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ZDARMA

Při cestách do zahraničí jsem si všimnul, jak
často bývá státní vlajka vyvěšována nejen na stát-
ních budovách, ale i na dalších významných a vi-
ditelných místech. Navíc bývá obklopena vlajka-
mi krajů, měst, organizací a spolků. Když jsem se
zúčastnil květnové Pouti národů v rakouském
Mariazell, kde se sešlo osm národů střední
Evropy, obdivoval jsem lidi, kteří přišli také v ná-
rodních krojích a se svými státními vlajkami.

Pozorujeme, jak naše města a vesnice prochá-
zejí postupnou obnovou. Lidé si začínají více vá-
žit své obce, tradic, kulturního dědictví, investuje
se do obnovy památek a ochrany přírodních ob-
lastí. Obce si pořizují vlajky a znaky. Víme, že ne-
stačí jen vyvěsit vlajku, opravit památku nebo za-
hrát hymnu. Je třeba zvláště v mladých probudit
vědomí, že někam patří, že ve své zemi navazují
na to, co vytvořily generace před námi a že jsou

Kde domov mÛj?

VÁCLAVSK¯ JARMARK
V sobotu 25. září proběhl ve slavkovském zá-
meckém parku za krásného počasí tradiční
Václavský jarmark, který nabídl spokojeným
návštěvníkům široký sortiment zboží včetně
řemeslných výrobků a občerstvení. red.

(Pokračování na str. 7)



Jako jedna z posledních, letos zaha-
jovaných investičních akcí města, byla
zahájena oprava střechy a krovu zám-
ku. Termín zahájení prací byl odvislý
od přiznání státní dotace Ministerstva
pro místní rozvoj ČR. K dotaci ve výši
2,9 mil. Kč přidalo město 3,1 mil. Kč,
takže celkový finanční objem prací
v letošním roce činí 6 milionů korun.
Za tyto prostředky bude opravena větší
část severního křídla zámku. 

Jedná se především o výměnu vad-
ných prvků krovu (30–50 % řeziva),
nové laťování a krytina, klempířské
práce a vikýře. Hlavním dodavatelem
prací je firma Pozemní stavitelství Zlín

V˘stavba mûsta 
a. s., která byla vybrána jako vítěz veřej-
né obchodní soutěže. 

I přes krátký termín a náročnost prová-
děných prací je předpoklad, že sjednaný
objem prací bude v letošním roce realizo-
ván. Záměrem města je v dalších letech
v opravě střechy pokračovat. Před-
pokladem je ovšem získání dotačních
prostředků. odbor investic a rozvoje

MěÚ Slavkov u Brna 

Na sídlišti Zlatá hora se v měsíci září zprovoznilo dětské
hřiště, které splňuje současné normy Evropské unie.

Dokončovací práce na Husově ulici jsou
v plném proudu.

Pohled na odkrytou střechu severního křídla. Mezi kro-
vy je vidět zděná šachta točitého schodiště, které propo-
juje všechna tři nadzemní podlaží a půdní prostor.

Tento pohled se naskytne ptákovi, který usedne na zámecký komín,
podívá se k severu a pomalu otáčí hlavu k jihu. Foto: mab
(Foto pokračuje přes střed na předposlední stranu)
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Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ 

předprodej vstupenek na koncert skupiny
SCORPIONS, který se uskuteční v neděli
10. 10. 2004 od 19.30 h v brněnské hale
Rondo. Cena vstupenky je 690 Kč

Otevírací doba IRC:
říjen út–ne 9–17.00 h

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

vám nabízí

Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

1. ZM schvaluje realizaci projektu – „Slavkov u Brna
(Austerlitz) – mezinárodní centrum kulturně-historické-
ho dědictví“ v rozsahu do výše částky 121500000 Kč
v rámci programu Společný regionální operační program
(strukturální fondy EU)

2. ZM se zavazuje k finančnímu krytí 1. etapy projek-
tu ve výši 68000000 Kč. ZM ukládá RM zajistit spolufi-
nancování z prostředků města v letech 2005 až 2007 nut-
ných na realizaci projektu.

3. ZM schvaluje k zajištění zdrojů na financování vý-
dajů projektu přijetí:

a) dlouhodobého úvěru ve výši 22625000 Kč na fi-
nancování výdajů projektu, které nejsou kryty ze
Společného regionálního operačního programu

b) střednědobého úvěru ve výši 37625000 Kč na
předfinancování projektu – na řešení časového nesouladu
mezi potřebou hradit uznatelné výdaje projektu a čerpá-
ním dotace ze Společného regionálního operačního pro-
gramu.

4. ZM schvaluje uzavření dohody o partnerství na
projektu s obchodní společností PRELAX spol. s r.o.,
Přerov s těmito základními podmínkami:

- PRELAX vstoupí v rozsahu akce vybudování hotelu
ve společenském centru Bonaparte – budova č.p. 126 na
poz. p.č. 966 v k.ú. Slavkov u Brna jako partner města do
projektu „Slavkov u Brna – Austerlitz – mezinárodní
centrum kulturně historického dědictví“ v rámci
Společného regionálního operačního programu vyhláše-
ného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR,

- podíl PRELAXu na financování akce bude stanoven
tak, že pokryje veškeré odsouhlasené náklady na její re-
alizaci převyšující podporu přiznanou z programu SROP,
popř. dotaci ze státního rozpočtu,

- nedojde ke změně spoluvlastnických podílů k uve-
dené budově,

- hotel bude po kolaudaci provozovat PRELAX, při-
tom je povinen zajistit dodržení podmínek SROP,

a s dalšími podmínkami, k jejichž sjednání je RM
oprávněna tak, aby došlo zejména k co největšímu soula-
du s podmínkami SROP.

5. ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování slu-
žeb Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vzta-
hy Vyškov ve spádovém území obce s rozšířenou působ-
ností a o úhradě za tyto služby formou pololetních záloh
a jejich následného vyúčtování, po snížení nákladů RP
o získané dotace a granty, případně o tržby.

6. ZM schvaluje zařazení nákladů na úhradu služeb
poskytovaných Poradnou pro rodinu, manželství a mezi-
lidské vztahy od roku 2005 do rozpočtu města.

7. ZM schvaluje dopracování projektu „Přístupová
komunikace do průmyslové zóny Jihozápad – Slavkov
u Brna“ a úhradu nezbytných nákladů.

8. ZM po projednání zprávy „Obnova areálu městské-
ho koupaliště“ bere její obsah na vědomí a schvaluje:

a) financování výše uvedených prací z prostředků
úvěru ve výši 3000000 Kč. 

b) ukládá RM zajistit výběrové řízení na přijetí úvěru
ve výši 3000000 Kč.

c) ukládá RM zajistit snížení závazku města vůči
Sportovnímu klubu – beachvolleyball Slavkov ve výši
200000 Kč dle Smlouvy o vypořádání některých vzá-
jemných vztahů.

9. ZM po projednání zprávy „RO č. 12 – obnova
střech zámku“ bere její obsah na vědomí a schvaluje při-

jetí dotace ze SR ve výši 2900000 Kč na akci „Stavební
úpravy zámku Slavkov u Brna – rekonstrukce střechy
a krovu“ a s tímto související úpravu schváleného rozpo-
čtu města pro rok 2004. ZM současně schvaluje čerpání
úvěru ve výši 3100000 Kč z přijatého úvěru dle úvěrové
smlouvy č.7490004200128.

10. ZM dává souhlas k prodeji pozemků p. č.2713/6;
2713/7; 3073/8; 3073/18 vše v k.ú. Slavkov u Brna, za-
stavěných stavbou silnice I/50 – obchvat Slavkova o cel-
kové výměře 8299 m2 z majetku města do vlastnictví
České republiky, příslušnost hospodařit pro Ředitelství
silnic a dálnic ČR se sídlem v Praze za odhadní cenu.
30% prodejní ceny bude převedeno do Fondu pro výku-
py pozemků v rámci řešení pozemkových náprav.

11. ZM dává souhlas k prodeji pozemku parc.
č.3553/4 ostatní plocha o výměře 219 m2 v lokalitě
Vinohrady v k.ú. Slavkov u Brna do vlastnictví pana
Milana Lepky ze Slavkova u Brna. Cena za pozemek ve
výši 20 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem (geometric-
ký plán, správní poplatek za vklad do KN) bude uhraze-
na nejpozději při podpisu kupní smlouvy. 30% prodejní
ceny bude převedeno do Fondu pro výkupy pozemků.

12. ZM schvaluje název ulice U Vily v úseku od ulice
ČSA po ulici Topolovou na pozemcích parc. č. 2911/3
a 2912/5 v k.ú. Slavkov u Brna.

13. ZM schvaluje předložený text Smlouvy o partner-
ské spolupráci mezi městem Slavkov u Brna a Vojenskou
akademií „Hranických akademiků“ ve Vyškově.

14. ZM ukládá odboru životního prostředí zajistit mě-
ření znečištění ovzduší a souhlasí se zahrnutím nákladů
na toto měření do rozpočtu města na rok 2005. 

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MùSTA A ZASTUPITELSTVA MùSTA
VI. mimořádné zasedání ZM – 19. 7. 2004 

1. RM po projednání zprávy „Návrh rozpočtového
opatření č. 14-25/2004 – soubor RO“ bere její obsah na
vědomí a doporučuje ZM tyto úpravy rozpočtu města pro
rok 2004 schválit.

2. RM schvaluje ceník nájemného za pronájem tělo-
cvičen ZŠ Komenského platný od 1. 9. 2004 v navržené
výši.

3. RM vyhovuje žádosti ZŠ Tyršova o případné čerpá-
ní z rezervního fondu maximálně do výše 10 000 Kč na
dokrytí financování úprav vchodu do šaten převodem do
rozpočtu zřizovatele.

4. RM po projednání zprávy o výsledcích bezpečnost-
ních prověrek u škol a školských zařízení zřizovaných
Městem Slavkov u Brna bere její obsah na vědomí s tím,
že předložené návrhy budou realizovány podle možností
rozpočtu města.

5. RM projednala žádost ISŠ ve Slavkově u Brna
a souhlasí se zabezpečením náhradního stravování pro
žáky a pracovníky Integrované střední školy Slavkov
u Brna v době od 2. 9. 2004 do 31. 12. 2004 ve školní jí-
delně Základní školy Slavkov u Brna, Komenského nám.
495 

6. RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vy-
hlášku města o změně obecně závazné vyhlášky města č.
26 v předloženém znění.

7. RM ukládá TSMS předložit návrh financování nové
techniky pro potřeby této příspěvkové organizace zřízené
městem.

8. RM pověřuje TSMS k jednání a uzavření smlouvy
o výpůjčce s majitelkou pozemků, na nichž je uložen dla-
žební materiál vytěžený z investičních akcí města v ob-
lasti místních komunikací.

9. RM schvaluje s účinností od 1. 9. 2004 cenu za pro-
nájem traktorové vlečky na l pracovní den ve výši 100 Kč.

10. RM bere na vědomí předložené vyčíslení nákladů
TSMS vynaložených na technické zajištění turnaje ME
v beachvolleyballu.

11. RM doporučuje ZM uložit RM zpracovat návrh na
financování dokončení opravy terasy koupaliště – vý-
chodní část. 

12. RM ukládá odboru IR zjistit možnosti instalace
mobilních ploch pro výlep předvolebních plakátů včetně
financování.

13. RM po projednání informativní zprávy o stavu
dětských hřištích na území města bere její obsah na vě-
domí a:

a) ukládá odboru IR předložit návrh na odstranění
těch zařízení dětských hřišť, která nesplňují současné
bezpečnostní požadavky.

b) ukládá odboru IR opatřit pískoviště zakrytím proti
přístupu zvířat.

c) doporučuje MěÚ zařadit do rozpočtu města na rok
2005 náklady ve výši alespoň 300000 Kč na postupnou
celkovou obnovu dětských hřišť.

14. RM po projednání zprávy „Rozšíření parkovacích
místa na sídlišti Zlatá Hora“ bere její obsah na vědomí
a doporučuje MěÚ jednat v této záležitosti dále až po vy-
řešení vlastnických vztahů.

15. RM projednala návrh odboru IR na realizaci po-
chůzné lávky na střeše předzámčí.

16. RM po projednání zprávy souhlasí s navrhovaným
postupem na zajištění akce „Dosadba a údržba stromů
v zámeckém parku ve Slavkově u Brna“ a pro výběr nej-
výhodnější nabídky jmenuje pětičlennou komisi.

17. RM schvaluje na základě doložených informací
využívat v případě úniku zemního plynu služeb firmy
TERMO CZ, Slavkov u Brna a ukládá odboru BTH pra-
videlně sledovat novinky v dodávce zemního plynu
v „Magazínu pro uživatele zemního plynu“. 

18. RM souhlasí s pronájmem nebytových prostor
o výměře 20,50 m2 v objektu polikliniky v budově
Tyršova 324, Slavkov u Brna, MUDr. Janě Palové pro
účely provozování diabetologické ambulance ve dnech
pondělí, středa a čtvrtek. 

19. RM ukládá odboru BTH zajistit vypracování
a uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory o vý-
měře 20,50 m2 v budově Tyršova 324, Slavkov u Brna,
s MUDr. Janou Palovou s platností od 1. 1. 2005. 

20. RM po projednání zprávy „Havarijní stav balkonů
v obytných domech Zlatá Hora 1357, 1358“ bere její obsah
na vědomí a ukládá odboru BTH postupovat v záležitosti
oprav obytných domů Zlatá Hora 1357, 1358 v souladu se
schváleným časovým harmonogramem pro rok 2004.

21. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji pozem-
ku dle KN parc. č. 22 o výměře 243 m2 v k.ú Slavkov
u Brna, který je zastavěn bytovým domem č.p.329 ve
vlastnictví SBD Žuráň, z majetku města do vlastnictví
SBD Žuráň za cenu 10 Kč/m2+ náklady spojené s prode-
jem za podmínky předložení usnesení představenstva,
v němž se SBD Žuráň zaváže, že neprodá výše uvedené
pozemky za cenu vyšší, než je cena kupní. Cena ve výši
2430 Kč + náklady spojené s prodejem bude uhrazena
nejpozději při podpisu kupní smlouvy. 30% prodejní
ceny bude převedeno do Fondu pro výkupy pozemků .

22. RM nedává souhlas k pronájmu části pozemku
parc.č.2690/1 manželům Borkovcovým, Luční 1475,
Slavkov u Brna a manželům Juřinovým, Luční 1474,
Slavkov u Brna.

23. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene na uložení elektrického podzemního
kabelového vedení NN včetně pojistkových skříní vede-
ní NN v vyjmenovaných pozemcích města se společnos-
tí Jihomoravská energetika, a. s. Brno.

24. RM doporučuje ZM dát souhlas k nabytí pozemků
parc.č. 3767/2 ostatní plocha – zeleň o výměře 465 m2

a parc.č.3767/3 ostatní plocha–silnice o výměře 1821 m2

v k.ú. Slavkov u Brna z majetku Jihomoravského kraje do
vlastnictví Města Slavkov u Brna. 

25. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji pozem-
ků parc. č. 2589 o výměře 611 m2, 2590/1 o výměře 804
m2 a 2591 o výměře 558 m2, všechny v lokalitě Bučovická
v k.ú. Slavkov u Brna z majetku města do vlastnictví spo-

34. schůze rady města – 30. 8. 2004

(Pokračování na str. 4)
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34. schůze rady města – 30. 8. 2004
lečnosti Skalický a spol., s.r.o., Brno formou smlouvy
o budoucí kupní smlouvě. Vlastní kupní smlouva bude
uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení
a součástí této smlouvy bude i ujednání o předkupním
právu. Pokud nebude pravomocné stavební povolení
předloženo do jednoho roku od podpisu smlouvy o bu-
doucí kupní smlouvě, pozbývá tato platnosti. Záloha ve
výši prodejní ceny, tj. 434060 Kč (220 Kč/m2) bude
uhrazena při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
Nedojde-li k uzavření kupní smlouvy, záloha bude vrá-
cena. Při podpisu vlastní kupní smlouvy uhradí kupující
náklady spojené s prodejem.

26. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji pozem-
ků parc. č. 2586 o výměře 715 m2 a parc. č. 2587 o vý-
měře 598 m2 všechny v lokalitě Bučovická v k.ú.
Slavkov u Brna z majetku města do vlastnictví společ-
nosti Mlýn HEROLD spol. s r.o., Brno formou smlouvy
o budoucí kupní smlouvě. Vlastní kupní smlouva bude
uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení
a součástí této smlouvy bude i ujednání o předkupním
právu. Pokud nebude pravomocné stavební povolení
předloženo do jednoho roku od podpisu smlouvy o bu-
doucí kupní smlouvě, pozbývá tato platnosti. Záloha ve
výši prodejní ceny, tj. 288860 Kč (220 Kč/m2) bude
uhrazena při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
Nedojde-li k uzavření kupní smlouvy, záloha bude vrá-
cena. Při podpisu vlastní kupní smlouvy uhradí kupující
náklady spojené s prodejem.

27. RM projednala návrh Projektu Austerlitz 2005 na
program vzpomínkových akcí ve dnech 26.–28. 11. 2004
a odsouhlasila koordinaci akcí Projektu Austerlitz 2005
a Historického muzea.

28. RM žádá předkladatele Projektu Austerlitz 2005
o předání požadavků pro technické zabezpečení akce
a ubytování vojsk v uvedených termínech. 

29. RM projednala návrh HM na program vzpomín-
kových akcí ve dnech 26.–28. 11. 2004 a odsouhlasilo
koordinaci akcí HM a Projektu Austerlitz 2005.

30. RM projednala nabídku AŽD Praha na dodávku
a instalaci systémů SpeedCon a RedCon na zvýšení bez-
pečnosti silničního provozu.

31. RM souhlasí s užitím znaku města pro deník
Rovnost, vydavatel Vltava–Labe–Press. 

32. RM na návrh bytové komise přiděluje byt č.1 na
ulici Bučovická čp.187 panu Davidu Zoubkovi ze
Slavkova u Brna a ukládá odboru BTH zajistit uzavření
nájemní smlouvy s platností od 1. 9. 2004 na dobu urči-
tou v délce 1 rok, tj. do 31. 8. 2005 za smluvní nájemné
ve výši 29,26 Kč/m2.

33. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt
č.1 na ulici Litavská 1487, Slavkov u Brna s panem
Zdeňkem Žaroským ze Slavkova u Brna.

34. RM ukládá odboru BTH oslovit Františku
Mlčůchovou a jejího syna Josefa Mlčůcha s nabídkou
umístění do krizového bytu v DPS, Polní 1444, Slavkov
u Brna. 

35. RM projednala návrh na zřízení Napoleonské ex-
pozice a žádá o předložení scénáře a libreta.

36. RM žádá firmu Prelax, spol. s r.o. o předložení ce-
níků za pronájmy prostor na Společ. domě Bonaparte.

37. RM spolu s vedoucí FO paní Jarmilou
Olejníkovou a předsedou FV ZM Ing. Jiřím Matyášem
projednala výsledky hospodaření města za 1. pololetí
2004 a doporučuje ZM:

a) schválit návrh dílčího účtu hospodaření Města
Slavkova u Brna za 1. pololetí roku 2004

b) uložit RM zpracovat návrh pravidel pro tvorbu
a čerpání finančních prostředků z odpisů majetku tepel-
ného hospodářství ve 100% výši na rezervním fondu
města jako účelově vázané prostředky na obnovu majet-
ku v tepelném hospodářství zapracováním do rozpočtu
každého roku počínaje rozpočtem roku 2005 

c) uložit RM zpracovat návrh pravidel pro tvorbu
a čerpání finančních prostředků z výsledku hospodaření
podnikatelské činnosti města po zdanění na rezervním
fondu města ve 100% výši jako účelově vázané prostřed-
ky na obnovu bytových a nebytových prostor, majetku
v tepelném hospodářství zapracováním do rozpočtu kaž-
dého roku počínaje rozpočtem roku 2005 

38. RM po projednání zprávy „Rozbor hospodaření
příspěvkových organizací Města Slavkova u Brna za
1.pololetí 2004“ bere její obsah na vědomí a doporučuje
rozbory hospodaření TSMS, HM, ZŠ Komenského, ZŠ
Tyršova, ZUŠ, MŠ Zvídálek, DDM a Speciálních škol
ZM ke schválení.

39. RM schvaluje bezúplatnou zápůjčku služebního
automobilu Města Slavkova u Brna pro Integrovanou
školu Slavkov u Brna v rámci družby mezi městy Darney
(Francie) a Slavkova u Brna ve dnech 17.–20. 9. 2004.

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

v˘bûrové fiízení na místo

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

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

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

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

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

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

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

k pobytu, jde-li o cizího státního obãana
- datum a podpis uchazeãe
K pfiihlá‰ce uchazeã (-ka) doplní dle § 6, odst. 4,
zák. ã. 312/2002 Sb. tyto doklady:
- strukturovan˘ Ïivotopis s akcentem na dosavadní praxi
- doklad o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání (ovûfiená kopie)
- v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í tfií mûsícÛ 
Termín pfiípadného nástupu: moÏn˘ od 1. 1. 2005, lze

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

Písemné pfiihlá‰ky je nutno doruãit do úter˘ 30. 11. 2004
do 13. hodiny na podatelnu MûÚ nebo na adresu:

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

(Dokončení ze str. 3)

1. RM projednala informaci o rozpočtovém výhledu
a dluhové službě města.

2) RM doporučuje ZM schválit přijetí úvěru ve výši
3000000 Kč k financování akce „Obnova areálu koupa-
liště“.

3. RM schvaluje Směrnici určující vztahy a hospoda-
ření příspěvkových organizací zřízených Městem
Slavkovem u Brna, Směrnici o finanční kontrole
a Směrnici určující harmonogram účetní závěrky.

4. RM schvaluje pořízení přenosné časomíry ve výši
do 40000 Kč a způsob jejího financování.

5. RM schvaluje poskytnutí příspěvku pro MŠ
Zvídálek na zrušení jímky ve výši 10000 Kč z položky
č.26 – rezerva školství.

6. RM schvaluje výši zápisného do zájmových útva-
rů DDM Slavkov u Brna ve školním roce 2004/2005 dle
návrhu předloženého zástupkyní ředitelky DDM.

7. RM projednala zprávu o činnosti Informačního Re-
gionálního Centra (IRC) za období od 1. 5. do 31. 8. 2004.

8. RM schvaluje vyhlášení veřejné soutěže o návrh
realizace Napoleonské expozice s podmínkami uvede-
nými v předkládací zprávě. 

9. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na
„Opravu terasy koupaliště Slavkov u Brna“ s firmou
REISTAV, s.r.o. ze Slavkova u Brna. 

10. RM projednala zprávu „Plynofikace RD v pro-
dloužení ulice Čelakovského ve Slavkově u Brna – rám-
cová smlouva o zajištění plynofikace obce,dodávky
zemního plynu a provozování plynárenského zařízení
s Jihomoravskou plynárenskou, a.s. Brno“ a doporučuje
ZM zařadit částku 78 000 Kč na vybudování středotla-
kého STL plynovodu Lpe 63 v ulici Čelakovského (pro-
dloužení) do návrhu rozpočtu města na rok 2005. 

11. RM ukládá MěÚ zajistit výrobu plakátovací plo-
chy pro prezentaci volebních stran před volbami.

12. RM doporučuje ZM vzít informaci o majetkových
vztazích k pozemkům v severní části ul. Tyršova na vědomí.

13. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji pozem-
ku parc. č. 3553/3 ostatní plocha o výměře 220 m2 v lo-
kalitě Vinohrady v k.ú. Slavkov u Brna do vlastnictví
paní Marie Čoupkové ze Slavkova u Brna. 

14. RM schvaluje Nařízení města o zimní údržbě
místních komunikací v předloženém znění a ukládá
městskému úřadu zveřejnit jej na úřední desce současně
s obecně závaznou vyhláškou města, kterou se ruší
obecně závazná vyhláška města č. 26 o zimní údržbě
místních komunikací.

15. RM nevyhovuje žádosti Markéty Poláškové ze
Slavkova u Brna o přechod nájmu k bytu č. 9, Nádražní
1157, Slavkov u Brna po zemřelé Aleně Baštové.

16. RM souhlasí s umístěním pana Michala Jurce
z Nížkovic v krizovém bytě na DPS, Polní 1444,
Slavkov u Brna, od 1. 10. 2004 na dobu určitou v délce
6 měsíců, tj. do 31.3. 2005. 

17. RM odvolává na vlastní žádost Ing. Jiřího Kučeru
z komise k projednávání přestupků.

18. RM schvaluje zrušení komise k projednávání pře-
stupků města Slavkov u Brna a převedení její agendy na
odbor vnitřních věcí od 1. 1. 2005 změnou organizační-
ho řádu.

19. RM souhlasí s úhradou nezbytných nákladů pro Klub
důchodců při zahájení jejich činnosti, do výše 3000 Kč.

20. RM bere na vědomí akci „Setkání představitelů
města s důchodci“ dne 21.12.2004 v městském kině.

35. schůze rady městy – 12. 9. 2004 
Upozornûní 

Vzhledem k blížícím se volbám do zastupitel-
stev krajů žádáme ty občany, kteří se přestěho-
vali v rámci Slavkova u Brna nebo se přistěho-
vali z jiné obce do Slavkova u Brna, aby se
přihlásili k trvalému pobytu na Městském úřadě
ve Slavkově u Brna na evidenci obyvatel,
Palackého náměstí 64.

K přihlášení k trvalému pobytu je třeba
doložit:

- platný občanský průkaz
- rodný list přihlašované osoby
- oddací list
- rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci
- úmrtní list
- správní poplatek u osob starších 15 let 50 Kč
V případě přihlášení do rodinného domu je

potřeba přiložit:
- výpis z katastru nemovitostí
- nebo kupní, popř.darovací smlouvu s potvr-

zením vkladu do katastru nemovitostí
V případě přihlášení do bytu:
- nájemní nebo podnájemní smlouvu
Pozn.: U přihlašování k trvalému pobytu

musí být vždy přítomen majitel domu nebo
u bytu osoba uvedená na nájemní smlouvě
s platným občanským průkazem.

Současně žádáme, aby si všichni občané
zkontrolovali platnost svých občanských průka-
zů. V případě neplatného občanského průkazu
nebude umožněno hlasování ve volbách do za-
stupitelstev krajů. Bc. Hana Řezáčová

vedoucí odboru vnitřních věcí

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 18.
října. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl stra-
ny formátu A4. U delších příspěvků se pisatel vystavuje mož-
nosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Vítáme články za-
slané e-mailem, popř. dodané na disketě. (red)P

o
zn

á
m

ka



SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU 59/2004

První víkend v září zástupci Slavkova u Brna navštívili partnerské
město Austerlitz v Holandsku, kde se zúčastnili oslav 200. výročí zalo-
žení obce. Při této příležitosti zde byla otevřena výstava, na které se pre-
zentovalo naše město. (iv)

Místostarostostové obou měst Dr. F. W. J.
Huijgen a Ing. Ivan Charvát.

Sportovci v Darney
Koncem června se do francouzského družebního městeč-

ka vypravila skupina bývalých fotbalistů ze Slavkova u Brna.
Pozváni byli jako zástupci města a klubu na slavnostní po-
jmenování městského fotbalového stadionu v Darney (po bý-
valém předsedovi klubu panu Claudovi). 

Kromě účasti na slavnosti a dalších společenských akcích
(návštěva muzea, památníku a pietní akce) sehráli „veteráni“
velmi dobrá utkání se třemi týmy, které reprezentovaly hos-
titele. I když výsledky nebyly tím hlavním, fotbalisté nezkla-
mali a vrátili se s pohárem pro ten lepší tým. A tak kromě
vzorné společenské reprezentace potvrdili stále ještě dobrou
sportovní úroveň.

Příští setkání u nás ve Slavkově bude, doufejme, stejně
povedené jako letošní výprava do Francie. Máme hostitelům
co oplácet. JaB

Na náv‰tûvû ve ·v˘carsku
V závěru srpna zástupci našeho města

navštívili partnerské město Emmen
(Švýcarsko), kde převzali darem elekt-
rocentrálu s příslušenstvím a osvětlova-
cí  stožár. (iv)

Na‰i v HolandskuNa‰i v Holandsku



SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU6 9/2004

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

Pfiedání pfiíspûvkÛ do 18. fiíjna 2004

Nové knihy V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA�

Poklady nejen z depozitáfiÛ (23)
Pohlednice (pokračování)
Pohlednice jsou rovněž zajímavým zdrojem

pro historicko-architektonický průzkum. Na těch,
které se nalézají ve sbírkovém fondu Historického
muzea, lze dokumentovat, jak se Palackého ná-
městí měnilo v průběhu posledního století. Přesto,
že zde již na konci 19. století převládaly domy
jednoposchoďové s historizujícími fasádami s řa-
dou plastických prvků, je zde možné spatřit rov-
něž několik domů přízemních. Na pohlednicích,
které ukazují náměstí Palackého od jihu zaujme
nejenom dlažba z tzv. „kočičích hlav“, ale zejmé-
na dvě studny na pitnou vodu, které se nacházely
v dolní části náměstí. Nad studnami byly postave-
ny dřevěné konstrukce pumpy. Voda se čerpala
otáčením velkého železného kola. Na některých
pohlednicích jsou rovněž zobrazeny postavy v ob-
lečení z konce 19. století. Pohlednice jsou jak ba-
revné – ručně kolorované, tak černobílé. I v této
skupině se najdou pohlednice s tzv. dlouhou adre-
sou, tzn.: adrese je věnována celá zadní strana, za-
tímco na přední straně je obrázek se stručným tex-
tem sdělení. K zajímavostem patří pohlednice se
secesním interiérem divadelního sálu Sokolského
domu. Tato úprava z počátku 20. století se zde na-
cházela ještě v roce 1936. 

Pohlednice rovněž dokumentují, jak se měnily
vývěsní štíty, reklamy a zastoupení různých ob-
chodů či firem. 

Záběry Palackého náměstí od severu se sou-
střeďují zejména na horní část náměstí. K největ-
ším zajímavostem patří pohled na nároží
Palackého náměstí a dnešní ulice Fügnerovy.
Ještě na počátku 20. století zde stály dva domy. Ty
byly zbořeny a v průběhu roku 1906 začala stavba
nynějšího Společenského domu. 

