
VáÏení spoluobãané, 

âíslo 2/2018

v ãase pfiíprav na na‰e mûnínské Markétské hody
k vám pfiicházíme s druh˘m ãíslem Mûnínského
zpravodaje v leto‰ním roce. Pfiiná‰íme vám infor-
mace o dûní v obci za poslední ãtvrt rok od vydání
posledního ãísla zpravodaje. Pár postfiehÛ na úvod.

Po celé na‰í vlasti probíhají pfiípravy akcí k oslavû
stého v˘roãí vzniku âeskoslovenska. I na‰e obec
pfiipravuje u pfiíleÏitosti této události slavnostní akce.
V minulém ãísle zpravodaje jsme vyzvali spolu-
obãany ke spolupráci na tûchto pfiípravách. Na‰e
v˘zva stále platí, budeme rádi za jak˘koliv námût
a pomoc. Této v˘znamné události v Ïivotû na‰í
vlasti se budeme vûnovat v následujícím ãísle Mû-
nínského zpravodaje.

Dne 6. ãervence uplynul rok od v˘znamné udá-
losti obce. V tento pfiíjemn˘ letní den jsme odhalo-
vali na budovû základní ‰koly pamûtní desku pana
prof. JUDr. Mojmíra Povolného, dr.h.c., ãestného
obãana obce Mûnín, nositele ¤ádu Tomá‰e Garri-
gua Masaryka, doktora honoris causa Masarykovy
univerzity, profesora Lawrence Univerzity v Apple-
tonu a pfiedsedy Rady svobodného âeskosloven-
ska.

Ó, ty svatá Markéto,
dej nám pozor na Ïito,

na to nové obilí,
co nám Pán BÛh nadûlí.
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První svûtová válka
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„Ukliìme âesko“ – dne 13. 4. 2018 se na‰e obec poprvé zapojila do ekolo-
gické akce probíhající ve v‰ech regionech na‰í zemû. Zhruba na osm desítek ob-
ãanÛ z Mûnína se zapojilo do úklidu vefiejn˘ch prostranství obce i jejího ‰ir‰ího
okolí. Pfii tomto úklidu se shromáÏdily dva kontejnery odpadkÛ, a to se nepoda-
fiilo uklidit v‰echny zanefiádûné kouty na‰í obce. Je k nevífie, co v‰echno do-
káÏou obãané vyhodit do volné krajiny a pfiedev‰ím, jak˘m nepochopiteln˘m zpÛ-
sobem myslí v dobû, kdy lze odpad zlikvidovat ekologiãtûj‰ím zpÛsobem. Velk˘
dík v‰em, ktefií pomohli pfii úklidu na‰í obce.

A je‰tû jednou k hodÛm. Hody jsou dobou, kdy do na‰i obce pfiijíÏdí mnoho ná-
v‰tûvníkÛ z blízkého i ‰irokého okolí, pfiíbuzn˘ch a pfiátel. V tento ãas by na‰e
obec mûla b˘t krásnû uklizena. ZáleÏí na nás v‰ech, jak hezkou budeme mít
na‰í obec bûhem hodÛ. Prosím, zapojte se do pfiedhodového úklidu na‰í obce.

Na závûr chci vám v‰em popfiát krásné proÏití hodov˘ch dnÛ, pfiíjemné letní do-
volené a dûtem dlouhotrvající letní prázdniny.

Dalibor Gold

KdyÏ 28. 6. 1914 v˘stfiely sarajevského atentátu ukonãily Ïivot rakouského ná-
sledníka trÛnu Franti‰ka Ferdinanda d’Este a rozpoutaly tak válku, nikdo netu‰il,
Ïe bude trvat tolik let a Ïe naroste do svûtov˘ch rozmûrÛ. V této válce stanuly
proti sobû na jedné stranû centrální mocnosti, tedy Nûmecko a Rakousko-
-Uhersko, podporované pozdûji i Tureckem a Bulharskem, a na druhé stranû
vedle Srbska státy Dohody, tj. Rusko, Francie a Velká Británie, k nimÏ se pfiidala
fiada dal‰ích státÛ. Centrální mocnosti spoléhaly také na podporu Itálie, s níÏ vy-
tváfiely pfied válkou Trojspolek. Itálie se v‰ak v roce 1915 pfiipojila k Dohodû. Na
stranû Dohody se do války zapojily také USA, a to v roce 1917, kdy v‰ak v dÛ-
sledku fiíjnové revoluce opustilo fiady válãících státÛ Rusko.

V Mûnínû bylo pfiijato vyhlá‰ení války s nadûjí a dÛvûrou, Ïe válka nebude
trvat déle neÏ nûkolik t˘dnÛ. Pfii vypuknutí války zde bylo 14 aktivních vojákÛ, po
v‰eobecné mobilizaci nastoupilo vojenskou sluÏbu 61 muÏÛ. Bûhem války jich
bylo povoláno dal‰ích 171. Celkem tedy konalo váleãnou sluÏbu 246 muÏÛ.
Rodina Jana âermáka poslala na frontu dokonce 8 sv˘ch ãlenÛ. 

Za války tak musely vést hospodáfiství Ïeny, které na v‰e zÛstaly samy a kte-
r˘m se ãasto podafiilo zachránit hospodáfiství pfied úpadkem. Pomáhaly také dûti,
které sbíraly hadry, papír, ostruÏiny (listí na ãaj), Ïelezo a jiné kovy a vûci. Pro
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vojáky pletly punãochy, nátepniãky. Prodávaly rÛzné jehlice, ‰pendlíky, kokardy
a odznaky. 

Îivot za války byl velice tûÏk˘. Nakupovalo se jen na lístky: chlebenky, cuk-
fienky, m˘dlenky, lístky na mouku aj. KaÏd˘ rok války se provádûl soupis osev-
ních ploch, dobytka apod. a také rekvizice. Kromû rekvizic pak museli obyvatelé
pÛjãovat státu peníze na vedení války (váleãné pÛjãky). Z Mûnína bylo za celou
válku odevzdáno 8 váleãn˘ch pÛjãek. Agitovat pro váleãné pÛjãky a vymáhat je
bylo úkolem uãitele. 

JiÏ od poãátku války do Mûnína pfiicházela spousta uprchlíkÛ, zejména z Istrie.
Byli ubytováváni u místních lidí, napfi. Hanu‰e, Zehnala, Kamenického, Povol-
ného, Koneãného, Palána. Rodina Doblanoviãova bydlela v ã. 51, BjaÏiãova zase
v ãísle 31, 15 a 23. Uprchlíci dostávali jistou podporu, ze které museli platit 
urãitou ãástku jako nájemné. 

PÛvodní oãekávání, Ïe se vojáci vrátí „dfiíve, neÏ dozrají ‰vestky“, se nesplnilo.
Válka nakonec trvala více neÏ 4 roky. Teprve 11. listopadu 1918 v Compiegne
bylo podepsáno pfiímûfií mezi Nûmeckem a dohodov˘mi státy a válka, která do-
stala pfiívlastek svûtová a pozdûji i fiadovou ãíslovku I., skonãila. Z muÏÛ, ktefií
ode‰li z Mûnína do války, 21 padlo. Pût nezvûstn˘ch bylo po válce prohlá‰eno
za mrtvé. Byl to napfi. Franti‰ek Bedfiich, dûlník v Mûnínû, pfiíslu‰ník praporu mys-
livcÛ ã. 14, nezvûstn˘ od 16. ãervna 1916 nebo Franti‰ek Rozpr˘m, pfiíslu‰ník
zemûbraneckého pluku, nezvûstn˘ od 4. ãervence 1916. Oba zfiejmû zahynuli
bûhem jedné z bitev Brusilovovy ofenzivy na v˘chodní frontû, která probíhala od
4. ãervna do poãátku záfií. Julius Pfiíhoda, dûlník v Mûnínû, pfiíslu‰ník pû‰ího
pluku ã. 24, byl také nezvûstn˘ a snad padl 2. listopadu 1914 u Sanu blízko
Jaroslavi. 30 mûnínsk˘ch muÏÛ bylo za války ranûno a 11 se vrátilo jako mrzáci.
Mezi tûmi, ktefií se vrátili, bylo 11 rusk˘ch zajatcÛ, z nichÏ se stali legionáfii.
V ruském zajetí byli napfi. Franti‰ek DoleÏal, Vincenc ·indeláfi, Oskar Baran
(v‰ichni 99. pû‰í pluk), Josef Páral (14. zemûbraneck˘ pluk), Josef Koneãn˘ 
(3. zemûbraneck˘ pluk) nebo Leopold Radvan (1. domobraneck˘ pluk) a Fran-
ti‰ek ·indeláfi. Z italské fronty se vrátil legionáfi Bohumil PraÏan. V roce 1920 
byla obûtem této války zhotovena pamûtní deska s jejich jmény a umístûna na
jiÏní stranû kostela sv. Markéty. Pozdûji, v roce 1984, byla deska doplnûna je‰tû
dvûma jmény – Josefa Rube‰e a Josefa Kuglera. 

V dobû podepsání pfiímûfií jiÏ vlastnû neexistovalo Rakousko-Uhersko. 28. fiíjna
1918 byla vyhlá‰ena samostatná âeskoslovenská republika. Jak pí‰e kronikáfi,
pfievrat byl v Mûnínû pfiijat s nad‰ením, domy pr˘ byly vyzdobeny prapory a kvû-
tinami. 
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V první svûtové válce zahynuli nebo byli nezvûstní tito mûnín‰tí obãané: 

Mares Antonín (1878 –1914) Ralenovsk˘ Václav (1888 –1918)
HaÀka Franti‰ek (1889 –1915) Michálek Franti‰ek (1893 –1915)
Fert Bedfiich (1895 –1915) Klein Antonín (1893 –1915)
Odehnal Franti‰ek (1896 –1916) ·nel Franti‰ek (1895 –1915)
Zmrzl˘ Jan (1885 –1917) Hyttych Jan (1886 –1916)
Otfiísal Franti‰ek (1895 –1918) Hrouzek Josef (1896 –1916)
Zelinka Franti‰ek (1893 –1914) Dvofiák Josef (1874 –1917)
Pfiíhoda Julius (1887 –1914) Vodiãka Josef (1893 –1919)
Tich˘ ·tûpán (1879 –1915) Zmrzl˘ Václav (1889 –1917)
Veith Jakub (1872 –1915) Rube‰ Josef (1893 –1914)
Kopfiiva Josef (1896 –1916) Kugler Josef (1896 –1916)
Zelinka Jan (1888 –1917)

(âlánek je doslovn˘m opisem textu z publikace „MùNÍN v minulosti a dnes“ od Mgr. Hany
Kalábové, vydané v roce 2000.)

Pamûtní deska se jmény mûnínsk˘ch ob-
ãanÛ, padl˘ch a nezvûstn˘ch v dobû první
svûtové války. Je umístûna na zdi kostela 
sv. Markéty

Pomník ruského legionáfie Josefa Vodiãky
na mûnínském hfibitovû

Vojín I. svûtové války Vavfiinec Sehnal ►
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Vítání obãánkÛ
Dne 24. 3. 2018 se konalo v  kul-

turním sále budovy obecního úfiadu
„Vítání obãánkÛ“ – dûtí narozen˘ch
v roce 2017. Tento rok byl oproti pfie-
de‰l˘m roãníkÛm tro‰ku slab‰í co do
poãtu dûtí. Celkem se v roce 2017 na-
rodilo 14 dûtí. Pfievahu mûli chlapci
v poãtu 9, z  toho dva Davidové, dva
Filipové, Ondfiej, Tobiá‰, Jan, Jakub 
a Miroslav. Dûvãat bylo pouze 5, a to
Sára, Nicol, Lucie, Rozálie a Emilia. 

V‰em dûtem pfiejeme v Ïivotû mno-
ho ‰tûstí, lásky a zdraví. RodiãÛm pfie-
jeme mnoho krásn˘ch chvil proÏit˘ch
spolu s dûtmi, trpûlivost a dostatek
ãasu na jejich ratolesti. 

Katefiina Hrdliãková
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Setkání dfiíve narozen˘ch obãanÛ
Kulturní komise ve spolupráci s obecním úfiadem v Mûnínû uspofiádala dne

19. kvûtna 2018 Setkání dfiíve narozen˘ch obãanÛ. Poprvé tato akce byla pro v‰echny
seniory dÛchodového vûku. V programu vystoupily dûti z matefiské a základní ‰koly
Mûnín a Mûnínské maÏoretky, kter˘m tímto dûkujeme za krásná vystoupení. Skvûlou
atmosféru a dobrou náladu v‰em pfiinesla hra na harmoniku, zpívalo se, povídalo
a vzpomínalo. Pan starosta Gold pogratuloval paní Annû Kopfiivové, která ten den
slavila své v˘znamné jubileum a zároveÀ se stala nejstar‰í obyvatelkou Mûnína. Bylo
to velmi pfiíjemné setkání. Vûfiíme, Ïe se pfií‰tí rok setkáme znovu a v hojnûj‰ím poãtu.

