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VáÏení spoluobãané
V tomto podzimním ãase za vámi pﬁicházíme
s tﬁetím lístkem ze slíbeného ãtyﬁlístku Mûnínského
zpravodaje.
Podzim je obdobím dozrávání úrody, probíhá
sklizeÀ ovoce, vinné révy, zeleniny a pozdních zemûdûlsk˘ch plodin, sluneãnice, kukuﬁice, brambor
a dﬁíve hojnû pûstované cukrové ﬁepy. Vítr se prohání po zoran˘ch ãern˘ch plochách polí, z nichÏ
jiÏ dávno byly sklizeny letní plodiny, obilí a ﬁepka.
Zaãíná se ochlazovat, mrholení, mlha a jíní oblékají
do stﬁíbrn˘ch ‰atÛ stonky trav, vûtve keﬁÛ a stromÛ.
V‰echno se chystá na zimu, rostliny, hmyz, ptáci,
zvíﬁata a také lidé. Odlétající divoké husy odná‰ejí
s sebou babí léto.
Babí léto, nejkrásnûj‰í ãást podzimu, která nám
nostalgicky pﬁipomíná ztrácející se sluneãné teplé
dny. Babí léto, doba vinobraní a burãáku. Doba, kdy
v‰ichni mají napilno sklidit ve‰kerou úrodu.
I my vám pﬁiná‰íme úrodu ãlánkÛ, informací a fotografií, kterou jsme sklidili za poslední období tﬁí
mûsícÛ. A v neposlední ﬁadû pﬁiná‰íme pozvání na
jiÏ tradiãní, v poﬁadí jiÏ páté Mûnínské babí léto.
Teplé záﬁí, dobﬁe se ovoci i vínu daﬁí.
Na sv. Václava ãeského
b˘vá zase vína nového…

âíslo 3 / 2017

Tvrdá a vyãerpávající kaÏdodenní práce je odmûnûna uvolnûním a zábavou ve chvílích sváteãních. Cel˘ rok je tak protkán v˘znamn˘mi dny,
k nimÏ se odpradávna pojí zvyky a tradice. âetné
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Obecní úﬁad Mûnín ve spolupráci s místními spolky
si dovoluje pozvat spoluobãany, rodiãe a jejich dûti na

spoleãenskou akci, která se koná
v areálu za radnicí obecního úﬁadu
v sobotu 30. záﬁí 2017 se zaãátkem ve 14 hodin
Souãástí programu je taneãní vystoupení mûnínsk˘ch dûtí
a hudební vystoupení dvojice Pavel Kováã a Zdenûk Pávi‰
Pro dûti jsou pﬁipraveny atrakce – skákací hrad, skluzavka,
kolotoã, malování na obliãej a soutûÏe.
Zaji‰tûno je dobré jídlo a pití
– zabijaãkové a grilované dobroty, burãák…
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zvyky jsou spojeny s vinaﬁskou kulturou. Práce a Ïivot vinaﬁe se neobejde bez
zpûvu, vyprávûní, do pﬁísloví a pranostik zhu‰tûn˘ch zku‰eností, ani bez kaÏdoroãních slavností.
Záﬁí – víno vaﬁí
¤íjen – maãká hrozen
V prÛbûhu celého roku se odb˘vají malé obﬁady, které mají zabezpeãit ochranu
vinohradÛ a zajistit kvalitu i mnoÏství vína. K tûm nejv˘znamnûj‰ím patﬁí „zaráÏení hory“. Je to obﬁadní uzavírání vinohradÛ v dobû dozrávání hroznÛ, spojené
s pﬁedãítáním horensk˘ch práv. Dûje se tak v pﬁedveãer svátku Narození Panny
Marie 8. záﬁí. Hotaﬁ (hlídaã) jde ráno do kostela ke zpovûdi a nechá posvûtit kytici polních kvûtÛ. Na ‰pici tyãe nabodne jablko a upevní na ni kytici. U vinohradu vykope jámu, pﬁes ni poloÏí tyã a na ohni spálí kytici z minulého roku.
KaÏd˘ z prÛvodu hospodáﬁÛ, kdo pracoval na vinici, vloÏí do jámy tﬁi pûkné
hrozny. Pak se jáma zahází a vztyãí se tyã s kyticí na znamení, Ïe je vinohrad
„zaraÏen“, zavﬁen.

Projekt Propagace regionu Cezava
Region Cezava pﬁipravuje vytvoﬁení publikace o tradicích, krojích a místní kultuﬁe.
Desítka ãlensk˘ch obcí Regionu Cezava se rozhodla v rámci spoleãné propagace svazku i regionu vytvoﬁit novou publikaci zamûﬁenou pﬁedev‰ím na tradice,
které obce v na‰em regionu reprezentují a spojují. Ve spolupráci s etnografkou
a odbornicí na místní lidovou kulturu chtûjí obce Cezavy vydat spoleãnou broÏuru,
která by mûla slouÏit nejen obyvatelÛm regionu, ale také odborníkÛm ãi zájemcÛm
o moravské tradice.
Publikace se chce zamûﬁit pﬁedev‰ím na tradiãní krojové odívání typické pro tu
kterou obec. Autorka bude ãerpat z historick˘ch pramenÛ, muzejních ãi soukrom˘ch sbírek, ale i ze zku‰eností, kter˘mi si mnohé obce pro‰ly pﬁi obnovování
sv˘ch krojÛ. Kniha bude samozﬁejmû doplnûna fotografiemi.
Propagace Regionu Cezava je projekt, kter˘ byl podpoﬁen finanãní dotací Jihomoravského kraje. Kromû zmínûné publikace bude vytvoﬁeno také spoleãné propagaãní video o ãlensk˘ch obcích: Bluãina, Mûnín, Moutnice, Nikolãice, Nesvaãilka,
Otmarov, Otnice, Telnice, Tû‰any a Îatãany. BroÏura tak bude Ïiv˘m zpÛsobem
doplnûna o informace, jak jsou v dne‰ní dobû kroje v jednotliv˘ch obcích vyuÏívány.
Realizace celého projektu by mûla probûhnout nejpozdûji do konce roku 2017.
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Informace obecního úﬁadu
UPOZORNùNÍ – Neuhrazené obecní poplatky
Obecní úﬁad Mûnín upozorÀuje, Ïe splatnost poplatku za komunální odpad
za rok 2017 byla ke dni 31. 5. 2017.
V prvním t˘dnu mûsíce záﬁí byly dluÏníkÛm rozeslány upomínky. Pokud nebude poplatek uhrazen v náhradním termínu, kter˘ byl uveden v doruãené upomínce, vymûﬁí obecní úﬁad dluÏníkovi poplatek platebním v˘mûrem a poplatek
bude zv˘‰en na 800 Kã za osobu (podle platn˘ch právních pﬁedpisÛ mÛÏe b˘t
nav˘‰en aÏ na trojnásobek).
V pﬁípadû, Ïe dluÏník nezaplatí poplatek ani se zv˘‰ením ve lhÛtû, která bude
urãena vydan˘m platebním v˘mûrem, bude dluÏná ãástka vymáhána prostﬁednictvím exekuce.

Stoãné za rok 2017
Poplatek za stoãné za rok 2017 byl Zastupitelstvem obce schválen ve v˘‰i
700 Kã za osobu (vãetnû dûtí). V˘bûr stoãného na pokladnû obecního úﬁadu
bude probíhat od 1. listopadu do 30. listopadu 2017.
Poplatek bude moÏné uhradit rovnûÏ bezhotovostnû pﬁevodem na bankovní
úãet obce Mûnín veden˘ u âeské spoﬁitelny.
âíslo úãtu:
Variabilní symbol:

1349490369/0800,
881731xxxx (xxxx je ãíslo popisné)

Napﬁ.: âíslo popisné 34 má variabilní symbol 8817310034.
Obrázek kudlanky náboÏné z deníãku mladého pﬁírodovûdce
Honzíka Belky
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Na‰e obec zavádí Mobilní rozhlas!
VáÏení obãané, v souvislosti se zlep‰ováním informovanosti obãanÛ zavádíme v na‰í obci novou sluÏbu – Mobilní rozhlas. Novû Vás budeme informovat o aktuálním dûní pomocí rÛzn˘ch komunikaãních kanálÛ.
Zaregistrujte se, vyplÀte Va‰e tel. ãíslo a e-mail. Následnû budete ZDARMA
dostávat:
• SMS zprávy,
• hlasové zprávy,
• e-maily,
• zprávy do aplikace
o dÛleÏit˘ch aktualitách – napﬁíklad upozornûní na odstávky energií, pozvánky
na kulturní události a mnoho dal‰ího.