Různými úpravami prošla rovněž renesanční
budova radnice, vystavená „LETA 1592 ZA ALE-
XANDRA BRADAWICHKY STARIHO PUR-
MISTRA A ZA PETRA PEKARZE MLADSSI-
HO PURMISTRA“ jak hlásá nápis na pamětní
desce. Kromě částečných úprav fasády, výměny
oken a střešních vikýřů, stál na nároží radnice až
po opěrný pilíř nízký objekt s valbovou střechou,
který byl využíván jako masný krám. Naproti rad-
nice můžeme nalézt jednu studnu s dřevěnou kon-
strukcí pumpy – vše ohrazeno čtyřmi ochrannými
sloupky. 

Na pohlednicích vydaných před rokem 1903

můžeme ještě spatřit další dominantu. Náměstí
bylo na jižní straně uzavřeno poslední ze čtyř bran
původního městského opevnění, tzv. Hodinovou
branou. Ta byla zbořena v roce 1903. Na někte-
rých pohlednicích je zobrazena již jako velmi po-
škozená a podepřená dřevěnými trámy. Hodinový
stroj, který se zde nalézal, je nyní součástí sbírko-
vého fondu historického muzea.

Zajímavé jsou rovněž pohledy na Palackého
náměstí od západu, na nichž lze objevovat, jaký-
mi změnami prošla budova staré školy, nyní měst-
ského úřadu a pošty a dále pak budovy v horní
části Panské, od r. 1915 Husovy ulice. Pohlednice
z 60.–90. let 20. století pak ukazují proměny
úprav podzámčí a celého náměstí až do dnešní po-
doby. PhDr. Vladimíra Zichová, HM

(Další obrázky k tomuto článku na předposled-
ní straně zpravodaje.)

Slavkovské dny smífiení
Pod záštitou ekumenické rady církví v ČR,

České biskupské konference a ministra zahra-
ničí Cyrila Svobody se o tomto
víkendu (1. a 2. října) konají
Slavkovské dny smíření, a to na
téma Smíření v rodině.
Program:
PÁTEK 1. ¤ÍJNA – Slavkov, zámek
Odborné sympozium o rodinû
9.30–12.30 Smífiení se souãasnou rodinou

Co chceme, co mÛÏeme, co musíme
14.00–17.00 Jak aplikovat osvûdãené biblické

principy v souãasné rodinû
Rodina prosperující a slouÏící
Postoj dûtí k rodiãÛm a rodiãÛ k dû-
tem a dal‰í témata

Koncert v rámci Slavkovsk˘ch dnÛ smífiení
19.00–20.30 ManÏelé Radovi, V. Jelen, Magnificat

SOBOTA 2. ¤ÍJNA – Slavkov, zámek
Slavnost rodin
9.30–12.00 dûtsk˘ folklorní soubor Nûmãánek,

pfiedstavitelé církví, pfiedstavitelé
státní správy

12.00–14.00 Spoleãn˘ obûd pro v‰echny úãastní-
ky zdarma

Ekumenická bohosluÏba
14.00–16.30 Slavkov, chrám Vzkfií‰ení Pánû

KKoonncceerrtt  nnaa  zzáámmkkuu
Ke slavkovskému zámku neodmyslitelně

patří koncerty různých žánrů. Několikaletou
tradicí je koncert jako součást Slavkovských
dnů smíření. Ten letošní se uskuteční v pátek
1. října 2004 v 19 hodin v Historickém sále
a vystoupí na něm manželé Radovi, kteří jsou
známí svou folkovou tvorbou u nás i v Evropě,
komorní pěvec Vladimír Jelen a komorní sbor
Magnificat z Újezdu u Brna. Koncert bude do-
plněn svědectvím paní Věry Luxové. K hlubo-
kému kulturnímu i duchovnímu zážitku srdeč-
ně zvou pořadatelé Slavkovských dnů smíření.

Helena Hrabálková, Historické muzeum

1. Jaroslav Holoubek: Alan Pajer – Teď už to
mohu říci – zpověď fotografa prezidentské kance-
láře. Je to kniha o fotografovi, prezidentovi
Havlovi, korunovaných hlavách světa, doplněná
o neznámé historky, jež se k nim váží, protože je
on ví, jak to bylo doopravdy.

2. Jenny Nowak: Čarodějka po česku
(Slabikář pro spokojené, věčně mladé kouzelnice)
– u téhle knížky se nejen pobavíte, ale naučíte se
i malinko čarovat. Každopádně dost na to, abyste
dokázaly protančit životem – zdravé, štíhlé, roze-
smáté a nestárnoucí. Nevěříte? Tak proč si to jed-
noduše nepřečtete celé?

3. Robert Rohál – Veronika Pohanková:
Trapasy slavných – trapasy, málokdo se jim vy-
hne. Představí se vám např. Miroslav Horníček,
Ljuba Hermanová, Václav Neckář, Zdeněk Troška
nebo Helena Vondráčková.

4. Michal Viewegh: Vybíjená – román ztvárňu-
je osudy spolužáků z gymnázia až na práh čtyřicít-
ky. Čtenáři se setkají s dobře známou, melancho-
licky laděnou groteskou o přátelství, láskách,
alkoholu, kráse i ošklivosti.

5. S. J. Rozan: Zrcadlení – kniha americké au-
torky předkládá čtenáři všechno, co má správný
detektivní příběh mít – neobvyklé postavy a kolo-

rit orientálního prostředí, chytrou zápletku, barvi-
tý popis a skvělý příběh.

6. Chantal Thomassová: Najděte svůj vlastní
styl – stojíte ráno před zrcadlem a na rty se vám
dere věta: „Nemám co na sebe.“ Znáte to? Pak je
tato kniha právě pro vás. 

7. Věra Řeháčková: Pětka povedených pacien-
tů – knížka plná humorných příběhů nezačíná pro
Martinu vesele. Cestou do školy ji na přechodu
srazí motocyklista. Po léčení v nemocnici pošlou
Martinu na lázní. Tam setká se čtyřmi kamarády,
s nimiž prožije báječné dny.

8. Enid Blytonová: Lidičky z Kouzelného stro-
mu – již potřetí můžeme prožít spolu s dětmi a je-
jich kamarády – skřítky, trpaslíky, vílami a zvířát-
ky – sérii dobrodružství v podivuhodných zemích
nad Kouzelným stromem. 

Mgr. Jiří Blažek
Městská knihovna ve Slavkově u Brna

Mûstská knihovna upozorÀuje
Upozorňujeme čtenáře Městské knihovny ve

Slavkově u Brna, že v pátek 29. října 2004 ne-
bude knihovna v provozu. Děkujeme za pocho-
pení. Mgr. Jiří Blažek, Městská knihovna
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VaÏme si pfiírody
Nastal nám podzim a s ním se přibližují

i nejkrásnější svátky v roce – Vánoce, ale před-
tím ještě památka zesnulých. A toto je období,
kdy většina z nás zdobí své domácnosti a hroby
svých nejbližších především za pomoci větví
z jehličnatých stromů. Tímto se obracíme na
všechny občany s žádostí, aby svým počínáním
za účelem získání těchto větví neničili stromy
a keře, jak to často vidíme – strom s olámaný-
mi větvemi nebo uříznutým vrškem. V zahrad-
nictvích a obchodech je dostatečné množství
výrobků dle vlastního výběru ke splnění tohoto
účelu a naše zahrádky, parky a veřejná pro-
stranství tak nebudou neodborným způsobem
devastovány. Odbor ŽP
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(Dokončení ze str. 1)
odpovědni předat toto bohatství dalším po-
tomkům. Latinsky se vlast řekne „patria“, ne-
boli „otčina“. Protože mladí lidé dnes vzhle-
dem ke studiu, zaměstnání a cestování často
mění místo svého pobytu, pocit domova sláb-
ne. Necítí tolik, že domov není jen můj dům
nebo byt, ale také země, ve které žiji.

Stěžujeme si na nepoctivost, vandalismus,
na rozkrádání v malém i ve velkém.
Uvědomujeme si, že ti, kteří to dělají, od dětí,
přes dospívající mládež až po dospělé, jsou
naši lidé? Dělají to jedni z nás. Příčinou je
malé vědomí vlastenectví, jinak řečeno, ne-
mají svou zemi za vlastní. Uvedu dva příkla-
dy: Letos jsem byl požádán o požehnání
obecní vlajky v jedné malé obci. Při slavnosti
se hrála hymna a lidé se připojili zpěvem.
Díval jsem se po dětech, ale hymnu nezpíval
ani jeden školák. Kromě hokeje se totiž hym-
na téměř nikde nezpívá. Nedávno jsem si pro-
hlížel učebnici žáků 1. stupně ZŠ, kde je vy-
obrazen dělený státní znak, avšak v pojednání
o vlasti jsem nenašel žádnou zmínku
o Čechách, Moravě a Slezsku. 

Objevujme krásy naší vlasti a nenechejme
si vzít svou národní kulturu přílivem módní,
levné a nevkusné kultury z dovozu. 

Při slavení svátku sv. Václava si připomíná-
me nezbytnost duchovního základu naší spo-
lečnosti, ze kterého může znovu vyrůstat vě-
domí „můj domov, moje vlast“. V tomto
smyslu je třeba děti nejen učit, ale i vychová-
vat. Začátek školního roku nám připomíná
i tento rozměr výchovy dětí, mládeže, ale
i nás dospělých.

P. Mgr. Milan Vavro, římskokatolický farář

Kde domov mÛj?

Ve středu 1. 9. 2004 začal nový školní rok, a to
pro nás, zaměstnance školní jídelny při ZŠ
Komenského ve Slavkově u Brna, znamenalo znovu
přivítat známé a nové tváře z řad školáků, učitelů,
vychovatelů a slavkovských občanů.

K těmto stálým a nově příchozím strávníkům při-
byli i studenti a pedagogové z integrované střední
školy. Ti se budou v našich prostorách stravovat do
konce listopadu 2004. Z tohoto důvodu jsme rozší-
řili naši stravovací kapacitu o snídaně, přesnídávky
a večeře s ohledem na probíhající rekonstrukci je-
jich vývařovny a přilehlých stravovacích prostor.

Málokdo z nás si vzpomene, že obdobnou rekon-
strukcí prošla před rokem i naše jídelna. Nešlo jen
o úpravy vnitřních a vnějších prostor, ale současně
o instalaci kuchyňské technologie, která splňuje
všechna kritéria s ohledem na hygienické a výživo-
vé normy. Se vší skromností mohu konstatovat, že
se naše jídelna řadí mezi nejmodernější provozovny
v celokrajském měřítku.

Ty tam jsou obavy strávníků ze zavedení čipové-
ho systému, pomocí něhož si mohou sami objednat
ze dvou druhů nabízených jídel. Dnes si již zcela
běžně vybírají dle chuti z nabídky připravovaných
pokrmů. Na kvalitu a nutriční hodnotu jednotlivých
jídel dohlíží krajská hygienická stanice, která pravi-
delnými rozbory vyhodnocuje vyváženost stravy.

Celková kalkulace ceny jedné porce je limitová-
na cenou vstupních surovin a nutných nákladů na
režie spojených s přípravou pokrmů. V tomto roce
je cena pro strávníky následující:

II. stupeň 17 Kč
lI. stupeň 19 Kč
Svačinky 5 Kč (družina)
Dospělí 19 Kč
Cizí 36 Kč
Snahou vedení školní jídelny a kuchařek, které se

na přípravě jednotlivých jídel bezprostředně podílí,
je spokojenost všech strávníků.

Monika Boubínová, vedoucí stravování

·kolní stravování v Z· Komenského

Sponzofii ‰kole
Naše škola na Komenského náměstí sto-

jí již bezmála 100 let. Za tuto dobu se mnohé změ-
nilo. Nejen metody výuky, ale s tím spojené i vy-
bavení a zařízení školy. Letos se nám podařilo opět
udělat krok kupředu. Díky sponzorství slavkov-
ských firem Cutisin, a.s. a Teepak, s.r.o. jsme vy-
budovali odbornou pracovnu l. stupně. Bude slou-
žit k výuce cizích jazyků, hudební výchovy
a k pořádání kulturních akcí. Dále jsme vybavili
učebny prvních a druhých tříd novým nábytkem.
Za přispění firmy TAPEL Eliáš jsme mohli rozšířit
první třídu o nový odpočinkový kout. Podíl na
zlepšení prostředí školy má i RENA – Petr
Navrátil. Ten navrhl, zhotovil a instaloval označe-
ní všech učeben a tříd na nové budově formou
sponzorského daru. Touto cestou bych ráda podě-
kovala všem firmám, které naši školu finančně
podpořily, a tak nám umožnily ji modernizovat.
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Hana Stárková, zást. řed pro 1. st. ZŠ

V srpnu byla dokončena nákladem 4 mil. Kč
rekonstrukce stávajících šaten v ZŠ Komen-
ského. Foto: P. Lokaj

První den ve ‰kole
1. září je velkým svátkem pro všechny děti,

které jdou poprvé do školy. V letošním roce jich
na ZŠ Komenského přišlo 40. A nepřišly samy.
Doprovázeli je nejen rodiče, ale i další členové
rodiny. Ve škole je přivítal pan ředitel Mgr.
Jaromír Pytela i zástupci města v čele s panem
starostou Mgr. Petrem Kostíkem. Po společném
zahájení, jehož součástí byl program starších
žáků, se všichni rozešli do svých tříd a konečně
se z nich stali opravdoví žáci. Přejeme, aby jim
nadšení, se kterým přišli první den do školy, vy-
drželo co nejdéle. Mgr. Hana Stárková

První den v ZŠ Komenského nám. Foto: Z. Pavlík
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Slavnostní zahájení školního roku
2004/2005 proběhlo v první třídě. V úvodu při-
vítal žáky a jejich rodiče ředitel školy. Třídní
učitelkou je Katka Nosková. Celkem 17 prv-
ňáčků se bude učit v učebně, na jejíž vybavení
přispěla výraznou finanční částkou firma
Teepak. Každé dítě má k dispozici svoji vlastní
lavici. To všem žákům umožní lépe se věnovat
práci a vzájemně se nerušit. Vždyť je čeká ten
nejtěžší úkol. Musí se během deseti měsíců na-
učit číst, psát a počítat. Přejeme jim, aby byli
úspěšní a dělali svým rodičům jen samou ra-
dost.

U příležitosti zahájení nového školního roku
navštívili školu tři členové rady města s panem
starostou a tajemníkem městského úřadu.
Nahlédli do několika tříd, aby se pozdravili
s učiteli a žáky a popřáli jim mnoho zdaru při
jejich práci.

•
V novém školním roce došlo ke změnám

v učitelském sboru. Koncem minulého školní-
ho roku odešly čtyři paní učitelky a na uvolně-
ná místa nastoupili tři noví kolegové. Touto
změnou došlo k posílení pánů učitelů, kteří
v současné době tvoří třetinu sboru. 

•
V minulém školním roce si naše škola vydě-

lala pořádáním kurzů na počítači prostředky,
které jsme použili se svolením zřizovatele na
nákup nové jazykové učebny. Ta je vybavena
ovládacím pultem propojeným se sluchátky.
K pultu je připojen magnetofon. Díky tomuto
zařízení může vyučující komunikovat s žáky ta-
kovým způsobem, že nedochází k rušení ostat-
ních dětí při práci. Žáci mohou být propojováni
do dvojic a vzájemně mezi sebou vést rozho-
vor, mohou být rozděleni do skupin, kdy jedna
poslouchá magnetofon a druhá pracuje přímo

s učitelem. Vyučující má možnost odposlou-
chávat jednotlivé žáky a přímo opravovat jejich
chyby, aniž by byli rušeni ostatní. Dalším posí-
lením pro výuku jazyků je vybavení jedné
učebny přestavitelným nábytkem, který umož-
ní pohodlné skupinové vyučování.

