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 Koncem roku 2018 na popud starosty obce se rada 
obce začala zabývat možností využití služeb Městské 
policie Židlochovice jako obecní policie při zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších 
úkolů podle zákona o obecní policii na katastru obce. 
Požadavek na tuto službu vyvstal ze situace při řešení 
prohřešků a přestupků, které neřeší, případně nechce 
řešit policie ČR – policie státu. Tyto situace musí tedy 
řešit vedení obce, především starosta obce, a ne vždy se 
podařily vyřešit ku prospěchu věci. Tato záležitost byla 
předložena zastupitelstvu obce na jeho zasedání 
č. 01/2019 dne 7.2.2019. Usnesením bylo rozhodnuto, 
že bude projednána možnost využití služeb Městské 
policie Židlochovice. Starostou bylo osloveno město 
Židlochovice a jeho policie. S vedoucím strážníkem 
městské policie byly projednány možnosti městské 
policie. Ty byly předloženy zastupitelstvu na jeho 
zasedání č. 05/2019 dne 28. 6. 2019. Usnesením bylo 
rozhodnuto sjednat smlouvu s městem Židlochovice  
na služby městské policie. Byla zvolena varianta na 
služby v rozsahu 0,2  úvazku strážníka. Město Židlocho-
vice připravilo příslušnou veřejnoprávní smlouvu 
o výkonu úkolů obecní policie podle ustanovení 
zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii a zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů. Smlouvu, schválenou Radou Města Židlocho-
vice, projednalo a schválilo zastupitelstvo obce na svém 
zasedání č. 06/2019 dne 22. 8. 23019. Schválená 
smlouva bude zveřejněna na oficiálních stránkách obce 
po udělení souhlasu s uzavřením smlouvy Krajským 
úřadem Jihomoravského kraje.

Průběh projednávání v orgánu obce:

V/6 -  Spolupráce s Městskou policií Židlochovice
 ZO bylo seznámeno s činností Městské policie 
Židlochovice při zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona 
o obecní policii č. 553/1991 Sb. nebo zvláštního zákona, 
kterou vykonává v obcích patřících do ORP Židlocho-
vice. Naše obec má možnost využít činností Městské 
policie Židlochovice. Starosta obce bude kontaktovat 
a projednávat se zástupci města Židlochovice možnost 
využití činností Městské policie Židlochovice. 

Usnesení V/6: ZO pověřuje starostu obce projednáním 
využití činností Městské policie Židlochovice pro zabezpe-
čování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění 
dalších úkolů podle zákona o obecní policii s městem 
Židlochovice.       

Hlasování:  pro - proti - zdržel se
                                                                              13  -   0  -  0

VI/14 – Městská policie Židlochovice
 Obec Měnín obdržela informaci o možných 
nákladech na činnost Městské policie Židlochovice 
v obci Měnín. Existují dvě varianty: 
1) Úvazek 1 strážníka 
     – náklady 500.000,- Kč a 20.000,- Kč na budovu, 
     tedy 520.000,- Kč
2) Úvazek 0,2 strážníka 
     – náklady 125.000,- Kč a 5.000,- Kč na budovu, 
     tedy 130.000,- Kč.
 Tyto náklady jsou roční. Při výjezdu dvoučlenné 
hlídky se cena nezvyšuje. 

Usnesení VI/14: ZO rozhodlo, že se sjedná smlouva 
s městem Židlochovice na služby městské policie 
Židlochovice při zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona 
o obecní policii (č. 553/1991 Sb.) nebo zvláštního zákona 
pro obec Měnín v rozsahu 0,2 úvazku strážníka.

Hlasování:  Pro - proti - zdržel se
                                                                             12  -  0  -  0

VI/4 – Veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů 
obecní policie
 Smluvními stranami jsou město Židlochovice, 
Masarykova 100, Židlochovice a obec Měnín, Měnín 34. 
Podle ustanovení § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní 
policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
o obecní policii), a podle ustanovení § 159 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, bude Městská policie Židlochovice (dále jen 
MP Židlochovice) vykonávat na území obce úkoly 
obecní policie dle ustanovení § 2 zákona o obecní 
policii nebo zvláštního zákona. MP Židlochovice bude 
výše uvedené úkoly vykonávat ode dne uzavření této 
smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že úkoly na 
základě této veřejnoprávní smlouvy bude v rozsahu 
0,2 úvazku vykonávat 10 strážníků v rámci nepřetržité 
služby, vždy však na základě konkrétního, předem 
dohodnutého, rozpisu služeb nebo na základě pokynu 
starosty obce po dohodě se starostou města. Za výkon 
předmětu smlouvy poskytne obec ze svého rozpočtu 
městu na jeho účet u KB Brno-venkov 
č. 2027059319/0100 měsíčně příspěvek ve výši 
10.800,- Kč (slovy deset tisíc osm set korun českých). 
Město bude příspěvek fakturovat 2x ročně, vždy do 
dvou měsíců po ukončení pololetí příslušného 
kalendářního roku. Tato smlouva se uzavírá na dobu 
neurčitou a je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje o udělení 
souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.

ZAHÁJENÍ SPOLUPRÁCE OBCE S MĚSTSKOU POLICIÍ ŽIDLOCHOVICE



|   3   |

|   zprávy z obce   |
-

Zastupitelstvo obce projedná výše uvedenou 
veřejnoprávní smlouvu na dnešním zasedání ZO 
a taktéž provede hlasování o jejím schválení.

Usnesení VI/4:  ZO rozhodlo, že projednání a schválení 
veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů obecní policie 
s městem Židlochovice provede na dnešním zasedání ZO 
Měnín a schvaluje Veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů 
obecní policie s městem Židlochovice; smlouva je přílohou 
tohoto usnesení.

Hlasování: Pro -  proti  -  zdržel se
                                                                            10  -   0  -  0     

Náplň činnosti Městské policie Židlochovice

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona 
o obecní policii (č. 553/1991 Sb.) nebo zvláštního 
zákona:

a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku 
(preventivní a kontrolní činnost v obci a v jejím 
katastrálním území)

b) dohlíží na dodržování pravidel občanského 
soužití (řešení a urovnání neshod mezi spoluobčany 
obce)

c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek 
a nařízení obce (možnost pokutování porušení 
vyhlášek a nařízení obce)

d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo 
zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost 
a plynulost provozu na pozemních komunikacích 
(možnost pokutovat porušení místní úpravy provozu na 
pozemních komunikacích – zejména dopravní značení, 
stání na chodníku, rychlost)

e) se podílí na dodržování právních předpisů o 
ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých 

povinností a oprávnění stanovených tímto nebo 
zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení 
(krádeže, černé skládky, neoprávněné zábory veřejného 
prostranství atd.)

f ) se podílí na prevenci kriminality v obci (provádí 
přednášky pro seniory a školy, školky – samotná 
přítomnost strážníků v obci)

g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na 
veřejných prostranstvích v obci (možnost pokutování 
znečištění veřejného prostranství)

h) odhaluje přestupky, jejichž projednávání je 
v působnosti obce (možnost pokutovat přestupky 
proti majetku, občanskému soužití, veřejnému pořádku 
a dopravě)

i) poskytuje za účelem zpracování statistických 
údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) 
na požádání údaje o obecní policii.

 Dále se městská policie zaměřuje na provádění 
odchytu toulavých zvířat v obci, usměrňování 
dopravy v obci, na kontrolu nad dodržováním 
obecně závazných vyhlášek obce, dohlížení na 
veřejný pořádek při kulturních a sportovních akcích 
konaných obcí, zabezpečení ostrahy obecních 
objektů a provozování kamerových systémů 
zřízených obcí.

Městská policie Židlochovice
Komenského 38, 667 01 Židlochovice                                                                                                         
547 238 215  telefon
604 290 319  pohotovostní mobil (nepřetržitý provoz)

Působnost městské policie Židlochovice: 
Městská policie Židlochovice zabezpečuje činnost pro 
obce Židlochovice, Žabčice, Vojkovice, Blučina, 
Sokolnice, Kobylnice, Holasice, Rajhradice, Rajhrad, 
Opatovice, Popovice, Těšany, Syrovice a Měnín.

Ilustrace Matyáš Sedláček
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 V roce 2016 naše obec spolupracovala na přípravě 
publikace „Brněnsko z nebe“ se společností  CBS 
Nakladatelství ze Zlína. V této knize má obec vlastní 
prezentaci. Bohužel se u této příležitosti provést letecké 
snímkování obce nepodařilo. V následujících letech 
zapojili jsme se do dalších projektů nakladatelství, 
např. tvorby malované mapy Brno – venkov. 
V letošním roce na jaře se naskytla příležitost zapojit 
se do projektu CBS Nakladatelství, pilotů a fotografů 
ze Slovenska. Společně se věnovali leteckému 
snímkování vybraných obcí České republiky a následné 
tvorbě fotografických produktů z tohoto snímkování. 
Naše obec využila této možnosti a zapojila se do tohoto 
projektu. 
 Obsahem balíčku leteckého snímkování je šikmé 
letecké fotografování v dohodnutém množství. Snímky 
není možné vzájemně skládat dohromady. V případě 
obcí se dodavatel snaží zachytit všechny zastavěné části 
v katastru obce, přičemž nezaručuje, že bude vzhledem 
na terén, porost a úhel fotografování viditelná každá 
stavba. Součástí balíčku jsou i nevýhradní, třetí osobě 
neprodejná práva na šíření snímků, ale také práva 
výhradní se souhlasem majitele, které dodavatel 
potvrdí a dodá při dodávce fotografií. Obec održela USB 
kartu s upravenými i neupravenými fotografiemi, tedy 
všechny fotografie, které nad naší obcí byly nafoceny, 
vytištěné fotografie ve formátu A3 a souhlas autora na 
další šíření díla. Souhlas autora spočívá udělení obci 
nevýhradní sublicenci na použití fotografií 
v následujícím rozsahu: vyhotovení fotografií jejich 
rozmnožením, v knihách, časopisech atd., veřejném 
rozšiřování originálních fotek,  veřejném vystavení 
fotografií na internetu, na výstavě, zařazení fotografií 
do souborného díla.
 Informace firmy o průběhu fotografování: Létat 
a fotografovat začínáme v květnu, když už je celá krajina 
zelená, až do konce srpna. Když počasí přeje, práce 
končí obyčejně koncem července. Na fotografování 
využíváme každý pěkný slunečný den, pokud není na 
obloze příliš mnoho mraků, které by způsobovaly na 
fotografiích nepříjemné stíny. Létáme s letadly VIPER 
SD4 a VIVAT L-13 SE, které poskytují posádce krásný 
výhled a zároveň dokážou létat dost pomalu na to, aby 
měl fotograf čas připravit si kompozici na pěkný záběr. 
Fotografujeme profesionálními digitálními 
zrcadlovkami NIKON D800E a D810 s rozlišením 
až 36,3 MPIX. Toto rozlišení a také velký obrazový čip 
umožňuje tisk fotografií ve velkých rozměrech, 
například ve formátu 150 x100 cm a více. 
 Používáme objektivy Nikon AF-S Nikkor 24-120 mm 
f/4G ED VR, které umožňují vytvořit širokoúhlé záběry 
krajiny a také detaily dominant v obci. Tato technika se

