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systému pomocí internetu, podobně  jako vkládání 
příspěvků na webové stránky. Spolupráci s tiskárnou 
a zpracování podkladů textových i grafických bude za 
obec zajišťovat pan Jiří Sedláček. Podklady do online 
redakčního systému pro tisk zpravodaje bude vkládat 
paní Lucie Vlasatíková. Současně došlo i ke změně 
formátu, k jeho zvětšení na formát A4 a k dalším 
drobným úpravám.
 Na začátku letních prázdnin jménem všech, kteří se 
podílí na přípravě a tvorbě zpravodaje, Vám přeji 
příjemné počtení. Věřím, že se vám nová vizáž našeho 
zpravodaje bude zamlouvat.  
 Závěrem Vám všem přeji krásné prožití letního 
období prázdnin a dovolených. A užijte si blížící se 
Markétské hody v Měníně.
     

Mgr. Dalibor Gold, starosta obce

Vážení spoluobčané,
   
dnes se Vám dostává do rukou druhé číslo Měnínského 
zpravodaje letošního roku. Jak jste si povšimli, je 
oblečeno do nových šatů. Nějaký čas jsme s pracovníky, 
kteří připravují náš zpravodaj, přemýšleli, zda se do této 
změny pustit. Nakonec jsme si řekli, že nebude na 
škodu vyzkoušet něco nového. A pustili jsme se do 
změn při tvorbě zpravodaje. 
 Na prvopočátku všeho jsme byli osloveni nabídkou 
tiskárenské firmy Tiskárna Didot spol. s r.o. z Brna. Tato 
tiskárna nám kromě levnějšího tisku nabídla i nový 
způsob přípravy, tvorby a vzhledu našeho zpravodaje. 
Poskytla nám novou redakční platformu, službu 
„funprint“, pro tvorbu tiskových podkladů pomocí 
šablony. Využití šablony spočívá v možnosti online 
vložení obsahu příspěvků do schématu redakčního 

 Akce Ukliďme svět – ukliďme Měnín byla 
dlouhodobě plánována na 6. dubna 2019. Bohužel 
tento den se opravdu nevyvedlo počasí, a tak byla akce 
brzy ráno odvolána.
 K tomu nám byl nápomocen nejen místní rozhlas 
a facebook obce, ale i Mobilní rozhlas, díky kterému na 
250 lidí, kteří jsou v tomto systému zaevidováni, 
dostalo zprávu formou e-mailu či sms. 
 Akce byla přesunuta na další týden, tedy 13. dubna. 
Bohužel i tento den se počasí moc neumoudřilo. Byla 
zima, sem tam poprchávalo, ale i přesto se této akce 
zúčastnilo zhruba 70 osob včetně dětí a spolku 
myslivců, kteří uklízeli již od ranních hodin. 
 Jako už minulý rok se podařilo uklidit několik 
černých skládek. Okolo 40 pneumatik se nacházelo 
v naší přírodě, dokonce i ve Zlatém potoce.
 Přiložené fotografie dokumentují, kolik nepořádku 
bylo v naší obci a kolem ní nalezeno.

Bylo by dobré, kdyby se do této akce zapojovalo čím 
dál více obyvatel. Přece jen je to okolí nás všech 
a hlavně je důležité učit naše děti již odmalička se 
chovat pěkně k přírodě a starat se o ni. 

Petra Kiršová

UKLIĎME SVĚT – UKLIĎME MĚNÍN

SLOVO STAROSTY OBCE
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 Poděkování patří dobrovolníkům, kteří se do této 
akce zapojili – Tadeáši Buchtovi, Lindě Grolichové, 
Natálii Rychlíkové, Terezii Žákové, Markétě Vykouřilové, 
Tomáši Lauterbachovi, Adamu Popelovi, Kláře Češkové, 
Veronice Urbanové, Vivianě Smejkalové a Kristýně 
Vencové.  
 Prodány byly 602 kytičky, celková částka činila 
17 649 Kč + 1 euro. 
 Zároveň děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc. 

Petra Kiršová

 Středa 15. května 2019. V tento den se naše obec 
připojila k celorepublikové akci boje proti rakovině. 
Dobrovolníci z řad žáků ZŠ a středoškoláků se i přes velmi 
špatné počasí vydali do ulic Měnína, aby informovali 
občany a prodali symbolické kytičky. Podařilo se jim prodat 
o 100 kytiček více než v minulém roce.
 Každý dárce, který si kytičku za minimální příspěvek 
20 Kč koupil, dostal také letáček s informacemi 
o prevenci nádorových onemocnění plic. Liga se po 
několika letech znovu vrátila k tomuto tématu 
a spoluobčany tímto vyzvala především k nekouření. 
Ročně v ČR onemocní karcinomem plic téměř 
6 500 osob. Úmrtnost je vysoká (v roce 2016 zemřelo 
5 555 osob) a kouření je bohužel příčinou úmrtí ve 
většině případů (70 až 90 %). V posledních letech u nás 
mírně ubývá kuřáků mužů, avšak roste počet kouřících 
žen a také mladých lidí experimentujících s kouřením 
– zkušenost má 33 % chlapců a dívek ve věku 13–15 let.

 Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje cca mezi 
120 – 450 Kč a závisí na typu čipu. Co se aplikace týče, 
veterináři si za ni účtují cca 300 – 550 Kč. Životnost čipu 
se odhaduje na 25 let. Mikročip je přibližně milimetr 
široké a centimetr dlouhé miniaturizované zařízení, 
které je naprogramováno čitelným kódem, který je 
jedinečný a neopakovatelný. Čip je možno aplikovat 
zvířeti v jakémkoliv věku.

Po označení psa mikročipem doporučujeme 
všem majitelům psů zaregistrovat se v Národním 
registru majitelů zvířat 
http:/www.narodniregistr.cz/o-nas.php. Teprve nyní 
plní mikročip funkci prostředku k vyhledávání 
a nalezení vašeho psa v případě zaběhnutí. 

Zdroj: Šlapanický zpravodaj (redakčně upraveno)

S předstihem upozorňujeme všechny vlastníky 
a chovatele psů, že podle zákona č.166/1999 Sb. 
O veterinární péči a o změně některých souvisejících 
zákonů (veterinární zákon) s účinností od 1. ledna 
2020 musí být pes označen elektronickým čipem. 
Aplikaci provádí veterinární lékaři.

Povinně čipovat by se měli všichni psi v době prvního 
očkování proti vzteklině, tedy kolem půl roku zvířete. 
Svého psa můžete nechat čipovat již letos, není třeba 
čekat na žádné konkrétní datum. Povinné očkování psa 
proti vzteklině je od tohoto data platné, pouze pokud 
je pes takto označen. Sankce za nedodržení by se 
mohly pohybovat v rozmezí 20 – 100 tisíc Kč v závislosti 
na druhu provinění. Výjimkou je pouze pes, který je 
označen čitelným tetováním provedeným před 
3. červencem 2011.

Uvádíme osm zjevných výhod čipování: 

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2019

-
-
-
-
-

-
-

zaběhnutý pes se rychleji vrátí k majiteli,
při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví,
lepší průkaznost identity psa,
snadnější monitoring chovu psů,
lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti  
postihu za týrání zvířat,
umožnění kontroly psů při prodeji,
snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině 
evropských států již povinné čipování psů platí).

POVINNOST ČIPOVÁNÍ PSŮ OD 1. LEDNA 2020
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 V mateřském klubu jsme se v průběhu jara opravdu 
nenudili. Aby se mohla zakladatelka Eva Kováčová plně 
připravovat na příchod miminka, domluvily se ostatní 
maminky na převzetí činností v klubu. 

 V březnu byly přizvány Evou Kováčovou i maminky 
s dětmi ze židlochovického Semínka (Přírodní školka 
Výhonek). Společně jsme zaseli řeřichu, kterou si děti 
odnesly domů, aby mohly sledovat, jak semínka klíčí. 
Již vyklíčenou řeřichu jsme v hasičce měli a ochutnali ji 
při společné svačině. I letos jsme vyrobili paní Zimu 
a společně ji vynesli ven k potoku. Děti hodily do 
potoka vyrobené vrbové věnečky s jarním přáním, které 
jim snad voda přinese. Na konci března jsme zlatým 
klíčem odemykali jaru. Vymalovali jsme obrázek 
sluníčka a z keramické hlíny jsme si zkusili vymodelovat 
klíč. 
 V dubnu jsme pokračovali jarním setkáním. Vyrobili 
jsme věneček s jarními květinami. Naučili jsme se 
pohybovou říkanku: „Tuli, tuli, tulipán, tulí se a není sám. 
Na rozkvetlém záhonku kývá hlavou na stonku. Listy 
mu v tom pomáhají, dětem pěkně zamávají.“ Díky Lence 
Zúbkové jsme se naučili jógovou rozcvičku. Naplno 
vybít svoji energii mohly děti v následném pohybovém 
programu. Také Velikonoce jsme oslavili s Havránkem. 
Zaseli jsme osení, obalili vyfouklá vajíčka v obarveném 
kokosu. Děti si vyrobily zajíce z nachystaného 
dřevěného špalku a dalších komponentů. Společně 
jsme se naučili zaplést pomlázku. Velikonoční program 
byl opravdu obsáhlý! Silný vítr nás místo do nedalekého 
sadu zahnal opět do hasičky, kde jsme si vyrobili 
náhrdelník z bezových větviček a na kamínek jsme 
nakreslili berušku. Duben jsme zakončili čarodějnickým 
setkáním. Hodná čarodějnice za námi přiletěla do 
hasičky a proletěla se s dětmi na koštěti. Z hadích očí, 
zaječích uší a slimáků (nakrájená mrkev, jablko a banán) 
si děti s čarodějnicí umixovaly kouzelný lektvar. Pomohli 
jsme pavoučkovi dozdobit pavučinu a podle hmatu 
jsme v krabici s míčky hledali zatoulanou plyšovou 
myšku. 

