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Prvního září nastoupilo do Základní školy Tyršova ke své povinné školní
docházce 35 nových žáčků. Od loňských nultých ročníků byli rozděleni do
dvou prvních tříd. 18 dětí v 1.A učí paní učitelka Katka Nosková, 17 dětí
v 1.B paní učitelka Radoslava Pflimpflová.

Poprvé do školy

Vtěchto dnech se naplno vizuálně na lis-
tech projevuje masové napadení kaš-
tanů (jírovců maďalu – Aesculus hip-

pocastanum) klíněnkou jírovcovou, ale také
napadení plísní.  

Každým dnem je na napadených stromech
vidět více a více nepřirozeně hnědnoucí listí,
které v některých lokalitách opadává. Do-
konce se některé stromy brání – vyráží nové
listy a květy. Na druhé straně začíná být zře-
telně vidět rozdíl na ošetřených stromech. 

V zámeckém parku ve Slavkově u Brna
jsou názorné příklady stromů – kaštanů, které
se podařilo mechanicky (včasný úklid listí
z předchozího vegetačního období) a che-
micky v dubnu (22. a 23. dubna) ošetřit. Na
přiložených fotografiích jsou vidět patrné roz-
díly u ošetřených a neošetřených stromů.

Špatným příkladem jsou např. neošetřené
jírovce kolem státní silnice, ale i jírovec v zá-
meckém parku, který se nepodařilo chemicky
ošetřit (vedle golfové jamky, kam se nedostalo
postřikovadlo). V zámeckém parku a histo-
rické části města jsou ale také nádherné jí-
rovce, které jsou dnes krásně zelené v celé své
velikosti, včetně horních pater.

Nemohu souhlasit s některými odborníky,
kteří se nechali slyšet v televizi (ČT 24 neděle
6. září), že se jedná pouze o vizuální vzhled
stromů, že jim v podstatě klíněnka neškodí. 

Já si myslím, že škodí. Především tyto nád-
herné stromy poškozují na jejich vitalitě, zkra-
cují vegetační období atd. Při jejich stáří jsou
to devastující účinky. Nedovedu si představit
Slavkov u Brna bez těchto historických
stromů. Proto je nutné pro nás všechny dát
těmto stromům šanci. Není to zase tak těžké.

Zelenající se koruny jírovců v pozdním létě
nám dávají povzbuzení, že tato naše dlouho-
letá práce není zbytečná.

Radoslav Lánský, ředitel TSMS

Klíněnka devastuje jírovce

První školní den byl pro děti plný dárků
a překvapení. Ve svých krásných nových ak-
tovkách si ze školy odnesly mnoho užiteč-
ných pomůcek, sešity, tužky, pastelky i bar-
vičky. Od druhého dne se pak naši nejmenší
žáčci začali seznamovat se školou, se svými
spolužáky, poznávají další učitele, navště-

vují školní družinu či jídelnu. V nejbližších
dnech a týdnech je i jejich rodiče čeká ná-
ročný úkol, a sice zvyknout si na školní
režim a každodenní práci. Přejeme jim, aby
se jim získávání vědomostí zalíbilo a aby se
pro ně škola stala velkou kamarádkou nejen
první rok, ale po celý další život. zšt

Příští číslo vyjde 31. října

První den v Z· Komenského

Napaden˘ strom Alej v parku SvûÏí zeleÀ zdravého stromu

PrvÀáãci v Z· Tyr‰ova



Václavský jarmark
Sobota 19. září 2009

Foto: J. Blažek, R. Lánský, B. Maleček
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

Zprávy z rady a zastupitelstva mûsta
zpracovala Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

59. řádná schůze RM – dne 31. 8. 2009
1. RM doporučuje ZM vzít uvedenou zprávu

o průběžném plnění programu rozvoje města na
rok 2009 na vědomí.

2. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospo-
daření školských PO za 1. pololetí 2009.

3. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospo-
daření neškolských PO za 1.pololetí 2009.

4. RM doporučuje ZM rozpočtový výhled
v předloženém znění ke schválení.

5. RM doporučuje ZM ke schválení: RO č. 26
– rozšíření poskytovaných služeb v TIC, RO č. 27
– letní dětský tábor, RO č. 28 – podlahy ZŠ Tyr-
šova, RO č. 29 – volby do Evropského parla-
mentu.

6. RM doporučuje ZM ke schválení: RO č. 30
– Rekonstrukce bytových domů na sídlišti Nád-
ražní 1157–1158, financování zbývající části re-
konstrukce domu na sídlišti Nádražní č. p. 1157–
1158 a financování výměny plynových kotlů na
sídlišti Nádražní č. p. 1157–1158.

7. RM ukládá předložit zprávu o stavebních
úpravách předzámčí zámku k projednání na zase-
dání ZM, doporučuje ZM podat žádost o dotaci na
stavební úpravy předzámčí zámku za účelem vy-
tvoření expozice, doporučuje ZM zařadit do roz-
počtu města na roky 2010–2013 poměrně částku
ve výši 750 000 Kč ke krytí nákladů poradenské
agentury v případě schválení bodu 2 tohoto usne-
sení. Dále doporučuje ZM, aby uložilo RM před-
ložit na nejbližší zasedání ZM návrh usnesení ke
krytí nákladů ve výši prvních dvou etap, vlastního
spolupodílu k dotaci a ke krytí nákladů na zřízení
napoleonské expozice.

8. RM souhlasí s návrhem ideového záměru
nové expozice jako součásti žádosti o dotaci
z ROP JV a doporučuje ho ZM ke schválení.

9. RM bere na vědomí předložený návrh orga-
nizačních opatření ředitele ZS-A.

10. RM doporučuje ZM ke schválení znění zři-
zovacích listin školských příspěvkových organi-
zací.

11. RM bere na vědomí zprávu o prioritách
v dotační politice.

12. RM doporučuje dát souhlas k uzavření
„Smlouvy o účasti na PROGRAMU 129 120“
uzavírané mezi ČR-Ministerstvem zemědělství,
Povodím Moravy, s.p. a Městem Slavkov u Brna
v předloženém upraveném znění.

13. RM doporučuje ZM na základě výsledků
projednávání s dotčenými orgány, sousedními ob-
cemi, ostatními organizacemi a dalšími účastníky
projednání, schválit v souladu se stavebním záko-
nem předložené „Zadání územního plánu Slav-
kov u Brna“.

14. RM schvaluje slevu kupní ceny bytu ve výši
113 861 Kč panu Petru Nešporovi za provedenou
rekonstrukci a modernizaci bytu a doporučuje ZM
schválit jeho prodej panu Petru Nešporovi z vlast-
nictví města. RM dále doporučuje ZM schválit
úpravu „Pravidel pro prodej obecních bytů v do-
mech na sídl. Nádražní č. p. 1153 až č. p. 1158“
doplněním věty na konci odst. 1 B v části IV.
(Ceny bytů a platební podmínky) o text „maxi-
málně však ve výši 20 % kupní ceny“. 

15. RM schvaluje výpověď nájmu bytu manže-
lům Jaromíru a Jindřišce Strakovým. 

16. RM bere zprávu „Bytový dům Fügnerova

110“ na vědomí a postupuje ji ZM k projednání.
17. RM souhlasí s postupem odboru BTH ve

věci ukončení nájemní smlouvy na byt č. 7, síd-
liště Nádražní 1155, Slavkov u Brna.

18. RM schvaluje okruh firem k podání na-
bídky na akci: „Město Slavkov u Brna – Výměna
plynových kotlů v bytovém domě na ul. Nádražní
1157, 1158, složení hodnotící komise a kritéria
pro výběrové řízení.

19. RM doporučuje ZM ke schválení návrh RO
č. 31 – na úpravu ostatních ploch nádvoří ZŠ Ko-
menského a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
na realizaci této akce s firmou Leoš Kulhánek,
Stavební a výstavní činnost za podmínky schvá-
lení finančního krytí ZM.

20. RM doporučuje ZM ke schválení návrh RO
č. 32 – na úpravu garáže pro provizorní stání 1 sa-
nitního vozu ZZS JMK, dále souhlasí s uzavřením
smlouvy se společností REISTAV s.r.o., na sta-
vební úpravy 1 garážového stání v areálu polikli-
niky za podmínky schválení financování ZM
a ukládá odboru BTH zveřejnit záměr pronájmu
upravených prostor pro parkování v areálu poli-
kliniky.  

21. RM ukládá řediteli TSMS prověřit dodržo-
vání provozního řádu hřiště na Zlaté Hoře a podat
zprávu na nejbližší řádnou schůzi RM.

22. RM schvaluje financování demolice bývalé
váhy na ulici ČSA do výše 30 000 Kč z položky
č. 5 – neodkladné odstranění staveb.

23. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti
projektu Program mobility.

24. RM souhlasí se zveřejněním záměru směny
pozemků v k.ú. Slavkov u Brna parc. č. 2711/2
ost. plocha, parc. č. 2714/2 ost. plocha, parc.
č. 2719/25 ost. plocha, parc. č. 2719/26 ost. plo-
cha, parc. č. 2727/1 ost. plocha, parc. č. 2727/2
ost. plocha, parc. č. 2728/3 ost. plocha, parc.
č. 2728/4 ost. plocha, parc. č. 2731/2 vodní plocha
a parc. č. 2738/6 ost. plocha z vlastnictví města.

25. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o zří-
zení práva odpovídajícího věcnému břemenu na
umístění nového kabelového vedení NN do části
pozemku parc. č. 1221/1 v katastrálním území
Slavkov u Brna se společností E.ON Distribuce,
a.s.

26. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věc-
nému břemenu na umístění nového kabelového
vedení NN a nové pojistkové skříně na částech
pozemků parc. č. 1644 a 1648/1 v katastrálním
území Slavkov u Brna se společností E.ON Di-
stribuce, a.s.

27. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věc-
nému břemenu na umístění nového kabelového
vedení NN, rozpojovacích a přípojkových skříní
na pozemku parc. č. 1553/1 v katastrálním území
Slavkov u Brna se společností E.ON Distribuce,
a.s.

28. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věc-
nému břemenu na umístění nového kabelového
vedení NN do části pozemku parc. č. 2933/1 v ka-
tastrálním území Slavkov u Brna se společností
E.ON Distribuce, a.s.

29. RM vyzývá společnost TERRACONCEPT
Bauträger und Projektentwicklungs GmbH orga-
nizační složka, k přepracování záměru koupi části
pozemku parc. č. 3073/1 v souladu s usnesením
komise pro rozvoj města.