AEROFOTO 2019 ANEB MĚNÍN Z NEBE

na většině dronů nedá použít, proto používáme letadla. 
Naše sehrané posádky pilotů a fotografů mají 
několikaleté zkušenosti s leteckým fotografováním,
 což zaručuje vysokou kvalitu této služby. Co všechno 
fotografujeme: několik celkových záběrů obce 
s panoramatem fotografovaných po slunci a několik 
záběrů se sluncem z boku. Několik kolmějších záběrů 
celé obce. Úplně kolmé záběry běžně neděláme, pokud 
nebylo dopředu dohodnuto za příplatek. Přiblížení na 
jednotlivé části obce, přičemž nesmí chybět ani jedna 
zastavěná část obce v katastru. Maximální možné 
přiblížení na jednotlivé zajímavé objekty (standardně 
při každé obci OÚ, kostely, významné památky, 
hřbitovy, fotbalové hřiště, náměstí, kulturní dům, školy 
a jiné výrazné dominanty). Nevyhotovujeme snímky 
průmyslových a vojenských objektů, na které se 
vztahuje zákaz fotografování. Fotografuje se z výšky 
150 až 300 m nad zemí, přičemž bereme v úvahu 
zejména předpisy a bezpečnost. Na určité oblasti se 
vztahuje zákaz letové činnosti. Pokud se tento zákaz 
zákazníka týká, bude o něm informován.
 Vybrané fotografie následně upravuje grafik. 
Všechny fotografie (upravené i neupravené) dodáváme 
zákazníkovi v elektronické podobě nahrané na USB 
kartě a upravené fotografie v objednaném počtu 
dodáváme i vytištěné ve formátu SRA3 (320 x 450 mm). 
Fotografie nahrané na USB kartě ukládáme ve formátu .
jpg (v náhledové i plné kvalitě) a také ve formátu .
NEF. Kartu USB a vytištěné fotografie zasíláme 
zákazníkovi nejpozději do 15. 9. 2019 poštou spolu 
s konečnou fakturou. Pokud má klient objednaný 
velkoformátový tisk plakátu nebo tabule, po doručení 
fotografií si jednu vybere, oznámí nám její název, my ji 
vytiskneme a následně pošleme. V rámci objednávky 
poskytujeme i nevýhradní práva na další šíření 
fotografií. Fotografie může klient využívat libovolně 
a bez omezení na vlastní propagační účely. Může je 
tisknout, použít na web nebo na své propagační 
materiály. Podmínkou je zachování autorské značky – 
loga „Česko z nebe“ v rohu fotografie. Spolu 
s fotografiemi od nás klient obdrží i souhlas na další 
šíření díla. Tato práva klient nemůže poskytnout třetí 
osobě bez našeho souhlasu.

 Jak samotné letecké fotografování vypadá lze 
shlédnout ve videoreportáži na odkazu: 

https://www.youtube.com/
watch?v=6BVtgJOIHDE&feature=youtu.be
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 Jednou z aktivit, která byla zahrnuta do 
programových opatření „Podpora aktivního 
sportovního a kulturního života“ v rámci cíle Spokojení 
občané Měnína z Programu rozvoje obce na období 
2015–2020, je realizace street workoutového hřiště.  
K vybudování workoutového hřiště v Měníně došlo 
v letošním roce. Pro umístění  byla vybrána lokalita 
obecních pozemků vedle dětského hřiště v blízkosti 
víceúčelového umělohmotného hřiště a fotbalového 
areálu. Umístění workoutového hřiště bylo zvoleno tak, 
aby doplňovalo možnosti sportovních volnočasových 
aktivit obyvatel  v rámci sportovního areálu. Hřiště 
s  workoutovou sestavou je určeno pro široké spektrum 
zájemců nejen z řad sportovců. Je určeno aktivním 
sportovcům, dětem a mládeži. Může je využívat  
sportovně založená veřejnost všech věkových kategorií, 
rodiny s dětmi i návštěvníci obce. Sestava workoutu, 
označena Woclub Small Pro, od firmy Workout club 
parks z Ostravy-Radvanic, tvoří jeden celek s co 
největším spektrem rozmanitých prvků cvičení a slouží 
k protahování a posilování vlastní váhou těla. Je určena 
pro obce do 2000 obyvatel a tvoří ji  hrazdy, svislá 
hrazda, hrazda W bar, hrazda Human Flag, bradla PRO, 
žebřiny Monkey bar, stupňovaná lavice L, otočná lavice, 
stalky, upevnění gymnastických kruhů Ring Holder 
a informační tabule. Součástí jsou i gymnastické kruhy, 
které je možno umístit na upevnění kruhů, lze je 
zapůjčit na obci. 

 Celková cena, kterou obec za zhotovení 
workoutového hřiště zaplatila,  je 534.992  Kč s DPH. 
V této hodnotě bylo workoutové hřiště zařazeno do 
majetku obce. Snahou obce bylo získat na vybudování 
hřiště dotační podporu z dotačního titulu ministerstva 
pro místní rozvoj ČR „Podpora budování a obnovy míst 
aktivního a pasívního rozvoje odpočinku“ 
podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“. 
Bohužel tato finanční dotační podpora obci nebyla 
přidělena. Workoutové hřiště bylo firmou Workout club 
parks předáno obci v druhé polovině května. Od této 
doby bylo dáno veřejnosti do užívání. Je třeba, aby se 
sportovní veřejnost při využívání workoutového hřiště 
řídila instrukcemi z informační tabule.

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ MĚNÍN
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 Proč „hornické“ domky? Pracovníci naftových závodů 
v Měníně byli zařazeni do hornické kategorie. Tak  jako 
ve všech místech, kde se vyskytovaly hornické profese, 
tak se i v Měníně konaly „hornické dny“. Probíhaly na  
hřišti u sokolovny. Takový nový jarmark, který starší 
generace dříve dvakrát ročně zažívala na návsi v 
Měníně. Pro pracovníky „Nafty“ i okolní obce 
to byl menší svátek. 
 Měnínský závod v Žerotíně se rozšiřoval
a modernizoval. Již v letech 1954 až 1956 došlo k jeho 
plynofikaci. Téměř 28 let před plynofikací obce. V těchto 
letech bylo pro pracovníky nafty postaveno v obci 
„za humny“ 6 domků. A název hornické domky byl 
na světě. Dostaly domovní čísla 302–307. 

Kdo byli první obyvatelé?
 č. p. 302 – Jan Ďásek, 303 – Václav Konečný
 č. p. 304 – Rudolf Palán, 305 – Alois Zmrzlý
 č.p. 306 – Lubomír Muric a 307 – Václav Čermák
 
 V průběhu 63 roků od předání do užívání se měnili 
původní obyvatelé. V současné době zůstávají rodiny 
po Václavu Čermákovi a Aloisi Zmrzlém. Za uvedené 
období došlo k přestavbám původního typu domu 
na běžný vzhled venkovské zástavby, jak ji v Měníně 
známe. 
 Postupně se prostor „za humny“ upravoval. Byly 
zavedeny všechny inženýrské sítě a upravena 
komunikace. Zapomíná se i dřívější název „za humny“. 
Ulice se oficiálně jmenuje Ruská již od roku 1919 na 
počest československých legionářů bojujících v Rusku. 
Málokdo ví, že po legionářích byly v té době 
pojmenovány další ulice: nynější ulice Na zahrádkách 
nesla jméno Francouzská a ulice Kozí se jmenovala 
Italská. 
 

Původní vzhled všech domů z let 1956

Štěrkování cesty „za humny“ – rok 1966–1967

Další informace k těžbě nafty v Měníně můžete nalézt 
v publikaci „Měnín v minulosti a dnes“ vydané Obcí 
Měnín v roce 2000. 
                                                      Připravil Jan Pustina

HORNICKÉ DOMKY V MĚNÍNĚ

Fotografie 
dorostenců 

Sokola Měnín 
z 18. června 

1924 pořízená 
při vítání 

prezidenta 
T. G. Masaryka 

projíždějícího 
Měnínem.

Poznáte někoho 
ze svých předků? 
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 Jak už je v Měníně tradicí dlouhá léta, tak i letos se
 u nás konaly Markétské hody. Konají se nejbližší víkend 
k datu 13. července – právě na svátek sv. Markéty, 
které je zasvěcen náš kostel. 
 Jako stárci jsme se na naše hody připravovali už od 
konce dubna, protože jsme věděli, že je před námi dost 
práce. A taky bylo. Ze začátku pro nás bylo důležité, 
abychom uměli všichni zpívat a tančit. Během příprav 
jsme si udělali věci, co jsou pro hody potřeba (výzdoba, 
mašličky…)
 Hody se blížily a my na místním hřišti, kde se celé 
hody odehrávají, strávili celé dny. Už jen proto, 
abychom nachystali a uklidili areál a také dopilovali 
poslední věci.
 Čtvrtek a pátek je pro nás stárky největší práce, 
to už se  až do úterního rána neobjevujeme doma. 
Je potřeba nachystat máju, břízky, ozdobit celý areál.
 Pátek je ve znamení stavění máje a májky u hlavní 
stárky a společného večera. 
 Samotné hody začínají zvaním, kdy stárci chodí zvát 
v krojích po domech a zvou na večerní zábavu 
a krojovanou neděli, která začíná ráno v kostele na mši 
svaté, pokračuje průvodem obcí a zakončena je na hřišti 
moravskou besedou a zábavou s dechovou kapelou.
 Pondělní zábavu mají na starosti ženáčské páry, 
které jdou rovněž průvodem obcí a večer se starají 
o zábavu pod májou.
 Naše hody jsou největší kulturní akcí pro celou obec. 
Pro nás stárky je to už taková srdeční záležitost, protože 
trávíme mnoho času s lidmi, se kterými máme úžasnou 
partu a nevadí nám ani to, že u toho musíme udělat 
i nespočet práce.

