Sliby se maj plnit o Vánocích

âíslo 3/ 2016

Název jedné z nejznámûj‰ích písní Janka Ledeckého nás upozorÀuje, Ïe leto‰ní rok se neúprosnû
ch˘lí ke svému konci. Nastal ãas adventní a vánoãní. Jak˘m by tento ãas mûl b˘t – vesel˘m, krásn˘m, pﬁíjemn˘m, bohat˘m…? Jaké symboly nám
ho pﬁipomínají – JeÏí‰ek, Santa Claus, ‰tûdroveãerní kapr, betlém, jmelí, koleda...?
Pojìme si pﬁipomenout pﬁíbûh jednoho z nejznámûj‰ích symbolÛ Vánoc, vánoãního stromu.
„Star˘ rozloÏit˘ smrk v seãi nad Bílovicemi je jistû
letos nejvût‰ím vánoãním stromem v na‰ich zemích
a betlém bez jeslí na tvrdé, zmrzlé pÛdû bez pastou‰kÛ, bez Ïivé du‰e kolem, je prav˘m Betlémem
necitelné pováleãné doby. Tﬁi prostí obãané, kteﬁí
ho vidûli, s jeho tmou a hrÛzou, poklonili se u nûho
pﬁed osudem dítûte jako staﬁí tﬁi králi z vánoãní legendy a cítili, Ïe je potkalo v Palackého údolí ‰tûstí,
které nezmizí z du‰e.“
Uvedená ãást ãlánku Rudolfa Tûsnohlídka, mimo
jiné autora krásného pﬁíbûhu Li‰ky Bystrou‰ky,
kter˘ byl vydán 23. prosince 1919 v Lidov˘ch novinách, na nás d˘chá syrovostí ale i ‰Èastn˘m koncem pﬁíbûhu Lidu‰ky, malého nalezeného dûvãátka.
Tento pﬁíbûh a osoba spisovatele Rudolfa Tûsnohlídka jsou spojeny s poãátkem stavûní Vánoãních
stromÛ republiky. Rudolf Tûsnohlídek, ve své snaze
spojit stavûní vanoãního stromu s poﬁádáním dobroãinn˘ch sbírek, se inspiroval charitativní akcí konanou od roku 1914 v dánské Kodani, pﬁi které byl
rozsvícen vánoãní strom s mottem „V‰ichni v‰em“.
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Rudolf Tûsnohlídek, jako ãlovûk citliv˘, vlídn˘, soucitn˘ ale souãasnû i houÏevnat˘ a pracovit˘, svou autoritou dokázal prosadit svÛj sen Vánoc. Dne 13. prosince 1924 byl v Brnû rozsvícen první Vánoãní strom republiky. Tato brnûnská
tradice spojena s poﬁádáním dobroãinn˘ch sbírek se následnû roz‰íﬁila do dal‰ích
míst na‰í zemû.
Pokusme se zamyslet nad pﬁíbûhem Vánoãního stromu a spisovatele Rudolfa
Tûsnohlídka. Pﬁi hledání v˘znamu a ducha Vánoc Vám v‰em pﬁejeme klidné
a pﬁíjemné plynutí ãasu posledních dnÛ tohoto roku.
Dalibor Gold a Oldﬁich OdráÏka

·Èastné a veselé proÏití vánoãních svátkÛ,
hodnû zdraví a ‰tûstí v novém roce
v‰em obãanÛm Mûnína pfiejí zastupitelé obce
a pracovníci obecního úfiadu
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Kino Mûnín v novém
Nová sezóna Kina Mûnín zaãala v mûsíci záﬁí, ale mnohé se událo uÏ o prázdninách, kdy promítaãky a sedaãky bûÏnû odpoãívají. Bûhem mûsíce ãervence
a srpna bylo v sále nainstalováno nové pódium, do‰lo k men‰ím stavebním
opravám, vyãi‰tûna byla opona a plátno a technické vybavení kina roz‰íﬁila mobilní audio soustava.
Od nového pódia lze oãekávat vût‰í vyuÏití kina. Bude tak moÏné do kina zajít
nejen na filmy, ale i na pﬁedná‰ky, koncerty a dal‰í kulturní akce, které budeme
postupnû zveﬁejÀovat na facebooku a webu kina.
Poprvé bylo pódium vyuÏito 22. záﬁí povídáním o Karlu IV. pro Základní ‰kolu
Mûnín.
Dal‰í akce na sebe nenechaly dlouho ãekat. V sobotu 8. ﬁíjna probûhl první
poprázdninov˘ filmov˘ klub, v jehoÏ rámci vystoupila mûnínská kapela Bezestopy. A jen o pár dní pozdûji pﬁijel se svou cestovatelskou pﬁedná‰kou Dan
PﬁibáÀ, jenÏ se proslavil cestami po svûtû za volantem trabantu. Tyto akce byly
velmi úspû‰né: bûhem jednoho t˘dne pﬁi‰lo na tﬁi filmy, jeden koncert a jednu
pﬁedná‰ku pﬁes 300 lidí.
Do‰lo i k zásadní personální zmûnû ve vedení Kina Mûnín. Po dlouh˘ch letech
pﬁenechal pan Jan Pustina své pomyslné Ïezlo vedoucího kina Marku Chudáãkovi. V pﬁíjemné atmosféﬁe se s panem Pustinou v pﬁedsálí kina rozlouãili b˘valí
i souãasní pracovníci kina a obecního úﬁadu. Byla mu pﬁedána listina s podûkováním za zachování, obnovu
a perfektní chod kina po celou
dobu jeho pÛsobení ve funkci.

Pokud máte nûjaké nápady,
podnûty a pﬁipomínky, mÛÏete
nás kontaktovat na facebooku
telefonicky na ãísle 733 737 867,
nebo e-mailem.