SluÏba je pro obãany ZDARMA
Registrujte se na menin.mobilnirozhlas.cz
nebo odevzdáním registraãního ústﬁiÏku na úﬁadû

ÚstﬁiÏek naleznete:
• na obecním úﬁadû
Co Vás ãeká za zprávy?
Krizová komunikace
• PovodÀové nebezpeãí
• Varování pﬁed v˘kyvy poãasí
• Zhor‰ená smogová situace
• Krizové ﬁízení

Kulturní a sportovní akce
• Pozvánky na kulturní události
• Pozvánky na sportovní utkání
• Poﬁádání zábavních akcí pro dûti
• Pozvánky do kina

Informace z radnice
• Upozornûní na odstávky vody
• V˘padky elektrické energie ãi plynu
• Svoz a tﬁídûní odpadu
• Zmûny úﬁedních hodin institucí
• Uzavírky silnic
• Upozornûní na termíny a povinnosti

Zpûtná vazba
• Odpovûdi na referenda a ankety
• Potvrzení úãasti na akcích
• Odsouhlasení záchrann˘ch aktivit
• Názory obãanÛ na dûní v obci
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O zavedení aplikace
Na‰e obec má novou aplikaci pro chytré telefony.
Stáhnûte si aplikaci do Va‰eho mobilu a otestujte v‰echny uÏiteãné funkce.
VáÏení obãané, jak jistû víte, pﬁistoupili jsme k modernizaci komunikace mezi
radnicí a obãany. JiÏ nûjak˘ ãas vyuÏíváme SMS zprávy, hlasové zprávy
a e-maily a v tuto chvíli bychom Vám rádi pﬁedstavili dal‰í moÏnost, jak získat
informace z obecního úﬁadu. Na‰i obecní aplikaci pro chytré telefony.
UÏiteãné funkce aplikace Mobilní rozhlas
• Chytrá nástûnka: Na hlavní stránce aplikace najdete v‰echny zprávy z úﬁadu.
Aktuality, informace z úﬁední desky a fotografie z událostí, stejnû jako rozcestník do dal‰ích sekcí aplikace. Kromû novinek se také dozvíte, jaké je u nás
zrovna poãasí, kdo má svátek a najdete tam upozornûní na zprávy, které vám
obec bude posílat.
• Fotohlá‰ky Zmapujto: Funkce, díky které mÛÏete vyfotit a poslat obci pochvaly i námûty na zlep‰ení. Staãí pﬁímo v aplikaci vyfotit ãernou skládku,
v˘mol na silnici, nesvítící lampu, zniãenou laviãku nebo napﬁíklad sraÏenou
zvûﬁ, oznaãit místo a odeslat. Obec se jiÏ postará o nápravu. Samozﬁejmû budeme rádi i za pozitivní a pochvalné fotohlá‰ky jako povedenou rekonstrukci,
opraven˘ chodník nebo hezkou vánoãní v˘zdobu.
• TísÀové linky: V aplikaci mÛÏete jednodu‰e najít seznam nejdÛleÏitûj‰ích
tísÀov˘ch linek a zavolat záchrannou sluÏbu, hasiãe ãi policii. Souãástí této
funkce je také moÏnost zobrazit Va‰i aktuální polohu a mapu okolí pro pﬁípad
nenadál˘ch událostí a nehod. Díky TísÀov˘m linkám budete mít pocit bezpeãí, aÈ pÛjdete kamkoliv.
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• Info o obci: V této sekci najdete demografické, geografické a historické údaje
o obci, stejnû jako fotogalerii z obecních aktivit, kontakty a otevírací dobu úﬁadÛ
a tipy na nejzajímavûj‰í aktivity a v˘lety v obci a okolí. U kaÏdého tipu na v˘let
navíc najdete jeho polohu, otevírací dobu a pﬁípadnû vstupné. UÏ si nebudete
muset lámat hlavu s tím, kam vyrazit.
Stáhnûte si aplikaci Mobilní rozhlas!
• Stáhnout aplikaci pro Android
• Stáhnout aplikaci pro iOS
Jak zaãít pouÏívat aplikaci Mobilní rozhlas?
1. Stáhnûte aplikaci z jednoho ze dvou odkazÛ uveden˘ch v˘‰e a nainstalujte ji.
2. Otevﬁete aplikaci a vyberte na‰i obec.
3. Zadejte své telefonní ãíslo, aby bylo moÏné Vá‰ kontakt pﬁiﬁadit k aplikaci.
4. A to je v‰e! MÛÏete zaãít vyuÏívat v‰echny funkce v aplikaci.
Díky na‰í obecní aplikaci Mobilní rozhlas budete mít vÏdy po ruce dÛleÏité
informace, kontakty i moÏnost podílet se na zlep‰ení Ïivota v na‰í obci.
Kde lze shlédnout:

https://www.mobilnirozhlas.cz/pro-obcany/
Bûhem léta se ﬁádnû zaregistrovalo 144 obãanÛ. V pﬁípadû, Ïe jste je‰tû registraci neprovedli a máte o tuto sluÏbu zájem, mÛÏete vyuÏít rady v ãlánku a registraci si vytvoﬁit sami, nebo na obecním úﬁadû vyplnit leták, díky kterému budete zaregistrováni.
Dal‰í moÏností registrace je pﬁijít na akci konanou obecním úﬁadem v sobotu
30. 9. 2017 Babí léto, kde vám informace poskytne a pﬁípadnou registraci s vámi
pﬁímo vytvoﬁí paní Kir‰ová.

2017_3_60051 Zpravodaj 1_06 21.09.17 22:23 Stránka 8

8

MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ

3 / 2017

Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor
Jihomoravského kraje
S KRIZPORTEM VÁS NEZASKOâÍ
ÎÁDNÁ MIMO¤ÁDNÁ UDÁLOST

Vûdûli jste, Ïe v Jihomoravském kraji existuje web, kter˘ Vám pﬁiná‰í dÛvûryhodné informace o probíhajících vût‰ích mimoﬁádn˘ch událostech na
území tohoto kraje?
Co si pﬁedstavit pod názvem „KRIZPORT“? Jedná se o jihomoravsk˘ portál krizového ﬁízení, jehoÏ cílem je pﬁiná‰et veﬁejnosti i odborníkÛm vûrohodné
a aktuální informace z oblasti pﬁípravy a ﬁe‰ení mimoﬁádn˘ch událostí a krizov˘ch
situací v kraji. Tento portál provozuje od roku 2011 Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor
Jihomoravského kraje (HZS JmK). Portál je rozdûlen do dvou ãástí – veﬁejné
(urãené pro kaÏdého uÏivatele internetu) a neveﬁejné (pﬁístup jen pro orgány krizového ﬁízení, tzn. starostové obcí, Krajsk˘ úﬁad JMK, Policie âR, atd.).
Co na tomto portálu naleznete?
Co je nejdÛleÏitûj‰í – v pﬁípadû, kdy je v Jihomoravském kraji nûjaká vût‰í
mimoﬁádná událost – napﬁ. v roce 2016 v˘buch plynu na tﬁ. Kpt. Jaro‰e, poÏár
skladovací haly v brnûnsk˘ch âernovicích, závadnost pitné vody v Brnû nebo
v roce 2017 nákaza ptaãí chﬁipky – ve‰keré aktuální a pﬁedev‰ím dÛvûryhodné
informace k takov˘m událostem naleznete pﬁímo na hlavní stránce v záloÏce
„Aktuality“. HZS JmK zveﬁejÀuje informace zejména o Ïádoucím chování obyvatelstva, opatﬁeních pﬁijíman˘ch v souvislosti s ﬁe‰ením dané situace, pﬁedpokládaném v˘voji situace apod. V rámci informací jsou také vyvû‰ovány ve‰keré
dokumenty související s danou situací (napﬁ. naﬁízení hejtmana kraje, mapové
podklady s vyznaãením místa události a pﬁípadn˘mi omezeními v dopravû, odkazy na webové stránky subjektÛ, které mají ﬁe‰ení dané události v kompetenci
apod.). Informace k nastalé mimoﬁádné události nemusí b˘t na KRIZPORTu
uvedeny ihned po jejím vzniku. HZS JmK pﬁed zveﬁejnûním musí v‰echny informace nejdﬁíve ovûﬁit. Ke zveﬁejnûní dochází ale neprodlenû po provedení tohoto úkonu.
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Chcete vûdût, co mÛÏe ohrozit Vás nebo Vá‰ domov? K tomu je urãena
záloÏka „OhroÏení“, zejména sekce „Zdroje ohroÏení“, kde mÛÏete nalézt moÏné
zdroje mimoﬁádn˘ch událostí po jednotliv˘ch obcích s roz‰íﬁenou pÛsobností.
Pak uÏ jen staãí najít si poÏadovanou obec (v Brnû mûstskou ãást), u které jsou
vypsány ve‰keré stacionární a geograficky definovatelné zdroje ohroÏení (napﬁ.
povodeÀ, objekty nakládající s nebezpeãn˘mi látkami apod.). Pod stejnou záloÏkou, ale v sekci „Mapy“ se mÛÏete podívat, zda se Vá‰ dÛm nachází v záplavovém území pﬁirozen˘ch povodní nebo v „zónû ohroÏení“ nûjakého nebezpeãného objektu (chemiãka, zimní stadion, plaveck˘ stadion apod.).
Pod záloÏkou „Rady“ zase naleznete informace o tom, jak se pﬁipravit na rÛzné
mimoﬁádné události. Zde se urãitû zastavte u na‰eho projektu „Va‰e cesty
k bezpeãí“, znám˘ také jako „chytré blond˘nky radí“, v rámci kterého Vám
pﬁíslu‰nice HZS JmK a Policie âR poradí, jak se chovat, kdyÏ hrozí nebo jiÏ nastala mimoﬁádná událost anebo je ohroÏena Va‰e bezpeãnost. V pﬁehledu kapitol si pak mÛÏete nalézt téma, které Vás zajímá (napﬁ. jaké jsou tísÀové linky
v âR, jak pﬁedcházet poÏárÛm, jak˘m zpÛsobem probíhá varování obãanÛ v pﬁípadû hrozby nûjaké mimoﬁádné události apod.).
Zajímají Vás detailnûj‰í informace zejména o povodních, rozsáhlém v˘padku
elektrické energie – blackoutu nebo o tom, co dûlat v pﬁípadû radiaãní havárie?
K tomu jsou zpracovány speciální rady pro obãany, které naleznete ve stejné
záloÏce jako rady chytr˘ch blond˘nek.
V záloÏce „Aktuální situace“ mÛÏete najít spoustu odkazÛ na weby napﬁ.
ohlednû aktuální situace v dopravû, poãasí v kraji, hladinû vodních tokÛ v kraji
apod.
Nav‰tivte KRIZPORT a uÏ Vás nepﬁekvapí Ïádná mimoﬁádná událost.