HODY 2019

Text připravila hlavní stárka Simona Žáková
Fotografoval Jiří Doležal
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JAK JSEM POTKALA MAJDU
 
 Milí čtenáři našich Psích etud, na začátek se vám 
musím omluvit za to, že jsme v minulém čísle s naším 
článkem chyběli. Měli jsme v plánu navázat na poslední 
povídání o naší smečce a na řadě byl příběh naší 
Madlenky. Shodou okolností nám pár dní před 
uzávěrkou Zpravodaje nečekaně zemřela na srdeční 
potíže. Byl to pro nás šok a bylo velmi těžké článek 
odeslat. 
 Nicméně, Majda se do naší smečky zapsala tak silně, 
že by byla veliká škoda se s vámi o její příběh nepodělit. 
A proto zde máte pokračování:

 Když jsme se pomalu stávali spokojenou tříčlennou 
smečkou – já, můj muž a Vincík, začala jsem mít chuť 
ověřit si své dovednosti a zkušenosti na novém psovi. 
V té době se náhodou na Facebooku objevil příspěvek 
od kamarádky, od které jsem si Vincka pořídila. 
Její babička by ráda darovala svou rok a půl starou 
fenku, kterou už kvůli svému zdravotnímu stavu 
a temperamentu fenky nezvládala. Dohodli jsme se 
s mužem, že on začne cvičit s Vincou, aby se naučil 
s ním perfektně fungovat, a já se postarám o Majdu.

Krátká paměť, dlouhé vedení
 A já byla opět hodně překvapená. Zjistila jsem, že 
jsem úplně zapomněla, jak náročné je mít nového psa, 
který je nepopsaný list, co se týče poslušnosti a navíc je 
královnou všehomíra. Madlenka byla zvyklá opanovat 
jak prostředí, tak také ostatní členy smečky. Navíc byla 
temperamentem úplně jiná než Vinca. Energie v ní jen 
hrála, nevydržela v klidu posedět. Byla zvyklá být 
s předchozí paničkou celé dny, takže když jsem někam 
odešla s Vinckem a ona zůstala doma, vyváděla jak 
pominutá – hodiny vydržela štěkat. Kradla jídlo ze stolu 
i z linky. Bála se vysavače. Venku měla svůj vlastní svět, 
žila si ve své vlastní bublince. S cizími psy se nemusela, 
jen Vincka naštěstí přijala. Hezky se na něj navázala, 
i když jsme si museli na začátku sjednat hranice 
a pořádek ve smečce.

Opět od Adama
 Musela jsem s ní jít úplně od začátku, učila jsem se, 
jak jí dát prostor v jejím tempu, protože jsem na ni měla 
zpočátku přehnané nároky. Byla jsem u Vincka zvyklá, 
že už spoustu věcí zvládá a zapomněla jsem, že to 
u nového psa není samozřejmost. Věci, které mi 
fungovaly s Vinckem, najednou s Majdou vůbec 
nefungovaly. Byla velice lekavá, ze všeho nejistá, při 
výcviku stále uskakovala, takže mi tak jednou málem 
skočila pod auto. Bavily ji úplně jiné věci než Vincka. 

PSÍ ETUDY

Obranu jsme časem dělat přestaly, protože k pachateli 
s radostí běžela a pak před ním skákala jak jojo.

1+1 = moc
 Také jsem se musela naučit pracovat a žít se dvěma 
psy naráz. Zvládnout je logisticky. Každý z nich musel 
mít vlastní místo na předsednutí i u nohy. Učila jsem se, 
jak jim velet společně, jak je nemást, když jsem něco 
chtěla jen po jednom, jak mezi nimi udržovat 
pohodovou atmosféru, jak usměrňovat jejich interakce. 
A také jsem se učila, jak fungovat s mým mužem. 
Museli jsme se naučit hodně si předávat informace 
ohledně přístupu i chování našich mazlíčků, abychom 
všichni vytvořili tým a táhli za jeden provaz.

1+1 = málo?
 Tak jsme se spolu ladili, až jsem byla spokojená, jak 
jsme vyladění. Ve finále byl výcvik Majdy nepoměrně 
kratší než Vincka. Nejen, že už jsme my měli spoustu 
věcí zautomatizovaných, ale hodně odezírala od Vinci. 
Na cvičák jsem už chodila asi 5 let, a pomalu jsem se 
zase začínala nudit. Chtěla jsem vyzkoušet cvičit i další 
psy, protože jsem si u Majdy uvědomila, jak je důležité 
přistupovat ke každému psovi individuálně, nacítit ho, 
naladit se na něj a hlavně se naučit jej důsledně 
pozorovat. Nebyl v tom žádný úmysl, jen mě to hrozně 
zajímalo a bavilo. Jednoho dne se mi naskytla 
příležitost. Jeden kluk z naší cvičící skupiny musel jet do 
práce a chtěl si nechat odcvičit psa, ale paní, která mu 
jej cvičila, už cvičila jiného. Tak jsem se nabídla, že jej 
odcvičím.

Růst svalů
 A od té doby jsem postupně začala pod dohledem 
a ochrannou rukou našeho cvičitele, který se stal mým 
guru, cvičit další psy. Moc mě to bavilo, i když jsem 
měla zase pocit, že jsem úplně na začátku. Bylo pro mě 
náročné se na cizí psy rychle naladit, abychom zvládli 
za hodinu a půl i něco odmakat. Někteří psi vážili téměř 
stejně jako já, a tak vznikaly komické situace, kdy mě 
třeba pes prostě odvlekl na druhou stranu cvičáku. 
Pravidelně jsem chodila domů k smrti unavená, 
domlácená od košíků a doškrabaná, jako by mě někdo 
týral. Učila jsem se, jak neustupovat před negativní 
energií, kterou občas na mě psi chrlili, když mi dávali 
najevo, že to, co chci, prostě neudělají. Cítila jsem 
velikou zodpovědnost vůči jejich vlastním 
pánečkům,  snažila jsem se ani gestem neustoupit, jen 
to rozdýchávat.
 V průběhu času jsem najednou z  „občasné 
výpomoci“ byla na cvičáku 4x týdně, vždy po práci až 
téměř do půlnoci. Začala jsem kromě cvičení dělat 
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i další činnosti, které vyžadovaly více samostatnosti při 
kontaktu se psy, a asi po dvou letech jsem byla úplně 
vyčerpaná a cizí psy už jsem nechtěla ani vidět.

Konec, zvonec
 Přestěhovali jsme na vesnici a já přestala na cvičák 
jezdit úplně. Bylo to pro mě z ruky, neměla jsem auto. 
Majda s Vinckem byli v cajku a nám začali úplně jiné 
starosti. Hypotéka, dům, vesnický život pro městské lidi. 
V té době jsem se od výcviku psů vzdálila. Odešla jsem 
z práce sociálního pracovníka a zkoušela rozjet vlastní 
podnikání v oboru prodeje kosmetiky. S mužem jsme se 
vzali, pejsci samozřejmě byli na obřadu s námi, a kdyby 
mohli, tak by nám i svědčili.

Čivava na cvičáku
 V tomto období k nám začali dávat kamarádi své psy 
na hlídání, když odjeli na dovolenou. Pes jedné naší 
kamarádky u nás byl po několik měsíců vždy půlku 
týdne, když měla pracovní povinnosti. Začínali se na nás 
však obracet i cizí lidé s žádostí o radu, jak mít 
vychované psy, jako máme my. Dávala jsem jim kontakt 
na našeho cvičitele a někteří se do cvičení nadšeně 
vrhli. Byla však skupina lidí, kteří z různých důvodů na 

cvičák nechtěli. A ti se stále obraceli na nás. Přelomová 
práce byla s našimi známými, kteří měli velmi 
ustrašenou čivavu. Nedokázala jsem si představit, 
že by začali chodit na cvičák, ale její chování už bylo 
neúnosné. Stačilo však pár konzultací a našim známým 
i čivavě se ulevilo. Známí byli spokojení a začali nás 
doporučovat dál. Já jsem se pomalu začala zabývat 
myšlenkou – co když je toto moje cesta? Ale raději jsem 
ji zahnala. Přece jen jsem si nevěřila. A hlavně jsem celý 
život chtěla pracovat primárně s lidmi, psi byli pro mě 
jen zábava, koníček. A pak přišla do naší smečky 
Dorotka.

Od 30. září budou opět začínat kurzy jógy pro maminky a děti v prostorách bývalé hasičky 
v Měníně. Budou nově probíhat 2 lekce!

Po 9.00–10.00 – Jóga pro maminky a děti od 12 měsíců
Lekce jógy pro maminky s dětmi, které se už více pohybují. Budeme respektovat psychomotorický
vývoj a aktivitu dětí. Maminky si jemně zacvičí, zaposilují a protáhnout se. Při společných básničkách
a písničkách zapojíme do cvičení i děti, ale také je necháme si pohrát.

Po 10.15–11.15 – Jóga pro maminky s miminky od 4 do 12 měsíců 
Na této lekci můžete očekávat jemné cvičení maminek 
a Vašich miminek. Lekce je zaměřena na hluboký stabilizační 
systém, pánevní dno, podporu držení těla, posílení a protažení 
celého těla po porodu. Cvičí maminky a děti se batolí, spí, hrají si.

Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle 606 451955.
Těší se na Vás Lucie Králová,
certifikovaná lektorka jógy

JÓGA PRO MAMINKY A DùTI
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 Začátkem června nám do Havránku přišla radostná 
zpráva od Evy Kováčové, narodila se jí holčička Adélka. 
Rodičům a bratříčkovi přejeme, ať jim Adélka dělá jen 
samou radost. 
 
 Příchodem června se počasí konečně umoudřilo. 
Domluvili jsme se s paní Petrou Kiršovou na návštěvě 
tréninkového fotbalového hřiště. Využili jsme i možnost 
půjčit si míče, branky k přelézání, podlézání a kužely na 
slalom. Slunečné dopoledne na hřišti se opravdu 
vydařilo. S blížícím se létem jsme „vypluli k moři“. Naučili 
jsme se pohybovou říkanku: „Loď se houpe houpy, hou, 
z jedné strany na druhou. Já se taky kolíbám, velkým 
vlnám vyhýbám.“ Děti prstovými barvami pomalovaly 
papírové plachty na již připravených dřevěných 
loďkách. Papír jsme využili i ke složení loďky a parníku. 
Léto jsme přivítali pořádnou porcí „kopečkové 
zmrzliny“. Kopečky byly z barevného papíru a děti ke 
každé barvičce přiřazovaly různé chutě. Následující 
úterý se na kopečky zmrzliny slétly včelky, které jsme 
vyrobili z kousků látky a kartonu. Prolétli jsme se s nimi 
po rozkvetlé louce z víček od PET lahví 
a jazýčky jim pomohli sbírat med. Samotný med 
i medové sušenky jsme nakonec ochutnali. 
 
Voda byla tématem prvního červencového setkání. 
Radka Aujeská Kabátová si s dětmi povídala o 
živočiších, kteří žijí ve vodě. Kde všude se můžeme 
s vodou setkat. Proto jsme využili nedaleký rybník 
s potokem v bezprostřední blízkosti k jejímu 
pozorování. Společně jsme si tam zazpívali a 
zatancovali. U tance jsme zůstali i na následujícím 
setkání. S Radkou jsme se pilně připravovali na blížící se 
hody. Společně jsme ozdobili májku a naučili se kolem 
ní tancovat. Některé děti využily možnost vyzkoušet si 
kroj a na konci setkání si všechny děti odnesly domů 
svoji vlastní malou májku. Barevné léto přineslo 
a roztrousilo po blízkém okolí pestré fáborky, podle 
kterých jsme s Radkou hledali cestu k pokladu. 
Čekalo nás i několik společných úkolů a spousta 
písniček. Byla to příjemná procházka! A jak to dopadlo 
s pokladem? Ano, našli jsme ho! Děti se díky 
loutkovému divadlu a pohádce O Budulínkovi 
dozvěděly, že nemají nikomu otevírat, zůstanou-li samy 
doma. Potom mi pomáhaly ozvučnými dřívky vylákat 
lišku z nory. Z klacíku, kousků látek a příze si každý 
vyrobil svou vlastní loutku. Barevné léto jsme si užívali 
i při slunečnicovém setkání, kde jsme se naučili 
básničku o slunečnici: „Velikánská květina k obloze se 
vypíná. Hned od rána každý den, otáčí se za sluncem.“ 
Domů jsme si odnesli živou slunečnici a jednu 
namalovanou. 

LÉTO V MĚNÍNSKÉM HAVRÁNKU
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 Na prvním srpnovém setkání jsme si zacvičili s Lucií 
Královou. Pomocí dětské jógy jsme se proměnili ve 
zvířátka žijící u vody. Namalovali jsme obrázek 
podmořské hladiny, vyrobili papírové chobotničky 
a hráli si na rybáře. Naučili jsme se dvě písničky Holka 
modrooká a Rybička maličká. V připraveném bazénku 
u hasičky se mohl zchladit každý, kdo chtěl. Stejně jako 
minulý rok jsme i letos navštívili měnínskou knihovnu. 
S Radkou jsme se ponořili do děje několika pohádek. 
Nastříhané postavy jsme pak společně přiřazovali 
k pohádkám, do kterých patří. Také jsme si zazpívali 
a utvořili dlouhý vláček mezi policemi s knihami. 
Děkujeme paní knihovnici Aleně Geršlové za milé 
setkání a nachystané pohoštění. Havránek 
o prázdninách také cestoval. Vydali jsme se do 
židlochovické zámecké zahrady, kde se nasazením 
čelenky s péry děti přeměnily v indiány a během 
procházky pozorovaly tamní zvěř. A jak už to tak bývá, 
na konci srpna došlo i na loučení se s dětmi, které 
v září nastupují do školky. Na rozloučenou věnovala 
Eva Kováčová každému z nich tričko s namalovaným 
Havránkem. Kluci dostali modré tričko, holky růžové 
a každý si na záda dotiskl stopy Havránka. 
 
Na farmě v Telnici, kterou jsme navštívili 
o prázdninách, mohly děti vidět slepice, králíky, koně, 
krávy a oslíka. Měly také možnost povozit se na 
poníkovi. Bylo to velmi vydařené odpoledne. 
Děkujeme Radce Aujeské Kabátové za organizaci. 
 
S novým školním rokem přivítala Eva Kováčová stávající 
i nové děti, které se za Havránkem přišly podívat. 
Setkání bylo hudebně zaměřené, zpívalo se za 
doprovodu kláves. S přicházejícím podzimem určitě 
využijeme vše, co nám nabízí. Budeme tvořit 
z barevného listí, sbírat kaštany a pouštět draky. 
Za spolupráce se Spolkem zdravotně postižených 
plánujeme kurz pletení a háčkování. Těšíme se na 
všechny, kteří se v úterý v 9.30 hodin přijdou 
za Havránkem podívat, i na ty z vás, kteří využijí jiné 
Havránkovy akce. Závěrem chci poděkovat všem lidem, 
kteří se podíleli na letním programu a také obci Měnín 
za její podporu. 

Za klub Měnínský Havránek Bc. Martina Čepová

Kontakt:
Mgr. Eva Kováčová
Telefon: 737 649 706
Email: meninskyhavranek@gmail.com
Facebook: skupina Měnínský Havránek
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Co mi běží hlavou

 Na jedněch sympatických webových stránkách 
zabývajících se zdravou výživou (a plných výborných 
receptů) jsem si přečetla chvalozpěv na omega-3 mastné 
kyseliny. Nic proti omega mastným kyselinám, ořechy 
všeho druhu miluji, ryby a tzv. zdravou výživu taky. 
Jenže: zdravá výživa je jen částí, a troufám si tvrdit, 
že nikterak zásadní, zdravého způsobu života.
 
 Moje prababička ryby nejedla, no, možná 
smaženého kapra na štědrý večer, ořechy jen v koláčích 
o hodech a ani tím si nejsem jistá, měla ráda povidlové 
buchty, zato doma stloukané máslo na krajíci chleba 
na dva prsty vysoko, mléko byla spíš smetana, vepřové 
sádlo, škvarky, pečený bůček, kačeny i husy, to všechno 
milovala a s chutí požívala, husího sádla se klidně 
napila. NIKDY nebyla nemocná, zato celoživotně 
v pohodě. Zemřela ve dvaadevadesáti po třech dnech 
v posteli (asi chřipka či co, s doktory nekamarádila), 
které strávila tím, že se v klidu rozloučila s potomky. 
Jistě, jezme zdravě, ale nezapomínejme při tom, že 
sama zdravá strava není zárukou zdraví. A navíc – 
co to „zdravě“ vlastně je? To, co nám někdo řekl 
(byť i na základě vědeckého výzkumu)?
 
 Právě dnes jsem se v novinách ( Právo, 1. 2. 2014, str.  
10, čl. Studie: Antioxidanty podporují vznik rakoviny) 
dočetla, že „ uměle koncentrované antioxidanty jako 
vitamín E, beta karoten, sloučeniny selenu a dalších 
kovů léta doporučované jako doplňky stravy mohou 
u rizikových skupin naopak podpořit rakovinné bujení.“ 
Takže výše jmenované antioxidanty jsou zdraví škodlivé 
a ty ostatní neúčinné – viz závěr článku. No a tak si 
říkám, co se třeba časem dozvíme o účincích 
potravinových doplňků obsahujících tolik zdravé 
a propagované omegy 3 (např. od firmy Noventis,
 která má na uvedených stránkách reklamu). Všeho 
s mírou, říká můj táta. Jan Werich jako císařův pekař 
říkal totéž: Přiměřeně, přiměřeně. A platí to nepochybně 
ve všech oblastech našeho života.
 Ale zůstaňme zatím u výživy.
 
 Vezměme si například pitný režim. Lékaři (ale nejen 
oni, tuhle mě nabádala fyzioterapeutka k větší denní 
spotřebě vody, mnou uváděné dva litry jí byly málo, 
víc jsem lhát nechtěla) běžně doporučují dva až tři litry. 
Ale ani s vodou se to už jak vidět nemá přehánět
 (viz například http://www.ceskatelevize.cz/ct24/
domaci/259067-pit-ci-nepit-ani-s-vodou-se-to-nema-
prehanet/), kde se dozvíte, že podle posledních studií
 v běžných podmínkách stačí úplně tak litr a půl denně.   

SLOUPEK MONIKY DOSTÁLOVÉ

Cituji: „Řada lidí neudělá bez balené vody ani krok.
 Z lahví usrkávají po celý den – při procházce, v MHD, 
na přednášce či na ulici. Dokonce se vžil i nový termín 
– aquaholik. Tento trend posledních let začíná pomalu 
dostávat na frak. Podle odborníků totiž není ani nutné, 
ani užitečné, aby zdravý člověk žijící v mírném 
klimatickém pásu pil ony proklamované tři litry vody 
denně. Lidé propadli mylnému dojmu, že čím více vody 
vypijí, tím lépe – budou mít lepší pleť, z těla se odplaví 
toxické látky a tak dále. Nejenže to není pravda; přílišné 
pití vody může pro organismus představovat i zátěž – 
například když má člověk nemocné ledviny nebo srdce.“ 
A tak dále.
 