Marek Chudáãek
vedoucí kina
info@kinomenin.cz
Promítaã Radek Vaníãek pﬁedává panu Pustinovi dort
ve tvaru filmového kotouãe
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Sloupek Moniky Dostálové
V noci jsem se probudila a nemohla znovu usnout. To se mi ãasto nestává… Proã právû teì? A proã se cítím tak divnû? PodráÏdûnû, napjatû,
rozhodnû ne ve své kÛÏi. KdyÏ ne ve své, v ãí teda? Nejspí‰ pfiece jenom
ve své, ale není mi v ní momentálnû dobfie. Ani trochu.
Co mi to právû probûhlo hlavou? Je to jednoznaãnû spojené s tûmi podivn˘mi
pocity, které mi nedají usnout… Aha, blíÏící se vánoce… a… dárky! Nemám poﬁádné dárky! Hu! Doãista jsem se zpotila. A to jsem se je‰tû minul˘ t˘den cachala
pﬁed kamarádkou, jak to tentokrát v pohodû zvládám – kaÏdému maliãkost, hlavní
je pohoda a Ïe se máme rádi, nenechám se válcovat reklamou, nabídkami letákov˘mi ani internetov˘mi, dokonce ani slevami. A teì tohle!
Pro malé holãiãky nûco mám, ale není to málo? Pro rodiãe jsem to vymyslela
‰ikovnû, to ano, ale dcery a zeÈové? Staãí fakt kníÏky??? A kluci-vnuci dali jasnû
najevo, Ïe nejvítanûj‰í je obálka… No jo, ale nemûla bych pﬁece jenom s láskou
vybrat nûjak˘ dárek? Nûco, co by je potû‰ilo, s penûzi si to moc usnadÀuji, to
není správné, pod vánoãní stromeãek peníze nepatﬁí… Ale co by to tak mûlo
b˘t? Jakkoli si stará nepﬁipadám, dospívajícím hochÛm ob generaci se do gusta
nejspí‰ netrefím. Proã mi ta obálka dûlá takov˘ problém? ¤ada m˘ch kamarádekbabiãek to tak ﬁe‰í dávno. Hm, peníze nejsou dárek. Tak to u nás doma, kdyÏ
jsem byla malá a pak i na‰e dcery, nechodilo, vÏdycky to bylo „nûco“. JenÏe to
byla jiná doba. Radost jsem mûla z kaÏdé kníÏky, z pastelek, z triãka, gramofonové desky, nového pera, ãepice ãi stavebnice. Z vûcí, které moji vnuci i vnuãky
dostávají bûhem roku, na vánoce se uÏ neãeká. I já si koupím parfém, kter˘ mám
ráda, kdykoli sama, neãekám, aÏ mi ho JeÏí‰ek nadûlí.
K narozeninám uÏ obálku dát dokáÏu, tak proã ne pod stromeãek? Asi proto,
Ïe bych tam nejrad‰i nedala vÛbec nic. V˘sledek pﬁedvánoãního v‰eobecného
‰ílení? S pﬁib˘vajícími léty narÛstající averze k hromadûní vûcí a nakupování zbyteãností? Pocit, Ïe musím? Nebo nechuÈ k vyãpûlému smyslu vánoc?
Vyprávûla mi kamarádka, jak ji oslovil soused na schodech:
„Tak uÏ máte vygruntováno? A dárky nakoupené?“¨
„Nemám,“ odpovûdûla. „Vánoce mû ‰tvou. Úplnû se vytratil jejich pÛvodní
smysl.“
Chvilku na ni nechápavû koukal a pak ﬁekl:
„Jóóó, to jako myslíte narození JeÏí‰e Krista???“ a zakroutil nad ní hlavou.
S manÏelem jsme se uÏ loni domluvili, Ïe pﬁestaneme dárkovat za kaÏdou
cenu, rad‰i si nûkam zajedeme. Ale nûjak˘ svetr by se mu pﬁece jenom hodil…
Ku‰! Tak aÈ si ho koupí! Anebo ho koupíme po svátcích spolu, o co jde, stejnû
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o nûj nestojí, má jich pﬁece „plnou skﬁíÀ“, to jen já mám pocit, Ïe ho potﬁebuje –
a tak mu ho vnutí JeÏí‰ek a basta. Ale pod stromeãkem by nûco mûlo b˘t…. Tak
dost! Bude tam kníÏka. Co to zase pﬁedvádím? Pr˘ vybrané s láskou! S tou to
pﬁece nemá vÛbec co dûlat. Leda tak s pocitem, Ïe bych mûla. Jasnû, uÏ zase
se kolem mû hemÏí skﬁítci mûlby‰i. No dobﬁe, ale pochopí to moji blízcí?
Neoãekávají dárkovou smr‰È? Nezklamu je? To bych tedy nerada!
To snad není pravda!
Je, bohuÏel. Tak taková já jsem. Jakápak cizí kÛÏe, moje kÛÏe je to. Nejrad‰i
bych ji ov‰em vymûnila. Za jinou, za zbrusu novou. Îe bych napsala je‰tû na poslední chvíli JeÏí‰kovi? Tﬁeba by to stihnul.

V˘‰e uveden˘ sloupek jsme pﬁevzali z webového portálu „Od nemoci k moci“ mûnínské rodaãky Moniky Dostálové. Monika Dostálová (1952 – 2016) je rovnûÏ
autorkou publikace „Rakovina a já aneb Od nemoci k moci“. Popisuje v ní svÛj
Ïivot s touto nemocí. Vedla besedy a semináﬁe na téma „Zdrav˘ Ïivotní styl trochu
jinak“, ve kter˘ch zdÛrazÀovala zásadní vliv psychiky na lidské zdraví. Na svém
webovém portále uveﬁejÀovala krátké sloupky a fejetony. Se souhlasem rodiny
uveﬁejÀujeme na stránkách zpravodaje první z nich.
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Trabantem z Austrálie aÏ do Kina Mûnín
Zatímco v âeské televizi bûÏel seriál o putování „Ïlutého cirkusu“ po Austrálii
a Tichomoﬁí, v mûnínském kinû se zastavil náãelník této originální trabantí
expedice Dan PﬁibáÀ.
V‰e se upeklo asi tﬁi t˘dny pﬁed datem pﬁedná‰ky a jiÏ po pár dnech bylo jasné,
Ïe bude vyprodáno. A to se také stalo.Ten, kdo nezaváhal a udûlal si volno
11. ﬁíjna veãer, jistû nelitoval.
Aãkoliv Dan PﬁibáÀ byl nachlazen˘ a avizoval, Ïe pﬁedná‰ku zkrátí asi na
hodinu, nakonec se tak nestalo. Lidé obsadili svá sedadla a po krátkém úvodu
se Dan poprvé nadechl. Nadechl a takﬁka bez pﬁestávky ze sebe chrlil vtipné
komentáﬁe k fotografiím, které poﬁídili na poslední cestû. Zhruba po hodinû
vydechl a náv‰tûvníci si mohli o pﬁestávce protáhnout smíchem namáhané bﬁi‰ní
svaly, obãerstvit se nebo zakoupit nûjak˘ suven˘r s tématikou expedice.
Po pomyslném gongu se posluchaãi vrátili na svá místa a Dan se ten den
nadechl podruhé. Opustil Austrálii a pﬁesunul se na V˘chodní Timor a dál aÏ do
Bangkoku. Ve svém kulometném projevu nepolevil a nadále drÏel diváky ve
stﬁehu.
Ubûhla dal‰í skoro hodina a pﬁedná‰ka byla u konce. Po zaslouÏeném aplausu
je‰tû nastal ãas pro otázky, na které Dan PﬁibáÀ ochotnû odpovídal. Nakonec se
je‰tû b˘val˘ ‰éfredaktor populárnû-vûdeckého ãasopisu VTM Science rozpovídal
o cestování, proã se nebát poznávat nové kouty zemûkoule, a plátno, kde bylo
jeho motto „Svût patﬁí tûm, co se neposerou“, zhaslo. Dan PﬁibáÀ byl nad‰en˘
komorní atmosférou, a aãkoliv jeho t˘m dává pﬁednost vût‰ím sálÛm a mûstÛm,
do‰el k zji‰tûní, Ïe i pﬁedná‰ka na vesnici má smysl.
Dan se rozlouãil a zmizel v de‰tivé ﬁíjnové noci s prohlá‰ením „Tﬁeba nûkdy
zase v Mûnínû“.
Budeme se tû‰it.