CHCETE VùDùT VÍC?

www.krizport.cz

www.chytre-blondynky.cz
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Kariérové poradenství
Kam dál v kariéﬁe? Udûlejte první krok za vysnûn˘m cílem
Vzpomínáte na to, ãím v‰ím jste chtûli b˘t jako malé dûti, náctiletí? Komu z vás se podaﬁilo dávn˘ sen promûnit ve skuteãnost? Téma profese se chtû nechtû v na‰em Ïivotû
objevuje uÏ od mateﬁské ‰koly. Jak ale vybrat tu správnou? Kdy uvaÏovat, Ïe je na ãase
brát tyto úvahy zcela váÏnû? MoÏná dﬁíve, neÏ si vÛbec dokáÏete pﬁedstavit. Skvûl˘m pomocníkem mÛÏe b˘t kariérov˘ poradce – odborník, kter˘ dobﬁe pracuje s dûtmi, dospívajícími i dospûl˘mi napﬁíã profesemi ãi vzdûláváním. Je dostupn˘ úplnû pro kaÏdého.
Volba povolání
SluÏby, které pomáhají najít smysl profesního smûrování, jiÏ ãtvrt˘m rokem poskytuje
Centrum vzdûlávání v‰em (CVV). Je odborníkem v rámci individuálních i skupinov˘ch
aktivit a prezentuje se také na veﬁejn˘ch akcích typu veletrhy pracovních pﬁíleÏitostí.
„MÛÏete nás nav‰tívit na ãtyﬁech poboãkách v Jihomoravském kraji (Brno, Hodonín,
Boskovice a Znojmo). Lidem v odlehl˘ch ãástech regionu se chceme pﬁiblíÏit pomocí online sluÏeb. Tû‰í nás rostoucí zájem o skupinové programy, napﬁíklad Re:START pro rodiãe na/po rodiãovské dovolené. Kariérové poradenství chceme podpoﬁit pﬁedev‰ím na základních, stﬁedních a vy‰‰ích odborn˘ch ‰kolách,“ popsala souãasnou strategii vedoucí
centra CVV Hana Rozpr˘mová. Velk˘ krok dopﬁedu v této oblasti ãiní právû Jihomoravsk˘
kraj. Jako jedin˘ v âR zaji‰Èuje dostupnost kariérového poradenství v takovém rozsahu.
„Dlouhodobû pracujeme s jednotlivci a jsme navázáni i na dal‰í instituce. Spolupracujeme s HR odborníky v oblasti kariéry i se ‰kolami. Poskytujeme maximálnû aÏ 10 konzultací, zpravidla ale zájemci vyuÏijí v prÛmûru dvû aÏ tﬁi,“ upﬁesnila Martina Milotová, kariérová poradkynû, která má na starosti poboãku v Brnû a v Boskovicích.
Konzultace probíhají zdarma v diskrétním prostﬁedí. Jen za loÀsk˘ rok jich poradci CVV
absolvovali více neÏ 500. „Na pohovor jsem ‰la s daleko vût‰ím sebevûdomím. Cítila jsem
se pﬁíjemnû a sebejistû a hlavnû jsem vûdûla, Ïe to je práce, kterou skuteãnû hledám,“
prozradila Martina, absolventka vysoké ‰koly. SluÏeb CVV vyuÏila v dobû, kdy hledala pracovní uplatnûní. Bûhem nûkolika setkání odcházela s jasnou vizí, co chce v Ïivotû skuteãnû dûlat. Zjistûte více informací o kariérovém poradenství na www.vzdelavanivsem.cz,
nebo se rovnou objednejte na konzultaci:
Martina Milotová
Kariérová poradkynû – Brno, Boskovice
milotova@vzdelavanivsem.cz; +420 702 157 701
Radka Kuãerová
Kariérová poradkynû – Znojmo
znojmo@vzdelavanivsem.cz; +420 727 969 592

Milu‰e Tûthalová
Kariérová poradkynû – Hodonín
hodonin@vzdelavanivsem.cz
+420 702 165 343
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Psí etudy
MoÏná nás potkáváte – dva dospûlí lidé,
malé dítû, tﬁi ãerní stﬁednû velcí psi. Obyãejnû budíme pozornost. Nûkdy pozitivní,
nezﬁídka negativní. Lidé se nás ãasto ptají,
co máme za rasu psÛ, Ïe jsou tak vychovaní. S oblibou odpovídáme, Ïe ãistokrevné
kﬁíÏence. A vûﬁte nebo ne, nebyli to zrovna
pejsci, kteﬁí by se chtûli pﬁetrhnout, aby s námi spolupracovali. KaÏd˘ z nich mûl svÛj problém v chování
a svá povahová specifika, která stále pﬁetrvávají. Ale nyní uÏ jsou ovladatelní, mÛÏeme se na nû spolehnout, stejnû jako oni na nás. A dokonce pomáhají dal‰ím
psÛm a jejich majitelÛm pﬁi ﬁe‰ení jejich potíÏí.
Moje cesta k této souãasné smeãce se zaãala pﬁed deseti lety a byla velmi
dlouhá a bolestivá. Zãistajasna jsem zaãala chtít psa, i pﬁesto, Ïe jsem nikdy nemûla Ïádné zvíﬁe. Na stará kolena mû posedla tato my‰lenka a dostal se ke mnû
Vincek. Upﬁímnû – jestli potﬁebujete pomoci s v˘bûrem vhodného ‰tûnûte pro v˘cvik, rozhodnû se neobracejte na mû. Mám v˘bornou ruku na to, vybrat si komplikovaného psa. Vincek je od maliãka vynikající uãitel. Je to pejsek, se kter˘m
to buì vzdáte, nebo se musíte hodnû rychle nauãit, jak se stát ãlovûkem, kter˘
je hodn˘ následování. A tak jsem se uãila. A jestli si myslíte, Ïe jsem talent od
pﬁírody, tak se obrovsky m˘líte. Já si to opravdu vydﬁela – stálo mû to spoustu
ãasu, penûz, slz, nespoãetnû modﬁin i pár zranûní. Díky bohu jsem v‰ak narazila
na skvûlého cviãitele, kter˘ mû trpûlivû a nekompromisnû vedl a vede dodnes.
ProtoÏe jsem si pro‰la v‰ím od píky, dokáÏu pochopit majitele psÛ, kteﬁí chtûjí
mít psa za svého parÈáka, mazlíãka, trávit s ním svÛj voln˘ ãas a vycházet s ním
po dobrém, snesli by mu modré z nebe, ale nûjak se jim nedaﬁí. Nûco prostû nefunguje. Jako by kaÏd˘ z nich mluvil jinou ﬁeãí. Znám to moc dobﬁe.
Na procházkách po okolí ãasto vídám páneãky, na kter˘ch je vidût, Ïe mají se
sv˘mi psy potíÏe, které jim znepﬁíjemÀují Ïivot. âasto to není nic zásadního –
jen takové drobnosti, které se v‰ak na sebe nabalují. Nûkter˘m se pes zabûhne
na poli a oni o nûm nûjakou dobu neví. Dal‰í, kdyÏ vidí cizího psa, radûji zmûní
smûr a nûkdy vznikají i komické situace, kdy se napﬁíklad brodí v neschÛdném
terénu jen proto, aby se nemuseli potkat s jin˘m psem. Spousta majitelÛ vût‰ích
plemen je útrpnû vláãeno na vodítku, v pﬁípadû mal˘ch plemen pak trpûlivû stojí
co pût metrÛ a ãekají a ãekají a ãekají. Nûkteﬁí si radûji nezvou náv‰tûvy, jelikoÏ
jejich pes skáãe na lidi ãi nadmûrnû ‰tûká nebo náv‰tûvníky ‰típe do noh, jin˘m
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pejsek demoluje domácnost. Poslední dobou také hojnû ﬁe‰íme otázky okolo
vztahu psÛ a mal˘ch dûtí a to, jak nastavit jejich bezpeãné spoluÏití.
Ve vût‰inû pﬁípadÛ vûﬁím, Ïe kdyby jejich majitelé rozumûli, co se s jejich psem
dûje, a dokázali mu srozumitelnû poradit, jak se v dané situaci chovat, byli by
oba ‰Èastnûj‰í. Pﬁeci jen mluvíme o spoleãném souÏití pﬁibliÏnû na patnáct let.
A tak bych vám ráda pﬁinesla pár pﬁíbûhÛ z na‰í praxe a nastínila Vám, jak postupujeme my v konkrétních situacích. Rozhodnû nemám v plánu tváﬁit se, Ïe ná‰
pﬁístup je ten prav˘. Co cviãitel, to rozdíln˘ názor. A kaÏdému bude fungovat
nûco jiného, podle jeho temperamentu a Ïivotního pohledu. Ani já, ani mÛj
manÏel nejsme Ïádní kynologové, nepovaÏujeme se za odborníky na psy. Jsme
jen lidi, kteﬁí si pro‰li urãitou cestu a rádi pﬁedáme ostatním to, co funguje nám.
A tﬁeba to nûkomu bude blízké a pomÛÏe mu to.
Ráda bych Vám v následujících ãláncích prozradila pár zásad, jak se sv˘m
psem komunikovat, jak si vytvoﬁit spoleãn˘ jazyk, kterému budete oba rozumût.
Podíváme se na to, co je dobré psa nauãit, aby se Vám spolu dobﬁe Ïilo. A aby
to nebylo jen suché ãtení, pﬁiblíÏím vám pﬁíbûhy pejskÛ, kteﬁí buì s námi Ïijí,
nebo s nimi pracujeme.

