovat. Srdce mû bolelo, kdyÏ nûkolik 
pln˘ch koleãek skonãilo v kompostéru.

Prales uÏ nemáme. Profiídl˘ les ano. TûÏit je moÏno kdykoli, zejména pokud
trpíte koprov˘m nedostatkem.
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Memoriál Radima Hrouzka

26 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ 2 / 2017

Sobota 10. ãervna 2017 – hfii‰tû SK Mûnín – Turnaj mlad‰í pfiípravky
Zúãastnûné t˘my:

Bluãina, Brno-Slatina, Mûnín, Tû‰any I a II, Újezd u Brna

V˘sledná tabulka:

1. Mûnín 32:10 15

2. Bluãina 28:11 10

3. Tû‰any II 19:14 8

4. Tû‰any I 21:23 7

5. Brno-Slatina 8:23 3

6. Újezd u Brna 10:37 0
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1 Vítûzné druÏstvo turnaje SK Mûnín
2 Adam Hrouzek, nejlep‰í hráã turnaje 

s 11 vstfielen˘mi góly
3 O zpestfiení programu se postaral  

t˘m Judo Orel Îatãany pod vedením
Davida Pavelky

1

2

3
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Ukonãení fotbalové sezóny 2016/2017

Star‰í pfiípravka

Úplnû vzadu: Michal Otahal 
Zadní fiada zleva: 
Jakub Urban, Adam Procházka,
Vojtûch Îáãek, Marek ·alovsk˘,
Luká‰ Strava, Vít Cetkovsk˘
Sedící: 
David Kir‰, Adam Hrouzek, 
trenér Dalibor Gold, 
Kry‰tof Brabec a Jan Grygar

Mlad‰í pfiípravka se stala vítûzem skupiny III. tfiídy. Zleva: Filip Bednáfi, ·tûpán Îák, Tomá‰ Stfiílek,
Ondfiej Tich˘, Michal Sedláfi, Jakub Urban, Daniel Hort, Adam Hrouzek, David Kir‰, Kry‰tof Brabec,
Tobiá‰ Troneãek, Marek ·ob
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DruÏstvo dorostu Mûnín/Újezd u Brna se stalo vítûzem 1. tfiídy dorostu Jihomoravského kraje

B muÏstvo muÏÛ díky v˘hfie 4:1 v posledním zápase nad protihráãem RAFK B skonãilo na 9. místû
v tabulce III. tfiídy skupiny A 

A muÏstvo muÏÛ se umístilo na 7. místû okresního pfieboru (bez fota).
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Spolek zdravotnû postiÏen˘ch
Leto‰ní rok jsme zahájili ãlenskou schÛzí, které se zúãastnila vût‰ina z na‰ich

78 ãlenÛ spolku.
S pfiíchodem jara jsme zaãali chodit na vycházky okolo Mûnína. Nejlep‰í byla

vycházka do lesa.
V kvûtnu jsme jeli na zájezd do Budi‰ova, Tfiebíãe a Jaromûfiic nad Rokytnou.

Na zámku v Budi‰ovû jsme si prohlédli mimofiádnou sbírku vycpan˘ch a preparo-
van˘ch zvífiat ze sbírek Moravského zemského muzea. V Tfiebíãi jsme se pro‰li Ïi-
dovskou ãtvrtí a obdivovali baziliku sv. Prokopa. Oba tyto skvosty jsou zapsány na
seznamu UNESCO. Zámek v Jaromûfiicích nás pfiekvapil sv˘m vzhledem a vyba-
vením.

Dal‰í akcí byla turistická vycházka. Ti zdatnûj‰í z nás ‰li z Brna-Obfian do Bílovic
nad Svitavou.

V ãervnu jelo osm na‰ich ãlenÛ na ozdravn˘ pobyt do Sezimova Ústí. Je‰tû jsou
volná místa na ozdravn˘ pobyt na Tfii Studnû. Podrobnûj‰í informace jsou na v˘-
vûsce u samoobsluhy. Má-li nûkdo zájem, pfiihlaste se co nejdfiíve.

1. ãervence pojedeme do lesního divadla na pfiedstavení pohádky „Dafibuján
a Pandrhola“. Jistû se dobfie pobavíme.

Na 29. ãervence pfiipravujeme zájezd
do RoÏnova pod Radho‰tûm. Budou tam
probíhat dny fiemesel a kováfiÛ.

Zveme vás na na‰e zájezdy, vycház-
ky, divadla a na v‰e, co pfiipravujeme.

