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... NEJEN O VÁNOCÍCH...
Stalo se tradicí, že poslední období roku, doba
adventní a vánoční tak, jako po celé naši zemi, začíná
rozsvícením vánočního stromu. V letošním roce tomu
nebylo jinak. Pravidelně touto dobou rozsvěcujeme
i my náš „Měninský“ vánoční strom. Tentokrát v sobotu
30. listopadu, v předvečer první adventní neděle, jsme
se sešli na obvyklém místě v centru obce, v prostorách
před kostelem sv. Markéty, budovy základní školy,
obecního úřadu a sálu. Společně s dětmi z naší školy
pod vedením pana učitele Žáka jsme zazpívali vánoční
písně a koledy. Mimochodem vystoupení děti bylo
velice krásné, za což jim i panu učiteli patří velký dík
a uznání. Ve studeném podvečeru se vzalo za vděk
svařeným vínem a teplým čajem. Setkání u vánočního
stromu pokračovalo společným posezením a představením pro nejmenší děti v obecním sále za radnicí.
Náš společný podvečer, rozsvícení vánočního stromu,
byl krásným zahájením doby adventu a Vánoc.
Doba adventu a Vánoc je oproti ostatním obdobím
roku dobou v mnoha věcech jinou. Advent (latinsky
adventus = příchod) je začátek liturgického roku,
období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba
očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy
na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Hektický
čas současné doby, který nás honí za stále většími
a někdy i zbytečnějšími výdobytky moderního světa
na straně jedné, je vystřídán obdobím zklidnění, hledáním vnitřního klidu. Přátelská setkání, plnění přání,
dary a pomoc druhým nahrazují nepřátelství, neshody
a nesnáze. Do lidských duší vstupuje úcta, pokora,
velkorysost a přátelství.
Přeposílám jedno z poděkování za příspěvek
vybraný v rámci Charity Day – pománáme společnou
cestou. Připomínám, že veškerý výtěžek byl darovaný
zapsanému ústavu Společnou cestou s námi (založila

Alena Kosmáková – maminka trojčat Koláčkových),
který dále peníze přerozděluje těm, kteří to potřebují.
Poděkování patří i vám všem.
Vážená a milá Alenko a milé ops Společnou cestou
s námi a Charity Day Těšany, dovolte mi ze srdce poděkovat vám za finanční dar 20 000 Kč, který byl využitý pro
mého handikepovaného syna Tomáše k úhradě osobní
asistence do školy a doplatku invalidního vozíku. Je to
velká pomoc, které s velmi vážíme a ze srdce děkujeme.
S úctou Jana a Tomášek Doubravovi.
Tomáš Doubrava
Dalším z dětí, kterému jsme doplatili vozík a průběžně
budeme přispívat na asistenci, je Tomášek Doubrava.
Dlouholetý kamarád na dálku, kterého znám pár let.
Původně měl dojet na předání šeku na akci Charity Day
Těšany. Z rodinných důvodů setkání nevyšlo. Ale to
nezabrání pomáhat díky dobrým lidem
kolem i takto. Tomášek díky naší podpoře od června až do
září měl hrazenou asistenci ve škole a část doplatku na
vozík.
Za vedení obce Měnín vám přeji, aby vás duch
adventu a Vánoc provázel nejen po zbytek letošního
roku, ale i po celý rok následující.
Mgr. Dalibor Gold
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UKLIĎME MĚNÍN 2020
Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé
České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé
černé skládky a nepořádek.
Obec Měnín se této akce zúčastnila již dvakrát a byla velmi úspěšná. Odklizena byla spousta
odpadků a nalezeno několik černých skládek, které jsme za pomocí občanů a místních spolků
zlikvidovali.
Proto chceme opět vyzvat občany, aby si sobotu 4. 4. 2020 zadali do svých nových kalendářů
a pomohli nám jako dobrovolníci k lepšímu životu jak u nás v obci, tak v její těsné blízkosti.
Budeme se těšit na vaši účast.

Sobota 4. dubna 2020
Sraz v 8.30
u sálu radnice Měnín
„Příroda je proti nám
ve výhodě,
může existovat bez nás,
my bez ní zahyneme.“
Foto: Jiří Doležal (pořízeno v Měníně na Zlatém potoce)

Každý vedoucí skupinky se bude moci prokázat průkazkou potvrzenou vedením Charity ČR a platným občanským průkazem. Pokladnička bude zapečetěna a označena znakem Charity ČR.

S koncem roku přichází čas velkých svátků – Vánoc. Jejich součástí je
i svátek Zjevení Páně neboli Tří králů, kdy si připomínáme mudrce,
kteří se podle vyprávění evangelií přišli poklonit právě narozenému
Ježíši do Betléma. S tímto svátkem byla už od středověku spojena tradice koledování – koledníci (často chudé děti) chodili s písní dům od
domu, přáli vše dobré a na dveře psali C + M + B doplněné letopočtem jako přání do celého roku (jedná se o iniciály latinského požehnání Christus mansionem benedicat, tedy Kristus ať žehná tomuto
domu). Dostávali jídlo nebo jiné drobné dárky. Na tradici v roce 2000
navázala Charita Česká republika a dala jí nový význam: koledníci obcházejí dům od domu a zvou všechny lidi k účasti na pomoci těm,
kteří to právě potřebují.
Chceme vám touto cestou ohlásit dvacáté pokračování Tříkrálové
sbírky na začátku nového roku. Koledovat se může od 1. do 14. ledna 2020. V Měníně se skupinky koledníků vydají na cestu v neděli
5. ledna 2020 od 10 hodin.
V případě zájmu o pomoc se obraťte na vašeho místního koordinátora sbírky.
Kontakt: Růžena Aujezdská, mobil 720313979.
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Výtěžek Tříkrálové sbírky chceme z větší částí použít na vybudování nového výtahu v budově hospice sv. Josefa pro
přemisťování hospicových pacientů a taky udělat rekonstrukci některých vícelůžkových hospicových pokojů na
jednolůžkové. Dále pak potřebujeme zakoupit zdravotní
a kompenzační pomůcky a pomůcky pro manipulaci s imobilními klienty.
V předešlém roce jsme tak díky vybraným prostředkům
mohli pořídit nová lehátka a vozíky na převoz hospicových pacientů. Rozšířili jsme Charitní pečovatelskou službu
zakoupením nového auta a podařilo se nám nainstalovat přenosné klimatizační jednotky v prostorách hospice
sv. Josefa.
Doufáme, že vám koledování udělá radost a přinese mnoho dobrého nejen vám, ale i do domácností lidí, kterým je
určena následná pomoc.
Za spolupráci a pomoc předem děkujeme.
Radostné Vánoce a požehnaný rok 2020 za Oblastní charitu
Rajhrad přeje
Mária Durkáčová
kontakt: 736 529 319, maria.durkacova@rajhrad.charita.cz
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MĚNÍNSKÉ BABÍ LÉTO

Foto: Jaroslav Heinrich
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ NAŠÍ OBCE
V letošním roce se uskutečnilo v sále za radnicí vítání
nových občánků Měnína hned dvakrát.
Nejdříve jsme 13. dubna přivítali všechny děti narozené v roce 2018. Bylo jich celkem 21, a to 10 chlapců
a 11 dívek. V sále bylo rušno, příjemné uvítání panem
starostou všechny navodilo do výborné nálady.
Pak nám předvedly svá vystoupení děti z mateřské
školky a školní družiny. Zazněla flétna a bylo i taneční
vystoupení.
Pro blaho našich občánků a na přání některých
rodičů, jsme se rozhodli 2. listopadu přivítat děti
narozené v 1. pololetí roku 2019. Pozváno bylo 12 dětí
s rodiči. Někteří se nám z důvodu nemoci omluvili
a my je rádi uvidíme v dubnu. Náš program tentokrát
zahájila krásná básnička o narození děťátka. Následoval
program dětí z MŠ, děti ze školní družiny se připojily
s básničkou a zahrály na flétnu. Nezapomenutelné bylo
závěrečné vystoupení „malého fintila“ v zeleném
klobouku se žlutým motýlem pod krkem. Novým
občánkům jsme předali krásné knihy a rodiče si své
ratolesti mohli vyfotit v kolébce.
Všem vystupujícím moc děkujeme.
Iva Stravová
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MOBILIZACE V ROCE 1938 A VOJENSKÉ POLNÍ LETIŠTĚ V MĚNÍNĚ
Měnína, tak jako celé Československé republiky,
se významně dotkla situace po vyhlášení mobilizace.
Částečné už v květnu 1938 a hlavně úplné v době
od 14. do 29. září 1938.
V knize „Průhledy do historie inženýrství v armádě“,
vydané v roce 2018, jsou uvedeny rozbory
vyzbrojenosti armády. Jedna část pojednává také
o letectví. V roce 1938 měla armáda 57 letek – asi 1010
letadel způsobilých k bojové činnosti. Takové množství
letecké techniky bylo nutné rozptýlit do různých oblastí
republiky.
Do Měnína byly umístěny z 1. leteckého pluku
T. G. Masaryka letky číslo 31, 32 a 34 stíhacího letectva.
Přírodní podmínky – rovinatý terén – byly vhodné pro
zřízení vojenského polního letiště. Tímto záměrem
využití se jistě v předstihu zabývali ve vojenských
štábech armády. Dobové písemné materiály a fotografie k této části historie nám poskytl pan Josef Dlabka
z Blučiny, který se o vojenskou historii kolem polního
letiště v Měníně zajímá. Pro dnešní článek jsme vybrali
jen některé.
Mimo letiště a umístění letadel bylo třeba v obci
ubytovat vojenský personál a zajistit další zázemí.
Příkazem Okresního úřadu v Hustopečích byl ubytováním pověřen pan Josef David, řídící učitel ve výslužbě,

kterému v té době bylo 77 let. Ubytováno bylo 444
mužů a 20 objektů bylo určeno pro garáže, kanceláře
a jiné. 107 osob bylo ubytováno v sokolovně, 50 osob
na čísle 24 (nyní hospoda U Bílého beránka) a zbytek
po různých domech v celé obci.
Je třeba zmínit, že plocha i terén pro letiště v roce
1938 vyhovovaly potřebám armády bez dalších úprav
pro stíhačky. Parametry letiště už ale nestačily
pro letadla v dubnu 1945. S postupem fronty byla
do prostoru umisťována letadla Rudé armády. Pro nové
typy letadel už plocha letiště nedostačovala. Bylo nutné
provést rozšíření přistávací dráhy. Tyto úpravy
prováděly civilní osoby z Měnína, Telnice, Žatčan...
Tímto článkem si připomínáme, že od mobilizace
uplynulo 81 roků a 74 let od válečných událostí
2. světové války v Měníně.
Připravil Jan Pustina
Mapa na protější straně znázorňuje umístění letiště
v katastru obce Měnín
Na snímcích stíhací letouny AVIA B-534 zamaskované
smrčky z měnínského lesa
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Most v rybníku
Haltýř

Cézava

Rozšíření letiště
v roce 1945

Železniční vlečka
Měnín– Židlochovice, cukrovar
Plocha letiště
v roce 1938
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HISTORIE VE FOTOGRAFIÍCH
Našli jste na fotografii uvedené v předchozím čísle Měnínského zpravodaje svého předka?