30. RM doporučuje ZM nedat souhlas s naby-
tím pozemků parc. č. 2667 orná půda o výměře
766 m2 a parc. č. 2668 zahrada o výměře 462 m2

v k. ú. Slavkov u Brna do vlastnictví města.
31. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji

části pozemku parc. č. 1648/1 v k. ú. Slavkov
u Brna o výměře cca 50 m2 z vlastnictví města do
vlastnictví manželů Michala a Marie Bůbelových
za kupní cenu ve výši 300 Kč/m a k prodeji části
pozemku parc. č. 1648/1 a části pozemku parc.
č. 1644 v k. ú. Slavkov u Brna o celkové výměře
cca 124 m2 formou smlouvy o budoucí kupní
smlouvě z vlastnictví města do vlastnictví
MUDr. Dany a Ing. Milana Šimánkových za
kupní cenu ve výši 300 Kč/m2.

32. RM ukládá místostarostovi města a řediteli
TSMS projednat s SK BEACHVOLLEYBALL
SLAVKOV připomínky k návrhu nájemní
smlouvy a předložit její výslednou podobu RM.

33. RM schvaluje složení pracovních skupin
podílejících se na plnění a hodnocení komunit-
ního plánu sociálních služeb (KPSS) města Slav-
kova u Brna do roku 2009 a na přípravě KPSS na
další období.

34. RM schvaluje složení pracovních skupin
podílejících se na plnění a hodnocení komunit-
ního plánu sociálních služeb (KPSS) města Slav-
kova u Brna do roku 2009 a na přípravě KPSS na
další období.

35. RM schvaluje program XII. řádného zase-
dání zastupitelstva města v předloženém znění.

36. RM projednala předložený dopis Mgr. Fran-
tiška Meitnera – stížnost na nekvalifikované odpo-
vědi a usnesení RM a předkládá jej v jednání ZM.

37. RM souhlasí se záštitou nad Okresní sou-
těžní výstavou drobných zvířat pořádanou ve
dnech 13. a 14. 11. 2009 a s poskytnutím pohárů. 

38. RM projednala předložený návrh odměn ře-
ditelů škola a školských zařízení zřizovaných měs-
tem Slavkov u Brna a s výší navrhovaných odměn
souhlasí.

L. mimořádná schůze RM
– dne 9. 9. 2009

1. RM ukládá místostarostovi města připra-
vit jednání se zástupci SK Beachvolleyball
v termínu do 11. 9. 2009.

2. RM doporučuje ZM ke schválení: Finan-
cování zhotovení projektu z rozpočtu TSMS
v roce 2009; Financování zhotovení projektu
z rozpočtu TSMS po úspěšném přidělení do-
tace; uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem
ENVI projekt s.r.o. na zhotovení projektu; po-
dání žádosti o dotaci na rozšíření separace bi-
ologických odpadů ve městě Slavkov u Brna;
zařazení částky ke spolufinancování akce
z vlastních zdrojů do návrhu rozpočtu roku
2010. Příslušná částka bude čerpána v případě
získání a přijetí dotace.

3. RM doporučuje ZM nevyužít předkup-
ního práva a neschválit nabytí budovy č. p. 79
na poz. p. č. 524/1 v k.ú. Slavkov u Brna a poz.
p. č. 524/1 v k.ú. Slavkov u Brna.

Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová (vedoucí), Radoslav Lánsk˘,
Mgr. Jifií BlaÏek, MgA. Jana Jelínková, Mgr. Jana Sou-
kopová, Mgr. Jaromír Pytela, Jan Hudec, Ing. Ladislav
Jedliãka, Martina Vilímová, Eva Janková.

âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém
volném ãase a bezplatnû.
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1. ZM nesouhlasí s podáním žádosti o dotaci na
revitalizaci tělocvičny ZŠ Tyršova v intencích uve-
dené zprávy.

2. ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na re-
vitalizaci polikliniky v intencích uvedené zprávy
a financování vypracování žádosti o dotaci ve výši
345 100 Kč. ZM dále ukládá RM zajistit zdroje na
financování spolupodílu města k dotaci na tuto
akci.

3. ZM schvaluje následující úpravy rozpočtu: RO
č. 18 – sociálně právní ochrana dětí , RO č. 19 – dar
– Rekonstruktiva, spol. s r. o., RO č. 20 – dar – letní
dětské tábory, RO č. 21 – lesní hospodářství, RO
č. 22 – rezerva, RO č. 23 – sociálně právní ochrana
dětí, RO č. 24 – kompostárna.

4. ZM dává souhlas k uzavření plánovací
smlouvy mezi městem Slavkov u Brna a Občan-
ským sdružením majitelů pozemků Pod Zlatou
horou.

5. ZM schvaluje pravidla Fondu bydlení. 
6. ZM v souladu s Pravidly pro prodej bytů

schvaluje prodej uvolněného bytu č. 1153/5 – byt
v budově č. p. 1153,1154 na poz. p. č. 2830/1
a 2831/1 v k. ú. Slavkov u Brna a odpovídající podíl
na společných částech domu a pozemku, jehož
vlastníkem je město Slavkov u Brna, manželům
Ditě a Petrovi Davidovým za navrženou kupní cenu
1 000 100 Kč + uhrazení pohledávky ve výši
55 597 Kč. 

7. ZM v souladu s Pravidly pro prodej bytů
schvaluje: Prodej bytu 1156/3 v budově č. p. 1155,
1156 na poz. p. č. 2832/1 a 2833/1 v k. ú. Slavkov
u Brna a spoluvlastnického podílu 6283/144323 na
pozemcích p. č. 2832/1 a 2833/1 v k. ú. Slavkov
u Brna, Zdeňce Filipové, prodej bytu 1155/1 v bu-
dově č. p. 1155, 1156 na poz. p. č.2832/1 a 2833/1
v k. ú. Slavkov u Brna a spoluvlastnického podílu
5697/144323 na pozemcích p. č. 2832/1 a 2833/1
v k. ú. Slavkov u Brna, Martině Skůčkové, prodej
bytu 1156/2 v budově č. p. 1155, 1156 na poz. p. č.
2832/1 a 2833/1 v k. ú. Slavkov u Brna a spolu-
vlastnického podílu 6359/144323 na pozemcích
p. č. 2832/1 a 2833/1 v k. ú. Slavkov u Brna, Du-

šanu Doleželovi, prodej bytu 1156/4 v budově
č. p. 1155,1156 na poz. p. č. 2832/1 a 2833/1
v k. ú. Slavkov u Brna a spoluvlastnického podílu
6392/144323 na pozemcích p. č. 2832/1 a 2833/1
v k. ú. Slavkov u Brna, Boženě Štrofové, prodej
bytu 1155/5 v budově č. p. 1155,1156 na poz. p. č.
2832/1 a 2833/1 v k. ú. Slavkov u Brna a spolu-
vlastnického podílu 5802/144323 na pozemcích
p. č. 2832/1 a 2833/1 v k. ú. Slavkov u Brna, Věře
Závodné, prodej bytu 1155/6 v budově č. p. 1155,
1156 na poz. p. č. 2832/1 a 2833/1 v k. ú. Slavkov
u Brna a spoluvlastnického podílu 5697/144323 na
pozemcích p. č. 2832/1 a 2833/1 v k. ú. Slavkov
u Brna, Hubertu Pýrkovi.

8. ZM schvaluje přijetí dotace z rozpočtových
prostředků Jihomoravského kraje k realizaci pro-
jektu – Výchovně rekreační tábor pro děti.

9. ZM dává souhlas k nabytí pozemku parc. č.
2910/2 ostatní plocha o výměře 226 m2 v k. ú. Slav-
kov u Brna z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu
České republiky do vlastnictví města formou bez-
úplatného převodu.

10. ZM dává souhlas ke směně částí pozemků
parc. č. 3750/37 díl „c“ a 3750/38 a díl „d“ (dle GP
č. 2274-54/2009 nově vzniklá parcela č. 3750/38
orná půda o výměře 690 m2) v k. ú. Slavkov u Brna
z vlastnictví města za pozemek parc. č. 166 zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 114 m2 v k. ú.
Slavkov u Brna z vlastnictví pana Arnošta Urbana
a paní Moniky Hložkové.

11. ZM dává souhlas ke směně pozemků parc. č.
2650/3 zahrada o výměře 292 m2 a parc. č. 2650/4
zahrada o výměře 124 m2 v k.ú. Slavkov u Brna
z vlastnictví města za pozemek parc. č. 3061/153
orná půda o výměře 560 m2 v k.ú. Slavkov u Brna
z vlastnictví paní Markéty Řehákové.

12. ZM souhlasí s uzavřením předložené
smlouvy o budoucí smlouvě o dodávce biologicky
rozložitelného komunálního odpadu.

13. ZM souhlasí se zahájením prací na projek-
tové dokumentaci úprav předzámčí zámku v inten-
cích uvedené zprávy a schvaluje: RO č. 25 – před-
zámčí zámku – expozice.

10. mimořádné ZM – dne 17. 8. 2009

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla
je pondělí 19. října do 12 hodin. Přednostně budou zařa-
zeny články na téma Slavkov o rozsahu do půl strany for-
mátu A4 zaslané e-mailem na adresu info@bmtypo.cz.
U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrá-
cení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje pří spěvky za-
sílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě. (red)U
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Anketa „Spokojen˘ zákazník”
Dne 7. září bylo zahájeno hlasování pro

slavkovské firmy v 8. ročníku ankety Spoko-
jený zákazník. Město Slavkov u Brna spolu
s živnostenským úřadem vytipovalo čtyři
podnikatele, ale hlasovat bylo možné pro ja-
koukoliv jinou firmu z našeho města. 

Nejvíce hlasů získala paní Kateřina Há-
lová provozující kavárnu Style Cafe na Pa-
lackého náměstí.  

Firma Poãet hlasÛ
Katefiina Hálová, Style Café, Palackého n. 82 25 
Instala Emil Kulhánek, Slovákova 1276 4 
Auto-moto Josef Novomûstsk˘, Tyr‰ova 136 1 
Náfiadí, nástroje – Jaromír Hála, âs. Armády 347 1
Franti‰ek Kuda – maso a uzeniny, Palackého n. 72 1

Den otevřených dveří
Zveme vás na den otevřených dveří, který

se koná v úterý 6. října od 8 do 12 hodin
v Centru denních služeb – Pohoda ve Slav-
kově u Brna, Malinovského 260 (v budově
Domu Svaté rodiny).

Během dopoledne budete moci zhlédnout
prostory zařízení, ukázky canisterapie, výtvory
mladých lidí s handicapem a další činnosti, kte-
rých se naši uživatelé služeb účastní.

Všechny vás srdečně zve
Rodinná pohoda, o.s. Vyškov

Pozvánka na podnikatelské setkání
Město Slavkov u Brna se v krajském kole

soutěže „Město pro byznys“ umístilo na prv-
ním místě a dne 20. října bude v Praze probíhat
celostátní finále této soutěže. 

