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Poprvé do školy
Ve čtvrtek 1. září jsme začali v ZŠ

Tyršova nový školní rok. Slavnostní-
ho zahájení se dočkali naši nejmenší,
pro které školní rok 2005/2006 je po-
čátkem jejich povinného vzdělávání.
Po přivítání nových žáků a jejich ro-
dičů starostou města a ředitelem ško-
ly se děti seznámily se svojí paní uči-
telkou Monikou Žurmanovou. Při
odchodu po první hodině si žáčci
s sebou odnášeli všechny pomůcky,

Aje to tady! Čtvrtek 1. září, pro
některé velký svátek. Je to den,
kdy můžeme slyšet „…jdu po-

prvé do školy.“ Na ZŠ Komenského to
letos říkalo 32 prvňáčků. Škola se neda-
la zahanbit a přivítala je s otevřenou ná-
ručí. Na děti čekaly slavnostně vyzdo-
bené třídy, paní učitelky a jejich noví
spolužáci, kteří je potěšili a zároveň do-
dali odvahy malým vystoupením. Hod-
ně zdaru jim přišli popřát i zástupci
města v čele se starostou Mgr. Petrem
Kostíkem.

Domů si prvňáčci odnesli nejenom
nové učebnice a sešity, ale i překvapení
ukryté v malé kabelce.

Všem žákům, a nejenom prvňáčkům,
přejeme úspěšný rok, spoustu jedniček
a kamarádů. Mgr. Hana Stárková

Všichni obyvatelé Slavko-
va jsou zváni na prohlídku
zámku, včetně výstavy Kde
byste Napoleona nehledali,
a to zdarma! 4. října od
9 do 16 hod. můžete v kaž-
dou celou hodinu prochá-
zet prohlídkovou trasou.
Vstupenky obdržíte v po-
kladně zámku. Pro zájemce
budou od 16 hod. k dispo-
zici v Divadelním sále zá-
stupci zámku, kteří vás se-
známí s aktivitami nejen
v tomto roce, ale i s boha-
tým programem pro nad-
cházející sezony.

Zve Historické muzeum

Vítejte ve škole!Vítejte ve škole!

Pozvánka na zámek
(Pokračování na str. 7)



Ve dnech 9. až 11. září se v našem
městě konaly Dny japonské kultury.
První dva dny probíhaly na čerpací sta-
nici TENRYU, kde návštěvníci mohli
zhlédnout ukázky tradiční japonské ku-
chyně spojené s ochutnávkou. Prostřed-
nictvím videoprojekce pak spatřit krásy
Japonska a zúčastnit se atraktivní ja-
ponské loterie. Finanční částka ve výši

10 000 Kč, která byla vybraná během těch-
to dvou dnů, putovala do dětského domova
LILA v Otnicích.

Program vyvrcholil v neděli odpoledne
v zámku a zámecké zahradě. Na pódiu se
četným návštěvníkům  představili japonští
amatérští umělci právě z města Tenryu,
kteří předváděli tradiční japonská umění –
např. hudební ukázky hrané na japonských
strunných nástrojích, japonské tance, bojo-
vé umění kendo. V zámku nechyběly na-
aranžované květy v podobě ikebany
a ukázky kaligrafie. Velmi atraktivní byl
čajový obřad v divadelním sále.

Celá akce probíhala v rámci oslav 10.
výročí založení společnosti TENRYU
a vyhlášení Roku mezilidských vztahů
mezi Japonskem a Evropskou unií a je po-
těšitelné, že vzbudila velký zájem u ná-
vštěvníků. Ty v neděli pozdravil mimo jiné
pan Tetsuro Kai, 1. tajemník velvyslance
Japonska a paní Mika Iga, ředitelka Infor-
mačního a kulturního centra velvyslanec-
tví Japonska, náměstek hejtmana pan
Ing. Václav Horák a místostarosta měs-
ta Slavkova pan Ing. Ivan Charvát.

Společnost Tenryu děkuje
všem, kteří pomáhali při zajištění
této náročné kulturní akce.
Zvláště pak Historickému mu-
zeu ve Slavkově u Brna, panu
Karlu Rotroeklovi a paní Iloně Zy-
kové.

Roman Benda,
jednatel společnosti Tenryu

Japonské dny ve Slavkově
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Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ 

- internetové služby za 30 Kč/1 hod.
- možnost využití faxových služeb
- možnost tisku

Otevírací doba IRC Austerlitz
říjen úterý–neděle 9–17.00 h
listopad pondělí–pátek 9–16.00 h

Kontakt: I.R.C. Austerlitz, Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna
Tel./fax: 544 220 988 • e-mail: info.austerlitz@infos.cz

nabízí

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

1. ZM po projednání zprávy o průběžném pl-
nění programu rozvoje města v roce 2005 bere
její obsah na vědomí.

2. ZM schvaluje rozbory hospodaření města za
1. pololetí roku 2005.

3. ZM schvaluje rozbory hospodaření příspěv-
kových organizací města, tj. Historického muzea
ve Slavkově u Brna, Technických služeb Města
Slavkova u Brna, ZŠ Komenského, ZŠ Tyršova,
ZUŠ, MŠ Zvídálek za 1.pololetí roku 2005.

4. RM po projednání návrhu programu Vzpo-
mínkových akcí ve Slavkově u Brna u příležitos-
ti 200. výročí bitvy u Slavkova (2.–4. 12. 2005)
bere předloženou zprávu na vědomí.

5. RM po seznámení se s informacemi o změ-
ně umístění 1. etapy Napoleonské expozice
„dómu“ – virtuálního ztvárnění bitvy u Slavkova
bere zprávu na vědomí a schvaluje pro případ, že
se nepodaří uvedené náklady či jejich část pokrýt
z dotačních zdrojů či sponzorských darů, ZM
ukládá RM zajistit financování nezbytné výše ne-
pokrytých nákladů na realizaci uvedeného díla ji-
ným vhodným způsobem, např. úvěrem (popř.
dodavatelským úvěrem, forfaitingem, revolvin-
gem apod.), přitom s přijetím případného úvěru
(nebo uzavřením jiného bankovního obchodu) na
tento účel ZM souhlasí a zmocňuje pro tento pří-
pad RM dojednáním podmínek a schválením
smlouvy.

6. ZM po projednání zprávy „Financování sta-
vebních úprav bývalé správní budovy Agroklasu,
Brněnská č. p. 727“ bere její obsah na vědomí
a schvaluje financování stavebních úprav bývalé
správní budovy Agroklasu, Brněnská č. p.  727
variantou č. 1 z prodeje zvláštní školy na ulici
Tyršova č. p. 500 a zálohou ve výši 600 000 Kč
z prostředků podnikatelské činnosti města se za-
pracováním do nákladů podnikatelské činnosti
města v roce 2006.

7. ZM souhlasí se zadáním prací spojených
s opravou krovu a střechy severovýchodní části
objektu ZŠ Komenského Slavkov u Brna v rozsa-
hu 750 000 Kč firmě Pavel Čáslava – Čáslava-
Stav z Brna se splatností do 30. 6. 2006 a součas-
ně souhlasí se zařazením uvedených nákladů do
návrhu rozpočtu na rok 2006.

8. ZM bere na vědomí zprávu o potřebě oprav
krovů a střešní krytiny na historických objektech
ve vlastnictví města.

9. ZM po projednání této zprávy „Návrh sou-
boru rozpočtových opatření č. 6–7, č. 10–14/
/2005“ bere její obsah na vědomí a schvaluje
předložené úpravy schváleného rozpočtu města
pro rok 2005.

10. ZM se rozhodlo nepřispět na opravu cír-
kevních objektů na území města žadatelům z roz-

počtu města 2005 s ohledem na neplnění příjmo-
vé stránky rozpočtu města v roce 2005.

11. ZM schvaluje zařadit částku 80 000 Kč po-
třebnou pro restaurování sochy sv. Jana Nepo-
muckého do návrhu  rozpočtu na rok 2006.

12. ZM neschvaluje příspěvek na Slavkovskou
iniciativu smíření (SIS) z rozpočtu města 2005
s ohledem na neplnění příjmové stránky rozpočtu
města v roce 2005.

13. ZM vydává obecně závaznou vyhlášku
o zrušení některých obecně závazných vyhlášek
města v předloženém znění.

14. ZM dává souhlas k uzavření smlouvy
o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemků
manželům Podzimkovým, Topolová 1343
a panu Pelkovi, Topolová 1342 buď s termínem
úhrady kupní ceny a poplatků souvisejících
s převodem nemovitostí do 30. 9. 2006 nebo
30. 9. 2007 jako podmínkou pro realizaci vlastní
kupní smlouvy s tím, že kupní cena pro tento pří-
pad bude navýšena komerčním úrokem. Nebu-
de-li ve sjednané lhůtě kupní cena uhrazena,
smlouva o budoucí kupní smlouvě zanikne. Tím-
to souhlasem není dotčena možnost uzavření
kupních smluv podle usnesení k bodu č. 3.4. z 9.
MZM ze dne 18. 5. 2005 (s platbou v hotovosti
při podpisu kupní smlouvy).

15. ZM dává souhlas k prodeji pozemku parc.
č. 111/1 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště
o výměře 47 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z majetku
Města Slavkov u Brna do vlastnictví pana Ivo Te-
saře ze Slavkova u Brna za kupní cenu ve výši
1000 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem uhradí
kupující před podpisem kupní smlouvy. Kupní
cena bude převedena do Fondu pro výkupy po-
zemků.

16. ZM odkládá projednání materiálu s žádostí
o prodej pozemku parc.č.167 a parc. č. 168 na ná-
roží ulic B. Němcové a Hradební na příští řádné
zasedání ZM s tím, že ukládá RM doplnit zprávu
o konkrétní návrh využití uvedených ploch.

17. ZM nedává souhlas ke směně pozemků
parc. č. 3594/1; parc. č. 3750/37; parc. č. 3750/36
nebo parc. č. 1423 PK  vše v k.ú. Slavkov u Brna,
které jsou ve vlastnictví města za pozemky parc.
č. 3567 a parc. č. 3568 v k. ú. Slavkov u Brna ve
vlastnictví  Slavoje a Vladimíry Leitnerových ze
Slavkova u Brna.

18. ZM vyhovuje žádosti Mysliveckého sdru-
žení Kozorožec a dává souhlas s prominutím čás-
ti kupní ceny  ve výši 50 662,50 Kč při prodeji po-
zemků parc. č. 345/1 a 346/7 v k. ú. Slavkov
u Brna z důvodu, že trvalé porosty zapracované
ve znaleckém posudku pro stanovení kupní ceny
převáděných nemovitostí byly v minulosti osáze-
ny na předmětných plochách a následně po celou

XII. řádné zasedání ZM – 19. 9. 2005

XXIX. mimofiádná schÛze RM –
19. 9. 2005

1. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo
na dodávku stavby „Stavební úpravy včetně bez-
bariérového vstupu do budovy čp. 727 na ulici
Brněnská ve Slavkově u Brna“ s firmou Ing. Jan
Reichl ze Slavkova u Brna.

2. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo
na dodávku stavby „Prodloužení komunikace
a IS ul. Jiráskova“ s firmou Průmstav Brno a. s. 

3. RM souhlasí s použitím znaku Města Slav-
kova u Brna pro Sdružení veřejně prospěšných
služeb při příležitosti konání valné hromady
sdružení ve Slavkově u Brna ve dnech 20. a 21.
10. 2005.

dobu ošetřovány právě Mysliveckým sdružením
Kozorožec. 

19. ZM dává souhlas ke koupi pozemku parc.
č. 3698/6 orná půda o výměře 2070 m2 v k.ú.
Slavkovu Brna z vlastnictví pana Bohumíra
Možného ze Slavkova u Brna do vlastnictví měs-
ta za kupní cenu 9,12 Kč/m2. Náklady spojené
s převodem uhradí město. Na úhradu kupní ceny
budou použity prostředky z Fondu pro výkupy
pozemků.

20. ZM dává souhlas ke koupi pozemku parc.
č. 3698/5 orná půda o výměře 1566 m2 v k.ú.
Slavkov u Brna z vlastnictví paní Josefky Loh-
nické ze Slavkova u Brna do vlastnictví města za
kupní cenu 9,12 Kč/m2. Náklady spojené s pře-
vodem uhradí město. Na úhradu kupní ceny bu-
dou použity prostředky z Fondu pro výkupy po-
zemků.

21. ZM dává souhlas k prodeji  pozemku parc.
č. 3298 zahrada o výměře 663 m2 v lokalitě Vi-
nohrady v k.ú. Slavkov u Brna z majetku města
do vlastnictví pana Pavla Pospíšila ze Žďáru nad
Sázavou. Kupní cena ve výši 13 260 Kč bude
uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Náklady
spojené s převodem uhradí kupující. Kupní cena
bude převedena do Fondu pro výkupy pozemků.

22. ZM nedává souhlas k prodeji  pozemku
parc. č. 3593 orná půda v lokalitě Vinohrady
v k.ú. Slavkov u Brna.

23. ZM schvaluje uzavření předložené smlou-
vy o zřízení společné požární jednotky s obcí Vá-
žany nad Litavou.

24. ZM projednalo dopis pana Jandory, vyjá-
dření HM k dopisu pana Jandory a dopis pana
Vystrčila.

25. ZM odvolává na vlastní žádost Ing. Jiřího
Matyáše z funkce předsedy a člena Finančního
výboru ZM a za dlouholetou spolupráci mu vy-
slovuje poděkování.

26. ZM jmenuje Mgr. Vladimíra Soukopa
předsedou Finančního výboru ZM.

27. ZM schvaluje přijetí revolvingového úvěru
do výše 2 500 000 Kč od Komerční banky a. s.,
se splatností do 12 měsíců. Úvěr bude bez zajiš-
tění.

28. Starosta města Mgr. Petr Kostík informo-
val členy ZM o dopisu od pana Milana Floriana
– TJ Sokol, ve kterém děkuje pracovnicím Domu
dětí a mládeže ve Slavkově u Brna za pomoc při
pořádání akce Běh Terryho Foxe 2005. Starosta
města Mgr. Petr Kostík tímto děkuje všem, kteří
se této akce zúčastnili.
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âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

Pfiedání pfiíspûvkÛ do 17. fiíjna 2005

Vyškovské noviny přinesly 9. září zajíma-
vou tabulku týkající se kulturních památek
v městech okresu Vyškov, kterou přetisku-
jeme.