Fotografie dorostenců Sokola Měnín z 18. června 1924 pořízená při vítání prezidenta T. G. Masaryka projíždějícího
Měnínem. Horní řada zleva: Jaroslav Hytych, Leo Šnorych, Vladimír Vozdecký, Jakub Palíšek, Jan Palán, František Bádr,
Josef Čermák, Vincent Hytych, Jan Zeman. Dolní řada zleva: Jaroslav Radvan, František Fišer, František Ryšavý,
Tobiáš Vozdecký, Bořivoj Hytych, Štěpán Aujezdský, Vojtěch Palán, Jan Hytych, Karel Urbánek
Vedoucí dorostu Jan Letmajer (uprostřed)

Další z historických fotografií, tentokrát z řad fotbalistů SK Měnín
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚNÍN
VÝLET NA VÝHON
Ve čtvrtek 31. 10. 2019 jsme se vypravili na výlet na
rozhlednu Akátová věž Výhon. Po náročném výstupu
do 355 m n. m. jsme byli odměněni krásným výhledem,
modrou oblohou a dobrou svačinou. Žáci 9. třídy si pro
nás připravili krátké vystoupení k významné události –
30 let od svatořečení Anežky České.

30 LET OD SAMETOVÉ
I naše škola si v uplynulých dnech připomněla
30. výročí sametové revoluce. Chodby zaplnily výtvarné
počiny našich žáků připomínající tuto událost, k vidění
byly ale i nejrůznější dobové, hlavně výukové artefakty.
V pátek před samotnými oslavami se pak naši pedagogové, zejména paní učitelky a asistentky, oblékli
a učesali v retro stylu 80. let, stejně jako někteří naši
žáci. Atmosféru doby připomněl také sborový zpěv
partyzánské písně Skal a stepí divočinou v učebně
hudební výchovy. Byl to návrat do minulosti, který si
všichni patřičně užili.
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Výlet v číslech:
Vzdálenost od školy:
Počet kroků – žáci 1. stupně:
Počet kroků – žáci 2. stupně:
Teplota v 8 hodin:
Celková výška rozhledny:
Počet schodů:

18,5 km
31 000
25 000
0 °C
17, 7 m
76
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚNÍN
PROJEKT EDISON NA ZŠ MĚNÍN
Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur
a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi
a situací v jiných zemích. Projekt každoročně pořádá
organizace AISEC. Je to největší studenty řízená organizace na světě, která přispívá společnosti rozvojem
mladých lidí a příležitostmi v mezinárodním prostředí.
Na naši základní školu přijela skupina čtyř
vysokoškolských studentů z Jordánska, Maroka, Gruzie
a Ruska. Celý týden probíhaly prezentace o těchto
zemích, hrály se hry, promítaly filmy a videa, probíhaly
diskuze, a to vše v anglickém jazyce. Tímto se nám
studenti snažili představit sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země. Měli jsme tak
možnost srovnání jednotlivých zemí s ČR i mezi sebou.
Proběhla i řada mimoškolních akci, jako návštěva
divadla, výlet do Telče, výroba hrnků v keramickém
kroužku aj. Studenti byli u nás velmi spokojeni
a chválili si zvídavost a přátelské chování našich žáků
a pedagogů.
Střípky z projektu Edison
V září roku 2019 přijeli k nám do měnínské školy,
v rámci projektu Edison, čtyři zahraniční studenti.
Ti nám následně přednášeli prezentace o zemích,
ze kterých pocházejí. Díky tomu jsme mohli pocítit
kouzlo jiných kultur a zvyklostí, než na které jsme zvyklí.
Na oplátku jsme jim představili naši rodnou zemi i my.
Rozšířila se nám slovní zásoba, jelikož jsme s nimi
hovořili anglicky. Byla to velmi zajímavá zkušenost,
povídat si někým v jiném jazyce, než v tom mateřském.
Týden s Edisony se mi velmi líbil.
Jan Koláček
Minulý týden k nám do školy zavítali cizinci z projektu Edison. Přijela Ruska Angelina, Jordánka Rana,
Maročan Souphiane a z Gruzie Levani.
Po celý týden nás postupně navštěvovali v hodinách.
Mluvili s námi anglicky, snažili jsme se porozumět,
ale nebylo to jednoduché. S Ranou jsme hráli hry,
Souphiane nám pouštěl videa a to se nám moc líbilo.
S Angelinou jsme mluvili o rozdílech mezi Českem
a Ruskem a například potraviny znamená rusky nějakou
jedovatou látku. Celý týden se nám moc líbil.
Verča
Nejvíce jsme byli s Ranou z Jordánska. Ta nás učila
o jejich zemi. Potom dávala hádanky a kdo uhodl,
dostal magnet s jordánskou vlajkou. Udělali jsme jim
koláž. Byli moc rádi. Ten týden s nimi jsem si moc užil.
Hodně nás toho naučili. Nejlepší týden ve škole. Adam
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Vyprávěli nám, jaké to u nich je, ukazovali nám,
jak to u nich vypadá a co se nosí za oblečení na slavnosti. Hráli jsme takovou hádačku na pantomimu
a na různé obrázky. Nejvíce se mi líbila Rana.
Kája

Povídali nám o jejich tradicích a zvycích. Mně se
hodně líbilo jejich písmo. Dozvěděli jsme se hodně
o jejich zemích. Bylo to super.
Vendula
O Souphianovi jsem se dozvěděl, že má rád fotbal
a řízek. Pouštěl nám videa o jeho zemi. Taky jsem jim
napekl buchty a od Rany jsem dostal magnetku
s jordánskou vlajkou.
Vojta

Angelina byla moc milá a zaujala mě její země.
Rusko je vtipné v tom, že spousta českých slov znamená rusky opak. Moc se mi ten týden líbil a chtěla
bych ho zopakovat.
Šárka

Naše třída měla nejvíce Ranu. Ukazovala nám jejich
šaty a hlavní jídla. Pak jsme měli Souphiana a ten nám
ukázal město, ve kterém bydlí a psal arabsky, pak jsme
měli Angelinu a ta nám ukazovala ruské peníze.
Líbilo se mi to. Přijeďte zas!
Vašek

Rana byla moc příjemná. Řekla nám spoustu věcí
o Jordánsku, například jaké nosí oblečení, jaká jsou
jejich tradiční jídla apod. Nejvíce sympatický mi přišel
Souphiane z Maroka, který nám ukázal, jak se píšou
naše jména v arabštině, jaké poslouchá písničky.
Adéla

OKÉNKO Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Nový školní rok jsme zahájili v pondělí 2. září. Mateřská škola má kapacitu 92 dětí ve čtyřech odděleních.
Ve všech třídách jsou děti ve věku od 2 do 6 let. Mateřskou školu navštěvují děti z obce Měnín a Otmarov.
Mateřská škola má vypracovaný svůj Školní vzdělávací program, který se každý rok snažíme obohatit
o různé další činnosti a aktivity. Ty vám představíme
v našem kalendáři.
„Poohlédnutí zpět“
Září
Tento měsíc je vždy doba seznamování se s novým
prostředím, novými kamarády a někdy i s novými
činnostmi a aktivitami. Pro veselejší atmosféru nás
navštívil kouzelník Katonas se svým vystoupením,
do kterého vždy zapojí i své posluchače.
Říjen
Organizujeme i společné akce s rodiči. Jednou z nich
bylo halloweenské odpoledne s divadlem Kejkle.
Rodiče si s dětmi užili spoustu soutěží, her, zpívání
a tancování. Překrásné slunečné odpoledne jsme zakončili lampionovým průvodem.
V mateřské škole jsme si užili muzikoterapii v duchu
africké pohádky a spoustu aktivit, her, tvoření, básní
a písní s podzimní tématikou. Dále nás navštívil pan
Hrubec se svými dřevěnými loutkami a poučnou
pohádkou Zvířátka a loupežníci.