Jak mluvit psí ﬁeãí
Nejjednodu‰eji, jak jen to jde. A to nûkdy b˘vá to nejsloÏitûj‰í, co se musí
majitel psa nauãit. V podstatû to znamená, Ïe kaÏdou situaci ﬁe‰íme skrze povely, aÈ standardní („sedni“, „lehni“, „ke mnû“, „místo“…), nebo domácké („bucni“,
„jdeme“, „poãkej“…). V první ﬁadû máme vÏdy jasno v tom, co po psovi chceme,
jak má vypadat to, co pes udûlá. KaÏd˘ povel má jasn˘ pﬁedobraz, kter˘ jsme
schopni pokaÏdé zopakovat úplnû stejnû. Pak uÏ není tûÏké psÛm vysvûtlit, co
se po nich Ïádá. Zde se na chvíli zastavím – zásadnû psÛm ﬁíkáme, co chceme,
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aby udûlali, ne co chceme, aby nedûlali. Proto nepouÏíváme slova jako „fuj“,
„pﬁestaÀ“, „nesmí‰“ nebo „nechej“.
Povel sv˘m psÛm ﬁíkáme vÏdy jen jednou. Toto je naprosto zásadní, proto to
je‰tû zopakuji: povel ﬁíkáme jen jednou. Pokud jej pes nesplní, bez ﬁeãí zajistíme, aby jej splnil. K tomu nám pomáhá vodítko, stopovaãka (o té se budeme
bavit v ãlánku o pﬁivolání), nebo napﬁíklad stlaãení psa rukou do povelu. Ve chvíli,
kdy máme psa v povelu tak, jak jsme si to na zaãátku pﬁedstavovali, vÏdy ho s radostí pochválíme. V povelu zÛstane tak dlouho, dokud mu nedáme „volno“ nebo
dokud nedostane jin˘ povel.
A je‰tû jedna vûc, která je naprosto zásadní. Hlídáme si, jak se u práce se
psem cítíme a jak u toho vypadáme. Nemyslím tím, Ïe se musíte vyfiknout
a skoãit si ke kadeﬁníkovi, ale hlídáme si postavení tûla, v˘raz tváﬁe a znûní
hlasu. Hlídáme si, jestli nejsme na‰tvaní nebo nervózní. Psi jsou na to totiÏ velice citliví, a to tak, Ïe jen díky své neverbální komunikaci dokáÏeme úplnû zmûnit
v˘raz psa ãi úspû‰nost jeho práce. Anebo si naopak velice úspû‰nû jeho práci
kazit.
Jak si to celé mÛÏete pﬁedstavit? Dorotka, na‰e nejmlad‰í, skoro dvouletá
fenka, je chodící popelnice. Poﬁád nûco Ïv˘ká a nejradûji má ty nejsmradlavûj‰í
vûci, které si dokáÏete pﬁedstavit. KdyÏ nûco cestou najde a vidím, Ïe má ãumák
zaraÏen˘ v trávû, nekﬁiãím na ni „fuj, ty prase!“, i kdyÏ mám nûkdy sto chutí a ‰tve
mû. Místo toho v klidu dám povel „Dorka, sedni“. ProtoÏe má nauãeno, Ïe povel
se ﬁíká jen jednou a vÏdy musí splnit, splní. V˘sledkem je, Ïe pﬁestane Ïrát tu
mÀamku a je‰tû dostane pochvalu za splnûní povelu. Vsedû ãeká, dokud k ní nepﬁijdu a z povelu ji neuvolním. Obvykle jí dám je‰tû pár povelÛ. JelikoÏ jsme
opravdu dÛslední, frekvence Ïraní nechutností se nám v˘raznû sníÏila. Pro Dorku
je prostû lep‰í si jen tak pobíhat neÏ pracovat. TakÏe si dobﬁe rozm˘‰lí, jestli jí to
za to stojí. A je vymalováno.
Co tento zpÛsob komunikace pﬁiná‰í na‰im psÛm? V první ﬁadû je to pocit
bezpeãí. Jistotu, Ïe jejich páneãek ví, co dûlá, a umí dosáhnout svého. Tím se
i spousta psÛ zklidní, protoÏe nemusí ﬁe‰it situace, které jim nepﬁíslu‰í. A v neposlední ﬁadû pﬁiná‰í psÛm i velkou míru svobody, protoÏe ovladateln˘ pes nemusí b˘t poﬁád na vodítku ãi nemusí b˘t venãen aÏ po setmûní. A co tento zpÛsob
komunikace pﬁiná‰í nám? V první ﬁadû klid. MoÏnost se na psa spolehnout.
Jistotu, Ïe velkou vût‰inu nepﬁíjemn˘ch ãi neãekan˘ch situací dokáÏeme spoleãnû v pohodû zvládnout. Vyjma na‰í vlastní sebejistoty nám v neposlední
ﬁadû ovladatelní psi ‰etﬁí nervy.
K. Vaníãková
www.vanickovi.com
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MoÏnosti cestování s IDS JMK
Na zaãátku záﬁí tohoto roku tomu bylo uÏ jedenáct let, co se i na‰e obec zaﬁadila mezi ty, jejichÏ veﬁejná linková doprava jako souãást tzv. dopravní obsluÏnosti je zaji‰Èována v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (dále „IDS JMK“). Mnozí z cestujících vyuÏívajících hromadn˘ch
dopravních prostﬁedkÛ si dnes uÏ ani nevzpomenou, Ïe autobusy do Brna jezdily po hodonínské silnici ãíslo II/380 pﬁes Telnici a Tuﬁany a koneãná autobusÛ
byla na brnûnském autobusovém nádraÏí na Zvonaﬁce. Jízdenka, kterou si tehdy
bylo moÏné zakoupit, platila pouze v právû vyuÏívaném autobusovém spoji a ten,
kdo potﬁeboval jet nûkam dále po území mûsta Brna, si musel koupit dal‰í jízdenku do tramvaje, trolejbusu ãi mûstského autobusu Dopravního podniku, pouze
pravidelní cestující obvykle mûli zakoupenou pﬁedplatní jízdenku – „‰alinkartu“.
V záﬁí 2006 jsme si museli zvyknout na novinku vyznaãující se nûkolika základními charakteristikami. Cesta do centra Brna (pokud se dá autobusové nádraÏí Zvonaﬁka povaÏovat za centrum) jiÏ nebyla moÏná. Autobus linky 509 nás
od té doby vozí do Chrlic na vlak, pﬁípadnû vybrané spoje do Komárova. V˘jimkou
jsou dlouhodobé dráÏní v˘luky, kdy se stává, Ïe nás autobus zaveze místo vlaku
aÏ k hlavnímu nádraÏí v Brnû bez nutnosti pﬁestupu.
S odstupem ãasu se v‰ak zdá, Ïe vût‰ina cestujících nutné pﬁestupy pﬁijala
a umoÏÀuje nám to více se zamûﬁit na nûkteré v˘hody a tipy v IDS JMK. Pro cestování nám staãí jedna jízdenka, se kterou se mÛÏeme vypravit aÏ tﬁeba do severních ãástí mûsta Brna, cestující nemusí ﬁe‰it vût‰í mnoÏství jízdních dokladÛ.
Nejobvyklej‰í pro cestu do Brna je tak tﬁízónová jízdenka, a to jednorázová pro
obãasné cestující a v podobû pﬁedplatní jízdenky pak pro cestující pravidelné.
Nabízí se v nûkolika ãasov˘ch variantách – mûsíãní, ãtvrtletní a roãní.
Pﬁi v˘bûru délky platnosti jízdenky je vhodné dÛkladnû promyslet zámûry cestování. Víte-li napﬁíklad, Ïe budete pravidelnû dojíÏdût cel˘ rok, váÏnû pﬁem˘‰lejte o zakoupení roãní pﬁedplatní jízdenky. Jedná se na první pohled o vysokou investici, ale pﬁi pravidelném dojíÏdûní se vyplatí. Ve srovnání s nákupem