Text Marek Chudáãek, foto Jan Brychta

3 / 2016

MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ

7

8

MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ

3 / 2016

Bezestopy ve filmovém klubu
V sobotu 8. ﬁíjna se konal jiÏ 12. filmov˘ klub. KaÏdá z tûchto akcí je nûãím
ojedinûlá. Stﬁídají se filmy z rÛzn˘ch zemí a skoro pokaÏdé zahraje nûjak˘ jin˘
interpret. Hudebníci vÏdy vystupovali v pﬁedsálí kina, ale tentokrát i vzhledem
k novému pódiu a poãtu muzikantÛ byl vhodn˘ pﬁesun do sálu. Ukázalo se, Ïe
to byl dobr˘ krok.
Ale popoﬁadû. Na 19. hodinu byla naplánována projekce amerického snímku
Tohle je ná‰ svût reÏiséra Matta Rosse. Film získal na leto‰ním Mezinárodním
filmovém festivalu v Karlov˘ch Varech Cenu divákÛ a cenu Un Certain Regard
na festivalu v Cannes. Vzhledem k tomu, Ïe se jiÏ v pÛl sedmé zaãali srocovat
natû‰ení diváci a dal‰í pﬁib˘vali, byl bufet rázem v pln˘ch obrátkách. Bylo jasné,
Ïe se nezaãne vãas. Ale komu by to vadilo, kdyÏ je „pln˘ dÛm“...
S men‰ím zpoÏdûním byl film krátce uveden a pu‰tûn. Ocenûní získal od divákÛ
nejen ve Varech, ale i od náv‰tûvníkÛ mûnínského filmového klubu. Nûkteﬁí ode‰li
se sv˘mi dojmy domÛ, nûkolik dal‰ích pﬁi‰lo a nenechalo si ujít pokraãování
sobotního kulturního veãera. Znovu témûﬁ pln˘ sál ocenil vystoupení mûnínské
kapely Bezestopy.
Kdo zná toto hudební seskupení, ví, Ïe hraje v obsazení bicí, baskytara, dvû
elektrické kytary, trumpeta a dva zpûvy. Pro tentokrát tomu ale bylo jinak. Kapela
hrála pﬁeváÏnû akusticky a tﬁeba bicí vystﬁídal cajón, elektrické kytary banjo,
mandolína a ‰panûlka. Ano, byl to netradiãní a ojedinûl˘ koncert, kter˘m
Bezestopy oslavili 10 let na scénû.