 V jednom kuse skáčeme na špek těm či oněm 
„pravdám“. Mléko je chvíli zdravé velmi, pak přímo 
škodí, Ramy, Sany, Flory a jiné rostlinné tuky téměř 
vytlačily z našeho jídelníčku máslo, aby se posléze 
zjistilo, že až tak zdravé zase nejsou, spíše naopak. 
Vepřové sádlo? Léta cholesterolový strašák první třídy. 
A dnes? Nejlepší a nejvhodnější doporučovaný tuk na 
smažení, například. Ale dost, nejsem odborníkem na 
zdravou výživu a ani nestojím o to být jím. Snad na 
zdravý rozum, to by bylo asi nejlepší. A nepodléhat 
módním vlnám ani autoritám, zaručeným pravdám 
odborníků všeho druhu. Důvěřujme svému tělu, svým 
pocitům, naučme se jim naslouchat. Pijme, když máme 
žízeň, oblékejme se, když je nám zima, chleba si dejme 
se sádlem a cibulí, když na něj máme chuť, 
v přiměřeném množství nám nepochybně neuškodí ani 
cukr, káva, čokoláda, víno či hovězí steak. Pořád lepší, 
než si je odpírat a pak se tím užírat. Což neznamená jimi 
se přežírat. Přiměřeně, přiměřeně. Rovnováha ve všem, 
v jídle, pití, práci, odpočinku, sportu, sexu,… v životě. 
Jenže to má, myslím, háček. Naše životy v rovnováze 
většinou nejsou. Pohybu buď moc, nebo málo, 
nedostatek spánku a odpočinku nahrazujeme kofeinem 
a jinými povzbuzovadly, workoholismus má u většiny 
z nás domovské právo a dovolená už dávno neslouží 
k relaxaci ale honbě za dalšími zážitky a požitky. 
Zpomalit to chce, ale to se nám nechce. Přehodnotit 
hodnoty. Změnit priority. Způsob myšlení. Tak to už 
vůbec ne. Dokud nás k tomu nedonutí pořádný průšvih. 
Na který jsme si ovšem dlouhá léta zadělávali. 
Nevědomost sice hříchu nečiní, ale neznalost zákona 
neomlouvá. A kdo chce kam, pomozme mu tam. Teď si 
připadám jako teta Kateřina ze Saturnina. Tudíž končím 
– s kázáním, hudrováním, příslovími i nadáváním na 
poměry: 
 
 Žijte zdravě! A nenadávejte na poměry.
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 I když jsou dny hlavních prázdnin především 
obdobím odpočinku a dovolených, provozu knihovny 
se tento čas horkých letních dnů dotkl pouze v tom, 
že jsme přechodně upravili otevírací dobu (1x týdně 
4 hodiny). Velmi mne těší, že jste si našli čas a v hojném 
počtu zavítali k nám do podkrovních prostor, kde se 
knihovna nachází. Její prostředí si mimo jiné oblíbily 
také tři školačky, které mi svojí návštěvou přicházely 
zpestřit tato úterní odpoledne. V polovině srpna nás 
navštívilo rovněž místní mateřské centrum Měnínský 
Havránek. Maminky a hlavně jejich děti tak měly 
možnost zakusit a nasát atmosféru tohoto prostředí, 
zalistovat v dětských knihách, případně vybarvit 
omalovánku apod. Věřím, že za pár let se s nimi budu 
potkávat jako s řádnými členy místní knihovny. 
Čas prázdnin však nebyl jen o setkávání, nakupovali 
jsme rovněž nové knihy, které jsme postupně zařazovali 
do nabídky. Můžete mezi nimi najít knihy Samuela 
Bjørka, který se řadí k populárním spisovatelům 
s tematikou severských detektivních příběhů, postupně 
doplňujeme také díla velmi oblíbeného autora Roberta 
Bryndzy, dále pak tituly americké spisovatelky Jennifer 
Probst, doplnili jsme též krásně ilustrované a poučné 
knížky pro začínající čtenáře a ještě spoustu dalšího… 
Tak se zastavte, určitě je z čeho vybírat.                    
 Ještě jedna poznámka na vysvětlenou: někteří z vás 
obdrželi během prázdnin upomínku – berte ji, prosím, 
jako připomenutí toho, že je nejvyšší čas knihu vrátit, 
aby se tak mohla dostat k dalším čtenářům. I knihovna 
má svůj řád, který je dobré dodržovat, proto vás chci 
v tomto směru požádat o spolupráci. Připomeňme si 
z něj to nejdůležitější – výpůjční doba je 1 měsíc, 
prodloužit ji lze o jeden měsíc, ale pak už je zle. 
To už se pak nelíbí ani našemu počítačovému systému, 
který vaše jméno zvýrazní a upozorní na fakt, že je třeba 
knihu neprodleně vrátit. Proto radím – vypůjčit si raději 
méně knih, zato častěji. Děkuji vám za pochopení 
a těším se u nás v knihovně na viděnou!

                                                                                      Alena Geršlová

NOVINKY V MĚNÍNSKÉ KNIHOVNĚ

Ilustrace Matyáš Sedláček
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI

TÁBORÁK NA FAŘE
 
V pátek 21. června 2019 ožil farní dvůr hemžením 
většího počtu lidí. Nedělní dopoledne ve farní kavárně 
nám skončila, nicméně jsme chtěli využít pěkného 
počasí ke společnému setkání ještě předtím, než se 
rozjedeme na prázdniny, dovolenou a budeme letní 
dny trávit každý „po svém“ - s přáteli, rodinou apod. 
V tento páteční podvečer jsme se tak potkali 
u táboráku, kde jsme spálili nepotřebné dřevo, 
opekli špekáčky, popovídali si – mimo jiné i s naším 
duchovním správcem otcem Hynkem, který si 
zasportoval a na naše pozvání dorazil z Blučiny na kole 
– zazpívali si při kytaře a v klidném půlnočním tichu 
jsme se následně rozešli ke svým domovům. 
Velmi ráda bych touto cestou poděkovala panu Janu 
Kopřivovi, který ochotně posekal trávu na dvoře 
a kolem ohniště, paní Blance Aujeské za zapůjčení 
laviček k posezení ze školní zahrady, René Misákovi 
a Kristině Dudové za hudební doprovod a všem, 
kteří nás navštívili a třeba jen chvíli se zdrželi, za jejich 
podporu. Budeme se těšit na viděnou zase někdy 
příště!

OTEC HYNEK OSLAVIL KULATÉ NAROZENINY
 
 V závěru srpna oslavil náš duchovní správce otec 
Hynek kulaté životní jubileum – 40 let. V neděli 1. září 
mu pak při bohoslužbách v obou farnostech, které 
spravuje (v 9 hod. v Měníně a v 10,30 hod. v Blučině), 
pogratulovali zástupci z řad farníků. Mimo to se 
následně v Lidovém domě v Blučině konala oslava 
těchto jeho narozenin, které se zúčastnilo více než 
120 lidí z obou obcí. Sváteční odpoledne se neslo ve 
velmi přátelském duchu a příjemné atmosféře, kterou 
oživila i hudební gratulace blučinské scholy a rovněž 
přítomnost someliéra a vinaře z Velkých Němčic 
pana Martina Prokeše, který nám předvedl své umění 
sabrage (disciplína, jež má své kořeny ve Francii 
a spočívá v useknutí hrdla lahve klasického sektu 
různými způsoby). My jsme viděli ukázku se šavlí 
a mobilním telefonem, ale tento pán vás naučí sekat 
hrdla lahví třeba i podpatkem! Velký dík a uznání patří 
celému týmu farníků z Blučiny, který se postaral 
o kompletní organizaci této oslavy, její bezchybný 
průběh a perfektní servis. Věřím, že otec Hynek i všichni 
přítomní hosté si tyto chvíle prvozářijového nedělního 
odpoledne skvěle užili! Na závěr uvádím slova, kterými 
nás na konci mše svaté vyprovázel otec Hynek – říká se 
jim Áronské požehnání: „Ať Hospodin ti žehná a chrání 
tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti 

milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě 
pokojem.“ K tomuto přání jubilantovi se připojujeme 
také my!
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PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU
Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim dáváš pokrm 
v pravý čas.  (Žalm 145,15) 

 Již tradiční „poděkování za úrodu“, které je 
každoročně spojeno s předáváním symbolických darů, 
proběhlo v našem kostele při mši svaté v 9 hodin 
v neděli 8. září 2019. I tentokrát tvořily výzdobu chrámu 
především různé polní plodiny, zelenina, ovoce, květiny 
aj., které poukazují na pestrost Božích darů, za něž 
chceme být náležitě vděčni. Proto v obětním průvodu 
přinášíme knězi plody země a děkujeme přitom Bohu 
za vše, co nám ve své dobrotě, lásce a štědrosti dopřává. 
Zároveň prosíme o další pomoc a požehnání pro naše 
rodiny, farnost, obec, práci i vzájemné budování 
dobrých sousedských vztahů. Naše poděkování patří 
v tuto chvíli nejen Bohu za úrodu, kterou jsme letos 
sklidili, ale míří také ke všem obětavým farníkům, 
kteří se ochotně zapojili do příprav této nedělní 
bohoslužby a poskytli též své zahrádkářské výpěstky 
k výzdobě místního kostela.