U této příležitosti město Slavkov u Brna sr-
dečně zve všechny podnikatelské subjekty ze
Slavkova u Brna na „Podnikatelské setkání“ se
zástupci města, které se uskuteční dne 12. 11.
2009 (čas a místo bude upřesněno dle počtu zá-
jemců).

V případě vašeho zájmu, prosím, potvrďte
vaši účast nejpozději do 16. 10. 2009, a to tele-
fonicky na číslo 544 121 162 (pí Cenková) nebo
na číslo 544 121 180 (pí Gehrová).

Bude mi potěšením se s vámi při této příleži-
tosti setkat. Ing. Ivan Charvát, starosta města

Zajisté si občané Slavkova povšimli, že kon-
cem měsíce srpna byly na ul. ČSA a Bučovická
umístěny radary, které měří rychlost projíždě-
jících vozidel. Začátkem měsíce září k nim byly
ještě namontovány kamery.

Informace získané pomocí radaru budou
elektronicky odesílány na služebnu Městské
policie, kde se budou následně vyhodnocovat.
Radar zachycuje projíždějící vozidla v obou
směrech. Městská policie má možnost dálkově
odpojit světelnou tabuli, která ukazuje rychlost.
Neznamená to však, že je odpojen i radar s ka-
merou.

V průběhu příštího roku, za využití čerpání
dotace z fondu prevence kriminality, bychom
takové radary ještě chtěli umístit na ul. Tyršova
před základní školu a na ul. Čs. červeného kříže
na příjezdu od Brna.

Věříme, že nainstalování těchto zařízení při-
spěje nemalou mírou ke zvýšení bezpečnosti
a zklidnění dopravy na silnicích ve městě Slav-
kově.

Velitel MP: Pavel Ehrenberger

Radar by měl přispět k bezpečnosti dopravy
ve slavkovských ulicích.

Slavkov má radary
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Město Slavkov u Brna vás touto cestou infor-
muje o stavebních akcích, které již byly v tomto
roce dokončeny nebo čekají na své dokončení.  

Nejdříve bychom uvedli práce, které probí-
hají na našem zámku. V první řadě se jedná o do-
tační akci z evropských fondů pod názvem „Pří-
stupové komunikace a parkoviště a zámku
Slavkov – Austerlitz“. V současné době na ploše
nádvoří probíhá pokládka kamenné dlažby,
která by měla být dokončena do konce roku.
Před tím bylo provedeno položení hydroizolace,
kanalizace a drenáží. Koncem měsíce září zapo-
čnou práce mimo areál nádvoří na severní cestě
k nádvoří, na komunikaci k vinárně a na parko-
vacích stání v aleji a na ulici Malinovského. Dle
smlouvy o poskytnutí dotace bude celá akce do-
končena do června příštího roku.

Z prostředků MKČR z programu Záchrana
 architektonického dědictví probíhá obnova fa -
sády jižního křídla z nádvoří. Cena díla je
3 200 000 Kč. Práce budou dokončeny do konce
října. Dále byla poskytnuta dotace od Jihomorav-
ského kraje ve výši 40 000 Kč na obnovu klenby
spojovacího krčku předzámčí zámku.

Dalším významným stavebním počinem je pře-
cházející akce z minulého roku, a tou je revitali-
zace budovy polikliniky na ulici Malinovského
č. p. 551. Práce v interiéru budou dokončeny do
konce září a venkovní práce do konce října tohoto
roku. Celkové náklady se pohybují okolo
14 000 000 Kč. Zastupitelstvo města na svém srp-
novém zasedání rozhodlo o podání žádosti o dotaci
na zateplení a výměnu oken na budově polikliniky
Tyršova č.p. 324. Rozpočtové náklady se pohybují

okolo 8 500 000 Kč. Pokud bude dotace přislíbena,
proběhnou stavební práce v příštím roce. Odbor
BTH v této době zajišťuje nový orientační systém,
který by vyřešil stávající pohyb po budově. 

V sídlišti Nádražní byla v listopadu minulého
roku zahájena revitalizace a výstavba půdních
bytů na bytových domech č. p. 1153-4. Dokon-
čena bude do konce listopadu tohoto roku.
 Obdobná akce byla již dokončena na bytových
domech č.p. 1155-6 v únoru toho roku. Zastupi-
telstvo města rozhodlo v září na svém zasedání
o pokračování v revitalizaci na posledních byto-
vých domech č.p. 1157-8. Z prostředků MFČR
byla v srpnu na tomto sídlišti zahájena výstavba
účelové komunikace a parkovacích stání. Cena
díla je 2 230 000 Kč.

Na závěr informace o dokončených staveb-
ních akcí v tomto roce. V dubnu byla dokon-
čena výstavba a zahájen provoz kompostárny,
která se i u občanů setkala s úspěchem. V měsíci
květnu proběhlo slavnostní zahájení víceúčelo-
vého sportoviště v areálu ZŠ Tyršova, které je
k dispozici široké veřejnosti. Jejím provozova-
tele je právě tato škola. Poslední významnější
stavební dílo, které bylo realizováno během let-
ních prázdnin, je výstavba hřiště a přístupových
komunikací ve dvoře ZŠ Komenského. Cena
díla dosáhla výše 2 360 000 Kč.

Průběžné plnění programu rozvoje města na
rok 2009 je umístěno na internetovém portále
města www.slavkov.cz. Zde se můžete dozvě-
dět podrobnější a širší informace o rozvoji města
i z ostatních oblastí.

Ing. Petr Lokaj, vedoucí odboru IR

Stavební akce ve Slavkově u Brna Co bude s prolukami
ve městě

V tomto článku budeme informovat o sta-
vebních prolukách, které se nachází na dvou
místech města a dosud nejsou zastavěny. 

O první proluce na ulici Husova již bylo ve
zpravodaji blíže informováno v roce 2007
v souvislosti s architektonickou soutěží „Cena
Petra Parléře“. Proluka je ve vlastnictví města
Slavkov u Brna a spolu s dosud stojící budo-
vou č. p. 63 má vytvořit prostor pro výstavbu
nové budovy pojímající městskou knihovnu,
informační centrum, čítárnu, přednáškovou
místnost atd. Tento záměr je schválen progra-
mem rozvoje města, ale z finančních důvodů
nebyl doposud uskutečněn. Dále bude záležet
na vypsání vhodného dotačního titulu a nebo
změně záměru města. Mohlo by se jednat
i o pronájem nebo prodej pozemku pro vý-
stavbu budovy některé organizace státní
správy. O tom však musí rozhodnout zastupi-
telstvo města.

Další proluka na Palackého náměstí je ve
vlastnictví soukromé osoby. Dle informací
majitele není stavba doposud zahájena z fi-
nanční a majetkoprávních důvodů. V současné
době je zde realizováno pouze statické zajiš-
tění dvou sousedních budov, které spočívá ve
výstavbě základových pasů a hrubé spodní
stavby.

Na dotazy veřejnosti v souvislosti s hospo-
dářským dvorem bývalého státního statku mů-
žeme uvést pouze následující. Prostranství
a bývalé budovy státního statku na ulici Kou-
nicova jsou v současné době v majetku sou-
kromého vlastníka. Doposud stojící část budov
je evidována v rejstříku ministerstva kultury
jako nemovitá kulturní památka. Tento statut
nedovoluje budovu odstranit, ale pouze opra-
vit, i když její stav to již dobře neumožňuje.
Záměr majitele nám není znám a dle stávají-
cího územního plánu je plocha určena pro re-
konverzi výroby na občanskou vybavenost.

Ing. Petr Lokaj, vedoucí odboru IR

Fasáda v le‰ení Foto: 3x B. Maleãek Pokládka dlaÏby na nádvofií zámku

Dvorní ãást polikliniky

Proluka v Husovû ulici
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Stav historické aleje v holubickém kopci se
v posledních desetiletích zhoršuje. Jednak
celkovým stářím stromů, ale také rozšířením
a zatížením dopravního koridoru státní silnice
I/50 vedoucím v ose této aleje. Z původní aleje
lemující císařskou cestu zbývá zarostlé torzo.
Postupně dochází z důvodu bezpečnosti
k odstraňování nejen suchých větví, ale i celých
stromů, které ohrožují bezpečnost projíždějících. 

Na 58. schůzi konané dne 17. července 2009
rozhodla RM na základě vyjádření odboru ŽP
MěÚ o provedení nejnutnějších redukčních
a bezpečnostních řezů u šesti nejvíce
nebezpečných stromů nad komunikací a ská-
cení čtyř stromů, které bezprostředně ohrožo-
valy průjezdní profil této mimořádně frekven-
tované komunikace v k.ú. Slavkov u Brna. 

Na základě výběrového řízení tyto práce
neodkladně provedla dne 26. srpna firma
Ing. Pavla Švece, realizace a údržba zeleně
Brno, v hodnotě 24 800 Kč. Z důvodu
naléhavosti byl prořez a skácení stromů pro ve-
den za plného provozu! Odborná firma
Ing. Švec, která už je ve městě známá svou
šikovností, tyto rizikové práce provedla tzv.
lezeckou metodou.

O mimořádné náročnosti těchto prací na
stromech, které byly v havariním stavu, za
plného provozu jen částečně vypovídá
pořízená fotodokumentace. Skutečnost ale byla
mnohem nebezpečnější. Pohled na projíždějící
auta a nad nimi zavěšení pavoučí muži s mo-
torovými pilami, kteří postupně ořezávali
a spouštěli suché větve, byl i pro mne, který

tyto práce už nějaký rok sleduje a dokumen-
tuje, mimořádný. Na projíždějící auta padaly
pouze piliny od motorových pil. 

Radoslav Lánský, ředitel TSMS 

PS: 1. Zbývající dřevní hmotu za svodidly
odklidí postupně pracovníci TSMS. 

2. Na obnovení historické holubické aleje
má město z minulosti projekt, který řešil ob-
novu celé aleje. 

Provozní bezpečnost stromů v holubické aleji

Holubick˘ kopec

OdstraÀování such˘ch vûtví Kácení stromu ohroÏujícího provoz Foto: 3x R. Lánsk˘

Péče o komíny je u nás stále podceňována,
zvláště v domácnostech. 

Současná kominická profese se nezaměřuje
pouze na vymetání komínů, ale zahrnuje spou-
stu dalších, vysoce kvalifikovaných činností,
které souvisí s dnešními moderními spalova-
cími systémy. Kominické firmy provádějí nejen
čištění a revize komínů, ale také měření tahu
komínů, stavby, opravy, frézování a vložkování
komínů, autorizované měření emisí malých
zdrojů dle zákona č. 86/2002 Sb., prohlídky ko-
mínů komínovou kamerou atd. 