Katefiina Hrdliãková

âesk˘ den proti rakovinû 2018
Kytiãková akce v Mûnínû, která probûhla ve stfiedu 16. 5., dopadla

skvûle. Celkem se prodalo 502 kytiãek a vydûlalo 15 560 Kã. Velké
díky v‰em dárcÛm a hlavnû dobrovolníkÛm, ktefií se se mnou na této
akci podíleli: SoÀa Melová a její maminka SoÀa Melová, Klára âe‰-
ková, Veronika Urbanová, Tadeá‰ Buchta, Jakub Barák, Ondfiej Otá-
hal, Adéla Novosádová a Veronika ·evãíková. Petra Kir‰ová

Hrkání 2018
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Ukliìme âesko, ukliìme Mûnín 2018
Ukliìme svût, ukliìme âesko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na

území celé âeské republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem
je uklidit nelegálnû vzniklé ãerné skládky a nepofiádek.

Uklízíme v‰ichni. Spoleãnû. V jeden den. Do úklidov˘ch akcí se zapojují lidé
ze v‰ech koutÛ âeské republiky. Uklízejí ‰koláci, politici, úfiedníci, skauti, dûti
z dûtsk˘ch domovÛ, vysoko‰koláci, dÛchodci, programátofii, lékafii, prodavaãi,
ekologové, turisti, pejskafii, pankáãi… Prostû v‰ichni, na koho si vzpomenete.
Uklízíme spoleãnû!

Sobota 8. dubna 2018 byla hlavním dnem této celorepublikové akce. V Mûnínû
jsme ji museli z organizaãních dÛvodÛ posunout na 14. dubna. 

Na radnici se se‰lo pfiibliÏnû 40 dobrovolníkÛ vãetnû spolku myslivcÛ. Dal‰ích
20 dobrovolníkÛ byli rodiãe v matefiské ‰kolce Mûnín, která se k nám do této
akce také pfiipojila, a provedli úklid na zahradû ‰kolky. 

Dobrovolníci se rozdûlili do nûkolika skupin a ‰li po zadan˘ch místech. Myslivci
dostali na starost uklidit prostory kolem silnic od Mûnína smûrem na Bluãinu. 

OdpadkÛ a ãern˘ch skládek se sesbíralo opravdu hodnû. 
DÛkazem jsou na‰e fotografie. 
Po ukonãení akce jsme se se‰li na radnici, kde bylo pfiipravené obãerstvení pro

v‰echny zúãastnûné. 

Pfií‰tí úklidová akce je v plánu pro celou âR na 15. záfií 2018. Zda budeme úklid
v Mûnínû pofiádat ve stejn˘ den ãi jin˘, vás budeme vãas informovat. 

Petra Kir‰ová

Ohlasy úãastníkÛ: 

Luká‰ Kopfiiva: Vûfiím, Ïe se akce bude pfií‰tí rok v Mûnínû opakovat a Ïe úãast
bude je‰tû vût‰í. Navíc, uklidit venku nûjakou pohozenou PET lahev nebo ple-
chovku od piva mÛÏete i v jiné dny.

Radek Vaníãek: 60 lidí se mÛÏe zdát málo, ale podle mû to je moc pûkné ãíslo.
Kdyby se zapojilo stejné procento obãanÛ
v celé âR, uklízí republiku pfies 324 tisíc
lidí... Mûnín je ve velmi pûkném nadprÛ-
mûru a díky, Ïe jste mûli pfiipravené chutné
obãerstvení...
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Zajímají Vás sociální sluÏby a jejich dostupnost v regionu? Chcete se dozvûdût,
co se v tûchto sluÏbách plánuje do roku 2023 a jak˘ bude jejich rozvoj na Îidlo-
chovicku? Pak je tento ãlánek urãen pfiímo vám! 

Místní akãní skupina Podbrnûnsko, spolek, ve spolupráci s mûstem Îidlocho-
vice, uspûla se získáním dotace na projekt Plánování sociálních sluÏeb pro ORP
Îidlochovice. Jedná se o dvoulet˘ projekt, jehoÏ cílem je rozvíjet sociální sluÏby
v regionu a koordinovat tento rozvoj v regionu spoleãnû. V rámci projektu
vzniknou:

● Komunitní plán sociálních sluÏeb na rok 2020–2023, Akãní plán sociálních
sluÏeb na rok 2019 a 2020.

● Vzdûlávání poskytovatelÛ, zadavatelÛ i uÏivatelÛ sociálních sluÏeb.

● Dostateãnû informovat ‰irokou vefiejnost o sociálních sluÏbách v regionu –
bude vydána BroÏura o sociálních sluÏbách na Îidlochovicku.

● A dal‰í v˘stupy projektu.

V projektu jsou zapojeni místní aktéfii, ktefií mají spojitost se sociálními sluÏ-
bami v regionu (obce, poskytovatelé sociální sluÏeb, lékafii, vzdûlávací instituce,
nestátní neziskové organizace a dal‰í subjekty spojené se sociálními sluÏbami).
Jejich úkolem v projektu je zhodnotit dosavadní rozvoj sluÏeb, nastavit procesy
a podílet se na tvorbû dokumentÛ, zabezpeãit dal‰í rozvoj sociálních sluÏeb v re-
gionu a ustanovit stálou platformu pro koordinaci rozvoje i po ukonãení projektu.

Jednotliví místní aktéfii ze sociálních sluÏeb jsou v projektu sdruÏeni do orgánÛ
projektu (pracovní skupiny a fiídicí skupina), na jejichÏ schÛzkách probíhá sa-
motná práce na projektu. Bûhem mûsícÛ bfiezna a dubna probûhla první zase-
dání orgánÛ, na kter˘ch byl hodnocen souãasn˘ stav sociálních sluÏeb v regionu
s ohledem na aktuálnû platn˘ Komunitní plán sociálních sluÏeb pro SO ORP 
Îidlochovice na roky 2016 aÏ 2019. Na dal‰ích zasedáních v prÛbûhu kvûtna
a ãervna budou aktéfii nastavovat Akãní plán sociálních sluÏeb pro SO ORP 
Îidlochovice na rok 2019.

Pokud se chcete dozvûdût více informací, podívat se na zápisy ze zasedání
orgánÛ projektu apod., nav‰tivte webové stránky MAS Podbrnûnsko. RovnûÏ se
mÛÏete obrátit i na pracovníky MAS Podbrnûnsko.

Realizaãní t˘m projektu

www.podbrnensko.cz

Sociální sluÏby v regionu
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Pfiedstavujeme nov˘ projekt Moravské národní obce, iniciativu „Uãebnice pro Mo-
ravu“. Jejím cílem je získat prostfiedky pro v˘voj, v˘tisk, propagaci a distribuci uãebnice
o Moravû a tyto ãinnosti fiídit a koordinovat. Uãebnice bude urãena pro Ïáky 6.–9. roã-
níkÛ moravsk˘ch základních ‰kol a odpovídajících roãníkÛ vícelet˘ch gymnázií. Uãebnici
plánujeme vytvofiit tak, aby byla vhodná zejména pro samostudium. Je tedy moÏno tuto
uãebnici oznaãit jako vÛbec první uãebnici dûjin Moravy pro samouky.

Kdo a kdy: T̆ m autorÛ z Gymnázia AKADEMIA povede Mgr. Ondfiej H˘sek Ph.D., kter˘
jiÏ má v oblasti tvorby uãebních materiálÛ o Moravû praxi z projektu „Uãíme o Moravû“
(http://www.ucimeomorave.cz/). Tento t˘m je ochoten v prÛbûhu roku 2018 vytvofiit tex-
tov˘ a obrazov˘ obsah uãebnice s rozsahem cca 160 stran (80 oboustrann˘ch listÛ) for-
mátu A4. Dále budou následovat práce na vydání a distribuci knihy.

Cíl: Morava má velice bohatou vlastní historii, která není v souãasn˘ch uãebnicích za-
znamenána. Morava je nehmotn˘m dûdictvím, jeÏ nám pfiedali na‰i pfiedkové a kontinuita
znalosti její historie u mladé generace je nezbytnû nutná pro budoucnost této zemû. Cílem
uãebnice je tedy vzdûlávat mladé lidi o historii své zemû a pozitivnû tak obyvatele Moravy
motivovat k hrdému a pfiedev‰ím pozitivnímu patriotizmu.

Proã: DÛvodem vzniku této iniciativy jsou ãetné podnûty na‰ich pfiíznivcÛ jak lépe
a úãinnû ‰ífiit povûdomí o Moravû, jejích svébytn˘ch dûjinách a u vefiejnosti podnítit se-
bevûdomé moravanství a sounáleÏitost k této zemi. Jedním z opakujících se dÛvodÛ je
právû dÛraz na znalost vlastní historie.

Jak: Pfii tvorbû uãebnic se bude vycházet z osvûdãen˘ch materiálÛ projektu „Uãíme
o Moravû“. Obsah uãebnic bude zjednodu‰en pro danou vûkovou kategorii a didakticky
uzpÛsoben poÏadovanému úãelu. Hlavní ideovou náplní bude podání dûjin Moravy 
z pohledu získávání a ztrácení zemské samosprávy. DÛraz bude rovnûÏ kladen na dûjiny
církevní a kunsthistorii. Obsahová struktura bude odpovídat Rámcovému vzdûlávacímu
programu (RVP-ZV) v platném znûní, pochopitelnû nikoliv s ambicí suplovat materiály
k obecn˘m a ãesk˘m dûjinám, ale akcentovat moravské zemské dûjiny v evropském kon-
textu.

Finance: Uãebnice pro Moravu budou financovány z pfiíspûvkÛ jednotlivcÛ i organizací.
Pro tento úãel byla zaloÏena vefiejná sbírka.

Pfiíspûvky je moÏno zasílat na úãet 50405049, kód banky 2010.

Odkaz na transparentní úãet Moravské národní obce z.s. urãen˘ v˘hradnû pro ini-
ciativu Uãebnice pro Moravu:

https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=50405049&f=01.10.2017&t=31.12.2020/
Darovací smlouva

Hlavní koordinátor iniciativy: 
Jifií Máca, pfiedseda místního sdruÏení MNO Podstarohorci 
tel: 608 821 349, gsm: maca@zamoravu.eu

Uãebnice pro Moravu
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Malovaná mapa Brnûnska
Obec Mûnín se na konci roku 2017 zapojila do spolupráce na projektu tvorby

malované mapy regionu Brnûnska zlínského nakladatelství CBS. Cílem projektu
bylo vytvofiení krásného produktu, kter˘ má slouÏit k propagaci a prezentaci re-
gionu a obcí Brnûnska, tedy i na‰í obce.

Do procesu tvorby mapy se zapojili i zástupci obcí, ktefií zpracovateli a v˘robci
mapy poskytli a dodali potfiebné podklady. Fotografie, ze kter˘ch se vytvofiily
malby do mapové i prezentaãní ãásti. V mapové ãásti jsou vût‰inou dominanty
obcí, stavby malované z „ptaãího pohledu“. V prezentaãní ãásti jsou obrázky ma-
lované i s okolím, dle samotné fotografie. Text prezentací vytvofiil textafi, kter˘ jej
pfiipravoval podle informací, které poskytly jednotlivé obce. V textu jsou uvedeny
základní údaje o jednotliv˘ch obcích. Po shromáÏdûní podkladÛ následovala sa-
motná malba. Jednotlivé malby se od sebe li‰í. Malba do mapy má podobu 3D
objektu, tzn. je vlastnû zachycena ze tfií stran: zepfiedu, zboku a shora. Malba
do prezentace je typu krajinka, kde je zachyceno i okolí dominanty. Po dokon-
ãení ruãních prací malífiÛ byla celá malba detailnû naskenována a graficky upra-
vena, poté probûhly kartografické práce, pfii kter˘ch byla popsána sídla, vodní
toky, pohofií, pfiírodní zajímavosti, turistické a cyklistické trasy a dal‰í. Po dodání
kartografie byly zvolené dominanty, které si obce pfiály namalovat, postupnû umís-
Èovány do mapy a celá mapa byla postupnû zpracována aÏ do finálové podoby.

Souãasnû s ti‰tûnou verzí vznikla i verze interaktivní mapy. Interaktivní mapa
má stejn˘ mapov˘ podklad jako její ti‰tûná verze, je doplnûna o jednotlivé inter-
aktivní body, ve kter˘ch se pfii „rozkliknutí“
ukáÏou malby a texty z prezentací. Tyto in-
teraktivní body mají v‰ichni zapojení part-
nefii, vybrané atrakce regionu a informaãní
centra.