mûsíãních jízdenek se roãní jízdenka zaplatí jiÏ po ménû neÏ devíti mûsících.
U v‰ech pﬁedplatních jízdenek nám platn˘ tarif IDS JMK umoÏÀuje cestovat neomezenû v zónách uveden˘ch na pﬁedplatním kupónu a po dobu ãasové platnosti, to je i nûkolikrát dennû a nejen v pracovní dny nebo v dobû ‰kolní docházky.
Zmínûn˘ tarif také nabízí málo známou moÏnost vyuÏití roãní jízdenky pro
spoleãné cestování v nepracovní dny pro dva dospûlé a aÏ tﬁi dûti do 15 let
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vûku, coÏ vybízí k víkendov˘m rodinn˘m v˘letÛm po na‰em kraji. Prakticky to
znamená, Ïe pokud jeden dospûl˘ cestující vlastní roãní pﬁedplatní jízdenku pro
zóny 510 + 101 +100, mohou s ním o víkendu jet dal‰í dospûl˘ a tﬁi dûti z Mûnína
do Brna a pak tﬁeba i po Brnû zdarma. Obdobnû fungují i celodenní turistické jízdenky, jejichÏ v˘ãet je pﬁehlednû uveden v materiálech IDS JMK. Kupﬁíkladu
v‰ezónová jízdenka za 190 Kã platí 24 hodin ve v‰ech zónách IDS JMK, a opût
v nepracovní dny ji mÛÏe vyuÏít skupina cestujících k cestû ãi v˘letu po celé jiÏní
Moravû. A udûlat si rodinn˘ v˘let napﬁíklad do Moravského krasu nebo nûkam
na Pálavu pro celkem 5 lidí za 190 korun, to je celkem zajímavá nabídka.
Jak jiÏ bylo uvedeno, pﬁedplatní jízdenka a zvlá‰tû ta roãní, mÛÏe b˘t kvÛli cenû
velmi v˘razn˘m zásahem do osobního ãi rodinného rozpoãtu. Nejen z finanãních dÛvodÛ, ale také z obavy, co kdyÏ nastane zmûna zamûstnání, ‰koly nebo
se objeví nûjaká nemoc a nebude moÏné roãní pﬁedplatní jízdenku plnû vyuÏít,
se nûkdo rozhodne takovou dlouhodobou jízdenku nekupovat. Ale pozor, opût je
zde jedna málo známá skuteãnost, Ïe v prÛbûhu platnosti pﬁedplatní jízdenky je
moÏno ji bez udání dÛvodu nevyuÏití vrátit a cestující obdrÏí zpût pomûrnou
ãástku jízdného.
Pokud zmiÀujeme nûkteré v˘hody integrovaného dopravního systému, lze mezi
nû zaﬁadit i fungující dispeãink. VÏdy pﬁi nûjakém problému, pﬁi nejetí spoje, pﬁi
v˘raznûj‰ím zpoÏdûní, nebo i pokud potﬁebujete poradit s trasou a cenou, neváhejte pro bliÏ‰í informace volat na telefonní ãíslo 5 4317 4317, které je rovnûÏ
uvedeno na jízdních ﬁádech a oznaãníku zastávky. MÛÏete se tak dozvûdût dÛvody dopravních problémÛ, odhadovan˘ ãas pﬁíjezdu, a to, zda má smysl ãekat
nebo radûji hledat jin˘ zpÛsob pﬁepravy.
V závûru je pak vhodné pﬁipomenout, Ïe v‰echny dÛleÏité informace, tipy na
cestování, nejv˘hodnûj‰í jízdenky, detaily o nov˘ch moÏnostech odbavení a v neposlední ﬁadû aktuální informace jsou k dispozici na internetov˘ch stránkách
www.idsjmk.cz.
-mp-
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200 let Moravského zemského muzea
S my‰lenkou zaloÏit v Brnû zemské muzeum se poprvé setkáváme v roce
1803 v projektu zab˘vajícím se reorganizací vûdecké práce na Moravû. Spolu
s moravskoslezsk˘m zemsk˘m guvernérem hrabûtem Josefem Karlem Ditrich‰tejnem (1763 –1825) jej vypracoval Christian Karel André (1763 –1831), pﬁední
osobnost moravského duchovního Ïivota na poãátku 19. století. O tﬁi roky pozdûji
tento pﬁírodovûdec, pedagog a sekretáﬁ Hospodáﬁské spoleãnosti v Brnû pojal
zemské muzeum jako ústav, kter˘ by prostﬁednictvím sbírek postihujících historii,
pﬁírodu, umûní i souãasnou v˘robu dokumentoval charakter zemû a zároveÀ se
stal badatelsk˘m centrem.
Zﬁízení muzea v centru Moravy dostalo konkrétní podobu v roce 1816. Tehdy
Hospodáﬁská spoleãnost povûﬁila Andrého a Hormayera vypracovat memorandum navrhující zaloÏení „národního muzea moravskoslezského“. Pamûtní spis
svojí autoritou podpoﬁili osvícení morav‰tí aristokraté, pﬁedstavitelé Hospodáﬁské
spoleãnosti starohrabû Franti‰ek Hugo Salm-Reifferscheidt (1776 –1836), podnikatel v hutnictví a zemûdûlství, vzdûlan˘ právník a vysok˘ soudní úﬁedník
hrabû Josef Auersperg (1767–1829)
a moravskoslezsk˘ zemsk˘ guvernér
hrabû Antonín Bedﬁich Mitrovsk˘
(1770 –1842).
Císaﬁ Franti‰ek I. v nejvy‰‰ím rozhodnutí z 29. 7. 1817 vznik muzea, nazvaného na jeho poãest Franti‰kovo,
nejen schválil, ale ocenil i úsilí Hospodáﬁské spoleãnosti o jeho zaloÏení. Biskupsk˘ dvÛr v roce 1900
S Hospodáﬁskou spoleãností bylo Franti‰kovo muzeum spjato aÏ do roku
1900, kdy do‰lo k jejímu zru‰ení a muzeum pﬁe‰lo do zemské správy.
Franti‰kovo muzeum získalo vlastní
budovu brzy po svém zaloÏení. Od olomouckého arcibiskupa obdrÏelo Biskupsk˘ dvÛr pod Petrovem. V roce
1911 získalo muzeum tehdy nejvût‰í
palácovou budovu v Brnû – Ditrichsteinsk˘ palác.
Zeln˘ trh s Dietrichsteinsk˘m palácem po roce 1923
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Dne‰ní Moravské zemské muzeum uchovává ve sv˘ch sbírkách pﬁes ‰est milionÛ pﬁedmûtÛ, které pﬁedstavují cenn˘ materiál z oborÛ pﬁírodních a spoleãensk˘ch vûd. Kromû sbírkotvorné a vûdecko-v˘zkumné práce poﬁádá muzeum
v˘stavy, pﬁedná‰ky, exkurze, zab˘vá se prací s mládeÏí a v neposlední ﬁadû vykazuje také rozsáhlou ediãní ãinnost.
V souãasné dobû má muzeum ve své správû 10 objektÛ. Kromû stál˘ch expozic nabízí v kaÏdém z nich také aktuální v˘stavy.
Dietrichsteinsk˘ palác
Zeln˘ trh 8, Brno, tel. 533 435 280
Stálé expozice:
Zanikl˘ Ïivot na Moravû
Pravûk Moravy
Velká Morava
Morava ve stﬁedovûku
Svût nerostÛ
Památník Prof. Karla Absolona
V objektu je umístûna muzejní prodejna
a kavárna.