V říjnu navštívili předškoláci Vida centrum – zábavní
vědecký park v Brně. Zúčastnili se programu „Když
kámen promluví“. Jaká tajemství skrývají kameny?
Vydali se na dobrodružnou cestu a objevovali kamenný
svět všemi smysly. Společně se zaposlouchali do zvuků
kamenného xylofonu. Zjistili, jak různě mohou kameny
vypadat. Zkusili si chůzi po kamenné cestě, postavili věž
a relaxovali s teplými kameny. Každý si nakonec domů
odnesl svůj vlastní barevný kamínek pro štěstí.
Děti rozvíjely pohybové schopnosti a zdokonalovaly
dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky. Vytvořily
si povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou
a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí.
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OKÉNKO Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Rozvíjely řečové schopnosti a jazykové dovednosti
receptivní (vnímání, naslouchání, porozumění)
i produktivní (výslovnost, vytváření pojmů, mluvního
projevu, vyjadřování).
Listopad
V listopadu zavítali předškoláci do Střediska
ekologické výchovy Hlídka v Brně, kde pro ně byl
nachystán program „Vánoce očima dětí“. Poutavým
způsobem bylo dětem vysvětleno, jaké svátky a tradice
se dodržovaly za dob našich předků. Děti si nazdobily
perníčky, vyrobily ozdoby ze včelího vosku a vytvořily
společnými silami vrkoč. Dozvěděly se, co se dělo v den
svátků Kateřiny, Ondřeje, Barbory, Mikuláše a Lucie.
Program byl zakončen společnou cestou do „Betléma“,
kde si děti zazpívaly vánoční koledy.
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„Co nás ještě čeká“
Prosinec
Tento měsíc je plný sváteční atmosféry. Užijeme si ji
i spolu s rodiči a možná i prarodiči při další odpolední
akci. Děti ji zahájí krátkým vystoupením a poté budeme
společně tvořit různé vánoční dekorace, povídat si,
zpívat a veselit se.
Navštívíme divadlo v Žatčanech, kde nám děti
zahrají další poučnou pohádku Sůl nad zlato.
Konec měsíce bude již věnován dárečkům a všemu,
co k Vánocům patří.
Leden a únor
V tento zimní čas budeme ve spolupráci s FAČR
trénovat své pohybové dovednosti. Přijedou za námi
Tetiny se svým programem „Loutkohraní“. Mateřskou
školu navštíví Mořeplavec se svým vyprávěním o plavení na moři a zasvětí děti do činností mořeplavce.
Začínají edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti. Ve spolupráci se základní školou připravujeme děti na vstup do školy. Rodiče se v rámci těchto
odpoledních aktivit dozvědí, jak správně s dítětem
pracovat a v čem je potřeba se ještě zlepšit. 5 lekcí
proběhne v mateřské škole a 5 lekcí v základní škole.
Předškoláci se vydají na další ekologický program
tentokrát do ekologického centra Jezírko. Program
s názvem „Mravencovo desatero“ je seznámí s fascinujícím životem mravenců, s jejich pomocníky i nepřáteli
a také prostředím, kde žijí.
Březen a duben
Bude v duchu dalších svátků, tentokrát velikonočních. Navštívíme divadlo Radost a s divadlem Kejkle
zažijeme čarodějné dopoledne.
Květen
Čeká nás hudební představení „Perníková chaloupka“ od skupiny Musica Anime. S předškoláky pojedeme
na poslední akci do Moravské galerie.
Červen
Konec školního roku bude věnován našim budoucím
prvňáčkům. Společně s rodiči a divadlem Kejkle
je pasujeme na školáky a s velkým loučením je necháme vykročit do další etapy života v základní škole.
Pedagogický kolektiv MŠ Měnín
www.skolka.menin.cz
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SLOUPEK MONIKY DOSTÁLOVÉ
MALÁ ÚVAHA O VELKÉM PŘEVLÉKÁNÍ
Vypravovali jsme se na oslavu kamarádčiných
narozenin. Zatímco můj muž byl ještě ve sprše, já se
už oblékala. Copak si asi vezme na sebe on, prolétlo mi
hlavou společně s představou oslavenkyně a jejího
manžela, kteří spolu vždy krásně ladí…
Neřeš to, utřela jsem se vzápětí. Ty si oblékáš,
co chceš, on si obleče, co bude chtít. Prosím tě, neřeš to.
Poslechla jsem se, neřešila jsem to. Pravda, výsledně
jsme moc neladili, ale co má být??? A navíc to
Františkovi slušelo. Ty jo, a pak že nedělám pokroky
v rozvoji osobnosti.
U hostitelského stolu nás posléze sedělo dvanáct,
z toho pět manželských párů. Když jednu chvíli začala
zábava váznout, rozproudil ji Honza dotazem:
„Pánové, taky jste se dnes museli převlíkat, než vám
bylo dovoleno opustit dům? Já dvakrát. Napřed kalhoty,
pak ještě svetr, jo, vlastně taky ponožky.“
„A nezapomeň na kabát,“ ozvala se naštvaně jeho
žena. „To jste měly vidět, v čem chtěl jít,“ obrátila se,
zcela automaticky očekávaje plné pochopení, na dámskou polovinu společnosti.
Někteří z přítomných se smáli, polovina z nich kysele,
někteří ani to ne. Vesele se smál Olda. Přišel sám,
jeho žena Radana se zdržela v práci. Na sobě vytahané
manšestráky, sice čisté leč zcela obyčejné tričko a na
něm sportovní a očividně dlouhodobě oblíbenou
mikinu.
„Já dnes nemusel,“ prohlásil s pusou od ucha k uchu.
„Radana nebyla doma.“
A opět se hurónsky rozesmál a obrátil se na sousedku po levici:
„Co ty, ty to taky řešíš?“
Sousedka po levici zavrtěla odmítavě hlavou. Neřeší.
Šťastná to žena a ještě šťastnější její muž! Možná je to
tím, že je o generaci mladší, možná tím, že řeší dvě
dorůstající ratolesti a dozrávající těhotenství, což samo
o sobě spotřebuje jistě velkou část řešitelské kapacity.
Anebo to má prostě a jednoduše a výjimečně jinak.
Jak probíhají odchody (případně očekávání hostů)
u hostitelské dvojice se nikdo neodvážil zeptat,
ale s ohledem na jejich textilní soulad sahající kam až
paměť sahá, bych skoro řekla, že se našly dvě spřízněné
duše. Anebo ho ona prostě obleče. Bez řešení, dohadování a následného oboustranného rozladění.
„A co František? Taky se převlékal?“ byla zvědavá
moje sousedka.
„Nepřevlékal,“ zavrtěla jsem hlavou. Uff. Ještě, že tak.
No, vždycky tak nebývalo.
Zábava změnila směr. Po chvíli zazvonil zvonek a ve
dveřích se objevila Radana. Elegantní černé kalhoty,

neméně elegantní černý svetřík, na krku krásný a nápadný stříbrný náhrdelník. Oldu si změřila od hlavy
k patě, nic nekomentovala, alespoň ne před ostatními,
co se dělo při cigaretě na terase mi známo není,
ale rozhodně nic fatálního, protože po zbytek večera
Oldova ruka v mikině láskyplně objímala elegantní
černo-stříbrnou Radaninu šíji.
Snad bych si na toto „převlékací“ intermezzo ani
nevzpomněla, nebýt časopisu Nový prostor, který jsem
dnes zakoupila, a v něm fejetonu od Jana Sterna
nazvaného „Šatičkové mysterium“, z něhož jsem
pochopila, že jde o fenomén velmi rozšířený a že
zatímco muži touží ženy svlékat, my toužíme muže
převlékat. Zaujal mne zejména ve fejetonu uvedený
názor autorova přítele Jardy, který, cituji, soudí, že
v převlékací mánii zračí se hluboká ženská existenciální
nespokojenost. S muži, samozřejmě. „Ona si říká: chtělo
by to změnu, ale novej mozek mu koupit nemůžu, tak
mu aspoň vyberu svetr,“ usoudil Jarda, když jsem ho
požádal o diagnostický náhled. Konec citátu.
Obávám se, že na Jardově názoru může být hodně
pravdy. Jenom si nejsem jistá, jestli naše hluboká
existenciální nespokojenost není ještě hlubší než
hluboká. Totiž jestli si, a mužům vůbec, Jarda příliš
nefandí. Jestli se náhodou ona existenciální nespokojenost spíš než mužů netýká především nás žen,
nás samotných a se sebou samými. A jestli nespokojenost s muži už není jen jevem sice souvisejícím,
ale druhotným.
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ZPRÁVY KNIHOVNY
Knihovna Měnín informuje, že během vánočních
prázdnin bude v knihovně ZAVŘENO! Naposledy
v tomto roce se uvidíme 19. prosince 2019, a pak až
7. ledna 2020 podle běžné otevírací doby. Věřím,
že vám Ježíšek přinese nějakou pěknou knihu a tato
přetržka ve výpůjční době nenaruší vaši chuť do čtení.
Od ledna roku 2020 bude naše knihovna pravidelně
odebírat dva nové časopisy. Jsou jimi: TEČKA pro děti
od 6 let a časopis ABC, který je určen žákům 2. stupně
základní školy. Pevně doufám, že si tyto novinky v naší
nabídce rychle najdou své čtenáře! Nové tituly
vystřídaly jiné, a tak se od nového roku rozloučíme
s měsíčníky Zahrádkář a Receptář prima nápadů.
Když je řeč o periodikách, pojďme si připomenout ty,
které ještě můžete v naší knihovně nalézt:
– Domov – krásný časopis o tom, jak si zútulnit
a vybavit svoje bydlení
– D-test – testuje výrobky zcela nezávisle a objektivně,
široký výběr témat testů, odhalení lživých výrobků,
100% nezávislé testy, ochrana zákazníků
– Lidé a země – zde je možné přečíst si o místech,
která máte v plánu navštívit nebo kam byste se rádi
podívali
– Receptář – ty správné rady a vychytávky pro všechny
domácí kutily
Abychom neztratili kontakt s vámi – čtenáři, rozhodli
jsme se v každém čísle Měnínského zpravodaje
představit jednoho spisovatele, jehož tvorbu u nás
v knihovně můžete nalézt. Začneme jedním z nich,
který patří v tuto chvíli k nejoblíbenějším, a tím je:

úspěch. To Roberta povzbudilo, aby se začal psaní
věnovat profesionálně.
Brzy se v Británii zapsal jako úspěšný autor humoristických románů s přídechem romantiky. Postupně
vydal pět knížek s hlavní hrdinkou Coco Pinchardovou,
ve kterých hledání lásky provází – jak to ostatně v životě
často bývá – trapasy a šlápnutí vedle, a samostatný
román Miss Wrong and Mr. Right. Spolu se svým partnerem Jánem také sepsali satiru na „báječný“ život
v továrně na sny s názvem Lost in Crazytown, v níž
se inspirovali zážitky, které sesbírali za dobu, co v Hollywoodu pracovali – Robert jako herec, Ján jako vizážista
hvězd. Přes úspěchy, kterých Robert jako autor romantických komedií dosáhl, nezapomněl na svůj tajný sen
napsat thriller. Námět na postavu a případy detektiva
šéfinspektora Eriky Fosterové v něm klíčily několik let.
Hned prvního titulu z volné detektivní série s názvem Dívka v ledu (The Girl in the Ice) se v zahraničí
během necelých dvou let od vydání prodaly více než
dva miliony výtisků, byl označen mimo jiné jako
The Wall Street Journal a USA Today bestseller a práva
byla prodána do dvaceti devíti jazyků.
Dívka v ledu a její hlavní postava, detektiv Erika
Fosterová, si spolu se svými kolegy Petersonem
a Mossovou získala i tisíce českých čtenářů. Příběh,
který se odehrává během temné zimy v Londýně
a předkládá čtenáři zamotané klubko vztahů, intrik,
skrývaných tajemství a nečekaných souvislostí, strhne
své čtenáře od první stránky a nedovolí mu knihu
odložit, dokud nedočte poslední stránku.
Pro české a slovenské fanoušky Eriky Fosterové může
být zajímavý její původ – pochází totiž ze Slovenska,
do Británie přijela před mnoha lety jako au-pair a postupně se vypracovala až na detektiva šéfinspektora.
V tuto chvíli jsou v naší knihovně dokoupeny
všechny knihy vyšetřovatelky Eriky Fosterové a každým
dnem by měla dorazit novinka Kanibal z Nine Elms,
kde se představí nová vyšetřovatelka Kate Marshallová.
Určitě se máme na co těšit.

Vážení čtenáři, dovolte, abych vám touto cestou
poděkovala za přízeň, kterou jste knihovně Měnín
v tomto roce věnovali! Přeji vám všem krásné
a klidné Vánoce. Na další společná setkávání
u knih v novém roce 2020 se již nyní těší
vaše knihovnice Alena Geršlová.