Základní otázkou je: Jak často se má čištění
komínů provádět? 

Četnost je dána vyhláškou č. 111/1981 Sb.,
o čištění komínů, a rozlišuje se podle výkonu
připojeného spotřebiče, podle používaného pa-
liva. 

Předepsané lhůty pro čištění komínů
Spotřebiče na tuhá a kapalná paliva
- do výkonu 50 kW šestkrát za rok, nad 50 kW

čtyřikrát za rok; 
Spotřebiče na plynná paliva 
- do výkonu 50 kW dvakrát za rok, nad 50 kW

čtyřikrát za rok.

Péče o komíny by se neměla zanedbat
V rekreačních domcích a chatách, pokud ne-

jsou užívány celoročně se spotřebičem do vý-
konu 50 kW, se provádí kontrola nejméně jed-
nou za rok. Orientační cena za vyčištění
jednoho komínu je 150–200 Kč + doprava. Na-
bídky různých kominictví lze zjistit na internetu
případně ve Zlatých stránkách. Nutno ovšem
podotknout, že na podzim jsou kominické firmy
plně vytíženy a čekací doby se pohybují v řádu
týdnů.

Za technický stav komínů a jejich čištění je
zodpovědný vždy vlastník nemovitosti. Špatný
technický stav komínu nebo nedodržení přede-
psaných parametrů může způsobit požár  nebo
otravu osob spalinami. 

Na závěr si dovolím dvě krátká upozornění:
V kotlech a kamnech je povoleno spalovat
pouze schválená paliva. Spalování odpadů, pře-
devším plastů a dřevotřísky, je nejen v rozporu
se zákonem, ale hlavně dochází ke znečištění již
tak znečištěného ovzduší. 

Městská kompostárna a svoz odpadů ze ze-
leně fungují perfektně. Není důvod k podzim-
nímu pálení listí.

Ing. Pavel Janeba, odbor ŽP

Poděkování
Jeden z letošních výletů naší základní školy

speciální nás zavedl na Jalový dvůr, kde díky
milým a ochotným lidem děti prožily krásný
den. Poděkování patří manželům Šumberovým,
panu hajnému Vytopilovi, kteří mají k našim
dětem velmi hezký vztah, paní Chaloupkové
a panu Vojtíškovi, kteří připravili oběd, vstříc-
nému dopravci panu Kábelovi, který je vždy
ochotný vyjít vstříc našim zdravotně postiže-
ným žákům a firmě Visko Teepak, která dopravu
žákům zaplatila. Ve třídě máme i tři vozíčkáře,
jejichž přesun je vždy náročný. Snažíme se, aby
se mohli zúčastnit všech zajímavých akcí a vý-
letů pořádaných naší školou. Takže ještě jednou
díky všem, kteří těmto dětem umožňují jezdit na
výlety, z nichž se vracejí rozzářené a spokojené.

pedagogové ZŠ Malinovského

Na Jalovém dvofie



7SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU9/2009

V neděli 30. srpna navštívila delegace našeho
města Dolnorakouskou zemskou výstavu v part-
nerském městě Hornu. Zemská výstava 2009
pod názvem „Rozděleni, odloučeni, spojeni“ se
nese ve znamení společné historie Česka a Ra-
kouska. Vůbec poprvé se koná jako přeshraniční
výstava – v Hornu, Raabsu a Telči. Podnětem
k uspořádání byla snaha připomenout pád „že-
lezné opony“, ke kterému došlo před 20 lety.

Horn se na zemskou výstavu dobře připravil.
V historickém centru města proběhla revitali-
zace, městský park dostal nový kabát a infra-
struktura byla zřetelně rozšířena. Nová moderní
architektura se citlivě propojila s historií – část
městských hradeb byla integrována do nádvoří
domů, restaurací.

Samotná výstava v Hornu zachycuje ne-
dávno prožité dějinné události: první světovou
válku, vznik obou republik, připojení
 Rakouska a Sudet k hitlerovskému Německu,
druhou světovou válku, Benešovy dekrety
a odsun Němců, vznik komunistického režimu
v ČSSR, Pražské jaro a jeho potlačení až po in-
tegraci obou států do EU. K vidění je celá řada
zajímavých exponátů: od repliky Svatováclav-
ské koruny až po uniformy českých legionářů
a rakouských vojáků či oblíbené hračky dětí
socialistické éry. Výstavu oživují vzpomínky
pamětníků, předměty z rodinných archivů, fo-
tografie, videa a mapy.

Navštívit ji můžete denně až do 1. listopadu.
PhDr. Hana Sokoltová

Spoleãné osudy âechÛ a Raku‰anÛ na v˘stavû v Hornu

se konal tradičně uprostřed Chřibských lesů
v krásném rekreačním areálu Kamínka-Roštín od
14. do 23. 7. Letos se ho zúčastnilo celkem
80 dětí, o které se staralo 11 zkušených a oběta-
vých vedoucích.

Hlavním programem byla celotáborová hra
„POD PIRÁTSKOU VLAJKOU“. Účastníci tá-
bora se tak stali na pár dní piráty a celou dobu po-
bytu si tuhle proměnu pořádně užili. Osm posádek
pirátských lodí bojovalo, rabovalo, opravovalo
lodní stožáry, lovilo perly, ale i zpívalo pirátskou
hymnu a oslavovalo každé drobné vítězství. Také
se konal výlet do Kroměříže a Květné zahrady, tu-
ristický výstup na rozhlednu Brdo, návštěvy míst-
ního krásného koupaliště, oblíbené diskotéky, tá-
boráky a závěrečná stezka odvahy.

Drakiáda
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna po-

řádá v neděli 4. října ve 14 hodin na střelnici
tradiční a oblíbenou drakiádu. Na programu
bude soutěž o nejkrásnějšího vyrobeného draka,
o nejlepšího drakovodiče, soutěž v hledání
dráčků a malá výtvarná dílnička (poplatek 10
Kč). Pro všechny soutěžící děti jsou připraveny
odměny, malé občerstvení zajištěno. Nutno se
zaregistrovat za poplatek 20 Kč. so

Dýňobraní
Máte doma dýni a nevíte co s ní?

DDM a Zámek Slavkov – Austerlitz po-
řádají v neděli 11. října od 14 hod. ve
vstupních prostorách zámku (vstup
z parku) 2. ročník zámeckého dýňobraní.

Pro děti je připravena výtvarná dílna – dlabání
dýní, papírové zdobení dýní, malování s možností
zakoupení dýně na místě (orientační cena 30 až
50 Kč dle velikosti), ochutnávka výrobků z dýní
+ recepty, malá návštěva strašidelného podzemí
s dýňovými strašáky. Občerstvení pro rodiče (sva-
řené víno) zajištěno, akce se koná za každého po-
časí. Vstupné: 30 Kč. so

Podzimní prázdniny s DDM
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna po-

řádá 29. a 30. října (vždy od 8 do14.30 hodin
Podzimní prázdniny s DDM (pouze pro děti
1.–4. třída ZŠ). Možnost přihlásit děti i na jed-
notlivé dny! Cena je 100 Kč na jeden den
(v ceně dopolední svačinka, oběd, provozní ná-
klady). S sebou si vezměte přezůvky, sport.
obuv, pití. Pro děti je připraven program plný
her, soutěží,výtvarných činností i vycházek.

Počet míst je omezen! Děti je nutné přihlá-
sit předem a vyplnit přihlášku nejpozději do
23. října v DDM Slavkov, Komenského n. 495,
tel.: 544 221 708! Přijďte, těšíme se na vás! so

Letní tábor s DDM Slavkov
Během tábora dostávaly děti za svoje výkony

diplomy i sladké odměny. Na památku si domů
všichni odváželi pirátská trička a jak doufáme
i skvělé zážitky. Pokud se vašim dětem na táboře
s námi líbilo, těšíme se na všechny v létě 2010.

Kolektiv DDM Slavkov u Brna

Prázdniny s DDM Slavkov
prožilo celkem 160 dětí a 50 dospělých. Nej-

prve se v polovině června uskutečnil každoroční
zahraniční zájezd pro rodiče s dětmi – tentokrát
do Itálie, kdy si 25 rodičů a 20 dětí užilo moře.
Potom následoval začátkem července 9denní
sportovní tábor v Kosově u Zábřehu na Moravě.
Toto basketbalové soustředění proběhlo ve spo-
lupráci s trenérkou basketbalu Mgr. J. Klaškovou
a zúčastnilo se ho celkem 80 dívek a chlapců ze
Slavkova, Kyjova,Vyškova a Žďáru nad Sáza-
vou. Vyvrcholením celoroční činnosti DDM byl
tradiční 10denní letní tábor na táborové zá-
kladně Kamínka v Roštíně u Kroměříže s účastí
80 dětí. Všem vedoucím a trenérům patří velké
poděkování za pečlivou přípravu a bezvadný
průběh všech akcí. pam

Novinky v leto‰ním ‰kolním roce 
V letošním školním roce nabízíme dětem,

mládeži a dospělým celkem 51 zájmových
kroužků. Máme i několik novinek, jako je např.
Pilates, angličtina pro dospělé, pro děti máme
nový nohejbal, fotografický kroužek, hrátky
s textilem, školu hrou, kytaru a další. Pokud máte
zájem, přijďte se informovat o volných místech. 

Bližší informace přímo na DDM denně od 8
do 16 hodin, v pondělí a středu do 17 hod. nebo
zavolejte na tel. číslo 544 221 708.

Pavla Martinková 

Letní tábor DDM

Letní tábor DDM

Delegace Slavkova v Hornu
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V tomto roce oslaví slavkovské kino půl století
promítání širokoúhlých filmů. Širokoúhlé filmy
byly odpovědí na novou konkurenci kin – tele-
vizi. Díky mnohem kvalitnějšímu obrazu a plátnu
větších rozměrů získal divák zajímavější projekci.
První typy širokoúhlých snímků se objevily již ve
20. letech minulého století, ale první moderní film
formátu 3:1 bylo až Roucho Henryho Kostera
z roku 1953. Na uvedenou novinku zareagovaly
poměrně brzy kina po celém světě včetně tehdej-
šího Československa. Právě slavkovské kino pat-
řilo v rámci státu k těm prvním a 20. listopadu
1959 tak mohlo v nově upravených prostorách
promítnout první širokoúhlý film.

Kinematografii ve světě je již více než 110 let
– první představení uskutečnili bratři Auguste
a Louis Lumièrové v pařížské kavárně Grand
Café na samotném konci roku 1895. Tato tech-
nická novinka se rychlostí blesku rozšířila po Ev-
ropě a první představení v českých zemích se ko-
nalo v srpnu 1896 v Brně, tedy po pouhém půl
roce. Ovšem teprve s odstupem jednoho desetiletí
začala nahrazovat „kočovné“ biografy stálá kina.