Text: Marek Chudáãek
Foto: Michaela Vaníãková
www.kinomenin.cz
facebook/filmov˘ klub MûnínFK
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Paní Mik‰íková dûkuje sponzorÛm, díky kter˘m
zakoupila koberec do místnosti na cviãení
a nechala vyzdobit stûnu
krásnou malbou andûla (viz obrázek).
Jsou to:
Josef Kﬁivánek, Lubo‰ Michálek, Kir‰ovi,
Jiﬁí Richter a Miroslav Sekanina
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Tﬁídûní odpadÛ v roce 2017
V mûsíci prosinci tohoto roku byly obãanÛm Mûnína v rámci projektu „Zkvalitnûní nakládání s odpadem na území DSO Îidlochovicko“ zástupci obce pﬁedány
do uÏívání nádoby na tﬁídûn˘ odpad. Nákup nádob byl zabezpeãen z dotaãních
prostﬁedkÛ EU a finanãního pﬁíspûvku na‰í obce.
Obec pﬁenechává tyto nádoby obãanÛm k bezplatnému uÏívání na dobu 72 mûsícÛ. Po uplynutí doby 72 mûsícÛ ode dne podpisu pﬁedávacího protokolu se stávají obãané nov˘mi vlastníky nádob. Povinností obãanÛ je uÏívat nádoby v souladu s jejich úãelem, ke kterému jsou urãeny, tedy ke sbûru tﬁídûného odpadu,
Ïlutá nádoba – plasty, modrá nádoba – papír, hnûdá nádoba – biologicky rozloÏiteln˘ odpad (bioodpad). Obãané jsou povinni chránit nádoby pﬁed po‰kozením,
ztrátou ãi zniãením. Dále nesmí obãané pﬁenechat nádoby k uÏívání jin˘m osobám bez souhlasu vedení obce a smí uÏívat nádoby jen na adrese uvedené
v pﬁedávacím protokolu. Souãasnû s nádobami získali obãané materiály, které jim
usnadní tﬁídûní odpadu – manuály tﬁídûní odpadÛ a kalendáﬁ svozu odpadÛ pro
rok 2017. Tyto materiály jsou obãanÛm k dispozici i na obecním úﬁadû.
Svoz odpadu v roce 2017 bude pro obec provozovat svozová spoleãnost KTS
Ekologie s.r.o. Svoz tﬁídûného odpadu bude provádûn následovnû: Plasty a papír
budou vÏdy sváÏeny jednou za 4 t˘dny v pondûlí, bioodpad jednou za 2 t˘dny
se svozov˘m dnem v úter˘ s prvním svozem na zaãátku dubna a posledním
svozem koncem ﬁíjna. Svoz smûsného odpadu bude beze zmûny, tedy jednou
za 2 t˘dny, vÏdy ve ãtvrtek. Sbûrná místa kontejnerÛ zÛstanou zachována v souãasné podobû. Poãet sbûrn˘ch míst a poãet kontejnerÛ bude upraven po vyhodnocení nového systému tﬁídûní. Obãané obce budou o tomto vyhodnocení
a pﬁípadn˘ch zmûnách ve tﬁídûní odpadÛ vãas informováni.
Potﬁebné informace o tom, jak tﬁídit odpad, mÛÏete získat od vedení obce na
obecním úﬁadû. Dále budou vedeny na webov˘ch stránkách obce,
které budou postupnû tûmito informacemi doplÀovány. Lze je získat
i na webové stránce a u pracovníkÛ
svozové firmy KTS Ekologie s.r.o.
Vedení obce vûﬁí, Ïe zvolen˘ zpÛsob tﬁídûní odpadÛ je správn˘m
krokem v obecním systému nakládání s odpady. A bude rádo, kdyÏ
se do tﬁídûní zapojí co nejvíce obyvatel obce.
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Spolek zdravotnû postiÏen˘ch
Leto‰ní program na‰eho spolku byl opravdu bohat˘.
Zaãali jsme posezením na téma „KdyÏ jsme byli mladí“. Pﬁi prohlíÏení fotografií
jsme se velmi pobavili. Následovala zajímavá beseda s promítáním o Papui-Nové Guineji. V kvûtnu jsme jeli na zájezd do Olomouce na „Floru“ a do Námû‰tû na Hané, kde jsme si prohlédli zámek.
Dal‰í zájezd byl jin˘, jeli jsme do LanÏhota. U OsiãkÛ jsme si poslechli písniãky
a veselé vyprávûní za doprovodu cimbálu.
Tradicí se stala náv‰tûva lesního divadla v obci Hlína. Hráli „Mrazíka“ a v˘kon
amatérsk˘ch hercÛ byl obdivuhodn˘.
Ti zdatnûj‰í si v záﬁí vy‰lápli na rozhlednu v Boleradicích. Byla to pûkná vycházka. Také zájezd na hrad Bouzov, do Lo‰tic a Mladeãsk˘ch jeskyní se vydaﬁil.
âlenové na‰eho spolku mají moÏnost úãastnit se ozdravn˘ch pobytÛ. V leto‰ním roce nûkteﬁí vyuÏili této moÏnosti a byli v Sezimovû Ústí, na Tﬁech Studních
a v Luhaãovicích.
JiÏ tradiãní Kateﬁinsk˘ jarmark probûhl 20. listopadu, dílniãky zamûﬁené na
adventní v˘zdobu se uskuteãnily 26. listopadu. Spoleãnû s ostatními jsme se
podíleli na slavnostním rozsvícení vánoãního stromu. Není toho málo a ne v‰e
se nám podaﬁilo tak, jak bychom chtûli, ale snaÏíme se, aby byli v‰ichni spokojení.
Rádi bychom doplnili ná‰ spolek mlad‰ími ãleny, kteﬁí by pﬁi‰li s nov˘mi nápady
a nahradili ty, kteﬁí se jiÏ ze zdravotních dÛvodÛ nûkter˘ch akcí úãastnit nemohou. Také by mûli postupnû pﬁevzít vedení spolku. Byla by ‰koda, kdyby jednou
spolek zanikl.
Dûkujeme za podporu obecnímu úﬁadu a v‰em, kteﬁí se podílejí na pﬁípravû
akcí, které poﬁádáme.
Za SZP Hana Heinrichová
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Cézava Cup 2016 v Otmarovû
16. záﬁí 2016 se neslo ve znamení sportovního setkání zastupitelstev obcí
Mûnín, Îatãany, Otnice, Tû‰any, Telnice a Otmarov. Druh˘ roãník Cézava Cupu
se odehrál v otmarovském sportovním areálu Na pastvisku. Povûstná otmarovská pohostinnost byla doplnûna pﬁátelskou atmosférou jak v prÛbûhu v‰ech
fotbalov˘ch zápasÛ, tak i mimo hﬁi‰tû. Mûnín‰tí zastupitelé nakonec vybojovali
krásné 3. místo.
Koneãné pofiadí: 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tû‰any
Otnice
Mûnín
Telnice
Otmarov
Îatãany

Sestava druÏstva Mûnín:
Starosta Dalibor Gold, místostarosta Oldﬁich OdráÏka, Daniel Wagner, Miroslav
·indeláﬁ, Zdenûk Jochman, Jiﬁí Vacenovsk˘ – starosta Nikolãic a David Kir‰
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Hasiãi
VáÏení spoluobãané, veﬁejn˘ Ïivot v obci, jako je ta na‰e, b˘vá pestr˘ a ovlivÀuje Ïivot v‰ech obãanÛ. Podstatn˘m zpÛsobem do dûní v obci zasahuje i ãinnost dobrovoln˘ch hasiãÛ.
Z historie je známo, Ïe vznik dobrovoln˘ch hasiãsk˘ch jednotek provázely
v poãátcích nemalé problémy, pﬁedev‰ím nedostatek materiálních a finanãních
prostﬁedkÛ. Tyto problémy v‰ak daleko pﬁedãilo nad‰ení, se kter˘m na‰i pﬁedchÛdci mezi hasiãe vstupovali – s jedin˘m cílem: pomoci sv˘m bliÏním pﬁi poÏárech nebo Ïiveln˘ch pohromách.
Na‰e zásahové hasiãské druÏstvo má velkou snahu b˘t pﬁipraveno ãelit nástrahám v podobû poÏárÛ, povodní a dal‰ích moÏn˘ch katastrof. UÏ jen to, Ïe
ãlenové druÏstva pracují dobrovolnû, ve svém volném ãase a bez nároku na odmûnu, vypovídá o nemalé snaze b˘t prospû‰n˘ v‰em obãanÛm na‰í obce a blízkého okolí.
V souãasné dobû je ve sboru dvacet dva ãlenÛ a sbor je rozdûlen na ãleny
hasiãské jednotky a zásahovou jednotku, která je zaﬁazena do systému JPO 5.
V˘jezdová jednotka SDH Mûnín je souãasnû domácí jednotkou i pro vedlej‰í
obec Otmarov, která vlastní zásahovou jednotku nemá. Kromû vlastních zásahÛ
tráví na‰i hasiãi stovky hodin pﬁi údrÏbû techniky a hasiãské zbrojnice. V roce
2015 na‰e obec zakoupila nové zásahové vozidlo, VW Transporter. Tento vÛz je
po celkové rekonstrukci, kterou z velké ãásti provedli sami na‰i hasiãi. Vozidlo
uveze pût hasiãÛ a v‰echno potﬁebné vybavení v podobû plovoucího ãerpadla,
hadic, motorov˘ch pil a dal‰ích vûcí.
Obec Mûnín jako zﬁizovatel podporuje místní hasiãe, protoÏe si uvûdomuje
nezbytnost a neocenitelnost jejich práce. Na‰i hasiãi se naopak aktivnû podílí na
veﬁejném dûní v obci a ãasto spolupracují s ostatními organizacemi a spolky pﬁi