Na základě požadavku rodičů ze spádových
obcí jsme od letošního školního roku zavedli
výuku druhého cizího jazyka již v šestém roč-
níku. Zároveň jsme připravili výuku angličtiny
na naší škole tak, abychom ji nyní mohli vy-
učovat už od třetí třídy. Tímto krokem se poma-
lu připravujeme na příchod rámcového vzdělá-
vacího programu, podle něhož by se ve školách
mělo vyučovat již od příštího školního roku.

•
Ve škole vychází již od roku 1993 školní ča-

sopis Tyršováček, který letos dozná výrazných
změn. Chceme, aby byl čtivější a obsahoval
více informací pro rodiče a ostatní veřejnost.
První číslo vyjde koncem měsíce září a bude di-
stribuováno do všech rodin, které mají v naše
škole své děti. Rádi bychom, kdyby se nám po-
dařilo prostřednictvím tohoto časopisu zapojit
více rodičů do dění ve škole.

•
Opět připravujeme vánoční setkání a ples

školy. Obě akce, které se setkávají s mimořád-
ně kladným ohlasem, se uskuteční tentokrát
v rekonstruovaném Společenském domě.

vedení ZŠ Tyršova

Zprávy ze Z· Tyr‰ova V˘stavy
na zámku

Do 3. října máte poslední možnost navštívit
v galerii O. K. výstavu Turecké inspirace – ke-
ramiku Květy Strunové, která se nechala inspiro-
vat mnohými cestami po jižní Evropě. Můžete
využít příležitosti a obohatit svůj život nejen o zá-
žitek z návštěvy výstavy, ale i hmotnou upomín-
ku v podobě keramické nádoby nebo drobnosti.

•
Rovněž ojedinělá výstava grafiky Jana

Krejčího ukončí letošní výstavní sezonu v gale-
rii Austerlitz v neděli 3. 10. 2004.

•
Ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem

v Praze a spolkem Adalberta Stiftera v Mnichově
připravujeme výstavu Múzy na frontu!, která
v roce 90. výročí zahájení první světové války
představuje tvorbu tehdejších umělců a spisova-
telů, jimž nebyl válečný stav lhostejný. Výstava
bude zahájena ve čtvrtek 21. 10. 2004 v 17 hodin
v galerii O. K. a potrvá do 28. 11. 2004. 

Helena Hrabálková, HM ve Slavkově u Brna

SSllaavvkkoovvsskk˘̆  zzpprraavvooddaajj
na internetu

www.bmtypo.cz

První den v ZŠ Tyršova. Foto: Z. Pavlík

Zahájení školního roku v ZUŠ. Foto: Z. PavlíkNávštěva z Městského úřadu v ZŠ Tyršova. Foto: Z. Pavlík
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Opustili nás
Alena Baštová (60) 20. 8.
František Rybnikář (79) 21. 8.
Bohumil Frank (77) 30. 8.
Ludmila Floriánová (71) 10. 9.
David Durák (29) 16. 9.

RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Blahopřání

Dne 27. září oslavila 90. narozeniny paní

ANNA JANOUŠKOVÁ

Mnoho štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví i hodně optimismu
přejí syn, dcera, vnuci a pravnuci

Vzpomínka

Dne 27. září by se dožil 50 let pan

LUBOMÍR STUPKA
ze Slavkova

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Manželka, dcera a syn.

Vzpomínka

Dne 30. září 2004 uplynulo 10 smutných let, kdy od nás odešel bez
slůvka rozloučení náš milovaný syn, bratr a tatínek, pan

ALOIS ŠEMORA

S láskou vzpomínají rodiče, sourozenci a děti.

Vzpomínka

Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 11. října 2004 uplynou 2 roky od úmrtí milovaného manžela,
tatínka a dědečka, pana

VLASTIMILA VRÁNY

S láskou a úctou vzpomínají manželka a synové s rodinami

Vzpomínka

Dne 18. září 2004 uplynul 1 smutný rok 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.

Vzpomínka
Hvězdičkám na nebi svou bolest žaluji, kytičku květů na hrob Ti daruji.

Kytička vadne, že se k nám, tatínku, již nikdy nevrátíš. Jak těžké se hledat
slova, by vyjádřila smutek náš. Vzpomínky vracejí se znova a bolest v srdcích

nehojí ani čas. Už nikdy dětem neporadíš, vnoučata nepomazlíš.
Odešel jsi, nevrátíš se víc a vzpomínka na Tebe bolí ještě víc.

Dne 6. září 2004 by se dožil 79 roků pan

FRANTIŠEK SLANINA
S láskou a úctou vzpomínají manželka Jiřina, dcera Eva

a syn František s rodinami.

Srdečné blahopřání
manželům

BEDŘICHU KNÉSLOVI
A MIROSLAVĚ KNÉSLOVÉ

kteří 25. září 2004 dovršili 50 let společného života.
Hodně zdraví a spokojenosti do dalších let
společného života přejí syn Jiří s rodinou,

dcera Miroslava a syn Lubomír

Rodinná oznámení přijímáme v redakci Slavkovského zpravodaje v budově Telecomu na
ul. Hradební 1441 od pondělí do pátku v době 8–12 a 13–17 hodin.

INZERCE
● MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732
236 410.

● HLEDÁME RD se zahrádkou do 45 km
V od Brna. Tel.: 602 521 766.

● MLADÝ PRACUJÍCÍ PÁR hledá dlouho-
dobý pronájem 1–2+1 (kk) ve Slavkově, do
6000 Kč vč. in., tel.: 737556832, 732113434.

● VYMĚNÍM ST. BYT 3+1 v Brně na Vino-
hradech za 3+1 ve Slavkově. Tel. 544 232 423.

● OBEC HERŠPICE prodává staveb. poze-
mek o výměře 880 m2 – stavba dvojdomku,
cena 50 Kč/m2, 230 Kč příspěvek na IS.
Stavět možno okamžitě. Tel.: 544 222 721.

● GOLFHOTEL AUSTERLITZ na golfovém
hřišti ve Slavkově u Brna hledá zaměstnance
na plný úvazek pro kuchyni a restauraci.
Nástup během září. Tel. 775 221 577.

● HLEDÁM brigádníka na porytí zahrady (asi
dva dny). Tel.: 544 221 764.

● PRODÁM velký nový nadstandardní byt 3+1
ve Slavkově u Brna, první patro, 2x koupelna.
Zn. pouze v hotovosti. Tel.: 777 007 066.

● PŘIPRAVÍM na přijímací pohovory a dou-
čím matematiku ZŠ. Tel.: 544 221 663 (večer).

● HLEDÁME rodinný dům nebo byt do osob-
ního vlastnictví ve Slavkově u Brna – přednost-
ně ul. Polní. Tel.: 777 856 296.

● PROVEDU malířské a natěračské práce a drob-
né zednické práce. Tel.: 517 379 732, 723 821 059.

Cesta za okfiídlenou stfielkou
Turistický oddíl OK Střelka

Slavkov u Brna pořádá v sobotu
2. října ve 13 hod. pro děti ze
Slavkova a okolí akci s názvem

Cesta za Okřídlenou střelkou aneb Den pro
děti. Tato akce je určena všem školákům.
Proběhne v Kounicově ulici na travnatém
pásu u stadionu a koupaliště. Děti si procvičí
tělo a tábornické dovednosti hravou a legrační
formou. Na konci je čeká za jejich námahu
zasloužená odměna, kterou si sami vyberou.
S úsměvem vás zve skupina dětí a vedoucích
z OK Střelky. Petr Provazník ml.

Nov˘ Digifoto Club
Pro všechny fanoušky i naprosté laiky se za-

kládá Digifoto Club. Budem se scházet jednou
týdně a učit se, sdílet a bavit o digitálním focení
a zpracování fotek na počítači. Během dvouhodi-
novek se naučíme základy i pokročilé metody fo-
tografování a techniky zpracování na PC. Vše si
vyzkoušíme v praxi a možná, jestli budeme dost
dobří, uděláme i výstavku. Jedinou podmínkou
je vlastní DIGITÁLNÍ foťák a věk nad 15 let.

Informace na e-mailu pixelclub@seznam.cz
nebo na telefonním čísle 607 865 724. (pp)



SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ10 9/2004

Pfiedná‰ky pro vefiejnost v sále 
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 16.45 hod.
3. fiíjna Vûnujte pozornost BoÏímu slovu

10. fiíjna Chováte k sobû zá‰È, nebo odpou‰títe?
17. fiíjna Jehova, vzne‰en˘ stvofiitel
24. fiíjna MÛÏete mít radost, Ïe slouÏíte
30. fiíjna SJEZD v Bludovicích
Pfiístupné vefiejnosti, vstup voln˘ – jste srdeãnû zváni.

V úterý 7. září měli slavkovští občané a ná-
vštěvníci Slavkova opět možnost zúčastnit se
Běhu Terryho Foxe a přispět tak svým finančním
darem na podporu boje proti rakovině. Za krásné-
ho, téměř letního počasí se jich na startu běhu na
slavkovském náměstí sešlo 265. Trasu běhu dlou-
hou 1950 metrů a vedoucí ulicemi města zdolali
na kolech, kolečkových 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, TJ Sokol Slavkov
u Brna, ve spolupráci s Městským úřadem ve
Slavkově děkuje touto cestou všem, kteří se této
akce zúčastnili, a přispěli tak na konto Běhu
Terryho Foxe. Stejné poděkování patří i všem fir-
mám a organizacím, které svojí finanční, materi-
ální a organizační podporou přispěly k úspěšné-
mu 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 materi-
ální podporou. S organizačním zabezpečením vý-

znamně pomohly Dům dětí a mládeže Slavkov,
Policie ČR Slavkov, Technické služby Slavkov
a Základní škola Tyršova. Velký dík také patří
Základní škole na Komenského náměstí, jejíž ta-
neční skupina Glitter Stars, vedená paní magist-
rou Macharovou, doprovodila svým vystoupením
předstartovní program běhu.

Částka, kterou letos účastníci BTF v našem
městě přispěli, činí 9380,50 Kč. Byla odeslána na
konto Běhu Terryho Foxe a bude využita na vý-
zkum rakoviny v ČR.

Chvályhodný však není pohled na tabulku, kte-
rá předkládá zvyšující se nezájem o tuto humani-
tární akci v našem městě jak v počtu účastníku,
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

Nebuďme lhostejní a přidejme se k celorepub-
likovým podporovatelům, kterými jsou Vše-
obecná zdravotní pojišťovna ČR a Duhová
energie. Těšíme se na vaši účast na Běhu Terryho
Foxe v roce 2005. Pořadatelé

Z Církve adventistÛ sedmého dne
Církev adventistů s.d. se schází ve Slavkově

u Brna dvakrát až třikrát v měsíci k sobotním
bohoslužbám, které se skládají vždy ze dvou
částí. Od 900 hodin je studium Bible a v 10.30
h začíná kázání (úvaha nad bibl. textem). V mě-
síci říjnu vás srdečně zveme na soboty 2., 16.
a 30. 10. do domu Církve husitské (CČSH) na
Jiráskově ulici č. 959 (vedle Hasičské zbrojnice).

Z našeho společného studia Božího slova:
„Manželství z módy ještě nevyšlo“. „I řekl
Hospodin Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám.
Učiním mu pomoc jemu rovnou.“… A Hospodin
Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu
a přivedl ji k němu.“ (Gen 2. kap.) Původcem
manželství je Stvořitel vesmíru. On je ustanovil
před pádem do hříchu, kdy všechno, včetně man-
želství, bylo ,velmi dobré‘. „Proto opustí muž
svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou
se jedním tělem.“ (Gen 2); „Ženy podřizujte se
svým mužům jako Pánu… Muži, milujte své ženy,
jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni
obětoval.“ (Ef 5) Je to celoživotní vzájemný sva-
zek muže a ženy a společný závazek manželské-
ho páru Bohu. Podobně jako všechny Boží dobré
dary, které slouží k udržení lidského pokolení,
i manželství bylo narušeno hříchem. Nic to však
nemění na tom, že manželský vztah je Božím da-
rem pro muže a ženu.

Kontakt – tel.: 732 974 007 (kazatel Jakub
Chládek), www.casd.cz. (ch)

Bûh Terryho Foxe 2004

O dobrou náladu se starala děvčata z Glitter
Stars (vlevo nahoře). Na průběh závodu závo-
du dohlíželi pořadatelé (uprostřed). Vpravo:
start běhu. Foto: R. Lánský

Svědkové Jehovovi jsou na celém světě známi
kazatelskou činností. Jedna firma zabývající se
výrobou dveří údajně používá tento reklamní
slogan: „TOLIK DVEŘÍ NEVIDĚLI ANI
SVĚDKOVÉ JEHOVOVI“. Protože se kazatel-
ské dílo této křesťanské komunity vykonává
„…slušně a uspořádaně…“ (1. Korinťanům
14:40), je spočítáno, že pokud by jen jeden kaza-
tel z řad svědků Jehovových viděl při evangeli-
zační činnosti jedny dveře za hodinu, musí zmí-
něná firma, s ohledem na výše uvedený reklamní
slogan, vyrobit každým rokem více než 1 miliar-
du 234 milionů dveří a tuto výrobu každým ro-
kem zvyšovat minimálně o 2 procenta. I když
tento reklamní slogan pojmeme jako vtip, po-
slouží nám k představě o nesmírné horlivosti. 

Jak tento úvod vůbec souvisí s názvem tohoto
článku? Ve druhé polovině října a první polovině
listopadu budou Svědkové Jehovovi rozšiřovat
ve více než 230 zemích celého světa 32 stránko-
vou publikaci s námětem na obálce: „ZŮSTAŇ-

TE BDĚLÍ! Z jakého důvodu? Proč je to nalé-
havé zvláště nyní?“

Svědkům Jehovovým jde o to, vidět co nejví-
ce otevřených dveří, aby mohli lidem celého svě-
ta předat odpovědi na stále častější otázky: Proč
je život plný problémů? Proč se vládám nedaří
tyto problémy trvale vyřešit? Existuje způsob,
který by jednou provždy odstranil terorismus?
Budou problémy lidstva vůbec někdy vyřešeny? 

Bible na tyto otázky odpovídá. Skutečnost, že
je Bible dostupná lidem na celém světě, dokazu-
je, jak velmi Bohu záleží na tom, aby každý člo-
věk tak důležité odpovědi znal.

Stanislav Vaněk

ZÛstaÀte bdûlí!