Interaktivní tzv. html odkaz umoÏní prohlí-
Ïení malované mapy ve tfiech velikostech na
internetov˘ch stránkách.

https://www.malovanemapy.cz/
malovane-mapy/interaktivni-malovane-
mapy/3-mapy-region/263-brnensko 
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Recitaãní soutûÏ ÏákÛ Základní ‰koly Mûnín
Dne 27. února probûhlo ‰kolní kolo recitaãní soutûÏe ÏákÛ 2. stupnû. SoutûÏilo se ve

dvou kategoriích – 6. a 7. tfiída a 8. a 9. tfiída. Zaznûly básnû osvûdãen˘ch autorÛ (Máchy,
Erbena, Seiferta, Îáãka), ale i vlastní tvorba. Jako vítûze vybrala porota tyto soutûÏící:

kategorie 6. + 7. tfiída:
1. místo: Veronika Îivûlová (6. tfi.)
2. místo: Jan Koláãek (7. tfi.)
3. místo: Petr Voráã (7. tfi.)

kategorie 8. + 9. tfiída:
1. místo: Jitka Gargulová (9. tfi.)
2. místo: Veronika ·evãíková (9. tfi.)
3. místo: Lea Ger‰lová (9. tfi.) a Anna Severová (8. tfi.)

Osmého bfiezna se konalo kolo recitaãní soutûÏe 1. stupnû Z· v místním kinû. Z pfied-
kol, která probûhla ve ‰kole, se zúãastnilo 6 prvÀáãkÛ, z kter˘ch vy‰li 3 vítûzové. Následnû
mezi sebou bojovali druháci s tfieÈáky a ãtvrÈáci s páÈáky. 

Recitaãní program byl doplnûn nûkolika vystoupeními dûtí ze Z· – hudebním, taneãním
a ukázkami tûlocviãn˘ch prvkÛ.

Koneãné pofiadí vítûzÛ: 
I. kategorie (Ïáci 1. tfiídy) 

1. místo: Marek Zeman, 
2. místo: Tereza Richterová
3. místo: Dominika Suchánková

III. kategorie (4. a 5. tfiída)
1. místo: Bára Kir‰ová
2. místo: ·tûpánka Severová
3. místo: Ondfiej Kfiivánek

II. kategorie (Ïáci 2. a 3. tfiídy)
1. místo: ·árka Filková
2. místo: ·tûpán Îák
3. místo: Katefiina Malinová

Pfiipravila Petra Kir‰ová a Helena
Baxantová
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I letos jsme si konec postní doby zpfiíjemnili
tvofiiv˘m odpolednem. Na „‰karedou stfiedu“
probûhly v sále za radnicí Velikonoãní dílniãky,
které jiÏ pravidelnû pofiádají paní uãitelky z na‰í
základní ‰koly s pomocí ‰ikovn˘ch maminek,
tatínkÛ, babiãek i dûdeãkÛ. Také Ïáci druhého
stupnû se ochotnû zapojují jak do tvofiení, tak
i do pfiíprav celé akce. Na dílniãkách si chlapci
mohli uplést pomlázku z vrbového proutí. Dále
jste si zde mohli ozdobit kraslice hned nûko-
lika zpÛsoby, jak tradiãním malováním voskem,
tak i olejov˘mi barvami, barven˘mi ovesn˘mi
vloãkami, krepov˘m papírem atp. Dále si dûti
mohly nazdobit perníãky, tvofiit z barevn˘ch pa-
pírÛ ãi vrbového proutí, nebo si tfieba udûlat
plechov˘ tuÏkovník. V‰em, ktefií pfiiloÏili ruku k dílu nebo se dílniãek zúãastnili,
aby si vyrobili nûco hezkého, dûkujeme. Dana Grolichová

Velikonoãní dílniãky
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Îáci Základní ‰koly Mûnín v PafiíÏi
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Je kvûtnové pondûlní odpoledne. Hlouãky ÏákÛ a dospûl˘ch postávají na par-
kovi‰ti u obecního úfiadu a nakládají zavazadla do pfiistaveného autobusu. Do od-
jezdu uÏ nezb˘vá mnoho ãasu. Nastává chvíle louãení a koneãnû vyráÏíme vstfiíc
francouzské metropoli.

Cesta rychle utíká, v autobusu panuje dobrá nálada, pomalu se zaãíná stmívat.
âeká nás noãní pfiejezd Nûmecka, jenÏe Ïáci posilnûní nejrÛznûj‰ími drinky ne-
hodlají spát. To tedy bude noc. K ránu ale na pár hodin usínají i ti nejãilej‰í.

Koneãnû jsme v PafiíÏi. Odstavujeme autobus a metrem vyráÏíme za nejzná-
mûj‰í pafiíÏskou dominantou – Eiffelovou vûÏí. Pû‰ky zdoláváme 115 metrÛ v˘‰ky
a uÏíváme si nádhern˘ v˘hled na mûsto. âlovûku se nechce vûfiit, Ïe neb˘t 
strategického v˘znamu vûÏe za první svûtové války, Eiffelovka by tu dnes uÏ
pravdûpodobnû nestála.

Na Martovû poli si uÏíváme krátkou siestu. Pojídáme zakoupené bagety a po
vzoru FrancouzÛ leno‰íme na trávníku. Následuje náv‰tûva Invalidovny. Míjíme
Velk˘ a Mal˘ palác a dostáváme se na Champs-Élysées, nejznámûj‰í pafiíÏsk˘
bulvár, na jehoÏ konci nás ãeká Vítûzn˘ oblouk. Prudk˘ dé‰È nás ale zahání do
podzemních prostor. âekáme, zda se vyãasí, ale marnû. Po schodech se valí
voda. Zbytek programu pfiekládáme na následující den a vyráÏíme smûr autobus
a hotel.

Stfieda ráno. Po vydatné snídani odjíÏdíme do nedalekého mûsteãka Versailles.
Královsk˘ zámek ale zÛstává pro vefiejnost uzavfien. Francouz‰tí zamûstnanci
stávkují. Vydáváme se na místní trhy a doufáme, Ïe se situace zmûní. Nakonec
máme ‰tûstí. Pfiece jen si mÛÏeme prohlédnout zámek i pfiilehlé královské za-
hrady. Autobusem se vracíme do PafiíÏe. V hypermoderní ãtvrti La Défense ob-
divujeme moderní architekturu a nakupujeme. Hlavnû víno a cukrovinky. Ná-
sleduje náv‰tûva Montmartru. Stoupáme do kopce aÏ k bazilice Sacré-Coeur
(Nejsvûtûj‰ího srdce JeÏí‰ova). Veãerní projíÏìkou rozsvícen˘mi pafiíÏsk˘mi bul-
váry konãí nároãn˘ den.

âtvrteãní dopoledne je vûnováno pû‰í procházce historickou ãástí mûsta. Ze-
jména katedrála Notre-Dame nás ohromí svojí majestátností. Poté se pfiesou-
váme do muzea Louvre. Cestou nakupujeme vyhlá‰ené francouzské s˘ry.
V muzeu se pod vedením prÛvodkynû vydáváme za slavnou Monou Lisou. Jako
vÏdy je v obleÏení turistÛ, vzdálena od nich nûkolik metrÛ, chránûna bezpeã-
nostním sklem. Prodrat se davem, rychlé selfíãko a hurá za dal‰ími poklady, které
muzeum náv‰tûvníkÛm nabízí.
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Dvû hodiny uteãou jako voda. Z ‰atny si vyzvedáváme odloÏené batÛÏky,
z nichÏ se line zvlá‰tní odér. Zakoupené s˘ry o sobû dávají vûdût. V autobusu
pÛjdou rozhodnû do kufru. Metrem se pfiesouváme k pfiístavi‰ti. PafiíÏské kap-
sáfiky se marnû pokou‰ejí okrást na‰i paní uãitelku, která stateãnû získává zci-
zenou penûÏenku zpût. 

Plavba po Seinû je posledním bodem programu. Odpoãíváme a pozorujeme
oba bfiehy, na kter˘ch je pomûrnû Ïivo. Vût‰ina PafiíÏanÛ tu jen tak posedává
a povídá si, nûkde se tanãí, nûktefií mávají projíÏdûjícím parníkÛm. Prostû milí
a pfiátel‰tí lidé. AlespoÀ tak jsme za tûch pár dní zdej‰í obyvatele poznali.
ProjíÏìka konãí a my nasedáme do autobusu, abychom se vydali na cestu domÛ.
Mûj se krásnû, PafiíÏi, a snad zase nûkdy na shledanou.

Mgr. Grigorij Svoboda
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Náv‰tûva ÏákÛ na‰í ‰koly v PafiíÏi – nûkolik hodnocení ÏákÛ:

PafiíÏ. Nejhezãí mûsto, které jsem kdy vidûla. V‰ude je co vidût a obdivovat. Ani
chvilku jsem se nenudila. Cesta autobusem byla sice únavná, ale stálo to za to.
Nezapomenutelná je pro mû osvûtlená Eiffelovka v noci. Samozfiejmû bylo za-
jímavé i muzeum Louvre, katedrála Notre-Dame, bazilika Sacré-Coeur, zámek
Versailles a jeho zahrady… No vlastnû v‰echno. V‰ichni jsme si to tam uÏili
a hodnû jsme se nasmáli. Myslím, Ïe jsem tam nebyla naposled, a uÏ se tû‰ím,
aÏ s nûk˘m pojedu znovu. (Klára âe‰ková, 8. tfiída)

Na konci kvûtna jsme absolvovali v˘let do PafiíÏe, kter˘ navrhl pan uãitel 
Svoboda. Na‰e oãekávání bylo veliké a myslím, Ïe kaÏdému z nás se nûjak 
splnilo. Nav‰tívili jsme mnoho turistick˘ch památek a vûfite nevûfite, ve skuteãnosti
jsou tato místa mnohem krásnûj‰í neÏ na fotkách. Sice jsme byli unavení z dlouhé
‰estnáctihodinové cesty autobusem, av‰ak to, co jsme vidûli, jen tak z hlavy 
nedostaneme. Tento v˘let opravdu stál za to. (Tereza Absolonová, 8. tfiída)

Nav‰tívili jsme spoustu krásn˘ch památek, nakoupili spoustu suven˘rÛ a ochut-
nali také spoustu dobrot. Taky jsme se dozvûdûli spoustu nov˘ch vûcí, a to nejen
o památkách. Av‰ak nemyslete si, Ïe to byl dal‰í nudn˘ ‰kolní v˘let. Tento v˘let
byl zcela jin˘, pln˘ srandy a samozfiejmû i dobrého chování. Pro mû osobnû zÛ-
stane nezapomenuteln˘m pohled na na‰i skupinu mající na hlavách Ïluté k‰il-
tovky, které vykouzlily úsmûv na tváfii nejednoho Francouze. Troufám si fiíct, Ïe
i pfies prudk˘ dé‰È, kter˘ nás v PafiíÏi zastihl, to byl nezapomenuteln˘ v˘let.

(Veronika ·evãíková, 9. tfiída)
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V˘sledky na‰ich
ÏákÛ:

Mlad‰í pfiípravka
na‰í ‰koly porazila

Bílovice 
nad Svitavou 3:1. 

Tato v˘hra zajistila
na‰im ÏákÛm 

3. místo v turnaji.
►

Star‰í pfiípravka 
po prohfie v zápase

o první místo 2:3
s Bílovicemi 

nad Svitavou 
skonãila na 2. místû.

▼

McDonald’s Cup Mûnín
Fotbalov˘ turnaj McDonalds Cup je urãen pro Ïáky základní ‰koly. Leto‰ní se 

uskuteãnil v Mûnínû 23. a 24. 4. 2018.
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Pálení ãarodûjnic
Pálení ãarodûjnic ãi filipojakubská noc je lidov˘ zvyk spojen˘ s pálením ohÀÛ

a vírou v ãarodûjnice.
Podoba pálení ãarodûjnic na poãátku 21. století si zachovává fiadu rysÛ po-

cházejících z minulosti, zároveÀ v‰ak do‰lo k fiadû zmûn. Odli‰ná je pfiedev‰ím
funkce, pÛvodní sociální, ochrann˘ a náboÏensk˘ v˘znam byl nahrazen funkcí zá-
bavnou a spoleãenskou. Pálení ãarodûjnic probíhá jak v rámci rodiny, sousedÛ
ãi pfiátel, tak jako organizovaná akce. Pfiedev‰ím mûstské a organizované akce
nûkdy mívají charakter jakéhosi „ãarodûjnického karnevalu“.

I v Mûnínû se tato akce stala tradicí a kaÏdoroãnû ji pofiádá matefiská ‰kola ve
spolupráci s fotbalov˘m klubem. 

Tentokrát se v‰echny ãarodûjnice a ãarodûjové se‰li na zahradû základní ‰koly
a následnû se ‰lo hromadnû na hfii‰tû. Tam jiÏ byl pfiipraven program s divadlem
Kejkle. Taneãní a vûdomostní soutûÏe zabavily dûti i dospûlé. 

Následnû se podpálelo ohni‰tû, kde byla symbolicky umístûná ãarodûjnice
a po jejím shofiení ji vystfiídalo opékání ‰pekáãkÛ. 