Odbor výstavby MÚ doplnil informaci
o investicích do památek: město Slavkov
v této době investovalo navíc další částku

Mûsto
Poãet kultur. památek

na území mûsta
Investice mûsta

do vlastních památek
Investice mûsta

do cizích památek
Investice do památek

v pfiepoãtu na obyvatele

Buãovice 9 0 Kã 0 Kã 0 Kã

Ivanovice 9 0 Kã 15 000 Kã 5 Kã

Rousínov 25 250 000 Kã 710 000 Kã 192 Kã

Slavkov 58 15 316 000 Kã 815 000 Kã 2 688 Kã

Vy‰kov 50 5 494 357 Kã 4 175 000 Kã 434 Kã

Investice měst okresu Vyškov do památek v letech 2003–2005

Slavkov a kulturní památky
22 900 000 Kč z dotačních prostředků, která
není v tabulce uvedena. Celkem tedy Slav-
kov investoval v letech 2003–2005 do pamá-
tek 39 031 000 Kč. Z tabulky je patrné, že
Slavkov si svých kulturních památek váží
a vynakládá nemalé prostředky pro jejich za-
chování příštím generacím. red.

V měsíci srpnu 2005 byly zahájeny práce
na opravě poškozených částí fasády domu čp.
89 (Panský dům) a čp. 123 (Černý orel-spoři-
telna) v Brněnské ulici a Palackého náměstí
ve Slavkově u Brna. 

Jedná se o objekty v centru města a vzhle-
dem k letošnímu jubilejnímu roku bitvy tří cí-
sařů u Slavkova bylo nutné tuto opravu pro-
vést. Vzhledem k omezeným finančním
prostředkům je oprava fasády Panského
domu prováděna jen do úrovně přízemí, u ob-
jektu  čp. 123 se opravují pouze dílčí opada-
ná místa soklu.

Objekt Panského domu jako jmenovitá kul-

turní památka patří mezi nejstarší objekty ve
městě – pochází ze 16. století. Vzhledem
k opotřebovanosti objektu a tloušťce součas-
ných fasádních vrstev (10–15 cm) je oprava
velmi náročná jak časově, tak finančně. Opra-
va speciální sanační omítkou je prováděna
v souladu s požadavky Národního památko-
vého ústavu v Brně a stanoviskem příslušné-
ho úřadu na úseku státní památkové péče,
kterým je odbor ŽP MěÚ Slavkov u Brna.
Práce jsou prováděny tak, aby byly hotovy do
prosincových oslav 200. výročí bitvy tří císa-
řů u Slavkova. 

odbor IR MěÚ Slavkov u Brna 

Výstavba města

Oprava poškozených částí fasády Panského domu a protějšího domu (Česká spořitelna).

Vzpomínka
na Oldřicha Klobase

Ve středu 7. 9.
2005 došel na konec
své cesty bývalý spo-
lupracovník, kolega,
spisovatel, pan Old-
řich Klobas.

Narodil se v blíz-
kých Křenovicích 20.
září 1933. Vystudoval
reálné gymnázium
v Bučovicích, poté

Zemědělskou technickou školu v Bruntále.
Farmaceutickou fakultu MU v Brně však již
nedokončil. Jako bojovník proti komunis-
tické zvůli byl zatčen a deset let vězněn
v Jáchymově a na Mírově. Po propuštění
z vězení mu nebylo dovoleno dostudovat,
nemohl si ani svobodně vybrat své povolá-
ní. Zlom znamenala až „sametová revolu-
ce“. Tehdy mohl uplatnit své schopnosti.
Začal pracovat v Historickém muzeu ve
Slavkově u Brna, kde organizoval a zajišťo-
val výstavní činnost. Podílel se na založení
Klubu autorů literatury faktu, který se pak
pravidelně scházel ve slavkovském muzeu.
Byl rovněž členem Obce spisovatelů a Spo-
lečnosti J. Skácela.

Oldřich Klobas byl plodným spisovate-
lem. Vybíral si zajímavá, dosud nezpracova-
ná témata. Pracoval s archivními podklady
a místa, o nichž psal, se snažil rovněž na-
vštívit. K jeho stěžejním dílům patří knihy
„Tváří k východu“ (1977), „Třetí most“
(1983), „Jak umírají růže“ (1987), „Šle-
chtic nejen rodem“ (1993), „Jak se chodí
v laně“ (1996), „Alois Kalvoda – životní
pouť ,malíře bříz‘ ze Šlapanic do Prahy“
(1997), „Grafik a medailér Karel Zeman“
(1999), „Alois Musil zvaný Músa ar Rueili“
(2003), „Malíř neumírá“ (2004) a „Sekáč
Murat“ (2005). Za své dílo Jak se chodí
v laně obdržel Cenu E. E. Kische, za knihu
Alois Musil pak cenu Miroslava Ivanova.

Přestože měl v hlavě několik dalších ná-
padů a témat, Oldřich Klobas již další kni-
hy nenapíše. I ta jeho životní už byla do-
psána. Žije však dál. Nejenom ve svém díle,
ale především v našich myslích. HM

Hrajete stolní tenis?
Oddíl stolního tenisu TJ SOKOL Slavkov

u Brna hledá nové talenty ve věku 8–11 let. Zá-
jemci se mohou přihlásit každé pondělí a čtvr-
tek od 18 do 19 hodin v tělocvičně ZŠ Tyršova.

Za oddíl stolního tenisu Ivan Hejdůšek

• Dne 22. září v 18 hod. ve Slavkově u Brna na
cestě u řeky Litavy, strčil neznámý pachatel do
jdoucího 16letého mladíka tak silně, že upad-
nul. Následně jej několikrát kopl do zad, hrubě
mu nadával, strhl ze zad batoh s mobilním te-
lefonem, digitálním fotoaparátem, osobními
doklady a z místa odešel. 
• Do zaparkovaného  osobního vozidla Seat
LEON se dne 26. srpna na lesní cestě u Nížko-
vic vloupal dosud neznámý pachatel. Odcizil

Z redakční rady
Do redakce přichází různé příspěvky čtená-

řů, např. kritika Napoleonských dnů apod.,
ale bohužel nepodepsaných. Žádáme pisatele,
aby své dopisy podepsali, protože anonymní
příspěvky (byť zajímavé) nezveřejňujeme.
Děkujeme za pochopení. red.

Policie informuje  • Policie informuje
5000 Kč, autorádio, kompletní rezervní kolo,
sadu gola klíčů a další nářadí. Způsobená ško-
da je za téměř 134 000 Kč.  
• Dne 6. září v 7.10 hod. došlo k dopravní neho-
dě na železničním přejezdu v Křenovicích. Řidi-
či (1966) traktoru se při přejíždění přejezdu od-
pojil jednonápravový přívěs s zůstal v kolejišti.
Následně se mu nezdařilo přívěs zapojit a i přes
zapnutou rychlobrzdu došlo ke střetu se spěš-
ným vlakem. Způsobená škoda je 172 000 Kč.  
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Na čtvrtek 25. srpna 2005 nachystalo Histo-
rické muzeum ve Slavkově u Brna pro zájem-
ce nejen ze Slavkova a okolí odbornou exkurzi
po významných místech bitvy z 2. prosin-
ce 1805. Zúčastnili se lidé ze Slavkova, blíz-
kých vesnic, ale i z Bučovic, Vyškova, Jedov-
nic, Brna a dokonce až z Prahy. Poutavým

výkladem přítomné provázel známý odborník
a předseda Československé napoleonské spo-
lečnosti v Brně, plk. v. v. PhDr. Oldřich Ram-
pula. Autobus s výpravou vyjel ze Slavkova
a jeho první zastávkou se stal kopec Žuráň, Na-
poleonovo velitelské stanoviště na počátku bit-
vy. Po výkladu o událostech, které předcházely
bitvě, a o postavení jednotek ráno 2. prosince
byl podniknut výstup na kopec Santon nad
Tvarožnou, kde byla umístěna baterie fran-
couzských děl. Zpestřením se stala prohlídka
Obecního úřadu v Tvarožné s modelem bojiště
a odtud se účastníci přesunuli na památník Mo-
hyla míru, kde si mohli prohlédnout napoleon-
skou expozici Muzea Brněnska. V závěrečné
etapě se všichni podívali po jižní části bojiště –
obcích Sokolnice, Telnice a Žatčany. Dr. Ram-
pula zde upozornil zejména na dnes již neexis-
tující rybníky, kde se, podle nepodložených le-
gend, měly utopit stovky ruských a rakouských
vojáků. Pro zúčastněné přinesla exkurze mno-
ho nových a zajímavých poznatků. Vzhledem
k velké spokojenosti všech je možné ji v bu-
doucnosti zopakovat. 

Mgr. Martin Rája
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Exkurze po bojišti 25. srpna

Každým rokem si naše město připomíná
bitvu u Slavkova – slavné Napoleonovo
vítězství, které však stálo tisíce lid-
ských životů. Krvavá válečná událost
dala v době nedávné podnět pro vznik
ekumenického hnutí, které naopak
hledá cesty ke smíření mezi národy,
církvemi i jednotlivci. Pod názvem
Slavkovská iniciativa smíření ve Slavkově
u Brna se konají od roku 1996 pravidelná set-
kání zástupců křesťanských církví, různých ob-
čanských sdružení, zástupců samosprávy
a spolu s širokou veřejností hledají východisko
z problémů, které je dosud rozdělovaly. Od
svého vzniku se na této práci podílí také Vo-
jenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalém-
ského.

Ze Slavkovských dnů smíření, které se ko-
nají vždy v prvním týdnu října, se stala jedna
z nejvýznamnějších ekumenických akcí, přesa-
hující svým významem hranice republiky. 

Slavkovská iniciativa smíření se koná pod
záštitou ekumenické rady církví v ČR, České

Pfiíprava 2. roãníku autorského
ãtení „Slavkovské memento 2006”

Historické muzeum ve Slavkově u Brna již
nyní připravuje další ročník akce, která byla
založena  na jaře letošního roku. Je jí festival
autorského čtení „Slavkovské memento“.

První ročník se uskutečnil pod záštitou hejt-
mana Jihomoravského kraje, velitele Vojenské
akademie ve Vyškově a starosty města Slavko-
va u Brna (viz Slavkovský zpravodaj 4/2005).
Akce vzbudila velký zájem mezi žáky základ-
ních a středních škol, které jsme vyzvali k ak-
tivní účasti prostřednictvím výtvarné a literární
soutěže na téma „Co mi říká slovo válka“.

Na setkání spisovatelů literatury faktu v Le-
tohradě (viz článek v tomto Zpravodaji) pokra-
čovaly přípravy na příští rok. V roce 2006  po-
čítáme s širší účastí autorů ze Slovenska (první
vlaštovkou byl letos slovenský spisovatel An-
ton Hykisch) i s rozšířením soutěžících škol
o tuto oblast. 

I druhý ročník je koncipován jako dvouden-
ní s možností nákupu zajímavých knih od jed-
notlivých nakladatelských domů nebo distribu-
torských společností.

Mgr. Jiří Blažek
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

biskupské konference, ministra zahrani-
čí Cyrila Svobody a hejtmana Jiho-

moravského kraje Stanislava Ju-
ránka.  

Odborný garant: Biskup Josef
Hrdlička, člen Papežské komise
pro kulturní dědictví církve.
Tak, jak se Dny smíření postupně

rozšiřují, narůstá na významu stále
větší zapojení široké veřejnosti. Snahou orga-
nizátorů je, aby to nebyli jen lidé z řad církví,
ale i lidé, kteří chtějí přispět ke zmírnění napě-
tí ve světě. 

Tématem 10. slavkovských dnů smíření je
Hudba – nástroj smíření. Letošní ročník se bude
konat v Historickém sále zámku. Tato akce je
volně přístupná pro širokou veřejnost, zahrnuje
bohatý hudební program a také  ekumenickou
bohoslužbu v chrámu Vzkříšení Páně.

Přijďte do areálu slavkovského zámku, který
vám v tyto dny poskytne spoustu hudebních
zážitků s příjemným posezením v krásných zá-
meckých prostorách. 

Slavkovská iniciativa smífiení
PROGRAM:
PÁTEK 30. ZÁ¤Í
zámek– 09.30–17.30 h

Jak se mÛÏe stát hudba nástrojem smífiení.
Odborn˘ v˘klad: Doc. Michal Altrichter, CMTF Uni-

verzity Palackého Olomouc. Prezentace sólistÛ a hu-
debních seskupení: Pûveck˘ sbor Gloria, Slavkov
u Brna. Sourozenci Sarkisianovi, Arménie. Rodinná
hudební skupina – Kozákovi, Újezd u Brna. Studenti
Církevní konzervatofie v KromûfiíÏi. Jan Král, klavír. Ro-
dinné muzicírování, rodina Pfiikrylova. Malé hudební
druÏení, Rousínov. Viktoria Majchráková, zpûv.

19.00–21.30 h – Koncert v Historickém sále
Úãinkují: Malé hudební druÏení, Rousínov. Souro-

zenci Sarkisinovi, Arménie. Jan Král, klavír. Luká‰ No-
votn˘, housle. Klára Beránková, violoncello – klavírní
doprovod Alice Pfiikrylová. Viktoria Majchráková, zpûv
– klavírní doprovod Jan Král. Pûveck˘ sbor Gloria,
Slavkov u Brna a Viktoria Majchráková

SOBOTA 1. ¤ÍJNA
zámek – 9–12 h

(Pro pozvané hosty pfiijetí na radnici starostou
Mgr. Petrem Kostíkem). Zazpívejme si také spoleãnû
(Historick˘ sál): Pûveck˘ sbor Gloria Slavkov u Brna.
Malé hudební druÏení Rousínov, Vladimír Jelen ko-
morní pûvec, Pûveck˘ sbor Halevaj Tfiinec a také v‰ich-
ni pfiítomní.

12–14 h
Spoleãn˘ obûd – zdarma formou pikniku. 
Ekumenická bohosluÏba v Historickém sále zámku 

14–16 h
Pfiedsedající: Biskup Vladislav Voln˘, biskup

SCEAV, âesk˘ Tû‰ín. Zúãastní se zástupci církví a sa-
mosprávy. Vystoupí ministr zahraniãí Cyril Svoboda
a hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek.

Hudební vystoupení: Vladimír Jelen zpûv, Malé hu-
dební druÏení Rousínov, Pûveck˘ sbor Halevaj Tfiinec,
Chrámov˘ sbor Vele‰ín diriguje Petr Chromãák.

Na závûr prÛvod ke stromu smífiení.

X. slavkovské dny smíření 30. 9.–1. 10.
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Poklady nejen z depozitářů (33)

Nové knihy V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

Pohlednice (pokračování)
HERŠPICE

Obec se nachází 6 km JV od Slavkova. Ná-
zev pochází od osobního jména Jaroš nebo He-
reš. 