Vyuãování fiímskokatolického náboÏenství 
Na faře ve Slavkově:
1. tř. – pondělí 13.00 – vyučuje sestra Faustyna
2. tř. – pondělí 12.15 – vyučuje sestra Benedikta
3. tř. – pondělí 13.45 – vyučuje sestra Faustyna
4. tř. – pondělí 15.00 – vyučuje sestra Benedikta
5. tř. – středa 13.00 – vyučuje P. Milan Vavro
6. tř. – středa 13.45 – vyučuje P. Milan Vavro
7. a 8. tř. – čtvrtek 16.00 – vyučuje P. Milan
Vavro
9 tř. a střední školy – pátek 19.00 
V budově školky Malinovského nám.:
Pro předškoláčky: od pondělí 27. 9. 2004 ve
14.00 – vyučuje sestra Josefa
Pro žáky Specální školy: od úterý 5. 10. 2004
po vyučování – vyučuje sestra Josefa. (pmv)

Program fiímskokatolické farnosti v fiíjnu
Pravidelné bohosluÏby ve farním kostele: nedûle v 8

a 18, úter˘ v 18, ãtvrtek v 7, pátek v 18, sobota v 7.30 h
BohosluÏba pro dûti kaÏdé úter˘ v 18.00
Pfiedná‰ky o rodinû – Slavkovská iniciativa smífiení, pá-

tek 1. 10. na zámku od 9.30 do 12.30, 14.00–17.00
Slavnost rodin, sobota 2. 10. na zámku, od 9.30 do 12 h

svûdectví a diskuse, 14.00 farní kostel, Ekumenická bo-
hosluÏba

M‰e sv. v penzionu, ãtvrtek 7. 10. v 8.00 
Pû‰í pouÈ do Îaro‰ic, sobota 9. 10. ve 12.00 ze

Slavkova od fary
Svátost smífiení a adorace, ãtvrtek 14. 10. 19.00 aÏ

20.30 h farní kostel
Udílení svátosti bifimování, nedûle 17. 10. v 9.30 farní

kostel
PouÈ farníkÛ do ¤íma, 17.–22. 10.
Misijní nedûle, 24. 10. sbírka na misionáfie a potfieby

v misiích.
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okénko
Územní organizace Svazu diabetiků ČR ve

Slavkově u Brna uspořádá pro všechny občany naše-
ho regionu DEN PRO ZDRAVí, který se koná
v rámci Světového dne diabetu pod záštitou hejtma-
na Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka
v prostorách Společenského domu Bonaparte ve
Slavkově. V úterý dne 19. října 2004 v době od 9 do
15 hodin můžete navštívit prodejní výstavu DIA vý-
robků, potřeb pro diabetiky a výrobků zdravé výži-
vy. Využijte jedinečnou možnost nakoupit si od na-
šich i zahraničních firem vybrané potřeby
a pomůcky za výhodné ceny jako glukometry, testo-
vací proužky. zdravotní obuv, vitaminy. čaje, sladi-
dla, nápoje, dia cukrovinky a zdravotnickou literatu-
ru. Všechny potravinové doplňky také můžete
ochutnat. Můžete si dát změřit glykémii, tlak krve,
obsah tuku a tělesnou hmotnost podle BMI. Takto
rozsáhlou akci konáme pouze jednou za rok, proto
věříme, že si toto datum zatrhnete v kalendáři a při-
jdete, abyste věnovali alespoň jeden den v roce pre-
venci svého vlastního zdraví. Sponzoři: Městský
úřad Slavkov a VZP ČR, okr. pojišťovna Vyškov.

Pro vaši informaci uvádíme seznam vystavovate-
lů, kteří nabídnou své výrobky. Abbott Laboratories,
MesiSense Products, spol. s r.o. Praha – měření gly-
kémie, prodej glukometrů a bezplatná výměna star-
ších glukometrů za nové. Altis, spol. s r.o. Kolín –
diabetické sladkosti; Bohemia Impex International,
spol. s r.o. Zlín – megnetoterapeutické zdrav. po-
můcky; FAN dodavatelé, spol. s r.o. Kostelec n.
Labem – umělá sladidla; Hanák Josef, Snovídky –
zdravotní obuv; Karlova pekárna, spol. s r.o. Tišnov
– ukázky dia pečiva; MTE, spol. s r.o. Brno – prodej
glukometrů, testovacích proužků, tonometrů, dia
obuvi, dia ponožek, jakékoliv zdravotní pomůcky
i na předpis lékaře; RAMRAM, Brno – proteionové
potraviny, produkty z vaječných bílků ochucené,
Šmakoun; Roche Diagnostics, spol. s r.o. Praha –
měření glykémie, prodej nejmoder. glukometrů;
Svoboda Oldřich, smíšené zboží Slavkov – potravi-
ny zdravé výživy a dia výrobky; Stř. zdravotní škola
Vyškov – měření tlaku krve a tělesné hmotnosti
podle BMI; Šiška Antonín, Zlín – prodej zdravotní
obuvi i na předpis lékaře; T-Dominant. spol. s r.o.
Suchovršice–potravinové doplňky a nápoje; Tup-
perware ČR, spol. s r.o. Praha – moderní výrobky na
uchování čerstvých potravin; VZP ČR. okr. pojišťov-
na Vyškov – měření obsahu tuku a tlaku krve;
Worwag pharma GmbH, Hr. Králové – vitaminy pro
diabetiky, potravinové doplňky; Zámecká lékárna
Slavkov – přípravky na kompenzaci diabetu, čaje;
Zelená hvězda spol. s r.o. Brno – glukometry, zdra-
votnická technika; Svaz diabetiků ČR Slavkov – mě-
ření glykémie a tlaku krve, prodej zdrav. literatury.

Můžete zde také podepsat petici určenou předsta-
vitelům ministerstva zdravotnictví, Parlamentu
a Senátu ČR a pojišťovnám za vyšší úhradu pomůcek
pro diabetiky. Věříme, že rozhodnou zodpovědně,
protože prevence je efektivnější a levnější jako léčba.

Milí občané, těšíme se na vaši účast na této vý-
stavě i na jiných zdravotně výchovných, nebo spor-
tovních akcích, které pořádáme pro vás.

Marie Miškolczyová, předs. ÚO 50 ČR S1avkov

Z našeho zájezdu do Chorvatska

Početná skupina účastníků zájezdu do Chorvatska před katedrálou v Šibeniku. Foto: M. Miškolczyová

Program našich oddílů by bez turistiky mohl
jen stěží existovat. Těžko byste hledali skautský
oddíl, jehož členové nepoznali na vlastní kůži
rozmary přírody čtyř ročních období. 

Turistiku máme v našem programu z několika
důvodů. Sportovní překonávání rekordu v počtu
ušlapaných kilometrů a objevování zajímavých
koutů Moravy – to jsou určitě přitažlivé body
v činnosti oddílů (výjimečně nadaní členové ně-
kdy soutěží také v počtu získaných puchýřů).
Není to ale vše. Chceme se podílet na vytváření
dobrého vztahu dětí k okolnímu prostředí. Na
schůzkách a výletech (říkáme jim „výpravy“)
společně putujeme k bližším i vzdálenějším mís-

tům, častokrát jsou takové víkendové či jedno-
denní akce opředeny zajímavou legendou či pří-
během.

Snažíme se naplňovat heslo „Příroda, přátel-
ství, dobrodružství!“ nejen pouhým pobytem
na chatě či pod stanem – tak jak to roční období,
počasí a věk účastníků dovolí, ale také progra-
mem, který naše členy zaujme a kde se dozvědí
něco zajímavého.

Pokud máte Vy či Vaše děti zájem o účast na
činnosti Junáka, která zde byla popsána, kontak-
tujte nás na tel. číslech 605 988 243 (R. Marada),
776811 580 (H. Charvat), 737125205 (H. Pa-
vézková). Vedoucí Junáka Slavkov

Turistika v Junáku
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Fotbal v fiíjnu
V měsíci říjnu sehrají naše mužstva následující

mistrovská utkání:
So 2. 10. Slavkov–Nížkovice – žáci – 15 h

Hodějice–Slavkov – dorost – 15 h
Ne 3. 10. Šardice–Slavkov – muži – 15.30 h

ml. a st. přípravky – volno
So 9. 10. Brankovice–Slavkov – přípravky – 10 h

Bošovice–Slavkov – žáci – 15 h
Slavkov–Otnice – dorost – 13.15 h
Slavkov–Mikulov – muži – 15.30 h

So 16. 10. Slavkov–Lovčičky – žáci – 15 h
Ne 17. 10. Křižanovice–Slavkov – dorost – 12.45 h

Ráječko–Slavkov – muži – 15 h
So 23. 10. Slavkov–Šaratice – dorost – 12.45 h

Slavkov–Židenice – muži – 15 h
Ne 24. 10. Milešovice–Slavkov – žáci – 12.45 h
So 30. 10. Slavkov–Ratíškovice – muži – 14 h

rs

Srdíãkov˘ den
Ve dnech 13.–15. září proběhl celorepublikový

Srdíčkový den. Do této akce pořádané
Občanským sdružením Život dětem se zapojila
i naše škola. O výtěžek sbírky 6207 Kč se přiči-
nily studentky z I. B HT a 3. A PRKR ISŠ ve
Slavkově u Brna – jmenovitě Matoušková Pavla,
Jurčagová Veronika, Přikrylová Lucie, Pavlů
Monika, Mlýnková Jana, Šedovičová Petra,
Hrazdilová Nikola, Neužilová Monika, Adam-
cová Lucie, Bartková Iveta, Kočovská Alena,
Mazalová Lucie, Kubálková Veronika, Štecová
Jana, Hrušáková Kristýna, Szeifová Jana,
Homolová Jitka, Lapešová Petra, Šťovíčková
Hana, Bodečková Veronika, Linaresová
Jaroslava, Sekvencová Petra, Trávníčková Lucie,
Hrušáková Kristýna, Floriánová Michaela,
Ševelová Kateřina, Stiborová Zuzana. js
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Je‰tû jednou Gustav Fri‰tensk˘
Myslím si, že každý Slavkovák je potěšen, když se připomene něco z naší bohaté historie. Na dru-

hé straně však člověka zamrzí, pokud vycítí z článku jen rutinu plnou nepřesností. Tyto pocity jsem
měla po přečtení článku o Gustavu Frištenském v sedmém čísle zpravodaje. Čekala jsem, že se ozve
někdo fundovaný a pisatele upozorní. Nikdo si buď nevšiml, nebo stačí, když pan Mgr. Blažek nám
nepozorně opíše několik vět z přebalu knihy S pozdravem síle zdar František Frištenský.

Tedy dovolím si autora tohoto článku informovat o pravém stavu věcí. Pan Gustav Frištenský se
narodil v Kamhájku u Kolína, a tak nemůže být slavkovský rodák. A pokud se v roce 1929 – ve svých
50 letech – stal profesionálním mistrem Evropy, nemohl se narodit v roce 1889, ale o 10 let dříve.

Rodina Frištenských do Slavkova z Kamhájku přišla téměř celá a jejich potomci zde žijí do-
dnes. Jsou na své slavné předky hrdí, proto si myslím, že museli mít stejné pocity, pokud si člá-
nek přečetli. jj

Ztracen˘ kocourek
Vážení čtenáři, vracím se k minulému článku,

v němž jsme žádali poctivého nálezce o vrácení
krásného kocourka. V pátek 20. srpna večer
nám sdělila p. Snášelová, že u nich v proluce
domu č. p. 705 je kocourek, kterého hledáme.
S hrůzou všech jsme po prohlédnutí zjistili, že je
to náš Bertík – brutálně umlácen. Jeho hlava
a čelisti byly v nepopsatelném stavu. Hrozný
pohled. Nevím, zda je dobře, že jsem ho nevyfo-
til, byl to šok, ze kterého se nemůžeme vzpama-
tovat. Neumím popsat lítost a vztek zároveň.

Když jsme se před dvaceti lety vrátili na uli-
ci Lomenou, bylo v domcích mnoho potkanů
a myší, než jsme si pořídili kočky. Každý den
byl u dveří na dvorku výřad těchto hlodavců.
Dnes už díky kočkám nic takového neznáme ne-
známe. Nevím, co dodat, snad ještě to, že před
pěti lety přišla naše kočka angorka o levé oko,
na rentgenovém snímku jsou zřetelné dvě dia-
bolky, jedna v krku a druhá v páteři. Její bratr
byl loni v říjnu otráven a také měl diabolku ve
stehně. Rentgenové snímky máme schované.
Jsou to hrozné šoky. Angorka Lucka žije i s jed-
ním okem.

Na závěr otázka: „Kdo a proč?“ Ale ulička
Lomená není Václavák. manželé Markovi

✉

✒

Pfiehled aktivit TJ Sokol Slavkov
podzim–jaro 2004/2005

Tenis – stadion, hala rezervace na tel. 605 161 799
po–pá 8–12 h 190 Kč 15–17 h 250 Kč

12–15 h 230 Kč 20–22 h 250 Kč/hod.
17–20 h 290 Kč

so–ne 270 Kč pro předplatitele sleva
Stolní tenis Hejdušek po, čt 18–20 h ZŠ Tyršova
Volejbal, žáci a dorost Florian po 17.30–18.30 

út 18–19 ISŠ Slavkov
pá 17–20 h

Badminton Eliáš čt 20–21.30 h ZŠ Tyršova
Nohejbal Valníček út–pá 20–21.30 h ISŠ Slavkov

ne 11–13 h
Košíková
Všestrannost - ženy Krahulová po, čt 18.30–19.30 h ZŠ Komenského malá tělocvična
Zdravotní - ženy Krahulová po, čt 19.30–20.30 h ZŠ Komenského malá tělocvična
Kondiční cvičení Kostíková út, pá 19.30–21 h ZŠ Tyršova
Kondiční - muži Martínek st 20–21 h ZŠ Tyršova
Rekreační - muži Půček út 18–19.30 h ZŠ Tyršova
Volejbal - muži, dorost Florian po 20–21.30 h ZŠ Tyršova

Starosta TJ Sokol Rudolf Martínek

(Větrníky – dokončení z minulého čísla)
Vegetačními poměry Větrníků, této význačné

botanické lokality, se podrobněji zabývalo něko-
lik autorů. Na začátku minulého století to byl po-
zdější profesor Masarykovy university v Brně
akademik Josef Podpěra ve své Květeně Hané,
která vyšla v roce 1911 v časopise klubu přírodo-
vědeckého v Prostějově. V roce 1959 to byl Josef
Dvořák, který vegetační poměry Větrníku zpraco-
vával jako svoji diplomovou práci. V roce 1985
zkoumal zdejší květenu a napsal inventarizační
průzkum v letošním roce zesnulý botanik
František Grüll. Jako poslední věnoval pozornost
kvetoucím rostlinám NPR Větrníky pracovník
Agentury ochrany přírody v Brně Jaroslav Čáp
v letech 1993–1994. 

Vzpomenu několik zážitků z mé červencové
návštěvy. Všímal jsem si především mechorostů,
protože zde mám v budoucnu zhodnotit tuto sku-
pinu rostlin. Našel jsem krondlovku klamnou hro-
titou (Fissidens cristatus var. murconatus), zpe-
řenku jedlovou (Thuidium abietinum), bezústku
kadeřavou (Weissia longifolia) a několik dalších
druhů mechů. Mechy ale s vznešeností statných
rostlin červenofialového sinokvětu měkkého

(Jurinea molis), nebo
majestátností ztuha pří-
mých rostlin řebříčku
panonského (Achillea
pannonica) soutěžit ne-
mohou. Celkem bylo
v tomto území zjištěno
368 taxonů kvetoucích
rostlin. Současně se mnou zde kosili se sekačkami
travní porosty ochranáři. Prováděli management
neboli řízenou údržbu rezervace. Když jsem opus-
til cestičku při horním okraji vnořil jsem se do
nízkých porostů třešně křovité (Cerasus
fruticosa), které mi sahaly skoro pod kolena.
Tento keřík v některých místech kolonizuje pro-
stor tak dokonale, že už se nedá hovořit o trávníku
ale snad o „třešňových sadech pro trpaslíky“.
Zhruba v těchto místech mi při mém středoškol-
ském botanizování vběhla do nohavice ještěrka.
Předtím než se tak stalo a vlastně i potom, jsem se
věnoval studiu vegetace a takové plantáže keříč-
kových třešní si odtud nepamatuji. Na velkých
plochách se rozrůstají také statnější dřeviny pře-
devším hloh jednoblizný (Crataegus monogyna)
a tvoří na mnohých místech rezervace křoviny ne-
prostupné už nejen pro trpaslíky ale také pro člo-
věka. Vzhledem k rozloze rezervace není v silách

ochránců přírody porosty udržovat tak aby, nedo-
cházelo k jejímu zarůstání dřevinami. 