Doklady o filmovém představení ve Slavkově
máme již z roku 1906, kdy sem několikrát zaví-
tal jeden z „kočovných“ biografů. Diváci mohli
zhlédnout jednak klasické filmy jako Ludvík XI.,
Souboj ze žárlivosti nebo Napoleon na ostrově
sv. Heleny, ale též se mohli poučit o krásách ci-
zích krajů nebo o světových událostech (např.
o rusko-japonské válce na Dálném východě či
velkém zemětřesení v jihoitalské Messině). Před-
stavení se konala vždy po několik dní v budově
dnešní České spořitelny.

Stálé kino začala od roku 1921 provozovat
místní TJ Sokol v prostorách dvorany pro divadlo
Sokolského domu na Palackého náměstí. Brzy si
získalo takovou oblibu, že v roce 1925 byly roz-
šířeny prostory pro diváky na 240 míst. Sokolský

biograf navíc následovalo roku 1927 i kino Cha-
rita (později přejmenované na Orel), které fun-
govalo v tehdejším Lidovém domě. Díky vysoké
návštěvnosti byla kina značně zisková – jen bio-
graf v Sokolském domě vydělal za rok 1929 cel-
kem 2495 korun a 60 haléřů. Rozsáhlé aktivity si
také vyžádaly roku 1930 vznik samostatného ki-
noodboru TJ Sokol. Ve dvacátých letech se pro-
mítaly němé filmy za doprovodu klavíru nebo
gramofonu, třicátá léta znamenala nástup ozvu-
čených filmů.

Ani po 2. světové válce význam kina ve Slav-
kově neupadal a státní úřady oceňovaly zejména
jeho význam v šíření informací a propagandě:
„O zábavu a poučení obyvatel našeho města pe-
čuje na prvním místě kino Oko [v budově Sokol-
ského domu] státního filmu, které zároveň plní
skvěle úkol propagace Sov[ětského] svazu pro-
mítáním hodnotných sovětských filmů.“ V rámci
Lidové univerzity byly tak promítnuty filmy jako
Přetváříme přírodu nebo Poznáváme vesmír.
V roce 1952 převzal kino Oko Československý
státní film a o pět let později jej získal slavkovský
MNV.

V již uvedeném roce 1959 došlo v rámci „Akce
Z“ k rozšíření kina Oko pro potřeby promítání
širokoúhlých filmů. Budova byla prodloužena,
vnitřně přebudována pro 300 osob se vzestupným
hledištěm a vybavena moderním promítacím za-
řízením. Celkové náklady se vyšplhaly na
730 000 Kčs. Na slavnostním představení 20. li-
stopadu 1959 si diváci mohli podívat na první so-
větský barevný širokoúhlý film Ilja Muromec.
Tím se slavkovské kino zařadilo po bok tehdy ne-
jmodernějších festivalových kin nejen na území
JmK, ale i v ČR (tehdejší Gottwaldov, Brno, Kar-
lovy Vary, Praha a dalších).

Od roku 1960 neslo nový název – Kino Jas
panoráma. Počet představení tento rok vzrostl na

590, přišlo na ně 99 783 osob (tj. průměrně 177
osob na představení) a tržby činily 327 470 Kčs.
Největší návštěvnost měla filmová pohádka Prin-
cezna se zlatou hvězdou na čele (celkem 2130
osob). Modernizace kina tak měla minimálně
v 60. a 70. letech velký vliv na bohatou návštěv-
nost a na dobré zisky slavkovského kina stejně
jako na spokojenost diváků. Počet představení se
v té době pohyboval na úrovni 10 představení za
týden, z toho jen v neděli 2 odpoledních a 1 ve-
černího představení!

Slavkovské kino přinášelo pro své návštěvníky
vždy nejnovější filmové novinky domácí i svě-
tové kinematografie, které byly prezentovány
v rámci letních i zimních FFP (Filmových festival
pracujících), ale i mimo ně. Bylo to především
zásluhou tehdejšího vedení kina, především jeho
vedoucího p. Jiřího Šilhánka, který zde působil
od r. 1945, kdy převzal vedení sokolského kina po
svém otci Františku Šilhánkovi, až do počátku 70.
let, kdy musel z politických důvodů odejít. Přesto
byl dál kinu příznivě nakloněn z pozice zaměst-
nance Krajského filmového podniku v Brně.

V současné době kino jako jedno z mála ma-
lých kin, která přežila konkurenci multikin a te-
levize (domácího kina), působí a pravidelně pro-
mítá 4 představení týdně. V posledních dvou
letech dokonce zaznamenalo výrazný nárůst ná-
vštěvnosti.

V úterý 20. října 2009 v 18 hod. se uskuteční
v kině slavnostní představení k 50. výročí širo-
koúhlého kina ve Slavkově u Brna, kterému
bude předcházet vernisáž výstavy filmových pla-
kátů a dokumentů z jeho historie, umístěná
v předsálí kina. Na tuto akci jste všichni srdečně
zváni! V následujících dnech pak bude následo-
vat krátký festival úspěšných filmů českosloven-
ské a české kinematografie.
Ing. Aleš Šilhánek, Mgr. Martin Rája (ZS-A)

Výročí slavkovského kina
Hledi‰tû starého kina v Sokolském domû Foto: 4x archiv A. ·ilhánka

Plátno starého kina, které vlastnû ani plátnem nebylo – promítalo se na stûnu. PÛvodní vstup do kina – 50. léta 20. století.

Slavnostní zahájení 16. 11. 1959, zleva: zástupci kraj. film. podniku Jakub
 Planeta a Rudolf Adler, pfiedseda MûNV Eduard Filip, vedoucí kina Jifií ·ilhánek
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• Na jaké akce ve spojitosti s výročím se lidé
mohou těšit?

Připravujeme týden českého a českosloven-
ského filmu. Slavnostní zahájení bude 20. října
v 18 hodin. Součástí bude vernisáž výstavy z dějin
slavkovského kina, objeví se tam historické fil-
mové plakáty, ukázky dobových programů kina
a dokumenty týkající se kina, které máme v zá-
meckém archivu k dispozici.
• Jaké filmy se budou promítat?

Máme připravené úspěšné české a českoslo-
venské filmy z jednotlivých dekád české a česko-
slovenské kinematografie. Můžu prozradit napří-
klad Světáky nebo Utrpení mladého Boháčka, ale
jako premiéru i nový film Jánošík. Přesný program
najdou zájemci otištěný na zadní straně Slavkov-
ského zpravodaje, jak jsou zvyklí. 
• Neplánujete v dohledné době kino rekonstruo-
vat nebo zavádět nějaké nové technologie?

V současné době je kino vybaveno poměrně

dost moderní promítací technikou, trochu postrá-
dáme nejmodernější ozvučení. V této oblasti ne-
můžeme konkurovat multikinům s prostorovým
zvukem. Bylo by potřeba provést rekonstrukci pře-
devším elektroinstalace, která je zastaralá. I na hle-
diště by došlo. Ale to jsou všechno velké finanční
náklady, které si město ani příspěvková organizace
zatím nemůžou dovolit. Děláme jen to nejdůleži-
tější, letos se podařilo opravit osvětlení, stmívače
a podobně. Přesto si myslím, že jsou návštěvníci
kina spokojeni, dokazuje to i stále rostoucí ná-
vštěvnost. V průběhu posledních dvou let vzrostla
asi o 28 %. Spousta malých kin v okolí přitom za-
nikla. A to i v Brně. Proto je svým způsobem oje-
dinělé, že u nás je tomu naopak.
• Čím si to vysvětlujete?

Samozřejmě ekonomickou situací a také
atraktivitou promítaných filmů. Je rozdíl, jestli
se na stejný film v reálném čase lidé mohou po-
dívat ve Slavkově za přijatelný obnos anebo

v Brně v multikině, kde je cena dvakrát až tři-
krát vyšší. 
• Ke slavkovskému kinu máte blízký vztah nejen
jako jeho provozovatel z pozice ředitele zámku...

Ano, můj dědeček František Šilhánek jako člen
Sokola měl kino ve Slavkově na starosti, dělal ve-
doucího od konce dvacátých let až do roku 1945.
Potom to po něm převzal můj otec Jiří Šilhánek,
který byl vedoucím kina až do roku 1970, kdy
musel skončit z politických důvodů. Já sám jsem
v kině nějakou dobu promítal v sedmdesátých le-
tech v době svých studií. A koneckonců teď po-
kračuji v provozování kina také, i když v trochu
jiné „pozici“. Rád bych ale připomenul další vý-
znamná jména spojená s kinem – pamětníci si jistě
vzpomenou na pana Františka Hrabovského, který
byl mnoho desítek let promítačem, prodávala tam
slavkovská občanka paní Bílá, v kině působily i ro-
diny Mezníků, Leitnerů a další. V současné době
kino zajišťuje pět zaměstnanců zámku, kteří mu
věnují svůj volný čas. Vedoucím kina je dlouhé
roky pan Kliment Kohoutek. Právě jim patří dík za
to, že i v současné době můžeme do kina ve Slav-
kově chodit.

Za rozhovor Ing. Aleši Šilhánkovi děkuje
Martina Vilímová

Slavkovské kino poodhalí svoji historii
Ač to není možné doložit přesně, na promítání do biografu v našem městě chodí ná-

vštěvníci už téměř devadesát let. Kdy v něm ale poprvé spatřili film v širokoúhlé po-
době je naprosto jisté. Letos je tomu už půl století. O plánované akci k tomuto výročí,
a tak trochu i o historii slavkovského kina, jsem si popovídala s Alešem Šilhánkem,
ředitelem Zámku Slavkov – Austerlitz, pod který je kino organizačně začleněno.

Poslední srpnová neděle byla pro členy a příz-
nivce Slavkovské iniciativy smíření, ale také pro
členy Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Je-
ruzalémského vzácnou příležitostí ke vzpomínce
na mimořádnou osobnost naší doby, na svatola-
zarského rytíře a spoluzakladatele Slavkovské
iniciativy smíření ing. Jana Špatného.

Spolu s rodinou jsme za něho děkovali na eku-
menické bohoslužbě ve chrámu Vzkříšení Páně,
položili květy na jeho hrob a pak pokračovali ve
vzpomínkách na slavkovském zámku, jehož
býval ředitelem.

Odešel poměrně mladý, ve věku 51 let, ale za-
nechal za sebou nesmazatelné stopy naděje, která
pramení přímo z nebe. Jak jinak by mohl nabíd-
nout svůj život jako oběť pro smíření lidí rozdě-
lených nábožensky, politicky či společensky? 