Robert Bryndza (*1979)
Robert Bryndza je britský autor žijící trvale na Slovensku. Psát začal ve 13 letech, kdy mu rodiče
k Vánocům koupili psací stroj. Původně vystudoval
herectví a z nedostatku příležitostí se rozhodl, že si
napíše vlastní divadelní hru. S tou se účastnil
divadelního festivalu v Edinburghu, kde sklidila velký
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STŘÍPKY ZE ŽIVOTA FARNOSTI
MISIJNÍ NEDĚLE

Příspěvky farnosti připravila Jaroslava Novotňáková

„Misionářem může být jen ten, kdo se cítí dobře v úsilí
o dobro bližního a touží po štěstí druhých.“
(papež František)
Předposlední říjnovou neděli dne 20. 10. 2019 jsme
si při bohoslužbě společně připomněli Světový den
misií. Slaví se jako den modlitby, solidarity a podpory
misií v každé diecézi, farnosti a instituci katolického
světa. Také v našem kostele jsme se připojili ke slavení
„misijní neděle“, v průběhu mše svaté jsme se přimlouvali za jednotlivé kontinenty a národy celého světa
a v průvodu přinášeli knězi symbolické dary.
Děkujeme tetě Růžence, že tuto akci každoročně
organizačně zajišťuje.

Misijní neděle – symbolické dary (foto Zdeněk Grolich)

MINISTRANTSKÁ OLYMPIÁDA 2019
V sobotu 9. listopadu 2019 se sjelo do vedlejší
Telnice více než 200 kluků z modřického děkanátu
na akci Ministrantská olympiáda 2019. Mezi nimi byli
i hoši z Měnína a Otmarova.
V 8 hodin čekalo všechny zahájení a přivítání
v telnickém kostele, a poté už se všichni rozmístili na
příslušná sportoviště, kde mezi sebou jednotlivé týmy
zápolily v tradičních disciplínách, kterými byly fotbal,
florbal, stolní tenis a ministrantské znalosti. Ty pak hrály
důležitou roli v konečném součtu bodů a následném
vyhodnocení.
Nutno zmínit, že naši chlapci si v celkovém bodování
týmů vůbec nevedli špatně – z 10 mužstev v kategorii
„První stupeň ZŠ“, kterou zastupovali, obsadili velmi
pěkné 7. místo!
Gratulujeme!

Celý den se nesl v přátelské atmosféře a hrálo se
s maximálním nasazením v duchu fair-play. Velkou
radost měli přítomní ze setkání s brněnským biskupem
Vojtěchem, který projížděl Telnicí při zpáteční cestě
z biřmování v Čejkovicích a zastavil se, aby všechny
účastníky podpořil a pozdravil. V programu nechybělo
taneční vystoupení telnických děvčat a také návštěva
světce s jeho věrným běloušem – sv. Martina.
Na rozloučenou a cestu domů pak všem požehnal
pan děkan Jan Nekuda.
Velké díky patří všem, kteří se postarali o své svěřence a dovezli je do Telnice i zpět a hlavně organizátorům za skvělou akci, jejíž věhlas rok od roku stoupá,
o čemž svědčí stále se zvyšující počet přihlášených
ministrantů.
Tak zase za rok na viděnou!

Ministrantská olympiáda 2019 (web obce Telnice)
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FARNÍ POUŤ NA SLOVENSKO
V sobotu 16. listopadu 2019
se v náhradním termínu uskutečnila
pouť farností Měnín a Blučina
za perlami Slovenska, a sice do Nitry,
Trnavy a Šaštína.

Příspěvek o jejím průběhu
připravila jedna z účastnic zájezdu –
Kristína Dudová:
Slovensko II – Farní pouť (foto: Kristína Dudová)
„Čas na telefonu mi ukazuje 5:50. Snad to stihnu. Jdu
rychle, ale neběžím. Ve vzduchu cítím zemitou vlhkost
a teplý vzduch mi připomíná Anglii. Mělo být velmi
chladné ráno. Usměji se. Na chvíli jsem si připustila, že by
snad na naší pouti mohlo svítit slunce. Autobus už stojí
na zastávce. Rychleji jít nemohu, neměla bych dech ani
pozdravit řidiče. Opět se usměji. Přihlásily jsme se
s Veronikou na poslední chvíli. Řekly jsme si, že je čas
udělat něco pořádného pro naši duši. Nastupuji do autobusu a srdečně zdravím řidiče i spoluúčastníky zájezdu.
Je nás hrstka, ale i tak nadbytek. Na seznamu jsme totiž
s Veronikou nebyly zapsány.
,Kolik je hodin?‘ ptám se řidiče.
,5:55.‘ odpoví a čeká na povel k odjezdu.
,Tak to jsem dorazila naprosto přesně….‘ Okomentuji
ještě svůj příchod a dávám pokyn k odjezdu.
Zastávka v Blučině je plná poutníků. Přisedly nejméně
dva tucty věřících a v autobusu to začalo hučet jako v úlu.
Ticho nastalo poté, co se otec Hynek ujal mikrofonu,
přivítal nás, seznámil s programem poutě a započal
modlitbu. Tři velká zastavení nás naplní klidem. Odvedou
od reality všedních dnů, starostí a dají nám zapomenout
na to nedůležité. Naopak připomenou, jak malí jsme
v Hospodinových příbytcích, avšak důležití v Jeho činech.
První zastávkou je Nitra. Nitranský hrad nás vítá svým
zachovalým hradním komplexem. Vyvěšené černé vlajky
na biskupském paláci připomínají tragické události na
Slovensku minulých dnů. Po lehkém prozkoumání nádvoří,
s dominantou bronzové sochy papeže Jana Pavla II.
(vysoká téměř 4 m a vážící 1,5 t), zabíráme lavice v bazilice
svatého Jimrama, biskupa a mučedníka ze 7. století.
Po mši svaté nás průvodkyně provází všemi částmi baziliky

nejstaršího biskupství ve střední a východní Evropě.
Mohutné opevnění s vystupujícími bastiony opouštíme
po prohlídce diecézního muzea, které bylo plné odkazů
na velkomoravskou říši.
Trnava je nedaleko. Počasí se nevyjasnilo, ale obejdeme
se i bez deštníků. Než se k nám na Trojičném náměstí
pod městskou věží připojí další průvodkyně, posloucháme
zvukovou zkoušku české kapely Pražský výběr. Druhým
poutním místem na naší cestě je bazilika svatého Mikuláše. Cestou k minoritní bazilice procházíme krátkým
městským okruhem kolem arcibiskupského paláce, sloupu
svaté Trojice, barokní katedrály sv. Jana Křtitele, Jezuitské
koleje a v neposlední řadě Trnavské univerzity. S průvodkyní se loučíme v kostnici, která je umístěná u paty hlavní
lodě baziliky sv. Mikuláše.
Všude je již tma, avšak světla odrážející se od katedrály
vnáší do celého okolí světlo. Šaštínská Pieta byla základem
pro vznik úžasné stavby, jakou bazilika minor Sedmibolestné Panny Marie v Šaštíně bezpochyby je. Naše třetí
a současně poslední zastávka začíná modlitbou s bratrem
Paulínem v plně rozsvícené bazilice. Uchváceni malbami
a zdobeními odcházíme do mariologického muzea
Slovenské národní svatyně. Loučíme se s chrámem, jehož
svěcení se účastnili také nejvyšší představitelé monarchie,
císařovna Marie Terezie a její manžel František Štefan
Lotrinský, a odjíždíme domů.
Modlitbou svatého růžence končí naše pouť a každému
z nás přináší klid, radost a Boží požehnání. Veselé úsměvy
a mávání rukou na pozdrav je to jediné, co je ještě viditelné. To skryté si v srdcích odnášíme do svých domovů
a věříme, že i zítra bude tak krásně.“
Kristína Vestra
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KINO MĚNÍN
MÍSTO, KDE TO ŽIJE...
Na podzim se dny krátí, noc natahuje, ale v kině to
nejvíce žije. Ať už je to způsobeno pestrou nabídkou
titulů nebo návštěvností.
V posledním zpravodaji jsme vás lákali na zajímavé
akce, o kterých vám něco napíši. Kromě hojně navštěvovaných filmů jsme nabídli hudbu, cestovatelské
přednášky, divadlo a festival outdoorových filmů.
CM Kašava s primášem Petrem Králem
Málokdo tušil, že v Měníně žije a již nějaký rok bydlí
jistý pan Král, který má velkého koníčka v podobě
cimbálové muziky a vše kolem folkloru obecně. Jednou
si jeho sousedé řekli, že by ho rádi slyšeli v Měníně, a tak
primáše cimbálové muziky přemluvili, aby přivezl svůj
ansámbl z Valašska do Měnína. Pan Král se se mnou
někdy na jaře spojil a oba jsme shledali kino jako
nejvhodnější místo, kde koncert uspořádat. Kino má
dobrou akustiku a skvělé zázemí pro hosty i účinkující.
Plné kino si užívalo skvělou cimbálku a po dvou
hodinách hudby v sále se ještě přesunuli do předsálí,
kde probíhal večírek pro ty, kterým se nechtělo jít spát.
Byl to úžasný večer plný hudby, vtipného a naučného
povídání v podání primáše Petra Krále. Doufám, že to
nebylo naposledy.
Tomáš Vejmola – Tuktukem z Thajska až na Moravu
Ladislav Zibura chodí pěšky, Dan Přibáň sedlá
východoněmecký bakeliťák a Tomáš Vejmola alias
Tomík jezdí tuktukem. Jednou se rozhodl, že odletí
do Bangkoku a bez velkých finančních prostředku,
bez znalosti jakékoliv cizího jazyka si koupí tříkolku
a pojede s ní domů, na Moravu do Hranic. Čistý blázen
dalo by se říci. Nejen že to po mnoha peripetiích
dokázal, on nám o tom přijel i popovídat. Jen je škoda,
že to vyšlo na všední den, protože účast nepředčila
očekávání vyprodání sálu. Nicméně, kdo přišel, nelitoval, a navíc si mohl odnést i jeho knihu o tomto nevídaném dobrodružství. Prodal všechny.
Le Cabaret Nomade – Kabinet paměti
Tvůrci Le Cabaret Nomade jsou z různých uměleckých odvětví (divadlo, fotografie, hudba, pohybové
divadlo a klaun) a různých národností. Projet Kabinet
paměti je založen na čtyřech hercích a čtyřech divácích.
Každé představení trvá 5 minut. Divák je pozván
vstoupit do jejich světa – posadí se, nasadí si sluchátka,
skříňka se pomalu otevírá... Moc se to nedá popsat.
Toto intimní a někdy až dojemné souznění herce
a diváka se musí zažít na vlastní kůži. Akce se vydařila,
protože byli herci v neustále permanenci.
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Režii a koncept má na svědomí Aude Martin, kterou
mohou znát návštěvníci filmových klubu. Vystoupila
zde se svou hudební skupinou Šarivari. Po skončení byl
ještě promítnut film Monsieur Chocolat s Omarem Sy
v hlavní roli.
Snow Film Fest
Festival cestovatelských filmů tentokrát zimního
ražení vidělo méně lidí, jak tomu bylo u Expediční
kameře na jaře. Nicméně festival nabídl 6 krátkometrážních filmů domácí i zahraniční produkce.
Mezi filmy se uskutečnila přednáška první pomoci při
sportech v podání Barbory Hronové, která je záchranářkou v Praze. Vždy je dobré si připomenout masáž srdce,
jak sundat helmu lyžaři, jak si poradit v nestandardních
situacích, Když vám to přednese profesionál, lidsky
a přehledně, jak to udělala Barbora, budete se bát
o dost míň v krizových situacích, kdyby nějaká nastala.
Festival zakončil koncert folkrockové kapely Černý čaj
z Valašských Klobouk.
Peter Chalupianský – Co zažiješ ve Vietnamu
Tento filantrop a člověk, který má srdce na pravém
místě, do našeho biografu přijel již podruhé. Mnozí si
mohou pamatovat přednášku o Jižní Koreji. Výtěžek byl
tenkrát věnován na handicapového chlapce Zdendu,
který potřeboval po mozkové obrně neustálou péči.
Tentokrát jsme s Peterem oslovili místní děvčátko
z Měnína, Nelinku Fialovou. Veškerý výtěžek byl věnován na nákup potřeb související s jejím sluchovým
handicapem.
Co se přednášky týče, byla to podle mého názoru
jedna z nejlepších cestovatelských přednášek, ne-li
vůbec nejlepší u nás v kině. Vtipná, upřimná, poučná,
dojemná a hlavně určená na dobrou věc.
Dalo by se říci, že to byla dobrá tečka na konec roku.