Zrekonstruované zásahové vozidlo – VW Transporter
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poﬁádání spoleãensk˘ch akcí v obci.
Napﬁíklad oslovili i na‰e nejmen‰í dûti
ze ‰kolky a ‰koly a zapojili se s nimi do
soutûÏe ,,Hasiãi oãima dûtí“, v níÏ na‰e
dûti postoupily aÏ do okrskového kola.
Dále spolupracují s Tûlocviãnou jednotou Sokol, které kaÏdoroãnû pomáhají s organizací „Pohádkového potÛãku“ a dal‰ích akcí pro dûti. JiÏ druh˘m
rokem poﬁádají drakiádu. Hasiãi bûhem
roku vypomáhají v obci pﬁi oﬁezu stromÛ nebo pﬁi ãi‰tûní kanalizace, jeÏ
b˘vá kvÛli chování obãanÛ, kteﬁí nevhodn˘m a nesprávn˘m zpÛsobem kanalizaci vyuÏívají, v nepoﬁádku. Na‰i
hasiãi ãasto provádí zásahy v situacích,
kdy lidé vypalují trávu a pálí klestí, oheÀ
se vymkne jejich kontrole a následnû
vznikne poÏár. Jedním z posledních zásahÛ byl pﬁípad zahoﬁení za místní sokolovnou, kde zaãala hoﬁet hráz a ohoﬁívat kmeny stromÛ.
Byli bychom rádi, kdyby si lidé váÏili
faktu, Ïe se v ﬁadách na‰ich obãanÛ
nacházejí tací, kteﬁí jsou ochotni bez
váhání pﬁispûchat ku pomoci v‰em,
kteﬁí jejich pomoc potﬁebují, a bez zaváhání plní své hasiãské poslání. Dále
dûkujeme v‰em sponzorÛm a lidem,
kteﬁí nám pomáhají a váÏí si na‰í práce.

1

2

3

A na závûr v˘zva. Rádi uvítáme mezi
místními hasiãi nové, pﬁedev‰ím mladé
lidi, kteﬁí by pomohli pﬁi omlazení místní
zásahové jednotky hasiãÛ.

1 „Pohádkov˘ potÛãek“ v sokolovnû
2 Zásah pﬁi poÏáru trávy za sokolovnou
3, 4 Drakiáda s hasiãi

4
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SK Mûnín
Mlad‰í pﬁípravka odehrála své první utkání na podzim 2016 v nov˘ch dresech,
které jako sponzorsk˘ dar darovali tatínkové hráãÛ z Otmarova, a to pan Tomá‰
Brabec a pan Lubo‰ Hort.
Kluci dresy pokﬁtili hned první v˘hrou, kdy porazili Viniãné ·umice 9 : 8.
I dal‰í jejich podzimní taÏení bylo velice úspû‰né. V dal‰ích ‰esti zápasech
pouze jednou remízovali. Ostatní zápasy vyhráli, kdyÏ napﬁíklad Tû‰any porazili
28 : 3.
Také star‰í pﬁípravka se díky sponzorskému daru pana Radomíra Petrá‰e v leto‰ní podzimní ãásti pﬁedstavila v nov˘ch dresech. I tento t˘m je velice ‰ikovn˘
a drÏí se na ãeln˘ch pozicích tabulky.
NemÛÏeme ani opomenout druÏstvo mlad‰ích ÏákÛ, kteﬁí se s patnácti body
drÏí v ãele tabulky. Toto druÏstvo je doplnûno Ïáky z Bluãiny, trénuje pod vedením ZdeÀka Vykouﬁila.
SK Mûnín by pﬁivítal více hráãÛ fotbalu, a to nejen dûtí, ale i dospûl˘ch muÏÛ
jako posil t˘mu A i B. Pokud se najde mezi vámi nûkdo, kdo rád hraje fotbal
a chtûl by se stát ãlenem nûkterého muÏstva, nechÈ nav‰tíví webové stránky
www.sk.menin.cz a kontaktuje nás pﬁes email nebo na nûkterém z uveden˘ch
telefonních ãísel ãlenÛ vedení klubu.

DruÏstvo mlad‰í
pﬁípravky:
trenér Radim Hrouzek,
Kry‰tof Brabec,
Adam Hrouzek,
Ondﬁej Tich˘,
Michal Sedláﬁ,
Jakub Urban,
trenér David Kir‰,
Tomá‰ Stﬁílek,
David Kir‰,
Tobiá‰ Troneãek,
Daniel Hort
a gólman Marek ·ob
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Star‰í pﬁípravka: Trenér Jiﬁí Bednáﬁ, pan Radomír Petrá‰, Tomá‰ Florián, Tadeá‰ Bednáﬁ, Marek
·alovsk˘, Pavel Îáãek, Luká‰ Strava, Adam Procházka, Adam Hrouzek a gólman Michal Otahal. Na
fotce chybí hlavní trenér pan starosta Dalibor Gold

DruÏstvo ÏákÛ: Pavel Voráã, Ale‰ Kolaja, Dan Erida, Adam Musil, ·imon Brabec, Luká‰ Sliva, Matûj
Jochman a trenér Zdenûk Vykouﬁil, Tomá‰ Lauterbach, Tomá‰ Javora, ·imon OdráÏka, Luká‰ Strava,
Marek ·alovsk˘, gólmani Petr Voráã a Adam Popela
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Tabulka v˘sledkÛ – mlad‰í pfiípravka
Umístûní

Obec

Poãet branek

Body

1.

