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P R O G R A M
oslavy císafiov˘ch narozenin v zámku a zámeckém parku

SOBOTA 14. SRPNA 2004

9.00–17.00 Jarmark v zámeckém parku
9.00–9.30 Pfiíjezd císafie Napoleona na zámek k oslavû sv˘ch narozenin
9.30–10.00 Pfiivítání císafie na zámku panstvem a sluÏebnictvem

10.00–13.00 Kost˘mované prohlídky zámku NAPOLEON NA ZÁMKU
10.00–10.45 Pohádka pro dûti Kocour v botách 
11.00–11.30 Módní pfiehlídka historick˘ch kost˘mÛ na schodi‰ti ze

zámku do parku s doprovodem vojákÛ
13.00–13.30 Procházka císafie mezi lidem v parku vojenská jednotka

pfiedvede ukázku pofiadov˘ch cviãení, ãestná salva
13.30–14.00 Módní pfiehlídka historick˘ch kost˘mÛ pro císafie a panstvo 
14.00–16.00 Kost˘mované prohlídky 
14.00–14.45 Pohádka pro dûti Py‰ná princezna
15.00–15.30 Scénka vojákÛ a dvorních dam
16.30–17.00 Napoleon se svou druÏinou v parku 

Hudební a taneãní pfiedstavení pro císafie
17.00 Ukonãení programu v parku, pfiíprava na veãer
19.00 Otevfiení pokladny na zámeckou veselici
20.00–02.00 Zámecká veselice – nádvofií zámku
21.30–22.00 Vyvrcholení oslavy císafiov˘ch narozenin za úãasti

Napoleona
Taneãní ukázka pro císafie – dvorní dámy 
Slavnostní ohÀová show 

V zámku a přilehlém parku proběhne v so-
botu 14. srpna 2004 od 9 do 17 hodin tra-
diční Napoleonský den.

Pro všechny zájemce jsme připravili boha-
tý program, který zaujme a pobaví všechny
věkové kategorie – pestrý jarmark nabídne
běžné i netradiční a atraktivní zboží, pro děti
bude připraveno pohádkové divadelní před-
stavení a skákací hrad.

Všechny přítomné určitě zaujme módní
přehlídka historických kostýmů, včetně do-
bového prádla. S oživenou historií se zábav-

XII. napoleonsk˘ den

nou formou seznámíte v prostorách zámku,
kde budou probíhat kostýmované prohlídky
Napoleon na zámku. Jsou však připravené
i další výstavy a expozice – stálá výstava
Napoleonské války a české země, v galerii
Austerlitz Moderní krajka M. Eremiášové,
v galerii OK keramika K. Strunové a v galerii
salla terrena obrazy Pavla a Marty Vav-
rysových. Je to jistě velmi dobrá příležitost
pro všechny, kteří již delší dobu zámek ne-
navštívili, aby jej nevnímali jen jako monu-
mentální slavkovskou stavbu, ale jako živý
objekt, jenž nabízí poznání i zábavu. Program
v zámeckém parku oživí i Napoleonovi vojáci.
Po celý den bude zajištěno občerstvení, takže
můžete prožít příjemný den. Srdečně všechny
zvou pořadatelé.

Helena Hrabálková, HM

15. srpna 1769 se narodil člověk, který během svého života i po smrti ovlivnil osudy mnoha
lidí – Napoleon Bonaparte. Významnou stopu zanechal také na Slavkovském bojišti, takže
není možné v tomto regionu přejít mlčením jeho 235. narozeniny.

Napoleonský den
ve Slavkově u Brna

v sobotu 14. 8. 2004

Napoleonský den
ve Slavkově u Brna

v sobotu 14. 8. 2004

V průběhu Napoleonského dne nebudou chybět
ani ukázky tradičních řemesel. Foto: R. Lánský

Zámecká veselice
Tradičním ukončením Napoleonského dne bude Zámecká ve-

selice na nádvoří zámku. K tanci i poslechu zahraje skupina
Pohoda od 20 do 02 hod. Doufáme, že nám tentokrát bude přát
počasí a zažijeme krásnou, pohodovou letní noc.

Helena Hrabálková, HMFoto: R. Lánský

www.bmtypo.czSlavkovský 
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Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ 

předprodej vstupenek na Zámeckou
veselici, která se uskuteční v sobotu
14. 8. 2004 ve 20 hodin na nádvoří
slavkovského zámku.

Otevírací doba IRC:
srpen po–ne 9–18.30 h

Kontakt: I.R.C. Austerlitz, Palackého náměstí 1, Slavkov u Brna
Tel./fax: 544 220 988 • e-mail: info.austerlitz@infos.cz

vám nabízí

Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

1. ZM po projednání „Návrhu dílčího účtu hospo-
daření Města Slavkova u Brna za 1. Q. 2004“ bere
obsah zprávy na vědomí a schvaluje hospodaření
Města Slavkova u Brna z 1. Q. 2004.

2. ZM projednalo a schválilo soubor rozpočto-
vých opatření upravujících schválený rozpočet
Města Slavkova u Brna pro rok 2004.

3. ZM po projednání zprávy „Návrh záměru na
zřízení městské policie“ bere uvedenou zprávu na vě-
domí a ukládá RM rozpracovat záměr zřídit měst-
skou policii s doplněním o další bezpečnostní prvky
a schéma financování.

4. ZM přijímá obecně závaznou vyhlášku o zabez-
pečení některých záležitostí veřejného pořádku
v předloženém znění.

5. ZM schvaluje převod technického zhodnocení
budovy č.p. 280 na ulici Malinovského ve Slavkově
u Brna rekonstrukcí kotelny do majetku vlastníka bu-
dovy – Československé kongregace Chudých škol-
ských sester naší Paní.

6. ZM po projednání zprávy „Svoz TDO“ schva-
luje zachování stávajícího známkového systému po-
platků za svoz komunálního odpadu. 

7. ZM po projednání zprávy „Rekonstrukce měst-
ského koupaliště“ bere její obsah na vědomí a:

a) schvaluje zadání a zpracování projektové doku-
mentace „Rekonstrukce městského koupaliště“
v rozsahu studie Doc. Novotného včetně sportovní
části areálu.

b) dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na re-
konstrukci části pochůzné terasy v rozsahu do
2000 000 Kč bez DPH s termínem realizace v roce
2004.

c) ukládá RM navrhnout zapracování finančních
prostředků na pokračování rekonstrukce v rozsahu
zpracované dokumentace do návrhu rozpočtu na rok
2005 a ukládá RM zajistit financování rekonstrukce
městského koupaliště v roce 2004.

d) Dále ZM schvaluje financování rekonstrukce
městského koupaliště v roce 2004 do výše 3000000
Kč z přijatého bankovního úvěru.

8. ZM schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu roz-
voje bydlení pro Ing. Pavla Bendu ze Slavkova
u Brna v celkové výši 55000 Kč.

9. ZM po projednání zprávy „Osazení termohlavic
u topení v budovách v majetku města, rekonstrukce
topného systému v budovách Palackého nám. 64, 65
a energetický audit u ZŠ Komenského náměstí“:

a) ZM schvaluje pro rok 2004 záměr financování
jedné větve rekonstrukce topného systému a osazení
TRV v budovách na Palackého náměstí č. p. 64, 65
a financování osazení termohlavic v budovách MŠ
Koláčkovo nám., ZŠ Tyršova, Hasičský záchranný
sbor, Technické služby, a energetického auditu u ZŠ
Komenského nám., formou vnitřní půjčky z pro-
středků podnikatelské činnosti města, maximálně do
výše 750000 Kč.

b) ZM schvaluje pro rok 2005 záměr financování
zbývajících dvou větví rekonstrukce topného systé-
mu a osazení TRV v budovách na Palackého náměs-
tí č. p. 64, 65.

10. ZM po projednání zprávy „Kanalizační přípoj-

ky ul. Husova – informace o způsobu úhrady“ bere
její obsah na vědomí.

11. ZM po projednání zprávy „Přeložka silnice
II/416 Slavkov–Křenovice: Projekt Přístupová ko-
munikace do průmyslové zóny Jihozápad – Slavkov
u Brna“:

a) ZM schvaluje realizaci a předložení projektu
„Přístupová komunikace do průmyslové zóny
Jihozápad – Slavkov u Brna“ do národního programu
Phare 2003. 

b) ZM schvaluje zavázat se ke spolufinancování
projektu a krytí nákladů na jeho realizaci ve výši
11 369 388 Kč a ukládá RM zajištění spolufinancová-
ní z prostředků města v letech 2005 a 2006 nutných
na realizaci projektu.

12. ZM schvaluje uzavření předložené Dohody
o spolupráci při plnění úkolů k zabezpečení požární
ochrany s obcí Holubice. 

13. ZM dává souhlas k nabytí pozemků p. č. 635,
2929/1, 2929/9, 3061/2 a 3189/4 v k.ú. Slavkov
u Brna z vlastnictví Pozemkového fondu ČR, územ-
ní pracoviště Brno, Hroznová 17 do majetku Města
Slavkov u Brna bezúplatnou formou.

14. ZM po projednání návrhu záměru nabytí po-
zemků p.č. 3765/63 a 3765/86 pod retenční nádrží
v k.ú. Slavkov u Brna dává souhlas ke :

a) koupi ideální poloviny pozemků parc. č.
3765/63 vodní plocha o výměře 791 m2 a parc.č.
3765/86 ostatní plocha o výměře 24 m2, tj. 407,5 m2

od vlastníka Mgr. Leo Hable z Brna do majetku měs-
ta za cenu 20 Kč/m2. Na úhradu pozemku budou pou-
žity finanční prostředky z Fondu pro výkupy pozem-
ků. Náklady spojené s převodem uhradí Město
Slavkov u Brna.

b) směně ideální poloviny pozemků parc. č.
3765/63 vodní plocha o výměře 791 m2 a parc. č.
3765/86 ostatní plocha o výměře 24 m2, tj. 407,5 m2

z vlastnictví MUDr. Erika Hermana z Prahy za poze-
mek parc. č. 3591/1 vinice o výměře 559 m2 v lokali-
tě Vinohrady v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví
Města Slavkov u Brna, s finančním dorovnáním ve
výši 3030 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí
Město Slavkov u Brna.

15. ZM nedává souhlas k prodeji pozemku p.č. dle
PK 2021 orná půda o výměře 7614 m2 v lokalitě Pod
Vážanskou v k.ú. Slavkov u Brna.

16. ZM dává souhlas k prodeji pozemku p.č.
3553/2 ostatní plocha o výměře 152 m2 v lokalitě
Vinohrady v k.ú. Slavkov u Brna do vlastnictví pana
Karla Häringa z Bučovic. Cena za pozemek ve výši
20 Kč/m2, tj. 3040 Kč + náklady spojené s prodejem
(identifikace pozemku, geometrický plán, správní
poplatek za vklad do KN) bude uhrazena nejpozději
při podpisu kupní smlouvy. 30 % prodejní ceny bude
převedeno do Fondu pro výkupy pozemků.

17. ZM dává souhlas k výkupu pozemků p. č.
2738/2 ostatní plocha o výměře 2524 m2, p. č. 2738/3
ostatní plocha o výměře 1794 m2 a p. č. 2738/6 ostat-
ní plocha o výměře 61 m2 – celkem 4379 m2 od

VII. fiádné zasedání ZM – 21. 6. 2004
Státního statku Velké Pavlovice – v likvidaci za cenu
7 Kč/m2, tj. 30653 Kč; splatnost kupní ceny před
podpisem smlouvy. Náklady spojené s převodem
(500 Kč kolek za podání návrhu na vklad do KN)
uhradí město. Na úhradu kupní ceny budou použity
prostředky z položky č.76 rozpočtu města – výkupy
pozemků.

18. ZM dává souhlas k nabytí pozemku p. č. 3790
ostatní plocha o výměře 4192 m2 v k.ú. Slavkov
u Brna z majetku Jihomoravského kraje do vlastnic-
tví Města Slavkov u Brna.

19. ZM dává souhlas k nabytí pozemku p.č. dle
PK 1039 o výměře 35 266 m2 v k.ú. Slavkov u Brna
formou bezúplatného převodu z majetku ČR – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha,
územní pracoviště Brno, odbor odloučené pracoviště
Vyškov, Nádražní 7 do vlastnictví Města Slavkov
u Brna.

20. ZM dává souhlas k nabytí pozemků p.č.1373/1
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 616 m2

p.č.1373/4 ostatní plocha o výměře 19 m2 a p.č.
1373/5 ostatní plocha o výměře 21 m2 vše v k.ú.
Slavkov u Brna formou bezúplatného převodu
z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví
Města Slavkov u Brna.

