
Text písnû známého, pfied nûkolika lety zesnu-
lého brnûnského písniãkáfie Boba Frídla jsme zvo-
lili do úvodu na‰eho druhého leto‰ního ãísla Mû-
nínského zpravodaje zámûrnû. Slova jeho písnû
navozují pfiíchod roãního období, na které se tû‰í
velká ãást lidí, pfiedev‰ím dûtí. Nastává ãas léta,
ãas dovolen˘ch, prázdnin, poutí a hodÛ.

S mûnínsk˘m létem, prázdninami a hody je spjato
krásné dívãí jméno Markéta. Proã Markéta? Ná‰
kostel nese jméno svaté Markéty a byl vysvûcen
jejím jménem. S dnem narození svaté Markéty, 
13. ãervencem, se pojí i konání tradiãních Markét-
sk˘ch hodÛ v Mûnínû. Svatá Markéta hodila srp do
Ïita, pranostika, která charakterizuje svatou Mar-
kétu jako patronku polních plodin a jejich skliznû.
Souãasnû patfií svatá Markéta mezi svaté pomoc-
níky, je pfiímluvkyní rodiãek. Je vidût, Ïe na‰e pa-
tronka svatá Markéta je spjata s obdobím skliznû,
zrání a úrody.

Se sklizní a úrodou souvisí i náplÀ druhého ãísla
na‰eho zpravodaje. Objevíte v nûm pfiedev‰ím úro-
du zpráv o akcích ze spoleãenského, kulturního

âíslo 2/2016

Táta s mámou nemusí vstávat v ‰est ráno, 
o prázdninách.

Táta s mámou mají ãas na tvé hry v létû, 
o prázdninách.

AÏ budou tfie‰nû zrát v ãervenci, 
na pouti v nedûli pak po Markétû,

v‰ichni se sejdeme v létû 
o prázdninách.
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a sportovního Ïivota obce, ãlánkÛ o ãinnosti mûnínsk˘ch ‰kol, spolkÛ a zájmo-
v˘ch sdruÏení. 

Za pfiíspûvky do na‰eho zpravodaje dûkujeme v‰em na‰im spolupracovníkÛm,
ale pfiedev‰ím pfiispûvatelÛm z fiad obãanÛ a organizací. Jsme rádi, Ïe si na‰li
ãas na pfiípravu sv˘ch zpráv a ãlánkÛ, které nám poskytli. Rádi mezi námi uví-
táme dal‰í spolupracovníky a pfiispûvatele. Potom budeme moci vydávat ná‰
zpravodaj ãastûji a ve vût‰ím rozsahu. Je‰tû jednou velk˘ dík! 

Na závûr v‰em mûnínsk˘m obãanÛm a pfiedev‰ím dûtem pfiejeme plno pfií-
jemn˘ch letních záÏitkÛ, letní pohodu, krásnou dovolenou a prázdniny. AÈ cel˘m
letním obdobím Vás provází na‰e patronka svatá Markéta.

Za vedení obce a zpracovatele Mûnínského zpravodaje Dalibor Gold
starosta obce 

Dále Vám i Va‰im hostÛm pfieji krásné proÏití Markétsk˘ch hodÛ v Mûnínû.
Hody ale nejsou jen obecní slavností a pohodou. KaÏdá sláva nûco stojí. Musí 
jí pfiedcházet pfiíprava a práce. Pokusme se v‰ichni „MûniÀáci“ pfiispût k tomu,
aby na‰e obec byla bûhem hodÛ krásná a vzhledná, ale i nejen bûhem nich.

Díky D. G.

21. srpna si pfiipomeneme 
ãtvrté v˘roãí úmrtí,

25. listopadu nedoÏité 95. narozeniny
na‰eho rodáka

prof. Mojmíra Povolného
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Dne 12. fiíjna tomu bude pût rokÛ, kdy se v sále obecního domu konala oslava
90. v˘roãí narozenin mûnínského rodáka prof. JUDr. Mojmíra Povolného, Ph.D.,
dr.h.c., b˘valého pfiedsedy Rady svobodného âeskoslovenska a v˘znamného
politického reprezentanta ãs. exilu. Byl to památn˘ den nejen pro obãany Mûnína,
ale i pro pana profesora samého. Srdeãnou atmosférou spoleãenského setkání
byl dojat a pocítil to nejcennûj‰í, co si mÛÏe americk˘ krajan odnést – potû‰ení
z pevného vztahu a pfiátelství obãanÛ své rodné obce. 

Slavnost zaãala uvítáním pana starosty a zastupitelÛ obce na radnici, pokra-
ãovala prohlídkou ‰koly, do níÏ v dûtství chodil, a náv‰tûvou sokolovny, v níÏ
v mládí cviãíval. Samotn˘ akt setkání s obãany probûhl dÛstojnû i upfiímnû. Po
uvítání a projevu pfiedal starosta obce panu profesorovi pamûtní list o udûlení
ãestného obãanství a symbolick˘ klíã od Mûnína za v˘znamnou exilovou poli-
tickou ãinnost a prosazování obnovy samostatné a demokratické republiky. Pan
profesor byl tímto ocenûním velmi potû‰en. Pfiímo dojat byl ocelov˘m kfiíÏem, vy-
kovan˘m a darovan˘m kováfiem panem Josefem Urbánkem. Slavnost mûla 
srdeãnou atmosféru a vyvrcholila spoleãn˘m pfiípitkem a zpûvem Mnoga ljeta!
Následovaly neformální osobní rozhovory s panem profesorem. Pfii nich mu mohli
obãané projevit své sympatie, vzpomínky i emoce. Závûrem se sál rozezvuãel
tím nejvhodnûj‰ím zpÛsobem k devadesát˘m narozeninám – zpûvem lidov˘ch
písní. Ty mu v exilu nejvíce chybûly a nejlépe pfiipomenuly jeho domov a mládí.

Toto setkání bylo radostné a bylo tím nejlep‰ím, co mohli obãané svému slav-
nému rodákovi vûnovat. Bylo to – bohuÏel – také naposledy. Jeho Ïivotní dílo bylo
dokonáno v den neblahého v˘roãí – 21. srpna následujícího roku. 

Dovolte mnû struãnû pfiipomenout jeho Ïivotní zápas a dílo. Narodil se 25. lis-
topadu 1921 v Mûnínû, ve vlastenecké rodinû. Vystudoval práva na Masarykovû
univerzitû v Brnû, promoval v záfií 1947. Stal se tajemníkem hospodáfiské rady 
âs. strany národnû socialistické v Praze. OhroÏen zatãením ode‰el v dubnu 1948
do exilu. Po krátkém pobytu v uprchlickém tábofie v Nûmecku Ïil v PafiíÏi, v lednu
1950 odjel do USA. V letech 1950–1954 studoval na chicagské univerzitû me-
zinárodní vztahy. Poté pfiedná‰el v letech 1956–1957 na International Christian
University v Tokiu a na University of Chicago v letech 1957–1958. V roce 1958
se stal univerzitním profesorem mezinárodního práva, mezinárodní politiky a po-
litick˘ch teorií na Lawrence University v Appletonu (stát Wisconsin). Na ní pfied-
ná‰el do roku 1987, kdy se stal emeritním profesorem. Univerzita mu udûlila
ãestn˘ titul „Master of Arts ad eundem“. 