Jménem kolektivu kina vám přeji krásné
Vánoce a vše dobré do nového roku.
Ať se v roce 2020 potkáváme stále tam,
kde to máte rádi.
Marek Chudáček
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ROZHOVOR S FLORISTOU PŘEMKEM HYTYCHEM
Ahoj Přemku, naposledy jsme se o Tobě ve Zpravodaji
dočetli, když jsi skončil na 5. místě ve světové floristické
soutěži v USA. Změnilo toto umístění nějak Tvou
dosavadní kariéru?
Jsem stále mimo ČR. Po soutěži v USA se až tak moc
nezměnilo. Práci v zahraničí jsem měl i před soutěží.
Je ale pravdou, že soutěž měla dobrý propagační
účinek, stal jsem se více známým ve světě.
Na čem konkrétním nyní pracuješ? Pokud nám to můžeš
prozradit…
Momentálně pracuji na svém projektu, bude to
kniha floristického umění. Před pár dny jsem ukončil
další část focení v Indii. Na knize pracuji již rok
a doufám, že se mi celou knihu podaří zkompletovat
koncem příštího roku.

Průběh práce na vánoční dárkové kytici v trendových
barvách

Jsi stále někde ve světě. Máš vůbec někdy volno na to
podívat se do Měnína?
Doma jsem nebyl téměř rok. Jsem stále někde,
ale už se moc těším na návrat. Těším se na odpočinek
a na českou kuchyni, ta mi ve světě chybí.
Blíží se Vánoce. Prozradíš nám, kde je budeš trávit?
Vánoce budu trávit doma v Měníně. Na Vánoce
musím být vždy doma, to je u nás nepsané pravidlo.
Máš do nového roku nějaké pracovní předsevzetí či cíl,
kterého bys chtěl dosáhnout a podělit se o tuto informaci
s námi?
Je toho hodně. Předsevzetí jsem si nikdy nedával,
protože vím, že když člověk tlačí na pilu, tak pila neřeže.
Vše by mělo vycházet plynule, krok po kroku. Čím víc
jsem starší, tím víc chápu, že každá věc má svůj čas.
Jednu věc ale člověk nesmí zapomenout, a to pracovat
sám na sobě, protože vím, že právě toto přináší to
správné ovoce. Začínám 1. 1. 2020. V tuto dobu budu
sedět v letadle směr Peking, takže Nového roku užiju
ve vzduchu. V Číně začínám pracovat jako lektor na nejprestižnější floristické škole. Tak tomu bude celý rok.
Mezitím další akce rovněž v Asii, Indii a po dlouhé době
v Evropě (Anglie, Španělsko atd.).

Postup práce při výrobě novoroční dárkové dekorace

Rád bych Vám všem popřál pohodové Vánoce
s rodinou a přáteli. Važte si rodiny a toho, co máte.
Ve světě je to mnohem horší než doma v ČR. Do magického roku 2020 hodně zdraví, štěstí a úspěchů
po všech stránkách.
Přemek
(Rozhovor s Přemkem vedla on-line Petra Kiršová.
Přemek byl v tu dobu zrovna v Indii.)

Kolekce trendových, vánočních dekorací
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Malý chrámový sbor v Měníně
vás srdečně zve na

Vánoční koncert
Neděle 29. prosince 2019 v 15 hodin
Kostel sv. Markéty v Měníně

Farnosti Mûnín a Bluãina
vás srdeãnû zvou na

Sobota 11. ledna 2020 od 20 hodin v sále za radnicí
v Mûnínû
K tanci a dobré zábavû hraje skupina TREMOLO
Vstupné 120 Kã – Na v‰echny se tû‰í pofiadatelé

Zástupci Sportovního klubu Měnín si Vás dovolují pozvat na již

12. SPOLEČENSKÝ PLES
Sobota 8. února 2020 ve 20 hodin v sále za radnicí
Celým večerem vás bude provázet kapela BENNY-Q
Připraveno bude pestré občerstvení, bohatá tombola
a předtančení společenských tanců
Vstupné 120 Kč
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Ostatkový průvod
Měnínem
Mûnínské spolky pofiádají v sobotu 22. února 2020
od 9 hodin prÛvod ostatkov˘ch ma‰kar dûdinou.
Sraz úãastníkÛ star‰ích 18ti let v maskách na hfii‰ti

Vinafisk˘ spolek v Mûnínû vás srdeãnû zve na

44. VÝSTAVU VÍN
SPOJENOU S OCHUTNÁVÁNÍM VZORKÒ

V˘stava se koná v sobotu 29. února 2020 od 13 do 22 hodin v sále Obecního úfiadu Mûnín
Pfiipraveno je obãerstvení a tombola. O hudební doprovod se postará cimbálová muzika
Hodnocení vín probûhne v sobotu 22. února 2020 od 13 hodin tamtéÏ

Obec Mûnín a Sportovní klub Mûnín
zve v‰echny rodiãe a dûti na

Maškarní ples
Sobota 7. bﬁezna 2020 od 15 hodin v sále za radnicí
Programem provede divadlo KEJKLE
Bohatá tombola
Tû‰í se na vás pofiadatelé
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PSÍ ETUDY
JAK JSEM POTKALA DORKU
Bydleli jsme na vesnici, oba jsme si s manželem našli
novou práci. S Vinckem a Majdou to byla pohodička,
vlastně spíš nuda. Měli jsme zajeté rituály, a jak oni
postupně stárli, tak už měli pomalu taky rádi svůj klid.
A my jsme začali mluvit o třetím psu. Říkali jsme si,
dokud je ještě Vinca plný síly a může být novému psovi
vzorem…
Jako by k nám patřila
Hledali jsme, zvažovali, zda čistokrevného či křížence, jakou rasu, jakou povahu a pořád jsme se nemohli
dohodnout. Když už jsme se z toho nemohli vymotat,
řekli jsme si, že si třetího psa teď pořizovat nebudeme.
Čekali jsme totiž miminko a byl by to čistý nerozum
přivést dalšího psa. Manžel si však nedal pokoj a narazil
na stránkách městského útulku na asi 5měsíční fenku.
Zajeli jsme se na ni i s Vincou a Majdou podívat a hned
bylo jasné, že je prostě naše. A tak se měsíc před
porodem u nás objevila Dorotka, která představovala
další výzvu. Za pouhé dva týdny v útulku ji několik
možných majitelů odmítlo s tím, že je příliš divoká
a dělá si, co chce.
Komu není rady…
Mnohokrát jsem si říkala, co nás to napadlo. Dorotka
měla za sebou pravděpodobně pestrou minulost. Když
jsme si ji brali, měla špatně srostlou zlomeninu přední
nohy. Zpočátku byla totálně šílená, temperamentní, ale
zároveň se neskutečně rychle navázala na nás i na psy,
i když se k nim neuměla chovat příliš zdvořile. Musím
přiznat, že k Dorotce jsem si hledala cestu o trošku déle.
Úžasně mě dokázala vytočit a je to její skvělá vlastnost
dodnes. Nicméně je opravdu skvělá učitelka. A dnes,
když se kolem nás pořád motají psi našich klientů,
dokáže velice přesně odhalit, co v nich opravdu je –
svojí otevřeností a bezprostředností hraničící s drzostí
umí ukázat, co se ve čtyřnohé návštěvě ukrývá.
Makáme
Začala naše intenzivní práce. Manžel začal chodit
s Dorkou na cvičák, protože jsme potřebovali rychlé
výsledky – za chvíli tu mělo být miminko. Já s ní zase
makala doma. Dorotka se poslušnosti naučila velice
rychle, povelovku zvládla raz dva, ale měla své
specifické chování. Před jídlem bylo téměř nemožné
ji zklidnit, stejně tak před odchodem na procházku.
Lezla dalším psům do misek, nedokázala si držet
odstup. Doma jsem ji měla pořád za patama. Starší psy
pořád obtěžovala, při hře byla velice neopatrná
a vtíravá. Stále vymýšlela, jak obcházet pravidla, prostě