Prozkoumal jsem pouze malý zlomek nejsever-
nějšího cípu rezervace a vydal se na zpáteční, teď
už pohodlnou cestu na kole. Většina cesty probí-
hala v příjemném rozjímání nad krásami okolní
krajiny při pohodlném sjezdu. Pouze nad němčan-
skou zemědělskou farmou byl sklon cesty tak
prudký, až přívaly deště vymlely rigoly natolik
zrádné, že nebylo možné tento úsek cesty bez
pádu z kola překonat. Po návratu domů jsem zjis-
til, že ve stejném úseku, ovšem ve větší rychlosti
spadl i Michal a má na náš výlet o několik strupů
bohatší vzpomínky. Při jízdě po rušné státní silni-
ci před Slavkovem jsem zalitoval jako vždy když
se vracím z výletu, že Slavkov dosud nespojuje
s okolním světem žádná cyklistická stezka. Snad
se v budoucnu situace změní?!

RNDr. Ivan Novotný

Větrníky

Pozvánka na vinobraní
Na večerní posezení u skleničky

dobrého vína, na večer s hudbou,
zpěvem a tancem pod vinnými hrozny
do restaurace Gól na Zlaté hoře v sobo-
tu 2. října od 19 h zvou srdečně ženy
v krojích.

Chráněná území (6)
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Práce na zahradě v říjnu – choroby a škůdci
VIDEOPŮJČOVNA

doporučuje
PÁN PRSTENÒ 3 – NÁVRAT KRÁLE. Závûreãná bitva o Stfiedozem zaãíná. Frodo

a Sam pokraãují ve své nebezpeãné pouti k ohÀÛm Hory osudu, aby zniãili jeden
prsten. Aragorn usiluje o naplnûní svého dûdictví a vede své vûrné proti pfiesile
rostoucí moci Temného pána. 

OHNIV¯ OCEÁN. VIGGO MORTENSEN. V˘pravn˘ pfiíbûh o legendárním jezdci na
dlouhé tratû Frankovi T. Hopkinsovi a jeho milovaném mustangovi Hidalgovi. 

UMUâENÍ KRISTA. Posledních dvanáct hodin JeÏí‰e Krista. Nejkontroverznûj‰í film
o jeho smrti. Film Mela Gibsona. 

JEDNA RUKA NETLESKÁ. JI¤Í MACHÁâEK, IVAN TROJAN, MAREK TACLÍK.
Chcete ochutnat nûco nového? âerná komedie Davida Ondfiíãka. 

BOLERO. MARTIN STROPNICK ,̄ JAN POTMù·IL, JI¤Í BARTO·KA. Kdo se chtûl
zbavit krásné Ïeny, jeÏ mûla cel˘ Ïivot pfied sebou? Co se stalo? Jde o vraÏdu?

SCARY MOVIE 3. QEEN LATIFAH, LESLIE NIELSEN, CHARLIE SHEEEN. Parodie na
nejúspû‰nûj‰í filmy posledních let. Ve vedlej‰ích rolích mnoho hollywoodsk˘ch hvûzd. 

BESTIE. STEVEN SEAGAL. KdyÏ je v Thajsku unesena dcera b˘valého agenta, její
otec netu‰í, Ïe se pfied ním rozehrává nebezpeãná hra plná intrik a nebezpeãí.

NA PLN¯ PLYN. Svûtové okruhy s davy fanou‰kÛ, závody na snûhu i ledu mezi vr-
cholky hor, krásné Ïeny v publiku i za volantem… 

TEXASK¯ MASAKR MOTOROVOU PILOU. Film, kter˘ musíte vidût, i kdyÏ pfii nûm
budete zavírat oãi. 

TIMELINE – PROUD âASU. PAUL WALKER. Doãkej ãasu jako husa klasu, ãas
v‰echno vyléãí a v‰echna podobná nadãasová pfiísloví ztratí smysl ve chvíli, kdy se
lidstvo koneãnû nauãí cestovat ãasem. Zatím se mu to nedafií, coÏ se díky zku‰e-
nostem s filmov˘mi meziãasov˘mi v˘pravami jeví spí‰ jako v˘hra. 

VÍTEJTE V DÎUNGLI. THE ROCK, SEANN WILLIAM SCOTZT, CHRISTOPHER WAL-
KEN. The Rock je vyslán pro syna svého ‰éfa hluboko v dÏungli. Ale úkol je dale-
ko tûÏ‰í neÏ si dokáÏe pfiedstavit.

PETR PAN. Pfiíbûh, kter˘ znáte, se stane pfiíbûhem, kter˘ nezapomenete. 
P¤EÎILI JSME ARDENY. Vynikající a pÛsobiv˘ váleãn˘ film. Natoãeno podle histo-

rické události zvané Malmédsk˘ masakr. 
RISKNI TO S POLY. BEN STILLER, JENNIFER ANISTON. Bláznivá komedie o tom, jak

to dopadne, kdyÏ svérázná dívka pofiádnû okofiení Ïivot serioznímu úfiedníkovi.
DVANÁCT DO TUCTU. STEVE MARTIN, BONNIE HUNT. Miluje se a mnoÏte se! Ale

co je moc, je moc! 
KUKU·KA. Velmi neobvykl˘ milostn˘ trojúhelník. Pfiíbûh se siln˘m protiváleãn˘m

poselstvím. Film o neschopnosti mezilidské komunikace, ale i o tom, Ïe ke vzá-
jemné domluvû není potfieba pouÏívat spoleãn˘ jazyk.   

LEBKY 3. CLARE KRAMER. Vydírání… lÏi… vraÏda… Kam aÏ je ochotna zajít, aby
ji vzali mezi sebe? 

THE CALCIUM KID. ORLANDO BLOOM. Bájeãná komedie o mladíkovi, kter˘ musí
zachránit ãest Británie a utkat se se svûtov˘m ‰ampionem v boxu. 

·ÍLEN¯ RANDE. ASHTON KUTCHER, TARA REID. Nesnesiteln˘ ‰éf, jeho sexy dcera
a luxusní dÛm pln˘ neodolateln˘ch slastí. 

JANE DOE. ROB LOWE, TERI HATCHER. Není nic nebezpeãnûj‰ího neÏ Ïena, která
odhalila pravdu. 

SNOWBOARDISTA. Akãní film o kaskadérech na snûhu a adrenalinu v jejich Ïilách.
Ledovû ostrou deskou na hranû Ïivota. 

DIVOKÁ ITALSKÁ SVATBA aneb MAMBO ITALIANO. …sexy latinské tance, oh-
niv˘ rytmus a temperamentní Italové…Demokracie konãí na prahu italské rodiny. 

HONEY. JESSICE ALBA, MEKHI PHIFER. Film o jednom velkém snu, nezlomné vÛli
a nekoneãné lásce k tanci. 

OHNIVÁ KOLA. ICE CUBE, MARTIN HENDERSON. UÏijte si vzru‰ení pfii pohledu na
muÏe na motorkách, zvlá‰È pfii divoké honiãce na jedoucím vlaku i mezi jeho se-
dadly, která je skvûlou ukázkou poãítaãové animace. 

MEDVùDÍ BRAT¤I. Nádherné vyprávûní o bratrské lásce natoãené podle staré legendy. 
21 GRAMÒ. SEAN PENN, NAOMI WATTS, BENICIO DEL TORO. ¤íká se, Ïe 21 gra-

mÛ je hmotnost, kterou ztratíme v okamÏiku na‰í smrti. Hmotnost pûti niklov˘ch
mincí, kolibfiíka… tabulky ãokolády a moÏná také lidské du‰e. 

HOUSE OF THE DEAD. JONATHAN CHERRY. Nejpopulárnûj‰í poãítaãová hra ko-
neãnû oÏívá ve filmu. Zombie útoãí. Jsou ohnilí, agresivní a mají rádi va‰e mozky.
Fajn kluci, jenom trochu mrtví…

NIKDE V AFRICE. V Africe Ïijí nejen sloni a opice, ale i nûmecká Ïidovská rodina,
která sem utekla pfied Hitlerem Afrika tvofií divukrásnou kulisu pro siln˘ pfiíbûh ne-
návisti a lásky. Podle skuteãné události. 

ZRAZENÍ KRISTA. Hlavní postavou filmu není Kristus, ale zrádce Jidá‰ I‰kariotsk˘,
díky ãemuÏ notoricky znám˘ pfiíbûh dostává úplnû novou dimenzi. 

PERFEKTNÍ SKORE. Prolezli jste soukolím ãeského vzdûlávacího systému jen díky
dÛmysln˘m tahákÛm? Kam se hrabete na ‰estici americk˘ch studentÛ!

SYLVIE. GWYNETH PALTROW. Dramatick˘ Ïivotní pfiíbûh americké spisovatelky po-
ezie Sylvie Plathové. 

STARSKY § HUTCH. BEN STILLER, OWEN WILSON. Bláznivá retrokomedie inspi-
rovaná kultovním televizním seriálem ze sedmdesát˘ch let. 

RANDE S CELEBRITOU. KATE BESWORTH, TOPHER GRACE. Pfiedstavte si, Ïe máte
‰anci setkat se se sv˘m ideálem filmového plátna a on vás zaãne zboÏÀovat.    

BOA VS PYTHON. Gigantického hrozn˘‰e se snaÏí ulovit skupina bohat˘ch a nebez-
peãí vyhledávajících lovcÛ. 

VÒNù KRVE. Detektiv Hank vy‰etfiuje zcela bûÏn˘ pfiípad. Ale brzy odhalí temné sou-
vislosti, které ho pfiivedou na stopu velmi podivnû rodiny.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

Pranostika: Čím dříve listí opadne, tím úrod-
nější bude příští rok. 

Říjen je již opravdovým podzimním měsícem.
Den se krátí a na práci máme stále méně času.
Příroda ukončuje růst a vydává svoji roční píli
v krásně zbarvených plodech. Teplé a pěkné slu-
neční dny „babího léta“ s různobarevným zbar-
vením opadávajících listů a ještě nesklizené zim-
ní odrůdy ovoce zpříjemňují náš pobyt na
zahrádkách a dávají nám zapomenout na celo-
roční námahu. Burčák se přeměnil na řezák a za-
čínají nám práce ve sklepě. Uskladňujeme jen
zdravé a nepoškozené ovoce a zeleninu.
Poškozené a červivé ovoce necháme zpracovat
na mošt. Z vyzrálých švestek si necháme navařit
chutná povidla (vše ve zpracovně v ulici
Lomená). Potom již nastává čas, kdy očima pře-
hlížíme vzorně uskladněné ovoce na lískách
a řady vyrobených moštů, džemů, marmelád
a kompotů z letošní úrody –srdce zahrádkáře se
raduje a jásá. Abychom měli radost z úrody
i v příštím roce, musíme ještě vykonat mnoho
v době než se příroda uloží ke spánku. 

Po sklizni přihnojíme ovocné rostliny kompo-
stem nebo průmyslovými hnojivy( draselná

a fosforečná hnojiva). Půdu okolo stromků
a keřů nakypříme a odplevelíme. Na kmenech
slivoní obnovíme lepové pásy, které zabraňují
píďalce podzimní vylézt do koruny, stromy zba-
víme moniliozních plodů. V druhé polovině říj-
na je možno vysazovat nové ovocné stromky do
dobře připravených jam. Kořenovou soustavu
upravíme jen minimálně, zkrátíme jen poraněné
silnější kořeny, a na 1 den ponoříme do vody,
aby nasály ztracenou vláhu. Sklidíme zeleninu
na uskladnění, záhony zbavíme plevelů, dobře
pohnojíme, poryjeme nebo poořeme do hrubé
brázdy. 

Objednávka stromků
Do 10. října je ještě možno si objednat výsad-

bový materiál pro podzimní výsadbu. Informace
za oknem v domě zahrádkářů ČSA 252. Velmi se
nám osvědčily nově vysazené odrůdy rezistent-
ních angreštů, které při letošním silném výskytu
hnědého amerického padlí zůstaly čisté, nezasa-
žené i bez chemické ochrany. 

Hnědnutí listů ořešáku – antraknóza ořešáku
Způsobuje ji vřeckatá houba „gnomonia lepto-

styla“. Šedohnědé, později černé skvrny se roz-
růstají na listech, z čepelí listů přecházejí na le-
torosty i na rubinu plodů. Při silnější infekci listy
žloutnou a opadávají. Také některé plody sesy-
chají a spadnou. Ke konci vegetace (září) je opad
listů rychlejší. Houba přezimuje v plodnicové
formě na opadaných listech. Zjara na rubu listů
tyto plodnice dozrávají a jsou za vlhkého počasí
vymršťovány do ovzduší a způsobují prvotní in-
fekci již mladých lístků a cyklus se opakuje.
V létě pak na listech dozrávají výtrusy, jimiž se
choroba druhotně rozšiřuje. 

Ochrana: shrabovat listí pod ořešáky, přede-
vším na podzim všechno spálit. Chemická ochra-
na – postřik KUPRIKOLEM 50, 0,5% CHAM-
PIONEM 50 ,taktéž pod korunou stromu. 

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přejí
zahrádkáři ZO Slavkov u Brna.

V˘lov rybníka Dvorsk˘
Rybářství Hodonín pořádá pro veřejnost tradič-

ní výlov rybníka Dvorský na Písečné u Lužic, kte-
rý se koná v sobotu 16. a v neděli 17. října od 9 do
16 hodin. Pro návštěvníky je připraven prodej ži-
vých ryb, různé rybí speciality, kolo štěstí, koloto-
če, skákací hrad a další atrakce
pro děti. Vstup a parkování
zdarma.                                red.

Oprava cesty pod vinohrady
Zahrádkáři se přeměnili na cestáře. Ano.

Parta zahrádkářů se ve dnech 12. a 18. srpna
přeměnila na cestáře. Vybavena nářadím a za
pomoci dohodnuté techniky opravovala polní
cesty pod vinohrady. Díky městskému úřadu
a technickým službám bylo možno položit
a upravit novou recyklovanou vrstvu a zpříjem-
nit tak přístup uživatelům zahrádek i všem, kte-
ří se vydají na příjemnou vycházku do tohoto
koutu přírody. Děkujeme MÚ, Technickým
službám a těm, kteří opět finančně přispěli na
konto „opravy cest“, i té skupině zahrádkářů-
cestářů, kteří tuto opravu provedli. Mimořádné
poděkování patří příteli Jindřichu Sáčkovi za
jeho aktivitu a organizaci všech těchto oprav,
bez které by se tato, ale i jiné zahrádkářské
akce, velmi těžce uskutečňovaly.