21. ZM dává souhlas ke koupi pozemku p. č.
1780/24 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 173 m2

v lokalitě Zlatá Hora, k.ú. Slavkov u Brna pod byto-
vým domem č.p. 1237 z vlastnictví ČR, ÚZSVM,
odloučené pracoviště Vyškov, Nádražní 7 do majet-
ku města Slavkov u Brna za cenu určenou znalcem.
Na úhradu pozemku budu použity prostředky
z Fondu pro výkupy pozemku v rámci řešení pozem-
kových náprav.

22. ZM dává souhlas k bezúplatnému převodu po-
zemku p.č. 3773/2 ostatní plocha, ostatní komunika-
ce o výměře 1107 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z majet-
ku Města Slavkov u Brna do vlastnictví
Jihomoravského kraje. 

23. ZM po projednání zprávy „Spoluúčast na
financování projektu: Rekonstrukce a výstavba vo-
dohospodářské infrastruktury na okrese Vyškov“
bere její obsah na vědomí a schvaluje spoluúčast
Města Slavkova u Brna na financování uvedeného
projektu v letech 2006 a 2007 v předpokládané výši
9500 000 Kč.

24. ZM po projednání zprávy „Zadání zpracování
projektu – Slavkov u Brna – centrum kulturně-histo-
rického dědictví“ bere její obsah na vědomí, schvalu-
je záměr podat žádost o finanční pomoc ze
Společného regionálního operačního programu
(SROP) na realizaci projektu – Slavkov u Brna –
centrum kulturně-historického dědictví a schvaluje
zadání zhotovení projektů pro přípravu podání žá-
dosti, uzavření smlouvy na zpracování studie prove-
ditelnosti a smlouvy na vypracování žádosti o fi-
nanční pomoc z SROP. Financovaní bude
realizováno použitím fondu rezerv a rozvoje.

25. ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o partner-
ské spolupráci s Vojenskou akademií Vyškov.

26. ZM dává souhlas k nabytí pozemku p. č. 351/2
o výměře 34 m2 z vlastnictví Jihomoravského kraje,
Žerotínovo nám. 3/5, Brno do majetku Města
Slavkov u Brna.

27. ZM dává souhlas k nabytí pozemku p.č.1780/1
ostatní plocha o výměře 402 m2 v lokalitě Zlatá Hora,
k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví ČR, ÚZSVM, od-
loučené pracoviště Vyškov, Nádražní 7 do majetku
města Slavkov u Brna formou bezúplatného převodu.

Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057, Svûtla Häringová, Slovanská 615, Jan Hudec, Tyr‰ova
1108, Eva Janková, Su‰ilova 412, Mgr. Jana Jelínková, Komenského nám. 330, Radoslav Lánsk˘,
Polní 1326, Zdenûk Novák (redaktor), Buãovická 168, Zdenûk Pavlík, Dvofiákova 864, Mgr.
Jaromír Pytela, Brnûnská 120, Mgr. Vladimír Soukop, Zlatá Hora 1370.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

Pfiedání pfiíspûvkÛ do 16. srpna 2004
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1. RM po projednání zprávy „CDC Line –
Nabídka na zpracování marketingového plánu pro-
pagace města (regionu)“ schvaluje záměr na zadání
zpracování marketingového plánu propagace města
a ukládá MěÚ předložit návrh financování záměru
na příští schůzi RM.

2. RM po projednání návrhu na přípravu a zajiš-
tění organizace Napolenských dnů :

a) projednala návrh programu předložený
C.E.N.S. reprezentovaný produkční společností DA-
VAY Communications, s.r.o. a tento upravila.

b) ukládá starostovi města neprodleně informovat
zástupce firmy Davay Communications, s.r.o. 

c) sděluje zástupci firmy, že v rozpočtu města na
tento rok není položka, která by umožňovala městu
přispět na akci.

d) odkazuje ve věcech užívání sálů zámku zástup-
ce firmy na ředitelku HM.

3. RM ukládá řediteli TSMS podat zprávu o plně-
ní dlouhodobého úkolu – Provádět kontrolu provoz-
ního řádu, výkon správy a údržbu dětského hřiště
v ul. Litavská a hřiště na sídlišti Zlatá Hora.

4. RM projednala a schválila Program a termíny
schůzí RM a ZM na II. pololetí 2004.

5. RM projednala zprávu o průběžném plnění
programu rozvoje města a předkládá jej k jednání
řádného zasedání ZM.

6. RM doporučuje ZM schválit uzavření dohody
o partnerství s obchodní společností PRELAX spol.
s r.o., Přerov k realizaci Projektu Hotel Bonaparte.

7. RM po projednání žádosti Petra Chrastiny ze
dne 28. 6. 2004 stanovuje nájem za nebytové pro-
story 5,60 m2 v bývalém objektu WC na autobuso-
vém nádraží ve Slavkově u Brna od 1. 8. 2004 na
3920 Kč/rok.

8. RM ukládá řediteli TSMS v termínu do 31. 8.
2004 předložit návrh alternativního efektivního ře-
šení stávajícího provozu veřejných WC.

9. RM projednala informace o průběžném plnění
rozpočtu TSMS v oblasti příjmů na koupaliště
a ukládá řediteli TSMS zajistit v důsledku dlouho-
době nepříznivého stavu počasí efektivní zajištění
provozu tohoto zařízení.

10. RM projednala zprávu TSMS s výpočtem -
kalkulací cen za autodopravu a ukládá řediteli
TSMS neprodleně předložit návrh ceníku úhrad
předmětných služeb pro rok 2004 (doprava doprav-
ními prostředky, pronájem a přeprava kontejnerů).

11. RM projednala spolupráci při organizaci a pří-
pravě ME beachvolleyballu ve dnech 5. až 8. 8. 2004.

12. RM projednala žádost Pivovaru Černá Hora
o dlouhodobý nájem Občerstvení na koupališti ve
Slavkově u Brna s tím, že žádosti se nevyhovuje.
RM ukládá MěÚ předložit záměr pronájmu nebyto-
vých prostor a venkovních ploch v areálu koupaliště
(plochy a objekty dle stávající nájemní smlouvy) za
účelem jejich využití k zajištění služeb návštěvní-
kům v oblasti občerstvení, restaurační činnosti a po-
skytování dalších služeb v souvislosti s provozem
městského koupaliště.

13. RM projednala žádost Speciálních škol
a schvaluje zveřejnění záměru města poskytnout do
výpůjčky pozemek p. č. 1705 v k. ú. Slavkov u Brna.
RM ukládá MěÚ připravit smluvní úpravu snížené-
ho úplatného užívání malé tělocvičny v ZŠ
Komenského pro Speciální školy, Slavkov u Brna,
okres Vyškov, příspěvková organizace, od roku
2005 (provozní náklady).

14. RM po projednání této zprávy „Změna účelu
čerpání FRR“ bere její obsah na vědomí a schvaluje
změnu účelu čerpání rezervního fondu ZŠ Tyršova
ve výši 85000 Kč na pokrytí zvýšených nákladů
rozpočtu. 

15. RM doporučuje ZM schválit uzavření smlou-
vy o poskytování služeb Poradnou pro rodinu, man-

želství a mezilidské vztahy Vyškov ve spádovém
území obce s rozšířenou působností a o úhradě za
tyto služby formou pololetních záloh a jejich ná-
sledného vyúčtování, po snížení nákladů RP o zís-
kané dotace a granty, případně o tržby. Dále RM do-
poručuje ZM schválit zařazení nákladů na úhradu
služeb poskytovaných Poradnou pro rodinu, man-
želství a mezilidské vztahy od roku 2005 do rozpo-
čtu Města Slavkova u Brna.

16. Přidělení a využívání nové schválené bytové
jednotky vytvořené z obslužných prostor v DPS.

17. RM schvaluje, aby nově vytvořená bytová
jednotka z obslužných prostor uklízeček a údržbářů
v domě s pečovatelskou službou byla využívána
jako krizový byt a náklady na její udržování byly
hrazeny z VHČ. Dále RM ukládá odboru BTH v od-
povědi učinit nájemcům návrh na financování výmě-
ny balkónu s termínem k vyjádření do 15. 8. 2004
a o výsledku následně informovat RM.

18. RM projednala a vzala na vědomí zprávu
o možnostech a způsobech odprodejů bytových jed-
notek v jiných městech.

19. RM vyslovila souhlas s ukončením nájemní-
ho vztahu s panem Romanem Andrlou, bytem
Litavská 1487, Slavkov u Brna, k 31. 7. 2004 a uklá-
dá odboru BTH zveřejnit záměr města pronajmout
uvolněný byt s tím, že nový nájemce vstoupí do
Smlouvy o účasti na výstavbě bytu, jeho následném
nájmu a převodu a je povinen poskytnout městu
půjčku ve výši nesplacené části půjčky pana
Romana Andrly jako původního subjektu.

20. RM přiděluje byt č. 1, Fügnerova 110,
Slavkov u Brna, Miroslavu Šimkovi, trvale bytem
Dvůr Rybník 380, Slavkov u Brna.

21. RM ukládá odboru BTH zajistit uzavření ná-
jemní smlouvy se jmenovaným k uvedenému bytu
s platností od 1. 8. 2004 na dobu určitou v délce
1 rok, tj. do 31. 7. 2005 za smluvní nájemné ve výši
21,94 Kč/m2.

22. RM souhlasí s tím, aby firma Dan Ress, klem-
pířství, pokrývačství, izolatérství, z Velešovic reali-
zovala zakázku „Rekonstrukce střechy na obytném
domě Fügnerova 110, Slavkov u Brna“, za smluvní
cenu 345759 Kč včetně DPH a ukládá odboru BTH
zajistit uzavření smlouvy o dílo.

23. RM schvaluje výměnu bytů mezi Miroslavou
Meyzovou ze Slavkova u Brna a Jiřinou Stehelovou
z Brna. RM ukládá odboru BTH zajistit vypracová-
ní nájemní smlouvy k směňovanému bytu č. 4,
Bučovická 187, Slavkov u Brna s platností od 1. 8.
2004 na dobu neurčitou. 

24. RM se seznámila se zápisy z jednání komise
pro výstavbu Města Slavkova u Brna.

25. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo
na „Obnovu dětského hřiště na sídlišti Zlatá Hora“
s firmou JM Demicarr s r.o. ze Slavkova u Brna.

26. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji po-
zemků p. č. 2713/6; 2713/7; 3073/8; 3073/18 vše
v k.ú. Slavkov u Brna, zastavěných stavbou silnice
I/50 – obchvat Slavkova o celkové výměře 8299 m2

z majetku města do vlastnictví České republiky, pří-
slušnost hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic
ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ
65993360 za odhadní cenu. 30% prodejní ceny bude
převedeno do Fondu pro výkupy pozemků v rámci
řešení pozemkových náprav.

27. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji po-
zemku p. č. 3553/4 ostatní plocha o výměře 219 m2

v lokalitě Vinohrady v k.ú. Slavkov u Brna do vlast-
nictví pana Milana Lepky, Lidická 204, Slavkov
u Brna. Cena za pozemek ve výši 20 Kč/m2 + nákla-
dy spojené s prodejem (geometrický plán, správní
poplatek za vklad do KN) bude uhrazena nejpozději
při podpisu kupní smlouvy. 30 % prodejní ceny bude
převedeno do Fondu pro výkupy pozemků.

28. RM po projedání zprávy „Přeložka silnice
II/416 – smlouva o budoucí nájemní smlouvě a o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného břemene – pozem-
ky ve vlastnictví ČR – Povodí Moravy, s.p.“ dává
souhlas k uzavření smlouvy o budoucí nájemní
smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře-
mene k pozemkům parc.č. 3799/3; 3802/2; 3803/2;
3804; 3805; 3806 a 353/3 v k.ú. Slavkov u Brna ve
vlastnictví ČR – Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11,
Brno v předloženém znění.

29. RM souhlasí s použitím znaku Města
Slavkova u Brna pro Klub důchodců ve Slavkově
u Brna.

30. RM projednala žádost mysliveckého sdružení
Kozorožec o povolení stavby příjezdové komunika-
ce na pozemku Města Slavkov u Brna a této vyho-
vuje.

31. RM doporučuje ZM schválení realizace
a předložení projektu: „Slavkov u Brna – Austerlitz
– centrum kulturně-historického dědictví“ do pro-
gramu Společný regionální operační program
(strukturální fondy EU). RM doporučuje ZM zavá-
zat se k finančnímu krytí 1. etapy projektu ve výši
35000 000 Kč. RM doporučuje ZM uložit RM zajiš-
tění spolufinancování z prostředků města v letech
2005 a 2007 nutných na realizaci projektu.