 Květen jsme začali oslavou svátku maminek. Radka 
Aujeská Kabátová s dětmi vytvořila přáníčka pro 
maminky. Aby se Havránek necítil sám, společně mu 
děti vyrobily maminku z barevných papírů. Poté se 
zpívalo a tancovalo. Další setkání už bylo konečně 
z části venku. S paní Kopřivovou jsme se domluvili, že 
nám ukáže jejich housátka. Děti byly nadšené a stále se 
snažily housátka pohladit. I přes bojácnost housátek se 
některým dětem pohlazení podařilo. Děti se také mohly 
podívat na rybičky v jezírku. Poté jsme si v hasičce 
vytvořili husy z papírových tácků a společně si zazpívali 

JARO V MĚNÍNSKÉM HAVRÁNKU
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a sýr. V květnu pozvala Lenka Zúbková do hasičky 
fyzioterapeutku, která vedla workshop zaměřený na 
chodidla v rámci jógové praxe a fyzioterapie. Naučili 
jsme se, jak souvisí správná funkce chodidla a držení 
těla. Proč je důležité, aby bylo chodidlo vnímavé, 
pružné a silné, a jak toho docílit.

 S létem a příchodem prázdnin program 
s Havránkem nekončí. Máme v plánu navštívit 
koupaliště a měnínskou knihovnu. Programem nás 
o prázdninách provede vícero maminek. Na podzim se 
pak chystá kurz pletení a háčkování za spolupráce 
Spolku zdravotně postižených.
 Závěrem chci poděkovat všem, kteří se podíleli na 
jarním programu a za navázání spolupráce se Spolkem 
zdravotně postižených. Velký dík patří také obci Měnín 
za její podporu. Těšíme se na všechny, kteří se v úterý 
v 9.30 hod. přijdou za Havránkem podívat.

Za klub Měnínský Havránek
Bc. Martina Čepová

na melodii písničky Tluče bubeníček: „Tancovala husa, 
husa s housaty. Přidala se kachna, kachna s kachňaty. 
Potom spolu tancovali, točili se a skákali. Hola, hola hej, 
do tance se dej.“ Abychom si pořádně procvičili plíce a 
výdechový proud, bylo pro děti připravené větrné 
setkání. Vyrobili jsme větrník a díky fénu ho pořádně 
roztočili. Výdechový proud jsme procvičili na foukání 
do kuličky vaty pomocí brčka. Náš hrací padák jsme 
několikrát vyhodili do vzduchu a sledovali, jak se vznáší 
a padá. Poté jsme z něj nadhazováním vytřepali 
všechny balonky ven. Květen jsme zakončili oslavou 
Dne dětí. I letos jsme chtěli navštívit skřítky, ale bohužel 
nám počasí nepřálo. V hasičce nás čekali soutěžní úkoly 
a to hlavní – Dort. Ten upekla a dětem z Havránku 
věnovala paní Jana Bednáriková. Moc děkujeme, 
pochutnali jsme si! 

 Mimo úterní setkání jsme toho s Havránkem 
podnikli více. V dubnu se Eva Kováčová domluvila 
s paní Kleinovou, že s námi uskuteční procházku kolem 
Měnína za poznáním léčivých rostlin. Procházka byla 
velice zajímavá a inspirativní. Paní Kleinové moc 
děkujeme za její cenné rady. V květnu jsme 
s Havránkem zopakovali po roce návštěvu Kozí farmy 
v Opatovicích. Paní Růsková nás opět vzala do ohrady 
mezi stádo koz, které jsme mohli krmit pečivem 
a mrkví. Kdo chtěl, mohl si domů zakoupit kozí mléko

JARO V MĚNÍNSKÉM HAVRÁNKU

Bc. Martina Čepová
telefon: 603 317 840
email: meninskyhavranek@gmail.com
facebook: skupina Měnínský Havránek
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 V sobotu 4. května se v naší obci uskutečnilo setkání 
dříve narozených občanů se zástupci obce. Toto setkání 
se stalo již tradicí a bylo jako vždy doprovázeno 
kulturním programem a pohoštěním.
 Kulturní program zahájily děti z družiny ZŠ pod 
vedením vychovatelky Blanky Aujeské, která s nimi 
secvičila v současné době velmi populární parkour 
cviky. 
 Poté vystoupily děti z mateřské školky, a to třídy 
Mravenečků, které s učitelkami Dagmar Tronečkovou 
a Monikou Šamánkovou secvičily pohádku O veliké 
řepě. Představení se jim velice povedlo, a tak na 
rozloučenou ještě zazpívaly dvě písničky. 
 Následovalo hudební vystoupení Jiřího Malíka 
a Moniky Ryskové z 1. třídy. Zahráli na flétny. Poté 
Kristýna Vondráčková z 2. třídy zarecitovala báseň od 
Miloše Kratochvíla Bleší cirkus. 
 Měnínské mažoretky následně předvedly svou 
taneční sestavu, která rozproudila krev všech 
přítomných. O zakončení programu žáků se postarali 
Adéla Dočkalová a Vojtěch Richter ze  4. třídy, kteří 
zatančili společenský tanec. 
 Po vystoupení žáků následovalo opět hudební 
vystoupení, a to Měnínského chrámového sboru. Ti si 
připravili lidové písně – písně natolik známé, že se k nim 
mohli všichni přítomní občané přidat a společně si 
zazpívat. 
 O pohoštění se postarali zastupitelé obce a jejich 
manželky. 
 Toto velmi příjemné odpoledne si všichni náležitě 
užili.  

Petra Kiršová 

SETKÁNÍ OBČANŮ DŮCHODOVÉHO VĚKU S PANEM STAROSTOU
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 Pro naše seniory a všechny ostatní zájemce jsme 
připravili akce, ze kterých si snad mohl vybrat každý 
podle svého zájmu.
 Ani silný studený vítr nám nezkazil dobrou náladu 
na vycházce do lesa. Opekli jsme si špekáčky a humor 
nás provázel celé odpoledne.
 Na Flóře v Olomouci jsme obdivovali bonsaje 
a krásné květiny a aranžmá v hlavním pavilonu, 
nakoupili sazenice, stromky a zahradnické potřeby. Na 
zpáteční cestě jsme se zastavili v Čechách pod Košířem 
a navštívili muzeum kočárů.
 Jsou tam vystaveny kočáry, sáně, postroje pro koně 
a další nástroje a nářadí, které se dříve používaly. 
Nejvíce nás zaujal zlatý ceremoniální kočár 
olomouckých biskupů a největší smuteční kočár. 
Průvodce nám vyprávěl o historii kočárů a jejich 
renovaci, kterou provádí místní nadšenci. 
Doporučujeme všem, kteří budou mít cestu na 
Olomouc, aby Čechy pod Košířem navštívili.
 Členové našeho spolku si vyžádali zájezd do 
Lanžhota. Posezení u skleničky dobrého vína, 
cimbálová muzika a pěkné písničky v podání manželů 
Osičkových jsou vždy zárukou dobré nálady.
Ve dnech 8. a 9. června jsme uspořádali výstavu obrazů 
akademického malíře Bedřicha Sani, doplněnou 
suchými květinovými vazbami jeho dcery RNDr. Jany 
Saňové. 
V neděli 16. června jsme uspořádali zájezd na folklorní 
festival do Krumvíře.

 Zveme vás seniory i vás mladší na naše zájezdy, 
divadla, vycházky, přátelská posezení a další akce. 
Bude-li se vám náš program líbit, můžete se stát členy 
našeho spolku.

Hana Heinrichová

SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
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přišel večer a na Andulku padl opět smutek. Co asi dělá 
doma máma, co táta, a co maličká Janička? Slzy se 
nezadržitelně draly do očí a kapaly do talíře špaget. 
Anežčina maminka zpozorněla, přestala jíst a řekla:
 „Tobě je smutno, viď.“
 Andulka se sklopenýma očima kývla.
 „To je v pořádku, že ti chybí máma s tátou,“ pokračovala 
Anežčina máma, „mně bývá taky smutno, když někam 
odjedu sama, úplně tě chápu…“
Andulka ještě párkrát popotáhla a pomalu se pustila opět 
do špaget. U Večerníčku už se zase usmívala… a přespala.
 Až po čase se se svými zážitky svěřila mámě:
„Víš, mami, ale teta Klára neměla pravdu, já jsem měla 
důvod být smutná.“ 

Důvod ke smutku
 
 Prvňačka Andulka se rozhodla přespat u kamarádky 
Adélky. Poprvé. V prostředí, které dobře zná.
 Nicméně večer na ni dolehl stesk po mámě, tátovi 
i malé sestřičce. Z očí začaly kanout slzičky… Adélka 
přivedla svoji mámu. Ta přisedla k Andulce, ovinula jí 
ruku kolem ramen a řekla:
 „Ale jdi ty, nech toho, neplač, přece není žádný 
důvod.“
 Andulka plakala dál, a čím víc ji teta Klára utěšovala 
a přesvědčovala, že k slzám není důvod, tím usedavěji 
štkala. Nakonec Klára zvedla telefon a pro vzlykající 
Andulku přijel tatínek.
 Uplynul týden, dva, slzy byly zapomenuty a Andulku 
pozvala na víkend Anežka. Holky celý den řádily, ale 

 Chtěla bych touto cestou velice poděkovat všem 
studentům a rovněž pedagogickému dozoru za jejich 
kladný přístup a za to, jak se této akce zhostili. Velký dík 
patří také vedení ZŠ Měnín a třídní učitelce Mgr. Heleně 
Baxantové za to, že byli tomuto počinu nakloněni 
a pomohli s jeho realizací. V neposlední řadě pak děkuji 
mé předchůdkyni Mgr. Romaně Králové, která tento 
program již před čtyřmi lety vymyslela. Pevně doufám, 
že bude nadále patřit k tradičním a oblíbeným 
aktivitám, které pořádá místní knihovna v Měníně.