Petra Kir‰ová
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Krásné odpoledne pro dûti, které letos konãí v matefiské ‰kolce a od záfií na-
stupují do ‰koly, pfiipravily paní uãitelky na 6. ãervna 2018. 

S dûtmi nacviãily vystoupení na retro písnû Michala Davida a ZdeÀka Svûráka. 
Následnû za pomoci programu divadla Kejkle dûti „pasovaly do stavu ‰ko-

lákÛ“. V‰echny dostaly památeãní triãka a knihy s vûnováním od sv˘ch uãitelek. 
Poté pokraãoval velmi zábavn˘ pofiad divadla, kde se soutûÏilo, tanãilo a ne-

chybûlo nenásilné a velmi zábavné zapojení rodiãÛ, prarodiãÛ ãi sourozencÛ,
coÏ dûtem udûlalo tu nejvût‰í radost.

O obãerstvení se postaraly v‰echny maminky zúãastnûn˘ch dûtí a kuchafiky
‰kolky.

Po pasování nic nekonãilo. Dûti mûly moÏnost zÛstat ve ‰kolce nocovat. A pfie-
váÏná vût‰ina byla stateãná a s paní uãitelkou Martinou Jochmanovou a Petrou
Dosoudilovou ve ‰kolce zÛstaly. 

A památkou nezÛstanou jen vzpomínky, ale i spousta fotografií, na kter˘ch
mÛÏete vidût, jak si to v‰ichni parádnû uÏili.

Petra Kir‰ová

Pasování pfied‰kolákÛ v matefiské ‰kole
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Dívãí olympiáda v Telnici

V sobotu 10. bfiezna se v telnickém farním kostele sv. Jana Kfititele se‰lo na 130
dûvãat mlad‰ího a star‰ího ‰kolního vûku pfii zahájení Dívãí olympiády 2018. 

Po úvodních informacích t˘kajících se organizace celého dne se jednotlivá druÏ-
stva z farností modfiického dûkanátu bûhem ‰tafetového bûhu pfiemístila k sokolovnû
a po cestû si pfiedávala olympijskou pochodeÀ. Bûhem dopoledne se v‰echny dívãí
t˘my utkaly v sokolovnû i nafukovací hale v turnaji ve fotbale. Pfiekvapením pro
v‰echny pak bylo vystoupení telnick˘ch hochÛ-roztleskávaãÛ, ktefií pfii‰li podpofiit dûv-
ãata v jejich úsilí a zpfiíjemnit jim tak jejich den. Se sv˘m vystoupením mûli chlapci
velk˘ úspûch a sklidili ohromn˘ aplaus. Postupnû se jim podafiilo vyhecovat dûvãata
ke spolupráci a zapojili je do jednoho velkého dlouhého hada, kter˘ se v rytmu disco
hudby pohyboval v útrobách nafukovací haly. Po vydatném obûdû, kter˘ ochotnû pfii-
chystaly maminky a babiãky dûtí, pokraãoval program v kostele a na prostranství
kolem nûj, aby se následnû v‰ichni pfiesunuli do prostor orlovny, kde na nû pak na
jednotliv˘ch stanovi‰tích ãekal pestr˘ program v podobû rÛzn˘ch soutûÏí, tvofiiv˘ch
dílen, vûdomostní a pûvecké soutûÏe atd. Závûr tohoto spoleãnû proÏitého dne se
nesl ve znamení módní pfiehlídky, kterou jednotlivé t˘my pfiipravily, a po vyhlá‰ení v˘-
sledkÛ, rozdání medailí, pohárÛ a odmûn se v‰em dostalo poÏehnání pana dûkana,
pátera Nekudy. Poté jiÏ následovalo rozlouãení a cesta zpût k domovÛm. Akce se
uskuteãnila pod zá‰titou modfiického dûkanství, velk˘ dík patfií v‰em organizátorÛm
v ãele s Franti‰kem a Hankou Kroutilov˘mi. Osm dûvãat z Mûnína, která se olympij-
ského dne v Telnici téÏ zúãastnila, si odvezlo diplom za úãast a umístûní v mlad‰í
i star‰í kategorii. Cel˘ ãas s nimi trávila paní katechetka RÛÏena Aujezdská a jsem
si jista, Ïe si bfieznovou sobotu v‰ichni náleÏitû uÏili. Budeme se tû‰it na dal‰í roãník!

Ze Ïivota farnosti

Pfiíspûvky mûnínské farnosti pfiipravuje
Jaroslava NovotÀáková 
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Setkání ãlenÛ Ïivého rÛÏence

O páté nedûli postní, tedy 18. bfiezna
2018, se uskuteãnilo setkání ãlenÛ/ãlenek
Ïivého rÛÏence (mariánská modlitba, do
níÏ je zapojeno více neÏ 40 lidí z na‰eho
farního spoleãenství). Nejprve jsme se
se‰li ve 14 hodin v kostele sv. Markéty
k poboÏnosti kfiíÏové cesty, pfii níÏ ve ãtr-
nácti zastaveních rozjímáme o posled-
ních hodinách utrpení JeÏí‰e Krista pfied
jeho ukfiiÏováním. Poté jsme se pfiesunuli
ke spoleãnému setkání na fafie, kde bylo
pfiipraveno drobné obãerstvení. Stráven˘
ãas jsme vyuÏili k vzájemnému sdílení
a povídání. Jsme rádi, Ïe se toto setkání
podafiilo letos zorganizovat, a dûkujeme
v‰em, ktefií jej svou úãastí podpofiili.  

Vigilie Vzkfií‰ení

V pfiedveãer slavnosti Zmrtv˘chvstání
Pánû se koná tzv. vigilie (z latinského vi-
gilia, coÏ znamená bdûní). Je to tedy m‰e
svatá slavená v noci. Její prÛbûh má
celkem ãtyfii ãásti – první zaãíná venku
pfied kostelem, kdy se svûtí oheÀ a od nûj
se pak zapaluje velikonoãní svíce
(pa‰kál). Poté jdeme prÛvodem do kos-
tela, kdy v jeho pfiítmí zazní chvalozpûv
na tuto svíci (exultet). Následuje druhá
ãást – bohosluÏba slova, která sestává
ze starozákonních ãtení a epi‰toly o tom,
co BÛh od poãátku konal pro svÛj lid,
a pfiitom s dÛvûrou nasloucháme Jeho
slovu i pfiíslibÛm. Ve tfietí ãásti pamatu-
jeme na ty, ktefií se kfitem narodili k Ïivotu
vûãnému. Koneãnû ve ãtvrté ãásti jsme
úãastni spoleãné hostiny, kterou Pán
svou smrtí a zmrtv˘chvstáním pfiipravil
svému lidu, dokud sám nepfiijde.
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Slavnost Tûla a Krve Pánû (BoÏí Tûlo)

Na ãtvrtek 31. kvûtna 2018 pfiipadla
slavnost Tûla a Krve Pánû, lidovû zvaná
BoÏí Tûlo. O tomto svátku se zdÛrazÀuje
pfiítomnost JeÏí‰e Krista jako Boha i ãlo-
vûka v eucharistii. 

Po skonãení bohosluÏby jsme se prÛ-
vodem, pfii nûmÏ byla nesena Svátost 
oltáfiní, vydali kolem kostela. Na tfiech
místech byly pfiipraveny oltáfie, u nichÏ
probûhla krátká poboÏnost se zpûvy
a ãtením z Písma svatého. Poté jsme se
vrátili zpût do kostela, kde jsme obdrÏeli
závûreãné poÏehnání a mohli se rozejít
domÛ. Cel˘ obfiad byl pak o to slavnost-
nûj‰í, Ïe jej podtrhlo okufiování vonn˘m
kadidlem, také pfiítomnost dûtí, které pfied
monstrancí s eucharistií sypaly z ko‰í-
kÛ na zem lístky kvûtÛ rÛÏí a pivonûk,
a rovnûÏ místní spoleãenství vûfiících,
ktefií se této slavnosti zúãastnili v hoj-
ném poãtu, tfiebaÏe to byl jinak obyãejn˘
v‰ední den.

V˘let dûtí na Petrov

V pondûlí 4. ãervna 2018 jsme se ales-
poÀ s nûkolika dûtmi (ne v‰em ÏákÛm vy-
bran˘ termín vyhovoval), které nav‰tûvují
v˘uku náboÏenství, vypravili do Brna spo-
leãnû s katechetkami RÛÏenkou a Jar-
kou, také paní Bartákovou a otcem Hyn-
kem. Po cestû k diecéznímu muzeu na
Petrovû, kde jsme mûli pfiedem domlu-
ven˘ program s názvem Tajemství Pe-
trova, jsme v‰ak mûli nucenou zastávku.
Velk˘m záÏitkem pro kluky i holky totiÏ
bylo na Kapucínském námûstí stojící oran-
Ïové Lamborghini, u nûhoÏ se v‰ich-
ni chtûli fotografovat. Teprvé poté jsme
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mohli pokraãovat v cestû nahoru na Petrov. Krátce pfied 14. hodinou se nás zde
ochotnû ujala pracovnice muzea a bezmála 45 minut nám povídala o tom, jak Petrov
ke svému pojmenování pfii‰el a dal‰í zajímavosti, které se váÏí ke katedrále, mûstu
Brnu, apo‰tolÛm Petru a Pavlovi atd. Spoleãn˘ ãas jsme trávili jednak kolem dómu,
a pak také uvnitfi katedrály. Paní prÛvodkynû se snaÏila do programu vtáhnout i dûti,
kdyÏ jim kladla zvídavé otázky a ãekala od ‰kolákÛ zpûtnou vazbu. V mnohém ji mlá-
deÏníci nezklamali. Po tomto v˘kladu jsme se s na‰í prÛvodkyní rozlouãili, odmûnili její
snahu potleskem a poté následoval zhruba pÛlhodinov˘ rozchod. Mnozí jej vyuÏili 
k nákupu drobn˘ch suven˘rÛ v prodejnû Donum a jiní zase k oddechu v trávû ve stínu
katedrály. V 15.15 hodin jsme se pak v‰ichni pfiesunuli do boãní kaple tohoto brnûn-
ského chrámu, kde pro nás o. Hynek slouÏil m‰i svatou, kterou jsme s dûtmi dopro-
vodili zpûvem rytmick˘ch písní. Následnû jsme se vydali pfies Zeln˘ trh na Masarykovu
ulici, kde jsme se osvûÏili chutnou zmrzlinou. JelikoÏ se v‰ak ukázalo, Ïe zmrzl˘ ovocn˘
kopeãek nezaÏene hlad, kter˘ uÏ mnohé z dûtí pociÈovaly, na‰e dal‰í zastávka patfiila
restauraci s rychl˘m obãerstvením. Zde se kaÏd˘ dosyta najedl a obãerstvil tím, co mu
bylo libo, a s takto zaplnûn˘mi bfií‰ky jsme pokraãovali smûrem k vlakovému nádraÏí.
Pak uÏ následovala jen cesta zpût do Otmarova a Mûnína. V‰ichni se ve zdraví vrátili
ke sv˘m rodinám a my dospûlí jsme rádi, Ïe jsme mohli v˘uku pfiedmûtu náboÏenství
zakonãit tímto zpÛsobem a pfiíjemnû stráven˘m odpolednem.
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S pfiíchodem jara se Havránek rozletûl ven do rÛzn˘ch koutÛ
Mûnína i jeho okolí a vzal s sebou i dûti a jejich maminky. Pfii se-
pisování v‰ech jarních aktivit jsem si uvûdomila, jak pestr˘ jsme
mûli program! 

V bfieznu pfii‰el do hasiãky za dûtmi pes Vincek s paniãkou Katefiinou Vaníã-
kovou a spoleãnû nám pfiedvedli, co v‰echno má umût správnû vycviãen˘ pes.
Dûti se také uãily opatrnosti v pfiístupu k neznám˘m psÛm. Díky spolupráci s ma-
minkou Janou Chudáãkovou si dûti vytvofiily psa z keramické hlíny a otiskávaly
si svoje nohy. Tlapku jsme otiskli i Vinckovi a porovnávali jsme rozdíly. Velk˘m
projektem bylo v Havránku volání jara a vyhánûní paní Zimy. Tu jsme nejprve vy-
tvofiili z proutí a pak vynesli k potoku, kde jsme jí recitovali: „Zimo, zimo, táhni
pryã, nebo na tû vezmu biã! Zatahám tû za paãesy, za ty hory, za ty lesy, aÏ se
vrátím nazpátek, svleãu zimní kabátek.“ Dûti pak házely vrbové vûneãky do po-
toka a pfiály si nûjaké tajné jarní pfiání, které jim snad voda pfiinese. Slavily se
také Velikonoce, k tomu patfií zdobení vajíãek, sázení osení i pletení pomlázky.
To v‰echno jsem pro dûti pfiipravila. Nauãili jsme se hru Na slepiãku, kde se fiíká:
„KdyÏ jsem ‰el po na‰em dvoreãku, potkal jsem hnûdou slepiãku a ta mû ìobla
do malíãku.“ Stejnû jako pfii hfie Na pe‰ka pak dûti utíkají dokola a musí spûchat
do domeãku.