V˘roãí slavného rodáka Mojmíra Povolného



Zab˘val se profesionálnû zejména sovûtskou zahraniãní politikou a politick˘m
v˘vojem v komunistick˘ch státech stfiední Evropy, zvlá‰tû v âeskoslovensku.
Publikoval v americk˘ch odborn˘ch revuích, v americk˘ch i britsk˘ch denících
(New York Times, Sunday Times) a v ãeskoslovensk˘ch exilov˘ch ãasopisech
(v roce 1956 se stal spoluzakladatelem Tigridova Svûdectví). Od 50. let byl 
aktivnû ãinn˘ v Radû svobodného âeskoslovenska, která byla vrcholn˘m poli-
tick˘m reprezentantem ãs. exilu a jejímÏ posláním bylo osvobození âSR od komu-
nistické diktatury. Po odchodu Petra Zenkla se stal pfiedsedou jejího v˘konného
v˘boru. Zastupoval Radu v jednáních s fiadou svûtov˘ch politick˘ch institucí i osob-
ností, úãastnil se projednávání helsinského procesu v oblasti lidsk˘ch práv.

Vzápûtí po listopadovém pfievratu 1989 navázal osobní kontakty s novou ãs.
státní reprezentací; v letech 1990–1991 byl ãlenem sboru konzultantÛ prezidenta
Václava Havla. Zorganizoval misi osobností z Rady svobodného âeskosloven-
ska, která jednala s ãesk˘mi a slovensk˘mi politiky a pofiádala setkání s obãany
s cílem zachovat spoleãn˘ stát. Od roku 1993 byl pfiedsedou v˘konného v˘boru
Rady vzájemnosti âechÛ a SlovákÛ v USA. Stal se spoluzakladatelem Mezi-
národního politologického ústavu Právnické fakulty MU v Brnû a centra pro exi-
lová studia Univerzity Palackého v Olomouci. Na obou univerzitách pfiedná‰el.
V roce 1991 mu byl udûlen ãestn˘ titul Doktor honoris causa Právnické fakulty
MU v Brnû v oboru právní vûdy. Prezident Václav Havel ocenil jeho zásluÏnou
exilovou ãinnost propÛjãením ¤ádu Tomá‰e Garrigua Masaryka v roce 1995.
Spolupracoval s ãesko-slovensk˘m kulturním ãasopisem MOSTY a úãastnil se
jeho akcí, vystupoval v âeské televizi, pfiedná‰el na konferencích a slavnostech,
v Brnû mûl projevy u pomníku T. G.Masaryka i pfii odhalení pomníku Edvarda
Bene‰e v roce 2010. Sympatizoval s idejemi obnovy venkova a úãastnil se také
slavnostního vyhlá‰ení Vesnice roku 1995 v Telnici. V roce 2001 byla o jeho Ïi-
votû vydána kniha „Moje cesta dvacát˘m stoletím“, kterou na základû pfiím˘ch
rozhovorÛ zpracovala PhDr. Hana ·ráãková. Jako aktivní úãastník jednání napsal
knihu „Zápas o lidská práva – Rada svobodného âeskoslovenska a helsinsk˘
proces“, která byla vydána v roce 2007. 

Slavnostní jmenování ãestn˘m obãanem rodné obce se stalo symbolick˘m vy-
vrcholením a ocenûním jeho celoÏivotního zápasu. TéhoÏ dne se zastupitelé obce
rozhodli, Ïe památku jeho rozsáhlé ãinnosti uctí pamûtní deskou, umístûnou na
místní ‰kole k 95. v˘roãí jeho narozenin. Ta bude mlad˘m generacím pfiipomínat
v˘znamného rodáka, kter˘ se v mezinárodním rozmûru zaslouÏil o svou vlast.

Jan Kruml
b˘val˘ pfiedseda Spolku pro obnovu venkova
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Vzpomínka na prof. Mojmíra Povolného
Jsou setkání, po kter˘ch touÏíme, která plánujeme, dûláme v‰echno pro to, aby

se uskuteãnila. A jsou setkání, která nám osud pfiinese jako bonus – fieãeno
dne‰ním jazykem. ZaslouÏili jsme si je, nebo pfii‰la, aby nás do budoucna k nû-
ãemu zavázala? Tak se ptám sama sebe, protoÏe obojí mohu fiíci o sv˘ch setká-
ních s panem profesorem Povoln˘m.

Nebyla to tehdy tak docela náhoda. Rozru‰ení, které mnohé z nás ovládlo,
kdyÏ se zaãalo r˘sovat rozdûlení âeskoslovenska na dva státy, spojilo fiadu lidí,
ktefií se obávali ztráty vzájemnosti, do obãanského sdruÏení âesko-slovenské
Mosty. Byla jsem tehdy je‰tû v aktivní sluÏbû v brnûnském rozhlasovém studiu
a po nûkterém z rozhovorÛ s vedoucími osobnostmi tohoto sdruÏení se symbo-
lick˘m názvem Mosty mne oslovil Ing. Jan Kruml. âlovûk velké energie a autor
mnoha spoleãensk˘ch projektÛ mne tehdy oslovil s my‰lenkou zaznamenat Ïi-
votní osudy pana profesora Povolného jako ãlovûka, jenÏ vze‰el z moravsk˘ch
venkovsk˘ch kofienÛ a kterému houÏevnatost a mravní celistvost diktovala Ïi-
votní trasu. Vedla do aktivního politic-
kého Ïivota a do exilu, v nûmÏ pfie-
váÏnou ãást svého Ïivota zasvûtil práci
pro návrat svobody a demokracie do
své vlasti. Do zemû, jejíÏ historickou
pamûÈ pomáhal kfiísit a kterou napájel
z idejí Palackého, Havlíãkov˘ch a Ma-
sarykov˘ch. Byla to ode mne velká od-
vaha, kdyÏ se dnes po letech ohlíÏím
za touto ãástí své novináfiské dráhy.
Snad to bylo seznámení s Ing. Krum-
lem a jím zorganizovaná soukromá se-
tkání u spoleãn˘ch obûdÛ nebo veãefií,
které umoÏnily pfiijmout tuto pfiíleÏitost
jako pfiátelskou sluÏbu bez nároku na
oficiální pozornost.

A tak jsem pak po fiadû besed se 
zapnut˘m pfienosn˘m magnetofonem
a mimo profesionální prostfiedí redak-
ce nebo rozhlasového studia mohla na-
psat: 

Prof. Mojmír Povoln˘ s autorkou ãlánku paní
Hanou ·ráãkovou
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„Setkání s prof. dr. Mojmírem Povoln˘m je pro kaÏdého siln˘ záÏitek. Je to
osobnost duchovnû i tûlesnû stavûná z jednoho kvádru. Pohled jeho tmav˘ch
pronikav˘ch oãí se vás zmocní, váÏí vás a souãasnû vysílá vzkaz o hlubokém
vnitfiním zájmu o vá‰ osud, o va‰e poselství. JestliÏe budete shledáni dobr˘mi,
mÛÏete poãítat s loyalitou, která je v dne‰ním svûtû uÏ velmi vzácná.“

Pan profesor se mnou sdílel ve vzpomínkách své my‰lenky, své zku‰enosti
z dlouhé a zajímavé cesty dvacát˘m stoletím, záÏitky ze dnÛ, kdy se tvofiila his-
torie, i drobné anekdoty, které dávají tu‰it jeho citlivost a dobrosrdeãnost.

JestliÏe svou politickou ãinností ve funkci dlouholetého pfiedsedy Rady svo-
bodného âeskoslovenska v˘znamnû pfiispûl k podílu exilu na opûtovném ná-
vratu demokratick˘ch pomûrÛ do na‰í zemû, pak na americké akademické pÛdû,
kde pÛsobil dlouhá léta v oboru politologie, získal kredit neménû cenn˘. Je‰tû po
odchodu na odpoãinek byl po nûkolik let povûfiován funkcí dûkana na Lawrence
University v Appletonu ve státû Wisconsin. Tam, v krajích s dlouhou a tvrdou
zimou, krátk˘m létem a nádhern˘m podzimem, v prostfiedí mnohonárodním
a hostícím mnoho rozliãn˘ch kulturních tradic, nikdy nezapomnûl na svou vlast,
na své pfiíbuzné ani na rodn˘ Mûnín.