jí to nedalo. Kradla jídlo, vyváděla, když měla být sama.
Také jsem si uvědomila, že mít dva psy a mít tři psy
je veliký rozdíl. Zejména proto, že vztahy a interakce
mezi nimi navzájem byly pro mě příliš složité, měla
jsem pocit, že se ztrácím v tom, co se mezi nimi děje.
Mám na to?
Dorotka byla pejsek, který mě opět zviklal v tom,
zda mám ostatním lidem co předat. Měla jsem pocit,
že si s ní nevím rady, a byla jsem zoufalá z toho, že si
k ní tak těžko hledám cestu. Dokonce jsem jednou
řekla manželovi, že jestli se něco nezmění, Dorka povalí
z domu. I když jsem to v tu chvíli myslela vážně, jsem
přesvědčená, že bych to neudělala. Nicméně já těžko
prožívám všechny začátky, nejen se psy. Každopádně,
pracovali jsme s ní dál a některé věci stále ještě dolaďujeme. Co se však změnilo, je můj vztah k ní. Jsme si
mnohem blíž, i když je vidět, že s manželem jí to klape
víc. Často si ji beru do práce se psy našich klientů a také
jsem zjistila jednu věc. Díky její lehce nezkrotné povaze
se s ní cítím bezpečně. Protože jednou z jejích senzačních vlastností je, že má ráda smečku pohromadě
a jsem přesvědčená, že kdyby se něco dělo, ona
nebude přemýšlet a spustí tyátr na celé kolo. Vincík
by myslel hlavně na sebe a Majda by pravděpodobně
jen hopsala.
Prostě to žeru
I přes mé pochybnosti mi naši klienti a jejich pejsci
dodali odvahu se do toho všeho pustit naplno.
Po každém tréninku jsem od nich dostávala skvělou
zpětnou vazbu a doporučení dál. A také jsem si uvědomila jednu velice důležitou věc. Když pomáhám dalším
lidem rozumět si se svými psy a když mluvím o tom,
co znám, vím a co jsem si prožila, jsem šťastná. Slova
ze mě prýští sama, a byť se považuji spíše za člověka,
který raději píše, než mluví, v tu chvíli se nemůžu
zastavit. Tato práce mi prozáří den, mám pak dobrou
náladu. Těší mě, že můžu pomoct někomu právě tak,
jak bylo na začátku mé cesty pomoženo mě, že můžu
někoho dalšího naučit, jak být svému psovi oporou,
jak s ním žít v klidu a v pohodě. Je to vlastně změna
životního stylu a svého osobního přístupu. Je to o překonání sebe sama. Je to o seberozvoji. A možná právě
to, že mě to šlo tak ztuha, musela jsem si to vydřít
a vlastně dřu dodnes,
a nejvíce se svými
vlastními psy, je možná
moje výhoda.
Kateřina Vaníčková
www.vanickovi.com
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PODZIM V KLUBU MĚMÍNSKÝ HAVRÁNEK
Klub Měnínský Havránek funguje už druhým rokem.
Výročí založení si s dětmi tradičně připomínáme dortem
a narozeninovou oslavou pro Havránka. Velmi mě těší,
že kolem Havránka vznikla rozrůstající se komunita žen
a dětí. Ve vedení klubu se teď střídáme s Radkou Kabátovou a Martinou Čepovou. V letošním roce vznikla
nová spolupráce, a to se Spolkem zdravotně postižených. Jde o kurzy pletení a háčkování, které probíhají
ve vybrané pondělky dle předchozí domluvy od 16.30
v hasičce. V lednu budeme o následujícím kurzu
informovat ve skupině klubu Měnínský Havránek
na facebooku. Uvítáme i další zájemce o kurz.
Budeme velmi rádi, když za Havránkem přijdou
i nové maminky a děti. V poslední době přichází dětí
velmi málo a je škoda, že připravený program nemůžeme nabídnout větší skupince dětí. Setkání probíhají
venku i uvnitř. V čase Babího léta chodíváme na Vinohrádek. Letos děti hledaly Havránkovu ztracenou šálu
(měl ji ježek Franta Šramota, schovaný pod keřem).
V sokolovně jsme si hráli s kaštany a také jsme z dýní
tvořili pavouky. Místo pouštění draků jsme se letos
mohli opalovat, tak krásné počasí nám na podzim vyšlo.
V hasičce je vždy program rozdělen na dvě části:
společnou vzdělávací a volné hraní. V rámci vzdělávací
části programu poznáváme a pojmenováváme barvy,
tvoříme z keramiky, rozvíjíme hrubou i jemnou motoriku při různém tvoření, hrajeme divadlo, zpíváme
a tancujeme. Při všech těchto činnostech je důležité,
aby s dítětem byla jeho máma, nebo jiný doprovod.
Děti potřebují mít možnost napodobovat, takto se
velmi dobře naučí spoustu nového. Díky Janě Chudáčkové mají děti každý rok možnost pozorovat živou
želvu. Advent nám každoročně otevírá anděl, který
přišel i letos a děti pozdravil.
Na leden plánujeme tradiční návštěvu místního
kostela, zimní témata i hry na sněhu. Zvažuji nově také
nabídku setkávání maminek s dětmi do jednoho roku
věku. Šlo by především o společné cvičení, socializaci
dětí, hry s různými pomůckami (barevné mašle, padák,
hudební nástroje, míče, tunel), rozvoj motoriky, relaxační cvičení a volná hra. Děti do jednoho roku mohou
také přijít za Havránkem na úterní setkání od 9.30.
Program je vždy sestaven tak, aby zaujal všechny děti
a průběžně ho upravujeme podle toho, jak děti reagují.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se podíleli na
podzimním programu, děkuji také obci Měnín za její
podporu. Těšíme se na všechny,
kteří se v úterý přijdou
za Havránkem podívat.
Za klub Měnínský Havránek
Mgr. Eva Kováčová
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RYBÁŘI A RYBAŘENÍ V ROCE 2019
Tak jako každým rokem, schází se parta nadšených
rybářů na místním rybníčku, který tento rok dostál opět
určitých změn, a to hlavně v jeho blízkém okolí.
Začala již dlouho chystaná výstavba nové rybářské
boudy včetně terénních úprav. Vybralo se vhodné místo
pro umístění nového rybářského zázemí, která
je vybaveno novou kuchyní a výčepem a disponuje
sociálním zázemím v budoucnu určené pro širokou
veřejnost.
Rybářský spolek má 55 členů, z toho 10 dětí.
V roce 2019 proběhly závody jak pro členy, tak
i dětské nečleny a samozřejmě tradiční předhodové
posezení u dobrého jídla a pití s muzikou.
V příštím roce se plánuje zastřešení sedlovou
střechou včetně nového posezení. Kontejner bude
opláštěn stylovým dřevěným obkladem tak, aby se vše
sladilo s okolní přírodou a zároveň vnitřní prostory
splňovaly přísné hygienické podmínky. V plánu mají
rybáři dokončení stavebních úprav a další akce pro
zábavu a odpočinek jak pro děti, tak i pro všechny
občany Měnína.
Děkuji za podporu obecnímu úřadu, který se velkou
měrou podílí na financování stavebních úprav a všem
ochotným lidem, kteří svou účastí přispívají ke zdárnému pořádání kulturních akcí a chod celého
rybářského spolku. Petru zdar.
Jiří Richter

VINAŘSKÝ SPOLEK V ROCE 2019
Spolek má 20 členů, kteří uspořádali v únoru 2019 již
43. místní výstavu vín. Sešlo se na ní 386 vzorků, které
jsme získali a dovezli z 32 obcí.
V období únor až květen se naši členové zúčastnili
hodnocení - bodování vín vinařů v okolních obcích.
V květnu jsme zorganizovali pro členy a občany
Měnína tematický zájezd do Templářských sklepů
v Čejkovicích a do Vinařství „Procházkovi“ v Němčičkách
u Hustopeče.
V červnu se uskutečnilo posezení u táboráku
v místní sokolovně.
V září pomohli členové při akci OÚ – Babí léto.
Členové spolku připravují další, již 44. výstavu vín,
která se uskuteční v únoru 2020.
Oldřich Hložek
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MYSLIVECKÝ SPOLEK MĚNÍN
Společenská akce
Myslivecký spolek Měnín bude v příštím roce
pořádat ples, a to 18. ledna 2020 v sále Obecního úřadu
Měnín. K tanci a poslechu bude hrát F.K. MUSIC,
dále budou přichystány zvěřinové dobroty a bohatá
tombola. Předprodej vstupenek bude 11. 1. 2020 na
Myslivně v Měníně od 10 do 12 hodin. Možná domluva
s p. Liborem Mašou.
Myslivost
Členové mysliveckého spolku v letošním roce
odpracovali celkem 1196 brigádnických hodin, a to
rozvozem vody, přikrmováním zvěře, obděláváním
políček, výsadbou a ošetřováním stromků a další
činností nezbytnou pro chov zvěře. Dále proběhly
nezbytně nutné práce na myslivecké chatě. Za tuto
práci jsou členové odměněni podzimním lovem na zvěř,
bažanta kohouta a zajíce polního, ale to vše dle kmenových stavů zvěře schválených na životním prostředí.
Tyto hony byly naplánovany na 2. 11, 16. 11, 7. 12.
a 26. 12. 2019.
Díky letošnímu počasí, které bylo příznivé pro zvěř,
jsme zaznamenali dobré přírustky u zajíce polního
a u zvěře bažantí. Také u koroptve polní byly dobré
přírůstky. Odhadujeme počet koroptví kolem 90 kusů.
Takovým počtem koroptví se může pochlubit už jen pár
honiteb v ČR.
Co se týče zvěře srnčí, s tou máme dlouhodobě
dobré výsledky. V honitbě máme kolem 80 kusů této
zvěře.
Klimatické podnínky
Jak je výše zmíněno o dobrých klimatických podmínkách v letošním roce, tak pro zvěř a veškeré živočichy je nezbytná voda. Srážky v letošním roce v Měníně
byly uspokojivé – od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019 napršelo

celkem 537 mm. Dlouhodobý normál je 559 mm za rok.
Dlouhodobý normál je počítán od roku 1981 do roku
2010.
Přehled srážek za uplynulé roky – Brno:
2013 – 601 mm, 2014 – 622 mm, 2015 – 428 mm,
2016 – 430 mm, 2017 – 473 mm, 2018 – 451 mm.
Též se snižuje počet dní se sněhovou pokrývkou, a to
z 48 na 38 dní v roce. Je to záznam za posledních 58 let
v Jihomoravském kraji.
Také nám narůstá průměrná doba slunečního svitu
z 4,5 na 5,1 hod. denně. Což také hodně vysušuje půdu.
Tak budeme doufat, že v příštím roce to bude s dešťovými srážkami aspoň tak, jak v tom roce letošním.
Libor Maša, předseda MS Měnín