Duben otevfielo téma Kozy. Dopoledne jsem dûtem hrála pohádku O tfiech
kÛzlátkách a spoleãnû jsme si vyrobili loutky k této pohádce z papírov˘ch ro-
liãek. Je‰tû ten den odpoledne jsme pak spoleãnû nav‰tívili Kozí farmu paní
RÛskové v Opatovicích, kde dûti mohly vejít pfiímo mezi stádo koz, ochutnaly
kozí mlíãko a s˘r. Maminky si tyto dobroty na farmû mohly zakoupit. S pfiíchodem
jara jsem mûla velkou chuÈ vzít maminky a dûti ven pod kvetoucí stromy. Vyhlédla
jsem si krásné místo v sadu a pfiipravila jsem tam pro malé Havránky program.
Uvítala je provázková stezka mezi stromy s poznáváním zvífiat. Navlékali jsme
korálky z bezov˘ch vûtviãek, zpívalo se a hrálo, a nakonec jsme hledali a zdo-
bili ‰neããí ulity. Venku jsme zÛstali i pfii dal‰ím setkání a nav‰tívili jsme zahrádku
pana Oborného, kter˘ byl tak moc hodn˘ a pfiedstavil nám svÛj chov králíkÛ.
Dûtem ukazoval králíãky od tûch nejmen‰ích aÏ po chovného samce, kter˘ nás
v‰echny pfiekvapil svojí velikostí. Spoleãnû jsme si pak vyrobili loutku králíka
z papíru a uÏívali si sezónu pampeli‰ek. Pletly se vûneãky, náramky i hodinky.
Dokonce jsme v puse vykouzlili i pampeli‰kov˘ klíãek. S pfiíchodem prvního máje

Jaro v Mûnínském Havránku
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pfiiletûla do hasiãky i hodná ãarodûjnice. Ukázala dûtem, co správná ãarodûjnice
potfiebuje k ãarování, a spoleãnû pfiipravily lektvar z kamínkÛ, vûtviãek, kvûtu ‰e-
fiíku, mouky a r˘Ïe. Toto v‰echno dûti míchaly, trhaly, sypaly, lámaly, aby si tak
procviãily jemnou motoriku prstÛ. 

V kvûtnu mûly maminky svátek. Pfiipravila jsem dûtem tvofiení obrázku jako
dárek pro maminku. Spoleãnû jsme si zahráli hru Na ‰áteãek. Zpívalo se: „Mám
‰áteãek mám, komu já ho dám.“ Dûti si s ‰áteãkem hledaly svoji maminku, pro-
toÏe ten patfií: „Îádnému jinému, jen svému milému.“ Hra konãila vzájemn˘m po-
hlazením. Po domluvû s paní Petrou Kir‰ovou jsme mohli nav‰tívit místní fotba-
lové hfii‰tû. VyuÏili jsme moÏnost pÛjãit si míãe, kuÏele na slalom, pfiekáÏky na
pfielézání i podlézání. Fotbalové dopoledne se náramnû vydafiilo. Jarní program
zakonãila oslava Dne dûtí, která by se dala shrnout tfiemi slovy: skfiítci, pes a dort.
Vypravili jsme se do hasiãky na dort. Se‰li jsme se na ulici Potoãní, kde bydlí
místní skfiítci, trpaslíci a jiní tvorové. Dûti si s Havránkem vytvofiily skfiítky vlastní
a spoleãnû jim pak hledaly domov. Cestu nám zpestfiila maminka Lucie Králová,
která pfiivedla fenku Ketty a ta nám ukázala, jak umí aportovat z vody, vyhle-
dávat schované a plnit nejrÛznûj‰í povely. V hasiãce na dûti ãekal v˘born˘ dort
od paní Jany Bednárikové, které patfií velk˘ dík, protoÏe ho dûtem z Havránku
vûnovala. Pro maminky byly pfiipravené medové dortíky s ovocem, které se roz-
pl˘valy na jazyku. 

Na jafie probûhl pod m˘m vedením také kurz pletení ko‰íkÛ z pedigu. Jsem
ráda, Ïe je o takovou tradiãní techniku zájem. Kdyby mûl nûkdo nápad na dal‰í
téma kurzu, budu ráda za inspiraci. 

Závûrem dûkuji v‰em lidem, ktefií pfiispûli k tak pestrému jarnímu programu,
a za podporu také obci Mûnín.

Havránek v létû svÛj program nekonãí, zaletí se nejspí‰ schovat do stínu ha-
siãky, kde na dûti ãekají nové herní prvky, jako je velká vkládaãka tvarÛ, pfiipev-
nûná na stûnu spoleãnû s kapsáfiem, polohovateln˘ vak, skluzavka a rÛzné
hraãky. Vítáme kaÏdého, kdo se pfiijde v úter˘ v 9.30 za Havránkem podívat. 

Za klub Mûnínsk˘ Havránek
Mgr. Eva Kováãová

telefon: 737 649 706
e-mail: meninskyhavranek@gmail.com
facebook: skupina Mûnínsk˘ Havránek
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Kde jsme byli, co jsme vidûli a co jsme spoleãnû dûlali? Bylo toho dost? Po-
suìte sami! 

Nav‰tívili jsme divadlo v Boleradicích. Byli jsme na vycházce v lese, kde jsme
si opékali ‰pekáãky. Dal‰í akcí byla brigáda na b˘valé skládce u lesa, na kterou
nás pfii‰lo devatenáct. Trhali jsme trávu kolem stromkÛ a kefiÛ. 

V Technickém muzeu v Brnû je tolik exponátÛ, Ïe bychom tam mohli strávit 
nûkolik dnÛ, aby jsme si mohli v‰e dobfie prohlédnout. Byli jsme tam jiÏ dvakrát,
a asi se tam budeme vracet. Na v˘let do Prahy vlakem spoleãnosti Regiojet nás
jelo 23. A zrovna v ten den v Praze pr‰elo a lilo a pr‰elo a pr‰elo. I kdyÏ bylo
‰patné poãasí, pro‰li jsme s prÛvodci ãást Prahy a vraceli se vlakem unavení,
ale snad i spokojení. V kinû jsme byli na besedû s fieditelem âeského rozhlasu
Brno panem Jaromírem Ostr˘m a vedoucím programu panem Jifiím Kokmoto-
sem. Dûkujeme panu M. Chudáãkovi, kter˘ na na‰e pfiání tuto besedu zafiídil.
Odpoãatí a spokojení se vrátili na‰i ãlenové z ozdravn˘ch pobytÛ. V Bystrém na-
brali nové síly ãtyfii a v Sezimovû Ústí devût ãlenÛ na‰eho spolku.

Dûkujeme zástupcÛm Obecního úfiadu Mûnín a v‰em, ktefií pfiipravili seniorÛm
pûkné odpoledne. Vystoupení dûtí z matefiské a základní ‰koly, vystoupení ma-
Ïoretek a bohaté obãerstvení navodilo pfiíjemnou atmosféru tohoto setkání.

Pfiipravujeme:
8. 7. – divadelní pfiedstavení v Hlínû – „Lotrando a Zubejda“

25. 8. – zájezd do Kobylí – muzeum, slavnost „ZaráÏení hory“
(zájezd se uskuteãní, pokud zaplníme autobus!)

Aktuální zprávy budou zvefiejnûny 
ve skfiíÀce u Karlovy pekárny. Hana Heinrichová

Spolek zdravotnû postiÏen˘ch
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Závody dospûl˘ch rybáfiÛ, 27. dubna 2018  ▲

Rybáfiské závody obrazem

SoutûÏ rybáfiského mládí, 7. ãervna 2018  ▲ ▶
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Mûnínské maÏoretky na soustfiedûní
Druh˘ kvûtnov˘ víkend se na‰e ‰ikovné maÏoretky pod vedením Michaely

Drlíkové a v doprovodu dal‰ích tfií maminek zúãastnily soustfiedûní v Hrubé 
Vrbce. Byl nachystán bohat˘ program a spousta odmûn. V pátek po pfiíjezdu
jsme se obãerstvili a následovala návrháfiská soutûÏ o nejlep‰í kost˘m maÏoretky.
V‰echna dûvãata prokázala obrovsk˘ talent a cit pro detail. Vybrat vítûze bylo
tedy velmi tûÏké. Následovalo pásmo her, pfii poznávání vûcí, osob a povolání
pomocí nákresu na tabuli jsme si uÏili spoustu legrace. Samozfiejmû probûhl
i první trénink a stihli jsme i prohlídku místní mini farmy. Zde nám ukázali chov
koní, krav, ovcí a domluvili jsme si sobotní projíÏìku na koních. 

Sobota nám zaãala rozcviãkou a poté se holky tû‰ily na náv‰tûvu profesionální
maÏoretky. Nad‰ení bylo veliké a spoleãn˘ trénink byl velmi obohacující o nové cvi-
ãební prvky a cenné rady. Den nám pokraãoval pû‰ím v˘letem na chatu Kozárku,
kde nám tatínek Mí‰i Drlíkové pfiipravil opékání ‰pekáãkÛ a v˘borné maso na grilu.
Probûhl dal‰í trénink, tentokrát v opravdu krásné pfiírodû, na úÏasném, tichém
místû, kde jsme si to moc uÏili. Samozfiejmû nechybûl zpûv trampsk˘ch písní
u ohnû za doprovodu kytary. Dal‰ím velk˘m záÏitkem toho dne byla jiÏ zmínûná
projíÏìka na koních. Dostalo se na kaÏdého a holky byly nad‰ené. Po veãefii ná-
sledovala diskotéka. Díky tetû Janû byly v‰echny taneãnice krásnû naãesané a dis-
kotéka probíhala v kost˘mech od princezny aÏ po orientální taneãnice. I kdyÏ nás
tanec docela zmohl, po setmûní jsme je‰tû absolvovali stezku odvahy. Po dvoji-
cích se dûvãata vydala plnit úkoly, které byly rozmístûné kolem lucerniãek v za-
hradû. Musím fiíct, Ïe máme velmi odváÏné maÏoretky, nezalekly se ani stra‰idla
na konci stezky. Den byl krásn˘ a pln˘ bezva záÏitkÛ.

Nedûle nám zaãala jak jinak neÏ tréninkem a po snídani jsme vyrazili na ex-
kurzi do HorÀácké farmy. Holky byly neskuteãnû nad‰ené. Na farmû jsme mohli
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vidût konû, krávy, prasata, miniprasata, ovce, kozy, husy a jednoho osla. Tfie‰-
niãkou na dortu této náv‰tûvy bylo, Ïe si holky mohly hfiebelcovat poníky. Zá-
vûrem na‰eho velmi vydafieného soustfiedûní bylo vystoupení v místním kulturním
domû ku pfiíleÏitosti Dne matek. Holky byly ‰ikovné a vystoupení se moc líbilo.
Odmûnou nám v‰em zúãastnûn˘m byly rozzáfiené oãi v‰ech na‰ich maÏoretek
po celou dobu soustfiedûní a poptávka po soustfiedûní dal‰ím.

Ráda bych také podûkovala Mí‰i Drlíkové za její neskuteãné nasazení a obû-
tavost pfii vedení místního krouÏku maÏoretek. V rámci svého volného ãasu vy-
m˘‰lí choreografie, pfiipravuje tréninky, plánuje vystoupení a za to jí patfií ná‰ 
velik˘ dík. Právû díky této její píli mÛÏeme sledovat pokroky na‰ich Mûnínsk˘ch
maÏoretek a b˘t py‰ní na v˘sledky, které prezentují pfii vystoupeních. Mí‰o, dû-
kujeme za úÏasné vedení, moc si toho ceníme. V neposlední fiadû také patfií dík
rodiãÛm Mí‰i a Martina Drlíkov˘ch, ktefií pomáhali pfii organizaci soustfiedûní.
Jejich pohostinnost, nad‰ení pro dûti a nev‰ední nápady pfiispûly k celkovû bez-
chybnému pobytu v jejich rodné vesniãce. První soustfiedûní se tedy vydafiilo
nad oãekávání a doufáme, Ïe se podafií zorganizovat soustfiedûní dal‰í a bude
stejnû úÏasné, jako bylo to první.

Ilona Vondráãková
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MuÏi A t˘mu SK Mûnín se stali vítûzi Okresního poháru, kdy porazili v posledním zá-
pase ·lapanice po remíze 0:0 na penaltov˘ rozstfiel 5:3.

Trenéfii Pavel Mrkvica, Pavel Wagner
Roman ·kubica, Luká‰ Kuãera, Zdenûk Vykoufiil, Radim Lacko, Patrik Farmaãka, Martin
Gold, Dalibor Fiala
Alain Banongo, Tomá‰ Hrd˘, Jan Aujesk˘, Tomá‰ Vykoufiil, Richard Srnec, Adam Sliva,
Franti‰ek Horák
Gólman David Mrkvica

Îáci se stali vítûzi skupiny A okresního pfieboru.