Jako zdatný historik znal velmi
dobře nejen důsledky bitvy tří císařů,
ale i důvody těchto nesmyslných
jatek. Věděl také, že smíření se nedo-
sáhne proklamacemi, ale že se musí
prožít. I kdybychom pominuli jeho
ostatní zásluhy, které jsou nedoceni-
telné, jeho strhující příklad sebeobě-
tování je pro nás trvalou výzvou, na
kterou nesmíme zapomenout.

Nechceme zapomínat také na za-
čátky Slavkovské iniciativy smíření.
Nerad bych někomu upíral jakékoliv
zásluhy, ale mohu vzpomínat jenom
na to, co jsem osobně zažil a pokud se
jedná o zásluhy, tak ty největší bych
připsal Boží prozřetelnosti. 

Bylo to v lednu
1996, kdy jsme
spolu s P. Františkem Holeč-
kem navštívili Honzu Špat-
ného. Mluvili jsme o různých
záležitostech, ale když vzpo-
mněl návštěvu tehdejšího pre-
zidenta Václava Havla, zmínil
se o jeho poznámce na závěr
návštěvy: „Pane řediteli, máte
to tu pěkné, ale při všech těch
památkách a oslavách vám tady
schází, jak bych to řekl, takový
ten duchovní rozměr.“

Společně jsme pana prezi-

Slavkovská iniciativa smíření vzpomíná
denta pochválili, ale k jeho poznámce
jsme se vrátili až když jsme se chystali
k odchodu. Mluvili jsme o lazariánech,
o šlechtě a jejím novém poslání, o eku-
menických aktivitách, především o při-
pravovaném mezinárodním ekumenic-
kém setkání ve Štýrském Hradci na
téma „Smíření jako Boží dar a pramen
nového života“. Když zaznělo slovo
„smíření“, všichni jsme najednou pocí-
tili, jak silně rezonuje v našich srdcích.

Odchod se odložil a začalo něco
jako „brainstorming“ – byla to však
nejenom bouře mozků, ale i bouře
srdcí. Už si nepamatuji kdo co říkal,
ale nezapomenu na ten sváteční pocit,
když jsme dospěli k tomu, že památku
padlých během bitvy tří císařů nejlépe
uctíme, když na pozadí těchto nesmy-

slných lidských jatek, způsobených nesmířením,
postavíme smíření v Ježíši Kristu. Vždyť všichni
zúčastnění, snad až na nějaké mizivé procento,
byli křesťané! Kde se poděly jejich křesťanské
ctnosti, když se byli schopni tak nemilosrdně
vraždit?

První kroky byly nesmělé, ale když se touto
myšlenkou, kromě představitelů většiny církví,
nadchla i část starostů ze Sdružení obcí Ždánic-
kého lesa a Politaví, pochopili jsme, že se zrodilo
něco nečekaně krásné a užitečné. Mile nás pře-
kvapila podpora představitelů města, zvláště
všech starostů, která trvá dodnes. Nebýt ing. Jana
Špatného, nikdy by k tomu nedošlo. Díky,
Honzo! Rev. Jaroslav Kratka, ChLJ.Letošní ročník Slavkovských dnů smíření bude ve znamení motta: Je víc toho, co nás spojuje, než

rozděluje. Uskuteční se 3. října ve Zbýšově v sále KD a začíná ve 13 hod. krátkým seminářem na
uvedené téma s aplikací v občanském soužití. Přijedou hosté, kteří určitě budou milým překvapením. 

V 16 hodin se sejdeme u pomníku nad Zbýšovem, kde se bude konat ekumenická bohoslužba. Po-
vede ji Mons. Jiří Mikulášek, gen. vikář brněnské diecéze. Kázat bude českobratrský farář Luděk
Korpa z Klobouk u Brna. Poselství přednesou emeritní luterský biskup Vladislav Volný a představi-
tel Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského, velkobaili prof. Aleš Bluma.

V 18 hodin se opět sejdeme v sále KD na koncertu pěveckého sdružení Magnificat z Újezdu
u Brna pod vedením Marie Kozákové a houslistů Lukáše Novotného a Adély Kozákové. Všechny vás
srdečně zveme. Rev. Jaroslav Kratka, ChLJ.

Ing. Jan ·patn˘

Pietní akt na hfibitovû Foto: 2x J. BlaÏek
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Poklady nejen z depozitáfiÛ (71)
Pomník císaře Josefa II. u Slavíkovic Celkový pohled na Snovídky

Pohlednice (pokračování)
SLAVÍKOVICE
Obec leží asi 4 km severně od Slavkova u Brna.

Nejstarší doložená písemná zpráva pochází z roku
1351. Obsahuje mimo jiné i sdělení, že Vok
z Holštýna věnoval ze slavíkovického majetku
6 hřiven na zádušní mši v chrámě sv. Václava
v Olomouci. Jindřich z Lipé pak získal ve Slaví-
kovicích léno 9 hřiven od Čeňka z Lipé. Další
zmínka o Slavíkovicích pochází z roku 1366.
Tehdy Jindřich z Lipé prodal ve Slavíkovicích
mlýn a 19 lánů půdy Peškovi Štětinovi. Dalšími
zmiňovanými majiteli různých částí Slavíkovic
jsou např.: Majnuš Němec z Mlékovic, později
psáno z Mejlic, jeho manželka Anežka a synové
Hanuš, Hereš a Vzňata, poté komorník markra-
běte Jošta Maršík z Radovesic. Část Slavíkovic
však v této době náležela rovněž klášteru Krá-
lové na Starém Brně. V roce 1437 prodal Marší-
kův syn Jindřich Slavíkovice Mendlíkovi z Gre-
ifenberku. K významným vlastníkům obce v 15.
století patřili Mikuláš Reichšmíd a Mikuláš
z Ojnic. Ve druhé polovině 15. století a ve století
16. vzniklo několik sporů o majetek ve Slavíko-
vicích a majitelé se zde poměrně často střídali.

K výsadám obce patřila možnost nalévat
v obecním hostinci i víno, které nedodala vrch-
nost. Za každé vědro tohoto vína však muselo být
vrchnosti zaplaceno 15 krejcarů. Ve Slavíkovi-
cích se nacházel rovněž svobodný dvůr. Na po-
čátku 18. století jej spravoval Ignác Košina, poté
jeho syn Václav František Karel, který však tento
dvůr prodal Slavíkovicím, čímž byl majetek obce
značně rozšířen. Později bylo na místě tohoto
dvora postaveno 15 domků. 

V roce 1878 však téměř celé Slavíkovice zni-
čil velký požár. 

Školu děti navštěvovaly až do roku 1886 ve
Starém Rousínově. V letech 1885–1886 zde byla
postavena dvoutřídní škola. 

K památkám obce náleží barokní kaple sv. Jana
Nepomuckého. K zajímavostem patří rovněž po-
mník, postavený na místě, kde císař Josef II. při
své cestě z Brna do Olomouce v roce 1769 vyo-
ral několik brázd na poli rolníka Antonína Trnky.

V roce 1942 byly Slavíkovice společně s dal-
šími obcemi přičleněny k Rousínovu.

Ve sbírkovém fondu Zámku Slavkov – Auster-
litz se nachází 8 pohlednic Slavíkovic. Nejstarší
dopisnice, odeslané v letech 1905 a 1908, zobra-
zují pomník věnovaný císaři Josefovi. Tuto tema-
tiku zobrazuje rovněž další pohlednice z počátku
20. století, vydaná Janem Šimáčkem za Slavkova.
Dopisnice se secesním rámováním zobrazuje vý-
znamná místa Slavíkovic – pomník císaře Josefa

II., dolní a horní část návsi, budovu školy a ná-
 draží. Významné objekty Slavíkovic představují
ještě další tři pohlednice. Poslední pohlednice
z období I. republiky přináší celkové zobrazení
Slavíkovic.

SNOVÍDKY
Obec leží cca 8 km východním směrem od Bu-

čovic. Její název je odvozován od osobního jména
Snovid. Nejstarší písemná zpráva z roku 1360 se
týká prodeje obce. Tehdy Markéta ze Snovídek
a její syn Stanimír prodali Markétě z Wilden-
berka společně s  Lovčičkami také Snovídky.
K dalším majitelům patřili v r. 1368 Pešek ze
Zdetína, v r. 1390 bratři Hynek a Albert Vlkové
z Miličína, 1392 Jaroš z Cimburka. Rovněž v 15.
století  docházelo k častému střídání majitelů. Již
v roce 1406 Beneš z Benešova prodal Snovídky
Zbyňkovi z Krumpsína a jeho bratrům. V r. 1437

Jindřich Húse z Krumpsína prodal Snovídky
Krištofovi ze Žarůšek, který je nedlouho poté
prodal Mikšovi a Hynkovi z Ojnic. Tento rod
vlastnil v 15. století rovněž celé panství bučovské.
K tomuto panství pak Snovídky patřily i nadále. 

V 19. století se zde nacházela pila, myslivna
a hostinec. 

Školu navštěvovaly děti nejprve v Nemoticích.
V roce 1889 byla ve Snovídkách otevřena jedno-
třídní škola, která byla v r. 1899 rozšířena na
dvojtřídní. V současné době zde škola nepůsobí. 

Ke zdejším památkám patří kaple Panny
Marie, zrekonstruovaná v roce 2008. Pozůstatky
tvrze s obrannými valy se nacházejí v nedalekém
lese, v trati nazývané Hrádek nebo Hradištěk.

Ve sbírkách Zámku Slavkov – Austerlitz jsou
uloženy dvě černobílé pohlednice Snovídek.
Starší, která byla odeslána před rokem 1918, zná-
zorňuje dálkový pohled na Snovídky. O něco
mladší pohlednice představuje bližší pohled na
ulicovou náves obce.

PhDr. Vladimíra Zichová, ZS-A

Mrazení v zádech, pocity euforie, nadšení,
ale i nostalgie, to vše zažívalo více než 6 tisíc
posluchačů a návštěvníků koncertu britské roc-
kové legendy Jethro Tull. Ti, kteří se nenechali
odradit špatnou předpovědí počasí, rozhodně
nelitují. Nejenže počasí koncertu přálo (do-
konce svítilo nějakou dobu i sluníčko), ale i pří-
jemné podvečerní oteplení vytvořilo dokonalé
podmínky pro hudební produkci v zámeckém
parku. 