ZO ČZS Slavkov u Brna

Prodej samolepky
Informační regionální

centrum Austerlitz nabí-
zí samolepku s nápisem

„Prosíme nevhazujte reklamní materiály“.
Pokud vás obtěžují nevyžádané reklamní mate-
riály vhazované do vaší domovní schránky, pak
je pro vás tato samolepka řešením. Dle zákona
č.138/2002, kterým se mění zákon O regulaci
reklamy číslo 40/1995 Sb. se totiž zakazuje ší-
ření nevyžádané reklamy, v případě, že tato re-
klama adresáta obtěžuje. Právě nalepením zmi-
ňované samolepky (která je vhodná i pro
venkovní použití) na vaši schránku můžete dát
distributorům reklamních letáků vědět, že si
vhazování reklam do vaší domovní schránky
nepřejete.

Samolepku si můžete nyní zakoupit v IRC
Austerlitz v provozní době, tj. každý den od 9 do
18.30 h za 10 Kč. Jejím zakoupením přispějete
nejen ke snížení množství zbytečně vyrobeného
a potištěného papíru, ale i na pěstování a výsad-
bu původních a dnes často již vzácných druhů
dřevin v České republice. Výsadbu nových
stromků do krajiny bude zajišťovat nezisková or-
ganizace Společnost přátel přírody v rámci pro-
gramu „Stromy pro naše děti“. (irca)

Okresní soutûÏní v˘stava
Český svaz chovatelů ve

Slavkově u Brna vás zve k ná-
vštěvě okresní soutěžní výstavy
králíků, holubů a drůbeže

s možností nákupu chovných zvířat,
která se bude konat v pátek 26. listopadu od 8
do 18 hodin a v sobotu 27. listopadu od 8 do 14
hodin ve výstavní hale v Polní ulici 1423 ve
Slavkově. Občerstvení zajištěno – bohatá tom-
bola. Srdečně zvou pořadatelé. lk

Slavkovsk˘ zpravodaj
pfiíspûvky posílejte
na e-mailovou adresu

info@bmtypo.cz
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KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  řřííjjeenn  22000044
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

1. 10. 19.00 kult. Koncert pfii pfiíleÏitosti DnÛ smífiení Historick˘ sál zámku HM
1. a 2. 10. spol. Slavkovské dny smífiení – 9. ekumenické setkání ve Slavkovû. Soubor pfiedná‰ek na téma „rodina“ Zámek Slavkov Mûsto Slavkov u Brna
2. 10. 10.00–16.00 sport Podzimní setkání seniorÛ Zámecká stfielnice E-com s.r.o.
2. 10. sport ReCap – FRAMOZ Cup VI golfové hfii‰tû GIA
3. 10. sport Mistrovství klubu GCA na rány golfové hfii‰tû GCA
7. 10. sport HCP ãtvrtek golfové hfii‰tû GCA
7. 10. 14.00 sport Závody na kolobûÏkách a koleãkov˘ch bruslích Z· Kom. nám., Z· Tyr‰ova DDM Slavkov
9. 10. 9.00 sport Dvouhodinov˘ závod EKO + Cestovní vozy areál Auto RC Auto RC Slavkov
9. 10. sport Nadace KRTEK golfové hfii‰tû GCA
9. 10. 10.00–16.00 sport Zimní stfielecká liga Zámecká stfielnice E-COM s.r.o.
9. 10. 14.00 spol. Drakiáda na stfielnici. SoutûÏ o nejkrásnûj‰ího draka, opékání ‰pekáãkÛ stfielnice Nad Oborou DDM Slavkov
10. 10. sport INVEX Cup golfové hfii‰tû GIA
13. 10. 16.30 sport Zájezd na plavání do krytého bazénu ve Vy‰kovû. Pro plavce a rodiãe s dûtmi odjezd od kostela DDM Slavkov
13. 10. sport Komerãní turnaj golfové hfii‰tû GIA
16. 10. 10.00–16.00 sport Zimní stfielecká liga Zámecká stfielnice E-COM s.r.o.
17. 10. sport Klubov˘ turnaj 10 golfové hfii‰tû GCA
19. 10. 9.00–14.00 spol. Den pro zdraví. Diav˘stava v˘robkÛ a potfieb pro diabetiky Spoleãensk˘ dÛm Bonaparte ÚO Svazu diabetikÛ
21. 10. 9.00–18.30 sport Burza sportovních potfieb. Pfiíjem 9–16 h; prodej 16.30–18.30 h DDM Slavkov DDM Slavkov
23. 10. 10.00–16.00 sport Slavkovská „50“ Zámecká stfielnice E-COM s.r.o.
23. a 24.10. 9.00 sport Mistrovství âR tfiída Buggy areál Auto RC Auto RSlavkov
27.10. 16.30 sport Zájezd na plavání do krytého bazénu ve Vy‰kovû. Pro plavce a rodiãe s dûtmi odjezd od kostela DDM Slavkov
27. a 29. 10. 8.00–16.00 spol. Podzimní prázdniny. Dvoudenní pfiímûstsk˘ tábor pro dûti s bohat˘m programem DDM Slavkov DDM Slavkov
28. 10. sport Klubov˘ turnaj 11 golfové hfii‰tû GCA
31. 10. 13.30–16.00 kult. Zájezd do divadla na pohádku Tfii ãuníci nezbedníci Divadlo Radost Brno DDM Slavkov
do 3. 10. v˘st. V˘stava keramiky Kvûtu‰e Strunové galerie O.K HM
do 3. 10. v˘st. Vladimír Suchánek – grafika galerie Austerlitz HM
do 3. 10. v˘st. Jan Krejãí – grafiky galerie Austerlitz HM
21. 10. 17.00 v˘st. VernisáÏ v˘stavy Múzy na frontu! V˘stava ve spolupráci s Rakousk˘m kulturním galerie O.K. HM

fórem v Praze a spolkem Adalberta Stiftera v Mnichovû. V˘stava potrvá do 28. 11. 2004. 
do konce sezony 2004 v˘st. „Václav Antonín Kounic“. Volnû pfiístupné v pfiízemí zámku Zámek Slavkov HM

Golfové hřiště dodává Slavkovu prestiž a láká
k nám sportovce, návštěvníky i známé osobnosti
z celé republiky. Zcela nový rozměr získává
komplex golfového hřiště výstavbou rozlehlé
restaurace, dvanácti bungalovů a tří apartmánů
pro hráče a návštěvníky Slavkova. 

Výstavba začala v dubnu 2004 a již 2. října
bude slavnostně zahájen zkušební provoz.
Oficiální otevření je naplánováno provozovate-
lem Austerlitz golf na 1. listopad 2004. 

Celoročně provozovaná restaurace s šedesáti
místy, která se chce zaměřit na přípravu kvalit-
ních pokrmů a velký výběr vína, mj. na italskou
kuchyni a přípravu ryb, je otevřena i pro širokou
veřejnost. Na restauraci navazují dvě klubové
místnosti, jež představují dalších čtyřicet míst
a jsou určeny především pro klubové hráče a čle-
ny golfového klubu Austerlitz či pro různá firem-
ní školení. V létě hosté mohou využít posezení
na rozlehlé terase s nádherným výhledem na ze-
lené hřiště i na město, mohou si zde pochutnat na
specialitách připravovaných na grilu. 

Dobrá zpráva nejen pro milovníky zeleného sportu!

A tak při svých podzimních procházkách
Slavkovem nezapomeňte zamířit do tohoto třetí-
ho největšího golfového areálu v České republi-
ce – budete se mít na co dívat. Navíc zájemci
o hru se mohou na místě informovat o podmín-
kách členství, jak uvedla provozní areálu
Kateřina Resová, které děkujeme za poskytnuté
informace. K. Malečková

Ze střeleckého sportu
V sobotu 4. září proběhla na Zámecké střelnici

fy E-com Slavkov střelecká soutěž „O podnika-
telský měšec“ ve střelbě ze sportovní a služební
pistole. V disciplíne sportovní pistole 5+30 zvítě-
zil nástřelem 281 bodů Mgr. Michael Straka ze
Znojma před Vladimírem Čučkou ze Slavkova,
který dosáhl stejného nástřelu 281 bodů, ale měl
horší poslední položku. Na třetím místě skončil
Ing. Karel Čížek z Mikulova s 278 body. Ve střel-
bě ze služební pistole 5+30 ran získal prvenství
Radek Toman z Velešovic nástřelem rovněž 281
bodů před Václavem Kúřilem ze Ždánic s 280
body a Vladimírem Čučkou s 272 body.

Současně bychom chtěli pozvat zájemce
o sportovní střelbu na zahájení dlouhodobé stře-
lecké soutěže „Zimní liga“, která začíná v sobo-
tu 9. října střelbou ze sportovní a služební pisto-
le. Celá soutěž bude probíhat každý měsíc a bude
končit finálem v březnu 2005. První sobotu v říj-
nu proběhne setkání seniorů sportovní střelby ve
střelbě ze sportovní a vzduchové pistole.

Poslední sobotu v říjnu zveme všechny zájem-
ce o střelbu na sportovní soutěž 50 ran na 25
m „O Slavkovskou padesátku“.

SSK 0750 E-com Slavkov u Brna

Prostornou restauraci ze dvou stran obklopuje široká terasa. 

Provozní Kateřina Resová nám představuje
zařízení budoucí restaurace.

Celkový pohled na nově budovaný areál.

Fo
to

: m
ab
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Do Austerlitzu jezdím už asi 10 let, během
nichž jsem tady našel mnoho zajímavých lidí.
S několika z nich mě pojí krásná a neformální
přátelství a proto mě potěšilo, že organizátoři
oslav kromě oficiální delegace našeho města, na-
poleonské gardy nebo Zámecké dechovky pozva-
li také naši country kapelu Osada. 

Měli jsme možnost představit se v několika
blocích během odpoledních vystoupení v sobotu
i v neděli 11. a 12. září. Hrálo se na obrovském
a krásném pódiu vybudovaném v rohu náměstí.
Mě osobně ale nejvíc uchvátilo profesionální
ozvučení té nejvyšší možné kvality. Počasí ob-
zvláště v neděli bylo nádherné a vytáhlo ven vět-
šinu obyvatel, kteří byli skvělí. Tleskali, zpívali,

tančili a nosili nám občerstvení, když viděli, jak
pod přímým a stále ještě intenzivním sluníčkem
na podiu trpíme. Prominuli nám i časté dolaďová-
ní nástrojů, kterým slunce také nesvědčilo. Z ne-
dalekého Zeistu za námi přijel i nestor mnoha
slavkovských muzikantů, pianista Ivan Florian,
který se tady usadil už před 28 lety. Jeho potlesk
i pochvala nás těšily obzvlášť. Kromě běžného re-
pertoáru jsme zahráli i pár upravených českých
a moravských lidovek, které v zahraničí spolehli-
vě zabírají.

Oslav v Austerlitzu jsme si ale užili nejen coby
učinkující. Zúčastnili jsme se pro nás velmi exo-
tické přehlídky dechových hudeb, kdy zhruba pa-
desátičlenná tělesa v nádherných uniformách vy-
bavena nejrůznějšími dechovými a bicími
nástroji předváděla svou hudebně-pochodovou
show s nápaditou a náročnou choreografií.
Netradiční byl i výběr repertoáru, kdy v originál-
ním pojetí zazněly skladby Beatles nebo Queen.
Zažili jsme také fantastický noční koncertu big-
bandu z Amersfortu a seznámili se s vynikajícím
kytaristou známé holandské kapely Vlerk Ericem
Visserem. 

Protože je to sem kus cesty, kterou člověk ne-
podniká každý týden, pobyt jsme si o dva dny
prodloužili a přijali pozvání holandských přátel

na výlet do Amsterdamu. Ivan Florian, i v 80 le-
tech velmi čilý, nás pak prohnal při nečekaně pří-
jemném cyklistickém výjezdu po zemědělském
okolí Zeistu. 

Byly to intenzivně prožité čtyři dny napěcho-
vané zážitky, doprovázené neskutečnou pohostin-
ností našich hostitelů. Protože jsme hlavně muzi-
kanti, nelze na závěr nevzpomenout na noční
jamování s Ericem Visserem nebo večer u piana
Ivana Floriana, kterého jsme po dlouhé pauze při-
měli k muzicírování a ke slibu zahrát s námi ve
Slavkově – Ivane, díky! Budu se těšil, až se s těmi
fajn lidmi zase setkám. Je jedno, jestli
v Austerlitzu nebo u nás doma. ing. K. Fikar

Pozn.: Protože je všeobecně známá souvislost
názvu holandského Austerlitzu s napoleonskými
událostmi u nás v roce 1805, nějak mi nevychá-
zely letopočty. Dostalo se mi vysvětlení, že vo-
jenskou osadu založil v Holandsku generál
Marmont už roku 1804, zatímco název jí byl při-
dělen králem Ludvíkem Napoleonem a signován
samotným císařem Napoleonem dodatečně až po
jeho slavkovském triumfu v prosinci 1805.

Osada v Holandsku
Nizozemský Austerlitz letos slaví 200 let od svého založení a jeho obyvatelé pojali oslavy sku-

tečně velkoryse a důsledně. Věnovali jim čtyři víkendy v průběhu srpna a září plné kulturních
akcí, na něž pozvali stovky hostů. Nechybělo mezi nimi i nemálo Slavkováků. V tomto období
byla většina už tak krásných domů slavnostně vyzdobena a o víkendech se mnozí obyvatelé
převlékali do stylových kostýmů džentlmenů a dam ze začátku 19. století.

Osada při vystoupení v Austerlitzu

Slavkovská alej u koupaliště už letos hostila
spoustu aut, evropský turnaj v beachvolleyballe,
ale i nejlepší naše a slovenské závodníky
na horských kolech. Startovali zde 4.
září ve finálovém závodě Českého
poháru Budvar MTB Cup 2004. Trať
vedla od startu na Kounicově ul. do Obory, kde
závodníci absolvovali řadu zajímavých technic-
kých pasáží, a vrátili se opět alejí kolem koupa-
liště přejezdem divácky atraktivního mostu přes
cestu (postavila ho skvěle firma Čáslava-stav)
zpět na ulici Kounicovu. 

Dále jen cituji z článku z www.mtbs.cz:
Slavkovští organizátoři opět nezklamali a při-
pravili pěkný závod na silovém 4,5 km dlouhém
okruhu, dokonce i počasí objednali azurové.
Samotný závod se snažili oživit vypsanými pré-
miemi pro elitního vítěze každého kola. Věcné
a finanční odměny pro vítěze osmi průjezdů cí-
lem věnovaly firmy Category
s.r.o. Brno, Auto Bayer
Slavkov u Brna, Valosun s.r.o.
Brno, Elektro KOUKAL –
Slavkov u Brna a JM
Demicarr s.r.o. Slavkov
u Brna. Podle dosavadního
průběhu čs. poháru bylo zřej-
mé, že velká pozornost bude
upřena na závod kategorie elite
a zejména pak na výkony na-
šich dvou olympioniků Radima
Kořínka (Česká spořitelna
MTB) a Jaroslava Kulhavého
(Siemens Cannondale). Jakoby
to oběma svázalo ruce a nohy
a závod nedokončili a vytratili

se jak pára nad hrncem, nikdo netušil, co se sta-
lo. Jarda evidentně nemohl točit nohama

a Rádes měl dva pády, přičemž při dru-
hém se málem uškrtil na trati lemují-
cím mlíce… Devíti okruhový závod

tak dle očekávání hned ze začátku diri-
goval Slavkovák Pavel Boudný (Rocky Bikes
HP Promotion). Krok s ním držel pouze Milan
Spěšný (Rubena Merida), ale ten měl nakonec
více sil než Pavel, v polovině závodu si vytvořil
mírný náskok, který udržoval až do cíle. Milan
tím tak pobral většinu z osmi vypsaných cen za
vítězný okruh. 