Foto: Dana Grolichová

Příspěvky farnosti připravila Jaroslava Novotňáková
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 Nám amatérským a příležitostným lezcům pomalu 
končí sezóna venkovního lezení. Budeme však doufat 
ještě v poklidný a teplejší podzim, abychom si mohli 
ještě na nějaký ten „šutr” vylézt, skálu pomazlit.
 Letošní počasí moc lezení nepřálo, vysoké teploty 
nebo déšť nejsou zrovna optimální pro skalní lezení. 
Přesto se nám podařilo párkrát navštívit naše milované 
Chřiby, nakoukli jsme do Rudic a Sloupu, něco málo 
vylezli, ale hlavně si užívali přírody a poklidu, který 
nabízí, abychom nabrali sil do další vnitřní lezecké 
sezóny. Bohužel se nám nepodařilo sladit se s dětmi 
z kroužku, abychom je vzali sebou. Možná se to podaří 
ještě v tomto podzimním čase.
 O letních prázdninách jsme si neužívali pouze krás 
venkovního lezení. Účastnili jsme se i sportovního 
příměstského tábora (možná by se mělo uvažovat 
o změně názvu, přece jen nejsme žádné město), který 
pořádal Sokol Měnín. Většina děti byla ze stěny nadšená 
a my jsme byli rádi, že jim můžem dát nahlédnout do 
tohoto krásného sportu. Byli jsme i moc mile 
překvapeni šikovností dětí, jejich výdrží a snahou zdolat 
nemalé překážky.
 V září nás opět čeká příprava stěny, podstatnou část 
chytů máme dole, teď ještě je řádně umýt a vymyslet 
nějaké zajímavé a zapeklité cesty pro zdolávání a to jak 
pro ty nejmenší tak i pro náročnější lezce. Kroužky 
budeme opět otevírat počátkem října. Tedy první den 
kroužku bude 2. 10. 2019 ve středu v obvyklém čase. 
Vzhledem k většímu počtu zájemců je možné, že 
rozšíříme kroužek i na jiné dny. Stěnu oficiálně 
otevíráme 1. 10. 2019. 

 Lze se tedy již tento den přijít podívat, zalézt si, 
popřípadě se domluvit na kroužku.

Těšíme se na vás…                                                             Romča

www.boulderingzaoponou.cz

BOULDERING ZA OPONOU
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 V horkých letních dnech je nám seniorům a lidem 
se zdravotními problémy nejlépe doma nebo ve stínu 
pod pergolou. A že těch horkých dnů, kdy teploměr 
ukazoval 30° C a víc, letos bylo! Před prázdninami jsme 
zajeli do Brna a účastnili se komentované vycházky 
za památkami. Od kašny z náměstí Svobody jsme se 
vydali nahoru po ulici Běhounské na Moravské náměstí. 
Bylo to zajímavé a poučné, v tomto městě je stále co 
objevovat. Jako každý rok tak i letos jsme si zajeli do 
lesního divadla v Hlíně. Veselá pohádka „S čerty nejsou 
žerty“ nás pobavila i rozesmála. Mělo to jen jednu 
chybu a to, že je tam stále více návštěvníků. Tentokrát 
i přes rezervovaná místa jsme museli bojovat, abychom 
si měli kam sednout. Z ozdravného pobytu v Ludvíkově 
v Jeseníkách se vrátili účastníci odpočatí a plní krásných 
dojmů. Letos ještě pojedeme do Sezimova Ústí
 a do Piešťan. V září si prohlédneme Jurkovičovu vilu 
a vilu Stiassni. Chtěli bychom navštívit divadlo 
v Boleradicích, chystáme Mikulášské posezení, tradiční 
jarmark a předvánoční dílničky. Možná se do našeho 
programu vejde ještě nějaká vycházka. A to už bude 
konec roku! To nám ten čas nějak moc rychle běží….

 Hana Heinrichová

Ozdravný pobyt v Ludvíkově

 Od 3. do 10. srpna pořádal SZP Brněnska-Židlocho-
vicka pobyt v Ludvíkově, na který se přihlásilo i pět 
našich členů. Po příjezdu jsme byli ubytováni v hotelu 
Koliba. Chodili jsme na procházky po okolí a do Vrbna. 
Připravili pro nás výlety na Praděd, kde jsme se vyvezli 
výtahem na rozhlednu, odkud byl krásný výhled do 
širokého okolí. Další výlety byly do Karlovy Studánky, 
do Bruntálu a do Karlovic na borůvkové slavnosti.  
Při zpáteční cestě domů jsme měli zastávku v Lošticích. 

.Jiřina Dolinová

SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
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 Od posledního vydání zpravodaje se toho v našem 
kulturním zařízení odehrálo dost a to i mimo něj.
 Důležitou akcí byla výměna plynového kotle. 
Jeho ovládání bylo velmi složité. V kině nebyl žádný 
termostat a tak se v topné sezóně muselo vyhřívání 
biografu řešit neustálými kontrolními návštěvami. 
Ovládání bylo jen pomocí páčky, která regulovala 
přívod teplé vody do oběhu. Nemusím se zmiňovat 
o tom, jak to bylo neefektivní a neekonomické. 
 Vyřešilo se to novým kondenzačním kotlem, novou 
vložkou a úspornějším napojením na stávající soustavu. 
Do sálu se na radiátory namontovaly termostatické 
hlavice, které si budou teplotu hlídat samy. Ke kotli je 
mobilní termostat hlídající teplotu v předsálí. Je možné 
ho ovládat pomocí mobilního telefonu díky simkartě. 
Tímto krokem jsme se posunuli hodně dopředu.
 V letních měsících se nad naší vesnicí přehnalo pár 
bouřek a přívalových lijáků. Naštěstí se to obešlo bez 
nějakých škod. Napršelo, což je dobrá zpráva, ale ne pro 
střechu kina. Ukázalo se, že v některých místech zatéká. 
Po provizorní opravě se předpokládá výměna střešní 
krytiny za novou, což je v rozpočtu obce na tento rok.
 Po pěti letech jsme museli zasáhnout do výše 
vstupného. Za poslední tři roky se zvedlo půjčovné 
u některých poskytovatelů práv na filmy až o 100 %. 
Ve výjimečných případech (např. Bohemian Rhapsody) 
až 300 %. Jsou to částky v tisících Kč na jednu projekci! 
Jen na vysvětlenou. Jsou dva způsoby získání práv. 
Buď za fixní sazbu nebo na procenta. Poslední dobou 
preferují distributoři 50% ze vstupenky, ale určují si 
hodnotu vstupenky. My jsme měli 70 Kč na filmy pro 
dospělé a 60 Kč pro děti, i když jsou pohádky 
jednoznačně nejdražší. Rozhodli jsme se podražit 
o 10 Kč pro obě kategorie. V ojedinělých případech na 
90 Kč, což je částka, kterou musíme dodržet, aby nám 
film vůbec půjčili (hity typu Ženy v běhu, Bohemian 
Rhapsody apod.) 
 Každé zdražení bývá nepopulární, ale věříme, 
že 10 korun  navíc není až taková částka, která by vás 
odradila přijít mezi nás.
    Po úspěšné letní scéně  už pracujeme intenzivně na 
programu na podzim a zimu.Protože chceme, abyste do 
našeho kina chodili nejen na filmy, připravili jsme pro 
vás několik atraktivních akcí. S tímto souvisí i rozšíření 
našeho týmu. Máme posilu, která se v prostředí kina 
pohybovala několik let. Pan Petr Jevický, který si prošel 
mimo jiné i brněnskou Scalou, vám bude nově pouštět 
filmy a vítat v sále.  
 Stále máme takovou touhu uspořádat divadelní 
představení menšího rozměru, stand-up apod. K tomu 
nám chybí řádná šatna pro účinkující. Intenzivně řešíme 
zřízení zázemí pro umělce a účinkující v prostorách

KINO MĚNÍN – CO SE DĚLO A CO DÍT BUDE!

bývalého hostince „U Hoblíka“. Příchodem herců zpoza 
opony by bylo možné divadlo či stand-up (Na stojáka 
apod.) uskutečnit.
 Průběžně doplňujeme filmy i jiné akce do programu 
kina. O titulech se dozvíte z tištěného programu 
(ve vývěskách po obci a v kině), na stránkách www.
kinomenin.cz, na facebooku, nasazené filmy můžete 
také  zjistit na www.smsticket.cz
 (ve vyhledavači zadejte Kino Měnín), mobilním 
rozhlasem, místím rozhlasem. Pokud byste chtěli 
dostávat program a jiné důležité informace e-mailem, 
můžete si o to napsat na kino.menin@centrum.cz. 
Myslíme, že informačních kanálů je dostatek. Je jen 
na každém z vás jakou formu si zvolíte, aby vám nic 
neuteklo.
 Ještě něco málo ohledně prodeje vstupenek on-line 
vs. pokladna kina. Vstupenky si můžete kupovat on-line 
přes portál smsticket. Kdo neholduje internetu a nebo 
ho nepotřebuje, může každý promítací den vždy 
hodinu před představením zajít do kina a na pokladně 
si koupit vstupenku na všechny tituly nasazené 
v programu dopředu. Pokud budeme chtít uvést  
atraktivní titul, ať už film, koncert, přednášku, spustíme 
předprodej zároveň jak přes internet tak i na pokladně 
kina (většinou v pátek večer v den promítání) ve stejnou 
dobu. Teď už jen sledovat zmíněné způsoby propagace.
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 Koncem týdne nás čekala ještě dvě promítání. 
S počasím to bylo všelijaké. Občasné bouřky 
a přeháňky nás strašily, ale naštěstí nedošlo na dlouho 
trvající déšť, i když to matička země potřebuje víc než 
kdykoliv před tím. 
 V pátek to na dětské představení Jak vycvičit draka 3 
vyšlo. V sobotu  na další hitovku letošního roku 
Ženy v běhu to vypadalo velmi špatně. V předprodeji 
prodáno kolem 100 vstupenek a mračna se na nás 
hnala od Hodonína jako válečná kavalérie. Dosud 
přemýšlím nad tím, jak se to mohlo stát, ale když jsme 
chystali techniku, mračna se rozestoupila k Blučině 
a Žatčanům a na Měnín padlo sotva 87 kapek. 
I to napomohlo k tomu, že jsme na místě prodali ještě 
dalších 121 lístků a ustanovili tak rekord v návštěvnosti 
na jednu projekci v počtu 221 lidí. Ten pohled 
na spokojené diváky byl k nezaplacení. Celkem došlo 
na pět projekcí letního kina bez mála 500 diváků.
 Občerstvení zajistil Sokol Měnín. Při závěrečných 
minutách posledního filmu letního kina došly zásoby 
piva. To svědčí o tom, že se jednalo opět o výbornou 
spolupráci a symbiózu.
          Marek Chudáček
          vedoucí kina

Co vás čeká  na podzim?