Hana Heinrichová

1 3

2

1 Úãastnice vycházky do mûnínského lesa
2 Jaromûfiice nad Rokytnou
3 Chvíle odpoãinku v Budi‰ovû
4 Tfiebíã – Îidovská ãtvrÈ

2017_2_60051 Zpravodaj 1_06  23.06.17  21:35  Stránka 30



2 / 2017 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ 31

4

Pomáháme:
❖ S ovladatelností venku (chÛze na vodítku, ovladatelnost na dálku, 

chování ke kolemjdoucím lidem ãi psÛm)
❖ S nápravou neÏádoucího chování (nadmûrné ‰tûkání, vrãení, 

napadání, bázlivost…)
❖ S vytvofiením vzájemného vztahu, 

abyste mûli ze svého psa 
pohodového parÈáka

Nerozumíte si se sv˘m psem? 
PomÛÏeme vám najít spoleãnou fieã!

Vaníãkovi, Mûnín
602 390 799
Ka.vanickova@seznam.cz
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Velikonoãní dílniãky

Ve stfiedu 12. dubna probûhly v sále
obce Velikonoãní dílniãky. Dûti i dospûlí
si mohli vyzkou‰et fiadu tradiãních i mlad-
‰ích technik. Od pletení mrskaãek, zdo-
bení perníãkÛ, tvofiení z papíru, zvífiátek
z vlny, malováni vajíãek voskem aÏ po 
plstûní z ovãího rouna, malování vajíãek
olejov˘mi barvami atp. âasto se do tvo-
fiení více ponofiili dospûlí neÏ dûti. KaÏd˘
si odnesl spoustu krásn˘ch v˘robkÛ, zá-
ÏitkÛ i nov˘ch zku‰eností ãi dovedností.
Úãast na dílniãkách byla hojná a jsme
rádi, Ïe si v‰ichni pfiítomní patfiiãnû uÏili
tvofiivé pfiedvelikonoãní odpoledne. -pk-
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Pálení ãarodûjnic

Akce, kterou kaÏdoroãnû pofiádá ma-
tefiská ‰kola a SK Mûnín, se tentokrát
musela vzhledem k nepfiíznivému poãasí
posunout o dva dny na nedûli 30. dubna.
Ov‰em vyplatilo se. V nedûli bylo krásnû.
Divadlo Koráb dorazilo a pan Radim nám
opût pfiedvedl úÏasn˘ program, do kte-
rého umí zapojit nejen nejmen‰í dûti, ale
i ty star‰í a nakonec i spoustu rodiãÛ.
Nechybûly ãarodûjnické pfievleky, v˘zdo-
ba a oheÀ, u kterého si s velkou chutí na-
konec v‰ichni opekli ‰pekáãky. -pk-
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Matefiská ‰kola na v˘letû

V kvûtnu uspofiádaly paní uãitelky
z matefiské ‰koly v˘let dûtí do Hustopeãí
na Ranã Valk˘ra. Tento ranã vlastní okolo
padesáti koní, nûkolik poníkÛ, oslÛ, koz
a oveãek. Dûti zde také mohly vidût lamy,
klokana a nespoãet psÛ a koãek. Na
vlastní oãi se pfiesvûdãily, Ïe chov koní
není jenom radost z jízdy, ale také hodnû
práce a povinností. Vyzkou‰ely si ãi‰tûní
a krmení. Dozvûdûly se, jak mají správnû
ke koním pfiistupovat, aby nedo‰lo k jejich
vypla‰ení a moÏnému zranûní. Nakonec
chovatelky nabídly dûtem moÏnost zúãast-
nit se pfiímûstsk˘ch táborÛ, které tento
ranã pofiádá. -pk-
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Soviãky na Ranãi Valk˘ra ▲ Ma‰karní ples tfiídy Soviãek ▼
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Den dûtí v matefiské ‰kole

Ve stfiedu 31. 5. probûhl Den dûtí také
v matefiské ‰kole. Témûfi dvouhodinov˘
program divadla Kejkle, do kterého byly
zapojeny v‰echny dûti, byl velmi vesel˘
a zábavn˘. Paní uãitelky mezitím neza-
hálely a témûfi v‰em dûtem namalovaly
obrázky na obliãej. -pk-
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Rybáfiské závody – dospûlí

6. kvûtna 2017 
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Nejvût‰í rybu ulovil Petr Kopeãek
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Dûtské rybáfiské závody