Alena Geršlová

 Dne 16. května 2019 zavítali do naší místní knihovny 
studenti prvního ročníku Vyšší odborné školy Brno, 
obor Informační služby a knihovnictví, se sídlem na 
Kotlářské ulici, aby slavnostně pasovali žáky 1. třídy ZŠ 
Měnín do řad čtenářů. Studenti, převlečení za různé 
pohádkové a filmové bytosti, měli připravený téměř 
dvouhodinový program, při kterém naši malí žáčci 
museli nejen prokázat umění číst a psát, ale třeba 
i vyluštit křížovku. Před samotným pasováním si ještě 
stihli vytvořit rohovou záložku do knihy. Poté 
následovalo samotné pasování, které proběhlo přímo 
na půdě ZŠ Měnín. Děti po jednom klekaly před 
pohádkového krále, před nímž složily slavnostní slib: 
„Přísahám, že na knihy pozor dám.“ Položením meče na 
obě ramena pak byly pasovány do řad čtenářů. Každý 
žák ještě obdržel čtenářský průkaz a od třídní učitelky 
úplně novou knihu. Hned nato jsme se odebrali na 
exkurzi do místní knihovny, kde se prvňáčci seznámili 
s jejím prostředím a také tím, jak to v knihovně chodí. 
Toho dne si zároveň poprvé mohli vypůjčit knihu domů. 
Cílem celé akce je přivést děti ke čtení, seznámit je 
s knihovnou a povzbudit je v tom, že čtení rozhodně 
není nuda. A to bez pomoci rodičů sami učitelé 
a knihovníci nezvládnou. Nutno ještě zmínit, že největší 
atrakcí celého pasování byla přítomnost kapitána Jacka 
Sparrowa, kterého představoval student již 2. ročníku 
VOŠ Brno. Ten by mohl směle konkurovat představiteli 
této fiktivní postavy, kterou ve filmu Piráti z Karibiku 
ztvárnil Johnny Depp.

SLOUPEK MONIKY DOSTÁLOVÉ

SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ DO ŘAD ČTENÁŘŮ 
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kde stojíte nebo kudy jdete, protože kam se jen 
podíváte, všude jezdí lidé na kolech. 

(V. Urbanová, 9. třída)

Nejvíce se mi líbil venkov. Výrobna sýrů a dřeváků. Dalo 
by se říct, že Holandsko bez venkova není Holandsko. 
Odvezla jsem si odtud krásné zážitky a vzpomínky, které 
mi v paměti zůstanou ještě velmi dlouho. 

(A. Severová, 9. třída)

Všichni jsme si zájezd užili a máme spoustu zážitků. 
Těšili jsme se na hrad, kde jsme byli ubytovaní, 
a myslím, že to splnilo naše očekávání. Líbila se nám 
holandská architektura, hlavně klasické domy, ale i ta 
moderní. Zaujalo nás, že všichni jezdí na kolech a všude 
mají vyhrazené stezky. Moc se nám tam líbilo. 

(K. Češková, 9. třída)

Dovolím si říct, že pro některé nadšence architektury 
může být návštěva tohoto města inspirativní, či 
dokonce splněným snem. Já osobně jsem se do 
Amsterodamu zamilovala a doufám, že toto město 
navštívím ještě jednou. 

(T. Absolonová, 9. třída

 Uběhl rok a naši žáci vyráží na další zahraniční 
studijně-poznávací zájezd. Tentokrát je naším cílem 
Holandsko, země větrných mlýnů, sýrů a tulipánů. Je 
neděle večer a nás čeká noční přejezd přes Německo.
 V pondělí ráno přijíždíme do Amsterodamu 
a zahajujeme prohlídku této malebné metropole. Trasa 
vede od budovy radnice přes vyhlášený bleší trh, kolem 
Rembrandtova domu na náměstí Dam, kde se nachází 
Královský palác a Královský kostel. Poté následuje 
projížďka lodí po amsterodamských kanálech. 
 Už od prvních okamžiků vnímáme poklidnou 
atmosféru města, které jako by patřilo cyklistům, do 
jejichž jízdní dráhy opravdu není radno vstupovat. Na 
ulicích se vedle sebe tísní úzké domy stavěné spíše do 
výšky, vkusně barevně sladěné a záměrně nakloněné 
vpřed. Celý Amsterodam je pak propletený sítí kanálů, 
na kterých parkují četné obytné hausbóty. To vše 
vytváří jedinečný městský kolorit, který nenaruší ani 
občasný závan marihuanového kouře svědčící 
o všeobjímající holandské toleranci.
 Po noci strávené na středověkém hradě ze 13. století 
vyrážíme poznávat holandský venkov. Z autobusu 
sledujeme všudypřítomné poldry, na nichž se pasou 
stáda dobytka, či větrné mlýny. Cestou se seznamujeme 
s tradiční výrobou dřeváků a sýra a zastavujeme se ve 
starobylé rybářské vesničce Volendam. Navečer máme 
v plánu piknik na pobřeží Severního moře, nevlídné 
počasí nás ale záhy vyhání z pláže, plné mořské pěny, 
zpět do tepla autobusu.
 Poslední den trávíme opět v hlavním městě. 
Celodenní prohlídku zahajujeme v Muzeu Van Gogha, 
kde je sice zakázáno fotografovat, ale nám to až tak 
nevadí, protože žáci, vybavení žlutými a modrými 
pastelkami, pořizují své vlastní reprodukce mistrových 
děl. Nejzdařilejší práce jsou po zásluze oceněny 
čokoládou. Zbytek dne trávíme návštěvami dalších 
turisticky zajímavých míst a také nakupujeme (zejména 
cibulkami tulipánů z květinového trhu chtějí žáci udělat 
radost svým maminkám a babičkám).
Ve čtvrtek dopoledne jsme už zase před obecním 
úřadem. Unavení, ale šťastní, že jsme poznali další 
zajímavou evropskou zemi.

Mgr. Grigorij Svoboda

Postřehy našich žáků:

Amsterodam je úchvatné město s velice originálními 
stavbami. Takové domy, jako jsou zde, nikde jinde 
nenajdete. Holanďané jsou velice milí a tolerantní lidé. 
Nejhorší je to, že jako turista musíte dávat pořád pozor, 

ZŠ MĚNÍN PUTUJE PO HOLANDSKU

CO SE DĚJE NA NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE
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 Ve dnech 5.–10. května 2019 se žáci 1. třídy vydali na 
svou (většinou) úplně první školu v přírodě. S sebou 
jsme vzali také 9 žáků 3. ročníku, takže jelo 35 dětí. 
V neděli ráno jsme vyjeli do Čeložnice u Kyjova za 
deštivého počasí. Podobně pochmurné a studené 
počasí bylo po téměř celý pobyt, ale to nám dobrou 
náladu a krásné zážitky zkazit rozhodně nemohlo. 
Děti si na škole v přírodě užily spoustu legrace, pohybu, 
her, výletů, ale občas i trošku školních povinností. 
Využili jsme toho, že se nám počasí na dva dny 
umoudřilo a vydali jsme se na celodenní výlet do 
nedalekých Milotic na zámek. Děti šly na návštěvu 
k paní hraběnce do zámku, takže bylo nutné se na to 
patřičně obléknout. Dívky si oblékly nádherné 
princeznovské šaty, chlapci oblečení hodné rytířů, a to 
i s mečem. Všem to moc slušelo. Paní hraběnka děti 
provedla zámkem, s dívkami si zatančila, chlapce čekal 
šermířský turnaj. V Miloticích jsme se zúčastnili také 
povídání o dravých ptácích, včetně letových ukázek 
a krmení. Dokonce jsme měli štěstí, že výr velký měl 
zrovna 3 mláďata, která jsme si mohli zblízka 
prohlédnout. 
 V dalších dnech nás čekalo sportovní odpoledne, 
pyžamová párty, táborák, orientační běh v lese, 
poznávání rostlin, hraní v lese, stavění domečků 
z přírodnin, noční hra atd. Velkou událostí bylo také 
hledání pokladu. Dětem se podařilo objevit po splnění 
různých úkolů velikou truhlu plnou zlaťáků. Za hledání 
pokladu a spoustu dalších soutěží dostaly samozřejmě 
také diplomy, sladkosti a spoustu odměn. 
I přes to, že šlo většinou teprve o prvňáky, zvládli 
odloučení od rodičů na jedničku. Všechny děti musím 
pochválit za vzorné chování a samostatnost. Děti byly 
chváleny i provozními našeho penzionu. Doufám, že 
stejně krásné zážitky jako já mají ze školy v přírodě také 
všechny děti. 