12. 10. 2019
 CM Kašava s primášem Petrem Králem 
 – koncert cimbálové muziky
16. 10. 2019
 Tomík na cestách – Tuktukem z Thajska
 až na Moravu – cestovatelská přednáška
2. 11. 2019 
 Le Cabaret Nomade – kabinet paměti + film 
 – komponovaný večer mezinárodně obsazeného
 divadla a filmu
9.–10. 11. 2019 
 Snow film festival – festival outdoorových 
 a cestovatelských filmů
23. 11. 2019 
 Peter Chalupianský – benefiční cestovatelská
 přednáška
27. 11. 2019 
 Libor Janeček – akustický koncert
  
?  Nabarvené ptáče – filmový klub 
 
 Na některé uvedené tituly již můžete kupovat 
vstupenky.
 V případě jakéhokoliv dotazu mě můžete 
kontaktovat: 
        Marek Chudáček, vedoucí kina
        +420 733 737 867
        info@kinomenin.cz

LETNÍ KINO MĚNÍN
 
 Stejně jako loni i tento rok jsme vyvětrali promítačku 
a napnuli plátno v měnínské sokolovně. Tentokrát jsme 
ve spolupráci s TJ Sokol Měnín přesunuli termín tak, aby 
projekce navazovaly na příměstský tábor, který se 
v areálu uskutečnil. 
 Zahájili jsme filmem Cesta do pravěku, který prošel 
celkovou rekonstrukcí a na plátně to bylo hned znát. 
Krásně čistý obraz potěšil děti a mnoho dospělých.  
Následující den jsem oslavili skrze plátno jubilejní výročí 
legendárního festivalu Woodstock. Oscarový film 
Woodstock – tři dny míru a hudby Micheala Wadleigha 
byl promítnut na den přesně, ale o 50 let později, 
kdy se po podiu proháněli Janis Joplin, Joe Cocker, 
The Who, Jim Hendrix a další.
 Uprostřed následujícího týdne jsme již počtvrté 
reprizovali film Bohemian Rhapsody. Přišlo na něj 
dalších 96 lidí, takže v součtu tento hit vidělo u nás 
v kině 399 návštěvníků.
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PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR
 
V loňském roce TJ Sokol Měnín, SK Měnín a Bouldering 
za oponou společně uspořádali premiérový příměstský 
sportovní tábor. Ohlasy byly natolik pozitivní a zájem 
natolik velký, že jsme letos uspořádali tábory hned dva! 
První v termínu 12.–16. 8. 2019, druhý pak 19.–23. 8. 
2019. Na obou táborech se vystřídalo 
přes 50 dětí!
 Jak název napovídá, účastníci se věnovali především 
sportovním aktivitám, počínaje pravidelnou ranní 
rozcvičkou, přes základy házené, kopané a lezectví, 
až po všeobecnou sportovní průpravu. Ale i dalších 
aktivit byla celá spousta. Zábavné soutěže, kvízy, výlet 
do jihlavské zoologické zahrady, návštěva lanového 
centra v Brně apod. Na obou táborech byla skvělá parta.
 Děkujeme všem, kteří se na zajištění obou táborů 
podíleli, věnovali svůj volný čas dětem a umožnili jim 
prožít neopakovatelné zážitky. Byli to kluci a holky 
z házené, kopané a boulderingu. Speciální poděkování 
pak patří paní Haně Kubelové a Jitce Hradilové!
 Těšíme se na příští rok, kdy opět tábor uspořádáme!

TJ Sokol Měnín

TELOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MĚNÍN
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OSLAVY 80 LET HÁZENÉ V MĚNÍNĚ

 V sobotu 14. 9. 2019 proběhly v areálu sokolovny 
oslavy 80. výročí založení házené v Měníně.
 Sešla se spousta bývalých i současných hráčů, 
hráček, trenérů, funkcionářů a samozřejmě fanoušků. 
Byla to zajímavá setkání se zajímavými lidmi, kteří se 
házenou bavili a kteří jí obětovali podstatnou část 
svého života.
 Na úvod vystoupily měnínské mažoretky, které se 
zapojily i do fandění našim nejmenším. Nad zdravím 
všech zúčastněných bděli měnínští hasiči, kteří v krátké 
přestávce mezi utkáními předvedli i ukázku záchrany – 
vyproštění osoby z hořící střechy domu! 
 Celé prosluněné odpoledne se neslo ve znamení 
klání v házené, kde se postupně představili naše 
nejmenší naděje, mladší žačky a žáci, mladší 
dorostenky, ženy, trenéři. Vyvrcholením pak bylo 
mistrovské utkání mužů. Derby mezi odvěkými rivaly 
TJ Sokol Měnín a TJ Sokol Hostěrádky-Rešov.
 Ještě pře zahájením tohoto utkání starosta Obce 
Měnín pan Mgr. Dalibor Gold a místostarosta TJ Sokol 
Měnín pan Marek Čermák předali ocenění lidem, 
kteří se o měnínskou házenou zvláště zasloužili. Někteří 
z nich se jako hráči prosadili nejen na republikové, 
ale i světové úrovni!
 
Oceněnými byli: 
 Jan Hytych, Ivan Klein, Josef Konečný, Dušan Kubela,
 Josef Lejska, Oldřich Mares, Jan Pustina, 
 Miroslav Šindelář, Alois Zmrzlý, Miroslav Zmrzlý. 
 In Memoriam: Jaroslav Ďásek, Karel Hytych, 
 Jaroslav „Bagr“  Konečný (mistr světa a stříbrný
 olympionik), Václav Krejčí.
 
 Na závěr zazněla živá hudba, která celé oslavy 
v pozdních nočních hodinách ukončila. 
 Všem, kteří se této nevšední a neopakovatelné 
události zúčastnili, moc děkujeme!
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TELOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MĚNÍN 
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NOVÁ SEZÓNA V NOVÝCH DRESECH

Tým A

Tým B

Starší žáci

SK MĚNÍN
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 V roce 2018 se tým starší přípravky zúčastnil 
mezinárodního turnaje v rakouském Wolfsbergu.  
Jednalo se o první výjezd do zahraničí pro všechny 
hráče, a proto byl tento pojat především jako příležitost 
k získávání zkušeností. Všem se však tento zájezd líbil 
a bylo rozhodnuto, že v letošním roce se SK Měnín 
podívá na podobný turnaj, a to do chorvatského města 
Umag na Istrijském poloostrově. Celý výlet jsme 
absolvovali společně se spřátelenými SK Blažovice.
 SK Měnín na tomto klání reprezentovalo kompletní 
mužstvo starší přípravky U11 pod taktovkou trenérů 
Davida Kirše a Davida Fialy ve složení Adam Procházka, 
Daniel Hort, Michal Sedlář, Marek Šalovský, 
Kryštof Brabec, David Kirš, Adam Hrouzek, Pavel Žáček, 
Jan Grygar a gólman Daniel Vyklický. Navíc starší žáci 
z Měnína (Šimon Odrážka, Adam Popela, Pavel Voráč 
a Šimon Brabec) za doprovodu jednoho 
„najednuakcipasovanéhotrenéra“ doplnili tým 
SK Blažovice v kategorii U14. 
 Vyrazili jsme z Měnína všichni společně autobusem 
ve středu 19. června v pozdních večerních hodinách. 
Všichni byli natěšeni a prvních několik hodin probíhalo 
ve výborné náladě. Pak všechny děti usnuly. Bohužel 
dopravní situace na severu Slovinska zapříčinila, že jsme 
se na místo pobytu dostali až po dlouhých 16 hodinách. 
Odměnou pro všechny bylo příjemné ubytování
 ve stínu v apartmánech kempu Kanegra a parádní 
koupačka v moři. První den byl zakončen společnou 
večeří a pak se šlo brzy spát, aby na další den bylo sil 
co nejvíc.

SK MĚNÍN – JADRAN CUP 2019

Zleva: 
Daniel Hort, Kryštof Brabec, 
Adam Hrouzek, Pavel Žáček, 
Marek Šalovský, Adam Procházka, 
Michal Sedlář, Daniel Vyklický, 
Jan Grygar, David Kirš. 
Nad nimi trenéři
David Fiala a David Kirš

 V pátek ráno po snídani jsme se autobusem 
přemístili do asi 9 km vzdáleného sportoviště v Umagu, 
kde za doprovodu hudby a po vzoru velkých turnajů 
proběhl grandiózní nástup týmů ze všech zemí, které 
na turnaj dorazily (Chorvatsko, Itálie, Rakousko, Česká 
republika, Polsko, Řecko, Německo, Francie). Ve skupině 
A U11 jsme v prvním zápase nastoupili proti Lomnici 
nad Popelkou. Kluci se chvíli rozkoukávali a nakonec 
zvítězili 2:1. Druhé utkání bylo o mnoho těžší – proti 
pozdějšímu vítězi celého turnaje z Francie, a to 
E.S.Cannet Rocheville. Než jsme se vzpamatovali, 
prohrávali jsme o 4 góly a bylo v podstatě rozhodnuto.  
Pak se hra trošku vyrovnala a konečné skóre 1:7. 
Poslední páteční klání proti TJ Junior Praha kluci zvládli 
skvěle a zvítězili 4:2. Do závěrečné fáze tedy celkem 
slušná pozice. Všechny páteční zápasy byly odehrány 
za neskutečného vedra a všichni si opravdu mákli. 
Odpoledne jsme se zase přemístili zpět do kempu, 
kde zbytek dne proběhl ve formě koupání, skákání 
z mola, zmrzliny a konzumace různých forem iontových 
nápojů. Po skvělé večeři a zhodnocení dne jsme naše 
reprezentanty zahnali proti jejich vůli do postelí, aby si 
co nejvíce odpočinuli.
 V sobotu jsme opět přejeli z kempu do Umagu 
a chystali se hlavně psychicky na italské Mezzano Porto 
Reno.  Po rozcvičení trošku sprchlo, tak bylo na důležité 
zápasy příjemněji než v pátek.  Musím říct, že kluci se za 
ten rok opravdu trošku otrkali a strach ze zahraničních 
soupeřů z nich takřka opadnul.  Italům nadělili 2:0 a ve 
skupině se umístili na druhém místě s celkovým 
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počtem 9 bodů a skóre 9:10. To znamenalo, že po 
obědě budeme hrát o třetí místo. Všichni byli nervózní, 
koho jim skupina B přiřkne do boje o bronz. Nakonec 
to byl český tým z Berouna. Ve 12:25 hod byl proveden 
výkop a hrálo se. Bohužel asi tíhu na sebe naloženou 
chlapci neunesli a v průběhu zápasu prohrávali už 0:3. 
Ale skvělým způsobem se zvedli a stáhli na 2:3. Když už 
jsme sahali po vyrovnání, dostali jsme nešťastný gól, 
který pohřbil šance na bednu a konečným skóre 2:4 
jsme vyválčili bramborové medaile.  Slzičky kluků velmi 
rychle vystřídala radost při závěrečném vyhlášení 
výsledků, kde jsme nastoupili na pódium za potlesku 
všech ostatních týmů pod velkým logem UEFA – NO  
TO  RACISM. Všichni dostali medaili a také pohár 
za 4. místo jsme přivezli. V tu chvíli si kluci připadali 
jako vítězové. Musím upřímně říct, že v těchto chvílích 
je sportovní duch a zážitek z okamžiku více než 
umístění na stupních vítězů. Nepamatuji si všechny 
střelce gólů, protože jsem většinu času trávil se staršími 
žáky na jiném hřišti, ale ze zápisků fanoušků uvedu 
alespoň ty, které vím: Adam Procházka, Marek Šalovský, 
Kryštof Brabec, Pavel Žáček.
 Je na místě také připomenout, že s týmem cestovalo 
početné množství kustodů, zdravotníků, rodičů a 
zároveň fanoušků. Tito byli po celou dobu klukům 
oporou, v těžkých chvílích hlavně psychickou a svým 
osobitým způsobem každý z nich dotvářel skvělou 
atmosféru celého výletu.
 Rád bych se ještě zastavil u účinkování starších žáků 
SK Měnín. Výše zmínění čtyři kluci již od prvního týdne 
v květnu začali se společnou přípravu s SK Blažovice 