Mûnín

132 : 40

28

2.

Îabãice

101 : 66

19

3.

Viniãné ·umice

80 : 62

18

4.

BlaÏovice

75 : 67

15

5.

Prace

61 : 96

9

6.

Tû‰any

32 : 150

0

Tabulka v˘sledkÛ – star‰í pfiípravka
Umístûní

Obec

Poãet branek

Body

69 : 27

27

1.

Viniãné ·umice

2.

Mûnín

106 : 23

27

3.

Mokrá

44 : 53

12

4.

Práce

59 : 74

10

5.

Babice nad Svitavou

35 : 75

9

6.

Îabãice

28 : 89

4

Tabulka v˘sledkÛ – mlad‰í Ïáci
Umístûní

Obec

Poãet branek

Body

1.

Mûnín / Bluãina

72 : 11

18

2.

Oﬁechov

53 : 10

18

3.

Modﬁice

57 : 18

15

4.

Îele‰ice

40 : 30

13

5.

BlaÏovice

39 : 39

10

6.

Îabãice

19 : 35

7

7.

Tû‰any

8 : 35

7

8.

Hru‰ovany

14 : 49

4

9.

Podolí

17 : 92

1
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Hody v na‰í obci v minulosti a dnes
V posledních letech dochází k velkému stavebnímu rozvoji na‰í obce. Nov˘mi rodinn˘mi domky bylo zastavûno hned nûkolik lokalit. S tím souvisí nárÛst poãtu obyvatel. Vût‰ina z nich se s obcí a jejími zvyky teprve postupnû seznamuje. Právû tûmto
nov˘m obãanÛm (a nejenom jim) chceme pﬁiblíÏit nejvût‰í svátek obce, hody.
Hody v na‰í obci mají dlouhou tradici. Souvisí se svátkem sv. Markéty, patronky kostela v Mûnínû, kter˘ pﬁipadá na 13. den mûsíce ãervence. A právû kolem tohoto data
probíhají kaÏdoroãní hody.
V kronice se mÛÏeme doãíst, Ïe se „aÏ pûtkrát roãnû konaly taneãní zábavy. Chasa
se vÏdy smluvila a pﬁed úﬁadem zvolila stárky. Ti pak taneãní zábavu ﬁídili.“
Tradice se dodrÏovala hlavnû u tûlov˘chovn˘ch organizací Sokol a Orel. Pro tyto
organizace byl zisk z hodÛ dÛleÏit˘m zdrojem financí pro jejich vlastní sportovní
ãinnost.

První záznam o hodech v sokolsk˘ch zápisech, 1927

Zpoãátku byla hodová zábava v tûlov˘chovné organizaci Sokol pojata jakou „pouÈ“,
pﬁi které se soutûÏilo v rÛzn˘ch disciplínách a hrály se rÛzné hry. To v‰e se odehrávalo ve vlastním sokolském zaﬁízení, v sokolovnû, která byla pﬁedána do uÏívání
6. záﬁí 1925.
Orelské hody probíhaly pﬁed restaurací pana Josefa Michálka (velká budova vedle
b˘valé po‰ty). Z farní kroniky se dozvídáme: „29. bﬁezna 1932 b˘valá radnice, obecní
hospoda nyní majetek pana Josefa Michálka, zbourána a zaãalo se s novostavbou
dle moderních poÏadavkÛ a vymoÏeností. Beton, vodovody, elektrika, isolace, ventilace atd. Stavba za suchého, teplého poãasí postupovala. Stojí nyní velkolepá poschoìová budova, jaká není v celém okolí. Stavba dokonãena 12. ãervence a 17. ãervence o hodech církevní slavnosti sv. Markéty slavnostnû otevﬁena.“
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Stojící zleva: Rostislav Zeman, Jan Zeman, Jaroslav Zelinka, Julie Pﬁíhodová, Josef Vozdeck˘, neznámá, Franti‰ek PraÏan, Josef Hytych, Franti‰ek Fi‰er, Rostislav ·indeláﬁ, Jan Hytych. Sedící zleva:
Marie Tichá, BoÏena Chmelíková, Franti‰ka Vágnerová, Hynek Koneãn˘, Milada Krejãiﬁíková, BoÏena
Hytychová, Marie Povolná, RÛÏena Strouhalová

Zleva: Julie Pﬁíhodová, Oldﬁich Zeman, BoÏena Suchá, neznám˘,
Berta Zmrzlá, Miroslav Zmrzl˘, BoÏena Maresová, Oldﬁich Mares
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V dobû okupace v letech 1939 aÏ 1944 byly ve‰keré kulturní akce zakázány. První
pováleãné hody se konaly na poãest ukonãení války na tehdej‰ím Orelském cviãi‰ti
v Hliníkách. Tyto hody organizovaly obû tûlov˘chovné organizace spoleãnû. Dal‰í
roky byly poﬁádány opût oddûlenû, tzn. jak organizací Sokol, tak Orel. Tuto dvojakou
podobu mûly hody aÏ do roku 1950, ve kterém do‰lo ke sjednocení tûlov˘chovy.
V letech následujících se hodování odehrávalo pouze v sokolovnû. Velké a hodnû
nav‰tûvované byly pﬁedev‰ím sobotní zábavy. Nedûlní dopoledne bylo ve znamení
sportovních utkání jak v házené, tak také ve fotbale. V˘znamné byly náv‰tûvy druÏebního fotbalového druÏstva z Lubence v letech 1977–1979.