Historie Heršpic je poměrně bohatá, i když
se zmínky v písemných materiálech objevují až
ve 13. století. Řád německých rytířů, který síd-
lil ve Slavkově, tuto obec vlastnil spolu s hos-
podářským dvorem již od poč. 13. století.
V roce 1411 český král Václav IV. pro zadlu-
ženost řádu vůči panovníkovi zkonfiskoval
majetek Německých rytířů ve Slavkově, spolu
s příslušnými vesnicemi. Tím Heršpice přešly
do majetku krále. V roce 1422 získal slavkov-
ské panství císař Zikmund. Později bylo pan-
ství pronajímáno světské šlechtě. Od roku
1496 do roku 1509 byl majitelem slavkovské-
ho panství, včetně Heršpic, Petr od sv. Jiří
a z Pezinku s manželkou Žofií z Valdštejna.
Poté, co slavkovské panství získává rod Kouni-
ců, přecházejí rovněž Heršpice do majetku to-
hoto rodu. Hned v roce 1509 daroval nový
vlastník – Oldřich z Kounic Heršpicím právo
odúmrti. V roce 1689 zde Dominik Ondřej za-
ložil oboru, na kterou mu obec poskytla po-
zemky. Za to jí byly odpuštěny některé poplat-
ky a daně. Na poč. 17. století zde vrchnost
rovněž vlastnila tři rybníky – Svatogrunský,
Štičí a nad Štičím. Tyto rybníky však ponecha-
la obci za roční nájem 9 zl. 

Na přelomu 16. a 17. století se zde usadili
vynikající řemeslníci – Novokřtěnci – lidmi
nazývaní Habáni.  

K památkám obce patří kaple sv. Matouše
postavená v roce 1870 na místě býv. zvonice
a obecního domku. Až v roce 1884 byla ke ka-
pli přistavěna věž. Nachází se zde oltář s obra-
zem sv. Matouše od brněnského malíře Josefa
Zeleného. Evangelický kostel byl vybudován
v letech 1864–1898. 

V roce 1818 zde byla zřízena škola. Do té
doby se děti chodily učit do vedlejších Nížko-
vic. Původně se učilo v obecním domku, ale
v roce 1825 byla postavena dřevěná školní bu-
dova, která byla v r. 1841 rozšířena. Nová škol-
ní budova pak byla postavena uprostřed obce
v r. 1876.

V blízkosti obce se nacházejí zaniklé středo-
věké vesnice Bohušice, Konůvky a rovněž již
zaniklý hrádek Kepkov. Přes částečně udržova-
nou lokalitu Konůvek vede zajímavá naučná
stezka a cyklotrasa.  

Historické muzeum má ve svých sbírkách
4 pohlednice Heršpic. Nejstarší dopisnice z po-

čátku 20. století představuje kromě celkového
pohledu školu a evangelický kostel. Další po-
hlednice z r. 1927 ukazuje evangelický kostel,
kapli na návsi, dále pak náves a školu. Těsně
po II. svět. válce byla vydána černobílá po-
hlednice představující 4 pohledy na obec. Asi
ze 70. let pak pochází černobílá pohlednice
s dálkovým pohledem na obec. 

HODĚJICE
Obec na JZ od Slavkova. První písemná

zpráva o Hodějicích pochází z r. 1455. Od
r. 1497 se obec uvádí již jako příslušná ke Slav-
kovu. Získává ji Žofie – manželka Petra hrabě-
te od sv. Jiří a z Pezinku. Na poč. 16. století
Hodějice získávají společně se slavkovským
panstvím Kounicové. 

K památkám obce patří kaple sv. Bartolomě-
je, postavená stavitelem Čačkou z Lulče v le-
tech 1882–1884. Oltářní obraz sv. Bartoloměje
namaloval, obdobně jako v Heršpicích, akad.
mal. Josef Zelený z Brna. 

Frýbort, Pavel: Dohazovač – Bezpečný pří-
stav je agentura, která osamělým srdcím nabízí
seznámení s vhodným partnerem a poskytuje
rady, jak být při tomto důležitém životním kro-
ku úspěšný. Vyhledávanou pražskou seznamku
založil Honza Jareš, soukromý detektiv z Frý-
bortova románu Bodyguard. Právě v Bezpeč-
ném přístavu na něj čeká jeho nejsložitější kri-
minální případ a z dohazovače se stane málem
obětí rafinovaných zločinců. 

Hammesfahrová, Petra: Matka – strhující
psychothriller, který vám dovolí vydechnout až
na poslední stránce. Uznávaná německá autor-
ka detektivní románů jeho příběh zasadila do
běžného prostředí a jako námět použila citlivé
téma rodinných a mezilidských vztahů. 

Rottová, Inna: Hrátky s přízraky – v novém
společenském románu se autorka věnuje ze-
jména vztahům mezi muži a ženami v nejrůz-
nějších proměnách – od lásky k žárlivosti, od
sexu k lásce, od kolegiality k přátelství… V na-
pínavém příběhu najdeme prvky detektivního
žánru a sci-fi.

Tabášek, Arnošt: Šťastný Milan Chladil –
příběh o životě, kariéře a předčasné smrti naše-
ho předního zpěváka populární hudby Milana
Chladila. V závěru knihy je diskografie Milana
Chladila ze studií Supraphonu. 

Bauer, Jan: Kdo je největší Čech? – výběr
největších a nejpozoruhodnějších Čechů nezá-
visle na anketní nominaci. Autor sestavil živo-
topisný přehled celkem pětapadesáti osobností,
které nabyly širší proslulosti. Chronologicky
řazeno od svatého Václava po Václava Havla. 

Eames, Andrew: Orient Expres Londýn-
Bagdád – autor vyrazil z Londýna do Bagdádu
po trase historického luxusního vlaku Orient
expresu a současně po stopách putování, které
podnikla roku 1928 Agatha Christie.

Flegelová, Sissi: Láska se zakazuje – týden
prázdnin s neznámou skupinou lidí na ostrově
ve Středozemním moři bude pro 14letou Adélu
pěkně vzrušující. A navíc se určitě seznámí se
spoustou zajímavých lidí. 

Cesta do dějin s lovci pokladů – Tajemství
hlubin, hrobky – výpravná publikace obsahuje
řadu příběhů, přibližujících některé fantastické
objevy v historii archeologie a zkoumání moř-
ských hlubin. Příběhy jsou plné neobvyklých
kleteb, náhod a snů, které se stávají skutečností. 

Úplný seznam všech nových knih v městské
knihovně lze pravidelně získávat elektronickou
poštou (e-mailem). V případě zájmu o tuto
službu pište, prosím, na adresu: blazek@za-
mek-slavkov.cz

Mgr. Jiří Blažek, MK ve Slavkově u Brna

V roce 1820 zde byla zřízena pobočka slav-
kovské školy. Od r. 1850 se škola osamostatni-
la a v r. 1857 byla postavena nová školní budo-
va. Ta byla v r. 1909 nahrazena moderní školní
budovou. Dnes se v obci nacházejí tři sportov-
ní areály: fotbalové hřiště se soc. zařízením
a šatnami, Sokolovna s hřištěm a v neposlední
řadě koupaliště.

Ve sbírkovém fondu Historického muzea ve
Slavkově se nachází 6 pohlednic Hodějic.
Z roku 1925 pochází pohlednice se 7 zobraze-
ními obce. Zhruba do téhož období spadá čer-
nobílá pohlednice s vyobrazením kostela, školy
a dvou pohledů na náves. Dálkový pohled na
obec ukazuje černobílá pohlednice ze 70. let
20. století. Další tři pohlednice přibližují po-
hřeb Jakuba Marka – dělníka z Hodějic, který
byl zastřelen při stávce ve slavkovském cukro-
varu 28. 11. 1905.

PhDr. Vladimíra Zichová, HM

HISTORICKÉ MUZEUM
VE SLAVKOVĚ U BRNA

Heršpice pohled na obec – 1927 Hodějice – pohled na obec – 20. léta 20. stol.
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(Dokončení ze strany 1)
které budou potřebovat v první třídě. Ty byly
poskytnuty školou všem zdarma. Máme jednu
třídu prvňáčků, ve které je čtrnáct žáků. Tento
počet by se neměl změnit až do páté třídy.

V novém školním roce zahájilo školní do-
cházku 313 žáků, které učí 20 učitelů. I přes
klesající počty dětí v regionu se na naší škole
počet žáků oproti loňskému roku zvýšil. Zájem
byl tak velký, že jsme museli otevřít dvě páté
třídy.

V průběhu školních prázdnin doznala budo-
va školy dalších změn. Upravili jsme hlavní
vstup do školy, v suterénu bylo provedeno
podřezání budovy za účelem zamezení vlhkos-
ti, v pěti třídách byla vyměněna podlahová
krytina a nová, moderní kotelna nahradila sta-
rou, která již nevyhovovala současným náro-
kům. Navíc jsme oddělili vytápění tělocvičny
od hlavní budovy.

Letošní školní rok bude ve znamení dokon-
čení nového školního vzdělávacího programu.
O jeho zaměření budeme včas rodičovskou ve-
řejnost nejen informovat, ale některé pasáže
budeme s rodiči i konzultovat.

Od září nabízíme našim žákům, kteří chodí
do 1. až 3. třídy, novou službu. Je to ranní dru-
žina, která začíná od 7.00 h a je zdarma.

Které velké akce nás v letošním školním
roce opět čekají ? V prosinci Vánoce s Tyršov-
kou, v lednu lyžařský kurz, v únoru ples školy,
v červnu škola v přírodě a den otevřených dve-
ří. Vladimír Soukop

Poprvé do školy

Debrujárské ohlédnutí
Letní prázdniny utekly jako voda a školy

opět ožily. Koncem září zahájil třetí rok čin-
nosti Klub malých debrujárů pod vedením
p. uč. O. Zehnálkové. V uplynulém školním
roce bylo zapojeno 13 chlapců a děvčat z 3.
až 5. ročníku. „Debrujárský rok“ jsme v září
zahájili tematickým jednodenním zájezdem
po trase Buchlov – Strážnice – Baťův kanál.
Činnost klubu byla zpestřena korenspondeč-
ní soutěží „Einsteinovou stezkou“, kterou
připravili debrujáři ze Stříbra ve spolupráci
s Asociací malých debrujárů ČR. Soutěž od-
startovala v lednu a byla ukončena koncem
května 2005. Všem se líbila, protože děti pl-
nily zajímavé úkoly. V dubnu jsme vycesto-
vali na vědeckotechnický zájezd do Paříže.
V kouzelném městě nad Seinou jsme prožili
nádherné 3 dny. Vedle historických památek
jsme navštívili Městečko vědy a techniky
a Přírodovědné muzeum. Vrátili jsme se spo-
kojení a s řadou nevšedních zážitků. 

Náš Klub přispěl ke zdárnému průběhu zá-
pisu pro budoucí prvňáčky. Vrcholem  naší
činnosti v uplynulém školním roce se stala
prezentace Klubu v květnu na výstavě Em-
bax Print na brněnském výstavišti. Debrujár-
ský stánek měl úspěch a dobře jsme repre-
zentovali náš klub, školu i město Slavkov.

Letos se zapojíme do projektu ke 200. vý-
ročí bitvy u Slavkova, pojedeme na tematic-
ký zájezd na severní Moravu, budeme se pre-
zentovat na veřejnosti. V plánu je také
zahraniční výjezd na jaře příštího roku.

O. Zehnálková

Už zase fouká ze strnišť, je tu podzim a s ním
nový školní rok. Nejeden malý i velký si po-
vzdechne, jak rychle nám to léto a prázdniny
utekly. Už zase se listuje v učebnicích, obalují
sešity a nutí šedé buňky mozkové k činnosti.

Ale není na ZŠ Komenského jen práce a stu-
dium, zažijeme zde i hodně zábavy a legrace.
Děti si mohou vybrat ze široké nabídky krouž-
ků, budou se zúčastňovat mnohých sportov-
ních akcí a kulturních představení stejně jako
v loňském roce.

Zažijí soutěže a výlety, na které budou vzpo-
mínat, jako třeba bývalé páté třídy na ozdravný
týden ve Svojanově. Předletní počasí svádělo

Družina má nyní dvě oddělení, které navště-
vuje šedesát dětí. S nimi pracuje paní vychova-
telka J. Pončíková a vedoucí D. Andrlová. Prá-
ce v ní se řídí organizačním řádem, který
vypracovává ředitel školy Jaromír Pytela a zá-
stupkyně pro 1. stupeň základní školy paní
Hana Stárková. Mezi nejčastější aktivity může-
me počítat pohybové, výtvarné, rukodělné, hu-
dební, taneční i literárně dramatické dovednos-
ti. Jsou instalovány výstavky prací žáků, které
má možnost zhlédnout i slavkovská veřejnost,
zvláště při zápisu žáků do prvních tříd. 
• Který nejhezčí zážitek s dětmi máš?

Bylo to už před pár lety, v Boby centru
v Brně, kam jsme přijeli s dětmi na vystoupení
Dády Patrasové. Pořad se jmenoval „Čokolá-
dová školička“. Zde naše dvě žákyně, nyní už
slečny, získaly věcné ceny. Dále pak ráda
vzpomínám na akce se školní družinou z Vá-
žan nad Litavou – konkrétně na fotbalové ut-

k procházkám, soutěžilo se ve fotbale, strašilo
se u táboráku, společnost nám dělal i kůň.

Školní výlety jsou zkrátka zábavné a my se
na ně můžeme už teď těšit.

Mgr. Jana Formánková

Už zase fouká ze strnišť

Vzpomínka na ozdravný pobyt ve Svojanově –
jedna z vycházek.

kání, které jsme bohužel i přes velkou přípravu
prohráli.
• Jaká je spolupráce s vedením školy?

Spolupráce s vedením školy je samozřejmě
na dobré úrovni.Vedení školy se nám snaží vy-
cházet vstříc. Jediné, co nás trápí a nyní spo-
lečně řešíme, je to, aby ŠD měla větší třídy.
Moje soukromé přání je to, aby byla družinka
umístěna v klidnější části školy.
• Jakého jsi dosáhla vzdělání?

Paní Dana mě prozradila, že má tři maturity.
První na Gymnasiu v Bučovicích a další dvě na
Pedagogické škole v Kroměříži. Je to obor uči-
telství pro MŠ a obor vychovatelství.

Na závěr své návštěvy jsem popřál paní
Daně i její kolegyni hodně pracovního elánu,
osobních úspěchů a hlavně pevné nervy. Ať se
jim práce daří, ať je děti mají rády, což je nej-
větší ocenění každého pedagoga.

Rozmlouval a zpracoval Mgr. Alois Rotrekl

Významné jubileum
Děti na výstavě Staré židovské město Austerlitz.

Zprávy ze Z· Tyr‰ova
www.zsslavkov.cz

Informace ze Základní ‰koly Komenského námûstí

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je
17. října. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl
strany formátu A4. U delších příspěvků se pisatel vystavuje
možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Vaše pří-
spěvky zasílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě. (red)P

o
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a

Nedílnou součástí Základní školy Komenského náměstí je školní družina, v jejímž čele je již
desátý rok vedoucí vychovatelkou paní Danuše Andrlová. S paní Danou jsem si povídal o pro-
vozu družiny, její koncepci, různých mimoškolních aktivitách a činnostech.
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XX. setkání autorů literatury faktu se konalo již podruhé v Letohra-
dě, městě v podhůří  Orlických hor. Ve dnech 20.–22. září se zde opět
setkali autoři literatury faktu a jejich hosté, kolegové spisovatelé ze
Slovenska. Součástí programu bylo vyhodnocení soutěže o Cenu E. E.
Kische za uplynulý rok (ve spolupráci s Nadací E. E. Kische a Obcí
spisovatelů). Setkání se konalo za účasti několika radních Pardubické-
ho kraje, který poskytl celé akci všestrannou záštitu.