Ani Mûnín nezapomíná! Hana ·ráãková, bfiezen 2016
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Od 1. dubna je otevfiena provozovna Po‰ty Partner Mûnín v nov˘ch pro-
storách – pfiízemí Polyfunkãního objektu Mûnín 570 vedle radnice OÚ Mûnín
– zadní vchod.

Provozní – otevírací doba po‰ty:

pondûlí 8.00–11.00 13.00–18.00 
úter˘ 8.00–11.00 14.00–16.00 
stfieda 8.00–11.00 13.00–18.00 
ãtvrtek 8.00–11.00 14.00–16.00 
pátek 8.00–12.00

Nové webové stránky dobrovolného svazku obcí DSO Region Cezava

www.region-cezava.cz

Po‰ta Partner v nov˘ch prostorách
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Různé jsou názvy městečka tohoto, které prý za starých
času bývalo handlovní město a táhlo se více k „Ostrovu“
na kterém stával klášter: Menis r. 1240, 
Meneins r. 1248, Meneis r. 1464… od mentis tj. clo,
dávka, daň. U hřbitova byla měnírna, odtud „Měnice“. 
Kostel v Měníně na vyvýšeném místě na severním konci
městečka postavený činí milý dojem a lze jej zdaleka ze všech
stran viděti. 

Všechny starší zprávy o kostele Měnínském se shodují
v tom, že původem svým sahá do „dávných dob“. 
Jest jisto, že již za doby říše Velkomoravské kostel
v Měníně stával, a sice v těch místech, kde nyní ještě stojí,
možná ve větších rozměrech a v jiné podobě, aby odpovídal
významu a slávě „slavné města Královského“. 

Dále zpráv o klášteře Rajhradském dalo by se souditi, 
že noha sv. Metoděje stanula také na půdě měnínské, 
který byl tehdy městem slavným, kudy vedla hlavní obchodní
cesta. Když za vpádu Uherských hord po zániku říše 
velkomoravské Rajhrad byl zpustošen, neušel podobnému
osudu i klášter na Ostrově u Měnína. 

Kostel je zasvěcen sv. panně a mučednici Markétě, která 
na východě jest velmi ctěna, a tím se vysvětluje, že vlivem
kupců z Řecka a východu příchozích „kostel v Měníně 
již v dávných dobách této světici zasvěcen byl.“

Historie Mûnína ve farní kronice

Autentick˘ opis z farní kroniky
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Nádoby na tfiídûné odpady do domácností
V pfiedchozím ãísle Mûnínského zpravodaje jsme vás informovali o plánovan˘ch

zmûnách v odpadovém hospodáfiství obce. Pár mûsícÛ od té doby je za námi a my
Vám jiÏ mÛÏeme fiíci bliÏ‰í informace. Na‰e Ïádost o dotaci, podaná v rámci svazku
obcí REGION ÎIDLOCHOVICKO, byla schválena a vybrána k financování a my tedy
mÛÏeme nakoupit nádoby na tfiídûn˘ odpad pro kaÏdého obãana, kter˘ o nû bude mít
zájem. Pfied pár dny bylo vypsáno v˘bûrové fiízení na dodavatele popelnic a v˘bûr
bude proveden na konci ãervna. Po podpisu smlouvy má vítûzn˘ uchazeã 2 mûsíce
na dodání nádob. Pfiedpokládáme tedy, Ïe nádoby bychom mohli rozváÏet do jed-
notliv˘ch domácností v záfií tohoto roku. 

Nádoby na papír a plast budou sváÏeny jednou za mûsíc a jejich první svoz by mûl
probûhnout v fiíjnu 2016. Nádoby na bioodpad budou sváÏeny jednou za 14 dní.
O pfiesn˘ch datech svozu budete informováni prostfiednictvím internetov˘ch stránek
obce, rozhlasu a Mûnínského zpravodaje. Pro va‰i lep‰í orientaci v jednotliv˘ch ter-
mínech svozu kaÏdé popelnice budou vydány pfiehledné harmonogramy svozu, kde
bude vidût, kdy se jaká popelnice vyváÏí. Harmonogramy budou distribuovány spolu
s popelnicemi.

Abyste mûli lep‰í pfiehled, kam kter˘ druh odpadu patfií, budou vydány v rámci pro-
jektu 2 broÏury. Jedna o tfiídûní odpadu obecnû a druhá zamûfiená pouze na biolo-
gicky rozloÏiteln˘ odpad. Pokud by vám ani broÏury nepomohly a máte pfiístup k in-
ternetu, poradí vám se tfiídûním odpadu aplikace na http://www.kamtovyhodit.cz/.

Prosíme tedy v‰echny, ktefií mají o ná-
doby zájem a zatím o nû na obecním
úfiadû nepoÏádali, aby tak uãinili v prÛ-
bûhu následujících dvou mûsícÛ. Zvy-
‰ování poplatkÛ za likvidaci smûsného
komunálního odpadu je stále realitou,
a tím i vzrÛstající náklady obce na odpa-
dové hospodáfiství. Nechceme zvy‰ovat
místní poplatek za odpady, ale je pro to
nutné nûco udûlat! Zapojte se do nové-
ho systému svozu odpadu, tfiiìte odpad
a u‰etfiené peníze mÛÏeme v obci in-
vestovat jinde!

ReportáÏ o novém zpÛsobu svozu a tfiídûní odpadÛ v Îidlochovicích od roku 2016
najdete na internetu na serveru You Tube pod názvem  „Nov˘ systém tfiídûní odpadÛ
v Îidlochovicích“. 

Daniela Baráková
ASHPA obûhová hospodáfiství, s.r.o.



Ukrást lze i nemovitost
MÛÏe vám nûkdo ukrást vá‰ dÛm, byt nebo pozemek? ANO, mÛÏe!

MoÏná ani nevíte, Ïe v âesku se kradou nemovitosti ve velkém. Ano, za
miliardy. Policie âR dokonce vytvofiila skupinu, která se zab˘vá kriminalitou
t˘kající se nemovitostí. A to je také dÛvod, proã nov˘ katastrální zákon pfii‰el
s novinkou, kdy ãeká se zápisem zmûny 20 dní, po které se mohou úãastníci
fiízení k vûci – zmûnám v katastru – vyjádfiit. My‰lenka je to bezpochyby dobrá, ale
pokud se bude nûkdo vydávat za vás a bude chtít va‰i nemovitost prodat, aniÏ
byste o tom vûdûli, zfal‰uje v‰e. Kupní smlouvy, vá‰ podpis a dokonce i obãansk˘
prÛkaz. A jak zafiídí, aby se k vám ve zmiÀovan˘ch dvaceti dnech nedostala zpráva,
Ïe se va‰e nemovitost prodává? Jen zajde na po‰tu a nechá si za pár korun
pfiesmûrovat va‰i po‰tu, kamkoli bude chtít. A tak i pfiesto, Ïe vám katastr za‰le
dopis o tom, Ïe prodáváte nemovitost, k vám se tato informace nedostane.