Spoleãné hody, 1989

Jednotné hody se odehrávaly aÏ do roku 1990. V roce 1991 do‰lo k jejich opûtovnému rozdûlení. Poﬁádal je jak Sokol, tak i Sportovní klub (SK). První hody SK byly
bez stárkÛ, pouze v podobû taneãní zábavy. V dal‰ích letech v‰ak jiÏ byly jak se
stárky, tak také se v‰emi hodov˘mi atrakcemi. Sokol bûhem let od poﬁádání hodÛ
upustil, a tak se ve‰keré hodové dûní pﬁemístilo do prostoru kolem fotbalového hﬁi‰tû,
které mj. nabízelo více prostoru pro kolotoãe a jiné atrakce.
Jak tato hodová slavnost probíhá v souãasné dobû?
Ve ãtvrtek pﬁed hody pﬁivezou stárci z lesa máji. Po odkornûní ji stárky nazdobí.
Dal‰í den probíhá slavnostní stavûní máje. Následuje úklid prostranství a jeho pﬁíprava
na hodovou zábavu.
V nûkolika posledních letech získalo oblibu „posezení u rybníãka“. Nechybí pﬁi nûm
pﬁíjemná hudba i dobroty z udírny.
Bûhem sobotního odpoledne probíhá zvaní. Stárky i stárci odûní v krojích chodí
dÛm od domu a informují obãany o chystaném programu. MÛÏete ochutnat stárkovské víno, dostanete hodov˘ kru‰pánek. Sobotní veãer je ve znamení hlavní hodové zábavy. Zahájena je nástupem stárkÛ, kteﬁí po cel˘ veãer tanãí a zpívají pod
májí. O pÛlnoci je vyhlá‰ena „ma‰liãková“, coÏ je tradice, pﬁi které stárci zavádûjí pﬁí-
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tomné páry na taneãní parket a po v˘mûnû partnerÛ chtûjí od muÏÛ úplatu za jejich
Ïeny.
Nedûle je hlavním sváteãním dnem. Dopoledne zaãíná slavnostní bohosluÏbou za
úãasti stárkÛ, pﬁi které knûz hodÛm poÏehná. Odpoledne prochází obcí prÛvod stárkÛ
za doprovodu dechové hudby. U domu kaÏdé stárky tanãí v kole. DÛm hlavní stárky
je ozdoben malou májí, nechybí u nûj posezení s poho‰tûním. Cel˘ prÛvod konãí
v areálu hﬁi‰tû, kde nejprve dûti v krojích tanãí na melodie lidov˘ch písní a následnû
stárci zatanãí Moravskou besedu.

Hody v roce 1992 poﬁádané SK Mûnín

Nechybí kolotoãe, stránky s perníkov˘mi srdci, cukrovou vatou, zmrzlinou, stﬁelnice
s hraãkami a balónky.
Pﬁi pondûlních „Ïenáãsk˘ch hodech“ projdou krojované manÏelské páry za doprovodu dechové hudby vesnicí. Následuje taneãní zábava v areálu sportovního klubu.
Tradiãní hody touto zábavou konãí.
Po ãtrnácti dnech se slavnostnû kácí máje. Opût se koná tradiãní taneãní zábava.
Nechybûjí stárci, kteﬁí kaÏdoroãnû pﬁipravují na tento den pÛlnoãní pﬁekvapení. Letos
v‰e probûhlo v duchu Diskopﬁíbûhu a hitÛ Michala Davida.
Mûnínské hody jsou pﬁedev‰ím o setkávání rodin, pﬁíbuzn˘ch a rodákÛ. Nechybí
pﬁi tom zábava, koláãe, kachny k slavnostnímu obûdu, v neposlední ﬁadû také kolotoãe. DluÏno ﬁíci, Ïe aÈ uÏ hody byly v sokolovnû, nebo v areálu sportovního klubu,
vÏdy byly hojnû nav‰tûvovány obãany na‰í obce i lidmi z okolí.
Text: Petra Aujezdská a Jan Pustina
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Mûnínská chasa, 2016

Pondûlí patﬁí „ÏenáãÛm“, 2016
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Obrazem ze Ïivota obce
Hody je‰tû jednou. Obrázky dokumentují páteãní akci u rybníãka (dole), nedûlní hodování i pondûlní Ïenáãské hody.
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Rozlouãení s prázdninami
Sportovní klub Mûnín uspoﬁádal 4. záﬁí
Rozlouãení s prázdninami s hledáním pokladu pro dûti a s veãerním posezením
u dechové hudby Hovorané.
Dûti byly velice ‰ikovné, takÏe se jim po
splnûní trasy asi s 15ti úkoly podaﬁilo najít
zakopan˘ poklad. Následnû program pokraãoval diskotékou a malováním na obliãej.
Od 19 hodin pak akci doprovázela hudba
Hovorané. Nechybûly dobroty z grilu a burãák.
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Vítání obãánkÛ
24. záﬁí 2016
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Podûkování za úrodu
25. záﬁí 2016
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Babí léto
Obec Mûnín ve spolupráci s místními spolky uspoﬁádala 1. ﬁíjna akci s názvem Babí
léto. Poãasí bylo opravdu krásné, o ãemÏ
svûdãí i náv‰tûva 328 platících dospûl˘ch
náv‰tûvníkÛ.
Pro dûti byla pﬁichystána spousta soutûÏních úkolÛ s odmûnou v podobû sladkostí, velmi oblíbené malování na obliãej,
7
mal˘ ﬁetízkov˘ kolotoã a dva nafukovací
skákací hrady.
Dospûlí si mohli zatanãit za doprovodu
kapely Slimáci a pochutnat si na burãáku
a vínû místních vinaﬁÛ. Nechybûly dobroty
z grilu a zabíjaãkové speciality.

9
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Lampiónov˘ prÛvod
25. ﬁíjna 2016
Na konci ﬁíjna jiÏ tradiãnû paní uãitelky
z mateﬁské ‰kolky uspoﬁádaly lampiónov˘
prÛvod. Tentokrát se akce konala ze ‰kolní
zahrady, protoÏe na ‰kolce probíhala rekonstrukce, a tak zahrada nebyla pﬁístupná.
V‰echny pﬁítomné dûti si mohly vyrobit svítící lampiãky ze zavaﬁovacích sklenic, svíãek a rÛzn˘ch barevn˘ch ‰ablon. Tyto lampiãky byly poté vystaveny na oknech ‰koly.
Následnû dûti za doprovodu uãitelek zazpívaly písniãku a ‰lo se na prÛvod. Ten probûhl cestou pﬁes Krakov a Mûsteãko zpátky
do ‰kolní zahrady. Poãasí nám pﬁálo, nemrzlo a ani nebylo sychravo a tak si v‰echny dûti tuto akci velice uÏily.
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Nechaly jsme se inspirovat okolními vesnicemi a 19. listopadu uspoﬁádaly odpoledne
vûnované Ïenám.
Kadeﬁnice Dana Louãková a Tereza Dvoﬁáãková se staraly o vlasov˘ styling. Hanka
Kubelová nabídla své kosmetické sluÏby.
Radka Kabátová Ïeny seznámila s galvanickou Ïehliãkou na obliãej a se speciálními
krémy. Katka Vaníãková se postarala o líãení
s pomocí kosmetiky Mary Kay. ObchÛdek
Ivûna Vûrky Doãkalové nabídl pﬁírodní kosmetiku a spoustu dárkového zboÏí. Informace o celostní medicínû a testování organismu na intoleranci potravin nabídla Magdalena Mik‰íková. A techniky tejpování nám
ukázala fyzioterapeutka Zuzana Jeni‰ová.
Ke koupi zde byly Bss_náramky Veroniky Louãkové, biÏuterie, parfémy a dámské
módní obleãení. Velk˘ zájem byl i o pﬁístroj
InBody, kter˘ provedl anal˘zu tûla, zmûﬁil
tuk, svaly a vodu od spoleãnosti Its my life.
Ozdobou celé akce byly dvoje krásné ‰aty
od Pﬁemka Hytycha.
A sladkou teãkou ochutnávka náplní do
dortÛ a ﬁezÛ od paní Bednárikové – Dorty
Jana a bonbóny pro dûti, které zde nabízela
Krist˘na Lekavá.
Velice dûkujeme v‰em Ïenám, které pﬁi‰ly
a ãas stráven˘ na této akci si uÏily. Urãitû ji
na jaﬁe opût uspoﬁádáme.
V pﬁípadû, Ïe byste se chtûly zapojit nûjak˘mi produkty ãi sluÏbami zamûﬁen˘mi na
Ïeny, kontaktujte prosím Petru Kir‰ovou, tel.
606 705 192.