Mgr. Helena Baxantová

ŠKOLA V PŘÍRODĚ V ČELOŽNICI

CO SE DĚJE NA NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE
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 Ve dnech 23. až 30. dubna 2019 se žáci druhého 
ročníku naší školy zúčastnili školy v přírodě 
v překrásném prostředí  Vysočiny na Kuklíku, poblíž 
Nového Města na Moravě.
 Celý pobyt proběhl ve velmi příjemné a klidné 
atmosféře. Děti byly ubytovány v pokojích 
s příslušenstvím, k dispozici měly hernu, jídelnu, hřiště 
a prostory kolem penzionu jen pro naši  měnínskou  
prima partu druháků.
 Chodili jsme na vycházky do okolních lesů, na louky, 
k potoku. Objevili jsme plno „pokladů“ z přírody – 
slepýše, ještěrky, motýly, jarní květiny, léčivé byliny, 
nádherné stromy, koně, ovce s jehňaty, atd. Učili jsme 
se, jak se máme v přírodě chovat, jak ji chránit. 
Samozřejmě, že jsme si nezapomněli hrát, třeba 
Šipkovanou, Škatule hýbejte se, Kuba řekl a další prima 
hry. Na svých cestách přírodou jsme našli dokonce 
hrnec plný zlaťáků. Sportovali jsme na hřišti i v lese, 
trefovali se šiškami do stromů, šipkami do 
chaloupkového terče, ale i kuličkovou pistolí do terčů. 
Samozřejmě, že jsme neošidili ani školní přípravu. Vydali 
jsme se i do nedalekého městečka Sněžné. Stali se z nás 
opravdoví turisté.
 Jelikož náš pobyt na Kuklíku byl kouzelný, také jsme 
čarovali – proměnili jsme se v čarodějnice, kouzelníky, 
duchy, čertíky. Vdechli jsme život našim maskotům – 
čarodějnicím, předvedli jsme kamarádům kouzelnické 
triky. Jako správné nadpřirozené bytosti jsme se 
zúčastnili čarovného tanečního reje.
 Byl to nádherný a nezapomenutelný týden. Zvládli 
jsme to bez rodičů úplně na jedničku. Napsat o všech 
našich dobrodružstvích by vydalo na celou knihu, tak se 
alespoň podívejte na přiložené fotografie.

Za všechny kouzelníky a kouzelnice z druhé třídy 
Mgr. Hana Kubíčková.

KUKLÍK 2019 ANEB DRUHÁCI NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ

CO SE DĚJE NA NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE
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Když jsem byla v 1. třídě, tak jsem se bála, ale úplně jsem 
se změnila, už všechno znám a všechno vím. Mám ráda 
svoji školu a jsem ráda, že do této školy chodím... 

Natálie Zatloukalová

Chodím do 3. třídy, chodím sem rád. Mám super kámoše. 
Jezdíme do divadla, na Lipku, učíme se násobilku, slovní 
druhy, píšeme testy. Máme geometrii, tajné volby, poradní 
kruh, hudební výchovu a angličtinu... 

Tomáš Grolich

Mně se líbí, jak nás berou na výlety. Pak že můžeme dělat 
přednášky. Já sám jsem dělal přednášku o Jahodě. Bylo to 
super jak jsem přednášel. Pak mě zaujalo, jak máme 
vyzdobenou třídu. Pak jak naše paní učitelka to s námi 
nevzdala. Jak sázíme hrášek, aloe, nocenku, jak vaříme pizzu... 

David Mifek

Máme ty nejlepší paní učitelky a učitele. Chodíme ven. 
Když se učíme něco nového, je to zábava. Čteme ty 
nejlepší knížky. Vytváříme ty nejúžasnější výrobky ze 
všech. Jedeme do Jindřichova Hradce na 3 dny. Je to ta 
nejlepší škola na světě...                                             Nikol Šobová

Líbí se mi, že jezdíme na výlety, hrajeme hry a HV a TV. 
Nejlepší je pátek...                                                              Štěpán Žák

 Tento článek je na rozloučenou s mojí třetí třídou. 
Poznali jsme se v první den  nástupu prvňáčků do školy. 
Během tří let jsme se mnohé naučili, zasmáli se, 
spolupracovali, oslavovali, zlobili se, vytvořili spoustu 
krásných věcí, udělali nespočet chyb, tak jak to v životě 
chodí. Do prázdnin a rozloučení zbývá pár dnů. A taky 
pár řádků vzpomínek  dětí ze třetí třídy.

Mgr. Nataša Nováková

Za tři roky jsem se toho hodně naučila. S paní učitelkou 
jezdíme na výlety, hrajeme divadlo, sázíme rostliny, ve 
výtvarce vyrábíme všelijaké věci. Sedíme po čtyřech. 
S holkama jsme dobrá parta...                 Julie Svobodová

Chodím moc ráda do školy, protože teď ve 3. třídě máme 
komunitní kruh, hodně vyrábíme. Mám svoji třídu ráda... 

Viktorie Matalová

Sedíme po čtyřech a učíme se spolupracovat. Hráli jsme 
divadlo pro rodiče, slavíme narozeniny, pozorujeme líhnutí 
motýlů, učíme se vyjmenovaná slova...      Natálie Marková

Chodím rád do měnínské školy, protože máme přednášky 
a učíme se o nových věcech. A učíme se spolupracovat se 
všemi spolužáky a pracujeme ve skupinách... 
                                                                             Marek Sedlínský

Do měnínské školy chodím rád. Ale taky říkám, že se mi 
tam nechce. Těším se hlavně na kámoše. Na obědě se 
potkáváme skoro všichni. Obědy jsou vynikající...
                                                                               Štěpán Krajíček

Líbí se mi ve třídě, že s námi jezdí paní učitelka na výlety. 
A ještě tu máme housenky, to znamená, že když se nám 
líbil den, vybarvíme díl. A líbilo se mi, jak jsme pitvali 
tulipán...                                                                     Emma Mikšíková

Učím se nové věci a hry, je to tam super. Před půl rokem 
jsme chodili do plavání. Když jsme se učili vyjmenovaná 
slova po L, dovolila nám paní učitelka donést plyšáky... 

Michaela Jonášová

Mám ráda 3. třídu, protože tam mám kamarády a ještě 
máme dobrou paní učitelku. Líbí se mi tu už od 1. třídy. 
Hodně maluji a tady mám příležitost...         Vanda Pokorná

Proč chodím do měnínské školy? Je to tu super, že tady 
mám kamarády. Baví mě tady být, máme dobré učitelky. 
Šikana tady není,  je super, že nešikanují. Učíme se hodně 
zábavně...                                                                  Daniel Nový

PROČ RÁD CHODÍM DO MĚNÍNSKÉ ŠKOLY

CO SE DĚJE NA NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE
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ZŠ Měnín se opět připojila ke sportovní akci, kterou po 
celé republice pořádají školy pod záštitou společnosti 
Mc´Donald.
 

Mladší žáci 1. až 3. třídy se ze 7 družstev umístili na 
5. místě. 

 V posledních letech se stalo tradicí pořádání 
velikonočních dílniček. Ty se konají ve středu před 
Zeleným čtvrtkem a nabízí celou řadu velikonočního 
tvoření. V sále obce bývá pro děti i jejich doprovod 
přichystané pletení pomlázek, zdobení perníčků, 
výroba dekorací z proutí, zdobení kraslic voskem, 
tvoření z přírodních materiálů, papírů, vlny a mnoho 
dalšího. Účast je vždy hojná a děti se na tuto akci těší. 
Mnohdy se do vyrábění zaberou i dospělí. Velikonoční 
dílničky pomáhá připravovat kromě zaměstnanců školy 
také řada maminek, tatínků, babiček atd., kteří si 
nejprve vše nachystají doma a potom se dětem věnují 
při tvoření. Jim patří veliké díky, že přiložili ruku k dílu. 

Mgr. Helena Baxantová

Zadní řada: Nikol Šobová, Michal Sedlář, Marek Šob, Jan 
Grygar, Ondřej Tichý, David Kirš. Klečící: Daniel Hort, 
Kryštof Brabec, Adam Hrouzek. Gólman Michal Otahal

Stojící: Ondřej Haman, Michal Sedlář, Daniel Hort, Marek 
Šob, Marek Zeman, Nikol Šobová, Matyáš Hrdý. 
Klečící: Filip Fiala, Radim Kirš, Daniel Kirš. Gólmani David 
Kirš a Tomáš Střílek

Starší hráči byli žáci 3. a  4. třídy. Ze 6 družstev 
vybojovali  3. místo.

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY

CO SE DĚJE NA NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE

V MĚNÍNĚ
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básniček a písniček pro jejich potěšení. Děti si daly moc 
záležet a věříme, že na tvářích vykouzlily spoustu úsměvů. 
Odměnou byla dětem návštěva představení „Čtyřlístek a 
talisman moci“ v divadle Bolka Polívky v Brně. S hlavními 
hrdiny jsme se podívali jak na prosluněnou Havaj, tak do 
studených Himalájí. Hlasitý smích a neutichající potlesk 
potvrzují, že se představení moc líbilo. 
 Na konci měsíce května nás v mateřské škole 
navštívila policie a záchranná služba. Děti si na vlastní 
kůži vyzkoušely fixaci krku či celého těla, změřily si tep 
a prohlédly veškeré vybavení sanitky a lékařských kufrů. 
S policií jsme si povídali o správném chování v blízkosti 
silnice, přecházení, jízdě na kole a vybavení kola. Ale 
také o chování v nebezpečných situacích – lákání dětí 
do auta, nabízení sladkostí, dopravní nehody. Prohlédli 
jsme si policejní výbavu, vyzkoušeli si neprůstřelnou 
vestu, reflexní vestu i pouta. 
 V posledním měsíci školního roku nás ještě čeká 
tradiční pasování předškolních dětí do „řádu školáků“ 
spojené s nocováním dětí v mateřské škole a cestou za 
pokladem. Tablo předškoláků si můžete prohlédnout na 
oplocení mateřské školy.
 