Trenér Jan Aujesk˘, ·imon Brabec, Pavel Voráã, ·imon OdráÏka, Luká‰ Strava, Adam
Popela, Ale‰ Kolaja, trenér Zdenûk Jochman
Matûj Jochman, Pavel Îáãek, Marek ·alovsk˘, Tomá‰ Florián
Gólmani Michal Otáhal a Petr Voráã

2 / 2018 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ 37

Memoriál Radima Hrouzka

Opût po roce – 9. 6. 2018 – jsme na hfii‰ti uspofiádali turnaj pfiípravek jako
vzpomínku na na‰eho kamaráda, fotbalistu a trenéra Radima Hrouzka.

Pozvána byla druÏstva Bluãiny, Tû‰an, Slatiny, BlaÏovic, ·lapanic, Újezdu
u Brna a doplnila je dvû druÏstva mlad‰í a mini pfiípravky Mûnína. 

Poledne zpestfiily mûnínské maÏoretky nejen sv˘m vystoupením, ale i fan-
dûním jednotliv˘m t˘mÛm (samozfiejmû mûníÀákÛm nejvíce).

Cel˘ turnaj vyhrálo druÏstvo Tû‰an, kde byl i nejlep‰í stfielec Filip DoleÏel.
Mûnín A skonãil na krásném 2. místû, a to jen rozdílem branek oproti Tû‰anÛm.
Bronzoví skonãili kluci ze Slatiny. 

A na‰i nejmen‰í? Hráli na fotbalovém poli jako t˘m úplnû poprvé, rvali se jak
lvi a nakonec skonãili na ãestném 8. místû. 

Odpoledne jsme zakonãili rozluãkou s probûhnutou sezónou. A uÏ se budeme
opût tû‰it na záfií, kdy zaãnou tréninky a fotbalové víkendy. Nad‰ení dûtí a pod-
pora rodiãÛ nás utvrzuje v tom, Ïe to stojí za to. 

◀

◀

Úspûch není náhoda. Je to tvrdá práce, vytrvalost, obûÈ a ze v‰eho nejvíc
láska. Láska k tomu, co dûláte nebo se uãíte dûlat.

Pelé
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Trenéfii David Kir‰ a David Fiala
·tûpán Îák, Michal Sedláfi, Tobiá‰ Troneãek, Daniel Hort, Ondfiej Tich˘,

Marek ·ob, Kry‰tof Brabec
Nikol ·obová, Filip Kotlár, Karolína Stfiílková, Tomá‰ Grolich, Marek Zeman,

Daniel Kir‰, Matyá‰ Hrd˘, Filip Fiala, Matûj Vognárek
David Kir‰, Radim Kir‰ a Tomá‰ Stfiílek
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Fotbalisti z pfiípravky sportovního klubu Mûnín, roãníky narození 2007, 2008 a
2009, se poprvé zúãastnili turnaje mimo âR, a to ve mûstû Wolfsberg v sou-
sedním Rakousku. 

Cestu autobusem absolvovali s t˘mem z nedalek˘ch BlaÏovic, ktefií na tento
turnaj jeli jiÏ ponûkolikáté.

Kluky ãekaly t˘my Itálie, Slovinska, Rakouska, Slovenska a Maìarska. 
Z této velmi tûÏké sestavy nakonec vybojovali jednu remízu a jednu v˘hru po

penaltovém rozstfielu. 
Z 18 druÏstev jejich tabulky nakonec skonãili na 15. místû. 
Úspûchy i neúspûchy na této cestû pfiedãí záÏitek. Kluci reprezentovali nejen

âesko, ale i na‰i obec Mûnín, a za to jim patfií urãitû velk˘ dík!

V˘sledky: 
US S. Lazzaro 1 (IT) – SK Mûnín (CZ) 2:0
NK Lesce (SVN) – SK Mûnín (CZ) 4:1
USV St. Ulrich (A) – SK Mûnín (CZ) 1:1
MFK Topolcany (SK) – SK Mûnín (CZ) 3:0
Soroksar Sport Club Kft. (HU) – SK Mûnín (CZ) 0:0, penaltov˘ rozstfiel 2:3

Mezinárodní fotbalov˘ turnaj v Rakousku
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Pfiíspûvky Fotbalového klubu Mûnín obsahovû pfiipravila Petra Kir‰ová.
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PROGRAM:

Sobota 14. ãervence 2018
od 14.00 Krojované zvaní na Markétské hody 2018

od 20.00 Hodová zábava
k tanci a poslechu zahraje skupina STONE

Nedûle 15. ãervence 2018
od 14.00 Krojovan˘ prÛvod stárkÛ za doprovodu DH HOVORANÉ 

zakonãen˘ Moravskou besedou

od 17.00 Dûtské vystoupení
od 22.00 Krojovaná diskotéka, hraje DJ ·MANY

Pondûlí 16. ãervence 2018
od 17.00 Krojovan˘ prÛvod ÏenáãÛ za doprovodu DH HOVORANÉ

od 20.00 Hodová zábava
k tanci a poslechu zahraje skupina HIT-MAKERS

Sobota 4. srpna 2018
od 20.00 Kácení máje

k tanci a poslechu zahraje skupina ·ARÎE 54
Tradiãní pÛlnoãní pfiekvapení stárkÛ...

SK Mûnín a mûnín‰tí stárci s podporou obce zvou na tradiãní

Markétské hody
v Mûnínû

Autorkou hodového motivu v podtisku je Nikola Kr‰ková
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Pfiesnû pfied rokem jsme vám ve zpravodaji pfiedstavili MûníÀáka Pfiemka Hytycha,
kter˘ je v˘znamn˘ florista a pfiíleÏitostn˘ návrháfi. 

Petra Kir‰ová ho opût po roce oslovila, aby nám prozradil, co za ten rok zaÏil, kde
v‰ude byl se svojí neskuteãnû nádhernou prací. 

Jsem jiÏ více neÏ tfii mûsíce mimo âR a rád bych se podûlil o záÏitky a zku‰enosti
z cest. V‰eobecnû se jedná o pracovní cesty, ale zajímavé vûci a lidi lze poznat i na
tûchto cestách.

V‰e zaãalo zaãátkem bfiezna tohoto roku. Po více neÏ roãních pfiípravách na velkou
událost, která se konala na Novém Zélandu a v Austrálii, jsem na leti‰ti v Hongkongu
zjistil, Ïe se na Nov˘ Zéland ani do Austrálie nedostanu, protoÏe mi neudûlili pra-
covní vízum. TakÏe jsem strávil na leti‰ti v Hongkongu dva dny a noc, abych se do-
zvûdûl od novozélandského imigraãního úfiadu, Ïe zamítli moji Ïádost o vstup na
tamní pÛdu. Zaãalo to velmi pûknû! 

Po nároãném a témûfi nekoneãném vyjednávání jsem se vrátil zpût do Vietnamu,
kde mû ãekala dal‰í akce spojená s floristikou. Hned poté pokraãovala má cesta do
Thajska, jen na pár dní, kde jsem mimo práci nav‰tívil masovou akci spojenou se
svátkem, pfii kterém Thajci oslavují vodu a kaÏdého jí na ulici polévají. Následovala
Indie, kde jsem ve mûstû Kalkata (stát Západní Bengálsko) vyuãoval témûfi mûsíc pro
tamní floristickou organizaci. Pfiál bych vám vidût Indii. Pfiál bych vám ji vidût pro ne-
skuteãnou chudobu na ulicích, kde lidi spí mezi psy na holé zemi, kde kartáãek na
zuby a mal˘ ruãník znamená ‰tûstí a nûco vlastnit! Mluvím o tom v‰ude, pí‰u to i vám
do Mûnína, my jsme ‰Èastní lidé – vûfite!

Asi nejvíc na mû zapÛsobil kvûtinov˘ trh, kter˘ se nachází v blízkosti fieky Gangy.
Nevûdûl jsem, co dfiív… jestli si triãkem zakr˘vat nos, nebo zvracet. V‰e se topilo
v bahnû a v nepfiedstavitelném smradu hniloby. Mezi tím v‰ím lidé spali, jedli a pro-
dávali typické kvûty pro náboÏenské ceremonie. Neskuteãn˘ obraz toho v‰eho. Síla!

Po této zku‰enosti má cesta pokraãovala zpût do Vietnamu, kde jsem se zúãastnil
dal‰í floristické akce. Pár dní nato jsem se svou prací pokraãoval v JiÏní Koreji (Soul),
kde se konala velká pfiehlídka spojená s módou a kvûtinami. Kromû toho se tam ko-
nala akce, pfii které jsem s dal‰ími kolegy z rÛzn˘ch ãástí svûta pfievádûl floristické
kreace pro ‰iroké publikum. Momentálnû jsem ve Vietnamu, kde se pfiipravuji na
velkou soutûÏ, která se bude konat v ãervenci v Singapuru.

Do konce roku mû je‰tû ãeká pár akcí na rÛzn˘ch místech v âínû a Mexiku. Cesty
jsou namáhavé, práce je vÏdy vysilující, ale stojí to za to, protoÏe to, co dûlám, dûlám
opravdu rád, a to odmaliãka!

Zdravím do Mûnína! Pfiemek

Pozdrav do Mûnína od Pfiemka Hytycha
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Módní a kvûtinová pfiehlídka – JiÏní Korea / Soul

Kvûtinová pfiedná‰ka – Vietnam / Ho âi Minovo
mûsto

Kvûtinová demonstrace pro publikum – JiÏní Ko-
rea / Soul

Dekorace hotelu – Thajsko / Bangkok

Ukázka práce z pracovního semináfie pro floris-
tickou organizaci – Indie / Kalkata
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Sloupek Moniky Dostálové
O lásce slovy tentokrát pfieváÏnû cizími

Pfied pár dny mi druhaãka Johanka povídá:
„Babi, dostali jsme za domácí úkol vybrat si jednu babiãku a nûco o ní napsat. Já

jsem si vybrala tebe.“
„Aha. A co o mnû bude‰ psát?“
„Mám napsat, jak se jmenuje‰, v kterém roce ses narodila a odpovûdût na otázku,

proã tû mám ráda.“
„A uÏ ví‰, co napí‰e‰?“
„No, jméno, to je jasn˘, rok narození mi fiekne‰ ty nebo máma, ale pofiád nevím,

co mám napsat, proã tû mám ráda. Tfieba protoÏe jsi moje babiãka? Ale tak to paní
uãitelka asi nemyslela…“

To jsem tedy zvûdavá. Proã mû má ráda. Kdyby se mû nûkdo zeptal, proã mám
ráda svého muÏe, dceru jednu ãi druhou, rodiãe, … co bych asi tak odpovûdûla?
Napadla mû naprosto jednoduchá odpovûì: A proã ne? Ale tak to paní uãitelka asi
taky nemyslela. A tak Johanka bude muset pfiem˘‰let, proã mû vlastnû má ráda.
Vymyslela to. S pomocí své matky a mé dcery, která pro ni otázku paní uãitelky pfie-
loÏila jako: Co se ti na babiãce líbí? A napsala – protoÏe umí vyprávût hezké po-
hádky. Kdyby psala o druhé babiãce, fiíkala, napsala by, protoÏe je hodná, jeden dûda
si lásku taky zaslouÏí pro schopnost vyprávût, druh˘ proto, Ïe je s ním sranda. Ach
jo. MÛj dûda blahé pamûti by byl s paní uãitelkou hotov˘ natotata. ¤íkával: Na blbou
otázku, blbá odpovûì.

A tak pár slov o lásce z kníÏky, která je vlastnû celá o lásce.

„KdyÏ jsme byli dûti, v‰ichni nám fiíkali jednu velkou leÏ: Potfiebujete b˘t milováni.
Dobrá, u dítûte je to v pofiádku. O to se nemusíme pfiít. Ale kdyÏ je vám ãtyfiia‰ede-
sát, jste pofiád je‰tû dítû? Je vám 25 a pofiád jste dítû? Je vám 18 a pofiád jste dítû?
A co vám fiíkají? Musíte b˘t milováni. Musíte b˘t úspû‰ní. Potfiebujete, aby si vás lidé
váÏili. Potfiebujete uznání. Potfiebujete… Nesmysl. Ale v‰ichni tomu vûfií.

Já vám povím, co potfiebujete. Máte jen jedinou potfiebu, a tato informace vychází
z mnoha, mnoha let pfiem˘‰lení – mÛÏete si myslet, Ïe se m˘lím, jistû. Existuje jedna
jediná potfieba, jen jedna citová potfieba, a tou je milovat. Milovat. Není Ïádná jiná
potfieba.