34

Katefiinsk˘ jarmark
20. listopadu 2016
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Dílniãky
26. listopadu 2016
Také letos uspoﬁádal Spolek zdravotnû
postiÏen˘ch v sále za radnicí Dílniãky.
MÛÏete si zde nakoupit popﬁ. donést potﬁeby na v˘robu adventních vûncÛ a svícnÛ.
A ty si zde za pomoci zku‰en˘ch dûvãat
mÛÏete vyrobit. Nechybí zde ani dílniãky pro
dûti, které se mohou zabavit rÛzn˘mi v˘tvarn˘mi ãinnostmi.
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Rozsvícení vánoãního stromu
V sobotu 3. 12. 2016 uspoﬁádala obec
Mûnín slavnostní Rozsvícení vánoãních
stromÛ u radnice a u kostela. Dûti z mateﬁské ‰koly, první tﬁídy a spousta rodiãÛ
vãetnû prarodiãÛ si pod taktovkou uãitele
hudby pana Ondﬁeje Îáka secviãili velmi
pûkné hudební vystoupení. Koledy SnûÏí
a Koleda jde pro tebe JÛro za doprovodu
kláves byly velmi krásn˘m zpestﬁením veãera. Následnû v‰em pan starosta Dalibor
Gold popﬁál krásn˘ ãas adventu, veselé vánoce a v‰e dobré do nového roku. Poté vystoupila dechová skupina Hovorané, kteﬁí
zahráli tﬁi koledy a následnû program pokraãoval v sále za radnicí. Tam jiÏ ãekaly
v nov˘ch kost˘mech mûnínské maÏoretky,
které pﬁedvedly velmi pûkné vystoupení.
Poté k tanci a poslechu opût hrála kapela
Hovorané.
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Mikulá‰ v kostele sv. Markéty
4. prosince 2016
Na druhou adventní nedûli nav‰tívil ná‰
kostel sv. Markéty svat˘ Mikulá‰. Dûti, které
nav‰tûvují náboÏenství, sehrály scénku
O svatém Mikulá‰i a za doprovodu kytar,
na které hrály paní Jana Chmelíková a paní
Kristína Dudová, zazpívaly nûkolik písní.
Svat˘ Mikulá‰ nejprve povûdûl krátk˘
pﬁíbûh o Mikulá‰i, následnû dûti vyzval, aby
pomáhaly nejen rodiãÛm, ale v‰em blízk˘m
osobám a tím konaly dobré skutky a pak jiÏ
následovalo tradiãní rozdávání dáreãkÛ.
Na sam˘ konec v‰echny pﬁítomné dûti
dostaly balíãky s perníãky, které pro nû pﬁichystala paní RÛÏenka Aujezdská.
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Vypou‰tûní balónkÛ s práníãky JeÏí‰kovi
a vánoãní dílniãky v Sokolovnû
9. prosince 2016

Inzerci na této stranû a seriál Obrazem ze Ïivota obce slovem i obrazem pﬁipravila Petra Kir‰ová.

KINO MùNÍN

Pozvánka do kina
Rodinné ‰tûstí
KdyÏ vás okolnosti donutí ubytovat pﬁíbuzné u sebe doma, neb˘vá to Ïádn˘ med. Staãí chvilka a jeden je podráÏdûn˘, druh˘
ukﬁivdûn˘ a tﬁetí vám závidí auto. S pﬁib˘vajícím poãtem dní
stráven˘ch v jednom bytû graduje tahle v˘bu‰ná situace do
sledu vtipn˘ch, dramatick˘ch i absurdnû banálních historek, aÏ
se nakonec ukáÏe, Ïe toho, kdo vám nejvíc leze na nervy, máte
vlastnû hroznû rádi. Îivû a autenticky vykreslené rodinné setkání natoãil maìarsk˘ reÏisér Szabolcs Hajdu, kter˘ si ve
snímku zahrál i se svou Ïenou a dûtmi a z 51. MFF Karlovy
Vary si po právu odvezl jak cenu za nejlep‰í hereck˘ v˘kon,
tak hlavní cenu festivalu za nejlep‰í film.

Pfiipravujeme
6. ledna
13. ledna
20. ledna
27. ledna
29. ledna
4. února

Doba ledová – Mamutí drcnutí
Rodinné ‰tûstí
Hledá se Dory
Jason Bourne
Pojar dûtem – animované pásmo
+ tvoﬁivé dílniãky pro dûti a dospûlé
Ladislav Zibura – 40 dní pû‰ky do Jeruzaléma,
„cestovatelsk˘ stand-up“

Více informací na webu kina, facebooku a v programu.
Vydává Obec Mûnín, 664 57 Mûnín 34, IâO 282 090, evidenãní ãís. MK âR E14528. Toto ãíslo vy‰lo
v prosinci 2016 v nákladu 650 ks. Grafická úprava a pﬁedtisková pﬁíprava RETYPO, tisk Tiskárna
Helbich, a. s., Brno.