DÛm Jiﬁího Gru‰i
Hudcova 76, Brno, tel. 515 910 422
Stálá expozice:
Corpus litterarum. Stopy písemnictví
nejen v moravsk˘ch dûjinách

Biskupsk˘ dvÛr
Muzejní 1, Brno, tel. 533 435 282
Stálé expozice:
Fauna Moravy
Akvárium sladkovodních ryb
Toulky pﬁírodou Moravy
Najdete zde také Houbaﬁskou poradnu.

Centrum slovanské archeologie
Velehradská tﬁ. 537, Uherské Hradi‰tû
Stálá expozice:
Sv. Cyril a Metodûj a poãátky kﬁesÈanství
na Moravû

Palác ‰lechtiãen
KobliÏná 1, Brno, tel. 542 422 361
Stálá expozice:
Lid v pûti generacích
Památník Leo‰e Janáãka
Smetanova 14, Brno, tel. 533 433 816
Stálá expozice:
Îivot a dílo Leo‰e Janáãka
Pavilon Anthropos
Pisárecká 5, Brno, tel. 515 919 760
Stálé expozice:
Morava lovcÛ a sbûraãÛ
Nejstar‰í umûní Evropy
Paleolitické technologie
Genetika ve v˘voji ãlovûka
Pﬁíbûh lidského rodu
Primáti na‰e rodina

Památník Bible kralické
Kralice n. Oslavou
Stálé expozice:
Dílo tiskaﬁÛ Jednoty bratrské
Labyrint Ïivota Jana Amose Komenského

Zámek Budi‰ov
Zámek 1, 675 03 Budi‰ov
Stálá expozice:
Zoologick˘ depozitáﬁ
Star˘ zámek v Jevi‰ovicích
Stálé expozice:
Archeologie Jevi‰ovicka
Depozitáﬁ lidového nábytku
Franti‰ek Vildomec – setkání s venu‰í
Hradní kuchynû

www.mzm.cz
Z dostupn˘ch materiálÛ pﬁipravil -r-
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80. v˘roãí smrti TGM
14. záﬁí jsme si pﬁipomnûli 80. v˘roãí smrti prezidenta
Tomá‰e Garrigue Masaryka. Narodil se 7. bﬁezna 1850
v Hodonínû, zemﬁel 14. záﬁí 1937 v Lánech, kde byl také pochován.
Tomá‰ Garrigue Masaryk, oznaãovan˘ T. G. M., TGM
nebo prezident Osvoboditel, byl ãesk˘ státník, filozof a pedagog, první prezident âeskoslovenské republiky. K jeho
osmdesát˘m narozeninám byl roku 1930 pﬁijat zákon o zásluhách T. G. Masaryka obsahující vûtu „Tomá‰ Garrigue
Masaryk zaslouÏil se o stát“ a po odchodu z funkce roku
1935 ho parlament znovu ocenil a odmûnil za jeho osvoboditelské a budovatelské dílo.
„TûÏká, nenahraditelná ztráta stihla nás v‰echny úmrtím prvního presidenta T. G.
Masaryka. Sledujeme-li jeho Ïivotní dráhu, jest tûÏko najíti v dûjinách pﬁíkladu takov˘ch
Ïivotních úspûchÛ, jak˘ch jsme svûdky u nûho. Vy‰ed z nejchud‰ích pomûrÛ – jeho rodiãe Ïili takﬁka v poddanství – stává se rozhodujícím ãinitelem pﬁi rozbití starobylé monarchie a utvoﬁení nového samostatného státu, v nûmÏ je volen prvním presidentem.
Skvûl˘ vÛdce ve válce zÛstává skvûl˘m presidentem v míru, dává státu pevné základy,
takÏe jím veden˘ ãeskoslovensk˘ stát je obecnû povaÏován za vzor pravé demokratické
svobodné republiky a dosahuje zaslouÏené úcty a váÏnosti ve svûtû. Umírá zboÏÀován
cel˘m národem bez rozdílu náboÏenství i politického pﬁesvûdãení, obdivován cel˘m kulturním svûtem. Ba i ti, jichÏ rozpadnutí pﬁipravil, k Velkému Mrtvému vzhlíÏejí s obdivem
a úctou.
Tûchto závratn˘ch úspûchÛ dosáhl nás první president úÏasnou pracovitostí, vzdûláním, pevnou vÛlí a mravním charakterem. Cel˘ Ïivot vûnoval boji za vítûzství pravdy
a spravedlnosti. Mûl jasn˘ úsudek a pevnû vûﬁil ve svobodnou demokracii. Mravní
autorita to byla, která dovedla pﬁekonati pﬁekáÏky, které se stavûly jeho dílu v cestu,
a ãistota Ïivotní dráhy, která sjednala jemu úctu i u tûch, kteﬁí s poãátku snad jeho
snahám nepﬁáli.
Velké Ïivotní dílo presidenta T. G. Masaryka zavazuje nás vûchny, abychom po vzoru
Velkého Mrtvého pracovitostí a mravní ãistotou charakteru stali se hodn˘mi jeho svûtlého odkazu. My, ãlenové KâST., slibme si, Ïe se odkazu tomu neprohﬁe‰íme.
JUDr. Pavel Pásek, pﬁedseda Klubu ãs. turistÛ

V Praze dne 16. záﬁí 1937“

Uvedená citace pochází z dobového tisku Pestr˘ t˘den, kter˘ se ve svém ãísle ze dne
27. záﬁí 1937 vûnoval slovem i obrazem témûﬁ v˘hradnû osobû TGM.
-r-

2017_3_60051 Zpravodaj 1_06 21.09.17 22:23 Stránka 19

3 / 2017

MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ

19

Spolek zdravotnû postiÏen˘ch
Skonãily horké letní dny, které ‰patnû sná‰í astmatici, kardiaci a lidé se zdravotním
omezením. To je vût‰ina ãlenÛ na‰eho spolku. I kdyÏ se teploty ‰plhaly k tropick˘m
hodnotám, jeli jsme na zájezd do RoÏnova pod Radho‰tûm. Nepodaﬁilo se nám obsadit autobus mûnínsk˘mi obãany, a tak jsme pﬁibrali zájemce ze Îatãan a ·lapanic.
Ve skanzenu se konaly „Dny ﬁemesel.“ Bylo co obdivovat a bylo tam pﬁíjemnû.
Dal‰í akcí byla vycházka do Mariánského údolí. Cesta vedla kolem tﬁí rybníkÛ
v krásné krajinû a zakonãena byla dobr˘m obûdem. Byl to pﬁíjemnû proÏit˘ den.
Nabídka ozdravn˘ch a léãebn˘ch pobytÛ na pﬁí‰tí rok byla roz‰íﬁena. Jsou rezervovány pobyty v Bystrém (u Poliãky), jarní a podzimní pobyt v Sezimovû Ústí,
v Chorvatsku, v penzionu Horácko – Tﬁi studnû, lázeÀsk˘ pobyt v Pie‰Èanech (ten je
jiÏ obsazen).
Dále pﬁipravujeme:
– ﬁíjen
divadelní pﬁedstavení v Boleradicích
posezení u káviãky (buchtiãku si pﬁineste)
– listopad
jarmark
dílniãky zamûﬁené na adventní v˘zdobu
– prosinec
vánoãní zpívání
Aktuální zprávy spolku jsou vÏdy vãas zveﬁejnûny ve skﬁíÀce u samoobsluhy.