Výsledky soutěže o Cenu E. E. Kische:
Hlavní cenu za českou literaturu faktu získalo dílo autorů Romana

Cílka a Miloslava Moulise Dokonáno jest…! Kniha s podtitulem
Osudný březen 1939 – pohled do zákulisí je mnohostranně pestrým zo-
brazením doby, kdy jedna země v srdci kontinentu před zraky pouze
přihlížejícího světa přišla o svobodu a o vše, co jí bylo vlastní. Časově
je rámec děje sevřen obdobím od Vánoc 1938 do dubna 1939, kdy
se příchodem do Prahy ujal funkce říšský protektor Konstantin von
Neurath. 

Hlavní cenu ve slovenském jazyce získal vynikající publicista a re-
portér z proslulé smenárské reportážní školy Slavo Kalný za knihu
Páni novinári: Portréty desiatich nežijúcich novinárov.

Dalšími oceněnými se stali:
Vladimír Babnič za knihu – Vo velkej vojne malá vojna
Ivan Brož – Masarykův vyzvědač
Oldřich Šuleř – Laskavé podobizny
Zora Dvořáková – Politikové na útěku
Richard Sobotka – Hurá na medvěda
Jiří Bílek – Hádanky naší minulosti (4 díly)
Anton Hykisch – Jako chutí politika
Ján Papco – Rakúsky barok a Slovensko
Podrobnější informace o dalších oceněných knihách můžete získat

na e-mailové adrese: blazek@zamek-slavkov.cz. 
Mgr. Jiří Blažek, HM ve Slavkově u Brna

Cena E. E. Kische za literaturu faktu 2004

V neděli 4. září se pěvecký sbor Gloria
prezentoval se svým programem na hudeb-
ních slavnostech v družebním městě Homu.

Jak vyplývá z názvu, Gloria je chrámový
sbor, jehož repertoárem jsou hlavně sakrální
skladby. Pro své vystoupení v Homu si zpě-
váci připravili i několik starobylých národ-
ních písní z Moravy a Slezska, dvě barokní
písně od Adama Václava Michny z Otradovic
a Ave verum W. A. Mozarta. I když je slav-
kovský sbor v mnoha ohledech jiný než
ostatní účastníci slavností, byl poprávu za
svůj výkon ohodnocen upřímným potleskem.

Hudba a zpěv, víno a dobrá nálada jsou
mostem mezi lidmi bez rozdílu národnosti či
vyznání. Toto tvrzení bylo úspěšným koncer-
tem našich zpěváků v Hornu potvrzeno.

PhDr. Hana Sokoltová 

Pěvecký sbor Gloria se představil v družebním Hornu

Vzpomínka na léto
Koncem června uspořádaly vy-

chovatelky ŠD spolu s dětmi pik-
nik.

Každé z dětí přineslo různé dob-
roty – nechyběly sladkosti včetně
domácí bábovky a mufínků.

Také tvarohový dort od vycho-
vatelky J. Pončíkové byl vynikají-
cí. Ochutnali jsme i hrozny, me-
loun, slané tyčinky, oříšky
a oplatky… To vše jsme zapíjeli
colou.

Pavel Dohnalík si pro zpestření
připravil kouzla. Mezi hodováním
jsme si i zazpívali.

Je jasné, že po takovém mlsání
pro děti připravenou svačinku už
nikdo nejedl! Tu si všichni odne-
sli domů spolu se zážitkem z pří-
jemně prožitého odpoledne. 

Bylo to zároveň velmi pěkné
rozloučení s uplynulým školním
rokem.

Vychovatelka D. Andrlová
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�� BISTRO u čerpací stanice UNICORN Ho-
dějice hledá do hlavního prac. poměru servír-
ky. Praxe nutná. Tel.: 605 512 657.

�� PRODÁM stavební pozemek ve Slavkově,
Zlatá Hora, 950 m2, šíře 20 m, všechny inž.
sítě, cena dohodou. Tel.: 544 227 096 po 19. h

�� PROVEDU malířské a natěračské práce
a drobné zednické práce. Mobil: 606 189 879,
tel.: 517 379 732.

�� PRODÁM DR. BYT 2+1 ve Slavkově, síd-
liště Nádražní 1182, 1. patro + malá zahrádka.
Cihla, parkety, tapety, pův. jádro, s nábytkem,
ihned k nastěhování. Cena 890 000 Kč. Při
rychlém jednání sleva. Tel. 602 491 539.

�� KOUPÍM staré vybavení stolařské nebo
restaurátorské dílny, funkční i poškozené stro-
je a nástroje. Tel.: 736 539 029.

�� NABÍZÍME ŽALUZIE, sítě proti hmyzu. Ce-
nová nabídka zdarma. Tel.: 775 977 103.

�� MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732
236 410, 544 223 504.

�� MOULIN ROUGE BRNO přijme servírky,
společnice, tanečnice a tanečníky. Ubyto-
vání zajištěno. Vysoký výdělek. Tel.: 604 234
234, 608 302 003. brno.moulinrouge.cz

�� KOUPÍM MENŠÍ RD ve Slavkově i pro
rekonstrukci. Ideálně velikost 3+1, dvorek
nebo menší zahrádka, dobré parkování.
Tel.: 603 459 837 nebo lenakra@seznam.cz.

�� VÝROBA OCHRANNÝCH SÍTÍ proti hmyzu
a řetízkových žaluzií za nízké ceny dle vašich
rozměrů. Slevy montérům. Tel.: 607 522 744.

�� KOUPÍM DŮM ve Slavkově u Brna se za-
hradou. Tel.: 724 243 583, 724 265 298.

�� HLEDÁME obsluhu na ruční mytí a čiště-
ní automobilů na čerpací stanice UNICORN
Hodějice. Tel.: 724 343 821.

�� UPEČU JAKÉKOLI CUKROVÍ a dorty ke
všem příležitostem. Např. svatba, křtiny, na-
rozeniny, Vánoce, Velikonoce – levně a z do-
mácích produktů. Tel. 608 637 524.

INZERCE

R O D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Vzpomínka
Dne 30. září by se dožila 100 let naše maminka, paní

M A R I E  L A H O D O V Á

Stále s láskou vzpomínají
dcera Jarmila s manželem a vnučky Ivana a Hana.

Vzpomínka
Dne 10. října 2005 uplyne 10 let, kdy nás navždy opustila

naše maminka, babička, sestra a teta, paní

M A R I E  PAT Í K O V Á

Za vzpomínku děkují dcery Ludmila a Marie s rodinami..

Vzpomínka
Dne 18. září 2005 uplynuly 2 smutné roky od úmrtí mé jediné

sestry, paní

MARGITY PROKOPOVÉ
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.

S láskou a úctou vzpomíná sestra Olga Pruchová s rodinou.

Opustili nás
Miroslav Moric (79) 23. 8.
Ludmila Hudečková (73) 26. 8.
Lubomír Chudárek (39) 30. 8.
Oldřich Klobas (72) 7. 9.
Ladislav Florian (48) 8. 9.
Imrich Štvarták (70) 8. 9.
Anna Macháčková (75) 8. 9.
Věra Voděrová (68) 9. 9.
Emilie Zvonková (92) 17. 9.

Va‰e pfiíspûvky posílejte na

info@bmtypo.cz

V návaznosti na můj předprázdninový člá-
nek si vás dovoluji oslovit s několika informa-
cemi ze života Jihomoravského kraje. Je mno-
ho zásadních věcí, které jsou v pohybu
a významně se dotýkají každého z nás. Je těž-
ké zvolit to rozhodující téma a vměstnat ho do
prostoru, který je mi k dispozici. Pro tento
vstup volím téma investiční priority v oblasti
dopravy.

Dnes 19. 9. 2005, kdy píšu tyto věty, byl po-
ložen základní kámen nového odbavovacího
terminálu na letišti v Brně. Jihomoravský kraj
se realizací tohoto projektu stane regionem,
který bude dlouhodobě přístupný pro leteckou
dopravu z významných evropských center. Od
začátku roku se denně můžete dopravit do Lon-
dýna, za pár týdnů to bude denně do Mnichova
a chystá se linka do Itálie. Brněnské letiště pro-
žívá renesanci a stává se rozhodujícím fakto-
rem pro výrazný rozvoj celého jihomoravského
regionu. Jen díky koncepčnímu přístupu zá-
stupců kraje, a to zvláště při sestavování priorit
investic do území, se daří realizovat rozhodují-
cí stavby pro trvale udržitelný rozvoj našeho
kraje.

Další oblastí, která je významná nejen pro
nás občany kraje, ale i pro rozvoj území, je sil-

niční síť, a to především její plošná obnova. Po
několika letech náročných příprav se zastupite-
lé kraje rozhodli zásadně urychlit obnovu sil-
niční sítě komunikací II. a III. třídy. Bylo roz-
hodnuto posílit roční investiční balík, který se
pohybuje ve výši cca 400 mil. korun o 850 mil.
korun v následujících dvou letech. Je pravdou,
že zanedbanost silnic těchto tříd se pohybuje
někde kolem čtyř miliard, ale i výše zmíněná
částka, která bude realizována úvěrem, umožní
vyřešit jen nejhorší úseky silnic a hlavně hava-
rijní stav velké části mostních objektů. Tímto
krokem se přiblížíme námi plánovanému dlou-
hodobě udržitelnému stavu našich komunikací.

Vážení spoluobčané, ve čtvrtek 22. 9. se
uskuteční zasedání krajského zastupitelstva.
Jedním z podstatných bodů tohoto zasedání
bude řešení problematiky krajských nemocnic.
Jsem přesvědčen, že informace z tohoto jedná-
ní zastupitelstva pro vás budou zajímavé a rád
je pro vás příště zprostředkuji. 

Těším se na shledanou. Dušan Jakoubek
Očekávám vaše otázky, připomínky, pod-

něty a případně i polemiku na vámi zvolená
témata (jakoubek@cdcgolf.cz), (mob. tel.
724 020 114). 

Zájezd Klubu důchodců
Na základě provedení ankety o zájezdech

pořádá KD 20. října zájezd do Ivančic (rodiš-
tě V. Menšíka a A. Muchy) a Moravského
Krumlova (Slovanská epopej A. Muchy). Při-
hlášky včetně zálohy (člen 100 Kč, nečlen
150 Kč) se přijímají 5. a 6. října od 14 do 17
hodin v KD v Penzionu. az

Vinobraní
Zveme všechny v sobotu 8. října do res-

taurace Gól na vinobraní. Začátek je ve 20
hodin, hrají Kozlíci. Zve Klub důchodců

Zprávy z Jihomoravského kraje

Občanské sdružení „Na počátku“ usiluje
o ochranu a rozvoj lidského života.

Provozuje azylové domy pro těhotné ženy
v tísni, které si přejí své dítě donosit, ale ve
svém prostředí k tomu nemají podmínky, jsou
oběťmi domácího násilí, dostávají se do krizo-
vé situace.

Občanské sdružení „Na počátku“ vzniklo
především proto, aby se nenarozeným dětem
dostalo to, co jim náleží – úcty, milého přijetí
a zabezpečení, a to i tehdy, když jim to jejich

maminky nemohou poskytnout, protože jim
k tomu chybí základní prostředky, uspokojivé
bydlení, bezpečí. 

Mnoho těhotných žen, které se ocitly v těž-
ké životní situaci, o možnosti pomoci tohoto
sdružení neví a volí potrat. Pokud o takové
ženě víte, poraďte jí. Pomůžete zachránit ne-
vinného tvorečka.

Nepřetržitá telefonní služba je na čísle
548 221 405. Sídlo sdružení je v Brně, Sobě-
šická 60. zsch

Charita informuje
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Potřebujete pomoci při vyřizování úředních
náležitosti? Nevíte si rady s vyplněním tiskopi-
sů? Poskytneme vám základní informace ohled-
ně sepsání závěti, zajištění sporožirového účtu.
Pomůžeme vám s dořešením některých finanč-
ních otázek spojených s odchodem do Domova

Charitní sociálně právní poradna
pokojného stáří (prodej nemovitostí, vyplnění
daňových přiznání, zajištění znalce, aj.). 

Hlavní náplní projektu Charitní sociálně-
právní poradny je poskytování komplexních
informací a rad klientům podle jejich potřeb
a přání, ale také zajištění příslušných míst, kde
se jim dostane odborné pomoci. Pracovnice so-
ciální poradny provází klienty po celou dobu
jejich potíží, spolupodílí se na jejich řešení
a následné prevenci. V případě potřeby zajistí
za klienta nezbytné úkony (vypsání žádosti,
sjednání schůzky s pracovníkem úřadu, notá-
řem, znalcem, aj.)

Důsledně usilujeme o to, aby naši především
starší nebo sociálně slabší občané netrpěli ne-
znalostí svých práv a aby nebyli omezeni v do-
stupnosti služeb, sociálních dávek či jiné po-
moci v důsledku vysokého věku, tělesného, či
duševního postižení. 

Schůzky s klienty: 1. pátek v měsíci 15–17
hodin v místnosti u charitního skladu na poli-
klinice ve Slavkově u Brna. Kontaktní osoba:
Oldřiška Machalová z Farní charity Bučovice,
telefon: 737 234 086, denně 16–17 h.

V současné době je dokončena nejnáročněj-
ší etapa – výmalba stěn chrámové lodi a stropu.
Restaurátoři obnovili již pět reliéfů sousoší,
které dostaly novou podobu v barevnosti šedé-
ho odstínu. Dokončení výmalby je plánováno
začátkem listopadu, restaurování kazatelen
bude trvat zřejmě o něco déle.

Největším problémem pro farnost je získání

Chcete umût doma lépe
vzájemnû komunikovat? 

Přijďte si poslechnout, co o tom říkají i od-
borníci. Přednášky se konají (snad už po sk-
lizni na vašich zahrádkách a políčkách) v Zá-
kladní škole na ulici Tyršova 977 ve Slavkově
u Brna vždy od 18. hodiny.

St 19. 10., téma: „Komunikace v rodině“
Přednáší MUDr. Viktor Hartoš, primář dět-

ské psychiatrie v Brně.
St 26. 10., téma: „Komunikace a pomoc

starým lidem v rodinách“ – s ohledem na de-
menci a Alzheimrovu chorobu. Přednáší H.
Prchalová, sociální pracovnice a zástupkyně
ředit. Denního centra sociálních služeb ČCE
v Brně a Zd. Choura, pracovník úlevové péče
a organizátor svépomocných skupin pečují-
cích o člověka s demencí a s Alzheimrovou
chorobou.