„Uteklo to jako voda, stýskat se nám bude všem. Něco 
končí, něco začne, tak to berme s úsměvem!“

Kolektiv zaměstnanců MŠ Měnín

 Druhá polovina školního roku se nám pomalu ale 
jistě blíží ke konci, a tak společně pojďme zavzpomínat, 
co všechno se ve školce událo.
 Po Novém roce jsme se sice krátce, ale o to intenzivněji 
radovali ze sněhové nadílky. Využili jsme uměle vytvořený 
kopec na školní zahradě ke společnému bobování, válení 
sudů a k velkým sněhovým bitvám.
 V plesové sezóně jsme ani my nezaháleli a užili si 
maškarních plesů v jednotlivých třídách. Paní učitelky 
se společně s dětmi proměnily v motýlky, berušky, 
čmeláky, indiánky nebo trojhlavou saň. Tančilo se, 
zpívalo, soutěžilo a hodovalo.
 V březnu jsme využili nabídky měnínského hasičského 
sboru a vypravili se na důkladnou prohlídku požární 
zbrojnice. Děti si mohly vyzkoušet hasičskou výstroj, 
vysílačky, nasednout do hasičského auta a dozvěděly se 
spoustu důležitých informací a instrukcí, jak se zachovat, 
pokud se dostanou do nebezpečné situace jakou je požár 
či autonehoda. Za krásně připravený program a dárky pro 
děti ještě jednou moc děkujeme!
 V rámci spolupráce s městem Židlochovice nás 
navštívila místní paní knihovnice s přednáškou o dětské 
knize. Ze své dřevěné truhly vykouzlila několik krásných 
knih, které si děti mohly prohlédnout. Svým poutavým 
povídáním vedla děti ke správnému chování ke knihám 
a radosti ze samotného čtení knih. Nechyběla ani troška 
teorie, a  tak už dětí ví, kdo je spisovatel a kdo ilustrátor. 
 V dubnu nás ve školce navštívili pejsci. Ukázali nám, 
jak se k pejskům chovat, jak se s nimi správně seznámit 
a jak se zachovat, pokud potkáme volně pobíhajícího 
psa na ulici. Vše proběhlo formou praktických ukázek, 
které s dětmi nadále využíváme.
 Na konci měsíce jsme si ještě užili společné oslavy 
„Pálení čarodějnic“ s divadlem Koráb. Počasí nepřálo 
venkovním radovánkám, a tak jsme se v kostýmech 
čarodějnic a čarodějů přesunuli do sálu, kde všichni 
tančili, cvičili, skotačili a moc si to všechno užili.
 V měsíci květnu jsme se s dětmi připravovali na svátek 
maminek výrobou přáníček, drobných dárečků a učením 

OKÉNKO Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
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 V termínu 24. – 26. 5. 2019 se naše Mažoretky 
Melody Měnín zúčastnily již podruhé soustředění 
v Hrubé Vrbce na úpatí Bílých Karpat. Celkem se 
zúčastnilo 15 dívek a 5 vedoucích. Na holky opět čekal 
bohatý program a spousta zážitků. Ač jsme v pátek 
přijeli až v odpoledních hodinách, stihli jsme toho ještě 
více než dost. Tradičně proběhla soutěž o nejlepší návrh 
kostýmu pro mažoretku. Letos byl úkol porotců, vybrat 
3 první místa, mnohem těžší než loni. Děvčata opět 
předvedla neskutečný návrhářský talent a nejraději 
bychom dali diplom úplně všem. Po soutěži následovala 
hra Máme rádi Česko. Holky byly rozděleny do dvou 
týmů a díky velké touze po vítězství předvedly úžasné 
výkony a překvapily nás výbornými znalostmi z různých 
odvětví. 
 Sobotní ráno začalo samozřejmě rozcvičkou na 
zahradě a odměnou byla vynikající snídaně. Na co se 
holky opravdu moc těšily, byla projížďka bryčkou. 
Všichni včetně dospělých jsme absolvovali projížďku 
a byl to opravdu krásný zážitek. Viděli jsme také teprve 
třídenní a čtrnáctidenní hříbátka a prohlédli si místní 
chov skotu. Po návratu proběhla AKCE – Výroba Slizu, 
což je velký fenomén mezi  mládeží. Vyráběl se sliz 
všech barev, se třpytkami, kuličkami, všichni byli 
nadšení a své výrobky si hrdě odváželi domů. Po obědě 
jsme se vydali na chatu Kozárku, kde jsme si za 

 V neděli 19. května 2019 se v Telči konal desátý ročník 
soutěže mažoretek – O střevíček z pohádkové Telče.  My 
jsme se do soutěže přihlásili v březnu a celé dva měsíce 
poctivě trénovali soutěžní skladbu SHAKIRA. I když to 
nebyla dlouhá doba, protože většina mažoretkových 
skupin trénuje choreografie celý rok, dali jsme do toho vše.
 Soutěž se konala na krásném historickém náměstí 
a my jsme byli rádi, že přálo počasí a pořadatelům se 
vše vydařilo.
 Na soutěž jsme si to jeli hlavně užít a načerpat nové 
zkušenosti. O to víc pro nás bylo překvapením krásné 
4. místo a všichni jsme z něho měli obrovskou radost. 
Každá mažoretka si odnášela na krku pamětní medaili. 
Po vyhlášení výsledků jsem ještě holkám darovala 
zlatou medaili já, protože za mě to holky zvládly na 
jedničku a jsou „zlaté“.
 Všichni jsme z krásné Telče odjížděli plní nádherných 
zážitků a zkušeností. A kdo ví? Třeba si příští rok 
uděláme zase výlet.

Míša Drlíková

MĚNÍNSKÉ MAŽORETKY NA SOUTĚŽI V TELČI

SOUSTŘEDĚNÍ – MAŽORETKY MELODY MĚNÍN

MAŽORETKY MELODY MĚNÍN
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 Letošní soustředění se tedy opět vydařilo i díky 
nádhernému počasí, všechna děvčata byla spokojená 
a my se těšíme a doufáme, že další soustředění bude 
stejně tak úspěšné, jako první dvě.

Ilona Vondráčková 

doprovodu kytar zazpívali lidové i moderní písně, 
zasoutěžili jsme si o sladké ceny a v neposlední řadě 
jsme si pochutnali na výborném masíčku, které nám 
připravil tatínek Míši Drlíkové. Loni jsme vystupovali 
v místní Sokolovně na Dni matek. Letos nás čekalo také 
jedno vystoupení, bylo to tzv. VIP vystoupení pro 
dědečka Adélky Drlíkové, který ji moc toužil vidět 
vystupovat, ze zdravotních důvodů to však nebylo 
možné. Splnili jsme mu sen a bylo to krásné, velmi 
emotivní zahradní vystoupení, které udělalo určitě 
velikou radost. Po návratu na ubytovnu nás čekaly 
přípravy na večerní diskotéku, která se vydařila na 
jedničku. Tancovalo se a zpívalo za doprovodu 
světelných efektů. Dalo by se říci, že krásné zakončení 
dne, ale čekala nás ještě jedna večerní akce, a to Stezka 
odvahy. Naše statečné mažoretky se vydaly po dvojicích 
do temné zahrady, aby se na konci svíčkami lemované 
cesty podepsaly a vyzvedly si odměnou svítící náramky. 
Všechny to perfektně zvládly a pak již zalehly do svých 
pelíšků.

 Neděli jsme odstartovali opět rozcvičkou 
a následovalo vyvrcholení našeho soustředění, které 
holky napjatě očekávaly. Rozdávaly se diplomy 
a odměny za absolvované soutěže. Po obědě jsme 
opustili Hrubou Vrbku a vydali se směr Strážnice, kde 
jsme navštívili místní Skanzen. Konala se tu akce 
Z pohádky do pohádky. Vyfotili jsme se s vodníkem, 
princeznou, ozdobili jsme si perníčky, vyrobili marcipán, 
poslechli si staré pohádky a zakoupili si krásné suvenýry 
a dárečky pro rodinu. Bylo to krásné odpoledne a pěkné 
zakončení našeho soustředění.
 
 Prožili jsme krásné 3 dny v nádherném prostředí 
Horňácka, obklopeni krásnou krajinou a hlavně 
dobrými lidmi. Tímto bych chtěla moc poděkovat 
rodičům Míši a Martina Drlíkových. Ti se o nás již 
podruhé krásně starali, vařili nám samé dobroty, 
připravili nám zázemí pro naše aktivity. Jejich dobrota 
a laskavost se dnes již málo vidí – bez jejich pomoci 
bychom vše těžko zvládli – velké díky vám. 
A v neposlední řadě patří velký dík nás rodičů Míše 
Drlíkové. Málokdo si vlastně uvědomí, kolik času Míša 
stráví kolem příprav na tréninky, vystoupení a letos už 
i soutěž. Chtěla bych vyzdvihnout její obětavost, píli 
a trpělivost. Ne každý by dokázal obětovat svůj volný 
čas a věnovat ho našim dětem, vymýšlet choreografie, 
tvrdě trénovat a dopřát holkám ten pocit soutěžit 
s dalšími mažoretkami z různých koutů ČR. Děkujeme 
za všechnu píli, za krásná vystoupení a za zážitek na 
soutěži v Telči, který holky posunul dál a těšíme se na 
další úspěchy a slzy dojetí.