V sobotu 3. ãervna probûhly na mû-
nínském rybníãku dûtské rybáfiské zá-
vody. Ráno v 6.30 se se‰lo okolo pade-
sáti mlad˘ch rybáfiÛ. Poãasí dûtem pfiálo
a lovení ryb bylo také velmi úspû‰né.
Diplom a odmûnu za nejvíce uloven˘ch
ryb si odnesl Tadeá‰ Buchta. Dal‰í oce-
nûná byla SoÀa Pavelková, která bûhem
závodu chytila nejvût‰í rybu, a to amura
o délce 61cm. Po skonãení závodu se 
losovala tombola s hlavní v˘hrou kÛzle-
tem, které vyhrála paní SoÀa Bielãíková.
Pro v‰echny zúãastnûné byl rozkrájen
dort, kter˘ upekla paní Andrea Dolinová.

-pk-
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Tadeá‰ Buchta

SoÀa Pavelková
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Pohádkov˘ potÛãek 2017
V sobotu 27. kvûtna vedly kroky mnoha dûtí i dospûl˘ch do sokolovny. Probíhal

tam, a nejen tam, ale i na bfiezích Zlatého potoka dal‰í roãník „Pohádkového po-
tÛãku“, kter˘ si získal uÏ znaãnou oblibu. Leto‰ní tfietí roãník se nesl ve znamení
animovan˘ch postaviãek z oblíben˘ch zahraniãních filmÛ a seriálÛ. 

A opravdu se bylo na co dívat. Dospûlí ãlenové Sokola, jejich rodinní pfiíslu‰-
níci a kamarádi vytvofiili úÏasné dvojice, které na deseti stanovi‰tích rozmístûn˘ch
v sokolovnû a pfiedev‰ím na bfiezích kolem potoka pfiipravily pro dûti spoustu za-
jímav˘ch úkolÛ.

Tak se dûti mohly potkat na startu s Flintstoneov˘mi, na trase pak s dvojicí
MimoÀÛ, zlobrem Shrekem a jeho Fionou, s Elsou a Olafem z Ledového krá-
lovství. Nav‰tívily Marge a Homera Simpsonovi v jejich „ob˘váku“, u rybníãka na
nû ãekala Kráska se Zvífietem, pokfiikem „¤ímani“ je vítali Asterix s Obelixem. 
Na dal‰ím putování za úkoly se setkaly s Pepkem námofiníkem a Olive, vãelkou
Májou a jejím kamarádem Vilíkem, ·moulinkou a taÈkou ·moulou a nakonec
i s dvojicí populárních my‰ek – Mickey Mousem a jeho Minnie.

Po absolvování soutûÏní trasy na nû v sokolovnû ãekal skákací hrad, malo-
vání na obliãej, diskotéka a samozfiejmû obãerstvení. Vyvrcholením celého od-
poledne byly ukázky hasiãské techniky, kterou pfiedvedli mûnín‰tí hasiãi a ten-
tokrát i jejich kolegové z Hru‰ovan u Brna. V pûnû, kterou hasiãi nakonec vytvofiili,
se vût‰ina dûtí pûknû vyfiádila.

Poãasí bylo nádherné, tak se dá fiíct, Ïe si asi dvû stovky soutûÏících dûtí 
i jejich doprovod uÏily opravdu krásné odpoledne. 

Spokojeni mohou b˘t i organizátofii.
„Kouzeln˘ potÛãek“ je nároãná akce,
která vyÏaduje del‰í pfiípravu a mimo-
fiádné nasazení , ale na v˘sledku je to
rozhodnû znát.

Organizátofii ze Sokola Mûnín dûkují
v‰em, ktefií se zúãastnili leto‰ního „Po-
hádkového potÛãku“ – v‰em náv‰tûv-
níkÛm, dobrovoln˘m hasiãÛm z Mûní-
na a Hru‰ovan u Brna, DJ Zdendovi,
paní Brabcové a paní Jochmanové, které zaji‰Èovaly malování na obliãej, a vÛbec
v‰em, ktefií pfiiloÏili ruku k dílu a pomohli tak nároãnou akci zvládnout.

UÏ teì se tû‰íme, Ïe se opût uvidíme na „Pohádkovém potÛãku 2018“. -hs-
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Foto: Marek âermák
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Pasování pfied‰kolákÛ

Foto: Ilona Vondráãková 16. ãervna 2017
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VáÏení rodiãe, podpofite své dûti 
v jejich sportovních aktivitách!

Pfiijì si zahrát házenou!

www.hazenamenin.cz
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