Vystoupení Jethro Tull proběhlo bez pře-
stávky a nabídlo posluchačům jen to nejlepší
z produkce skupiny. Jakoby se zastavil čas, pro-
tože „mladíci“ v čele s Ianem Andersonem se

rozehráli k výkonům, které přítomní posluchači
oceňovali vždy dlouhotrvajícím potleskem. Za-
zněly skladby, které skupinu proslavily, ale
i skladby relativně méně známé mezi širokou
veřejností. Vždy po několika taktech fanoušci,
kteří skladbu poznali, neskrývali své nadšení,
aby vzápětí utichli a naslouchali důvěrně zná-
mým tónům. Po doznění poslední noty publi-
kum bouřlivě aplaudovalo. Bezmála dvouhodi-
nový koncert tak skončil v nádherné atmosféře
a nepochybně vejde do „dějin“ slavkovského
kulturního dění. Přejme si jen, aby i v příštích
letech bylo možné navázat něčím stejně kvalit-
ním… Ing. Aleš Šilhánek (ředitel ZS-A)

Rocková legenda na zámku zářila

Foto: B. Maleãek
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Převážně ženským osazenstvem zcela zapl-
něný Historický sál zámku zažil další výjimeč-
nou událost. V rámci vernisáže díla Marie
 Steiner proběhla módní přehlídka přední české
návrhářky Zuzany Machorkové. Modelky
předvedly to nejlepší z její dílny z poslední
doby. 

Předvedená kolekce byla ve znamení žen-
skosti a elegance s prvky dokonalého krejčov-
ského zpracování. Měla sportovně elegantní
námět, který vyznívá luxusním dojmem. Jde
o hru s rozmanitými délkami, ale i šířkami,
s efekty řasení, záhyby, sklady a vrstvením jed-
notlivých částí oděvu. Ležérní vzhled se pojí
s krásnými materiály a prvky usní a kovů. Cel-
kovou noblesu podtrhují pravé kožešiny. Mezi

Brněnské Národní divadlo neusíná na vavří-
nech a pokračuje v rozšiřování okruhu svého
publika. Představilo novou zábavnou talkshow,
se kterou bude putovat po obcích a městech re-
gionu. 

Moderátorem a hlavní hvězdou talkshow je
Jan Grygar, dlouholetý člen souboru činohry
Národního divadla Brno, který ztvárňuje role
v představeních jako Dvanáct rozhněvaných
mužů, Molièrova Škola žen, Dumasova Královna
Margot a v řadě dalších. Jan Grygar je aktivní
také v dabingu, filmu a v televizi, kde si získal
širokou popularitu jako strážmistr Václav Jaroš
v seriálu Četnické humoresky.

Moderátor, zábavný společník a citlivý hu-
morista Jan Grygar si do své talkshow zve hosty
z řad herců a dalších osobností z Národního di-
vadla Brno, aby v rozhovoru s nimi pozval na

použité materiály patří buretové hedvábí, šifon,
vlna s příměsí lesku. V barevnosti se objevují
odstíny šedé matné či s leskem. Důležitý akcent
tvoří teplé odstíny žluté k šedé a petrolejové. 

Kolekce je určena pro ženu moderní, éteric-
kou, mající názor na vlastní styl oblékání. Je
poselstvím pro všechny ženy, které vědí, že
„Chytrý člověk se oblékne, ale jen hlupák se na-
strojí„.

Ke své tvorbě Zuzana Machorková uvedla:
„Mám zákaznice, které mi řeknou: „JÁ VÁS
MOC RÁDA NOSÍM!“ … a dodává: „Mým
cílem je, aby bylo víc těch, které mě rády nosí.
Slibuji Vám, že budu lehoučká, ponesete mě jako
pírko, budu elegantní, společenská, budete-li
chtít být i extravagantní, se mnou můžete i od-

hodit předsudky! Já jsem tu pro vás, abych vás
ne-strojila, ale oblékla!“

Přítomní ocenili předvedené modely bouřli-
vým potleskem, vy si je můžete alespoň pro-
hlédnout na několika připojených fotografiích.

Inspirací Marie Steiner je především příroda
ve své mnohotvárnosti, spirituální hladina exi-
stence, energie hudby, erotiky a alternativy lid-
ského bytí. Ukázky z jejího díla jsou ke zhléd-
nutí v O.K. galerii zámku.

Vernisáž výstavy z díla Marie Steiner dopl-
nilo pěvecké vystoupení Ivany Hrušecké za
klavírního doprovodu Věry Meislové. V jejich
podání posluchači vyslechli písně Gustava
Mahlera z „Chlapcova kouzelného rohu“.

Ing. Aleš Šilhánek (ředitel ZS-A)

Móda Zuzany Machorkové a vernisáž výstavy Marie Steiner

představení Národního
divadla Brno, představil
atraktivní prostředí diva-
delního světa, poodkryl
tajemství divadelního zá-
kulisí a pobavil zábav-
nými historkami, o které
není v divadle nouze.
Návštěvníci talkshow
navíc mohou získat dvě
čestné vstupenky na
představení Národního divadla Brno.

Zábavnou talkshow můžete navštívit i na
našem zámku, a to ve čtvrtek dne 22. října od
17 hod. v prostorách Divadelního sálu Zámku
Slavkov – Austerlitz. VSTUP VOLNÝ! Všichni
jste srdečně zváni!

Kristýna Křetínská (ZS-A)

Talkshow Jana Grygara s hosty Národního divadla Brno Prohlídky depozitářů
V sobotu 5. září se na slavkovském zámku ko-

naly v rámci Dnů evropského a kulturního dědic-
tví za velkého zájmu návštěvníků prohlídky běžně
nepřístupných zámeckých depozitářů. ZS-A

Koncert Roberta Kružíka
Základní umělecká škola Františka France

Vás srdečně zve na koncert. Účinkuje student
Konzervatoře Brno Robert Kružík – violon-
cello. Koncert se koná ve čtvrtek 8. října
v 17.30 hodin v sále ZUŠ ve Slavkově. Jaj

Léto se chýlí ke konci a s ním i cyklistická
sezona. Cykloakce Za poznáním regionu, kte-
rou pořádá DSO Ždánický les a Politaví, skon-
čila již 31. srpna. Do tohoto
termínu měli všichni úspěšní
účastníci odevzdat své vypl-
něné průkazky na obecní nebo
městské úřady.

Letošní vyhodnocení se
uskuteční 28. září od 14 hodin na krásném hřišti
FK Křižanovice. Zváni jsou všichni – i ti, kteří
na kole nejezdí. Na programu bude beseda s do-
pravní policií z Vyškova, vyhodnocení celé le-
tošní akce s předáním dárků a diplomů, jízda

zručnosti pro děti, tombola. K tomu všemu
bude hrát  folková kapela Careta z Křenovic.
Občerstvení je zajištěno.

Letošních cyklostezek se
podle předběžných údajů
(ještě nejsou odevzdány
všechny průkazky) zúčast-
nilo rekordní množství cyk-
listů, z nichž cca 220 bylo ús-

pěšných. Nejvíc účastníků bylo již tradičně ze
Slavkova (44), pak z Křižanovic (31), Bučovic
a Bošovic (19) atd. Z některých obcí (Hodě-
jice, Lovčičky a Otnice) neodevzdal průkazku
ani jeden cyklista. red.

Vyhodnocení cyklostezek 2009

Jan Grygar

Módní pfiehlídka Foto: 2x B. Maleãek V˘stava Marie Steiner

Prohlídky depozitáfiÛ Foto: 2x J. BlaÏek
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V úterý 8. září se v krásném prostředí slavkov-
ského zámeckého parku konal 2. ročník Běhu na-
děje, jehož pořadatelem byla ZŠ Tyršova. Jde
o novou sportovně-společenskou humanitární akci
volně navazující na Běh Terryho Foxe. Jejím hlav-
ním cílem je získat z dobrovolných příspěvků
účastníků finanční prostředky na výzkum rako-
viny a zároveň při pohybu na čerstvém vzduchu
udělat alespoň něco málo pro své zdraví.

Hlavním organizátorem Běhu naděje je společ-
nost LEVITY a. s. Praha. V letošním roce se běh
koná ve 103 obcích ČR. Slavkovského Běhu na-
děje se letos zúčastnilo 418 osob, hlavně žáků
z obou zdejších základních škol. Účastníci se nej-
prve řádně zaregistrovali a poté už se mohlo star-
tovat. Nejprve předepsanou trať projeli „závod-
níci“ na kolech a dokonce jedné koloběžce. Hned
po nich následovali pěší účastníci. Někteří poctivě

Otevfiení kfiesÈanské tfiídy M·
V tomto školním roce byla v MŠ Zvídálek otev-

řena třída s křesťanskými prvky pro 26 dětí ve
věku od 3 do 6 let. V nové třídě s názvem Ovečky
je vzdělávací program MŠ prohloubený o dílčí
projekt „Pastýř a ovečky“. Ve třídě vyučují paní
učitelky Elena Knotková a s. Josefa Jarošová
z kongregace Chudých školských sester Naší
Paní. Ve čtvrtek 3. září proběhlo v MŠ Malinov-
ského společné setkání ředitelky Mgr. Evy Jurás-
kové a její zástupkyně Bc. Dagmar Červinkové,
pana děkana Milana Vavra, obou třídních učitelek,
rodičů a dětí ze třídy Oveček. Jádrem setkání bylo
požehnání třídy a všech přítomných P. Vavrem,
který popřál rodičům a učitelkám mnoho moud-
rosti a síly ve výchově dětí. Setkání bylo oboha-
ceno profesionálním hudebním doprovodem ma-
minek Kateřiny Jirákové a Kateřiny Dvořákové…
a tleskáním našich nejmenších. sestra Josefa 

Od září 2009 je MŠ Zvídálek opět
zaplněna do posledního místečka.
V osmi třídách se celkem vzdělává
191 dětí. Součástí mateřské školy se

stala třída Ovečky s křesťanským zaměřením.
Základem naší práce zůstává Školní vzdělá-

vací program pro předškolní vzdělávání „Jsem
mateřáček, zvídavý žáček.“ Ve spolupráci s ro-
diči nabízíme dětem další nadstandardní čin-
nosti:

• Předplavecký výcvik, který probíhá pod
vedením instruktorů Plavecké školy Vyškov.

• V klubíčku komunikativních dovedností
pokračuje dlouholetá tradice naší MŠ v oblasti
logopedické péče o děti.

• Klubíčko předškoláka je určeno pro
5–6leté děti, které jsou zařazeny do věkově smí-

šených tříd. Zde se předškoláci cíleně připra-
vují na vstup do 1. třídy.

Dále rodičům nabízíme ve spolupráci s agen-
turami Angličtinu pro nejmenší – zajišťuje ja-
zyková škola MKM Brno a Canisterapii ( po-
zitivní kontakt psa a člověka) – zajišťuje
sdružení Rodinná pohoda Vyškov.

Zájem o dění v mateřské škole ze strany ve-
řejnosti je velký. V rámci zkvalitnění informo-
vanosti zřizujeme webové stránky MŠ Zvídálek,
které budou k nahlédnutí od listopadu 2009.

Svým působením naše mateřská škola dopl-
ňuje rodinnou výchovu, obohacuje denní pro-
gram dítěte o činnosti, které podporují jeho roz-
voj a učení. To vše vytváří předpoklady pro další
životní i vzdělávací cestu dítěte.