Příprava před zimou

Na výřadě bylo i divoké
prase

Myslivci u výřadu

Německý krátkosrstý ohař
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HUBERTOVA JÍZDA V MĚNÍNĚ
V sobotu 2. listopadu 2019 se uskutečnila již 29. Hubertova jízda na ranči
U Musilů.
A jak celý Hubert probíhá? Kolem desáté hodiny dopoledne se sjíždějí nejzdatnější jezdci a vozatajové s koňmi k ranči.
Jakmile jsou všichni připraveni, následuje
nástup a představení účastníků a jejich
koní. Poté koně odjíždějí na průvod vesnicí
a na vyjížďku. V průběhu čekání, než se
jezdci navrátí zpět na ranč, se můžete
například povozit na bryčkách, prohlédnout si areál nebo si dát něco dobrého
k jídlu a pití. Závěrem Huberta je tzv.
„Hon na lišku“, o který rozhodně nesmíte
přijít. Potom se mohou děti (samozřejmě
i dospělí) svézt na koních. Letošního
Huberta se kromě měnínských zástupců
zúčastnili jezdci a bryčky s koňmi z Telnice,
Újezdu u Brna, Rajhradic, Blučiny a další.
Tímto bychom vás chtěli pozvat i na
příští jubilejní 30. ročník měnínské
Hubertovy jízdy.
Markéta Vykouřilová
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SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Září, říjen je nejlepší čas na vycházky do města nebo
do přírody. Líbí se nám komentované vycházky po Brně.
Tentokrát jsme se vydali z Moravského náměstí po ulici
Rašínova až po Údolní. A že tam těch zajímavostí je!
Příští rok budeme v poznávání Brna pokračovat. Brno
je krásné město a není to jen střed města, kde je co
obdivovat. Jeli jsme si prohlédnout Jurkovičovu vilu
a vilu Stiassni. Nádhera! Vilou Stiassni nás provázel
mladík, kterého tato práce bavila, a tak pro nás byla
prohlídka opravdovým zážitkem. Další pěkné odpoledne jsme vystoupali na věž měnínského kostela.
Prohlédli jsme si zvony a rozhlédli se po okolí. Povídání
o historii kostela sv. Markéty a Měnína bylo zajímavé
a poučné. Děkujeme Růžence Aujezdské, že nám věnovala svůj čas.
Kateřinský jarmark se podle počtu návštěvníků
vydařil. Počasí nám přálo, žádný vítr, slunečno, krásný
sál plný prodejců. Každý rok hledáme prodejce, kteří
u nás ještě nebyli, aby se obměnil prodávaný sortiment
zboží. Někteří se k nám rádi vracejí, asi si dost prodají.

Pořád je co vylepšovat. Příště se musíme více
zaměřit na propagaci v okolních obcích. Poděkování
patří těm, kteří již 10 let jarmark připravují.
Dílničky zaměřené na adventní výrobu jsou další
vyhledávanou akcí našeho spolku. Oblíbené jsou
hlavně u mladších žen. Máme připraveny dílničky i pro
mladší děti, a tak si maminky mohou v klidu vyrábět
ozdoby podle svých představ.
Do konce roku pojedeme ještě do divadla do Bolehradic a pro členy spolku máme připravenou
Mikulášskou zábavu.
Náš spolek má 82 členů, převážně seniorů. Snažíme
se, aby si každý vybral z našeho programu, co ho zajímá
a baví. Jestli by to byl jen jediný pěkný den, má naše
snažení smysl.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají a náš spolek
podporují.
Přejeme všem pěkné vánoční svátky a do nového
roku hodně zdraví!
Hana Heinrichová
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SPORTOVNÍ KLUB MĚNÍN
Rok 2019 bychom rádi shrnuli tím, jak se našemu
klubu daří a co nás v roce 2020 čeká.
Předem musím napsat, že naše týmy jsou velice
úspěšné. Téměř všechny se drží na špici tabulek,
a i tabulky střelců mají měnínské fotbalisty na prvních
příčkách.
Nadále se nám daří při nominacích Okresního
fotbalového svazu Brno-venkov a i Jihomoravského
svazu, kdy byli několikrát vybráni hráči mládežnického
fotbalu na svazem pořádané turnaje.
1. října tak reprezentovali SK Měnín na přípravném
kempu v Rosicích dokonce hned 4 hráči: Adam
Hrouzek, David Kirš, Marek Šalovský a Pavel Žáček.
Adam Hrouzek a David Kirš pan následně byli vybráni
i na turnaj na Slovensko.
Co se nám podařilo a jsme za to velice rádi, je úspěšné zavedení mini přípravek, které vede pan David Elicer
a slečny Markéta Vykouřilová s Terezií Žákovou. Každé
úterý a pátek se sešlo na hřišti k tomuto pohybovému
tréninku spousta dětí a opravdu je to bavilo.
K přípravě mladších a starších přípravek se k původním trenérům Davidovi Fialovi a Davidovi Kiršovi
připojili dva trenéři noví, a to František Koudelka
a Zdeněk Vaňkovský. Vzhledem k tomu, že někdy se
nám kryjí tréninky se zápasy, je tato pomoc velice
vítána.
Mladší žáky nadále vede pan Dalibor Gold, a ty starší
pan Zdeněk Jochman.
Muže tým „B“ trenérsky vede pan Roman Škubica
a tým „A“ vede Zdeněk Vykouřil ml. jako trenér,

asistent trenéra Marek Aujezdský a vedoucí týmu Pavel
Mrkvica s Pavlem Wagnerem.
Nesmí chybět výkonný výbor, který musí každý
týden řešit administrativu. Složení výboru:
Jan Aujeský, Vojtěch Aujeský, David Fiala,
Zdeněk Jochman, David Kirš, Lukáš Kučera,
Ladislav Mares, Pavel Mrkvica, Roman Škubica,
Zdeněk Vykouřil st., Daniel Wagner a Pavel Wagner.
Aby nám toto vše krásně fungovalo a měli jsme ten
nejlepší prostor pro tréninky, tak se o povrch hřišť jak
hlavního, tak i toho tréninkového již spoustu let stará
pan Vojtěch Aujeský, který je zároveň pokladníkem
klubu. A nemalé díky patří též paní Simoně Kunderové,
která provádí úklid kabin, pere a vychystává dresy
pro všechna naše mužstva.
A co nás čeká v novém roce?
Opět jarní část fotbalových utkání. O zápasech vás
velice přehledně informujeme na stránkách www.sk.
menin.cz, které má na starosti pan
René Šindelář. Najdete zde i fotogalerie či videa ze
zápasů. A nadále informace o zimní přípravě jednotlivých týmů. Z té kulturní části to budou plesy. Společenský pro dospělé 8. 2. 2020 a pro děti 7. 3. 2020.
A jednou z akcí, na kterou se již nyní pečlivě připravujeme a těšíme, je 100 let měnínské kopané. Oslava
tohoto výročí se chystá na 20. června. Budeme velice
rádi, když se ji zúčastníte.
Příspěvky SK připravila Petra Kiršová

Dne 2. 11. proběhla rozlučka
s podzimní sezónou. Všechny
děti v doprovodu trenérů
se vydali zanést věneček
a rozsvítit svíce se vzpomínkou
na našeho bývalého
pana trenéra, fotbalistu
a hlavně kamaráda
Radima Hrouzka
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Trenéři mini přípravek: Terezie Žáková
a Markéta Vykouřilová, David Elicer,
Zdeněk Vaňkovský, František Koudelka.
Zájem nejmenších dětí o tréninky nám vzrostl.
Občas přišlo i kolem 18 dětí

Pavel Žáček, Marek Šalovský, Adam Hrouzek
a David Kirš reprezentovali SK Měnín
na přípravném kempu v Rosicích,
kam byli nominování fotbalovým svazem
Brno-venkov

Trenér David Kirš, Tobiáš Troneček, Radim Kirš,
Filip Fiala, Daniel Kirš, Matyáš Hrdý,
trenér David Fiala,
Marek Alfieri, Veronika Kiršová a gólman
Marek Zeman
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SPORTOVNÍ KLUB MĚNÍN
Zadní řada zleva:
trenér Dalibor Gold, Ondřej Tichý,
Adam Procházka, Adam Hrouzek, Pavel Žáček,
Marek Šalovský, trenér David Kirš.
Přední řada zleva:
Štěpán Žák, Marek Šob, Daniel Hort,
Kryštof Brabec, Michal Sedlář, David Kirš.
Gólman Daniel Vyklický

Zadní řada zleva:
trenér David Kirš, Tomáš Střílek,
Daniel Vyklický, Daniel Hort, Michal Sedlář,
Ondřej Tichý, Štěpán Žák, trenér David Fiala.
Prostřední řada zleva:
Marek Šob, Tobiáš Troneček, Marek Zeman,
Ondřej Haman, Nikol Šobová.
Přední řada zleva:
Kryštof Brabec a David Kirš

Zadní řada zleva:
Martin Dosedla, Pavel Voráč, Šimon Brabec,
Matěj Jochman, trenér Zdeněk Jochman,
Lukáš Strava, Adam Popela, Aleš Kolaja,
Šimon Petrásek.
Přední řada zleva:
Tomáš Florián, Jan Grygar, Marek Šalovský,
Pavel Žáček, Adam Hrouzek, Šimon Odrážka,
Zbyněk Oborný.
Gólman Petr Voráč
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Zadní řada zleva: Marek Aujezdský (asistent trenéra), Zdeněk Vykouřil ml. (trenér),
Pavel Wagner (zdravotník), Lukáš Kučera, Jan Aujeský, Martin Gold, Tomáš Vykouřil,
Daniel Fruhvirt, Patrik Farmačka, Luděk Hojgr, Jakub Jochman, Radim Lacko, František Horák.
Přední řada zleva: Vojtěch Žáček, Lukáš Absolon, Dominik Holeček, Adam Sliva,
Radek Dohnálek, Marek Jeniš, Lukáš Zeman

Zadní řada zleva: Roman Škubica (trenér), Zdeněk Vykouřil ml., Marek Aujezdský,
Lukáš Kalvoda, Alain Banongo, Tomáš Hrdý, Zdeněk Husák, Michal Kordík,
gólman Daniel Furthvirt (sítko).
Přední řada zleva: Vojtěch Žáček, Roman Osička, Ondřej Absolon, Ladislav Hrubý,
Roman Černý a Petr Kysel
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SPORTOVNÍ KLUB MĚNÍN
ROZHOVOR S VÁCLAVEM MINAŘÍKEM
Václav Minařík začínal jako kluk v SK Měnín a nyní hraje
2. ligu za SK Brno-Líšeň.
V zápase 16. kola SK Líšeň – MFK Chrudim vstřelil svůj
první ligový gól.
SK Líšeň, kde momentálně hrajete, je nováček druhé
nejvyšší fotbalové soutěže v ČR a docela se mu daří.
Vy jste odehrál bezmála 700 minut. Spokojen?
(Po 11 kolech.)
Můžu říct, že doteď jsem v Líšni velmi spokojen. Většina
mých spoluhráčů včetně mě zatím neměla žádnou
zkušenost s druhou ligou, proto jsme nevěděli, co od
toho čekat. Během soutěže se ovšem ukázala nesporná
kvalita našeho týmu a podle toho vypadá i umístění
v tabulce FNL. Pod trenérem Machálkem jsem poměrně
dost hrál, takže si nemám na co stěžovat. Uvidíme,
jak to půjde v jarní části sezóny.
Po 11. kole jste se v sestavě neobjevil. Důvod?
V týdnu během tréninku jsem si poranil koleno, proto
jsem dva týdny nemohl hrát.

tréninku jsem při příchodu domů prohlásil, že už tam
nikdy nepůjdu, protože se mi tam údajně někdo
posmíval (smích). Samozřejmě jsem tam po nějaké
době znovu šel a už bylo všechno v pořádku. Fotbal
jsem si už v té době zamiloval. Dokonce mám ještě
doma sešit s tabulkami soutěže, které jsem si každý
týden vystřihoval z novin a navíc jsem k nim psal
i popisky k zápasu.