A kdy se dozvíte, Ïe va‰i nemovitost vlastní nûkdo jin˘�? AÏ ve chvíli, kdy se
z nûjakého dÛvodu budete o va‰i nemovitost zajímat. Tfieba Ïe vám nepfii‰la
sloÏenka na zaplacení danû. JenÏe to uÏ bude pozdû. Vûfiíte, Ïe se taková
situace mÛÏe stát? Nejen Ïe mÛÏe, ale takové situace se dûjí. Co s tím? Hlídejte
si vá‰ majetek, má hodnotu stovek tisíc ãi dokonce milionÛ korun. A jak? Katastr
nemovitostí poskytuje sluÏbu „Elektronická informovanost úãastníka“.

Pokud má zájemce o sluÏbu datovou schránku, mÛÏe si sluÏbu zfiídit pfies
webovou aplikaci bez nutnosti náv‰tûvy katastrálního úfiadu. V ostatních
pfiípadech lze o zfiízení sluÏby zaÏádat osobnû na kterémkoli katastrálním úfiadu;
Ïádosti o sluÏbu jsou vyfiizovány na poãkání a sluÏba je aktivní hned po zaplacení
úplaty.

Informace o zmûnách jsou uÏivateli sluÏby zasílány na jeho Ïádost jedním ze
zpÛsobÛ: 

– do datové schránky nebo 
– elektronickou po‰tou nebo 
– krátkou textovou zprávou (SMS).

Informace o zmûnách v katastru v rozsahu 0 – 20 sledovan˘ch nemovitostí stojí
200,- Kã. Jsem toho názoru, Ïe investovat dvû stovky (nikoli roãnû, ale napofiád)
stojí za to, abyste mûli vá‰ majetek pod kontrolou.

Pfiipadá vám, Ïe tahle informace je pro vás dobrou informací? To mû tû‰í,
protoÏe se vzdûlávám ve svém oboru. Pokud budete chtít vy ãi kdokoli z va‰eho
okolí poradit s nemovitostí, neváhejte se na mû obrátit. 

Alena Pruchová, realitní makléfika pro Rajhrad a okolí

2 / 2016 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ 9
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·kolní rok nám opût ubûhl, i díky tomu, Ïe se jej snaÏíme dûtem zpfiíjemnit 
rÛzn˘mi kulturními a vzdûlávacími programy. 

V tomto roce nás ve ‰kolce nav‰tívily divadelní spolky Domino, Koráb, Dfievûné
divadlo pana Hrubce i Kaãa a Kaãa. Z hudební oblasti byly dûti seznámeny s no-
v˘mi hudebními nástroji „DRUMBENY“, staly se souãástí muzikálové pohádky
Perníková chaloupka a zazpívaly si se skupinou Entent˘ky do muziky. Dále jsme
se pobavili u vystoupení kouzelníka Katonase a pfii náv‰tûvû mobilního Plane-
tária se dozvûdûli nové vûci nejen o vesmíru. 

S pfied‰koláky jsme se zúãastnili programu ve Stfiedisku ekologické v˘chovy
HLÍDKA, nav‰tívili Mahenovo divadlo v Brnû. Svoji odvahu dûti dokázaly, kdyÏ
celou NOC setrvaly VE ·KOLCE. 

Myslíme také na bezpeãnost dûtí a snaÏíme se je upozornit na moÏná nebez-
peãí, se kter˘mi se mohou setkat v bûÏném Ïivotû. Velmi siln˘ záÏitek vyvolal
u dûtí pfiíjezd Zdravotní záchranné sluÏby na na‰i zahradu. Záchranáfii dûtem
ukázali, jak vypadá jejich práce, a formou záÏitkÛ je seznámili s prÛbûhem o‰e-
tfiení nejrÛznûj‰ích pacientÛ.

·kolní rok tradiãnû zakonãíme pasováním pfied‰kolákÛ, kter˘m nás provede 
Ta Tenká s Tím Tlust˘m (divadelní spolek Kaãa a Kaãa), a tradiãním v˘letem do
pfiírody – tentokrát do zámeckého parku v Îidlochovicích.

Máme velkou radost z rodiãÛ, ktefií se úãastní akcí pofiádan˘ch matefiskou
‰kolou, jako jsou lampionov˘ prÛvod, vánoãní tvofiení, pálení ãarodûjnic, nebo 
se dobrovolnû zapojují pfii úpravách prostor ‰kolky (zkulturnûní hfii‰tû u Sovi-
ãek). Líbí se nám, Ïe se ãím dál ãastûji setkáváme s kladn˘mi ohlasy ze stran
rodiãÛ, ktefií oceÀují na‰i snahu dûtem ‰kolní rok zpestfiit. Ped. kolektiv M·

Ohlédnutí za ‰kolním rokem matefiinky

1 2
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1 EKO program HLÍDKA – 1. skupina
2 Nocování pfied‰kolákÛ v M·
3 Pálení ãarodûjnic s divadlem Koráb
4 Rej ãarodûjnic a ãarodûjÛ
5 Kantorsk˘ kolektiv na Pálení ãarodûjnic
6 Opékání ‰pekáãkÛ na závûr

7–9 Zdravotní záchranná sluÏba v M·

3 4

5 6

7

9

8
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Knihovna Mûnín ve spolupráci se studenty Vy‰‰í odborné ‰koly knihovnické
v Brnû uspofiádala 12. kvûtna 2016 pasování prvÀáãkÛ ze Z· Mûnín na ãtenáfie mû-
nínské knihovny. Studenti knihovnictví si pro dûti pfiipravili bohat˘ program. Do mû-
nínské základní ‰koly zavítal král s druÏinou pohádkov˘ch postav – s princeznou
a princem, ãarodûjnicí, Patem a Matem, Veãernicí ãi vílou Amálkou. Dûti nejdfiíve
pfiesvûdãovaly krále a paní knihovnici, Ïe umûjí ãíst. V Z· Mûnín se pfii v˘uce 
ãtení vyuÏívá genetická metoda, takÏe v‰echny dûti ãetly moc hezky. Následovalo
vyplÀování kfiíÏovky, kde dûti prokázaly, Ïe umûjí také psát. Potom uÏ s mal˘m pfii-
spûním v‰ech pohádkov˘ch postav dûti tvofiily krásné záloÏky do knihy a je‰tû
jednou si procviãily písmenka. PrvÀáãci v‰echny nároãné úkoly splnili, pfiesvûdãili
krále a paní knihovnici, Ïe si zaslouÏí stát se ãtenáfii knihovny. Král tak mohl pfii-
stoupit k hlavnímu bodu programu – k samotnému pasování. Dûti po jednom pfied-
stupovaly pfied krále, poklekly a slavnostnû pfiísahaly, Ïe budou na knihy dávat
pozor. Následnû od  pohádkov˘ch postav obdrÏely ãtenáfisk˘ prÛkaz, sladkosti
a kníÏku s vûnováním. Vrcholem celé
akce byla náv‰tûva knihovny s poho‰-
tûním. Dûti si hned mohly pÛjãit domÛ
knihy, coÏ v‰echny s nad‰ením pfiivítaly
a odcházely s pln˘mi náruãemi. Velmi
mû tû‰í, Ïe nûktefií prvÀáãci si od paso-
vání jiÏ nûkolikrát pfii‰li vypÛjãit nové
knihy, coÏ ukazuje, Ïe podobné akce
mají smysl.

Podûkování za realizaci této akce
patfií pfiedev‰ím studentÛm Vy‰‰í od-
borné ‰koly knihovnické v Brnû (jme-
novitû Eli‰ce ·ebestové, Lucii ¤ezá-
ãové, Janû Hlavinkové, Krist˘nû Fi-
‰ákové, Katefiinû Buchálkové, Janû
Kalhousové, Helenû Chábové, Simonû
Koudelové, Franti‰ku Sedláãkovi) a je-
jich uãitelce Mgr. BoÏenû Dûcké. Dále
tfiídní uãitelce prvÀáãkÛ, paní Mgr. He-
lenû Baxantové, vedení Z· Mûnín a Vy‰-
‰í odborné ‰koly knihovnické a obci
Mûnín.