32. RM souhlasí s užitím znaku města a loga
zámku pro MF Dnes v souvislosti s prezentací v mi-
mořádné příloze deníku.

33. RM schvaluje převzetí záštity nad DIA výsta-
vou ve dnech 19. a 20. 10. 2004.

32. fiádná schÛze RM – 12. 7. 2004

O Z N Á M E N Í  
MùSTO SLAVKOV U BRNA VYHLA·UJE

v˘bûrové fiízení na místo

Referent vodoprávního úfiadu
na odboru Ïivotního prostfiedí
Druh práce: Referent vodoprávního úfiadu na odboru Ïi-

votního prostfiedí
Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad Slavkov u Brna,

Palackého nám. 65, 684 01 
PoÏadované pfiedpoklady: pfiedpoklady podle § 4 zák.

ã. 312/2002 Sb.
- vzdûlání V· - vodohospodáfiského smûru, nebo SO· –

vodohospodáfi + 5 let praxe v oboru s tím, Ïe bude nut-
né absolvování studia na VUT pro doplnûní vysoko-
‰kolského vzdûlání nebo v bakaláfiském studijním pro-
gramu

- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B
- dobrá znalost práce s PC
- odpovûdn˘ pfiístup a dobr˘ vztah k práci
- pfiíjemné vystupování, umûní klidného jednání
- nelze vykonávat podnikatelskou ãinnost

Pfiihlá‰ka uchazeãe (-ky) musí obsahovat:
- jméno, pfiíjmení, titul uchazeãe
- datum a místo narození uchazeãe
- státní pfiíslu‰nost uchazeãe
- místo trvalého pobytu uchazeãe
- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení

k pobytu, jde-li o cizího státního obãana
- datum a podpis uchazeãe
K pfiihlá‰ce uchazeã (-ka) doplní dle § 6, odst. 4,
zák. ã. 312/2002 Sb. tyto doklady:
- strukturovan˘ Ïivotopis s akcentem na dosavadní praxi
- doklad o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání (ovûfiená kopie)
- v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í tfií mûsícÛ 
Termín pfiípadného nástupu: moÏn˘ od 1. 10. 2004, lze

v‰ak i jinak po dohodû 
Platové zafiazení: tfiída 9–10

Písemné pfiihlá‰ky je nutno doruãit do pondûlí 6. 9. 2004
do 13. hodiny na podatelnu MûÚ nebo na adresu:

Mûsto Slavkov u Brna
Ing. Pavel Dvofiák, tajemník MûÚ
Palackého nám. 65
Slavkov u Brna, 684 01
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V˘stavba
mûsta

V˘stavba
mûsta

Práce na dokončení nátěru opěrné zídky u příchodu na zámek.

Oprava fasády severní strany zámku již byla zahájena.

Sanace základů předzámčí. Foto zámku: mab

Od června 2001 nabyl účinnosti zákon č.
117/2001 Sb., o veřejných sbírkách

a o změně některých zákonů (zákon o veřej-
ných sbírkách), který upravil jednu z neod-
dělitelných oblastí činností neziskových or-
ganizací – pořádání sbírek. Touto právní
úpravou došlo k zásadní změně v tom, že
byl zrušen systém povolování sbírek a byl
nahrazen systémem oznamovacím.

Veřejnou sbírkou rozumíme
shromažďování dobrovolných pe-
něžních příspěvků od předem ne-
určeného okruhu přispěvatelů pro
předem stanovený veřejně pro-
spěšný účel (např. pomoc při po-
vodních).

Veřejnou sbírkou není sbírka konaná poli-
tickými stranami nebo politickými hnutími,
spolky, společnostmi, svazy, hnutími a jiný-
mi občanskými sdruženími, jakož i odboro-
vými organizacemi mezi svými členy za
účelem dosažení prostředků k plnění svých
úkolů. O veřejnou sbírku se nejedná ani
v případě, je-li konaná církvemi a nábožen-
skými společnostmi k církevním nebo nábo-
ženským účelům, pokud se konají v koste-
lech, modlitebnách a jiných místech
k provádění náboženských úkonů.

Sbírku může konat pouze obec, kraj nebo
právnická osoba se sídlem na území ČR.

Konání veřejné sbírky se oznamuje kraj-
skému úřadu, v jehož územním obvodu má
právnická osoba sídlo. Jsou-li splněny náleži-
tosti oznámení a neshledá-li příslušný krajský
úřad důvody pro to, že sbírku nelze konat,
osvědčí právnické osobě, která sbírku ozná-
mila, datum přijetí oznámení.

Sbírka může být propagována a její konání
zahájeno nejdříve dnem následujícím po
uplynutí třicátého dne ode dne uvedeného
v osvědčení příslušného krajského úřadu
o přijetí oznámení splňujícího předepsané ná-
ležitosti. Sbírka musí být zahájena nejpozději
do 120. dne ode dne oznámení příslušného
krajského úřadu. Pokud není ve stanovené
lhůtě zahájena, nelze ji již konat.

Provádí-li se sbírka pokladničkami, musí
právnická osoba předem oznámit jejich počet
a umístění obecnímu úřadu, v jehož územním
obvodu budou pokladničky umístěny nebo

oznámit, že budou pokladničky přenosné,
zabezpečit je proti neoprávněnému otevření,
a to tak, aby bez porušení tohoto zabezpe-
čení nemohl být jejich obsah vyjmut. Takto
zabezpečené pokladničky obecní úřad zape-
četí.

Otevření pokladničky musí právnická
osoba oznámit nejméně 3 pracovní dny pře-
dem s uvedením data pracovního dne a hodi-

ny obecnímu úřadu, v jehož územ-
ním obvodu pokladničky umístila.
Otevření pokladničky musí být pří-
tomni 2 oprávnění zástupci práv-
nické osoby a 1 zaměstnanec zařa-
zený do obecního úřadu.

V případě provádění neoznámené sbírky
nebo oznámené sbírky, avšak v rozporu se
zákonem, uloží příslušný úřad právnické
osobě pokutu až do výše 500 000 Kč a fy-
zické osobě až do výše 10 000 Kč v závis-
losti na porušení konkrétní povinnosti ulože-
né zákonem o veřejných sbírkách. 

V závěru bychom chtěli všechny upozor-
nit, aby na nezapečetěné pokladničky svými
finančními prostředky nereagovali, neboť
výtěžek z takovýchto sbírek by mohl sloužit
vlastní potřebě „pořadatelů“. 

Mgr. Ludmila Doleželová

Upozornûní na právní úpravu
konání vefiejn˘ch sbírek

Na Špitálské ulici v blízkosti čerpací stanice Tenryu začala stavba super-
marketu. Více podrobností přineseme v příštím čísle. Foto: R. Lánský
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Výstavy
na zámku

Ve čtvrtek dne 5. srpna 2004 v 17 hodin
nabídneme našim návštěvníkům výstavu
z dalšího uměleckého oboru – keramiku.
Autorkou je Květa Strunová, která se necha-
la inspirovat mnohými cestami po jižní
Evropě, zejména řecká antická kultura ji
oslovila tak, že její vliv dýchá z vystavených
nádob. 

●

Dne 29. července 2004 byla zahájena vý-
stava obrazů Pavla a Marty Vavrysových
v přízemí zámku. Manželé Vavrysovi pochá-
zí z Uherského Hradiště, svým uměním se
však proslavili ve světě a v současné době
tvoří a provozují vlastní galerii v Praze.
Přijďte potěšit svou duši pohledem na ro-
mantické obrazy z divadelního světa, ale
také z rodiště umělců. Výstava v zámecké
galerii bude otevřena do 26. 9. 2004.

●

19. 8. 2004 Vladimír Suchánek – jeden
z nejvýznamnějších současných českých
grafiků se ve Slavkově představí poprvé.
Absolvoval Akademii výtvarných umění
v Praze. Pracuje převážně v barevné litogra-
fii, kterou vyjadřuje snové a poetické před-
stavy současného člověka. Věnuje se rovněž
malbě, knižní ilustraci a tvorbě exlibris.
Svými pracemi je zastoupen ve sbírkách
Národní galerie v Praze a v řadě dalších i za-
hraničních galeriích.Výstava potrvá do 3. 10.
2004.

●

Ještě několik dní (do 8. srpna 2004) bude
probíhat v galerii Austerlitz výstava Milča
Eremiášová: Moderní krajka. Nejen obra-
zy z paličkované krajky, ale i trojrozměrné
objekty zasazené do dřeva či zavěšené v pro-
storu tvoří zajímavou podívanou. Autorka si
získala renomé u nás i ve světě, vychovala
několik generací krajkářek, z nichž mnohé
přišly na vernisáž. 

Helena Hrabálková
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 16.
srpna. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl stra-
ny formátu A4. U delších příspěvků se pisatel vystavuje mož-
nosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Vítáme články za-
slané e-mailem, popř. dodané na disketě. (red)Po

zn
ám

ka

Slavnostní pfiedání vysvûdãení
Žáci devátých ročníků ZŠ Tyršova

se každoročně schází v Rubensově
sále slavkovského zámku, aby v závěrečný
den školního roku převzali svá poslední vy-
svědčení ze základní školy. Slavnostního pře-
dávání se za přítomnosti rodičů, učitelů ze ZŠ
Tyršova a z okolních škol také letos zúčastnil
starosta města Petr Kostík. Sálem se nesla slo-
va poděkování nejen učitelům, ale i žákům,
protože jen při vzájemné spolupráci, dostateč-
né trpělivosti a velké míře tolerance se dá do-
sáhnout významných úspěchů. Přejme odchá-
zivším deváťákům, aby na nových školách
zahájili úspěšně studium a aby jejich pracov-
ní výsledky těšily nejen je samotné, ale i je-
jich rodiče.

Vladimír Soukop

Kdo pilně celý rok pracuje, zaslouží od-
měnu – my jsme se odměnili pětidenním
ozdravným pobytem v rakouských
Alpách. Čtvrťáci i páťáci se už nemohli
dočkat konce školního roku, kdy je čekala
cesta do nádherné podhorské přírody
v Semmeringu. Předcházela tomu ovšem
pečlivá příprava ve spolupráci s cestovní
kanceláří, aby bylo všechno řádně zajištěno
a zabezpečeno.

Vynaložená námaha se vyplatila, i počasí
stálo na naší straně. Zatímco třetí týden
v červnu probíhala v slavkovské škole běžná
výuka, my jsme vychutnávali pohodlí čtyř
bungalovů, pochutnávali si na skvělé stravě
a vůbec nezáleželo na tom, který kuchař prá-
vě vařil, jestli maďarský, rakouský nebo slo-

venský, nechali jsme se obsluhovat v hote-
lu číšníky různých národností, koupali
jsme se v krytém vyhřívaném bazénu, vy-
řádili jsme se na hřišti a ve společenské

místnosti, nakupovali jsme v cizí měně a sa-
mozřejmě jsme uplatnili znalosti německého
jazyka. Kdo se učí tuto řeč, jistě ocenil její
potřebnost, kdo se neučí, možná zalitoval.
Ale jisté je, že si všichni osvojili základní
slovíčka pravidel slušného chování, aby ne-
byli zaskočeni, až tam pojedou někdy příště.

Zkrátka – měli jsme se tam výborně. A tak
budeme vzpomínat na výšlapy do okolí, jak
jsme si hladili koně, jak jsme řešili záhadu
zamčených dveří a ztraceného klíče, na kar-
neval, na volbu Miss Alpy, na opékání špe-
káčků… Mgr. Jana Formánková

Letošní rychlé střídání krásných letních dní
s obdobím s vydatnými srážkami má za násle-
dek velké přírůstky vegetace. Odpad, který
drobným hospodařením na zahrádkách vzni-
ká, se ve Slavkově stává velkým problémem.
Městský úřad, odbor životního prostředí upo-
zorňuje občany, že odkládání odpadů ze sou-
kromých pozemků na veřejných prostran-
stvích je v rozporu s obecně závaznou
vyhláškou č. 20 o veřejných prostranstvích.
Veškeré odpady, tedy i odpad ze zeleně, je
možné uložit bezplatně na sběrný dvůr.
Provozní doba sběrného dvora je pondělí,
středa 13–18 hod. a sobota 8–12 hod.

·kola Komenského v Alpách

Odpad ze zeleně
Technické služby ve spolupráci s občany za-

jišťují údržbu veřejné zeleně a úklid veřejného
prostranství, nikoliv však odvoz odpadů ze sou-
kromých pozemků a zahrádek. Odložení trávy,
listí, ořezaných větví atd. na chodnících, veřej-
ných komunikacích apod. lze posuzovat jako
přestupek. Občané, kteří takto porušují vyhláš-
ku města, budou vyzváni k nápravě a může jim
být dle zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb.
uložena pokuta až do výše 1000 Kč. Vážení ob-
čané, využívejte služeb sběrného dvora!