Jaké bylo hrát derby se Zbrojovkou?
Na tento zápas jsem se ve druhé lize těšil určitě nejvíc.
Hrát před více než osmi tisíci diváky, kteří na stadionu
vytvořili úžasnou atmosféru, byl skvělý pocit a utkání
jsem si velice užil. Už se nemůžu dočkat dalšího
vzájemného souboje, který snad dopadne výsledkově
lépe pro nás.

Takže v Měníně jste prošel všemi družstvy, od žáčků až po
muže?
V Měníně jsem hrál pouze v přípravce a rok v dorostu,
kdy jsem měl střídavý start ze Zbrojovky.

Ve Zbrojovce jste také působil, můžete čtenářům
Měnínského zpravodaje říct, jak dlouho a ve kterých
týmech?
Ve Zbrojovce jsem byl od roku 2011 až do roku 2015.
Působil jsem v kategoriích od starších žáků U-15,
až do staršího dorostu U-19.

Sledujete i teď, jak se daří hráčům SK Měnín?
Na „A“ mužstvo se chodím dívat docela často. Když
nepřijdu přímo na zápas, dívám se aspoň na tabulku.

Nejen ve Zbrojovce a v Líšni, hrál jste i jinde…?
S fotbalem jsem začínal v SK Měnín. Potom jsem šel na
hostování do Sparty Brno, kde jsem vydržel asi dva roky
a odtud jsem se přesunul do Zbrojovky. Ze Zbrojovky
jsem odešel do Vyškova, kde jsem půl roku hrál
za dorost U-19 a postupně jsem začal nastupovat
za „A“ mužstvo. Z Vyškova jsem šel do Líšně
a zde působím doteď.
Jak vzpomínáte na hráčské začátky v Měníně?
Je to už dost dlouho, takže si na všechno z tohoto
období nepamatuji, ale pár věcí přece jen ano.
Například mi můj taťka popisoval, že hned po prvním

Zpět k Líšni. Trenér Miloslav Machálek odešel
do Zbrojovky Brno, kdy si vás povolá k sobě jako posilu?
Myslím, že tahle myšlenka je hodně daleko. Nikdy jsem
o takovém přestupu ani nepřemýšlel, jelikož v Líšni
jsem naprosto spokojen.
Blíží se Vánoce a Nový rok. Máte nějaké sportovní
předsevzetí?
Chtěl bych i nadále působit v kádru SK Líšeň
a přinejmenším si ve FNL vést tak dobře jako doteď.
Otázky pro pana Minaříka připravil webmaster stránek
SK Měnín pan René Šindelář
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BOUDERING ZA OPONOU
V říjnu jsme zahájili další sezónu boulderingu na
umělé stěně. Počet dětí přerostl maximální kapacitu
kroužku, a tak abychom se na stěnu bez nehod vešli
a mohli se všem dětem plně věnovat, rozdělili jsme
kroužek na dvě skupiny. Děti stále chodí ve dnech
pondělí a středa. První skupina je v čase od 16 do
17 hodin, druhá pokračuje od 16.15 do 18.15 hodin.
Kroužek začíná rozehřátím a rozcvičkou. Na vcelku
omezeném prostoru stěny se nám daří vytvářet
zábavné cvičící bloky a hry. I děti samy přicházejí se
zajímavými cviky, které vzájemně zkoušíme. Poté
následuje samotné lezení, které se vždy orientuje dle
schopností a možností dětí. Někdy je hodina zaměřena
pouze na technické lezení, jindy na vytrvalostní, silové
lezení či rychlolezení. Mnohdy je to kombinace všech
složek. Děti se snaží vymýšlet si i vlastní bouldry, a poté
je vylézt. I přes rozdílné věkové skupiny spolu pěkně
spolupracují a dělají pokroky. Snažíme se, aby měly
radost ze samotného pohybu, vzájemně se motivovaly
k překonávání různých met, ať je to strach z výšky,
nebo přelezení nějakého boulderu.
Ostatní dny, tedy úterý a čtvrtky, jsou otevřeny pro
ostatní zájemce. Úterý si oblíbily tři rodinky s dětmi
ze Sokolnic, které k nám, docela pravidelně jezdí již
třetí sezónu. Čtvrtky jsme museli omezit na otevírací
hodinu až po 17. hodině k nelibosti mužské části lezců,

kteří k nám jezdily, se v zimě vyřádit a trénovat na skály.
Ale nevěšíme hlavu, pozdější čtvrteční hodina se líbi
blučinským rodinkám, které se staly pravidelnými
a nadšenými začátečnickými lezci. Jsme moc rádi,
že si nás nacházejí další lidé, kterým můžeme ukázat
krásu a radost z lezení.
Romča
www.boulderingzaoponou.cz

TJ SOKOL MĚNÍN
MLADŠÍ DOROSTENKY
V podzimní části nové sezóny – 2. Ligy mladších
dorostenek – čekal naše holky hned první velký soupeř
z Bohumína, který nás přehrál téměř v celém zápase.
Úvodní prohra nám však dala signál, že musíme
neustále pracovat a zlepšovat výkony našich hráček.
Dále na nás čekaly týmy jako Holešov, Karviná, Nový
Jičín a další, se kterými jsme dokázali hrát vyrovnanou
házenou. Nakonec se nám podařilo vyhrát proti týmu
z Paskova výsledkem 24:21. Daří se nám také spolupráce s oddílem házené SK Kuřim, se kterým jsme
odehráli v minulosti dva turnaje, a teď spolupracujeme
v průběhu sezóny. Věříme, že jarní sezóna bude pro nás
příznivá a dokážeme týmy, které jsme na podzim
potrápily, i porazit. Naši soutěž můžete sledovat
na ČSH, 2. Liga mladší dorostenky – východ.
Po letošním, pro nás krásném výsledku v evropské
konkurenci, jsme se přihlásili i do příštího ročníku
Prague Handball Cup, který se koná 9. až 13. 4. 2020.

Konkurence bude opět veliká, ale ze zkušenosti
z letošního ročníku, kde jsme porazili např. týmy
z Norska nebo Švédska, se můžeme pokusit atakovat
dosavadní výsledek na turnaji.
Děkujeme všem za podporu a těšíme se na vás při
domácích zápasech jarní části sezóny.
Jitka Hradilová
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TJ SOKOL MĚNÍN
DRUŽSTVO MINIHÁZENÉ
I v letošní sezóně pokračujeme s našimi nejmenšími házenkáři, a to v kategorii „Přípravka“ a „Mini“.
S lehce pozměněnou a lehce posílenou sestavou máme
za sebou polovinu sezóny. Ke změně došlo také
na pozici druhého trenéra. Lenka Černá odešla do nově
sestaveného týmu mladších žaček a na její pozici
u „miníků“ nastoupil Dušan Kubela mladší.
První letošní turnaj jsme uspořádali u nás v Měníně,
kde se sešlo dohromady téměř 150 dětí z 6 klubů.
V organizačně náročném dni jsme obstáli a všichni
odjížděli spokojeni. Po Měníně následovali turnaje
v Ivančicích, Maloměřicích, Hustopečích, Juliánově
a Telnici.
Na polovině turnajů jsme měli obsazeny obě
kategorie, na zbylých se to z důvodu nedostatku hráčů
nepodařilo. Pro naplnění obou kategorií bychom
potřebovali doplnit ještě nějaké děti, takže pokud má
někdo zájem přidat se k nám, rádi jej mezi námi
přivítáme.
Pro další informace navštivte stránky:
www.hazenamenin.cz
nebo facebook: Házená - Sokol Měnín.
Jiří Dolina
Turnaj v Telnici
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tiskové služby pro firmy, školy, státní správu a každého z nás

plní sny o pohodlí, eleganci a praktičnosti v moderní koupelně

v předsálí kina
otevřen v den představení
vždy jednu hodinu
před začátkem
Nabízíme:
– výbornou kávu (espresso, cappuccino,
latte)
– víno
– lahvové pivo (i řemeslné)
– širokou škálu nealko nápojů, pochutiny
a další
Nabídkový lístek najdete na stránkách kina

 baví Vás pracovat a dále rozvíjet své dovednosti
v rámci pracoviště,
 jste týmový hráč,
 máte zodpovědný přístup k práci,

MOŽNÁ PRÁVĚ VÁS
AKTUÁLNĚ HLEDÁME
Skladníka v jednosměnném provozu



týmového hráče,
se zkušeností s řízením vysokozdvižného vozíku.

Leštiče, brusiče a zámečníka
do kovovýroby



manuálně zručného,
se znalostí čtení strojírenské výkresové
dokumentace.

www.kinomenin.cz

Nabízíme Vám jistotu a stabilitu práce,
v blízkosti vašeho domova.

Těšíme se na vaši návštěvu!
Kontakt: Veronika Srncová, tel.: 777 550 038

E-mail: personalni@bemeta.cz Telefon: 544 214 956
Bemeta design, s.r.o., Žatčany 28, 664 53

DOBRÝ SKUTEK

ZA STARÝ MOBIL?

Odevzdejte do 31. ledna 2020 na vašem obecním úřadě nebo v místní
škole svůj vysloužilý (i zcela nefunkční) mobilní telefon a přispějete částkou
20 Kč, kterou společnost ASEKOL a.s. věnuje neziskové organizaci Společnou cestou s námi. Výtěžek této akce bude použit na pomoc potřebným
rodinám (s handicapovaným členem) ve vašem okolí.
Navíc: pokud na sebe zanecháte kontakt, zařadíte se do slosování o telefon Samsung Galaxy, který věnoval hlavní sponzor této akce, společnost
ASEKOL a.s.
Zbavte se nepotřebného, nefunkčního přístroje a současně pomůžete
dobré věci!
Akci připravil Dobrovolný svazek obcí Region Cezava, jehož členem je
i vaše obec, ve spolupráci se společností ASEKOL a.s.
Akci podporují obce Blučina, Měnín, Moutnice, Nesvačilka, Nikolčice,
Otmarov, Otnice, Telnice, Těšany, Žatčany a město Újezd u Brna.
Která obec či město Regionu Cezava pomůže potřebným rodinám nejvíce?
www.region-cezava.cz – www.spolecnoucestou.cz – www.asekol.cz
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