Romana Králová, knihovnice

Pasování prvÀáãkÛ na ãtenáfie knihovny
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Nahlédnutí do ‰kolní druÏiny
Ve ‰kolní druÏinû si dûti odpoãinou od nároãného dopoledního vyuãování. Pfii

hfie se v‰ak také uãí mnoh˘m dÛleÏit˘m vûcem, jako tfieba umût se domluvit
s kamarádem, pracovat a hrát si ve skupinkách, umût se postarat o své vûci
a v neposlední fiadû si nûco pûkného vyrobit nebo nakreslit.

Kromû tûchto kaÏdodenních ãinností podnikáme i rÛzné mimofiádné akce jako
tfieba:
– v˘let na kolech do Îidlochovic a na Akátovou rozhlednu
– dûvãata a jeden chlapec vystupovala na vítání obãánkÛ
– vyrábûli jsme dáreãky pro babiãky a dûdeãky
– v druÏinû jsme si také uspofiádali olympijské hry
– byli jsme na v˘letû v Rajhradském klá‰tefie na v˘ukovém programu – Putování

za písmenky.

Asi nejnároãnûj‰í byl v˘let do baÏantnice a spaní v druÏinû. V pátek 27. 5.
jsme v Mûnínské baÏantnici hledali poklad, plnili úkoly a opékali ‰pekáãky. S ve-

selou písniãkou jsme pfieãkali v lese
pod pfiístfie‰kem krátk˘ dé‰È a pak se
spoleãnû vypravili zpût do ‰koly.

Po návratu do ‰kolní druÏiny se dûti
po skupinkách vydaly na stezku od-
vahy kolem ‰koly. V‰ichni to úspû‰nû
zvládli a zachránili zakletou princeznu.

Pak jsme unaveni a plni záÏitkÛ za-
lehli do spacákÛ. Ti mlad‰í ve ‰kolní
druÏinû a ti star‰í do stanÛ na farní 
zahradû. Poãasí se nám vydafiilo, noc
byla teplá, bez de‰tû. Ráno si rodiãe
odvedli své spokojené dûti domÛ.

Poslední kvûtnov˘ víkend jsme se
zúãastnili pochodu do starého lesa
v Îatãanech. Ráno jsme vyrazili na ko-
lech do Îatãan k sokolovnû, tam jsme
uschovali kola a pokraãovali pû‰ky po
vyznaãené cestû. Dûti si vyzkou‰ely
skok v pytli, hod granátem nebo stfiel-
bu na cíl ze vzduchovky a jiné zajíma-
vé disciplíny. Na louce u starého lesa

1

2
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bylo pfiipravené ohni‰tû, dûti si zde
opekly ‰pekáãky. Poté pokraãoval pro-
gram v˘cvikem psÛ a dravcÛ. Dûtem se
téÏ velice líbilo pfiedstavení ‰ermífiÛ. Byl
to pûkn˘ v˘let.

Blanka Aujeská a Iva Stravová

4

3

65

1 Na kopci V˘hon u Akátové rozhledny
2 Pfii vítání obãánkÛ
3 V˘let do baÏantnice

4–6 Pochod do starého lesa v Îatãanech
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Obrazem ze Ïivota na‰í obce

13. února 2016 probûhl Spoleãensk˘ ples pofiádan˘ sportovním klubem Mûnín, a to
v sále radnice. Ples byl zahájen vystoupením mûnínsk˘ch maÏoretek pod vedením paní
Michaely Drlíkové. Veãer doprovázela kapela ·arÏe 54 z Valtic. Ples nav‰tívilo 190 ob-
ãanÛ. 

Jubilejní 40. roãník V˘stavy vín se odehrál v sobotu 27. února. Jak vidíme na fotografii,
náv‰tûvnost byla vysoká. K zábavû pfiispûla VarmuÏova cimbálová muzika. 
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Plesová sezóna byla ukonãena 6. 3. 2016
jiÏ tradiãním Ma‰karním plesem pro dûti
pofiádan˘m SK Mûnín a obcí Mûnín. I tento 
ples byl zahájen mûnínsk˘mi maÏoretka-
mi. O zábavu se postarali profesionálové –
Atrakce Pohoda z Kufiimi. Klaun, kter˘ pro-
vázel dvouhodinov˘m programem, velice
úspû‰nû zapojoval dûti do rÛzn˘ch soutûÏí
a pohybov˘ch aktivit. Program byl doplnûn
diskotékou. V tombole se díky sponzorÛm
dostalo na v‰echny malé náv‰tûvníky. Ti
k dárkÛm dostali je‰tû sladkost. Nechybûly
oblíbené konfety, párky v rohlíku a spousta
cukrovinek. Ples byl velmi úspû‰n˘. Zúãast-
nilo se jej kolem 100 dûtí.



22. bfiezna uspofiádala Z· Mûnín v sále za
radnicí Velikonoãní tvofiení. Nechybûla
tradiãní v˘roba pomlázek z proutí, v˘roba
kraslic, zdobení perníãkÛ, tvorba velikonoã-
ních motivÛ z papíru, zdobení vyfouknut˘ch
vajec ãi v˘roba vûncÛ. V‰e pod taktovkou
uãitelÛ ze základní ‰koly a dal‰ích dobro-
voln˘ch pomocníkÛ z fiad rodiãÛ ãi pfiátel
‰koly. Mlsné jaz˘ãky si také pfii‰ly na své –
pochutnaly si na domácích buchtách v‰eho
druhu.

18 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ 2 / 2016
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16. dubna probûhl v sále za radnicí sraz
osmdesátníkÛ. V‰ichni pfiítomní byli pfiivítáni
panem starostou. Pfiipraveno bylo obãer-
stvení, vystoupení dûtí s hrou na flétnu, ná-
slednû vystoupení mûnínsk˘ch maÏoretek.
V‰ichni hosté dostali kytiãku a dárek z ke-
ramické dílny. Mohli si popovídat nejen mezi
sebou, ale také s  nûkolika ãleny mûnín-
ského zastupitelstva. 



29. dubna uspofiádala Matefiská ‰kola Mû-
nín a SK Mûnín Pálení ãarodûjnic. O zá-
bavu se postaralo Divadlo Koráb a paní uãi-
telky z matefiské ‰koly, které byly v‰echny
pfievleãeny za úÏasné ãarodûjnice. Nechy-
bûlo obãerstvení, dáreãky pro dûti, disko-
téka a samozfiejmû oheÀ, kde si v‰ichni rádi
opekli ‰pekáãky. 

20 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ 2 / 2016
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28. kvûtna uspofiádal Sokol Mûnín v soko-
lovnû Den dûtí s Veãerníãkem. Pohádko-
vá oblast byla v okolí sokolovny a Zlatého 
potoka aÏ k  rybníãku za samoobsluhou.
Kolem 25 dospûl˘ch pfievleãen˘ch za po-
hádkové bytosti mûlo pfiipraveny pro dûti
soutûÏe v‰eho typy. Za splnûné úkoly do-
stávaly dûti dáreãky. Nechybûli ani mûnín‰tí
hasiãi s pûnou, ve které se v‰echny dûti vy-
fiádily. Následnû byla diskotéka a opékání
‰pekáãkÛ.



4. ãervna se také jiÏ tradiãnû konala akce
Rybáfiské závody pro dûti. Zúãastnil se
jich opravdu velk˘ poãet dûtí, které ochotnû
vstaly a v 6 hodin byly nastoupeny s rybáfi-
skou v˘bavou u rybníãka. Chyceno bylo nû-
kolik kaprÛ a k vidûní byla dokonce i ‰tika.
Dopoledne plné sluníãka bylo zakonãeno
tombolou s hlavní v˘hrou kÛzletem. Nej-
vût‰ího kapra chytil Adam Hrouzek.