Úãastníci vycházky Mariánsk˘m údolím

-hh-
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Sloupek Moniky Dostálové
Za v‰ím hledej strach
Na besedû pÛvodnû o mentálních pﬁíãinách nemocí, která se stala besedou o Ïivotû, vyprávûla jedna ze zúãastnûn˘ch, jak ji rozbolel Ïluãník poté, co se jí nûco dle
jejího soudu velmi povedlo a co jí to soused nevybírav˘mi slovy sepsul.
„Já to sice v tu chvíli ustála, moÏná jsem se dokonce usmála, ale stra‰nû mû vytoãil,“ líãila. „Byl tak arogantní!“
„No, on vás ale nevytoãil, vytoãila jste se sama. On jenom ﬁekl svÛj názor, tﬁebaÏe
nevhodnû,“ oponovala po chvíli viditelného váhání dal‰í paní.
„Vytoãil,“ trvala na svém první paní. „Byl neuvûﬁitelnû hrub˘. Nûco takového bych
neãekala.“
„A co byste ãekala?“ rozproudila se diskuse.
„No, já nevím, vlastnû…, no ano, asi jsem oãekávala… ocenûní?“
„MoÏná, to já nevím. Tﬁeba. Nebo je‰tû nûco jiného?“
„No, mûla jsem radost, jak se mi to povedlo. Asi jsem se o ni chtûla podûlit.“
„TakÏe jste byla zklamaná. Jeho reakcí. A dostala jste vztek.“
„Ale to je pﬁece normální, co je na tom divného?“
„Nic. Klidnû se zlobte, akorát Ïe on prostû ﬁekl svÛj názor a vy jste se vytoãila.
Nûkdo jin˘ na va‰em místû by se tﬁeba nevytoãil. Tﬁeba by nad tím mávl rukou, nebo
se zasmál, nebo si ﬁekl, Ïe soused je trouba, a bylo by.“
„To jako Ïe na‰e negativní pocity jsou prostû na‰e? Îe si je dûláme sami???“
„No. Tak nûjak.“
V noci se mi zdál sen. Velmi Ïiv˘. Vracíme se s pﬁáteli z túry, asi Krkono‰e, a zastavíme se na obûd v boudû, která patﬁí pﬁátelÛm na‰ich pﬁátel. Jídlo je dobré, majitelé milí, mluví o tom, Ïe na víc neÏ jedno jídlo dennû zatím nestaãí. Vytahujeme odnûkud velik˘ koláã. Rozkrajujeme, rozdáváme v‰em kolem, jíme. V‰em chutná a já
mám radost, pekla jsem ho. A v hlavû se mi zaãínají rojit nápady: kaÏd˘ den mÛÏu
jeden dva takové upéct, mohla bych jim je dodávat, mû by to bavilo, lidem chutnalo,
oni by mohli roz‰íﬁit nabídku a je‰tû bych si nûco vydûlala. Super nápad. Mám bájeãnou náladu. Dokud nevstanu od stolu s úmyslem odejít a nezjistím, Ïe nemám na
nohou boty, své oblíbené, pohodlné, zánovní, pevné, lehké a znaãkové pohorky, ale
jakési provázkové sandály. Zaãnu se po ztracen˘ch botách pídit. Prohledám pﬁedsíÀ,
kde jich leÏí pûkná ﬁádka, vÛbec si nevzpomínám, Ïe bych se tam vyzula, ale asi ano.
Obejdu v‰echny pokoje, jestli je nûkdo omylem neodnesl, nikde nejsou, prohrabu se
hromadami cizích bot, zaãínám b˘t zoufalá, na‰tvaná, pﬁesvûdãená, Ïe je nûkdo
prostû sebral, v‰em kolem je to fuk, zuﬁím, jsem vzteky bez sebe. Na‰tvanû odcházím, s jejich ztrátou nesmíﬁená. Kamarádka na mû volá:
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„Koukej, jsou tu krásn˘ ãerven˘ ponoÏky, nechce‰ je?“
PonoÏky! To si ze mû dûlá srandu?
„PonoÏky si strã nûkam!“
Zuﬁím. Její vlastnû úplnû nevinná otázka mû rozpálí do bûla.
No ale co uÏ nadûlám. DomÛ dojdu i v opánkách. Pomalu se uklidÀuji, vztek opadává a já si najednou uvûdomím, Ïe manÏel tam se mnou uÏ del‰í dobu není. Musel
odejít, kdyÏ jsem si v duchu malovala obraz sebe jako úspû‰né pekaﬁky. Co kdyÏ ty
moje boty vzal domÛ??? KoneckoncÛ jsem je uÏ nepotﬁebovala, na‰e chalupa je co
by kamenem dohodil. A opravdu – ãekaly na mû pﬁede dveﬁmi.
Sen si po probuzení opakovanû promítám, hned je mi jasné téma i spojitost s podveãerní besedou, a nejen s ní. Nesplnûné oãekávání, zklamání, strach, vztek. A úplnû
nepﬁimûﬁená reakce na cizí poznámku, tﬁeba i úplnû nevinnou, kterou si vezmu velmi
osobnû. A reaguji jak b˘k na ãerven˘ hadr (ponoÏky).
A vzpomenu si na drobnou pﬁíhodu dva tﬁi dny nazpátek, kdy jsem vyzvedávala
Johanku z taneãního krouÏku. Stála v ‰atnû celá uplakaná, ne‰Èastná. Ztratila se jí
její milovaná ta‰ka MonsterHigh, kterou ode mne dostala k narozeninám a kterou si
vlastnoruãnû vybarvila. A taky rifle.
„Poãkej, poﬁádnû se podíváme, nûkde tu bude.“
„Není tady, není, já jsem v‰ude, v‰ude hledala,“ naﬁíkala.
Rozhlédla jsem se mezi oblékajícími se dûtmi a jejich doprovody po haldách obleãení na vû‰ácích, na lavicích i mezi botami na zemi. Copak tady lze nûco najít?
Pﬁiznávám, Ïe i já uÏ se vidûla, jak kupuji novou ta‰ku. A jak jdeme domÛ v kytiãkovan˘ch legínách. Ale po chvíli, jak se ‰atna zaãala pﬁece jenom vyprazdÀovat, ozvalo
se vesele:
„Hele, tady je! Îe je to ta tvoje?“
A o nûco star‰í a vût‰í copatá holãiãka podávala monsterhajku Johance. Ta se
mezi slzami usmála, podûkovala, utﬁela si nos a vzápûtí vytáhla ze zmûti hadrÛ na
druhé stranû ‰atny svoje rifle. Já uvidûla kabát a pak jsme spoleãnû v koutû za
zmuchlanou cizí bundou na‰ly boty.
„To se tady stává poﬁád,“ ﬁekla zku‰enû copatá holãiãka. „Lidi tu dûlají dûsn˘ binec.“
No, vzhledem k mnoÏství dûtiãek, jejich babiãek, maminek i tatínkÛ, pﬁípadnû mlad‰ích sourozencÛ, kteﬁí se v‰ichni musí do nevelké ‰atny vejít, poãtu vû‰ákÛ a roãnímu
období to bez bince snad ani nejde. Ale o to nejde. A o co tedy jde? O strach.
O Johanãin strach, a tak trochu i o mÛj. A kdyÏ ãlovûk dovolí strachu, aby ho ovládl,
je to v pytli. Nevidí vpravo ani vlevo, nesly‰í, nemyslí, jen se bojí. Pﬁípadnû se vzteká,
bojuje. Nebo obojí dohromady. No, a kdyÏ si nedovolí ani zaﬁvat, ani zaplakat, tak ho
nejspí‰ rozbolí Ïluãník. Nebo Ïaludek. Nebo nûco jiného. Zjednodu‰ené? MoÏná.
A moÏná ani ne. MoÏná v‰echno jednoduché je. Jen my si to zvykli komplikovat.
A bát se. Je‰tû poﬁád vás to baví? MoÏná je ãas na zmûnu. âas pﬁestat se bát, lpût,
oãekávat, vztekat se.
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Letní aktivity v na‰í farnosti
Víkend v Milovicích
Druh˘ ãervnov˘ víkend strávila skupina sedmi mládeÏníkÛ z 6. aÏ 9. tﬁídy
spolu se tﬁemi katechetkami dva dny na jiÏní Moravû, a sice v Milovicích
u KocábÛ. Pro v‰echny to byla bezva pﬁíleÏitost, jak spolu proÏít pár hodin neformálnû a ne jen ve ‰kole nebo pﬁi v˘uce náboÏenství, protoÏe v této sestavû
uÏ se tahle patra klukÛ a holek po prázdninách nesejde. Bûhem soboty a nedûle, kdy jsme v Milovicích pob˘vali, jsme stihli mimo jiné nav‰tívit jeskyni
Na Turoldu leÏící na severním okraji mûsta Mikulov, v Pavlovû jsme ochutnali
vynikající zmrzlinu z mrazicí pánve (shodli jsme se, Ïe jahodová pﬁíchuÈ byla
prostû nepﬁekonatelná), v Mikulovû jsme se pro‰li po Ïidovském hﬁbitovû,
v Zajeãí jsme se úãastnili m‰e svaté v místním krásném kostele sv. Jana Kﬁtitele
a zdravotní procházkou na ãerstvém vzduchu se nám stal v˘‰lap na Dívãí hrad.
To v‰e bylo korunováno sobotním veãerním grilováním. Závûreãnou teãku
udûlal v˘teãn˘ nedûlní obûd. V odpoledních hodinách jsme se pak v‰ichni v poﬁádku vrátili zpût domÛ. Vûﬁím, Ïe spoleãnû strávené chvíle si v‰ichni zúãastnûní náleÏitû uÏili i díky poãasí, které nám pﬁálo, a zvlá‰tû pak díky milému pﬁijetí a ‰tûdré pohostinnosti rodiny Kocábov˘ch. Moc dûkujeme a tﬁeba zase
nûkdy v Milovicích se tû‰íme na vidûnou!

Îáci prvního stupnû na náv‰tûvû v kostele
Ve ãtvrtek 29. ãervna 2017 bylo v na‰em kostele opravdu Ïivo, a sice proto,
Ïe jej nav‰tívili Ïáci prvního stupnû základní ‰koly, jejich paní uãitelky a asistentky. Pﬁi‰li na pozvání paní RÛÏenky Aujezdské, která pﬁipravila zhruba pÛlhodinové pásmo sestávající ze tﬁí scének o vztahu BoÏího syna – JeÏí‰e Krista
a ãlovûka, proloÏené nûkolika písnûmi, které úãinkující dûti zazpívaly. Toto
pásmo pak bylo v lehce upravené verzi pﬁedstaveno také rodiãÛm je‰tû ve
stﬁedu 6. záﬁí 2017 po m‰i svaté. Velmi nás tû‰í pozitivní pﬁístup a pﬁízeÀ ze
strany vedení základní ‰koly i ochota rodiãÛ, kteﬁí pﬁi‰li své dûti podpoﬁit a jsme
rádi, Ïe pﬁijali pozvání k náv‰tûvû farního kostela. Na‰í snahou je ukazovat
druh˘m, Ïe Ïivot ve víﬁe není jen o nûjak˘ch zákazech ãi pﬁíkazech, ale Ïe je
pﬁedev‰ím o lásce k Bohu a bliÏním a téÏ o radosti, kterou s sebou zvûst o JeÏí‰i
Kristu nese.
Jarka NovotÀáková
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Spoleãné foto na Dívãím hradû