Čt 3. 11., téma: „Jak se v rodině navzájem
domluvit“. Přednáší Mgr. Vít Janků, terapeut
z manželské a rodinné poradny Bethesda,
Brno.

St 9. 11., téma: „Rodina v civilizačních
proměnách v současnosti a blízké budoucnos-
ti“. Přednáší PhDr. Josef Zeman, CSc., ve-
doucí manželské a rodinné poradny Bethesda,
Brno.

Na setkání s vámi, aktivními posluchači
a diskutéry, se těší přednášející a ekumeničtí
organizátoři tohoto cyklu – J. Řezníčková, M.
Vavro, J. Chládek a M. Vostřel. Vstupné dob-
rovolné. mv

Výmalba farního kostela pokračuje
financí k pokrytí částky podílu vlastníka. Pro-
síme o finanční podporu akce výmalby kostela.
Finanční příspěvky můžete také zasílat na náš
účet u České spořitelny, číslo 15 61 23 43
89/0800. Můžeme vystavit také doklad o daru
k snížení základu daně do vašeho účetnictví.
Děkujeme.

P. Milan Vavro, farář

Dûti, pojìme hledat poklad!
Sejdeme se v sobotu 8. října v 9.30 h u fary

Církve československé husitské, na Jiráskově
ul. č.p. 959 ve Slavkově u B. a vydáme se do
místní Obory, nejlépe ve sportovním obleče-
ní. Do oběda poklad určitě najdete a rozdělíte
si ho. Žádné pomůcky si přinášet nemusíte,
jen chuť si zasoutěžit se sebou i druhými.

Těší se na vás Milan Vostřel, farář a po-
mocníci.

Církev adventistů s. d. se schází ve Slavko-
vě u Brna k sobotním bohoslužbám, které
probíhají vždy ve dvou částech. V 9 hodin za-
číná studium Božího slova pro dospělé a so-
botní školka pro děti, po krátké přestávce pak
následuje od 10.30 hod. kázání. V říjnu vás
zveme na soboty 1., 15. a 29. 10. do domu
Církve husitské (CČSH) na Jiráskově ulici
č. 959 (vedle Hasičské zbrojnice). 

Ze studia Markova evangelia: Děti. Komu-
nikovat s dětmi vyžaduje schopnost vystoupit
z vlastního světa. Je třeba naslouchat a snažit
se chápat zcela odlišný myšlenkový svět. Li-
dem, kteří se snaží pro sebe vždy něco vytě-
žit, zbývá na děti jen velmi málo času. Ježí-

šův postoj k dětem výmluvně ukazuje na jeho
otevřenost vůči druhým bez ohledu na jejich
postavení a důležitost. Řekl: „Nechte děti při-
cházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým
patří království nebeské. Amen, pravím vám,
kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě
do něho nevejde.“ (Mk 10,14-15) 

V dětech je nevinnost, otevřenost, důvěra
a pokora; mnohem méně tíhnou k odsuzování
či předsudkům. Děti jsou bezmocné a plně
závisí na lásce rodičů, kteří pro ně udělají, co
ony samy pro sebe udělat nemohou. Není
divu, že je Ježíš vyzdvihuje jako příklad.

Bližší informace na tel.: 732 974 007, (kazatel
Jakub Chládek), www.casd.cz. (ch)

Z Církve adventistů sedmého dne

Pfiedná‰ky pro vefiejnost v sále 
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 16.15 hod.
2. 10. Sjezd v Bludovicích 
9. 10. Jak máme slouÏit Bohu

16. 10. Soudn˘ den, období strachu nebo nadûje?
23. 10. Jak nalézt útûchu ve v‰ech na‰ich souÏeních?
30. 10. Jak skuteãn˘ je pro vás BÛh?
Pfiístupné vefiejnosti, vstup voln˘ – jste srdeãnû zváni.

Ze střeleckého sportu
Upozorňujeme všechny zájemce

o sportovní střelbu, že v sobotu 8. října
začíná svým prvním kolem již pátý roč-
ník „Zimní střelecké ligy“, kterou pořádá
sportovně střelecký klub 0750 E-com
Slavkov na Zámecké střelnici firmy E-
com s.r.o.

Kromě toho zveme všechny zájemce
o střelbu k návštěvě výše zmíněné střel-
nice, kde se mohou seznámit se zbraně-
mi i se střelbou z nich. Zájemce o získá-
ní zbrojního průkazu upozorňujeme, že
stále probíhá příprava ke složení zkoušek
odborné způsobilosti včetně provedení
zkoušek. jg
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Integrovaná střední škola ve Slavkově u Brna
během své existence prošla mnoha názvy a měla
řadu různých zřizovatelů. Byla založena jako
Zemská odborná hospodářská škola v roce 1905.
Tato zemědělská škola byla transformována
v roce 1982 na Střední odborné učiliště zeměděl-
ské a v roce 1994 získala současný název Inte-
grovaná střední škola, protože došlo k integraci
studijních a učebních oborů.

V roce 1998 byly pod Ministerstvem školství
mládeže a tělovýchovy ČR v rámci optimalizace
středních škol sloučeny tři blízké školy, a to Inte-
grovaná střední škola Tyršova Slavkov u Brna
a ISŠ managementu a služeb Čelakovského Slav-
kov u Brna a SOU strojírenské Rousínov. Z těch-
to škol byla vytvořena jedna škola pod součas-
ným názvem a dvěma odloučenými pracovišti.
Stala se největší školou regionu s osmi sty žáky.

V současnosti škola nabízí čtyřletý studijní
obor Hotelnictví a turismus, nástavbové obory
Podnikání a Oděvnictví s možností získání matu-
ritních vysvědčení. Dále připravuje žáky pro bu-
doucí povolání v šesti učebních oborech zaměře-
ných na obchod a služby. Mezi opravárenské
obory patří Automechanik, Klempíř pro strojí-
renskou výrobu a Opravář zemědělských strojů .
Dále se vyučují obory kuchař-číšník pro pohos-
tinství, prodavač smíšeného zboží a krejčí. Po
sloučení byly ponechány obory nekonkurující
žádné střední škole v regionu a zabezpečující ab-
solventům jejich uplatnění po úspěšném ukonče-
ní studia.

V poslední době prochází škola i řadou změn
k zabezpečení kvalitní přípravy studentů, zlepše-
ní výukových prostor a zázemí pro žáky i pra-
covníky. V roce 2000 byla realizována půdní ná-
stavba s pěti novými učebnami a sociální
zabezpečením.

V loňském roce byla zrekonstruována a zmo-
dernizována kuchyň a jídelna podle nových hygi-
enických norem. Slouží nejenom studentům, za-
městnancům a veřejnosti, ale i jako výukové
prostory pro učební obor kuchař-číšník pro po-
hostinství. V letošním roce byly postaveny nové
cvičné kuchyňky a učebny pro kuchaře. Všechny
tyto výstavby a modernizace si vyžádaly investič-
ní finanční prostředky ve výši 30 milionů korun.

Škola nabízí pro dojíždějící žáky i ubytování
ve vlastním Domově mládeže s možností celo-

denního stravování. Ubytovaní podle svého zá-
jmu a schopností pracují v různých zájmových
kroužcích.

Při škole je zřízen Nadační fond Student. Jeho
úkolem je získávat finanční prostředky od růz-
ných sponzorů, rodičů žáků aj. a přispívat ke
zkvalitnění výuky, technického vybavení školy,
na odborné stáže žáků apod.

V rámci zahraničních praxí absolvují každým
rokem studenti Hotelnictví a turismus výměnnou
stáž ve francouzské hotelové škole v lázeňském
městě Contrexéville. Podílejí se zde na přípravě
francouzských i českých specialit a jejich pre-
zentaci. 

Velkého úspěchu dosahují tradičně naši stu-
denti ukázkami barmanských dovedností na
předváděcích akcích ve francouzských hotelích.
Spolupráce s Nadačním fondem Student je na
velmi dobré úrovni a důkazem toho kromě jiné-
ho je i zakoupení nového vozidla pro kvalitnější
výuku žáků autoškoly.

Dále velice prospěšná spolupráce je s Měst-
ským úřadem Slavkov u Brna i ostatními organi-
zacemi a institucemi.

Oslavy 100. výročí založení Integrované
střední školy ve Slavkově u Brna

Program oslav
Pátek 11. listopadu
11.00 h Slavnostní shromáÏdûní ãestn˘ch hostÛ, spon-

zorÛ a zamûstnancÛ (‰kola – sportovní hala)
11.30 h Oficiální zahájení oslav
12.00–13.30 h Den otevfien˘ch dvefií (prohlídka ‰koly,

raut)

Sobota 12. listopadu
9.00–9.30 h Zahájení a pfiivítání absolventÛ, b˘val˘ch

zamûstnancÛ a hostÛ (‰kola – sportovní hala)
9.30 h Den otevfien˘ch dvefií (prohlídka ‰koly)

13.00 h Slavnostní prÛvod absolventÛ
14.00 h Setkání absolventÛ a b˘val˘ch zamûstnancÛ

‰kol s vedením IS· (spoleãensk˘ sál a res-
taurace Bonaparte, Slavkov u Brna)
• Slavnostní zahájení (vedení ‰koly, mûsta,

kraje)
• Ukázky ãinnosti ÏákÛ ‰koly (barmani, ku-

chafi-ãí‰ník, hotelnictví a turismus, krejãí –
módní pfiehlídka, taneãní krouÏek apod.)

• Individuální setkání absolventÛ a zamûst-
nancÛ ‰kol

Nedûle 13. listopadu
9.00–9.30 h Zahájení a pfiivítání zájemcÛ o studium

a hostÛ (‰kola – sportovní hala)
9.30 h Den otevfien˘ch dvefií (prohlídka ‰koly vãetnû

informací o studijních a uãebních oborech)
Ukázky ãinnosti ÏákÛ ‰koly (barmani, kuchafi-
ãí‰ník, hotelnictví a turismus, krejãí – módní
pfiehlídka, taneãní krouÏek ap. – sportovní hala)

13.00 h Závûr a zakonãení (‰kola – sportovní hala)

SCHÉMA HISTORICKÉHO VÝVOJE INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY VE SLAVKOVĚ U BRNA

ZALOÎENÍ ·KOLY

100
V¯ROâÍ

ZALOÎENÍ ·KOLY

100
V¯ROâÍ
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� �Integrovaná stfiední ‰kola (1998)

Integrovaná stfiední ‰kola (1994)

Stfiední odborné uãili‰tû zemûdûlské
Hotelová a rodinná ‰kola (1993)

Stfiední odborné uãili‰tû zemûdûlské
Rodinná ‰kola (1991)

Stfiední  odborné uãili‰tû zemûdûlské (1982)

Stfiední odborné uãili‰tû strojírenské (1991)

Stfiední odborné uãili‰tû (1980)

Odborné uãili‰tû (1973)

UãÀovské stfiedisko (1958)

Zemûdûlské odborné uãili‰tû
a lesnické odborné uãili‰tû (1974)

Integrovaná stfiední ‰kola
managementu a sluÏeb (1994)

·kola v˘robních druÏstev (1954)

SOU âSVD (1953)

Základní odborná ‰kola pro instalatéry (1948)

Základní odborná ‰kola (1945)

Zemûdûlské odborné uãili‰tû (1964)

UãÀovská zemûdûlská ‰kola (1953)
Zimní mistrovská ‰kola zemûdûlská (1958)

Zimní rolnická ‰kola (1943)

Odborná hospodáfiská ‰kola (1933)

Zemská odborná hospodáfiská ‰kola (1905)

Základní odborná rolnická ‰kola (1949)

Slavkov u Brna, Tyr‰ova 479 Slavkov u Brna, âelakovského 689Rousínov, Kalouskova 35

Věřím, že škola v současnosti navazuje na prá-
ci svých předchůdců, bývalých ředitelů, pedago-
gických a ostatních pracovníků, kterých za sto let
jejího trvání představuje několik generací. Sna-
hou nás všech je kvalitně připravovat studenty
pro možnost dalšího vzdělávání na vyšších od-
borných a vysokých školách a pro budoucí povo-
lání. 

Přeji naší škole, pracovníkům, studentům a žá-
kům do druhé stovky své činnosti hodně kvalit-
ních úspěchů a co nejlepší výsledky ve své práci.
Jen tím bude pokračovat šíření dobrého jména
školy, která si to svojí historií, tradicí a součas-
ností určitě zaslouží.

Ing. Miloš Žoček, ředitel

Budova Integrované střední školy ve Slavkově u Brna
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Mistrovství âeské republiky
v zimním plavání, prsafisk˘ zpÛsob

Uskuteční se na koupališti ve Slavkově
v sobotu 15. října od 10.30 hodin. V osmi
rozplavbách se představí kompletní česká
špička zimního plavání s několika účastníky
mistrovství světa a Evropy a s několika čes-
kými a slovenskými přemožiteli kanálu La
Manche a Gibraltarského průlivu.

V osmi kategoriích se bude soutěžit o stej-
ný počet sad medailí. Pořadatelem je mist-
rovský oddíl zimních plavců z let
2003–2005, brněnský klub FIDES. Jeho
plavci by rádi z „domácího“ slavkovského
bazénu vytěžili alespoň třetinu z celkového
počtu medailí.

Ing. Petr Mihola, TJ FIDES Brno

Chráněná příroda (11)
(Pokračování z čísla 8/2005)

Bílé Karpaty se rozkládají po obou stranách čes-
ko-slovenské hranice. Na nejvyšší hoře tohoto poho-
ří, 870 metrů vysoké Velké Javořině, se na uctění pa-
mátky tragicky zesnulého ministra životního
prostředí Josefa Vavrouška, kterého zasypala spolu
s jeho dcerou ve slovenských Roháčích sněhová lavi-
na, konají silvestrovské česko-slovenské srazy, vy-
jadřující sounáležitost našich národů. Skvostné buči-
ny často tvoří zdejší lesní porosty, které jsme mohli
pozorovat poblíž Vršateckého bradla, v jarním aspek-
tu s kvetoucími rostlinami jedovatého vraního oka
čtyřlistého (Paris quadrifolia) a nenápadně zeleně
kvetoucími bažankami lesními (Mercurialis peren-
nis). Něžnou hebkost svěžích rostlin jsme vnímali
v kulise zpívajících ptačích obyvatel stromového pat-
ra květnatých bučin s hlasitým „cipp, cipp, cipp“
drozda zpěvného (Thurdus philomelos). Jeho hnízdo,
jímž je pevná miskovitá stavba ze suchých stonků,
stébel a mechu, zevnitř hladce vymazaná jemnou dře-
vitou hmotou jsme mohli pozorovat jenom daleko-
hledem v korunách vtroušených jehličnanů. 