Děkujeme všem, kteří se starají o údržbu
a pořádek na veřejných prostranstvích.

Ing. Janeba, odbor životního prostředí

Nové knihy V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA�

1. Ivana Hutařová: Slávka Budínová – nic
jsem nedostala zadarmo – kniha sleduje ži-
votní dráhu této známé a oblíbené herečky od
divadelních začátků v Ostravě až na vrchol
kariéry. Dočtete se nejen o jejích uměleckých
úspěších, ale také o soukromém životě, o tom,
co měla ráda a co ji trápilo, o jejích partnerech
v divadle a názorech na hereckou práci. Text
doprovází řada fotografií a soupis rolí.

2. Věra Čáslavská: Šestý smysl aneb Byli
jsme při tom – ve svých povídkách autorka
ukazuje na problémy, se kterými se denně
můžeme setkat, kdy rasové, národnostní nebo
náboženské předsudky dokáží zničit vše krás-
né, co lidé vytvořili, způsobit velikou bolest
a utrpení. Ale také to, že lidské pochopení
a pomoc dokáží překonat překážky a nástrahy.

3. Lenka Chalupová: Neříkej mi vůbec nic
– krásná Tereza musí oželet korunku „Miss
České republiky“. Od sňatku s úspěšným pod-
nikatelem si slibuje mnohem víc. Bohatý muž
a krásná dívka nejsou zárukou rodinného štěs-
tí. On ji miluje, ale nerespektuje. Ona se v roli
hýčkané nevděčné manželky stává jakousi
„citovou mrtvolou“, která zoufale touží po
obyčejné, nesobecké lásce. Až podivná hra
osudu ji vysvobodí ze zlaté klece.

4. Nicolas Vanier: Zpěv dalekého severu –
poutavý dobrodružný román ze života seve-
roamerických indiánů v období začínající
expanze „bílých mužů“, opovrhujících zá-
kladními indiánskými hodnotami a předzna-
menávajících hrozící zkázu a smrt indiánské-
ho lidu.

5. Václav Vlk: Udírny a zahradní krby –
udírny i krby jsou velice oblíbeným zpestře-
ním venkovních posezení posledních let.
V knize doplněné mnoha názornými ilustra-
cemi se dočtete, jak si některé z těchto zaříze-
ní postavit a naleznete zde také několik zají-
mavých receptů.

6. V edici Profi & Hobby nakladatelství
Grada vyšly dvě zajímavé praktické příručky,
které jistě zaujmou mnohé čtenáře, ať už kuti-
ly nebo profesionály:

Kachlové a selské sporáky – opravy, re-
konstrukce, stavba

Dveře – opravy, výměny, výběr (nejčas-
tější závady, materiály, požadavky na nové
dveře

7. Saša Ryvolová: Indonésie – batoh a já –
autorka je trampka, nezávislá cestovatelka,
publicistka. Dlouholetá životní partnerka zná-
mého písničkáře Wabiho Ryvoly, se kterým
procestovala převážně stopem řadu zemí.
Z Indonésie čerpá její prvotina, která může
(ale nemusí) být humorným cestovatelským
manuálem začínajícího nezávislého cestova-
tele.

8. David Burnie: Mikrosvět – mikrosko-
pický svět drobných organismů – pod mik-
roskopem je úžasný svět. Překvapte své ka-
marády spoustou senzačních faktů, o nichž se
dočtete – o mikroskopických houbách, rostli-
nách, živočiších, virech. Text je doplněn řa-
dou fotografií a odkazy na webové stránky.

Mgr. Jiří Blažek
Městská knihovna ve Slavkově u Brna
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Poklady nejen z depozitáfiÛ (21)
POHLEDNICE

„Pohlednice je lístek korespondenční, opatřený
na straně dopisní pohledem na krajinu, město neb
budovy, výjevy ze života, žertovnými scénami
apod. ...“ tolik Ottův slovník naučný.“

Historie vzniku pohlednic sahá až do poslední
čtvrtiny 19. století. V roce 1865 prominentní poš-
tovní činitel rakousko-německé poštovní konferen-
ce Heinrich von Stephan navrhl zavedení tzv.
„otevřených poštovních lístků“ – předchůdců dneš-
ního korespondenčního lístku. První byly poslány
již v roce 1869. Za počátek rozvoje pohlednic je
však považován až rok 1870. 16. července roku
1870 odeslal knihkupec a tiskař Augustin Schwartz
lístek s obrázkem vojáka s dělem. Vzhledem
k tomu, že jde o ojedinělý a nejstarší nález kores-
pondenčního lístku s obrázkem, je toto datum při-
řazováno vzniku pohlednic.

Zavedení pohlednic se však setkávalo s neoby-
čejně silným odporem. Byly uváděny námitky o li-
stovním tajemství a jeho zneužití. Až do 1. 7. 1872
v Německu směl „obrázkové lístky“ vydávat pouze
stát. Když však bylo toto nařízení zrušeno, nastal
mohutný rozvoj vydávání pohlednic s různými ná-
měty. Jako úřední celina byla pohlednice uznána
v roce 1878 na mezinárodní poštovní konferenci
v Paříži. Během 80. let 19. století se pohlednice
rozšířily prakticky do celého světa. Již v 90. letech
pak vypukla sběratelská vášeň sbírání pohlednic.

První pohlednice měly na zadní straně adresu,
na přední straně pak obrázek a místo pro text. Dnes
jsou nazývány „pohlednice s dlouhou adresou“. 

V lednu 1902 byl učiněn významný krok v pou-
žívání pohlednic. Britské ministerstvo pošt povoli-
lo psát sdělení na polovinu zadní strany, která byla
původně rezervována pro adresu. Tím mohla být
celá přední strana věnována obrázku. 

Přes nesporný pokrok v komunikaci, který
umožňuje používání telefonu či internetu, zůstáva-
jí pohlednice stále oblíbeným předmětem, který se
těší zejména sběratelskému zájmu.

Historické muzeum ve Slavkově u Brna má ve
svých sbírkách rovněž zajímavý fond pohlednic,
který lze rozdělit do několika témat:

- město Slavkova u Brna
- zámek a zámecký park ve Slavkově u Brna
- obce z okolí Slavkova u Brna
- města České republiky
- napoleonské téma.
Nelze rovněž pominout poměrně značné množ-

ství černobílých fotografií a barevných diapozitivů
pohlednic, které muzeum nemá v originálu.

Pohlednice města Slavkova
Ve sbírkovém fondu muzea se nacházejí dvě po-

hlednice s vedutami města. Ačkoli se jedná o po-
hlednice vydané v roce 1993, jedná se prakticky

o poměrně staré pohledy na Slavkov, které nakres-
lil známý brněnský malíř František Richter v letech
1822 a 1825. Jde o pohledy na Slavkov se zámkem
od jihovýchodu a od severu. Originály kreseb se
nacházejí ve sbírkách Moravské galerie v Brně. 

Další velkou skupinu tvoří dálkové pohledy na
Slavkov. Mladší ročníky by se určitě divily neza-
stavěné oblasti na jih a na sever od původní měst-
ské zástavby ohraničené hradbami. Své kouzlo
mají bezesporu zejména pohlednice z přelomu 19.
a 20. století, které jsou zarámovány do typických
secesních rámečků s rostlinnými motivy. Celkové
pohledy na Slavkov jsou zastoupeny především od
severu a jihu, výjimečně od východu. 

Zajímavou skupinu tvoří kombinované pohledy
na různé části města, které přinášejí souhrn atrak-
tivních pohledů na různé části města. K nejstarším
pohledům patří pohlednice datovaná razítkem ode-
slání 28. 1. 1898. 

Častým námětem pohlednic jsou významné bu-
dovy Slavkova. Vzhledem k množství pohlednic
zobrazujících zámek a Palackého náměstí, pone-
cháme tyto objekty na příští pokračování a budeme
se věnovat dalším dominantám Slavkova. 

Nepřehlédnutelným objektem, který uzavírá
prostor Palackého náměstí ze severu, je farní kostel
Vzkříšení Páně. Klasicistní stavba vídeňského ar-
chitekta Ferdinanda Hetzendorfa z Hohenberku
z let 1786–1789 je zastoupena pohlednicemi z prv-
ní a druhé poloviny 20. století, které zobrazují pře-
devším exteriér kostela. Interiér je zobrazován ješ-
tě s původní obrazovou křížovou cestou. 

Zajímavá je konfrontace stavu kaple sv. Jana
Křtitele na Špitálce, jejího okolí i vlastního interié-
ru s dnešním stavem. 

Pouze kaple sv. Urbana nad Slavkovem doznala
jenom nepatrných úprav. Ještě v 50. letech 20. sto-
letí se však stavba vypínala nad drobnými stromy
nově vysazeného parku.

K dominantám Slavkova patří rovněž budovy
škol. Z roku 1863 pochází stavba tzv. staré školy
(nyní městský úřad a pošta) postavená dle plánů
Antonína Přikryla. Na pohlednicích z počátku 20.
století se za touto budovou však již tyčí stavba
obecné a měšťanské školy – dnes ZŠ Komenského.
Budova byla postavena v letech 1906–1907 olo-
mouckým architektem a stavitelem Václavem
Wittnerem. Není bez zajímavosti, že tohoto archi-
tekta pověřil tehdejší vlastník zámku ve Slavkově –
JUDr. Václav Kounic stavbou svého zámečku
Obora u Uherského Brodu. Škola je postavena
v bývalé hraběcí ovocné zahradě.

Další, na pohlednicích zobrazovanou stavbou, je
škola – nyní ZŠ Tyršova. Budova postavená v le-
tech 1926 a 1927 byla součástí vedlejšího kláštera
Kongregace chudých školských sester Naší Paní,
postaveného po roce 1883. Na pohlednicích je tato
budova ještě jednopatrová. V dnešní době patří in-
tegrované střední škole. Protější budova z roku
1905 – dnes rovněž součást ISŠ, se na sbírkových
pohlednicích objevuje pouze jednou, a to ještě bez
přístavků ze druhé poloviny 20. stol.

(Pokračování příště)
PhDr. Vladimíra Zichová, HM

Jedním ze slavných slavkovských ro-
dáků je také legendární zápasník
Gustav Frištenský (*18. 5. 1889,
† 6.4. 1957). Původním povoláním řez-
ník, zápasil více než 40 let. Za pět let
amatérské kariéry vybojoval na 2000 utkání
a ani jednou neprohrál. Jako profesionál ab-
solvoval neuvěřitelných 8000 zápasů, porážky
byly zcela výjimečné a vždycky se staly mi-
mořádnou událostí, nechci-li říci senzací.
Diplom a medaili amatérského mistra Evropy
získal v roce 1903 a bylo mu právě padesát let,
když se stal roku 1929 profesionálním mist-

Slavkov na počátku 20. století. Ze sbírek HM Pohled na Slavkov od jihu – nynější ul. Čs. armády. Ze sbírek HM

Gustav
Frištenský
na zámku 

rem Evropy v řeckořímském zápase. 28. srp-
na 2004 uplyne právě sto let, kdy se Gustav
Frištenský utkal „v čestném zápase“ s panem
Sandorfem, mistrem Uherska na nádvoří
slavkovského zámku. Jak zápas dopadl, lze
se snadno dohadovati.

Mgr. Jiří Blažek, HM

Fotografie G. Frišten-
ského v zápasnické póze
a plakát na zápas

STALO SE
před 100 lety
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RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Vzpomínka
Ten, kdo si získal naše srdce, už nikdy nemůže být zapomenut.

Dne 11. července uplynulo 5 smutných let, kdy nás navždy opustil pan

ING. JIŘÍ JERSON
ze Slavkova u Brna

S láskou a úctou stále vzpomíná manželka, syn Jiří s rodinou
a syn Tomáš s rodinou

Srdečné blahopřání

paní

SVĚTLE HÄRINGOVÉ

k životnímu jubileu
vyslovují její bývalé cvičenky a TJ Sokol Slavkov.

Blahopřání
Dne 27. července 2004 se ve skvělé formě dožívá báječných 80 let pan

JAN HOLEČEK
Jendo, vše NEJ…, hodně zdravíčka, pohody, dobrého jídla a hodně zábavy

u milovaného fotbalu ti přeje a pusu posílá Pavla, Růženka, Jenik, Jirka,
Laďa, Honzík, Dominik a Zita.