,Chcete tím fiíct, Ïe ãlovûk nepotfiebuje b˘t milován?‛
Poãkat. Smûl bych vûdût, co máte na mysli, kdyÏ fiíkáte ,b˘t milován‛? Máte na

mysli to, Ïe po vás nûkdo touÏí? Chvilku se u toho zastavím. O tom hovofiíte?
Potfiebujete, aby po vás nûkdo touÏil? O tom v‰ichni mluví: ,Nikdo po mû netouÏí.‛
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Chcete, aby po vás nûkdo touÏil, a chcete také nést v‰echny dÛsledky, vãetnû ovlá-
dání a manipulace? To máte na mysli?

Potfiebujete ocenûní. Dobfie. Teì mû sledujte, trochu vám to zdramatizuji, vnesu
do toho trochu akce. Jakmile zaãnete chápat sami sebe, zaãnete chápat i ostatní 
lidi, a nûkdy je to zábavné. Potkáte starého známého a chcete mu udûlat radost.
,Ahoj Tome, no ty dnes vypadá‰ skvûle! BoÏe, jako bys byl alespoÀ o dvacet let
mlad‰í!‛ A ‰up! Tom je ‰Èastn˘. ,To tvoje poslední kázání bylo opravdu úÏasné.‛ A Tom
je nad‰en˘. Mohli byste si ho omotat kolem prstu.

MoÏná jste to uÏ nûkdy udûlali. S takov˘mi lidsk˘mi opiãkami si mÛÏete dûlat, co
chcete. Staãí jim fiíct, Ïe je máte rádi, a pfiidat nûco lichotivého. Za prvé budou na-
d‰ení, a za druhé vás budou milovat. Ale bude to jejich láska, opiãí láska, Ïe? Víte,
jak vypadá opiãí láska? Sledujte mû: ,Buì na mû hodn˘ a já na tebe budu také hodn˘.
KdyÏ mi dá‰, co chci, budu tû mít rád, ano? KdyÏ mi nedá‰, co chci, nebudu tû mít
rád.‛ A tohle má b˘t láska?

Já tomu fiíkám dobr˘ obchod. To v‰ak najdete na trÏi‰ti, na Wall Street, Ïe? A to
má b˘t láska? Nikdo to s námi nerozebere, nebo alespoÀ velmi málo lidí. Nikdy jsem
nikoho nesly‰el fiíkat: ,Posly‰te, to, ãemu fiíkáte láska, je jen v˘hodná koupû, je to 
v˘mûna. Obchodní transakce.‛ Pfieãetl jsem knihy o manÏelství, které napsali rÛzní
náboÏensky zaloÏení lidé. Zdá se, Ïe o tom nemûli ani tu‰ení.

………

AÏ pfiestanete záviset na druh˘ch, aÏ nebudete (citovû) potfiebovat lidi, aÏ to po-
prvé zaÏijete, bude to dûsivé, protoÏe náhle budete sami. Nikoli opu‰tûní, ale sami.
Je to zvlá‰tní pocit. Najednou pochopíte, ãím jste vÏdycky byli, ale nikdy jste si to ne-
uvûdomovali. A najednou si uvûdomíte, jak krásné je b˘t sám, citovû nikoho nepo-
tfiebovat… A poprvé si také uvûdomíte, Ïe dokáÏete milovat druhé lidi.

Nemusíte je uplácet, nemusíte je ovládat, nemusíte na nû udûlat dojem. Nemusíte
si je udobfiovat. Koneãnû je mÛÏete milovat. A poprvé v Ïivotû nemÛÏete mít pocit
osamûlosti. UÏ nemÛÏete b˘t osamûlí. Víte, co je to vlastnû osamûlost? Znamená to
zoufale potfiebovat lidi, aÏ do té míry, Ïe bez lidí je ãlovûk ne‰Èastn˘. Osamûlost se
nedá vyléãit spoleãností jin˘ch lidí. Osamûlost se léãí spojením s realitou. Pochope-
ním, Ïe nepotfiebujeme lidi. My je nepotfiebujeme. Koneãnû si jejich spoleãnosti mÛ-
Ïete uÏívat, protoÏe je nepotfiebujete.“

(Anthony de Mello: „âirá radost“, z kap. Jak lidi ovládat)

Dál opisovat nebudu. Celou kníÏku stejnû neopí‰u, aãkoli je útlá, a navíc – za pfie-
ãtení (a nejen za pfieãtení) stojí celá. Tenhle úryvek je vytrÏen z kontextu a nutnû tak
ztrácí na své kráse i síle, coÏ je ‰koda. Ale na druhou stranu, kdyÏ vám dám pfiivonût
k ãerstvû upeãené housce, tfieba taky dostanete chuÈ na celou :-).

2_2018_60051 Zpravodaj 1_06  28.06.18  18:44  Stránka 45



46 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ 2 / 2018

Aãkoliv jsou uÏ dva t˘dny prostory kina bez náv‰tûvníkÛ, stûny je‰tû rezonují fil-
mov˘mi dialogy, hudbou a ‰epotem náv‰tûvníkÛ. Od zaãátku roku se toho v kinû
událo opravdu hodnû.

KaÏd˘ mûsíc byl nabit˘. Nejednalo se jen o páteãní filmové projekce, ale i filmové
kluby. 

Stihli jsme tfii veãery plné skvûl˘ch artov˘ch filmÛ a energick˘ch koncertÛ po jejich
skonãení. Nûkdy nám to i tématicky vy‰lo. Po ruském filmu Nemilovaní tfieba zahrála
lidové písnû od Ruska aÏ po Moravu na svou harmoniku Tereza ·krháková. A byla
opravdu dobrá. Posledním snímkem ve filmovém klubu jsme vzdali hold nedávno ze-
snulému reÏisérovi Milo‰i Formanovi. Pustili jsme jeho prvotinu âern˘ Petr v res-
taurované verzi. Novinkou byla i odborná pfiedná‰ka o jeho tvorbû a vÛbec o celé ge-
neraci filmov˘ch umûlcÛ ‰edesát˘ch let. Role pfiedná‰ející se úspû‰nû zhostila stu-
dentka filmov˘ch vûd Mirka PapeÏová. Po skonãení zahrál melancholické písnû Petr
Folt˘n, kter˘ uÏ jednou ve filmovém klubu vystoupil se skupinou Sart.

Pro dûti jsme pfiipravili Filmov˘ klub junior s tvofiivou dílnou.
Také pfiedná‰ky tvofiily v˘raznou roli v programu. Nejprve jsme pozvali Václavu

Havífiovou. Pfiedná‰ka „Norsko trochu jinak“ byla pojata interaktivnû. Lidé se ptali
paní Havífiové, která v Norsku Ïila a ãasto se tam vrací, na sociální pomûry a podobná
témata. Odpovídala témûfi tfii hodiny. 

Dal‰í velkou akcí byla cestovatelská pfiedná‰ka Dominiky Gawliczkové, cestova-
telky, která projela na motorce mimo jiné i Austrálii s trabanty Dana Pfiibánû. OdváÏná
dívka procestovala na své minimotorce i JiÏní Ameriku. A to zcela sama! Po témûfi
10 mûsících se vrátila a o své záÏitky se podûlila s náv‰tûvníky na‰eho kina.

Poslední beseda byla v podání âeského rozhlasu Brno. Na pobídku místního
spolku seniorÛ jsme pozvali pana Jaromíra Ostrého, fieditele rozhlasu a pana Jifiího
Kokmotose. Sv˘m pofiadem „Jak se dûlá rozhlas“ pobavili pln˘ sál. Aãkoliv byla akce
ve v‰ední den, cestu do kina si na‰lo mnoho lidí. Pánové rozdávali broÏurku „Babské
rady“, o kterou byl velk˘ zájem. Zastavilo se pro ni kolem 300 lidí.

DÛleÏité v‰ak bylo to, Ïe se lidem beseda líbila a pánové by se rádi zase nûkdy
vrátili. JelikoÏ tuto prezentaci rozhlasu dûlají v pracovní dobû, je moÏné, Ïe to bude
zase v t˘dnu a v brzk˘ch odpoledních hodinách.

Hudební ãást programu kina obstarali soubor Himbeere Brombeere, o kterém jsme
se zmínili v minulém ãísle zpravodaje, a skupina Bezestopy, která v polovinû dubna
pokfitila nové CD s názvem „Dneska se mnû nechce vÛbec nic“. Pfiedskokanem vy-
dafieného veãera byla kapela Pchaa.

Mimo program kina se uskuteãnily i divadelní performace pro místní ‰kolku a ‰kolu
a dokonce pfiijel i kouzelník.

Co se dûlo v Kinû Mûnín?
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Zkrátka pfies tfiicet odemknutí hlavních
dvefií kina pro na‰e milé diváky a poslu-
chaãe.

¤ekli jsme si, Ïe pfies prázdniny nabe-
reme novou energii, necháme odpoãi-
nout techniku. Ale to bychom nebyli my,
abychom s nûãím dal‰ím nov˘m nepfii‰li.
Na konci prázdnin se mÛÏete tû‰it na
venkovní promítání v areálu za mûnín-
skou sokolovnou. Program Letního kina
Mûnín najdete na zadní stranû zpravo-
daje.

A je‰tû jeden bonbónek na vás ãeká.
V sobotu 3. listopadu zavr‰íme oslavy
70-ti let od první projekce velk˘m kon-
certem. Pfiijede Hradi‰Èan & Jifií Pavlica.

Dûkujeme za skvûlou náv‰tûvnost
a v létû pod hvûzdami nashledanou…

Marek Chudáãek 
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26. kvûtna 2018
sokolovna Mûnín
a pfiilehlé okolí

Foto: Marek âermák
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KdyÏ pes potká psa

Jednou z nejãastûj‰ích zakázek, se kterou
se u na‰ich klientÛ setkáváme, je vyjíÏdûní 
jejich pejska na dal‰í psy. âasto se nás klienti
ptají, jak se mají zachovat, kdyÏ potkají cizího psa
a ten jejich se promûní v nezvladatelného boha po-
msty. 

První na ãem pracujeme, je vytváfiení vazby psovod – pes.
Uãíme je spoleãn˘ jazyk, kter˘ pouÏívají jak v bûÏn˘ch, tak i vyhrocen˘ch situacích.
Nejprve se v klidu a pozdûji se zátûÏí ovladateln˘ch pejskÛ uãí na sebe vázat, pracovat
se sv˘mi emocemi, zejména s nejistotou páneãkÛ a pfiíli‰nou aktivitou psÛ. Skrze pove-
lovou techniku pfiesvûdãujeme psy, Ïe kdyÏ vidí cizího procházejícího psa, nemají se za-
jímat o nûj, ale o svého ãlovûka. Jin˘mi slovy, poslouchat se má vÏdy a v‰ude.

Z rÛzn˘ch stran sly‰íme, Ïe se psi musí pou‰tût k sobû, aby se oãuchali, tím se správnû
socializovali. Ano, socializace je klíãová, ov‰em záleÏí, co si kdo pod tím pfiedstaví. Já
osobnû ji vnímám jako cílen˘ a fiízen˘ proces, se kter˘m jde v‰ak ruku v ruce budování
vazby na vlastního ãlovûka, obzvlá‰tû u psÛ, ktefií jiÏ mají nûjaké neÏádoucí reakce. Pokud
mám uÏ dospûlého psa, kter˘ je na dal‰í psy protivn˘, zafiadím jej do smeãky vyrovna-
n˘ch psÛ, ktefií respektují svého ãlovûka a jeho pravidla a kde se uãí fungovat, av‰ak roz-
hodnû jej nepou‰tím ke kaÏdému kolemjdoucímu psovi. 

I pfiesto, Ïe na‰i psi jsou nauãeni, aby v pfiípadû spatfiení cizího psa pfii‰li automaticky
za mnou, a je nepfiípustné, aby si v mé pfiítomnosti vyjasÀovali pozice nevhodn˘m zpÛ-
sobem, pou‰tíme je pouze k tûm páneãkÛm a psÛm, které známe a u nichÏ jsme si jistí,
Ïe jsou dobr˘ t˘m. I pfiesto, Ïe jim takto kamarády vybíráme, netrpí socializaãní deprivací.
Mají dostatek kontaktÛ s mnoha jin˘mi psy na‰ich klientÛ, ktefií velmi rychle pochopí, Ïe
u nás fungují urãitá pravidla a ty musí respektovat. Na‰im klientÛm doporuãuji, aby –
pokud tuto moÏnost nemají – si na‰li nûkoho, kdo bude v pfiístupu k pejskovi na podobné
vlnû jako oni a u kterého si jsou jistí, Ïe jeho pes je vyrovnan˘ a ovladateln˘. A co se t˘ãe
psÛ, které potkávají náhodnû venku, aÈ ty spí‰e vyuÏívají jako moÏnost trénovat si vazbu
svého psa na sebe a zklidÀovat jejich emoce. 