MAŽORETKY MELODY MĚNÍN
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Starší přípravka

Starší přípravka byla stejně úspěšná jako tým Muži B 
a skončila na prvním místě tabulky pouze s jednou 
prohrou za celou jarní sezónu. Kdy poslední zápas 
Měnín – Těšany skončil 7:8.
 
Trenér David Fiala, Ondřej Tichý, David Kirš, Kryštof Brabec, 
Adam Hrouzek, Štěpán Žák, Michal Sedlář, trenér David 
Kirš, Ondřej Haman, Tobiáš Troneček, Marek Zeman, 
Tomáš Střílek a gólman Marek Šob

Tým Muži B

Týmu muži B se tato sezóna náramně povedla a skončil 
na 1. místě.

Trenér Marek Aujezdský, Zdeněk Vykouřil, Roman Osička, 
Tomáš Hrdý, Ondřej Absolon, Lukáš Kalvoda, Petr Kordik, 
Roman Černý, Petr Kysel, Jiří Bednář, Adam Kopřiva, Dalibor 
Fiala, Martin Laštůvka, gólman Erik Škubica

Tým muži A

Tým Muži A skončil v sezóně na 2. místě v celkové 
tabulce týmů.

Trenér Pavel Mrkvica, Daniel Fruhvirt, Patrik Farmačka, Lukáš 
Absolon, Jan Aujeský, Lukáš Zeman, Radim Lacko, Zdeněk 
Husák, Martin Gold, trenér Zdeněk Vykouřil, Radek Dohnálek, 
Tomáš Vykouřil, Enrigue Ondrůj, Vojtěch Žáček, Adam Sliva 
a trenér Pavel Wagner

Mladší přípravka 

Mladší přípravka v této sezóně předvedla krásné 
vyrovnané zápasy. Poslední domácí utkání se 
Šlapanicemi kluci obrátili z poločasového výsledku 2:8 
na konečnou výhru 10:9. 

Trenér David Fiala, Nikol Šobová, Marek Zeman, Tobiáš 
Troneček, Michal Sedlář, Matyáš Hrdý, trenér David Kirš, 
Radim Kirš, Filip Fiala, Ondřej Haman, Daniel Kirš, Gólman 
Tomáš Střílek

SK MĚNÍN
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Mini přípravka

V dubnu 2019 byla zavedena nová kategorie, a to Mini 
přípravka.  Trénování těch nejmenších se ujali Markéta 
Vykouřilová, Terezie Žáková a David Elicer.
Jejich tréninky nejsou jen o fotbalové taktice a učení 
hry s míčem. Ale celkově vedou děti k pohybu jak 
různými cviky, tak zábavnými hrami v pohybu. Jejich 
tréninky byly každé úterý a pátek od 17 hod. V září 
budeme o dnech a časech informovat jak na stránkách 
obce a facebooku, tak i plakáty ve školce a škole. 

Tým mladších žáků 

Tým mladších žáků nastoupil na své poslední domácí 
utkání v nových dresech, na které jim poskytla finanční 
dar firma H.K.U. Jejich celkové umístění v tabulce 
skončilo na 3. místě.

Trenér Dalibor Gold, Ondřej Tichý, Adam Procházka, 
Tomáš Florián, Lukáš Strava, Adam Hrouzek, Marek 
Šalovský, Pavel Žáček, Kryštof Brabec, David Kirš, Tadeáš 
Bednář, Daniel Hort a gólman Michal Otáhal

SK MĚNÍN
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Vážení spoluobčané.

Dovolte nám seznámit vás s činností naší jednotky 
Sboru dobrovolných hasičů v Měníně. 
Během posledních měsíců jsme kromě různých akcí 
absolvovali spoustu školení. Někteří členové  výjezdové 
jednotky složili řádnou zdravotnickou zkoušku přes 
JMK HZS Tišnov a jsou zařazeni jako hasič-zdravotník. 
Jednotka má plně vybavený zdravotnický kufr, který 
umožňuje kvalifikovaný zdravotnický zákrok během 
zásahu.
Výjezdová jednotka se zúčastnila stáže u HZS 
Židlochovice. Seznámili se zde mj. se zásahy, které 
nejsou běžné v našem katastru a naučili se ledacos 
nového.
Nesmíme také zapomenout na již tradiční působení 
naší jednotky na Pohádkovém potůčku, který pořádala 
TJ Sokol Měnín. Připravili jsme pro děti dvě stanoviště, 
na kterých měly možnost vyzkoušet si něco nového – 
uhasit hořící domeček a vyzkoušet si dětské TFA. Potěšil 
nás dětský smích a radost z pěny, kterou pro ně 
připravujeme každým rokem.
Co připravujeme? Především kroužek pro nejmenší 
s názvem „Staň se mladým hasičem“. První schůzka 
zájemců z řad dětí je naplánována na 27. června 2019 
na 16.30.
Další plánovanou akcí bude Drakiáda s opékáním 
buřtů s tombolou. Uskuteční se během měsíce září.
Věříme, že také tyto akce vykouzlí úsměv na dětských 
tvářích a přinesou radost jak jim, tak také nám, 
pořadatelům.

Martina Floriánová
(redakčně upraveno)

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V MĚNÍNĚ
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 Tým starších žaček se v dubnu zúčastnil největšího 
mládežnického turnaje v Evropě – Prague handball 
cupu. Turnaj proběhl  od 18. do 22. dubna 2019. Do 
Prahy se sjelo 635 týmů z 29 zemí celého světa. K našim 
děvčatům se připojila i čtyři děvčata z Kuřimi (Nikola 
Jurčeková, Vanesa Klusáková, Kateřina Leicherová, Iva 
Odehnalová). Holky společně vytvořily úžasnou partu 
a celý turnaj podávaly  skvělé výkony. A hrály tak 
výborně, že se nakonec  probojovaly až do osmifinále!
 Byl to velmi krásný zážitek a úžasná podívaná!
 Tímto bych ráda poděkovala všem děvčatům, která 
se turnaje zúčastnila – Monice Šalovské, Veronice 
Živělové, Kláře Čechové, Martině Šabacké, Kateřině 
Tiché, Sandře Záviškové, Ivě Odehnalové, Kateřině 
Leicherové, Anežce Rampulové, Sabině Ryšánkové, 
Vanesse Landkašové, Lindě Grolichové, Stele 
Schillerové, Aleně Markusíkové, Vanese  Klusákové, 
Nikole Jurčekové a Barboře Bláhové.
 Nesmím zapomenout na naše úžasné fanoušky, kteří  
nás přijeli do Prahy podpořit (a že jich nebylo vůbec 
málo).
 Děkujeme!!
Velký dík si zaslouží také trenéři, a to Dušan Kubela ml. 
a Tomáš Vystavěl, kteří na turnaji holky skvěle vedli 
a myslím, že i díky nim se holky dostaly tak daleko. 

 Příští sezonu nás čeká  2. liga mladších dorostenek.  
Bude to velice náročné, ale věřím, že to zvládneme 
a celou sezonu si pořádně užijeme a příští rok na 
Prague handball cupu postoupíme ještě dál!
 Přidejte se k nám. Přijďte fandit a podpořte tak děti 
a házenou v Měníně.
 Děkuji.

Jitka Hradilová

STARŠÍ ŽAČKY

SOKOL MĚNÍN
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vydrží, protože i ti menší si zaslouží šanci bojovat proti 
stejně starým vrstevníkům. Protože část dětí po letošní 
sezóně přechází do nově zřízeného týmu mladších 
žaček, budeme potřebovat doplnit kategorii mini 
a posílit i družstvo přípravky. Takže pokud vaše děti 
hledají vhodný kolektivní sport, přijďte se podívat na 
některý náš trénink. Trénujeme každé pondělí, středu 
a pátek od 17 do 18 hodin v sokolovně. Pro další 
informace navštivte stránky  www.hazenamenin.cz 
nebo facebook: Házená - Sokol Měnín.

Jiří Dolina

 Pokračujeme v plánovaných turnajích Jihomoravské 
ligy. Máme za sebou další turnaje v KP Brno, Nových 
Bránicích, Hustopečích a také první domácí turnaj 
odehraný v Měníně. V posledních třech jmenovaných 
se nám podařilo postavit jak družstvo starších mini
(9–10 let), tak družstvo přípravky (6–8 let). Jsme moc 
rádi, že dětí přibývá, což nám umožnilo založit 
i družstvo přípravky. 
 Hned na prvním turnaji bylo vidět, jak toto 
rozhodnutí pomohlo zvláště mladším dětem se 
zapojením do hry. Budeme rádi, pokud tento trend 

DRUŽSTVO MINIHÁZENÉ

POHÁDKOVÝ POTŮČEK 25. 5. 2019

SOKOL MĚNÍN
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TJ SOKOL MĚNÍN – CO PRO VÁS CHYSTÁME O PRÁZDNINÁCH? 

-
-
-

Příměstský sportovní tábor I –  od 12. do 16. srpna 2019
Příměstský sportovní tábor II –  od 19. do 23. srpna 2019
Letní kino – 16., 17.,  21., 23., 24. srpna 2019

SOKOL MĚNÍN

● Program:
12.00 Slavnostní zahájení

Malé překvapení
Utkání v házené:
12.30 naši nejmenší (mini a přípravka)
13.15 mladší žačky
14.15 dorostenky
15.15 ženy
16.15 muži

Oslavy pořádané 
při příležitosti 80. výročí založení házené v Měníně

TJ Sokol Měnín vás srdečně zve na 

● Po celou dobu výstava fotografií – průřez historií házené v Měníně.
● Ve večerních hodinách živá hudba. 