Naše putování po lesních cestách nás stálo chvíli
strachu, když jsme nastoupili do vlaku na jiné stani-
ci, než na které jsme vystupovali. Měli jsme totiž za-
koupenou hromadnou jízdenku a jeden z nás tvrdil,
že podle platných předpisů Československých drah je
nutné při použití hromadné slevy nastoupit do vlaku
v téže stanici, v níž jsme vystupovali. Zpáteční cesta
do Olomouce přes Přerov ale proběhla zcela v pokli-
du a večer nás ve svých zdech opět přívětivě přivíta-
ly vysokoškolské koleje.

Na studentská léta se vzpomíná hezky. Chci vás ale
pozvat do partie CHKO Bílé Karpaty snadněji pří-
stupné z našeho města, a to do její střední části. Sho-
dou okolností zde mezi obcemi Dolní a Horní Němčí

leží obec jménem Slavkov. Odtud v době mých vyso-
koškolských studií vedlo na lokalitu Porážky několik
cest, ale všechny byly jílovité. Mnohokrát jsem je
prošel pěšky ve dne, někdy i v noci. Celkem třikrát
jsem vedl tento tábor. Jeho symbolem byl dřevěný
přístřešek přikrytý pogumovanou plachtou z nafuko-
vací haly, kterou jsme společně se spolužákem Leo-
šem Tomanem vytáhli z bláta nedaleko Záhlinických
rybníků. Pod tímto přístřeškem jsme provozovali
společnou kuchyni, jídelnu a společenskou místnost
sloužící k mnoha činnostem. Zněly odtud debaty, pís-
ně a mnozí zde někdy i usínali. Místo plotny k vaře-
ní jsme používali škrabadlo na boty, díky němuž měl
čaj, zde v kotlíku připravený z vody pocházející ze
studánky vytékající z mokřiny zvané Kolo, kterou
jsme při cestě pro vodu museli překonat po pěšině
zpevněné větvemi odsekanými ze suchých smrčků,
charakteristickou uzenou příchuť. Moje skautská vý-
chova našla na tomto táboře své uplatnění. Nebyl to
ale tábor sloužící k rekreaci, nýbrž jeho posláním
bylo zabezpečit kosení výše zmíněné rezervace, dnes
národní přírodní rezervace Porážky, kde jsou hlavním
předmětem ochrany květnaté bělokarpatské louky.
Tyto louky představovaly v minulosti a dodnes ve
zbytcích představují fenomén s neobvyklou pestrostí
druhů, které na nich rostou. V jejich bylinném patru
mají významný podíl pestré květiny a častý je na nich
výskyt na zemi rostoucích orchidejí. Další jejich sou-
částí byly rozptýlené duby, které jim dodávaly vzhled
rozkvetlé zahrady. Tyto duby ale překážely intenzifi-
kaci socialistického zemědělství, a proto byly na Po-
rážkách vykáceny. Svahy na měkkých flyšových se-
dimentech, které budují Bílé Karpaty, ale po deštích
ujíždějí a na Porážkách tomu nebylo jinak. 

(Pokračování v příštím čísle)
RNDr. I. Novotný

Fotbal v říjnu
V měsíci říjnu se hrají na stadionu tato

mistrovská utkání:
Slavkov A – I. A. tř. JmKFS
so 1. 10. – RAFK Rajhrad, začátek v 15.30 h.
so 15. 10. – Sokol Dědice, zač. v 15.00 h.
so 29. 10. – SK Újezd u Brna, zač. ve 14.00 h.
Slavkov B – IV. tř. Vyškovska
ne 9. 10. – TJ Milešovice, zač. v 10.00 hod.
ne 23. 10. – SK Křenovice B, zač. v 10.00 hod.
Dorost – I. tř. JmKFS
so 1. 10. – SK Líšeň, zač. ve 13.00 h.
so 15. 10. – Sj Vel. Pavlovice, zač. ve 12.30 h.
so 29. 10. – Zemas Hovorany, zač. v 11.30 hod.
st. a ml. žáci – I. tř. JmKFS
so 8. 10. – SK Hodonín B, začát. v 9 a v 10.45 h.
so 22. 10. – Zemas Hovorany, zač. v 9 a v 10.45 h.
st. a ml. přípravka – OS Vyškovska
so 8. 10. – 1. FK Drnovice A, začátky ve 14 h.

Příjem inzerce
do zpravodaje

info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853

Tai Chi je stará forma bojového umění, pochá-
zející z Číny. Jako účinné bojové umění bylo a je
výsadou malého počtu těch, kteří mohou cvičení
věnovat významný kus života. Avšak Tai Chi
jako harmonizace, meditace v pohybu a zdravot-
ní cvičení, nevyžaduje žádné zvláštní nasazení sil
a je dostupné prakticky všem.

Pohyby jsou měkce vedeny po křivkách, jako
tekoucí voda nebo plující oblaka. Cvičit může
každý, kdo je schopen chůze – dalších schopnos-
tí netřeba. Tai Chi je vhodné pro všechny bez
omezení věku, kondice, zdravotního stavu, je
vhodné i pro osoby se sníženou pohyblivostí.
Poznenáhlu přináší tělesnou i duševní stabilitu,
šetrně zvyšuje rozsah pohybů, uvolňuje, zlepšuje
koordinaci, odstraňuje stres i jeho následky, má
jemné preventivní, harmonizační a léčebné účin-

ky. Nejste-li však zcela zdrávi, poraďte se o zá-
měru cvičit Tai Chi nejdříve s lékařem.

Naše cvičení není sport. Nemáme cíle k dosa-
žení, nemáme překážky k překonání. Není tu
spěch a shon, kterých je kolem nadbytek. Je tu
však prostor, který otevíráme sami v sobě; je tu
klid a mír, je tu živá voda, jsou tu oblaka, plující
nad horami.

Ve Slavkově se Tai Chi již zabydlelo. Existuje
tu zdatná a soudržná skupina cvičících. Ačkoliv
jsem poctivě, upřímně a důrazně všechny adepty
varoval, že cvičení Tai Chi je návykové a dokon-
ce může způsobit dlouhověkost, téměř nikdo se
nedal odradit a většina taičistů cvičila i o prázdni-
nách. Někteří z nás si vzali Tai Chi s sebou i do
Chorvatska k moři. Bylo to krásné a pojedeme
zas…

Přijďte s námi cvičit Tai Chi
A teď, na podzim, otevíráme nový kurz. Zvu

vás, přijďte se podívat na naše cvičení a možná,
že i na své známé, kteří cvičí již půl roku nebo
rok. Cvičení si sami vyzkoušíte a uvidíte, jakého
pokroku lze dosáhnout za několik měsíců cviče-
ní. To, co spatříte, je ovšem pouze malá část toho,
čeho lze cvičením Tai Chi dosáhnout: Tai Chi je
především cesta dovnitř, cesta k sobě samému;
cesta, která je povrchním a uspěchaným zrakem
nepostřehnutelná. Zahájení nového kurzu ve
Slavkově bude v úterý 18. října v 19 hod. v zr-
cadlovém sále ZŠ Komenského 495; přijďte se
podívat, přijďte si zacvičit. 

Informace pro ty, kteří již cvičí: cvičí se v úte-
rý tamtéž, pouze o hodinu dříve, tj. 18 h. Pravi-
delné cvičení zahajujeme dnem 27. 9. 

Milan Kovár, lektor

�
Marta Kubišová je jistě velkým pojmem jak pro

generaci z 60. let, tak také pro ty mladší. Nejen pro
svůj zpěv, ale také pro svůj postoj v dobách před-
revolučních. Proto jsme se všichni velice těšili na
koncert této legendy, jak na její zpěv, tak také na
její slovní projev. Koncert se odehrál v rámci na-
poleonských oslav ve Slavkově, přesněji řečeno
v neděli 14. srpna v Historickém sále zámku. Zá-
mecké prostředí garantovalo, že tento koncert
bude vskutku úchvatný. Ovšem jen zdánlivě…

V den D sál praskal ve švech, velké množství
lidí s napětím očekávalo nástup oblíbené zpěvač-
ky. Když Marta začala mluvit, v sále se všem za-
tajil dech. Ovšem ne nad jejími slovy, ale zděše-

ním! Martu nebylo slyšet, lépe řečeno, slyšet ji
bylo, ale nebylo jí rozumět. Posluchači se rázem
jakoby ocitli na rockovém koncertě, kde nebylo
rozumět jediného slova. Nepomohla ani domluva
se zvukařem, který se vyjádřil, že má Marta špat-
ný mikrofon. Jako laici těžko odhadujeme, zdali
byla tato katastrofa zapříčiněna jejím mikrofo-
nem či špatným organizačním přístupem pořada-
telů. Nejenže tím byl koncert pokažen, ale přede-
vším na Martě bylo vidět, jak je z toho nesvá.
A proto se závěrem ptáme: „Zasloužila si tento
přístup? A zasloužili si ho i diváci?“ 

H. Jelínková, H. Paďourková,
Mgr. I. Rotreklová, Mgr. J. Šedá

Marta Kubišová – pojem z 60. let
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okénko
Práce na zahradû v fiíjnu – choroby a ‰kÛdci

Pranostika: V říjnu dobře pohnoj pole, hoj-
nost bude ve stodole.

Říjen je typickým sklizňovým měsícem pro
ty, kteří jsou zaměřeni na kvalitní odrůdy jád-
rového ovoce pro uskladnění. S plody zachází-
me velmi opatrně. Malé, poškozené nebo de-
formované ovoce vyřadíme a zpracujeme je na
šťávy a mošty. (Možno v naší moštárně v ulici
Lomená) Po sklizni odstraníme nemocné nebo
usychající stromy i s kořeny. Velmi důležité je
sesbírat veškeré spadané, červivé a nahnilé
ovoce. Ze stromů odstraníme tzv. „moniliové
mumie“ – seschlé moniliozní plody, jež pevně
lpí k přilehlé větvičce, neboť jsou zdrojem mo-
niliového úžehu květů a větviček (u peckovin)
a moniliové hniloby ovoce v následujícím
roce.

V druhé polovině měsíce je nejvhodnější
doba pro výsadbu většiny ovocných stromů.
(Můžete si je ještě objednat v Domě zahrádká-
řů Čs. armády 252 do 9. října.) Kořeny stromů
by neměly přeschnout, a proto je na 24 hodin
ponoříme do vody a potom je vysadíme do pře-
dem připravených jam. Pod stromy dodáme or-
ganické hnojivo, kompost, nebo je přihnojíme
průmyslovými hnojivy a to fosforem a draslí-
kem – pozor na přehnojení. Dusík ponecháme
až na jaro.

Potom již začínáme rýt a orat půdu, při kte-
rém zarýváme hnůj nebo zelené hnojení, které
jsme vyseli po sklizni na uvolněné záhony. Ří-
jen je měsíc, kdy vysazujeme ČESNEK, který

je třeba vždy před výsadbou namořit proti hou-
bovým chorobám, a to ROVRALEM FLO 0,4
% (15–20 ml na 2,5 l vody), nebo
ROVRALEM 50WP (10 g na 2–2,5 l vody),
máčíme 30 minut.

Co s únavou půdy?
Dlouhodobým pěstováním stejných druhů

rostlin na jednom stanovišti dochází ke zne-
hodnocení půdy a v důsledcích tedy k její úna-
vě. Nejčastěji ve sklenících a foliovnících, po-
sléze na zahradách, ale i ve volné přírodě.
Působí zde vždy několik škodlivých činitelů
současně a to jak biologického, chemického či
fyzikálního charakteru, například koncentro-
váním jedovatých látek způsobeným vzájem-
ným vlivem a působením rostlin – alopatií, in-
fekcemi, přemnožením škůdců a podobně. Při
aleopatii dochází v půdě k nahromadění jedo-
vatých biologicky aktivních látek z rostlin
a mikroorganizmů. Uvolňují se při jejich roz-
kladu nebo to mohou také být výměšky koře-
nů a organizmů žijících v půdě. To působí na
další organizmy, ale současně také na vlastní
druh. Podobné je to i s uchováním zárodků ne-
mocí a škůdců v půdě. Dlouhodobá, úporná
a hlavně nebezpečná je únava půdy, ve které
vládne vrtalka pórová. Samočištění půdy a sa-
mozřejmé vynechání a přestávka v pěstování
cibulovin trvá nejčastěji sedm a více let. Další-
mi činiteli únavy půdy jsou: přehuštění množ-
stvím hlíz a rostlin, udusávání půdy, slehnutí
po zavlažování a přívalových deštích, zasolení

intenzivním a opakova-
ným hnojením průmy-
slovými hnojivy a zbyt-
ky pesticidů.

PREVENCE: Čistota
a zdravotní stav osiva
a sadby, okamžitá likvi-
dace nemocných saze-
nic a rostlin z porostu,
udržování nářadí v čis-
totě, pravidelné střídání
rostlin, pěstování smí-
šených kultur, vysazení
doprovodných aroma-
tických rostlin, pravi-
delné přesazování trva-
lek.

LÉČBA: Fyzikální –
rytí udusané půdy, od-
straňování kořenů, me-
chanický sběr škůdců,
sterilizace substrátů ve
sklenících a foliovní-
cích. Chemická – apli-
kace průmyslových
hnojiv, vápnění, che-
mická dezinfekce, steri-
lizace. Biologická –
aplikace vyšších dávek
kompostu a hnoje,
uplatnění biologického
boje s chorobami
a škůdci, střídání plo-
din, vysazování rezi-
stentních rostlin.

Bohatou úrodu a ra-
dost ze zahrady přeje
za ZO ČZS Slavkov
u Brna

Vladimír Luža

Územní organizace Svazu diabetiků ČR ve
Slavkově u Brna uspořádá pro všechny občany
našeho města a regionu DEN PRO ZDRAVÍ,
který se koná v rámci Světového dne diabetu.
V úterý 25. října v době od 9 do 14 hodin může-
te navštívit v prostorách Společenského domu
Bonaparte prodejní výstavu DIA výrobků, potřeb
pro diabetiky a výrobků zdravé výživy. Využijte
jedinečnou možnost nakoupit si od našich i za-
hraničních firem vybrané potřeby a pomůcky za
výhodné ceny jako glukometry, testovací prouž-
ky, zdravotní obuv a ponožky, vitaminy, čaje, sla-
didla, nápoje, dia cukrovinky a zdravotnickou li-
teraturu. Všechny potravinové doplňky také
můžete ochutnat.  ZDARMA si můžete dát změ-
řit glykémii, tlak krve, obsah tuku a tělesnou
hmotnost podle Body Mass Indexu. Takovouto
rozsáhlou akci pořádáme pouze jednou za rok,
proto věříme, že si toto datum zatrhnete v kalen-
dáři a přijdete, abyste věnovali alespoň jeden den
v roce prevenci svého vlastního zdraví. Výstava
je spojená s prodejem vystavovaných předmětů
a je určena nejen pro diabetiky, ale pro všechny,
kteří se starají o zdravou výživu a o své zdraví.