Vzpomínka
Říká se, že čas prý rány hojí – ale je to jen zdání – zůstává bolest

a vzpomínání.
Dne 22. července vzpomínáme 9. výročí, co nás navždy opustila paní

R E N ATA  B Í L Á
roz. Hanousková

Za tichou vzpomínku děkuje zarmoucená rodina a děti.

Vzpomínka
Jen kytičku květů Ti na hrob můžeme dát a s láskou na Tebe vzpomínat.

Dne 26. července 2004 by se dožil 65 let náš drahý manžel,
tatínek a dědeček, pan

JOSEF ZAVADIL
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka

Dne 8. srpna 2004 uplyne 3. výročí, kdy nás opustila paní

MARTA POLÁČKOVÁ

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná manžel a syn s rodinou.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Kdo Tě znal, nezapomene.
Dne 2. srpna uplyne 16 smutných roků, kdy od nás odešel

bez slůvka rozloučení manžel, tatínek a dědeček, pan

J I Ř Í  Z L Á M A L
ze Slavkova u Brna

Vzpomínají manželka, dcera Jiřina, Vlaďka s rodinou.

Vzpomínka
Dne 22. srpna uplyne sedm smutných let od úmrtí paní

JAROSLAVY MAŠTEROVÉ
ze Slavkova u Brna, Zlatá Hora 1232

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manžel, syn Milan
s manželkou, maminka, sourozenci s rodinami a vnuk Ondra

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Vzpomínka
Dne 15. srpna 2004 by se dožila 80 let paní

ZDEŇKA ŠILHÁNKOVÁ
ze Slavkova u Brna

S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Opustili nás
Vlasta Lánská (83) 19. 6.
Jarmila Goldánová (77) 20. 6.
Antonín Hanák (70) 24. 6.
Robert Sellner (83) 8. 7.
Alice Kožoušková (88) 11. 7.

Velká soutěž o ceny
Redakce Slav-

kovského zpravodaje
vyhlašuje letní foto-
grafickou soutěž na
téma: Žena a léto.
Každý účastník může
přispět maximálně tře-
mi fotografiemi.
Fotografie zasílejte
elektronicky v maxi-
málním rozlišení na e-
mailovou adresu
info@bmtypo.cz nebo
poštou na adresu
Slavkovský zpravodaj,
Hradební 1441, 684 01
Slavkov u Brna.

Fotografie musí mít minimální rozměr 15x10
cm v lesklém provedení a musí být označena
jménem a adresou autora. Vaše příspěvky za-
šlete nejpozději do 20. září 2004. V 10. čísle
Slavkovského zpravodaje, které vyjde 29. října
2004, budou zveřejněni tři nejlepší autoři spolu
s vítěznými fotografiemi. Vítězové budou od-
měněni knihou. (red.)

Pozor!  Pozor!  Pozor!  Pozor!

Pozor!  Pozor!  Pozor!  Pozor!

Turnaj v pétanque
Zveme všechny příznivce či případné budoucí

zájemce o pétanque na 7. ročník velkého meziná-
rodního turnaje Grand prix d’Austerlitz. Díky
vstřícnému postoji představitelů města Slavkova
a vedení Historického muzea se turnaj uskuteční
7. srpna 2004 od 10 h v krásném prostředí zá-
meckého parku. Turnaje se zúčastní nejlepší hrá-
či ČR včetně kompletní reprezentace. Chybět ne-
budou ani zástupci většiny států střední Evropy.
Přijďte povzbudit slavkovské hráče ve sportu,
který je vhodný pro všechny váhové i věkové ka-
tegorie. Za pétanque klub Milan Bayer
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Primice – první mše svatá, kterou slouží nový kněz ve své rodné farnosti,
se konala v sobotu ve farním chrámu ve Slavkově u Brna. Na tuto slavnost
přišli věřící i lidé dobré vůle nejen ze Slavkova, ale také ze širokého okolí.
Mezi hosty patřili také krojovaní ze Slovácka, řeholní sestry a na 60 kněží
a jáhnů z České i Slovenské republiky. Chrám se po 16 letech, kdy byla po-
slední primice, opět téměř naplnil. Významným hostem byl brněnský svě-
tící biskup Mons. Petr Esterka, pověřený péčí o české katolíky v zahraničí.

PPrriimmiiccee
PP..  OOllddřřiicchhaa  CChhoocchhoollááččee

PPrriimmiiccee
PP..  OOllddřřiicchhaa  CChhoocchhoollááččee

1177..  ččeerrvveennccee  22000044

Primiční slavnost začala u rodného domu na
Tyršově ulici obléknutím kněžského roucha.

V pátek 16. 7. přijal jáhen Oldřich
v brněnské katedrále vkládáním ru-
kou a modlitbou biskupa Vojtěcha
Cikrleho svátost kněžství.

Slavnostní průvod k farnímu kostelu.

Pohled na shromážděné kněze kolem oltáře.

Na závěr primice udělili noví kněží všem přítomným
požehnání.

Novokněz s rodiči, příbuznými a krojovanými. Fo
to
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Při primici vyslovu-
je kněz poprvé slova
k proměnění chleba
a vína v Kristovo
Tělo a Krev.

Novokněze pozdravil starosta města Mgr. Petr Kostík.
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Ohlédnutí za babsk˘mi hody
Vyslovujeme poděkování všem sponzorům,

kteří přispěli finančně i drobnými dárky ke zor-
ganizování 1. babských hodů ve Slavkově
u Brna. Jsou to: Auto moto – Pavla a Josef
Novoměstští, Tabák – ing. Milan Procházka,
Čtyřlístek – Marie Koutná, Oáza – Jiří Voleš,
Zámecká vináma – Eduard Andrla, Stavebniny –
Lubomír Minařík, Nářadí – Jaromír Hála,
Svářečská škola – Jiří Dráždil, Řeznictví – Josef
Bajko, HIGOŠA, ISŠ Slavkov, Pohostinství –
Dana Zachovalová, Klub Richard Švehla, Ivan
Durek, Jiří Köhler, lnstala – Emil Kulhánek,
Květiny – Kudová, Pohostinství – Demel, Ovoce
zelenina – Mirumil Řehák, Fialka – Valnohová,
Lilková, pan farář Milan Vavro. Finance byly pou-
žity na úhradu Zámecké kapely Milana Hrazdílka.
Děkujeme také Josefu Lacinovi za roli managera
a výtečného sklepníka.

Za letošní stárky
Marie Kostíková a Anděla Zemanová

térského sochaře St. Rolínka. Když se nám nepo-
dařilo vzbudit Blanické rytíře, vystoupali jsme na
rozhlednu na vrcholu kopce, abychom se roz-
hlédli po krásách Kunštátské vrchoviny. V odpo-
ledním teplém počasí nám přišla vhod prohlídka
pivovaru Černá Hora, kde chlad v prostorách
vamy, kvasných sklepů a ležáků byl příjemný.
Odborný, zasvěcený a vtipný výklad obchodní
manažerky paní Jakubcové nás nechal nahléd-
nout pod pokličku výroby zdejších znamenitých
a chutných piv. Příjemné posezení s večeří v res-
tauraci Sladovna bylo poslední zastávkou tohoto
zájezdu. Za doprovodu harmoniky p. St. Hrubého
a improvizací na „buben“ p. Ant. Mrňky jsme
ochutnali všechny druhy piv a limonád tohoto pi-
vovaru. Děkujeme pořadatelům a těšíme se na
hojnou účast zahrádkářů na příštím zájezdě.

VI. Luža

Za pěkného zájezdového počasí jsme v sobotu
26. června 2004 zamířili autobusem do Boskovic.
I v letošním roce byl zájezd rozdělen na část od-

Zahrádkáfii na zájezdû

Upozornûní
Zámecká střelnice ve Slavkově u Brna

oznamuje všem příznivcům sportovní střelby,
že bude ve dnech od 5. 8. do 8. 8. 2004 z dů-
vodu dovolené zavřena. jg

bornou, poznávací a kulturní. U firmy Lebiš jsme
se teoretickou přednáškou i praktickou ukázkou
seznámili s pěstováním balkónových květin v tru-

hlících. V nedalekém arboretu
Šmelcovna při procházce po úz-
kých a strmých chodníčcích, které
se proplétají mezi potůčky s vod-
ními plochami jezírek a odpočíva-
dly, bylo možno si prohlédnout
mnoho druhů trvalek, skalniček,
azalek, různých keřů a květin.
Neodolali jsme a mnohé si zakou-
pili, aby ozdobily naše zahrádky
a skalky. Další zastávkou byla
Rudka u Kunštátu. V areálu kopce
Milenka a v uměle vytesané jes-
kyni, jsme si prohlédli sochy ama-

Újezd u Brna 544 224 435

• OD SPÁâIL – BRNO-VINOHRADY,
Îaro‰ická 16, 544 218 003

• OD SPÁâIL – BRNO-ST¤ED,
Nové sady 37, 543 211 246

• PRODEJNA SPÁâIL – BRNO,
Ka‰tanová 72 (naproti Makra),
545 229 800 prodej v sobotu i v nedûli
od 9.30 do 20 h

Tato nabídka platí do
21. 8. 2004 pfii odevzdání tohoto inzerátu

✁

✁

✁

✉„Jarní počasí v posledních dnech láká všechny
ven. Někteří se věnují práci na zahradě, jiní chodí
na procházky a děti konečně nevysedávají jen u te-
levize nebo u počítače“. 

Navazujeme na podtitulek první strany dubno-
vého čísla Slavkovského zpravodaje. Jiná jarní at-
mosféra však panovala na sídlišti Polní, kde ně-
které jedince jarní počasí nelákalo ani na
zahrádku ani na procházky. Děti obcházely smut-
ně místo, kde ještě před časem bylo pěkně uprave-
né hřiště, které vyhovovalo všem po celý rok. V ne-
dávné době se náhle na tomto hřišti objevily
hromady hlíny nejasného původu. 

Nechápali jsme, co se děje. Město přece loň-
ského roku investovalo do hřiště nemalou desetiti-
sícovou částku (navezení kvalitního písku ke srov-
nání nerovného terénu). Nebo, že by město mělo
s tímto pozemkem nějaký záměr? A pokud ano, ne-
měli by být občané informováni? Nebo snad na
Polní nebydlí dost dětí, které by toto prostranství
využívaly? 

Příčinou je soukromá iniciativa jednoho naše-
ho spoluobčana, kterému už odrostly děti (done-
dávna byly hlavními uživateli hřiště) a nyní mu
vadí křik a dětský smích z tohoto místa, které se
nachází u jeho bydliště. Toto prostranství zde fun-
guje 20 let. Teprve letos zjistil, že se mu do jeho
oken práší. Nevybíravě vyhrožoval, že ho zruší,
zaveze hlínou a odřeže branky. Nechal se slyšet, že
kdo chce, může si hřiště vybudovat pod vlastními
okny. Bez patřičného povolení zde navezl hlínu.
Po našich stížnostech na příslušném úřadě se jed-
nalo o přestupek kvalifikovaný jako černá skládka
na obecním pozemku a že tento občan musí na

vlastní náklady vše uvést do původního stavu. Až
si ho vedoucí úřadu dodatečně pozval, náš potmě-
šilec úplně změnil svou taktiku a přesvědčil jej
o „správnosti“ svého jednání a o svých „do-
brých“ úmyslech. Jeho emotivním působením a za
podpory známého stavebního podnikatele, někte-
rých úředníků z městského úřadu a s pěti nečitel-
nými podpisy „se přece musí započaté dílo poda-
řit“. 

Nastává otázka: „Co se to najednou stalo, že
z černé skládky už není černá skládka, že děti se
nemohou sportovně vyžívat na jediném sportoviš-
ti v okolí?“ Ani „Výzva“ se čtyřiceti podpisy oby-
vatel Polní zaslaná v květnu 2004 na MěÚ naše
zastupitelstvo nepřesvědčila o zachování původ-
ního hřiště. Absurdní se nám zdá sdělení úřadu, že
pokud se nově vysetá tráva do jednoho roku neu-
jme, tak se znovu naveze písek. A to bude zadar-
mo? Nebo z peněz nás všech? I lidé nezasvěcení
do fotbalu ví, že není možné udržet travnatý po-
vrch, kde se denně hraje. Je škoda, že námi zvole-
ní zastupitelé města se nepřišli osobně podívat na
vlastní oči a rozhodovali o všem od „zeleného sto-
lu“. Nemáme nic proti změnám, které vedou ke
zlepšení a zkvalitnění prostředí, ale udivuje nás,
že si může jedinec svévolně, bezmyšlenkovitě
a beztrestně podnikat na obecním pozemku. 