Dívãí hrad

Pﬁi m‰i svaté v kostele sv. Jana Kﬁtitele v Zajeãí

Pﬁed jeskyní Na Turoldu

Scénka O kamenn˘ch chlebech

Scénka o JeÏí‰ovû zmrtv˘chvstání
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Objevte Bylinkov˘ ráj SONNENTOR
Na tomto místû se mísí zajímav˘ pﬁíbûh firmy
vyrábûjící bioãaje a biokoﬁení s hodnotami, jak˘mi
jsou ruãní práce, tradice a rodina, spolupráce
i odpovûdnost. ZáÏitková exkurze ve v˘robû ãajÛ,
odpoãinek v ãajovém salonu s kavárnou âas na ãaj
a procházka Bylinkovou zahradou sv. Hildegardy
s v˘stupem na Vyhlídku na v˘sluní, tak se dá
pﬁíjemnû strávit ãas v ãejkovickém Bylinkovém ráji
SONNENTOR.
Pro náv‰tûvníky je pﬁipravena záÏitková exkurze
provonûn˘m skladem s bylinkami.
Spoleãnû s usmûvav˘mi prÛvodci poznáte pﬁíbûh
bylin a jejich pûstitelÛ a odhalíte cestu bylinek,
které se po rukama zamûstnancÛ SONNENTORu
mûní v ‰álek lahodného ãaje bez aromat
a umûl˘ch barviv.
âaj, kávu nebo domácí limonády ãi netradiãní
druhy zmrzlin a jiné dobroty od místních cukráﬁek
si pak mÛÏete vychutnat v pﬁilehlém ãajovém
salonu s kavárnou âas na ãaj. V areálu se rovnûÏ
nachází rozhledna s Vyhlídkou na v˘sluní
s pﬁekrásn˘m v˘hledem do okolní krajiny s moÏností si poﬁídit fotografii z fotopointu, která je
následnû ke staÏení na webu SONNENTORu.
Ukázka Bylinkové zahrady sv. Hildegardy provûﬁí
va‰e znalosti bylin a ti nejmen‰í si pohrají
u bylinkového pexesa nebo prozkoumají kolobûh
Ïivota rostlin.
Ve firemní prodejnû najdete bohatou nabídku
ãajÛ, koﬁení a jin˘ch specialit. SONNENTOR
poﬁádá v prÛbûhu roku celou ﬁadu akcí,
k tûm tradiãním neodmyslitelnû patﬁí
âejkovické bylinkové slavnosti poﬁádané vÏdy
první nedûli v záﬁí a Pﬁedvelikonoãní nebo
Adventní mikulá‰sk˘ jarmark.
Jste srdeãnû zváni!

www.sonnentor.cz
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Novinky v areálu SK Mûnín
V létû probûhly dal‰í úpravy areálu SK Mûnín. Okolo náhradního hﬁi‰tû bylo
provedeno oplocení a také postaveny sítû zachycující míãe kopnuté mimo branku.
Dále byla postavena nová zeì okolo WC v prostoru nov˘ch kabin. A také schodi‰tû umoÏÀující vchod do patra kabin. Do prostranství nov˘ch kabin byl poloÏen
chodník. V‰e mÛÏete vidût na pﬁiloÏen˘ch fotografiích.
Fanou‰ky mûnínského fotbalu zveme na na‰e webové stránky, které má na
starosti webmaster René ·indeláﬁ. Najdete zde nejen v‰echny v˘sledky, ale i reportáÏe ze zápasÛ, pozvánky na akce SK a fotogalerie. V‰e na www.sk.menin.cz.

Prezentace vánoãních dekorací floristy Pﬁemka Hytycha

Produkty: Mary Kay, léãivá kosmetika tianDe,
parfémy Galimards, ‰perky Pierre Lang, loop-móda,
drogerie Eurona âern˘, It’s my life, Bss_náramky,
nûmecká drogerie

Tû‰it se mÛÏete na ochutnávku zdravé v˘Ïivy,
vína z Hovoran, fotokoutek, zákusky od Dorty-Jana,
míchané drinky, nûmecké pochoutky

15.00 Módní pﬁehlídka salónu Niky Butique

Postarají se o vás:
kadeﬁnice, kosmetiãky, manikérky, v˘Ïivové poradkynû
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Markétské hody – nedûle 16. 7. 2017

2017_3_60051 Zpravodaj 1_06 21.09.17 22:23 Stránka 27

2017_3_60051 Zpravodaj 1_06 21.09.17 22:23 Stránka 28

28

MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ

3 / 2017

2017_3_60051 Zpravodaj 1_06 21.09.17 22:23 Stránka 29

4

Markétské hody – nedûle 16. 7. 2017

3

2017_3_60051 Zpravodaj 1_06 21.09.17 22:23 Stránka 30

30

MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ

3 / 2017

2017_3_60051 Zpravodaj 1_06 21.09.17 22:23 Stránka 31

3 / 2017

MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ

31

Markétské hody – pondûlí 17. 7. 2017
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Poradna NRZP âR v Brnû
Cejl 892/32, 602 00 Brno
IâO: 70856478
tel.: 542 214 110-1, mobil: 736 751 214
e-mail: poradnabrno@nrzp.cz

NABÍDKA

BEZPLATNÉHO PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ

pro osoby se zdravotním postiÏením a seniory
Poradna Národní rady osob se zdravotním postiÏením âR v Brnû roz‰iﬁuje své sluÏby
odborného sociálního poradenství o právní poradenství v oblasti sociální, bytové,
rodinné, pracovní, obãanskoprávních vztahÛ a právní zpÛsobilosti.
Poradna nabízí pomoc se sepisováním Ïádostí, správních Ïalob, odvolání, námitek, opatrovnick˘ch návrhÛ a dal‰ích odborn˘ch právních úkonÛ.
Právní poradenství poskytuje Mgr. Jana Bendová.
Je nutné se pﬁedem objednat u asistentky Bc. Martiny Michalcové.
Kde más najdete:
Cejl 892/32, 602 00 Brno (zastávka Körnerova), 1. patro na konci chodby
E-mail: m.michalcova@nrzp.cz, j.bendova@nrzp.cz, tel.: 542 214 110 -1, 736 751 214
Úﬁední hodiny právního poradenství:
pondûlí, stﬁeda: 8.30 –15.30, poslední klient ve 14.30
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Bouldering za oponou
Bouldering za oponou slaví tﬁetí rok svého pÛsobení. Za tu dobu se jiÏ nauãil
chodit a zbavil se leckter˘ch ne‰varÛ. Stejnû jako minul˘ rok otevírá od ﬁíjna,
kdyÏ uÏ je poãasí nestabilní a venku lozí jen silní jedinci. Otevﬁeno bude, mimo
pátek, kaÏd˘ v‰ední den od 16 do 22 hodin. Pokud by mûl nûkdo zájem lézt
mimo otevírací dobu, je moÏné se domluvit. Dûti se opût mohou tû‰it a pﬁihlásit
do krouÏkÛ lezení, které budou jako minulou sezónu v úter˘ a ãtvrtky od 16.00
do 17.30. Pokud poãasí dovolí, bude se opût
jezdit i ven, na Stránskou skálu, nebo do ChﬁibÛ.
Mimo krouÏek je moÏné se pﬁihlásit i do kurzu
lezení. Více je moÏné se dozvûdût na na‰ich
stránkách, nebo na facebooku. MÛÏete nám
také zavolat ãi napsat. Stûnu jsme pﬁes léto
opût vygruntovali a chyty vyãistili. Náv‰tûvníci
tedy mohou oãekávat zbrusu nové cesty, které
budou jako vÏdy obtíÏnostnû rozdûleny. Myslíme
na v‰echny vûkové kategorie, stejnû tak i na
zku‰ené ãi nezku‰ené lezce. Nemáte-li zku‰enost s lezením, nebojte se pﬁijít za námi podívat.
Rádi vás s touto krásnou aktivitou seznámíme.
http://boulderingzaoponou.cz
Romãa

2017_3_60051 Zpravodaj 1_06 21.09.17 22:24 Stránka 36

36

MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ

3 / 2017

Rekonstrukce kina pokraãuje
Dﬁíve jsme avizovali, Ïe nová sezóna kina by mohla zaãít v ﬁíjnu. To bohuÏel
nebude moÏné, protoÏe se práce na rekonstrukci protáhnou. S postupujícími vyklízecími a bouracími pracemi bylo stále více jasné, Ïe pÛvodní rozsah prací a tím
i plánovan˘ rozpoãet bude muset b˘t nav˘‰en. Zejména se jednalo o podlahu,
která mûla naru‰enou izolaci. ProtoÏe se do podlahy muselo zasahovat v˘raznûji nad rámec plánu, vznikla prodleva ohlednû pokraãování prací. Stavba se
zastavila a ﬁe‰ilo se, jak˘m zpÛsobem se bude situace ﬁe‰it. Zastupitelstvo obce
31. 8. 2017 jednohlasnû odsouhlasilo nav˘‰ení rozpoãtu k dokonãení pﬁestavby
pﬁedsálí a sociálního zaﬁízení. Od té doby se v kinû intenzivnû pracuje na tom,
abychom vás mohli v co nejbliÏ‰ím termínu pﬁivítat. Termín dokonãení je urãen
datem 30. 11. 2017. V tuto chvíli se uÏ buduje a zdá se, Ïe v‰echno jde podle
nového plánu. Pokud v‰e dobﬁe dopadne, tak se mÛÏete tû‰it na nov˘, prosincov˘, program. Nechceme pﬁedbíhat, a proto si ho zatím necháváme pro sebe.
Co v‰ak témûﬁ s jistotou mÛÏeme slíbit, je náv‰tûva Ladislava Zibury nûkdy po
novém roce. V tûchto dnech dopisuje knihu o svém posledním putování po Gruzii
a Arménii, a právû o tom nám pﬁijede v lednu vyprávût.
Marek Chudáãek

Pﬁíprava pro izolaci nové podlahy v pﬁedsálí
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