22 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ 2 / 2016



2 / 2016 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ 23

Zahradní slavnost Základní ‰koly Mûnín
probûhla na ‰kolní zahradû. V‰echny tfiídy
vãetnû dûtí z druÏiny si pfiipravily vystou-
pení. Nechybûla divadelní scéna, taneãní
vystoupení, hry na flétny. Celé pfiíjemné od-
poledne zakonãili deváÈáci, ktefií se písní
a nûkolika slovy rozlouãili s uãitelsk˘m
sborem. Nechybûlo obãerstvení – pan fie-
ditel Jochman opékal ‰pekáãky na grilu,
dûvãata nalévala limonády. Ostatní dobroty
pfiinesly ochotné maminky. 
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Rozlouãení se konalo také v Matefiské ‰kole
Mûnín a to s  programem pasování pfied-
‰kolákÛ – Pasování Té Tenké s Tím Tlust˘m
(DIVADLO KAâA A KAâA). 25 ÏáãkÛ ‰kol-
ky dostalo památeãní triãka a kníÏku a tímto
slavnostním ceremoniálem se rozlouãili
s matefiskou ‰kolkou. 
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Trenér David Kir‰, Jakub Urban, Daniel Hort, Kry‰tof Brabec, Pavel Îáãek, David Kir‰,
Adam Hrouzek, trenér Radim Hrouzek, ·tûpán Îák, Marek ·ob, Tobiá‰ Troneãek 
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Na hfii‰ti v Mûnínû stále probíhají úpravy.
Po dostavûní nov˘ch kabin je potfieba je‰tû
zvelebit okolí. Nyní se pracuje na v˘stavbû
nového oplocení. Vznikne místo pro pose-
zení a hned vedle HospÛdky se plánuje vy-
tvofiení zázemí pro dûti. Urãitû nebude
chybût skluzavka a houpaãky. Tûsnû za
areálem hfii‰tû vznikl nov˘ zatravnûn˘ pro-
stor, kter˘ bude slouÏit nejen pro tréninky,
ale také pro zápasy nejmlad‰ích hráãÛ.
Touto cestou bychom chtûli poÏádat ob-
ãany, aby tyto prostory nevyuÏívali pro pro-
cházky a venãení psích miláãkÛ. 

11. ãervna probûhla rozluãka mlad‰í pfií-
pravky s jarní sezónou. Kluci byli pochvá-
leni za pfiede‰lé v˘kony a povzbuzeni do
sezóny následné. Dostali medaile a slad-
kosti. Jejich v˘kony na hfii‰ti byly velice
dobré. Ze 16 odehran˘ch zápasÛ 8 prohrá-
li, 6 vyhráli a dvakrát remizovali.
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15. kvûtna probûhlo v na‰em kostele Svaté
pfiijímání. Sedm dûtí z Mûnína a z Otmaro-
va se pfiipravovalo za pomoci katechetky
paní Mgr. Hany Umlá‰kové a pana faráfie
ThDr. et PhDr. Hynka ·merdy Th.D. Dûti –
Bára Kir‰ová, Tadeá‰ Bednáfi, ·tûpánka
Severová, Michal Povoln˘, Michaela Pra-
xová, Sebastin Grolich, Alena Zmrzlá.

Slavnost BoÏího tûla 



Dûti nav‰tûvující náboÏenství nacviãily di-
vadelní pfiedstavení o AneÏce ãeské.
Sehrály jej v  Oblastní charitû Rajhrad –
Chránûném bydlení sv. Luisy. 
Jako herci vystoupili: Viktor Buchta, Simona
Îáková, Andrea Kocábová, Kristián Kocáb,
Nikola Kopfiivová, Veronika Kolájová, Lea
Gerl‰lová, Jan Koláãek, Petr Ger‰l a De-
nisa Ianosteacová.
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U Balatonu, v zatáãce smûrem na Telnici, je mal˘ lesíãek. Je to moc pûkné
místo, kde je dopoledne pfiíjemn˘ stín. Celé loÀské léto jsme sem chodili s dûtmi
na procházky a trávili tu postupnû více a více ãasu. Není divu, Ïe se zaãala
vkrádat my‰lenka vytvofiit zde zázemí pro na‰e dopolední d˘chánky. Zjistili 
jsme, Ïe pozemek patfií obci Telnice, a tak jsme napsali první email panu staro-
stovi. A nezÛstalo jen u prvního emailu. K na‰emu pfiíjemnému pfiekvapení byl
pan starosta velmi vstfiícn˘. V na‰em zámûru nás podpofiil, telnické zastupitel-
stvo schválilo pronájem lesíãka a za symbolick˘ch 10 korun roãnû máme od
dubna lesíãek. Obec Telnice do lesíãka umístila dfievûné posezení, za coÏ velmi
dûkujeme!!! V lesíãku je pískovi‰tû a doufáme, Ïe se nám je‰tû letos podafií pfiidat
dûtsk˘ domeãek. Máme mnoho dal‰ích nápadÛ, jak tento mal˘ kousek pfiírody
vylep‰it, na jejich realizaci nám v‰ak chybí ãas a pomocníci, ãímÏ naráÏíme na
oÏehavé téma – brigáda. Budeme opravdu moc vdûãní kaÏdému, kdo nám
pfiijde pomoct.

O lesíãek peãujeme teprve krátkou dobu, snaÏíme se udrÏovat prostor kolem
laviãky a pískovi‰tû posekan˘ a ãist˘. Postupnû tu vzniká nûco jako jedl˘ les, sá-
zíme stromy a kefie, které budou slouÏit jako potrava pro ptáky a drobnou zvûfi,
nûco na zub tu najdou i dûti (jedlá jefiabina, aronie, rakytník, kamãatské borÛvky,
maliny, rybíz…). Do budoucna bychom tu rádi vytvofiili bylinkovou zahrádku.

24. dubna probûhla první akce pro vefiejnost. Na svátek sv. Jifií jsme s dûtmi
vyrábûli hady z barevn˘ch korálkÛ a vûtviãek. Dal‰í akce na sebe snad nenechají
dlouho ãekat. Zájemci se o nich dozví prostfiednictvím plakátÛ nebo na na‰em
facebooku (skupina Lesíãek).

Pokud Vás tûchto pár fiádkÛ zaujalo, jsme moc rádi a zveme Vás do lesíãka,
pfiijìte si posedût nebo pohrát s dûtmi.
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Obãanská iniciativa „Lesíãek“

Lesíãek t˘m (Erika a Robert Skoupilovi, Lucka a Pepa Krátcí)
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Tûlocviãná jednota Sokol Mûnín

Házená

ProÏitek ze hry, zdravé soutûÏení, uãení se vzájemné spolupráci. Zv˘‰ení psychické
i fyzické kondice. Házená je kolektivní sport, kde mohou dûti pfiedvést svoji chytrost,
‰ikovnost, obratnost, rychlost i míãovou techniku, sport, ve kterém budou se sv˘mi
nov˘mi kamarády sdílet vítûzství i prohry.

V právû skonãené sezonû i v sezonû nové se soutûÏí úãastní druÏstva:
– pfiípravka – dûti roãníkÛ 2008, 2009 a mlad‰í
– MINI – dûti roãníkÛ 2006 a 2007
– mlad‰í Ïaãky a Ïáci – dûti roãníkÛ 2004 a 2005

Pfiijìte mezi nás. VÏdyÈ mûnínsk˘ rodák pan Jaroslav Koneãn˘ (pfiezdívan˘ Bagr) do-
sáhl v tomto krásném sportu na stfiíbrnou olympijskou medaili a stal se mistrem svûta!