A co děti? Mají si o prázdninách kde hrát?
Nezbývá jim tedy než zůstat doma u televize nebo
počítače. A nebo si najdou jinou zábavu v podobě
automatů, drog a podobně? 

obyvatelé Polní
(Petice se čtyřiceti podpisy je uložena na MÚ

ve Slavkově.)

Jaké bylo jaro na Polní



Letošní jedenácté setkání veteránů
je jednoznačně zařadilo na čelní místo
jako dosud nejúspěšnější. Několik set
velmi atraktivních vozidel, mnoho do-
bových kostýmů těch, kteří s veterány
přijeli, a několik tisíc podle ohlasů spo-
kojených diváků se setkalo v zámeckém
parku v sobotu 26. 6. 2004. Celou akci
podpořilo rovněž počasí a organizátoři
AGM CZ a Historické muzeum si přejí
příští rok opět na shledanou!

Helena Hrabálková, HM
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Pfiíroda SlavkovskaPfiíroda Slavkovska okénko

Naše ÚO Svazu diabetiků ČR ve spolupráci
s Klubem rodičů a přátel diabetických dětí uspo-
řádala ve dnech 25. až 27. 6. 2004 víkendový po-
byt pro rodiny s diabetickými dětmi v rekreačním
středisku Čermák ve Sloupu v Moravském krasu.

Program jsme zvolili tak, aby se děti i rodiče
něco dozvěděli o tom, jak žijí s cukrovkou. Poradili
jim MUDr. Jana Chudáčková z Dětské fakultní ne-
mocnice v Brně, Jitka Andrášková, dietní sestra
z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Jitka
Balánová Abbott Laboratories a Jana Kameníková
Novo Nordisk. Potom jsme zařadili návštěvu
Sloupsko-šošůvských jeskyní, vycházku k propasti
Macocha, turnaj v pétanque rodiče proti dětem, ve-
čer u táboráku a další večer se zábavnými hrami
o ceny. Na RS Čermák oceňujeme, že se zde nepo-
dává žádný alkohol, nekouří se, ani tu nejsou žádné
hrací automaty. Na tomto setkání jsme si uvědomi-
li, jaké skvělé rodiče naše diabetické děti mají a co
pro ně dělají. Avšak zcela macešsky se chovají po-
jišťovny k postiženým dětem při úhradě nezbytně
nutných pomůcek, bez kterých se nedá diabetes
správně kompenzovat. Proto jsme mezi prvními
podepsali petici za zvýšení počtu aplikačních jehel
a testovacích proužků na měření glykémie, hraze-
ných pojišťovnami. Diabetes mellitus u dětí je trva-
lým, závažným metabolickým onemocněním, při
kterém musí celá rodina překonávat řadu překážek.
I nadále chceme pomáhat rodinám s diabetickými
dětmi z našeho regionu. Chci také poděkovat fir-
mám, které nám sponzorsky přispěly. Jsou to:
Abbott Laboratories, Novo Nordisk, Potraviny
Kořínek a Smíšené zboží Svoboda.

V srpnu pokračujeme v letní pohybové aktivitě.
Za příznivého počasí si s námi můžete zaplavat na
koupališti vždy v pondělí a ve čtvrtek od 9.30 h.
Pétanque hrajeme ve středu od 17 h v zámeckém
parku. Edukačně motivační program začneme
v pondělí 30. 8. ve 14 h v zasedací místnosti
Městského úřadu ve Slavkově velmi kvalitní před-
náškou prof. MUDr. Miloslava Janovce, DrSc.
z Blanska na téma Syndrom diabetické nohy.

Přeji vám pěkný zbytek prázdnin a připomí-
nám, že v úterý dne 19. října v dopoledních hodi-
nách uspořádáme ve Společenském domě prodej-
ní DIA výstavu pomůcek a potřeb pro diabetiky
a výrobků zdravé výživy. Marie Miškolczyová

Rorýs – pták roku 2004
Rorýs obecný svým neobvyklým způsobem ži-

vota patří k našim nejzajímavějším ptákům. Zatím
není vzácný, ale místy z našich měst a sídlišť mizí.
Vadí mu radikální rekonstrukce
domů, kde již nenachází možnost
hnízdění. Rorýs je zařazený do kate-
gorie druhů ohrožených. Nenajde-li
svoji hnízdní kolonii někde pod kro-
vy vysoké budovy, kde po několik
generací sídlil, zpravidla již toho
roku nezahnízdí. Rorýsům příbuz-
nými ptáky nejsou vlaštovky, kte-
rým se velmi podobá, ale tropičtí ko-
libříci. Jsou to ptáci přizpůsobeni
k životu ve vzduchu, kde většinu ži-
vota tráví. Srpovitá křídla umožňují
rychlý let a kratičké nohy slouží jen k zavěšení na
svislých zdech nebo skalách. Patří mezi nejrych-
lejší letce z ptačí říše, dokážou letět i rychlostí 200
km za hodinu. Denně rorýs nalétá bezmála 1000
km. Unikátním jevem je jejich schopnost nocovat
ve vzduchu. Za teplých večerů ptáci vystoupají do
výšek až tří tisíc metrů a vrací se za svítání.
Klouzavým letem bez mávání křídly pospávají.
Hnízdící ptáci spí zpravidla u svých hnízd, někdy
i svisle zavěšeni. 

U nás zůstávají rorýsi jen po dobu nezbytně
nutnou pro vyhnízdění, což trvá 90 až 100 dnů.
Koncem července a počátkem srpna všichni na-

jednou odlétají. Jejich zimoviště je vzdáleno až
pět tisíc kilometrů v jižní Africe. Po několik let
byli rorýsi kroužkováni v hnízdní kolonii na půdě
budovy starého kláštera na ulici Tyršova ve
Slavkově. Značkovaní ptáci se každoročně vrace-

li na svá hnízdiště. V chladných
deštivých dnech, kdy ve vzduchu
nenalézají potravu, zalétají stovky
kilometrů za potravou. Ve vzduchu
nalézají i materiál na stavbu hnízda.
Stává se, že rodiče již od odrostlých
mláďat v hnízdě odletí s celou kolo-
nií na zimoviště. Mláďata jsou však
jaksi předzásobena dopředu, z pod-
kožního tuku jim dorostou letky, po
několika dnech jsou letuschopné
a odlétají samostatně nebo s prota-
hujícími ptáky ze severu. 

Jak můžeme rorýsům pomoci? Stává se, že pár,
který nenajde ve své kolonii hnízdiště, vyhnízdí
poblíž, pod krovy domů i nižších budov. Pro
usnadnění hnízdění se osvědčují i dřevěné pro-
storné ploché budky s ležatým oválným otvorem
nízko u dna. Rorýsi brzy přivyknou blízkosti lidí,
dokážou vyhnízdit na okenních parapetech, bal-
konech v budkách mezi truhlíky květin, podobně
jako poštolky. Jejich volání a mistrné letové
schopnosti naplňují ovzduší zvláště v teplých
podvečerech ještě i v našem městě. Zaslouží si
naší pozornosti umožnit jim hnízdění třeba jen
i v méně početných koloniích. Milan Hrabovský

VVáážžeenníí  ppřřáátteelléé  ddoobbrréé  ccoouunnttrryy  aa ffoollkkuu,,  
je tady moje třetí a závěrečná pozvánka na  šestý

ročník přehlídky ,,Folk a country na zámku.“
Zbývá představit poslední účinkující. 

Největší hvězdy naší letošní přehlídky zřejmě
budou Nezmaři z Českých Budějovic, kapela která
v loňském roce oslavila 25 let své
činnosti, kapela která vydala zatím
12 CD a LP a která několikrát za se-
bou vyhrála čtenářskou anketu v ča-
sopise Folk & Country v kategorii
nejoblíbenější skupina. Nezmaři již
kdysi dávno hráli ve Slavkově na
přehlídce na stadionu. Z tehdejších
členů jich většina přijede i letos. Budou to pánové
Pavel „Jim“ Drengubák, hráč na kontrabas a kapel-
ník, Antonín Hlaváč, kytarista a zpěvák a druhý ky-
tarista a bavič skupiny Pavel Zajíc. Jediným nováč-
kem, tedy z pohledu účasti Nezmarů ve Slavkově,
bude zpěvačka Šárka Benetková.  Nezmaři chystají
nové CD a z něj určitě uslyšíte nějaké ukázky kro-
mě osvědčených kapelních titulů. 

Soubor, který se také vrací do Slavkova, je
Lokálka z Hradce Králové. Tito pánové hráli do-
konce na prvním ročníku našeho festivalu v roce
1999. Následující věty jsem si půjčil z jejich webo-
vých stránek. „Velice známá skupina Lokálka
vznikla 15. ledna 1974 a po celá léta si zachovává
svůj oblíbený hudební i slovní stylový rámec,
v němž významně dominuje parodie, humor a sati-

ra, a to především na známé hity z oblasti country
a pop music. Tuto pestrobarevnou koláž doplňuje
zdařile i vlastní tvorba. Jedinečný a neotřelý styl
velice záhy vynesl Lokálku až do folkových výšin
a soubor se již po léta stává neoddělitelnou součás-

tí známých a uznávaných domácích
festivalů folkové, trampské
a country hudby.“ Dodávám jen, že
s Lokálkou je skutečně sranda a že
má za sebou 5 vydaných CD. 

Poslední kapelou je slavkovská
Osada. Toto uskupení vzniklo v r.
2000. Bude hrát k tanci, a tím vy-

tvoří novou část programu – country bál. Osada hra-
je většinou v této sestavě: Karel Fikar basová kyta-
ra a kapelník, Milan „Eble“ Slezák sólová kytara,
Olda Mikuš doprovodná kytara a zpěv, Zdeněk
Andrla „ Ampík“ bicí. Ve skupině alternuje dle po-
třeby řada jiných muzikantů. Osada – i když nevy-
dala zatím žádné CD a vystupuje jen ve Slavkově
a okolí – má řadu příznivců, kteří, jak doufám, posí-
lí divácké řady na naší akci. 

Historické muzeum a všichni účinkující si přejí
vaši co největší návštěvu, neboť ta je pro ně tou nej-
větší odměnou. Koncert proběhne na nádvoří naše-
ho krásného zámku. Občerstvení je zajištěno
a vstupné bude mírné, zřejmě 100 Kč, což vzhle-
dem k počtu zúčastněných umělců je pakatel. 

Váš Jiří Karas Pola 

FFoollkk  &&  ccoouunnttrryy  –– 66..  88..  22000044
PROGRAM VEâERA:

19.00–19.30 Přístav 
19.45–20.30 Bokomara 
20.50–21.30 Poutníci 
21.45–22.30 Nezmaři 
22.50–23.30 Lokálka 
24.00–03.00 Osada country bál

Nezmaři



SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ12 7/2004

KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  ssrrppeenn  22000044
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

5.–8. 8. sport Mistrovství Evropy v beachvolejbalu – turnaj muÏÛ a Ïen koupali‰tû SK Beachvoleyball
5., 12., 19., 26. 8. sport HCP ãtvrtek golfové hfii‰tû GCA
6. 8. 19.00 spol. Folk a country pfiehlídka a country bál. Pfiedprodej vstupenek v IRC, tel.: 544 220 988 nádvofií zámku HM
6.–8. 8. sport Mistrovství âR – tfiída EKO+CV+F1 areál Auto RC Auto RC Slavkov
7. 8. sport NOKIA Family Cup golfové hfii‰tû GIA
7. 8. sport Skokové závody pony, ZP, LP závodi‰tû JSC JSC Slavkov
7. 8. 9.00 sport Mezinárodní turnaj v pétanque zámeck˘ park Pétanque Slavkov
8. 8. sport Klubov˘ turnaj 8 golfové hfii‰tû GCA
14. 8. 9.00–17.00 spol. Napoleonsk˘ den. Kost˘mované prohlídky zámku s Napoleonem, jarmark s programem. zámek a park HM
14. 8. sport O Napoleonsk˘ klobouk Zámecká stfielnice E-COM, s.r.o.
14. 8. sport Napoleon Cup golfové hfii‰tû GIA
14. 8. 20.00 spol. Zámecká veselice nádvofií zámku HM
21. 8. sport Slavkovská baterie stfielnice Nad Oborou MS KozoroÏec
22. 8. sport Klubov˘ turnaj 9 golfové hfii‰tû GCA
28. 8. sport Czech Amateur Tour 2004 – AutoCont CUP golfové hfii‰tû GIA
do 1. 8. v˘st. V˘stava ‰perkÛ a malovaného hedvábí Hany a Michaely Kr‰kov˘ch galerie O.K HM
5. 8.–3. 10. v˘st. V˘stava keramiky Kvûtu‰e Strunové galerie O.K HM
do 8. 8. v˘st. Milãa Eremiá‰ová – moderní krajka galerie Austerlitz HM
19. 8.–3. 10. v˘st. Vladimír Suchánek – grafika galerie Austerlitz HM
do 26. 9. v˘st V˘stava obrazÛ – Vavrysovi galerie salla Terrena HM
do 30. 9. v˘st. Brénine „KniÏní díly“. V˘stava mezinárodního projektu belgické umûlkynû Brénine. Zámek Slavkov HM, Teepak s.r.o.
do konce sezony 2004 v˘st. Václav Antonín Kounic. Volnû pfiístupné v pfiízemí zámku Zámek Slavkov HM