Abyste si udělali představu, co si zde můžete
nakoupit, uvádíme seznam vystavovatelů:  Abbott
Laboratories, s. r. o. Praha - glukometry, test.
proužky, měření glykémie; Altis, s.r.o. Kolín – Di-
anella - sladkosti pro diabetiky; Bohemia Impex
International, s.r.o. Zlín - magnetoterapeutické po-
můcky; FAN, s.r.o. Kostelec n. Labem - umělá sla-
didla prášková, tabletová, tekutá; Hanák Josef,
Snovídky - zdravotní obuv, ortopedické stélky;
MTE, s.r.o., prodejna zdravotnických potřeb Brno
spolu s firmou Johnson & Johnson – glukometry,
testovací proužky, tonometry, zdravotní obuv a po-
nožky a jiné; Nutratrend, a. s. Olomouc - müsli,
corny ovocné, cereální tyčinky, nápoje bez cukru;
Ramram, s.r.o. Brno - všechny druhy koření, smě-
si na masa, do polévek, gulášů; Roche Diagnostics,
s.r.o. Praha - glukometry a testovací proužky, mě-
ření glykémie; Rostěnice, a. s., masná výroba - níz-
kotučné uzeniny a masné speciality z našeho kraje;
Steri Way, s. r. o. Brno - zdravotnický materiál,
kompres. punčochy, glukometry; Stř. zdravotní
škola Vyškov - měření krevního tlaku; Šiška Anto-
nín, Zlín - komplexní kolekce zdravotní obuvi ne-
jen pro diabetiky; Vitar, s.r.o. Zlin - vitaminy, sla-
didla, potravinové doplňky, Energit s příchutěmi;
Untraco, s. r. o. Ostrava - léčebná kosmetika, in-
kontinentní pomůcky; Wörwag Pharma GmbH
Hradec Králové - vitaminy pro diabetiky; VZP
Vyškov - měření tuku a BMI; Zámecká lékárna
Slavkov - léky na lepší kompenzaci cukrovky,
čaje; Územní organizace Svazu diabetiků ČR Slav-
kov –  brožurky a časopisy o diabetu.

Milí občané, těšíme se na vaši účast na této vý-
stavě i na jiných zdravotně výchovných nebo
sportovních akcích, které pořádáme pro vás,
všichni jste srdečně zváni! Nezapomeňte, že
v úterý dne 4. října uskutečníme zájezd na plavá-
ní do Aquaparku ve Vyškově. Odjezd v 17  hod.
z parkoviště za tržnicí, přihlášky a poplatek 50 Kč
vždy v úterý dopoledne v naší kanceláři na poli-
klinice – vchod z Tyršovy ulice.

Cvičení pro diabetiky a seniory začíná v pon-
dělí 10. října od 16.30 h. v tělocvičně ISŠ na Tyr-
šova ul. pod vedením Mgr. Jany Sekerkové.

Cvičení je zaměřené na uvolnění páteře, hor-
ních a dolních končetin a je vhodné pro všechny
věkové kategorie. Přihlášky přímo v tělocvičně
každé další pondělí až do 12. prosince t. r.

Marie Miškolczyová

• 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

Centrála
Újezd u Brna
tel. 544 224 435
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VVIIDDEEOOPPŮŮJJČČOOVVNNAA
doporučuje

LETEC. LEONARDO DiCAPRIO, CATE BLANCHETT KATE BECKINSALE. Miloval
nejkrásnûj‰í hereãky. Pilotoval nejrychlej‰í letadla. Toãil nejdraÏ‰í filmy. Neuvûfii-
teln˘ Ïivotní pfiíbûh v˘stfiedního miliardáfie, reÏiséra a letce Howarda Hughese. 
CONSTANTINE. KEANU REEVES. Nadpfiirozen˘ thriller inspirovan˘ postavami
z kultovního komiksu. Lovec démonÛ bojuje ve Mûstû andûlÛ, kde byly brány
s duchovním svûtem prolomeny. DÛkladnû ozbrojen a za pomoci policejní vy‰et-
fiovatelky vyráÏí do apokalyptické války… a rozpoutává pravé peklo.
BLADE TRINITY. WESLEY SNIPES. Dlouhá léta bojoval Blade proti upífií hrozbû.
Teì uvízl v pasti FBI a musí se stát spojencem lidsk˘ch „Noãních lovcÛ“, o jejichÏ
existenci nemûl ani ponûtí. Spoleãnû se dvûma z nich sleduje krvavou stopu pra-
starého tvora. Není jim nikdo jin˘ neÏ první mezi upíry – Drákula. 
KRUH 2. NAOMI WATS. Strach uzavírá kruh. Rachel se chce zbavit tíÏiv˘ch vzpomí-
nek a se synem zaãít nov˘ Ïivot. Po objevení tajemné videokazety ví, Ïe pokud chce
zachránit sobû a synovi Ïivot, musí se s temn˘mi silami10 minulosti utkat znova.
ROBOTI. Z doby ledové do doby plechové. Dal‰í legraãní dobrodruÏství animo-
van˘ch hrdinÛ  v Robot City. Nejlep‰í rodinn˘ film roku. Skvûl˘ dabing v podání
Mahuleny Boãanové a Sa‰i Ra‰ilova. 
HITCH – LÉK PRO MODERNÍHO MUÎE. WILL SMITH. Seznamte se s Hitchem
– nejlep‰ím dohazovaãem v celém New Yorku. Láska je jeho práce a on vám po-
mÛÏe získat dívku va‰ich snÛ bûhem tfií snadn˘ch schÛzek.NezapomeÀte! VÏdyc-
ky, kdyÏ budete mít pocit, Ïe jste na‰li tu pravou, pomÛÏe vám Hitch!
P¤ÍBùHY OBYâEJNÉHO ·ÍLENSTVÍ. IVAN TROJAN, JI¤Í BARTO·KA, ZUZANA
BYDÎOVSKÁ. Staãí jeden náhodn˘ telefonát s trochou ãerné magie a rozjíÏdí se
kolotoã komick˘ch situací pln˘ch absurdity kaÏdodenního „obyãejného ‰ílenství“.
Îensk˘ nejsou na‰i nepfiátelé. Jsou to pfiátelé, ale hrají tvrdou hru!
SMÍM PROSIT. RICHARD GERE, JANNIFER LOPEZ, SUSAN SARANDON. John
má bájeãnou práci, okouzlující manÏelku a milující rodinu. Pfiesto mu nûco chy-
bí. Jednoho dne zcela propadne kouzlu tance. Av‰ak ãím více se mu vûnuje, tím
více zanedbává svou rodinu. Bude se proto muset rozhodnout, po ãem skuteãnû
touÏí a kolik je schopen obûtovat svému snu. 
BUë V KLIDU. JOHN TRAVOLTA, UMA THURMAN. Legraãní film o gangsterovi,
kter˘ ucítil svou pfiíleÏitost v hudební branÏi… a prostfiílel se aÏ na její vrchol.
PouÏívá k tomu úãinné, ale ponûkud nevybíravé metody a zju‰Èuje, Ïe v nahráva-
cím studiu jde o mnohem víc neÏ jen o dobr˘ zvuk!
TLUMOâNICE. NICOLE KIDMAN, SEAN PENN. Tlumoãnice Spojen˘ch národÛ
zaslechne rozhovor o plánovaném atentátu na hlavu jednoho afického státu.
Bûhem vy‰etfiování pochopí, Ïe se stala nov˘m terãem atentátníkÛ a ze v‰ech sil
se snaÏí jejich plány pfiekazit. NeÏ jí ale nûkdo uvûfií, mÛÏe b˘t uÏ mrtvá.
7 VTE¤IN. WESLEY SNIPES. Profesionální lupiã se chystá pfiepadnout obrnûn˘
vÛz pfieváÏející vzácn˘ náklad. Perfektní plan se ale ponûkud zvrtne. Zb˘vá jediná
moÏnost: sebevraÏedná záchranná mise, kde se z protivníkÛ stávají spojenci,
z nejlep‰ích pfiátel noãní mÛry a kde pfieÏít znamená pfiekonat sám sebe. 
V DOBRÉ SPOLEâNOSTI. SCARLETT JOHANSSON, DENNIS QUAID, TOPHER
GRACE. Marketingov˘ fieditel ve stfiedních letech dostane nového ‰éfa, kter˘ by
mohl b˘t jeho synem. Vzájemn˘ vztah se zaãne pofiádnû komplikovat teprve teh-
dy, kdyÏ se mlad˘ muÏ zamiluje do jeho dcery.
PROKLETÁ ARGENTINA. EMMA THOMPSON, ANTONIO BANDERAS. Neoby-
ãejn˘ pfiíbûh o lásce, soucitu a nebezpeãí.  
ONG-BAK. TONY JAA, PUMWAREE YODKAMOL. Tak drsnû vám je‰tû bojová
umûní nikdo nepfiedvedl. Seznamte se s nov˘m mistrem bojov˘ch umûní. 
COACH CARTER. SAMUEL L. JACKSON. Skuteãn˘ pfiíbûh kontroverzního tre-
néra basketbalu. Hrát ligu je jen cesta, nikoli cíl.  
CRASH. SANDRA BULLOCK, MATT DILON, BRENDAN FRASER, RYAN
PHILLIPPE. PÛsobiv˘ thriller sleduje pomíjivá setkávání a stfiety rÛzn˘ch lidí, kte-
fií se vypofiádávají se sv˘mi vlastními obavami tím, Ïe nabourávají cizí Ïivoty a pfie-
vrací je naruby. 
MILENCI & VRAZI. JI¤Í LANGMAJER, ZLATA ADAMOVSKÁ, OND¤EJ VETCH ,̄
ZUZANA NORISOVÁ, VERONIKA ÎILKOVÁ. Ustfiedním místem dûje je dÛm kdesi
v Ústí nad Labem. Nikoli láska, ale páfiení, nikoli milostné oblaÏování, ale nená-
vistné ubíjení jednoho druh˘m tu diktuje své zákony. âlovûk klesá na úroveÀ Ïi-
voãicha a zdá se b˘t ovládán pouze sexem, chtíãem a zá‰tí. 
SANATORIUM. LOU DOILLON, VIRGINIE LEDOYEN. Ve starém sanatoriu Ïijí dvû
dûti a kuchafika. Dívka prochází domem, sly‰í kroky a hlasy neexistujících dûtí.
Kuchafika nesly‰í nic a obává se o její du‰evní zdraví.  
ZÚâTOVÁNÍ. Pí‰e se rok 1822, do mûsteãka se po dvaceti letech vrací jedin˘
svûdek zloãinu, kter˘ se zde stal. Dává se dohromady s pistolníky, aby vyãistil Zá-
pad od nejvût‰ího zla – zúãtování zaãíná…
MADHAUSE. JOSHUA LEONARD. Pfiíchod studenta mediciny Clarka oÏiví Ïivot kli-
niky pro du‰evnû chore. Jsou zavraÏdûni lékafi a vrchní sestra. Mezi pacienty se mno-
Ïí záchvaty zufiivého ‰ílenství. A Clarka zaãnou pronásledovat pfií‰erné vidiny….
PRAVIDLA BOJE. VAL KILMER, DEREK LUKE. Robert pracuje jako dÛstojník
s nejvy‰‰ím utajením v jednotce specálního nasazení. Je povûfien pátráním po
dcefii dÛleÏitého vládního úfiedníka. Pfii t˘mové práci narazí na skupinu obchodu-
jící s “bíl˘m masem”. Je dívka jejich obûtí? A proã je pátrání náhle ukonãeno?
GALILEO. JANEK LEDECK .̄ Modernû zpracovan˘ historick˘ pfiíbûh. 
T¤I MU·KET¯¤I. MICHAL DAVID, BRYAN ADAMS, LOU FANÁNEK HAGEN,
LIBOR VACULÍK. Akãní lovestory podle svûtoznámé pfiedlohy.  
ÎIVOT JE PEKLO. NICK NOLTE, MAGGIE CHEUNG. Rockové hvûzdy 80. let. Slá-
va jim pfiinesla peníze, ale take drogy. Po smrti partnera zÛstává Emily sama. Je-
diné, k ãemu se upíná, je její syn. DokáÏe je‰tû b˘t dobrou matkou? 

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

V úterý 6. září měli slavkovští občané
a návštěvníci Slavkova opět po roce  mož-
nost zúčastnit se Běhu Terryho Foxe, a přispět
tak svým finančním darem na podporu boje
proti rakovině.

Za krásného téměř letního počasí se jich na
startu běhu, na slavkovském náměstí, sešlo
262. Trasu běhu dlouhou 1950 metrů a ve-
doucí ulicemi města zdolali na kolech, koleč-
kových bruslích, během, chůzí – děti, dospělí
a maminky s kočárky, prostě jak kdo chtěl
a mohl. Všichni tak vyjádřili svou radost
z pohybu a snahu svým způsobem pomoci
v boji proti zákeřné chorobě.

Organizátor celé akce, Tělocvičná jednota
Sokol Slavkov u Brna ve spolupráci s Měst-
ským úřadem Slavkov, děkuje touto cestou
všem, kteří se této akce zúčastnili a přispěli
tak na konto Běhu Terryho Foxe.

Stejné poděkování patří i všem firmám
a organizacím, které svojí finanční, materiál-
ní a organizační podporou přispěly k úspěš-
nému průběhu této humanitární akce.

Jedná se především o firmy LIKO-S s.r.o.
Slavkov, CDC Golf s.r.o., Svářečská škola
Dráždil a Potraviny Kořínek, které přispěly
finančními dary a materiální podporou. S or-

ganizačním zabezpečením významně pomoh-
ly Dům dětí a mládeže Slavkov, Policie ČR
Slavkov, Technické služby Slavkov a Zá-
kladní škola Tyršova Slavkov. Velký dík
také patří Základní škole na Komenského
náměstí ve Slavkově, jejíž taneční skupina
Glitter Stars vedená paní magistrou Macha-
rovou doprovodila svým vystoupením před-
startovní program běhu.

Částka, kterou letos účastníci BTF v našem
městě přispěli, činí 8321 Kč. Byla odeslána
na konto Běhu Teryho Foxe a bude využita na
výzkum rakoviny v ČR.

Chvályhodný však není pohled na  tabulku,
která předkládá zvyšující se nezájem o tuto hu-
manitární akci v našem městě jak v počtu účast-
níků, tak v množství finančních příspěvků.

Rok Počet účastníků Finanční příspěvek
2002 389 15920,70 Kč
2003 464 12649,00 Kč
2004 264 9380,50 Kč
2005 262 8321,00 Kč
Nebuďme lhostejní a přidejme se k celore-

publikovým podporovatelům, kterými jsou
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Skan-
ska a Fotolab. Těšíme se na vaši účast na Běhu
Terryho Foxe v roce příštím. Pořadatelé

Běh Terryho Foxe 2005

Na základě smlouvy partnerských měst, našeho
a polského Slawkówa o vzájemné spolupráci v ob-
lasti sportu, byl ve dnech 26.–28. srpna uspořádán
do Polska zájezd fotbalistů SK Slavkov u Brna.