Bouldering

Lezení bez lana, hravé lezení pro dûti i dospûlé. Dûti se nauãí základní lezecké tech-
niky a bezpeãnostní návyky lezení. Zlep‰í si koordinaci tûla a vytrvalost ducha.
Technika lezení jim pomÛÏe b˘t obratnûj‰í, ohebnûj‰í, pruÏnûj‰í.
– tento nádhern˘ sport je urãen v‰em vûkov˘m kategoriím
– od nové sezony pfiipravujeme krouÏek boulderingu pro dûti roãníku 2010 a star‰í 

Cviãení rodiãÛ s dûtmi

Rozvíjení motoriky a dovedností mal˘ch dûtí. Lezení po Ïebfiinách. Opiãí dráhy. Tûlo-
cviãna Sokola nabízí dostateãné moÏnosti vyuÏití k pohybov˘m aktivitám, které pfií-
znivû pÛsobí na psychomotorick˘ v˘voj dítûte a zvy‰uje také sociální stabilitu.
Pfiíprava nejen na sportovní Ïivot pro dûti do 6 let vûku – roãníky 2010 a mlad‰í. 

Zdravotní cviãení Ïen

Pohybem ke zdraví a lásce k Ïivotu. Odpoãinek cviãením ve zd  ravém a silném ko-
lektivu Ïen.
– cviãení je urãeno pro v‰echny vûkové kategorie

…co se stalo, co se aktuálnû dûje a co chystáme…
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Akce, jeÏ na‰e jednota uspofiádala a které chystá:

Spoleãensk˘ ples –  23. 1. 2016. Tradiãní ples, vzájemné setkávání  lidí rÛzn˘ch
vûkov˘ch kategorií v tanci i pokecu. 

Pohádkov˘ potÛãek aneb Den dûtí s Veãerníãkem – 28. 5. 2016. Hravé dovádûní
dûtí s rodiãi i bez nich, plné úkolÛ, pfiekáÏek, soutûÏí, odmûn i pfiekvapení. Pfií‰tí rok
se mÛÏete tû‰it na dal‰í pohádkové postaviãky. Obrovsk˘ dík patfií na‰im kamarádÛm,
mûnínsk˘m dobrovoln˘m hasiãÛm, ktefií pfiipravili – nejen pro dûti – obrovsk˘ záÏitek
v podobû „hasiãské pûny“ a dal‰ích atrakcí.

Slavnostní ukonãení sezony házené – 18. 6. 2016. Pfiátelské zápasy na‰ich od-
dílÛ, rodiãÛ dûtí i trenérÛ. Dûkujeme na‰im kamarádÛm ze Sokola Újezd u Brna; 
jejich t˘my mini, mlad‰ích Ïaãek a muÏÛ pomûfiily síly s na‰imi druÏstvy. DodrÏování
pitného reÏimu bylo samozfiejmostí �.

Memoriál Oty Grolicha – 25. 6. 2016. Tradiãní turnaj star‰ích pánÛ vûnovan˘ pa-
mátce Oty Grolicha. Turnaje se zúãastnila druÏstva Telnice, Otmarova a Mûnína.

Konzert konzerv – 5. 8. 2016 –  bude jiÏ 13. roãník. Zakonzervované ãerstvé balení
hudby k tanci i poslechu, dovádûní i vyvádûní. Pro nûkoho netradiãní, pro jiné oso-
bit˘ a nezbytnû nutn˘ ve své nezávislosti.  

V areálu jsou ve stínu stromÛ postavené dûtské houpaãky, ideální pro dûti a rodiãe
pro aktivní odpoãinek v klidném prostfiedí. Dal‰í vybavení pro Vás pfiipravujeme.

V prÛbûhu záfií pro vás chystáme „DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í“. Chceme vám
ukázat, jaké moÏnosti sokolovna nabízí. Od pohybov˘ch sportÛ pfies futsal,
gymnastiku, házenou, vybíjenou, aÏ po relaxaci u piva a táboráku.
O pfiesném termínu Vás budeme informovat na na‰ich internetov˘ch stránkách,
prostfiednictvím sociální sítû Facebook a reklamními plakáty a letáky ve ‰ko-
lách a na vefiejn˘ch v˘vûskách.

 �www.hazenamenin.cz �  �e-mail: hazenamenin.info@email.cz � �
� www.facebook.com/groups/hazenamenin �

 �www.boulderingzaoponou.cz � e-mail: boulderingzaoponou@email.cz �

Dûkujeme v‰em fanou‰kÛm, náv‰tûvníkÛm, sportovcÛm, trenérÛm, spoluobãanÛm za
krásnû strávené spoleãné chvíle. JiÏ teì se tû‰íme na dal‰í sportovní a spoleãenské
akce.



„âasto se fiíká, Ïe ãas v‰echno zmûní, 
ale ve skuteãnosti to musíte zmûnit vy sami.“

Andy Warhol

magdalena.miksikova@seznam.cz
www.magdalena-leceni.cz

Kontakt:

Magdalena Mik‰íková
tel. 773 555 934

Pokud jste se rozhodli uzdravit své tûlo a psychiku nebo jen hledáte pfiíjem-
nou relaxaci, mÛÏe vám b˘t sv˘mi sluÏbami nápomocna odborná certifi-
kovaná terapeutka Magdalena Mik‰íková.

Co nabízí vám v‰em, ktefií máte zájem o pfiírodní metody vedoucí k uzdra-
vení organismu? 

 ¤ízenou a kontrolovanou detoxikaci organismu MUDr. Joná‰e
(detoxikace je proces, kter˘ jde za pfiíãinou nemoci a za podstatou zdraví
a vitality).

 EFT – techniku emoãní svobody (psychologická forma akupunktury).

 SRT – techniku duchovních odpovûdí (metoda, která pomáhá lépe
pochopit cestu du‰e).

 Intuitivní kraniosakrální terapii (pfiíjemná regeneraãní, relaxaãní a auto-
regulaãní metoda typu jemné energetické masáÏe – má siln˘ relaxaãní
úãinek a je vhodná jako souãást osobního a duchovního rÛstu).

Magdalena Mik‰íková se dále zab˘vá prací s energií, homeopatií, auto-
matickou kresbou a cviãením jógy pro dûti matefisk˘ch a základních
‰kol.



PÁTEK 8. července
od 18.00 Posezení s hudbou u rybníčka

SOBOTA 9. července
od 20.00 Hodová zábava se skupinou STONE

NEDĚLE 10. července
od 14.00 Krojovaný průvod stárků za doprovodu 
 kapely HOVORANÉ zakončený Moravskou besedou
od 17.00 Dětské vystoupení
od 22.00 Krojovaná diskotéka

PONDĚLÍ 11. července
od 17.00 Krojovaný průvod ženáčů 
 za doprovodu kapely HOVORANÉ
od 20.00 Hodová zábava se skupinou HIT - MAKERS

SOBOTA 30. července
od 20.00 Kácení máje se skupinou PANORAMA

MARKÉTSKÉ HODY 
V MĚNÍNĚ
9.–11. července 2016



Ladislav La‰tÛvka – K celosti
Památník písemnictví se ve sv˘ch v˘�stavních projektech
vûnuje pfiedev‰ím literatufie, ale pravidelnû dává prostor
i v˘tvarnému umûní, které s psan˘�m slovem souvisí nebo 
se jím inspiruje. V leto‰ní sezónû je to v˘stava díla Ladi-
slava La‰tÛvky (1951–2012), rodáka z Újezdu u Brna, která
bude zahájena v úter˘� 7. ãervna a potrvá do 18. záfií. Spo-
jitost s literárním svûtem pfiedstavují jeho grafické listy vû-
nované poezii Jana Skácela, Josefa Palivce nebo dílu ital-
ského básníka a spisovatele Gabriele D�’Annunzia. Kromû
tûchto konkrétních styãn˘ch bodÛ byla literatura pro La‰-
tÛvku inspirující i v ‰ir‰ím smyslu – mezi jeho oblíbené
autory patfiili napfiíklad Bohumil Hrabal nebo Antoine 
de Saint-Exupéry. Zajímavostí je, Ïe poãáteãní v˘tvarné
‰kolení získal mlad˘ Ladislav u malífie Petra Skácela, bratra
známého básníka.