tak, aby se navzájem poznali a zvykli si, kdo kde hraje 
a na koho se v jaké situaci spolehnout. Absolvovali 
několik společných tréninků a také přípravných zápasů.  
V Umagu po slavnostním zahájení došlo k prvnímu 
méně příjemnému překvapení – celý turnaj U15 bude 
odehrán na umělce, prosypané gumovou drtí. Jestli 
kluci z přípravky zažili vedro, tak žákům doslova hořely 
nohy (na druhou stranu nemohli moc postávat a všichni 
běhali). Ve své skupině narazili na polský MKP Pogoň 
Siedlce – výsledek 0:1, následně rakouský SPG Stein-
-Wolfern – výsledek 2:2 a polský GTS Sparta – výsledek 
2:0. Těmito výsledky si kluci zajistili druhé místo 
ve skupině.  To znamenalo na druhý den semifinále 
proti rakouskému mužstvu USC Markersdorf. V tomto 
krásném zápase i po několika šancích gól nepadl 
a došlo na penalty. V nervy drásajícím rozstřelu jsme 
byli šťastnější a poslední penaltou prošli do finále. 
V tom se bohužel už tolik nedařilo a podlehli jsme opět 
rakouskému týmu a to SC Perchtoldsdorf 0:3. Prostě už 
nebyly síly a soupeř byl opravdu kvalitní. V konfrontaci 
se zahraničím si naši starší žáci vůbec nevedli špatně 
a myslím si, že byli Blažovickým velkým přínosem.  
Gólově se sice neprosadili, nicméně přivezli dvě pěkné 
žluté karty (Odrážka, Brabec) za zákroky, které byly 
prostě na místě a svým způsobem přispěly k vývoji 
semifinále. Chtěl bych tímto blažovickým trenérům 
a činovníkům poděkovat, že nás vzali do party a mohli 
jsme si to s nimi užít. Věřím, že všichni zúčastnění 
(ať hráči, trenéři, fanoušci nebo zdravotníci) budou 
na tento zájezd dlouho vzpomínat a snad nebyl 
poslední.

Tým SK Blažovice + SK Měnín (horní řada zprava Popela, Brabec, Odrážka, Voráč)
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Zleva: Pavel Voráč, Šimon Odrážka, Adam Popela, Šimon Brabec Pohár za 2. místo v kategorii U14

Trenéři + fanoušci SK Měnín s pohárem za 4. místo 
K. Brabec + A. Vyklický s francouszkým 
útočníkem

SK MĚNÍN – JADRAN CUP 2019
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Nahoře: celá sestava SK Blažovice + Měnín U11, SK Měnín U11, SK Blažovice U11 s trenéry, fanoušky a příznivci

SK Měnín U11 s pohárem za 4. místo

Celý článek včetně fotek připravil Tomáš Brabec Obvyklý pokřik Měnína slyšeli i v Chorvatsku

V červnu obdrželo SK Měnín nominační listinu s výběrem hráčů na turnaj 
O pohár města Rosice. Vybranými hráči byli dva kluci mládežnického fotbalu,
a to Adam Hrouzek a David Kirš.
Bohužel Adam Hrouzek se nakonec nemohl pro zranění této akce zúčastnit. 
David Kirš na tomto turnaji podal velmi dobrý výkon, kdy se nakonec stal 
neužitečnějším hráčem daného týmu a tento tým skončil ve finále na 1. místě. 
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Aerobic
s Ivou
Od 1. 10. 2019 
každé úterý od 19.30 
v sále za radnicí 

Těší se na Vás
Iva Aujezdská

Nábor malých fotbalistů
Každé úterý a pátek od 16.30 h 

na hřišti Měnín
pro děti starších 4 let

Pohybové cviky a hry,
seznamování s fotbalem

To vše pod vedením Markéty Vykouřilové, 
Terezie Žákové a Davida Elicera



jsem
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Vytvořte zcela jedinečný dárek.
Použijte váš nebo některý ze stovek připravených motivů.

Potisknout lze trička, polštáře, hrnky a mnoho dalšího.

Pro získání SLEVY 15 % zadejte při nákupu kód „FUNPRINT15“. 
Navštivte ještě dnes www.funprint.eu/vanoce

Tip na originální vánoční nadílku

SLEVA 15% PRO ČTENÁŘE MĚNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE.



Vydává Obec Měnín, 664 57 Měnín 34, IČO 282 090, evidenční čís. MK ČR E14528.
Vychází 4krát ročně. Toto číslo vyšlo v říjnu 2019 v nákladu 650 kusů. Adresa redakce: retypo@seznam.cz

Realizace: funprint.eu

Po
zvá

nk
a d

o k
ina

4. října, 20.00  

Skleněný pokoj
Film podle slavného románu britského spisovatele Simona Mawera. Mimořádný milostný příběh
inspirovaný dramatickými událostmi 20. století i zrodem ikonického architektonického skvostu
– brněnské vily Tugendhat. Snímek s hvězdným mezinárodním obsazením v režii držitele Čes-
kého lva, Julia Ševčíka a od producenta divácky úspěšných snímků Účastníci zájezdu, Obsluhoval
jsem anglického krále nebo Masaryk Rudolfa Biermanna.

11. října 2019, 18.00  

Hodinářův učeň FilM pro děTi

Hodinářův učeň je pohádkou o hrátkách osudu, který zastupují „tři sudičky“: bratři rodovoj 
a rodovít a jejich sestra lichoradka. Je to příběh o lásce, hamižnosti, lidské malosti, ale také 
o šikovnosti a odvaze hodinářského učně Urbana, který na cestě za hodinkami, jež dokáží varovat
před Smrtí, díky svému dobrému srdci a hodinářské šikovnosti překoná mnohé nástrahy a tak
zachrání svou milovanou lauru.

12. října 2019, 19.00  

Cimbálová muzika Kašava s primášem Petrem Králem KoNCErT

Cimbálová muzika Kašava s primášem petrem Králem, jak zní její plný název, byla založena v roce
1983 ve Zlíně jako dětská cimbálová muzika při místní Základní umělecké škole. Celkem 22 let
působila jako kmenová kapela Valašského souboru Kašava, se kterým dosáhla významných úspě-
chů doma i v zahraničí. posledních 8 let se výhradně věnuje samostatné koncertní činnosti. Je
pravidelným účastníkem Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, má za sebou celou řadu
živých koncertů pro Český rozhlas, Televizi NoE či rádio proglas. V Měníně vystupuje poprvé.
Není tajemstvím, že právě v Měníně před devíti lety našel svůj nový domov primáš petr Král.
proto jsme zvolili název koncertu: „Z Valašska do Měnína“.

16. října 2019, 19.00

Tomík na cestách – Tuktukem z Thajska až na Moravu CESToVáNí

Známý cestovatel Tomáš Vejmola alias Tomík na cestách se vydal na další neskutečnou cestu.
Tentokrát vyrazil s TUKTUKEM Z THAJSKA pŘES pŮl SVěTA AŽ NA MorAVU! Tuktuk je thajská 
tříkolka, kterou si Tomík pořídil v Thajsku a bez jakýchkoli zkušenosti se úplně sám vydal s tímto
35 let starým vozem na roční cestu přes půl světa. o tom, že to jde, když se chce, jak zvládnout
těžké situace, nebo jaké to je být sám jeden rok na dobrodružné cestě a mnoho barvitých histo-
rek plných neskutečných situacích, útěků před slonem, příšerných indů ale i nádherného íránu
vám Tomík s humorem a jistou nadsázkou milerád poví za doprovodu fotografií a videí promí-
taných na plátně.

18.  října 2019, 20.00  

Slunovrat
Vztah dani a Christiana už nestojí za nic. Možná to ale spraví výlet do severní Skandinávie s par-
tou kamarádů. V odlehlé vesničce odstřihnuté od okolního světa se tu jednou za 90 let, na letní
slunovrat, koná speciální slavnost. Mladí Američané si užívají bezstarostné prázdninové veselí
v místě, kde slunce nikdy nezapadá. Vše se ale zvrtne, když je vesničané přizvou k rituálům, při
kterých se místní ráj na zemi mění v čím dál děsivější peklo. Horor Ariho Astera (děsivé dědictví)
ukazuje, že za bílého dne se mohou odehrávat ty nejtemnější věci.

Prodej vstupenek na www.smsticket.cz a na pokladně kina.