V pátek večer nás na „rynku“ přivítali zástupci
radnice a fotbalového klubu v čele s jeho prezi-
dentem p. Wladkem Piwowarczikem. Po večeři
v novém dálničním motorestu Magmar, kde jsme
se po celou dobu pobytu stravovali, jsme se uby-
tovali v městském rekreačním středisku Nivy.

V sobotu jsme po snídani navštívili reklamní
akci německé firmy Gifa na náhradním hřišti –
„bojisku“. V 10 hodin po slavnostním zahájení
sportovního dne starostou města Slawkówa
p. Ing. Bronislawem Gorajem bylo sehráno utkání
dorosteneckých mužstev obou měst. Skončilo ne-
rozhodně 1:1. Naši branku vstřelil Tomáš Tvrdoň.
Utkání dospělých MKZ Slawków–SK Slavkov

u Brna se hrálo odpoledne v 16 hodin. Domácí
hrají o soutěž výše než naše mužstvo. Po vyhra-
ném poločasu 2:1 jsme v samém závěru nestačili
domácímu týmu a prohráli 2:5. Za náš tým skóro-
vali Petr Rozsypal a Radek Žalkovský, který byl
také vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Večer
jsme strávili na Oslavě konce prázdnin v prosto-
rách starého slawkówského hradu a družbou s há-
zenkářským oddílem dorostenek Olkusze.

Neděle patřila zájezdu do Krakówa a prohlídce
pamětihodností královského města a stadionu
Wisly, letošního to mistra Polska. Po obědě jsme
se vydali na cestu k domovu. Zájezd se vydařil jak
po stránce sportovní, tak i společenské. Těšíme se
na shledání v červnu příštího roku, kdy polští přá-
telé – vyznavači „pilky nožnej“ přijedou k nám na
oslavy 85. výročí založení našeho klubu.

Stanislav Ryšánek

Naši fotbalisté v Polsku
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Zveme všechny členy oddílů, příznivce a přá-
tele slavkovských Junáků na oslavu 85. výročí za-
ložení skautingu v našem městě. Letošní půlkula-
té výročí oslavíme v sobotu 15. října v centru
města a v okolí klubovny na sídlišti Nádražní.

Program zahájí městská hra Detektivem snad-
no a rychle (sraz v 9 hod. u ZUŠ Františka Fran-
ce na Komenského náměstí). Zahrát si budou
moci členové oddílů i jejich kamarádi ze Slavko-
va a okolí. Úspěšně zvládnout nejeden nelehký
úkol se podaří snad každému účastníkovi, vyhra-
jí ovšem jen ti nejlepší. 

Shromáždění u pomníku A. B. Svojsíka se
uskuteční v 11.30 hod. (sraz u ZUŠ Františka
France). Členové Junáka i veřejnost si zde připo-
mene osobnost zakladatele českého skautského
hnutí.

Slavnostní nástup proběhne v 15 hod. (u klu-
bovny Junáka – sídliště Nádražní).

Sportovní turnaj pro oddílové týmy i veřej-
nost bude probíhat v čase 15.30–17 hod. Rodiče
i ostatní hosté si současně budou moci prohléd-
nout klubovny jednotlivých oddílů, tematické vý-
stavky, seznámit se s činností oddílů a při malém
občerstvení si popovídat se svými přáteli i oddí-
lovými vedoucími.

Skautská manéž – komponovaný program
z naší činnosti v podání současných členů přijde
na řadu v čase 17–18 hod.

Závěr programu bude patřit posezení u táboro-
vého ohně. Program v režii slavkovských roveru
a rangers (členové starší 15 let) začne v 18 hod.,
hudební program bude tvořit vystoupení skupiny

Osada. Zájemci si mohou přinést špekáčky na
opečení (případně na místě zakoupit).

Vážení přátelé, příznivci, rodiče našich členů,
rádi vás uvítáme při oslavě letošních narozenin
slavkovského skautingu. Věříme, že zajímavý
program se najde pro každého, a společně bude-
me moci strávit příjemný den. 

Na všechny hosty se těší 
vedoucí oddílů Junáka Slavkov

„85“ – Program oslav Junáka Slavkov

Detektivem snadno a rychle!
Kluci a holky – POZOR! Zvládáš luštit záhady

a překonávat nelehké překážky? Umíš se s kama-
rády domluvit a společně táhnout za jeden pro-
vaz? Chceš si vyzkoušet detektivní úkoly nejen
s buřinkou a detektivní lupou?

Velká městská hra se uskuteční již v říjnu!
Přijďte všichni – Slavkováci i přespolní – v sobo-
tu 15. října v 9 hod. k ZUŠ Fr. France na Komen-
ského náměstí. S sebou si nezapomeňte tužku, pa-
pír, šátek, bystrou hlavu a dobrou náladu!

Hra v ulicích našeho města Slavkova proběhne
jako součást oslav slavkovského Junáka. Ať budeš
hrát v týmu vítězů nebo poražených, rádi tě přiví-
táme na odpoledním programu oslav u klubovny
na sídlišti Nádražní. Podrobný program hledej na
jiném místě tohoto čísla Slavkovského zpravodaje.

Na skautskou hru ve Slavkově zvou
vedoucí Junáka SlavkovČinnost slavkovských skautů
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KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  řřííjjeenn  22000055
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

30. 9.–1. 10. od 9.00 spol. X. slavkovské dny smífiení – ekumenické setkání církví Zámek Slavkov Mûsto Slavkov, HM
8. 10. 14.00 sport. Drakiáda na stfielnici – soutûÏ o nejkrásnûj‰ího draka. po vyhodnocení probûhne opékání ‰pekáãkÛ stfielnice Nad Oborou DDM Slavkov
8. a 15.1 0. 9.00–16.00 sport. Zimní stfielecká liga Zámecká stfielnice SSK 0750 E-com
8. a 9. 10. sport. Mistrovství klubu golfové hfii‰tû GCA
8. a 9. 10. sport Mistrovství âR – cestovní vozy + tfiída EKO areál ARC Slavkov ARC Slavkov
15. a 16. 10. sport Mistrovství âR Buggy – dvouhodinov˘ závod areál Auto Bayer ARC Slavkov
16. 10. kult. Zájezd do divadla na pohádku „Popelka“. Cena 100 Kã (doprava + vstupné) divadlo Radost v Brnû DDM Slavkov
20. 10. spol. Burza sportovních potfieb. Pfiíjem: 20. 10. 9–16 hod. Prodej: 20. 10. 16.30–18.30 hod., v˘dej: 21. 10. 9–16 hod. DDM Slavkov DDM Slavkov
22. a 23. 10. sport Dvouhodinov˘ závod cestovní vozy areál ARC Slavkov ARC Slavkov
24. a 25. 10. sport PGA golfové hfii‰tû GIA
25. 10. 9.00–14.00 spol. Diav˘stava – v˘stava diav˘robkÛ a zdravé v˘Ïivy sál Spol. centra Bonaparte ÚO svazu diabetikÛ âR
27. 10. 8.00–16.00 spol. Podzimní prázdniny. Jednodenní pfiímûstsk˘ tábor pro dûti s bohat˘m programem, strava 3x dennû DDM Slavkov DDM Slavkov
29. 10. 9.00–16.00 sport. Slavkovská „50“ Zámecká stfielnice SSK 0750 E-com
30. 10. sport Klubov˘ turnaj golfové hfii‰tû GCA
V˘stavy 
do 2. 10. 2005 v˘st. V˘stava grafik a medailí Karla Zemana Galerie Austerlitz Historické muzeum
od 23. 9. do 5. 12. v˘st. V˘stava obrazÛ Jaroslav Zdûnek – Akryl na dfievû v kombinaci s gázou zámecká kavárna zámecká kavárna
do konce roku v˘st. Zbranû a zbroj XVI.–XVIII. století Zámek Slavkov, sever. kfiídlo Historické muzeum
do konce roku v˘st. Kde byste Napoleona nehledali. V˘stava kuriozit, karikatur a zajímavostí Zámek Slavkov Historické muzeum
do konce roku v˘st. Pohlednice z depozitáfiÛ. V˘stava unikátních pohlednic zachycujících památná místa napoleonsk˘ch válek v Evropû, volnû pfiístupné Zámek Slavkov Historické muzeum
do konce roku v˘st. Souãasná sklenûná plastika. V˘stava prací pfiedních ãesk˘ch skláfiÛ Zámek Slavkov Historické muzeum
do konce roku v˘st. Fotografie z rekonstrukce bitvy. Rakou‰tí fotografové Fotogruppe Brigittenau pfiedstavují svÛj náhled na rekonstrukci bitvy u Slavkova Zámek Slavkov Historické muzeum
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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

¤ÍJEN – LISTOPAD 2005

1. 10. sobota 19.30 hod. BLÍZKO NEBE 96 min.
2. 10. nedûle 19.30 hod. Pfiíbûh o lásce k bílé dívce vyprávûn˘ oãima mladého Afriãana Ïijícícho se svou rodinou v hotelu „Blízko nebe“. Îivotní pfiíbûhy dal‰ích

obvyvatel hotelu. První ãesk˘ „evropsk˘“ film, s mezinárodním obsazením.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno

4. 10. úter˘ 19.30 hod. FANTASTICKÁ âTY¤KA 106 min.
5. 10. stfieda 19.30 hod. âtyfii lidé podnikají expedici do stfiedu kosmické boufie. Zm˘lí se v odhadech, co bude následovat a radiace zmûní jejich DNA. DÛsledky

mutací se projeví po návratu na Zemi. Filmov˘ pfiepis slavného komiksu. Sci-fi USA. âesk˘ dabing!
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno

8. 10. sobota 20.00 hod. VRTùTI PSEM 105 min.
Producent a rotoped – kdyÏ se dají dohromady, donutí vás uvûfiit v‰emu. Komedie o pravdû, spravedlnosti a dal‰ím. Film USA.
Akci pofiádá Obãansk˘ konzervativní klub v rámci âesko-slovensk˘ch pravicov˘ch dnÛ ve Slavkovû u Brna.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

9. 10. nedûle 16.30 hod. KOUZELN¯ KOLOTOâ 85 min.
Animovaná pohádka na motivy populárního televizního seriálu o malé Florenc a jejích pfiátelích – psíkovi, králíkovi, krávû a slimákovi, ktefií
bojují proti zlému ãarodûjovi. âeská verze!
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno

11. 10. úter˘ 19.30 hod. DÒM VOSKOV¯CH FIGURÍN 113 min.
12. 10. stfieda 19.30 hod. Víkend se pro partu pfiátel stává bojem o pfieÏití. Jsou nuceni pfiespat v lese. Skuteãné peklo ale nastává, kdyÏ se dostanou do Trudyina

muzea voskov˘ch figurín. Filmov˘ horor Austrálie/USA.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

15. 10. sobota 19.30 hod. VÁLKA POLICAJTÒ 110 min.
16. 10. nedûle 19.30 hod. Francií otfiásla roku 1985 série skandálÛ v fiadách policie. Pfii zátahu na gang bankovních lupiãÛ padne nevinná obûÈ. Kriminální pfiíbûh

podle skuteãn˘ch událostí. ReÏie: O. Marchal. Francouzsk˘ film
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi nepfiístupno

18. 10. úter˘ 19.30 hod. NENÁVIST 91 min.
19. 10. stfieda 19.30 hod. Mladá americká studentka pfiijíÏdí do Tokia. Ujme se péãe o svou postar‰í nemocnou krajanku. Dostává se do spárÛ nadpfiirozeného Zla

v pfiíbytku starobylé ãtvrti. Je vystavena záhadnému prokletí. Horor USA/Japonsko.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi nepfiístupno

22. 10. sobota 19.30 hod. KLÍâ 105 min.
23. 10. nedûle 19.30 hod. Strach nahánûjící atmosféra starého domu. Klíã, kter˘m mÛÏe otevfiít v‰echny dvefie skr˘vající dûsivé tajemství. Nûkteré dvefie by mûly

zÛstat zamãené. Filmov˘ horor USA.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi nepfiístupno

25. 10. úter˘ 19.30 hod. MOJE KRÁSNÁ âARODùJKA 102 min.
26. 10. stfieda 19.30 hod. Dobrosrdeãná ãarodûjka Isabel se chce vzdát sv˘ch napfiirozen˘ch schopností a Ïít jako obyãejn˘ smrtelník. Ambiciózní herec má v‰ak

jiné pfiedstavy. Romantická komedie USA.
Vstupné: 65, 67 Kã MládeÏi pfiístupno

29. 10. sobota 19.30 hod. PAN A PANÍ SMITHOVI 120 min.
30. 10. nedûle 19.30 hod. Pfiíbûh star˘ jako lidstvo samo. Chlapec potká dívku. Zamilují se do sebe. Dívka se snaÏí zbavit chlapce za kaÏdou cenu, protoÏe jejich

manÏelství jde z krize do krize. Akãní thriller USA.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

1. 11. úer˘ 19.30 hod. P¤ÍSNù TAJNÁ MISE 120 min.
2. 11. stfieda 19.30 hod. Utajovan˘ typ stíhaãky, letoun bez lidské posádky, jehoÏ pilotáÏ obstarává umûlá inteligence, je nasazen do akce. Tajná mise by se mohla

zmûnit v celosvûtov˘ nukleární armageddon. MládeÏi pfiístupno

5. 11. sobota 19.30 hod. VALIANT 76 min.
6. 11. nedûle 16.30 hod. Animovan˘ pfiíbûh dfievûného holuba, kter˘ se za války dostane do armády. Doruãují tajné zprávy, Ïijí v první linii. Rodinná dobrodruÏná

komedie v ãeské verzi! Dabují: V. Kotek, A. Háma, J. Pfieuãil, V. âech aj. MládeÏi pfiístupno

8. 11. úter˘ 19.30 hod. ROMÁN PRO ÎENY 100 min.
9. 11. stfieda 19.30 hod. Úspû‰ná komedie reÏiséra Filipa Renãe podle bestselleru Michala Viewegha. V hl. rolích M. Va‰ut, S. Sta‰ová a Z. Kanóczová. âesk˘ film!

MládeÏi nepfiístupno

12. 11. sobota 19.30 hod. OSTROV 136 min.
13. 11. nedûle 19.30 hod. Chtûjí utéct do vnûj‰ího svûta „za zdí“, kter˘ nemá zneãi‰tûné prostfiedí. Lincoln s Jordan v boji o svÛj Ïivot objevují jeho nevyãíslitelnou cenu.

Akãní thriller USA. MládeÏi pfiístupno od 12 let

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