TJ Sokol MûnínTěšíme se na Vás.

Sobota 14. 9. 2019, sokolovna Mûnín
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 Celou akci ukončila velmi bohatá tombola, která 
obsahovala i zvířátka – straku, morče, králíka a hlavní 
výhru kozu. 
 Následně odpoledne Hospůdka na hřišti, SK Měnín 
a obec Měnín uspořádali akci v areálu hřiště. Na děti 
čekalo několik stanovišť s různými soutěžemi. Za 
pomoc s přípravou děkujeme paní Pavle a slečně 
Marice z Hospůdky, Báře Kiršové a Nele Dvořáčkové.   
 Po jejich splnění dostaly děti sladké odměny od pana 
starosty a také poukaz na ledňáčka a kofolu, které 
dětem pro tento den věnoval provozovatel Hospůdky 
pan Šváb. 
 Děti potěšilo velmi oblíbené malování na obličej, 
kterého se ujaly Martina Jochmanová, Terezie Žáková 
a Markéta Vykouřilová. 
 Akce pokračovala do večerních hodin. K tanci 
a poslechu zahrál pan René Misák. Nechyběly dobroty 
z grilu. 

Petra Kiršová

 1. června se každoročně po celé České republice 
slaví Den dětí. Ani v Měníně jsme nezaháleli. 
 Příznivci chytání ryb mohli tento den slavit již od 
6.30, kdy byly na rybníčku již tradiční Dětské rybářské 
závody. Děti pod dohledem rodičů si zde mohly 
zachytat. Z děvčat největší rybu chytila Karolína 
Kristová – amura 63 cm, nejvíce ryb chytil Jakub Zmrzlý, 
a to kapry 103 cm a 53 cm.

 Již tradiční Pálení čarodějnic proběhlo 30. dubna 
2019.  Mateřská škola Měnín tuto akci letos pořádala 
v dopoledních hodinách na sále radnice pro všechny 
děti, které školku navštěvují. 
 Aby to ostatním dětem nebylo líto, uspořádal 
SK Měnín společně s obcí a Hospůdkou na hřišti 
odpoledne také Pálení čarodějnic.
Pro děti jsme nachystali několik stanovišť se soutěžemi 
za odměny, malou diskotéku a samozřejmě nemohl 
chybět oheň s opékáním špekáčků. I když nás od rána 
strašily průtrže mračen, počasí se nakonec vyjasnilo 
a celá akce se povedla. 
 Dobrovolné vstupné, které bylo na této akci 
vybráno, bylo určeno k podpoře Charity Day 
v Těšanech. Částku 3 500 Kč předal místostarosta pan 
Daniel Wagner zástupcům této charitativní akce. 
Cílem Charity day v Těšanech bylo podpořit rodinu 
Kosmákovu a sen maminky Aleny, která se již 17 let 
stará o své tři tělesně postižené syny – trojčata. Snaží se 
pro ně a další postižené vybudovat chráněné bydlení.  
 Děkujeme vám všem, kteří jste přispěli. 

Petra Kiršová

DEN DĚTÍ

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

MĚNÍNSKÉ AKCE PRO DĚTI
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plnit všemožnou „havětí“. Taneční i módní show následně 
posuzovali a hodnotili přítomní členové poroty, nicméně 
úkol to byl nelehký a nezáviděníhodný. 
 Jak dopadlo celkové umístění jednotlivých družstev 
v konečném pořadí, můžete vidět v níže uvedené 
sestavě. Pro všechny účastnice letošní olympiády byly 
připraveny diplomy a drobné odměny, takže žádná 
neodešla s prázdnou. Ba, co víc, domů jistě odcházely 
obohaceny též o spoustu krásných setkání, nových 
informací a zkušeností. Věřím, že všichni navzájem 
prožili příjemný den s neopakovatelnou atmosférou. Na 
zpáteční cestu domů ke svým rodinám všem požehnal 
šlapanický děkan Jan Nekuda. Velký dík zaslouží 
pořadatelé a celý organizační tým v čele s Hankou 
a Františkem Kroutilovými, dále pak ti, kteří jakýmkoliv 
dílem přispěli ke zdaru celé akce, děvčatům 
modřického děkanství díky za hojnou účast, rodičům, 
kteří pro děti i jejich doprovod ochotně zajistili odvoz 
tam i zpět a v neposlední řadě pak také oběma 
katechetkám, které s děvčaty tento 12-ti hodinový 
sobotní maraton absolvovaly.  

     Sobotního rána dne 30. března 2019 v 8 hodin se 
v telnickém kostele sešlo na 160 děvčat z modřického 
děkanátu na 2. ročníku Dívčí olympiády. Naše sestava 
pěti dívek z Měnína soutěžila v mladší kategorii. Čekal 
je den bohatý na nejrůznější zážitky (vědomostní 
soutěž Chcete být biblionářem, skládání střípků 
fotografie svého farního kostela, výroba misijního 
růžence ke společné modlitbě, malování na tričko, 
taneční show i sportovní vyžití ve fotbalu) a díky 
tomuto nabitému programu se završil až ve večerních 
hodinách. Všechny zmíněné disciplíny se odehrávaly na 
stanovištích orlovny, sokolovny nebo v nafukovací hale. 
Výkony všech týmů bedlivě sledovali a zapisovali 
pořadatelé, aby je v samotném závěru celodenního 
zápolení mohli vyhodnotit.
 V průběhu odpoledne jsme se ještě jednou všichni 
setkali v kostele, kde jsme se spolu se sestrou Josefou, 
řeholnicí kongregace Chudých školských sester Naší 
Paní ve Slavkově u Brna, a také pastorační asistentkou 
Monikou Hoffmanovou modlili misijní růženec za 
všechny světové kontinenty. Zakončení odpoledního 
programu v kostele patřilo sestře Josefě, která se 
s ostatními podělila o osobní svědectví, jež se 
týkalo důležitého životního rozhodnutí.
 V 17 hodin jsme se postupně všichni sešli ve velkém 
sále telnické orlovny. Zde se konalo finálové vystoupení 
taneční soutěže, do níž se přes silnou konkurenci 
probojovala i naše děvčata! Poté jsme se alespoň 
symbolicky přenesli do zvířecí říše, jelikož na děvčata čekal 
poslední úkol – vytvořit v časovém limitu třiceti minut 
model zvířátka dle vlastní volby a ozdobit tak jednu 
z členek družstva; to vše pouze za pomoci roličky 
toaletního papíru, novin a lepicí pásky. Pak už jsme jen žasli 
nad tvořivostí a šikovností, se kterou daly holky průchod 
své fantazii a během chvíle se začalo pódium na orlovně 

DÍVČÍ OLYMPIÁDA

Konečné pořadí
 – mladší kategorie:

Syrovice, Blažovice,
Blučina, Telnice,
Jiříkovice, 
Modřice, Tvarožná,
Šlapanice A, Šlapanice B,
 PoŠuKov B, PoŠuKov A, 
Újezd u Brna A, Měnín,
Újezd u Brna B, 
PoŠuKov C, 
Moravany u Brna

MĚNÍNSKÁ FARNOST
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blízko, když vám zvon duní nad hlavou! A pak se nám 
naskytl úchvatný pohled dolů – to když jsme 
otevřeným oknem koukali na prostranství před 
kostelem, budovu měnínské radnice i na blízké okolí 
nad Blučinou. To byla vyhlídka, nádhera! Ten výstup 
nahoru vážně stál za to! Děkujeme tetě Růžence za čas, 
jež nám věnovala a který spolu s námi v toto středeční 
odpoledne strávila; dětem, jejich rodičům 
a sourozencům přejeme krásné letní dny a budeme se 
těšit na viděnou zase po prázdninách!

 Ve středu 29. května 2019 proběhla v odpoledních 
hodinách poslední hodina výuky náboženství v tomto 
školním roce pro žáky 1. stupně ZŠ, proto jsme se 
rozhodly s tetou Růženkou, že ji pojmeme netradičně 
a pozveme děti na exkurzi na věž měnínského kostela. 
Výpravu jsme rozdělily na dvě etapy – nejdříve šla 
1. a 2. třída, následně pak třeťáci. Každá skupina začala 
společné setkání v kostele před svatostánkem, kde jsme 
se modlili „ukazovací“ Otčenáš. Pak jsme si vysvětlovali 
důležité pojmy týkající se vnitřního prostoru chrámu, 
vyjmenovali hlavní body a místa, která by měly děti 
znát a poté jsme se již vydali vzhůru na věž. 
 Bočním vchodem jsme vystoupali na kůr, odkud 
jsme se mohli podívat z výšky do lodi kostela a zblízka si 
prohlédnout místní varhany. Poté jsme pokračovali po 
schodech dál nahoru. Ti, kteří mají z výšek strach nebo 
přinejmenším respekt, zůstali sedět na židlích na kůru, 
ostatní odvážlivci zdatně zvládli další příčky 
a pokračovali v dobrodružném výstupu, až se ocitli 
přímo ve věži. Zde jsme si prohlédli zvony – jeden velký 
uprostřed, ze dvou stran vždy jeden menší a ten 
nejmenší – umíráček. Dokonce se nám poštěstilo vidět 
jeden ze zvonů „v akci“. Je to, věru, zážitek stát tak 