Martin se začal zpěvu intenzivněji věnovat asi
od svých patnácti let. Po celou dobu svého stu-
dia na gymnáziu docházel na hodiny zpěvu do
slavkovské ZUŠ k profesorce Ireně Vašíčkové,
sólistce Janáčkova divadla. Právě ta jej během
střední školy připravovala k přijímacím zkouš-
kám na JAMU, kam byl nejprve přijat na obor
muzikál. „Po těch čtyřech letech na lidovce jsem
se vůbec necítil na to, že bych se mohl dostat na
klasický zpěv. A tak jsme to zkusili na ten muzi-
kál, kde se na techniku nekladou tak velké náro-
ky. Přijali mě a už se to vezlo,“ popisuje Martin
svoje začátky na JAMU. Po roce studium muzi-
kálu opustil a začal se věnovat klasickému zpě-
vu, jejž studuje dodnes. „Muzikál je náročnější
časově, člověk musí kro-
mě zpěvu zvládnout i ta-
nec, několikahodinové
taneční i herecké drily na
sálech, připadalo mi, že
tam zbývá málo času na
zpěv. Naopak na oboru
klasický zpěv je technika
zpívání to nejdůležitěj-
ší,“ vysvětluje Martin
rozdíly pojetí studia.
Jeho učitelem zpěvu je
Pavel Kamas (loni získal
cenu Thálie za muzikál
Krysař), kterého Martin
velmi uznává a považuje
ho vedle Ireny Vašíčkové
za jednoho z nejdůleži-
tějších lidí ve své pěvec-
ké dráze. 

Martin Křížka zpíval
a hrál v muzikálech
Babylon, Koločava, Svět
plný andělů, Jesus Christ
Superstar, který se
ovšem hrál anglicky
v Německu a příští sezo-
nu by měl být k vidění
i v Brně, stejně jako le-
gendární Vlasy. Jak

Martin dodává, je stále těžší uspět mezi počet-
nou konkurencí muzikálových zpěváků: „Je tu
už víc lidí, kteří umějí dobře tancovat i zpívat.
Na prvním konkurzu na Babylon, tam jsem si
někdy připadal jak v Doremi, objevili se tam lidi
z ulice, kteří nic neuměli. Teď na konkurzu na
Vlasy, kam přišlo přes dvě stě lidí, tam byli
všichni hodně hodně dobří. Jde to dopředu.“

Za svůj nejsilnější umělecký zážitek považuje
vystupování v Bernsteinově Mši, která se hrála
jen v Praze a v brněnském Rondu. Jde o projekt,
který je velmi náročný na realizaci, na jedné scé-
ně hraje symfonický orchestr, jazzová kapela,
rocková kapela, zpívá dětský sbor a třicet lidí
jako spirit chorus.

Kromě vystupování
v Městském divadle, kde
dostal nabídku angažmá,
se Martin věnuje i vlastním
projektům, ať už se jedná
o komponování a nahrává-
ní svých skladeb nebo
účinkování ve zpívaných
hrách Marnotratný syn
a Kazatel. Jejich autorem
je Martinův přítel a kolega
Zdeněk Plech. Martin se na
těchto muzikálech podílel
nejen herecky a pěvecky,
ale nahrával ve svém stu-
diu i hudební základy, dělal
aranže. Na tyto hry bylo
možné zajít i ve Slavkově,
sbor nadšených herců
s nimi jezdil přes dva roky
po celé republice. 

Martin uznává operní
zpěv, rád hraje muzikál,
ale jeho nejvěším snem je
stát na pódiu se svou kape-
lou a hrát svoji vlastní mu-
ziku. A tak mu držme pal-
ce, ať se mu cesta za jeho
snem podaří.

K. Malečková

aneb Úlet od starostí
Proč sedět uprostřed prázdnin doma? Proč ne-

být s přáteli? A když, tak proč posedávat s přáteli
po hospodách? Proč nejít na HOLUBNÍK?
Festival věnovaný dobré hudbě, jídlu, pití a přede-
vším dobré náladě se bude konat 7. srpna 2004
v areálu střelnice v Holubicích. Oficiálně bude
zahájen ve 13 h a neoficiálně ukončen 4.27 ráno.
Své nejvěrnější umění vám předvedou skupiny:
Danny Kříž & BAND, Wockrash, Život je jinde,
Woodoo, Annie’s Trip, Line Out, Mimóza,
Legend of Sherwood, Devět životů, Hm Lentilky,
Traband r.c. a v neposlední řadě skupina TIBET,
která zde pokřtí své nové CD. Skupiny hrají ves-
měs muziku kvalitní, stylově řazenou od popu po
nářez a od nářezu po pop. V areálu je možnost pře-
spání ve stanovém kempu. V případě špatného po-
časí se bude dobrá nálada servírovat v sále kultur-
ního domu v Holubicích. Více informací
naleznete na webu: www.holubnik.unas.cz
Děkujeme, že se uvidíme. Danny „Vlasťa“ Kříž

Pfiedná‰ky pro vefiejnost v sále 
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 8.30 hod.
1. 8. Pfiedná‰ka cestujícího dozorce
8. 8. Jehova je bezpeãnou v˘‰inou

15. 8. Své vzdûlání pouÏívejte k chvále Jehovy
22. 8. Vûrnû oddan˘ sbor pod vedením JeÏí‰e Krista
29. 8. Milosrdenství, pfievládající vlastnost prav˘ch kfiesÈanÛ
5. 9. Îivot a krev jsou posvátné

Pfiístupné vefiejnosti, vstup voln˘ – jste srdeãnû zváni.

Pfiedstavujeme vám…
Když se v Praze na počátku devadesátých let objevil muzikál

Jesus Christ Superstar, sklízel ohromný úspěch. Otevřel tak dveře
dalším, často i nově vzniklým muzikálům, které se na scéně obje-
vují dodnes. Pokud i vy sledujete divadelní scénu a občas si na ně-
jaký muzikál zajdete do brněnského Městského divadla, je možné
že mezi účinkujícími zpěváky uslyšíte i basbaryton Martina
Křížky (25) ze Slavkova u Brna. 

pfiíspûvky posílejte
na e-mailovou adresu

info@bmtypo.cz

podmínky pro inzerci
najdete na internetu

www.bmtypo.cz

Slavkovský
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Práce na zahradě – choroby a škůdci

VVIIDDEEOOPPŮŮJJČČOOVVNNAA
doporučuje

ÚSMùV MONY LISY. JULIA ROBERTS, KIRSTEN DUNST, JULIA STILES.
Pfiíbûh o uãitelce dûjin umûní, která mÛÏe mnoho uãit ostatní o Ïivotû
a sama se má hodnû co uãit o lásce. 

BRAT¤I JAK SE PAT¤Í. MATT DAMON, GREG KINNEAR. Siamská dvoj-
ãata. Dvakrát tolik legrace a dvakrát tolik sexu…

·KOLA ROCKU. JACK BLACK, ADAM PASCAL. Policejní akademie je mr-
tvá, teì frãí ‰kola rocku. Dokonalá zábava ve stylu Sestry v akci.

WONDERLAND MASAKR. VAL KILMER. LISA KUDROW. Policejní vy‰et-
fiování ãtyfinásobnû vraÏdy ve svûtû drog a násilí. 

MANITUOVA BOTA. Nejlep‰í westernová parodie posledních let. Uvidíte
náãelníka hrd˘ch ApaãÛ jak jste ho je‰tû nikdy nevidûli.

OSUDOV¯ DOTEK. ASHTON KUTCHER, AMY SMART. Napínav˘ thriller
odehrávající se mezi minulostí, pfiítomností a budoucností. Nebezpeãn˘
experiment se v‰ak vymkne z ruky a následky jsou hrÛzostra‰né…

HRANICE ZLOMU. CLIVE OWEN, ANGELINA JOLIE. Hranice mezi dobrem
a zlem je tenká. Práce humanitárních pracovníkÛ v místech, kde panuje
smrt a beznadûj.

PÁN VELRYB. KEISHA HUGHES. Postavila se minulosti, zmûnila pfiítomnost
a rozhodla o budoucnosti… Láska, která pokofiila legendu a naplnila osud.

TESERACT. Teseract je hyperkostka. KdyÏ rozloÏí‰ hyperkostku, ze ãtyfi di-
menzí se stanou tfii. Teseract je ãtvrtá dimenze! 

ELITNÍ JEDNOTKA. Pár dní pfied podepsáním dÛleÏité smlouvy o chemic-
k˘ch zbraních je unesen prezident USA. Záchranná akce zaãíná!

LOVEC DINOSAURÒ. Vzru‰ující pfiíbûh o neuvûfiitelném objevu pln˘ ne-
bezpeãí, zrad a intrik. DobrodruÏství ve stylu Jurského parku provede
pravûkem celou va‰i rodinu. 

LILJA. OKSNA AKINSJINA, ARTIOM BOGUTJARSKIJ. Je jí ‰estnáct
a v‰ichni chtûjí to jediné co má, její tûlo. Lilja byla právû prodaná.       

DARKWOLF. ·okující pfiíbûh o poku‰ení a boji o Ïivot! Nestydatû sexy.
VELKÉ DÍTù DICKIE ROBERTS. DAVID SPADE. B˘valá dûtská hvûzda se

chce vrátit k filmu, ale nikdo o nûho nemá zájem. AÏ mu poradí, aby se
vrátil do dûtsk˘ch let…

NEMESIS. ADRIAN PAUL, CARLY POPE, BRENDAN FEHR. Jen jedna vûc
nahání vût‰í hrÛzu neÏ hra…v˘hra. 

KDYBYCH BYL BOHAT .̄ RICHARD BERRY, FRANCOIS MOREL. MÛÏe 10
milionÛ eur zmûnit obyãejného ãlovûka?     

MUÎ, KTER¯ ZABIL. HOLLY HUNTER, KIRSTEN DUNST, MORGAN FRE-
EMAN, BILLY BOB THORNTON. Psychologick˘ pfiíbûh o touze po od-
pu‰tûní a odvaze vzdorovat vlastní dûsivé minulosti.

CHOUCHOU – MILÁâEK PA¤ÍÎE. GAD ELMALEH, ROSCHDY ZEM,
CLAUDE BRASSEUR. Zábavn˘ a optimistick˘ pfiíbûh o muÏi, kter˘ na-
vzdory sv˘m zvlá‰tnostem nachází své nové místo ve svûtû. 

COKOLIV. WOODY ALLEN, CHRISTINA RICCI, DANNY DE VITO. Pfiíbûh
o tom, jak se potkali, jak si mysleli, Ïe jim to spolu bude fungovat, jak se
roze‰li a jak to pak rozebírali se sv˘m psychoanalytikem. 

RADIO. ED HARRIS, CUBA GOODING JR. Skuteãn˘ Ïivotní pfiíbûh mladí-
ka, kter˘ se díky pfiátelství s vlivn˘m trenérem stal dÛleÏit˘m muÏem fot-
balového t˘mu a pomohl hráãÛm stát se ‰ampiony. 

OHNISKO. Jak málo staãí k tomu, aby se svobodn˘ ãlovûk ocitl za mfiíÏe-
mi? Nepozornost pfii vjezdu do kfiiÏovatky, trocha konopí pûstovaná na
zahrádce, sekyrka v hlavû souseda nebo mladická nerozváÏnost. 

TICHÁ PLÁÎ. LEON FORD, CHARLIE GARBER. Psychologick˘ horor o pûti
australsk˘ch studentech, obdoba filmu Záhada v Blair Witch.

TREST SMRTI. RICHARD DRISCOLL, SAM CALLIS. Drsn˘ pfiíbûh o dlou-
holetém pfiátelství, tûÏkém rozhodování, podvodech a zradû. 

T¤ETÍ VLNA ZLOâINU. Rozjeli divokou párty a najednou nevûdûli, jak ji
zastavit…Tfietí vlna je nov˘ dokonal˘ typ organizovaného zloãinu. 