Muzeum Brnûnska, p.o. 
Památník písemnictví na Moravû, Klá‰ter 1 / Rajhrad
úter˘–nedûle 9–17 hodin, 
e-mail: rajhrad@muzeumbrnenska.cz 
www.muzeumbrnenska.czwww.lastuvka.eu



 

 
 

 
 
 
  

     

 

 
 

 
 
 
  

     

 

 
 

 
 
 
  

     

 

 
 

 
 
 
  

     

 

 
 

 
 
 
  

     

 

 
 

 
 
 
  

     

 

 
 

 
 
 
  

     

 

 
 

 
 
 
  

     

 

 
 

 
 
 
  

     

 

 
 

 
 
 
  

     

 

 
 

 
 
 
  

     

 

 
 

 
 
 
  

     

 

 
 

 
 
 
  

     

 

 
 

 
 
 
  

     

 

 
 

 
 
 
  

     

 

 
 

 
 
 
  

     

 

 
 

 
 
 
  

     

 

 
 

 
 
 
  

     

 

 
 

 
 
 
  

     

 

 
 

 
 
 
  

     

 

 
 

 
 
 
  

     

 

 
 

 
 
 
  

     

 

 
 

 
 
 
  

     

 

 
 

 
 
 
  

     

 

 
 

 
 
 
  

     

 

 
 

 
 
 
  

     

 

 
 

 
 
 
  

     

 

 
 

 
 
 
  

     

 

 
 

 
 
 
  

     

 

 
 

 
 
 
  

     

 

 
 

 
 
 
  

     

 

 
 

 
 
 
  

     

 

 
 

 
 
 
  

     

 

 
 

 
 
 
  

     

 

 
 

 
 
 
  

     



V obchodû Ivûna naleznete v˘hradnû ãeské zboÏí. Napfiíklad
dfievûné hraãky, látkové ta‰ky, ekodrogerii Tierra Verde, oblí-
benou vlasovou a tûlovou kosmetiku BIONE, hry pro dûti a dal‰í
zboÏí. 

Na zakázku necháme u‰ít pro prvÀáãky podsedáky, látkové pyt-
líky na tûlocvik nebo cviãky, látkové ubrousky, kapsáfie. Nabízíme
také ruãníãky do ‰koly i druÏiny.

Dále nabízíme na prodejnû obleãení z druhé ruky pro dûti i do-
spûlé. Triãka od 20 Kã, ‰aty, suknû, svetry, rifle, tepláky, legíny,
mikiny, bundy, boty a dal‰í zboÏí.

Letní otevírací doba platná od 27. 6. 2016 do 31. 8. 2016
úter˘ 14.00–17.00
stfieda 9.00–11.00 15.00–18.00

V následujících termínech budeme ãerpat dovolenou a bude
zavfieno:

16. 6. 2016 – 26. 6. 2016
2. 7. 2016 –  9. 7. 2016

www.ivena.cz � facebook.com/bazarmenin � facebook.com/ivûna

tel.: 792 350 545

PROVOZNÍ DOBA

Dámské
pondûlí– pátek (na objednání)

Pánské
pondûlí–úter˘ (na objednání)
stfieda 16.00–19.30 (bez objednání)
ãtvrtek–pátek (na objednání)

Iâ: 04652240
Sportovní 475, 664 57 Mûnín

Kadefinictví Tereza Dvofiáãková



Elektronická evidence tržeb

Koho se evidence týká?
Podnikajících fyzických a právnických osob, které přijímají platby 
v hotovosti.

Začínáme od 1. prosince!

Které tržby se budou evidovat?
Platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale například 
i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou. 
Nebudou se evidovat platby bankovním převodem.

Kdy se začne evidovat?
1. prosince 2016 (1. fáze) - ubytovací a stravovací služby

1. března 2017 (2. fáze) - maloobchod a velkoobchod

1. března 2018 (3. fáze) - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi,
(např. svobodná povolání, doprava, zemědělství)

1. června 2018 (4. fáze) - vybraná řemesla a výrobní činnosti

Kde zjistit více?
Přehledné a aktuální informace o evidenci tržeb včetně odpovědí 
na nejčastější dotazy naleznete na:

www.etrzby.cz



Vydává Obec Mûnín, 664 57 Mûnín 34, IâO 282 090, evidenãní ãís. MK âR E14528. Vychází jeden-
krát aÏ dvakrát roãnû v Mûnínû. Toto ãíslo vy‰lo v ãervenci 2016 v nákladu 600 ks. Grafická úprava
a pfiedtisková pfiíprava RETYPO, tisk Tiskárna Helbich, a.s., Brno.

K
IN

O
 M

ù
N

ÍN
Pozvánka do kina
Kino Mûnín promítá kaÏd˘ pátek, zavfieno je pouze o nû-
kter˘ch svátcích a bûhem ãervence a srpna, kdy míváme
tradiãní kinové prázdniny. Pfiedstavení zaãínají ve 20.00,
kaÏd˘ mûsíc také zafiazujeme dûtské pfiedstavení, které
zaãíná v 18 hodin. Bûhem sychrav˘ch zimních mûsícÛ
nabízíme také akce pro dûti v neobvyklém promítacím
ãase, vût‰inou jsou to nedûlní odpoledne. 

Sobotní veãery patfií v mûnínském kinû akcím filmového
klubu, a to jednou za 2 aÏ 3 mûsíce. Nejprve b˘vá na
programu snímek ze ‰kály nekomerãní filmové nabídky.
Po skonãení filmu následuje v pfiedsálí kina koncert, kdy
se divákÛm snaÏíme pfiedstavovat rÛznorodé hudebníky.
Pokud se podafií propojit ladûní filmu s hudebním Ïánrem,
b˘vá záÏitek o to vût‰í. V tomto ohledu stojí za zmínku
velmi zdafiil˘ lednov˘ filmov˘ klub, kdy na stfiedovûkou
atmosféru snímku Markéta Lazarová navázal Mûnínsk˘
Medieval Jam a pfiítomní proÏili velmi pfiíjemn˘ veãer.

Obãerstvení (nejen) bûhem akcí filmového klubu nabízí
bufet kina, takÏe ani chuÈové pohárky náv‰tûvníkÛ nepfii-
jdou zkrátka. Bufet je otevfien˘ pfii kaÏdém promítání vÏdy
hodinu pfied pfiedstavením a v pfiípadû zájmu také po
pfiedstavení. 

Po letních prázdninách zaãínáme první pátek v záfií,
program bude uvefiejnûn na stránkách kina:

www.kinomenin.cz

Co se u nás dûje, mÛÏete sledovat také na facebooku:
facebook.com/ pod heslem kino menin, 

facebook.com/filmovyklubmenin

Pfiejeme v‰em krásné léto a po prázdninách se tû‰íme na
va‰i náv‰tûvu!

kolektiv kina