 Čtyřicetidenní postní období příprav na největší 
křesťanské svátky v roce – Velikonoce – s sebou přináší 
prostor ke ztišení a rozjímání nad životem a utrpením 
Ježíše Krista, které vyvrcholilo jeho smrtí na kříži. Tyto 
události si každoročně připomínáme při pobožnostech 
křížové cesty, které se v naší farnosti konají každou 
postní neděli a také na Velký pátek. I v letošním roce 
jsme se společně scházeli v kostele sv. Markéty, přičemž 
každé nedělní odpoledne se při vedení pobožnosti 
střídaly různé skupiny osob, např. přítomné ženy, jindy 
maminky s dětmi nebo členové živého růžence. A nejen 
to, letos poprvé se podařilo zorganizovat křížovou 
cestu „na Vinohrádek“. 
 Teta Růženka Aujezdská s dětmi připravila ke každému 
ze čtrnácti zastavení krátký výjev, který cestou sehrály. 
Během těchto scének jsme tak doputovali s Ježíšem od 
Pilátova domu, kde byl odsouzen, až na Golgotu – místu 
jeho ukřižování. Velkou pochvalu za herecké ztvárnění této 
křížové cesty si zaslouží všichni účinkující, kteří pod 
vedením tety Růženky jednotlivé úryvky nacvičili a náš dík 
patří také vám všem, kteří jste se k nám při tomto průvodu 
připojili.          

KŘÍŽOVÁ CESTA NA VINOHRÁDEK 

VÝSTUP NA VĚŽ KOSTELA

Příspěvky farnosti připravila Jaroslava Novotňáková.

MĚNÍNSKÁ FARNOST
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týden bránila a po týdnu bojů, 20. dubna, bylo území 
osvobozeno.
Zkázu na hospodářství dokumentují fotografie, které 
po skončení bojů pořídil pan František Sklenský. Vše se 
postupně opravovalo, jen dvůr Karlov byl pro značné 
poškození zcela odstraněn.

Jan Pustina

V minulém vydání Měnínského zpravodaje č. 1/2019 
již byly popsány válečné události a také připomenuty 
škody na majetku měnínských občanů.
V tomto dovětku se vracíme k válečným událostem na 
hospodářství Státního statku Židlochovice. Jedná se 
o území kolem dvorů Karlov, Nový Dvůr a Jalovisko 
a Rumunské bažantnice. Toto území německá obrana 

Karlov

Jalovisko

Nový Dvůr

Karlov

Jalovisko

Měnín

VÁLEČNÉ UDÁLOSTI V KATASTRU MĚNÍNA V DUBNU 1945
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 Ve čtvrtek 28. března, na Den učitelů, uspořádalo Kino 
Měnín koncert studentů brněnské konzervatoře. Název 
koncertu „Jarní swing mladých“ zcela odpovídal jeho 
duchu. Vystoupili studenti 2. a 3. ročníků instrumentálních 
oborů, pod taktovkou prof. Kamily Zenklové.  
 Hodinový  program  byl rozdělen na dvě části. V první 
půli  večera zahrál dechový žesťový sextet, obohacený 
dvěma klarinety a bicími. Repertoár sestával ze svěžích 
swingových evergreenů, jak českých, tak i světových. Tento 
soubor byl ve druhé půli  vystřídán složkou vokální 
– cca 12členným sborečkem. Opět swing, nechyběly ani 
spirituály či tradicionály. Závěrem se obě složky spojily, aby  
všichni zahráli a zazpívali společně. 
 Atmosféra v téměř zcela zaplněném sále kina byla 
uvolněná, příjemná a inspirativní. Diváci si vynutili 
přídavek, odměnili účinkující dlouhotrvajícím 
potleskem a odcházeli domů opravdu jarně naladěni. 

    Emil Skoták

Kino Měnín jde s dobou, a proto zavádíme online prodej 
vstupenek pomocí portálu WWW.SMSTICKET.CZ.
Systém byl spuštěn 14. 5. 2019.

Jaké jsou výhody prodejního systému?

JEDNODUCHÝ A RYCHLÝ NÁKUP ONLINE
Pohodlně nakoupíte vstupenky online ze všech zařízení 
(počítač, mobil, tablet), máte jisté místo a nemusíte stát 
frontu u pokladny.
VSTUPENKY NEMUSÍTE TISKNOUT
Vstupenky najdete v e-mailu a také ve formě PDF 
v příloze (pro tisk na domácí tiskárně) a zároveň vám 
dojdou na váš telefon pomocí sms zprávy.
NÁKUP BEZ NUTNOSTI SE REGISTROVAT
Volitelná registrace vám umožní uložit si vstupenky 
ve vašem účtu a mít je tak kdykoliv znovu k dispozici. 
Zároveň získáte přehledné rozhraní pro přeposlání 
vstupenky kamarádům a budete mít přehled, na jaké 
další akce se kamarádi chystají. Ale registrovat se 
nemusíte! 
VELKÉ MNOŽSTVÍ PLATEBNÍCH METOD
Vstupenky můžete zaplatit platební kartou, běžným 
a online bankovním převodem, benefitní kartou 
Edenred nebo také populárním PayPalem.
Pro nákup v hotovosti lze využít prodejní místa nebo se 
zastavit přímo v měnínském kině.
ONLINE PLATBY BEZ DALŠÍCH SKRYTÝCH POPLATKŮ
V ceně vstupenky jsou zahrnuty všechny náklady a 
transakční poplatky, pouze u platební metody Edenred 
a PayPal je přičten drobný poplatek.
MÁTE PŘEHLED O DOSTUPNOSTI MÍST NA PŘEDSTAVENÍ
V systému můžete sledovat, jak se plní sál a tím tak 
reagovat, zda si koupit vstupenku online nebo koupit 
až na místě na pokladně.

Jak na to?

-

-

-
-
-
-

-

Ve svém internetovém prohlížeči  si otevřete www.
smsticket.cz nebo jednoduše kliknete na odkaz na 
stánkách kina nebo facebooku.
Najdete si představení, na které chcete jít nebo 
vyhledáte akce kina zadáním „kino měnín“ 
Rozkliknete akci a dáte „koupit“. 
Vyberete si místo.
Zobrazí se vám vybrané místo a kliknete na pokračovat.
Zadáte svůj e-mail a telefonní číslo popřípadě jméno, 
kam vám dojde potvrzení o zaplacení a místenka 
(můžete poslat i někomu blízkému jako dárek).
Vyberete platbu.

A to je vše. Máte svoje místo a nezdržujete se při 
odbavení na pokladně.
Při vstupu do sálu jen ukážete sms zprávu ve svém 
telefonu nebo vytisknutou vstupenku, která vám dojde 
v PDF na e-mail. To už záleží na vás.
Samozřejmě si můžete koupit vstupenky přímo 
v kině na všechna zveřejněná představení. Pokladna je 
vždy otevřena hodinu před každým promítáním. 
Koupit můžete vstupenky i na prodejních místech 
smsticket po celé ČR. Prodejní místa naleznete zde 
https://www.smsticket.cz/prodejni-mista. 

V případě jakýchkoli dotazů volejte 733 737 867 
nebo pište na info@kinomenin.cz. 

Marek Chudáček

KINO MĚNÍN – PRODEJNÍ SYSTÉM

JARNÍ SWING MLADÝCH ZAPLNIL KINO V MĚNÍNĚ

KINO MĚNÍN 



tiskové služby pro firmy, školy, státní správu a každého z nás
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odnosky



16. 8. 2019 Cesta do pravěku
Cesta do pravěku filmového kouzelníka karla Zemana se stala průlomovým filmem, 
dobrodružnou a trikovou legendou české i světové kinematografie. Film prošel digi-
tálním restaurováním v rámci projektu „Čistíme svět fantazie“. Díky kompletní tech-
nické renovaci dostal takovou podobu, jakou měl při své premiéře v roce 1955. České
znění, 70 kč.

17. 8. 2019 Woodstock
Původně plánovaný třídenní festival se díky nepřízni počasí natáhl na čtyři dny. 
17. srpna přesně před 50 lety na podiu hráli Canned heat, Santana a další. a vy budete
moci Woodstock z roku 1969 zažít skrze plátno letního kina také. Film, který v roce 
1970 získal oscara jako nejlepší dokument, brilantně přibližuje jedinečný masový pro-
žitek dnes již legendárního rockového festivalu a skvělé výkony účinkujících. uSa, 1970, 
228 min, 70 kč.

21. 8. 2019 Bohemian Rhapsody
Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh. Bohemian 
rhapsody popisuje hudební dráhu i jedinečnou životní a uměleckou jízdu Freddieho
Mercuryho od založení skupiny Queen až po památný koncert live aid v roce 1985. 
originální znění s titulky, 134 min., 90 kč.

23. 8. 2019 Jak vycvičit draka 3
Mladý viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v pokračování úspěšné dobrodružné
animované série Jak vycvičit draka. Společně budou hledat Skrytý svět, jedinou naději
na záchranu lidskodračího společenství. České znění, 104 min., 70 kč.

24. 8. 2019 Ženy v běhu
komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti. České znění, 93 min., 90 kč.

Areál sokolovny Měnín ● Začátky ve 21.00
Hrajeme za každého počasí. Pouze v případě silného deště, bouřky a větru se akce ruší.

v areálu MěnínSké Sokolovny 

a TJ Sokol Měnín uvádějí

Letní kino Mûnín
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