AMNÉZIE. JOHN HANNAH, ESTWLLA WARREN. Nûkteré vûci se stanou
bez toho, abychom o nich vûdûli…

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

Pranostika: Dne ubývá – slunce pálívá
Ještě máme léto, ale již poslední měsíc. Teplota se

sníží průměrně o jeden stupeň. To vyhovuje roz-
množování ze řízků a zakořeňování. Srpen je pro
ovocné dřeviny měsícem druhého prodlužujícího rů-
stu. Stále je čas na přeroubování peckovin letními
rouby za kůru. Druhá míza se využívá k očkování.
Stromům, které jsou přetížené velkou úrodou ovoce
podkládáme větve podpěrami, aby se nerozlomily.
Pokračuje sklizeň letních odrůd jablek, hrušek,
rehglód a švestek. Červivé, nahnilé a monilií napa-
dené plody sbíráme a likvidujeme, aby se nám neší-
řili škůdci. Proti červivosti můžeme u druhé genera-
ce obalečů jabloní použít přípravky Zolone EC 0,2%
nebo Sumithion super 0,1%. U zimních odrůd jablo-
ní lze použít účinný Mospilan 20SP 0,025%.

Do dobře vyhnojené a připravené půdy vysazuje-
me jahodníky. Vysazené rostliny by měly mít srdéč-
ko nad zemí. Sklizenou cibuli necháme dva týdny na
záhonu doschnout. U rajčat vyštipujeme zálistky
a koncem měsíce zaštípneme vrchol, aby plody na
vrchu stačily dozrát. Při teplém a vlhkém počasí ješ-
tě ošetříme rajčata i pozdní odrůdy brambor proti
plísním Kuprikolem 50 WP 0,5%, Acrobatem MZ
0,4% OL 6 dní. Proti plísni okurkové použijeme pří-
pravek Aliette 80 WP 0,2%. Košťálová zelenina uví-
tá přihnojení draselnými hnojivy. Na uvolněné záho-
ny můžeme vysévat salát, špenát či ředkvičku
k podzimní sklizni. Letos je ovoce hodně poškozeno
kroupami a bude špatně skladovatelné, proto využij-
te služeb naší zpracovny a uchovejte si vitaminy ve

formě ovocných šťáv nebo sušeného ovoce.
Informace o pracovní době jsou v Domě zahrádkářů
nebo ve zpracovně ulice Lomená.

Hořká pihovitost jablek – nejde o chorobu, nýbrž
o karenční poruchu, způsobenou nedostatkem váp-
níku v plodech, a to vlivem nevyrovnaného hnojení
stromů. Často bývá provázena strupovitostí jablek.
Výskyt choroby podporuje abnormálně slunečné,
horké, popřípadě i vlhké počasí. Na slupce vidíme
tmavé propadlé skvrnky, po rozkrojení jablka je pod
slupkou dužina ostrůvkovitě zhnědlá, zkorkovatělá,
plody chutnají hořce. Ochrana: správná výživa, ne-
přehnojovat dusíkem. Prevencí jsou postřiky vápe-
natými solemi: Kalkosol 1%, Wuxal sus kalcium
0,6% nebo Campofort garant CA. Lze použít i 1%
roztok ledku vápenatého. Stříkáme plody od začátku
července ve 14denních intervalech až do doby 14
dnů před sklizní.

Sazovitost jablek – způsobuje houba gleodes po-
migena. Jablka mají zelenočerné rozmité stínovité
skvrny, pokrývající velkou část povrchu. Skvrny se
dají intenzivním třením setřít. Houba přezimuje na
letorostech jabloní, ale i jinde. V červnu tvoří plod-
ničky a výtrusy, kterými se šíří za teploty 20 °C a při
vysoké relativní vlhkosti. Na plodech se projevuje až
před sklizní. Ochrana: chorobu omezují fungicidy
běžně používané proti strupovitosti. Při pozdním vý-
skytu použijeme Discus, Hattrick, Zato 50 WG nej-
později 3 týdny před sklizní nebo Eurapen multi nej-
později 10 dnů před sklizní. Bohatou úrodu a radost
ze zahrady přejí zahrádkáři ZO ČZS Slavkov

Kopaná zahajuje
V srpnu začíná nový soutěžní ročník

2004/2005 těmito mistrovskými zápasy.

SK Slavkov – dospělí KP JmKFS
Ne 8. 8. – SK Újezd–SK Slavkov

český pohár 1. kolo – 17 h.
So 14. 8. – SK Slavkov–SO Hrušky

1. kolo KP – 16.30 h.
So 21. 8. – T. Bohunice–SK Slavkov

2. kolo KP – 16.30 h.
So 28. 8. – SK Slavkov–MKZ Rájec-Jestřebí

3. kolo KP – 16.30 h.

Slavkov – dorost OP Vyškov
So 28. 8. – Slavkov–Nížkovice – 14.15 h.
Žáci zahajují soutěž v sobotu 28. 8. v Kobeřicích
ve 14.30 h., ml. a st. přípravky také v sobotu 28. 8.
v Letonicích se začátky ve 12.30 a 13.30 h. Nová
tribuna, stánek s občerstvením a snad i dobrý fot-
bal očekává vás, naše příznivce na stadionu. (rs)

SK Beachvolleyball Slavkov pořádá na slav-
kovském koupališti od čtvrtka do neděle (5.–8.
srpna) turnaj Mistrovství Evropy (challenger).
Turnaje se zúčastní jedny z nejlepších evropských
dvojic a pro některé z nich to bude poslední pří-
pravný turnaj před olympijskými hrami
v Aténách. To se týká hlavně našeho jediného
olympijského páru Celbová–Nováková, jež potvr-
dily stoupající formu na posledním turnaji
Světové série, když obsadili výborné třetí místo,
a tím se zařadily na místa aspirantek pro olympij-
ské medaile.

Turnaj bude zahájen čtvrteční a páteční kvalifi-
kací, jíž se zúčastní také domácí dvojice: Ko-
lář–Rotrekl (juniorská nadějná dvojice vicemistrů
světa) a Kuchta–Hanák. Samotného hlavního tur-
naje se zúčastní 16 dvojic mužů a žen. V ženách
budou chtít potvrdit nasazení loňské mistryně
Evropy do 23 let – sestry Tychnovy, s výbornou
formou přijíždějící čerstvé akademické mistryně

Pozvánka
SK Beachvolleyball Slavkov pořádá na slavkov-

ském koupališti pravidelné nedělní turnaje pro pří-
chozí – ALGIDA CUP 2004 v kategoriích muži,
ženy, mixy. Začátek vždy od 10 h v termínech 1.,
15., 22. a 29. 8. Hraje se za každého počasí! (lk)

světa Klapalová–Petrová, vítězky turnaje ME
v Záhřebu Novotná–Felbábová, a také již zmiňo-
vané olympioničky.

Finálové zápasy budou zahájeny v neděli v 15
a 16 hodin. Součástí programu je sobotní beach-
párty s diskotékou, vystoupení taneční skupiny,
soutěže pro diváky o zajímavé ceny a skákací hrad
pro nejmenší. 

Na finálové zápasy bude vstup na koupaliště
volný a samozřejmostí je čepování pěnivého
moku z Černé Hory při finále zdarma! 

Lubomír Kuchta

Mistrovství Evropy muÏÛ a Ïen v pláÏovém volejbale

Mistry republiky pro rok 2004 se na koupališti ve Slavkově stali Michal Bíza a Igor Stejskal. Ve fi-
nálovém zápase porazili Štěpána Smrčku a Michala Palinka. Foto: R. Lánský
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31. 7. sobota 19.30 hod. VAN HELSING 128 min.

1. 8. nedûle 19.30 hod. Dracula, mumie, Frankensteinovo monstrum a dal‰í pfií‰ery, které kdysi stvofiila lidská fantazie, se vracejí v dobrodruÏné superpodívané.
Horor USA. Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

7. 8. sobota 19.30 hod. STARSKY A HUTCH 101 min.

8. 8. nedûle 19.30 hod. Kdyby pro‰el k‰eft s dvûma tunami drogy, mûl by strach, Ïe mu to jeho mrtvá máma nikdy neodpustí a kamarád pocit, Ïe je debil. Akãní
komedie podle slavného seriálu. Film USA.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno

10. 8. úter˘ 19.30 hod. POST COITUM 104 min.

12. 8. ãtvrtek 19.30 hod. Stárnoucí Ïena cítí, Ïe její biologické hodiny uÏ bijí na poplach, a proto se rozhodne ulovit svého ‰éfa. Strhne lavinu intrik, lásky a sexu,
která smete i dal‰ích sedm hrdinÛ. ReÏie Juraj Jakubisko. Nov˘ ãesk˘ film.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi nepfiístupno

14. 8. sobota 19.30 hod. 50x A STÁLE POPRVÉ 99 min.

15. 8. nedûle 19.30 hod. Mlad˘ muÏ má svou budoucnost dÛkladnû naplánovanou. Pfiedstava, Ïe si svou dívku musí získávat kaÏd˘ den znovu a znovu je mu
naprosto cizí. Ale ãlovûk míní… Komedie USA.
Vstupné: 62, 64 Kã MládeÏi pfiístupno

17. 8. úter˘ 19.30 hod. 12 DO TUCTU 95 min.

19. 8. ãtvrtek 19.30 hod. ManÏelka se prosadila jako spisovatelka. Hlava rodiny dûlá trenéra. Nastává boj o pfieÏití, v nûmÏ jako v kaÏdé rodinû musí zvítûzit láska
a soudrÏnost. Komedie USA. Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno

21. 8. sobota 19.30 hod. PETER PAN 117 min.

22. 8. nedûle 16.30 hod. Nejslavnûj‰í pohádka v‰ech dob. Petr Pan zavede dûti skrze rozzáfienou noãní oblohu aÏ do kouzelné Zemû Nezemû,kde zaÏijí kouzelná
dobrodruÏství. Film USA, ãeská verze!
Vstupné: 53, 55 Kã MládeÏi pfiístupno

24. 8. úter˘ 19.30 hod. SHREK 2 93 min.

26. 8. ãtvrtek 16.30 hod. Shrek, Oslík a princezna Fiona se vydávají vstfiíc nov˘m dobrodruÏstvím, pfii nichÏ se setkávají s mnoha populárními postavami z pohádek.
Animovaná komedie USA. âeská verze!
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno

28. 8. sobota 19.30 hod. LEP·Í POZDù NEÎLI POZDùJI 129 min.

29. 8. nedûle 19.30 hod. Romantická komedie o tom, jak obstaroÏní playboy dokáÏe provûtrat kaÏdou sukni. Hrdina to pfieÏene a proti své vÛli skonãí v péãi
postar‰í neurotické Ïeny, se kterou se nesná‰í, ale potom… Film USA, v hlavní roli Jack Nicholson.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi nepfiístupno

31. 8. úter˘ 19.30 hod. DEN POTÉ 127 min.

2. 9. ãtvrtek 19.30 hod. Globální oteplování by mohlo spustit prudkou zmûnu zemského klimatu. Nastávají zmûny poãasí, které se stanou bûhem jedné globální
superboufie. Boj ãlovûka proti Pfiírodû. Katastrofick˘ film USA.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

4. 9. sobota 19.30 hod. KAT 124 min.

5. 9. nedûle 19.30 hod. Kráãí napfiíã svûtem, kter˘ v‰ichni známe. Svût suÏovan˘ krutostí a bezprávím. Má pouze svÛj rozum a odhodlanost pomstít v‰echny, ktefií
se stali obûÈmi. Akãní dobrodruÏn˘ film USA.

MládeÏi nepfiístupno

7. 9. úter˘ 19.30 hod. SPIDERMAN 2 120 min.

9. 9. ãtvrtek 16.30 hod. Dvojí existence – superhrdiny a studenta Petera Parkera ãím dál víc vyãerpává. Na scénu newyorského zloãinu vstupuje nová temná postava.
O pavouãím muÏi podruhé – a je‰tû velkolepûji. DobrodruÏn˘ sci-fi film USA v ãeské verzi!

MládeÏi pfiístupno

11. 9. sobota 19.30 hod. SCOOBY-DOO 2: NESPOUTANÉ P¤Í·ERY 90 min.

12. 9. nedûle 16.30 hod. Proti Scoobymu a jeho kamarádÛm stojí maskovan˘ padouch, kter˘ má zálusk na ovládnutí Coolsvillu. Pomáhá mu v tom ìábelsk˘ stroj,
kter˘ dokáÏe oÏivit zástupy seriálov˘ch nepfiátel. Film USA v ãeské verzi!

MládeÏi pfiístupno

Ve výše uvedeném vstupném je zahrnut příspěvek 1 Kč na rozvoj kinematografie

KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Program kina najdete téÏ na internetu na adresách: www.bmtypo.cz nebo kina.365dni.cz
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