A jak tedy my s na‰imi psy pfii potkávání se s cizím psem a jeho pánem fungujeme?
DodrÏujeme nûkolik pravidel: 

1. Máme ovladatelné svoje vlastní psy 

Znamená to, Ïe máme skvûle zmáknuté dva povely: pfiivolání a odloÏení v sedu/lehu.
Pfiivolání je jeden z nejdÛleÏitûj‰ích povelÛ a domnívám se, Ïe bez nûj by pes vÛbec

nemûl na volno b˘t. Znám ten pocit, kdy se pes nûkam fiítí a ãlovûk jen bezradnû kfiiãí,
protoÏe ho prostû nemÛÏe zastavit. Ten pocit na‰tvání a beznadûje nesná‰ím tak moc,

Psí etudy
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Ïe pfiivolání je pro mû alfou a omegou fungování se psem. Je to i praktické ve chvíli, kdy
si na‰i psi tfieba hrají s jin˘m psem a já uÏ potfiebuji odejít – prostû jim jen fieknu a ne-
musím je nikde nahánût nebo ãekat, aÏ se vyblbnou.

OdloÏení v sedu/lehu je dal‰í velice praktick˘ povel pro potkávání se s cizími psy.
Zejména kdyÏ se zjeví nûjak˘, kter˘ je zcela bez svého pána, jeho pán je daleko ãi mu
nefunguje pfiivolání. V tu chvíli si dám na‰e psy do sedu ãi lehu, pokud jsou více rozru-
‰ení, stoupnu si pfied nû a pfiíchozího pejska lehce vytlaãuji tûlem, aniÏ bych se ho fy-
zicky dotkla. âasto k tomu ani nemusí dojít, vnímavûj‰ím psÛm staãí, Ïe urãit˘m zpÛ-
sobem stojím, a radûji se k nám nepfiiblíÏí. Klíãové v tomto pfiípadû v‰ak je, abych se
mohla spolehnout, Ïe na‰i psi budou drÏet odloÏení po celou dobu této akce, aby ne-
vznikl chaos. MÛÏu tak kontrolovat a fie‰it pouze cizího psa a ne nepfiehlednou hordu
psÛ naráz. 

Jaké to je, kdyÏ nemám svého psa pod kontrolou a pfievezme ji nûkdo jin˘, jsem si za-
Ïila pfied mnoha lety. S m˘m prvním psem jsme pfiivolání pilovali neskuteãnû dlouho, ze-
jména proto, Ïe jsem se na nûm uãila a dûlala spoustu chyb. Jednou jsem s ním byla na
procházce kolem veliké louky, po které v dálce ‰el ãlovûk se smeãkou psÛ. Byli tfii a byla
to nûjaká velká plemena – pravdûpodobnû kavkazáci nebo podobní medvídci. Vzdalovali
se od nás, kdyÏ vtom jako kdyÏ do Vincka stfielí, rozbûhl se k nim. Moje volání „ke mnû“
samozfiejmû tou dobou zrovna moc nefungovalo. V dálce jsem vidûla, jak k nim dobûhl,
najednou zakÀuãel, otoãil se a bûÏel zpátky jako ‰ipka. Pfiibûhl ke mnû a pfiedsedl.
Domnívám se, Ïe ho ten ãlovûk se smeãkou prostû nakopl. I pfiesto, Ïe jsem se cítila b˘t
dotãená tím, Ïe se dotkl mého psa a tím vlastnû i mû samotné, vûdûla jsem, Ïe to bylo
to nejlep‰í, co v tu chvíli mohl udûlat. Vyfie‰il situaci rychle a efektnû, pfied sv˘mi psy se
projevil jako nûkdo, kdo má situaci pod kontrolou, a je‰tû mi pfiivolal mého psa zpátky.
A upfiímnû, jsem moc ráda, Ïe to vyfie‰il on a ne jeho psi, protoÏe to uÏ by Vincek zfiejmû
nerozchodil. 

2. Náhubek je pro nás normální 

V‰imla jsem si, Ïe hodnû páneãkÛ je proti náhubkÛm, já osobnû jsem jejich velk˘m pfií-
telem. Uãím kaÏdého svého psa, Ïe náhubek je normální vûc, která se vÏdy nasadí, kdyÏ
se jde na procházku, a není tfieba to nûjak fie‰it. Je to stejné, jako kdyÏ si obouvám boty.
Také je to na tûle nûco nepfiirozeného, nicménû pokaÏdé si je obuji a procházku mi to ne-
zkazí. Podobnû jako u x jin˘ch vûcí i o náhubku nesmlouvám, prostû nasadím a jdeme.
A víte co? Ono to funguje. Pokud je pro vás náhubek normální, je normální i pro psa.

Na‰i psi chodí hodnû na volno, a pfiestoÏe vím, Ïe nejsou nebezpeãní pro své okolí,
vnímám náhubek jako ohledupln˘ vÛãi kolemjdoucím lidem, zejména tûm, ktefií se psÛ bojí
ãi mají malé dûti. ZároveÀ se mi nejednou stalo, Ïe se zãistajasna nûkde objevil cizí pes:
vÏdy se mÛÏe stát, Ïe zrovna nejste v situaci, kterou mÛÏete kontrolovat, a psi se roz-
hodnout pomûfiit, kdo má více síly. Rozhodnû se mi nechce nûkomu platit veterinární péãi,
protoÏe vím, Ïe moji psi jsou pofiád ‰elmy, i kdyÏ mají spí‰e Ïivotní styl kavárensk˘ch po-
valeãÛ. Domnívám se, Ïe pokud by více psÛ nosilo náhubek, ubylo by potíÏí mezi psy
a hlavnû mezi lidmi. 
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3. VÏdy uÏ z dálky vnímám, jak˘ jsou pán a jeho pes t˘m

KdyÏ vidím pfied sebou psa a jeho pána, koukám nejen na to, jaké signály vysílá pes,
ale také jaké signály vysílá jeho pán. Znervózní majitel a snaÏí se zavolat svého psa?
Pfiivolává si jej a dává si jej k noze ãi pfiipíná na vodítko? SnaÏí se nám vyhnout? V klídku
si jde, zatímco jeho najeÏen˘ pes se rozbíhá k nám, ãi dokonce lehá do trávy a chystá se
lovit? Kfiiãí na mû majitel „Nebojte se, on je hodnej, on si chce jen hrát!“? Nebo jsou oba
v klidu, uvolnûní, pes se ãasto na svého pána otáãí, pfiípadnû se k nûmu pfiifiadí? 

V kaÏdém pfiípadû vÏdy, kdyÏ vidím ãlovûka s jeho psem, si své psy pfiivolám, dám si je
k noze nebo do pfiedsednutí a poãkám, aÏ druh˘ ãlovûk projde. Tohle dûlám s dostateãn˘m
pfiedstihem, aby i druh˘ ãlovûk mûl moÏnost pochopit, Ïe své psy k dal‰ím psÛm nepou‰-
tím. Nezfiídka se mi v‰ak stává, Ïe druh˘ ãlovûk tyto mé signály nevidí ãi je nechce vidût.
V tom pfiípadû jej velice slu‰nû usmûrním slovy „nezlobte se, my se nekamarádíme“. Obãas
se dokonce stává, Ïe moji psi sedí v povelu, a jak druh˘ páníãek prochází se sv˘m pejskem
na vodítku, nechá se odtáhnout sv˘m pejskem k zadkÛm na‰ich psÛ. V tu chvíli jsem stále
slu‰ná, av‰ak tro‰ku dÛraznûj‰í, stoupnu si pfied ãumáãek cizího psa a páneãkovi fieknu
„prosím, neãuchat“. Pfiipadne mi totiÏ nefér, Ïe ve chvíli, kdy moji psi musí drÏet povel, by
je mûl jin˘ oãuchávat. Nehledû na to, Ïe kdyÏ cizí pes odtáhne svého pána tam, kam se
mu zachce, mohu pfiedpokládat, Ïe páneãek nemá situaci pod kontrolou ve chvíli, kdy se
nic nedûje, natoÏpak kdyby do‰lo k potíÏím. 

4. Pokud chci pustit svého psa k jinému, vÏdy se zeptám jeho majitele

Ve chvíli, kdy se rozhodnu svého psa k jinému psovi pustit, vÏdy se jeho majitele ze-
ptám, zda s tím souhlasí. Nikdy nemohu vûdût, zda není dan˘ pes ve specifickém v˘cviku,
nemá zdravotní problém ãi není nesprávnû socializován. Já osobnû to prostû povaÏuji za
slu‰nost. Jedné na‰í klientce se pravidelnû stává, Ïe lidé k jejímu psovi své psy pou‰tûjí
(i pfiesto, Ïe si vÏdy stoupne bokem, má ho na vodítku a dává ho do povelu) v domnûní,
Ïe je to ‰tûnû. Pfiitom jejímu psovi jsou 4 roky a je velmi nekontaktní. Vûfite nebo ne, je
lep‰í komunikovat neÏ se domnívat. 

5. Nezlobím se na lidi, ktefií nemají svého psa ovladatelného

VÏdy se mÛÏe stát, Ïe se nûco zvrtne. Druh˘m lidem v‰ak nedávám nevyÏádané rady
ohlednû jejich psa, ani se s nimi nehádám. Vím, Ïe se psy je to pomalu hor‰í neÏ s dûtmi.
KaÏd˘ se domnívá, Ïe zrovna jeho pfiístup je ten prav˘, a zbyteãnû kvÛli tomu dochází 
k nepfiíjemnostem. V první fiadû si hledím sv˘ch psÛ a toho, aby byla daná situace co nej-
rychleji vyfie‰ena. 

Tak to jen pár slov k potkávání se s cizími psy. Rozhodnû bych v‰ak nebyla ráda, kdyby
vám tento ãlánek vyznûl, jako Ïe v Ïádném pfiípadû nedoporuãujeme, aby se psi kon-
taktovali s dal‰ími pejsky. Pokud máte psa pohodáfie a je to ve va‰em naturelu, klidnû jej
nechte kamarádit. Nejde o to drÏet svého psa zkrátka a nepustit jej ke kámo‰Ûm. Jde o to
mít jej ovladatelného, navázaného na sebe, pfiedcházet moÏn˘m potíÏím a b˘t ohledupln˘
k ostatním lidem a pejskÛm. A pak si mÛÏete dopfiát krásné a pohodové procházky, aÈ uÏ
se rozhodnete kamarádit se, nebo kamarády sv˘m pejskÛm vybírat. 

Katefiina Vaníãková, www.vanickovi.com
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Jsme 

Prodejní doba: Po-Pá 6:00 -16:30 hod.
 So 7:00 -10:00 hod.
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Informaãní „kanály“ Obce Mûnín
Zajímá vás, co se dûlo v na‰í obci, co se pfiipravuje? V‰e najdete
na tfiech informaãních kanálech obce: 

www.menin.cz

WEBOVÉ STRÁNKY

https://www.facebook.com/menin.brnovenkov/?ref=aymt_
homepage_panel

FACEBOOK

MOBILNÍ ROZHLAS

K vyuÏívání této sluÏby je tfieba se zaregistrovat a vlastnit chytr˘ telefon. Pfii
registraci vyplníte va‰e telefonní ãíslo a e-mail. Následnû budete ZDARMA
dostávat:

• SMS zprávy
• hlasové zprávy
• e-maily
• zprávy do aplikace

Registrujte se na menin.mobilnirozhlas.cz nebo odevzdáním registraãního
ústfiiÏku na obecním úfiadû.

Web obce nabízí tyto záloÏky:
– Úvodní strana – aktuální informace z obce 
– Obecní úfiad – ve‰keré kontaktní údaje obecního úfiadu a úfiední 

zprávy
– Obec, kultura, sport a voln˘ ãas
– SluÏby a firmy
– Fotogalerie
– Napi‰te nám své dotazy, námûty a pfiípomínky
– Diskuzní fóra
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Letní kino Mûnín

Vydává Obec Mûnín, 664 57 Mûnín 34, IâO 282 090, evidenãní ãís. MK âR E14528. Vychází 4krát
roãnû. Toto ãíslo vy‰lo v ãervenci 2018 v nákladu 650 kusÛ. Grafická úprava a pfiedtisková pfií-
prava RETYPO, tisk Tiskárna Helbich, a.s., Brno.

Tfii billboardy kousek za Ebbingem
stfieda 22. 8. 2018 ve 21.00
drama / krimi
Velká Británie / USA, 2017, 115 min

Tátova volha
pátek 24. 8. 2018 ve 21.00
komedie / drama
âesko, 2018, 90 min

Coco
sobota 25. 8. 2018 ve 21.00
animovan˘ / rodinn˘
USA, 2017, 105 min

Zmûna programu vyhrazena

âasy zaãátkÛ jsou orientaãní

V pfiípadû ‰patného poãasí 
se nepromítá

www.kinomenin.cz 
facebook/Kino Mûnín
info: 733 737 867
info@kinomenin.cz

areál za mûnínskou sokolovnou  

Hledáme bydlení: 
dÛm se zahrádkou pfiípadnû byt s balkonem 

do 30 km od Brna

Tel.: 732 907 439
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