„Dneska se mi jelo fakt dobře, až na to vedro.
Chtěl jsem být od začátku na špici, cítil jsem, že
na to mám. Ve sjezdech mě nejdříve Pavel tro-
chu brzdil. Když jsem se dozvěděl, že Rádes je
mimo hru, tak jsem začal zrychlovat. Zdálo se
mi, že Bouda hodně dýchá, tak jsem za to vzal

a utrhnul se,“ prozradil svojí
taktiku po závodě Milan. Pavla
potom ještě předjel Tomáš
Vokrouhlík (Rubena Merida).
„Moc jsem tam chtěl být, ale
vůbec to nešlo,“ přiznal unave-
ný Bouďas. Parádními a stabil-
ními výkony v průběhu sezóny
si vítězství v Budvar MTB
Cupu jednoznačně zasloužil.
Sezona dalšího ročníku české-
ho poháru Budvar MTB Cupu
je uzavřená. Jejím králem byl
Pavel Boudný z Rocky Bikes
HP Promotion se třemi vítěz-
stvími, jedním bronzem a jed-
nou bramborou.

âesk˘ pohár horsk˘ch kol

Ze tří závodníků CK Slavkov dojel do cíle
kategorie hobby nejlépe Jiří Kyjovský na sluš-
ném 20.místě. Závodů se zúčastnilo celkem 290
závodníků, což bylo trochu méně než se očeká-
valo. Závěrem je nutno poděkovat všem, kteří
tuto organizačně náročnou akci pomohli připra-
vit. Zejména pořadatelům z CK Slavkov a jejich
příznivcům a kamarádům z AAA Slavkov. Dále
děkujeme za podporu Technickým službám
Slavkov, výše jmenovaným sponzorům a také
Městu Slavkov za finanční a organizační po-
moc. PN

Čelo závodu těsně po startu závodu v aleji.
Foto: R. Lánský

Pavel Boudný.



SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ16 9/2004

Už v pátek večer se milovníci rockové hudby
a tance mohli přijít pobavit na rockotéku, na kterou
navazovala sobotní přehlídka dvanáctky známých
či méně známých kapel. Mezi nimi se představily
i dvě formace ze Slavkova – Danny Kříž a kapela
a skupina Martina Křížky. Velký úspěch sklidilo
vystoupení kapely Narvan a Dark, diváky také po-
bavil (a některé zaskočil) svérázný písničkář Záviš.
Slunečné počasí i příjemné okolí střelnice navozo-
valy po celý den pohodovou náladu, a tak se roz-
loučení s prázdninami, jež se protáhlo do pozdních
nočních hodin, skutečně vydařilo. Ke spokojenosti
návštěvníků akce přispívala jistě i perfektní organi-
zace festivalu ze strany pořadatelů.

Jednoho z nich, Martina Křížky, jsem poprosi-
la, aby čtenářům Slavkovského zpravodaje pood-
halil něco ze zákulisí a příprav festivalu. 

Můžeš nám prozradit, kdo se podílel na organi-
zaci celé akce? Čí byla prvotní myšlenka zrealizo-
vat festival ve Slavkově?

Na organizaci celé akce jsem se podílel já spolu
s Petrem Matuštíkem a Lukášem Vránou. Všechno
to začalo svícou jednoho z organizátorů před ro-
kem, na které vystoupilo asi pět kapel z okolí. Tak
jsme se domluvili, že se z toho pokusíme udělat tra-
dici a dopadlo to tak, jak to dopadlo.

Jak probíhá oslovování kapel a podle jakého
klíče se vybírají?

Oslovování kapel neprobíhalo podle žádného
konkrétního klíče. Vzhledem k tomu, že jsme s or-
ganizací začali vcelku pozdě, tak spousta kapel,
které jsme tam chtěli, měla již zablokovaný ter-
mín. Nakonec se nám ale vcelku povedlo vybrat
kapely tak, aby byly žánrově různorodé, a tím by

Dne 4. září byl odstartován 31. ročník běhu
Slavkovská pípa, jehož se zúčastnilo 53

borců nejen ze Slavkova, ale také z blízkého
i dalekého okolí. Klobouk dolů před Jiřím
Konrádem, který v obdivuhodných 60 letech
doběhl v naprostém pořádku a stal se tak nej-
starším účastníkem běhu. Podnět mladé gene-
raci, aby tradice byly i do budoucna zachová-
ny, dal osmnáctiletý nejmladší borec. Dusné
počasí neodradilo ani Ivana Křivánka, který na
replice historického kola z roku 1812 v unifor-
mě francouzského vojáka zdárně absolvoval
celý závod.

Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na

Slavkovská pípa
2004

hladkém průbě-
hu letošního
ročníku –
tohoto již
více než ge-
neraci starého
klání, především zvukaři panu Soukopovi
a obsluze hostince Na Špitálce. Všem sponzo-
rům děkuji za věcné ceny.

Výsledky: 1. p. Bodiš (50,23 min.) Vyškov,
2. p. Kunc (50,33 min.) Vyškov, 3. p. Kozmon
(53,05 min.) Slavkov.

Ing. J. Kyjovský, Z. Poláček

Ivan Křivánek na replice historického kola.
Foto: R. Lánský

Závodem provázel Jiří Kyjovský. Foto: R. Lánský

mohla být celá akce docela zajímavá.
Kterou kapelu nebo zpěváka byste na festivalu

nejraději uvítali, máte nějakou vysněnou star?
Máme už nějaké tipy na příští rok, ale ty zatím

prozrazovat nebudeme, všichni se všechno včas
dozví. Jen bych chtěl lidem říct, že příští rok urči-
tě nezůstane u jedné akce, ale v průběhu léta by
jich mělo proběhnout několik.

Máte se Svícafestem nějaké dlouhodobější plány?
Toto jsem už nakousl v předchozí otázce. Takže

plány máme, jen bych prozradil, že příští rok by
měly kapely hrát po dva dny.

Jak bys zhodnotil letošní účast? Překonala oče-
kávání organizátorů?

Návštěvnost na Svícafestu byla asi dle očeká-
vání, naštěstí nám vyšlo nádherně počasí, takže
všechno bylo v pořádku.

Díky za rozhovor, přeju hodně elánu při orga-
nizování dalšího ročníku Svícafestu, který si urči-
tě nenecháme ujít. K. Malečková 

Hudební festival Svícafest
Poslední prázdninový víkend (tj. 27. a 28. srpna 2004) se v areálu slavkovské střelnice

objevily stánky s občerstvením, podium, hudební aparatura a všechny technické náleži-
tosti pro kvalitní poslech, a druhý ročník hudebního festivalu Svícafest tak mohl začít. 

Část slavkovského stadionu, která patří
Sportovnímu klubu SK Slavkov, patrně změní ma-
jitele. Důvodem k prodeji je podle představitelů
klubu nedostatek finančních prostředků. 

„Situaci jsme řešili půjčkami i z vlastních peněz,
ale takhle už to dál nešlo. Výkonný výbor se proto
rozhodl, že sežene majitele, který pozemky odkou-
pí,“ uvedl na jednání slavkovského zastupitelstva
předseda SK Radek Májek. Podle něj se objevili už
čtyři zájemci o koupi, pátým je město. Přitom ujis-
til, že klub chce areál prodat pouze tomu, kdo by
zachoval jeho sportovní využití. „Budoucností sta-
dionu se vážně zabýváme kvůli tomu, že neslouží
pouze pro kopanou, ale i pro atletiku a využívají
ho také školy k hodinám tělesné výchovy,“ sdělil
starosta Petr Kostík. Sportovní klub si cení svou
část stadionu na přibližně devět milionů korun.
Městu navrhl, aby se převod uskutečnil tak, že pře-
vezme správu stadionu včetně provozních nákladů
a klubu bude ročně vyplácet dohodnutou částku
v průběhu deseti let. K dohodě zatím nedošlo
a jednání mezi městem a Sportovním klubem bu-
dou dále pokračovat. 

O areál stadionu se klub dělí s Tělocvičnou jed-
notou Sokol. Klub tam vlastní dvě fotbalová hřiš-
tě, atletickou dráhu, tribunu, kabiny a některé pří-
stupové cesty. „Část tohoto majetku je zatížena
zástavou, jedná se třeba o tribunu zastavenou
ČSTV Praha. Část pozemku v prostoru horního
hřiště Sportovní klub již dříve odprodal GIA Club
Austerlitz. Prvním krokem bude vypracování opo-
nentního znaleckého posudku za účelem objektivi-
zace hodnoty majetku,“ upřesnil slavkovský mí-
stostarosta Ivan Charvát.

Michal Sklenář, Rovnost, pátek 24. září

Slavkovský klub
chce prodat stadion
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2. 10. sobota 19.30 hod. NON PLUS ULTRAS 87 min.

3. 10. nedûle 19.30 hod. Humorn˘ pohled na krátk˘ ãasov˘ v˘sek v Ïivotû dospûl˘ch chlapÛ, z nichÏ nûktefií „zestárli“ pfiedãasnû a nûktefií naopak je‰tû „nedospûli“.
Film vychází ze skuteãn˘ch událostí. Nov˘ ãesk˘ film.
Vstupné: 65, 67 Kã MládeÏi pfiístupno

5. 10. úter˘ 19.30 hod. HARRY POTTER A VùZE≈ Z AZKABANU 150 min.

6. 10. stfieda 16.30 hod. Krátkozrak˘ ãarodûjnick˘ uãeÀ nastupuje uÏ do tfietího roãníku bradavické ‰koly. Z vûzení uprchl nebezpeãn˘ Sirius Black a ohroÏuje
7. 10. ãtvrtek 19.30 hod. Harryho Ïivot. PomÛÏe nov˘ profesor nebo specialistka na vû‰tûní? Film V. Británie/USA v ãeské verzi!

Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno

9. 10. sobota 19.30 hod. KRÁL ARTU· 130 min.

10. 10. nedûle 19.30 hod. Legenda byla zaloÏena na skuteãném hrdinovi, jehoÏ Ïivot byl rozvrácen vnitfiním bojem mezi osobními ambicemi a smyslem pro
odpovûdnost. Historick˘ velkofilm USA.
Vstupné: 63, 65 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

12. 10. úter˘ 19.30 hod. ÎIVOT S HELENOU 119 min.

14. 10. ãtvrtek 19.30 hod. Pfiíbûh ambiciózního muÏe osudem pfiinuceného zmûnit Ïivot. Také Helenin osud se zmûní, ale nakonec se doãká odmûny a získá muÏe
sv˘ch snÛ. Romantická komedie USA.
Vstupné: 59, 61 Kã MládeÏi pfiístupno

16. 10. sobota 19.30 hod. LUPIâI PANÍ DOMÁCÍ 104 min.

17. 9. nedûle 19.30 hod. Pûtice zlodûjÛ se rozhodne vyloupit trezor kasina Zlodûjská královna. Cesta ale vede pfies sklep poboÏné ãerno‰ské dámy. Podafií se
provést loupeÏ století? Komedie USA, v hlavní roli Tom Hanks. 
Vstupné: 61, 63 Kã MládeÏi pfiístupno

19. 10. úter˘ 19.30 hod. MIST¤I 83 min.

21. 10. ãtvrtek 19.30 hod. Kdo Ïije v zapadákovû, potfiebuje nûjakou iluzi. Potfiebuje v nûco vûfiit. Obãas uvûfiit i nesmyslÛm. Ale pofiád platí, Ïe fandit se musíme
sami. Komedie na tenkém ledû. Nov˘ ãesk˘ film.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

23. 10. sobota 19.30 hod. VATERLAND – LOVECK¯ DENÍK 101 min.

24. 10. nedûle 19.30 hod. Se‰lost se po letech totality vrací na své nûkdej‰í sídlo. âekají je dfiívûj‰í pomûry, ale i povûst o tradiãním lovu kostrounÛ. DobrodruÏn˘
thriller s prvky ãerné komedie. Nov˘ ãesk˘ film.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno

26. 10. úter˘ 19.30 hod. TORQUE: OHNIVÁ KOLA 84 min.

28. 10. ãtvrtek 19.30 hod. Na pln˘ plyn, rychle, zbûsile, drsnû. Motorkáfi kvÛli podrazu se musel ukr˘vat v Thajsku. Vrací se, aby si vyfiídil staré úãty a znovu
protáãel ohnivá kola. Film USA.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

30. 10. sobota 19.30 hod. TERMINÁL 129 min.

31. 10. nedûle 19.30 hod. Cestující z v˘chodní Evropy je nucen˘ pob˘t na leti‰ti. Hledá prostor pro Ïivot, sny a nadûje. Z turisty z V˘chodu mûní se ve vûznû
leti‰tního terminálu. V hlavní roli Tom Hanks. Komedie USA.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno

2. 11. úter˘ 19.30 hod. JÁ, ROBOT 110 min.

4. 11. ãtvrtek 19.30 hod. Pí‰e se rok 2035 a lidem slouÏí miliony robotÛ. Vy‰etfiuje se pfiípad smrti vûdce z továrny, která stroje vyrábí. Zaãínají se dít podivné vûci
a podezfiení, Ïe stroje kují nekalé pikle. V˘pravné sci-fi podle klasika Isaaca Asimova. Film USA.

MládeÏi pfiístupno od 12 let

6. 11. sobota 19.30 hod. SHREK 2 93 min.

7. 11. nedûle 16.30 hod. Shrek, Oslík a princezna Flona se vydávají vstfiíc nov˘m dobrodruÏstvím, pfii nichÏ se setkávají s mnoha populárními postavami z pohádek.
Úspû‰ná animovaná komedie USA v ãeské verzi!

MládeÏi pfiístupno

9. 11. úter˘ 19.30 hod. RIDDICK: KRONIKA TEMNA 114 min.

11. 11. ãtvrtek 19.30 hod. Riddick je zloduch, ale ve vesmíru existují lidé, na kter˘ch mu záleÏí. A Smrtivládci putující mezi hvûzdami je nesmûjí ohrozit. Akãní sci-fi USA.
MládeÏi pfiístupno

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

KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel Historické muzeum ve Slavkově u Brna

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

¤ÍJEN – LISTOPAD 2004



Úvûry jiÏ od 0% akontace

Zahájila provoz na nové adrese ve Slavkově:

Za Branou 279 (vedle Tipsportu)

Telefon: 544 221 437

Po–Čt 9–17 hod., Pá 9–15 hod.

Roční zhodnocení vkladů až 6,94%, úvěry od 3%

Újezd u Brna, NádraÏní 173, tel. 544 224 435

• OD SPÁâIL – BRNO-VINOHRADY, Îaro‰ická 16, 544 218 003 • OD SPÁâIL – BRNO-ST¤ED, Nové sady 37, 543 211 246 •
PRODEJNA SPÁâIL – BRNO, Ka‰tanová 72 (naproti Makra), 545 229 800 prodej v sobotu i v nedûli od 9.30 do 20 h

Tato nabídka platí do 20. 10. 2004 pfii odevzdání tohoto inzerátu

✁

✁

✁

✁

Pohled na Palackého nám. po r. 1906 – vpravo nově postavený dnešní
Společenský dům. Foto ze sbírek HM

Náměstí Palackého dnes. Foto: mab

Pohled na Palackého nám. před stavbou Společenského domu (mezi
léty 1903–1906). Foto ze sbírek HM