Vedení MŠ Zvídálek

KfiesÈanská tfiída

Dûti z M· Zvídálek Dûti z M· Zvídálek ve tfiídû

Otevfiení kfiesÈanské tfiídy

běželi, jiní si udělali pěknou procházku parkem.
Při této akci totiž dvojnásob platí, že není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se. Všichni byli nakonec od-
měněni malým občerstvením a diplomem.

Doufáme, že i příští ročník Běhu naděje pro-
běhne stejně úspěšně a že i počasí bude této akci
přát stejně jako loni a letos.

Běh naděje

Na závěr patří velký dík nejen těm, kteří se
podíleli na organizaci a zdárném průběhu celé
akce, ale i sponzorům, kteří slavkovský Běh na-
děje podpořili: Zámek Slavkov – Austerlitz,
LIKO-S a.s. Slavkov u Brna, Svářecí technika
Jiří Dráždil, CDC Golf s.r.o. Slavkov u Brna
a pan Karel Rotroekl. zšt

Start Bûhu nadûje 2009 Foto: B. Maleãek

Novinky z Mateřské školy Zvídálek
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Divadlo – 1. stupeň
Ve středu 9. září se děti ze 3. a 4. třídy ZŠ Tyr-

šova zúčastnily divadelního představení v diva-
dle Radost v Brně. Cesta autobusem byla pří-
jemná a děti se těšily na představení s názvem
Čarodějná škola, kde hlavní hrdinka, mladá ča-
rodějnice, se díky svému umění dostane ze světa
čar a kouzel do světa lidí.

Vystoupení bylo zajímavé a pěkně připravené.
Herci hráli s nadšením, které se přeneslo i na
děti v hledišti. Největší odměnou hercům byl
dětský smích a na závěr obrovský potlesk. zšt

Den se skauty
Ve čtvrtek 3. září nám dopoledne v ZŠ Tyr-

šova zpestřila návštěva slavkovských skautů. Pro
žáky z 1.–3. třídy si skauti v tělocvičně připra-
vili krátké povídání o tom, co je skauting a jaké
je jeho poslání. Formou soutěží si pak děti vy-
zkoušely např. čtení indiánského písma, hod na
cíl a další činnosti. Za všechny soutěže získávaly
děti body, které pak mohly v pátek odpoledne ve
skautské klubovně proměnit za skautské pe-
nízky. Zde byl pro ně připraven i další bohatý
program. zšt

Informace ze Základní ‰koly na Komenského námûstí www.zskomslavkov.cz

Tak pravidelně jako vlaštovky přilétají na jaře,
přichází na podzim školní rok. Pro děti prvního
září, ale pro učitele a ostatní zaměstnance ve
školství je to o něco dříve.

Snad se na mě nebude nikdo zlobit, když pro-
zradím, jak se na konci prázdnin vaří učitelská
polívka. To vezmete prázdné třídy, použijete
školníka a sebe na přenášení nábytku, přidáte
nové nástěnky a obrázky, posháníte odpovídající
počet lavic a židliček a nakonec to dochutíte
prací paní uklizečky. Někdo přece musí zútulnit
třídy a vůbec všechny prostory, kde se budou
žáci pohybovat, aby se jim u nás líbilo.

Letos se chodby školy rozléhaly dětským
halasem o pár dní dřív než prvního záři. A ne-
byly to jen děti učitelské, které se přišly ze-
ptat, s čím mohou pomoci, a vydržely celé do-
poledne. Nabaženy prázdninovými atrakcemi

jim bylo vzácné vidět školu z té rubové strany. 
Svůj poslední volný čas zodpovědně věnovali

přípravě i žáci, kteří chtěli přivítat nováčky. Nás
dospělé to mile překvapilo. Znamená to možná,
že přes všechno učení-mučení mají děti školu
rády a těší se na ni.

Z hlediska celého školního roku je první den
jen mžik, ale pro prvňáčky neobyčejně důležitý.
Těch našich letošních čtyřicet pět si odneslo
v kabelkách kromě nezbytných drobností a slad-
kostí také zážitek z vystoupení o něco málo star-
ších spolužáků. A ještě něco je neklamným zna-
mením začátku školního roku. Jsou to seznamy,
co vyvěšujeme zas a znova na dveře tříd. To aby
ti malí i velcí nezabloudili. Vždyť jsou o rok
starší a musí si zvyknout na nové označení. Tak
jim držme palce, aby se jim i letos všechno po-
vedlo. J. Formánková

Začátek školního roku

Upozornění
Školní družina při ZŠ Komenského od 7. září

prodlužuje pobyt žáků ve školní družině do 16.30
hod. Provoz ranní družiny bude umožněn vždy od
6.40 do 7.40 hod. všem žákům z I. stupně, i když
nejsou přihlášeni v ŠD k pravidelné docházce. 

Za ŠD vedoucí vychovatelka D. Andrlová

Za poznáním do Hornu
Základní škola Komenského organizuje pro

žáky 8. a 9. ročníků celodenní zájezd do ra-
kouského města Horn, kde se koná Dolnora-
kouská zemská výstava. Ta je věnována spo-
lečné historii Česka a Rakouska, hlavně ve 20.
století. Exponáty, vzpomínky pamětníků a au-
tentické předměty obohatí nejen výuku děje-
pisu, ale i zeměpisu a německého jazyka.

Zájezd se uskuteční 20. října. Možnost vy-
cestovat na výstavu dostane více než 40 dětí.

PhDr. Hana Sokoltová

Prázdniny se dají strávit různě. Já jsem se roz-
hodla zlepšit své znalosti angličtiny, požádala
jsem o grant Národní agenturu pro vzdělávací
programy a obdržela jsem grant z Programu ce-
loživotního vzdělávání Comenius. Mohla jsem
tak prožít skvělých 14 dní na kurzu anglického ja-
zyka a metodologie v krásném přímořském leto-
visku Bournemouth a navštěvovat školu Richard
Language College.

Výuka byla zajímavá už i proto, že v naší sku-
pině byli studenti z mnoha různých zemí a kultur,
např. z Japonska, Turecka, Saúdské Arábie, Litvy,

Co děláme? Jak se máme?
Začal školní rok a s ním začal pracovat i náš

Klub důchodců – pracovníků ve školství. S las-
kavým dovolením ředitele Mgr. Vladimíra Sou-
kopa se opět scházíme v budově ZŠ na Ko-
menského náměstí.

V uplynulé polovině roku jsme si na schůz-
kách nejen povídali při kávě a zákusku, ale také
pracovali na sobě. Jak? Například jsme řešili
úlohy z knihy Cvičení paměti pro každý věk
nebo testy z učiva třetí či čtvrté třídy. A to jsme
se divili! Ach, ta paměť! Také jsme zavedli no-
vinku. Protože čtyři členky Klubu studují Uni-
verzitu  třetího věku, tak pro nás připravovaly
zajímavosti z toho, co se naučily. Třeba o stár-
nutí, o tom, co s sebou stáří přináší, co nám
bere a čím nás obohacuje, nebo o tom, jak
o staré občany pečují v jiných zemích a jiných
kulturách. Úspěch měla schůzka, na kterou ko-
legyně připravily téma Víno a zdraví, podle
přednášky Doc. Ing. RNDr. Marie Kyselákové,
CSc. z MZLU. Kromě historických kořenů vi-
nařství a vinohradnictvi u nás jsme se samo-
zřejmě dověděli i o tom, jaké, jak a k čemu se
podává víno, jaké se mají správně používat
skleničky, apod. A protože v tomto měsíci mělo
několik členek Klubu narozeniny, připili jsme
jim a nám všem na zdraví. A to vínem, o kte-
rém jsme si všechno pověděli. 

Náš školní rok jsme jako vždy zakončili zá-
jezdem. Tentokrát za památkami do Kutné Hory
a okolí, za koníčky do Kladrub. Náš klub by se
klidně mohl jmenovat „Klub důchodců – pra-
covníků ve školství a jejich přátel.“ Za léta, co
se scházíme, máme tolik příznivců, že zájezdy
připravujeme i pro jejich potěšení a poučení.

Takže odpovědi na otázky z nadpisu: Co dě-
láme? Přece všechno pro to, abychom si co nej-
déle udrželi vysokou míru fyzických a psy-
chických schopností. A jak se máme? Dobře.
Žijeme aktivně, jsme v pohodě. A že nás občas
něco bolí? To je přece život! E.K. 

Německa, Polska a Itálie. Kromě výuky jazyka
jsme měli možnost debatovat o životě ve svých
zemích. Volného času jsme se snažili využít k ce-
stování a poznávaní památek v okolí. Takže jsme
se procházeli kolem krásných útesů, navštívili
jsme ruiny Corfe Castle, v Christchurch jsme si
prohlédli zříceninu hradu z doby Viléma Doby-
vatele, kvalitu a spolehlivost železniční dopravy
jsme vyzkoušeli při cestě do městečka Bath, které
bylo založeno Římany. Zúčastnili jsme se také
viktoriánské tradice zapalování svíček v parku
a odpočinuli jsme si po britském způsobu na trávě
v parku při promenádním koncertu zakončeném
hymnou.

Ubytování v rodinách přinášelo možnost
ochutnat britskou kuchyni a hovořit s rodilými
mluvčími v běžných situacích.

Celý pobyt byl pro mne velkou zkušeností
a doufám, že mé nové znalosti obohatí výuku
anglického jazyka na naší škole.

L. Záleská, ZŠ Komenského

Jazykový kurz ve Velké Británii
Bournemouth

Den se skauty
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• Je pro Vás po takové době domov spíše v Ame-
rice nebo v Česku?

Řekl bych, že doma mám v USA. To se postupně
mění. Když jsem sem přijel poprvé, cítil jsem ta-
kový zvláštní homesick, ale postupem času se
pouta trhají. Například tady už nemám tolik přátel,
kolik jsem míval. Po sametové revoluci jsem nevě-
řil, že tady demokracie vydrží a v Americe mi bylo
dobře, takže mi nedělalo problémy zůstat tam.
Dříve jsem uvažoval, že bych se vrátil natrvalo, ale
dnes už je mi jasné, že zůstanu v Americe napořád.
• Za normalizace muselo být velmi nesnadné
dostat se do zahraničí. 

Byly v podstatě dvě možnosti: dostat se ven le-
gální nebo nelegální cestou. Neměl jsem odvahu jít
ilegálně, takže jsem zvolil legální cestu. Ale stejně
jsem měl nakonec problémy, protože mě nechtěli
na poslední chvíli pustit do vlaku. Dva dny před
odjezdem jsem měl doma návštěvu, v 11 hodin
večer přišli dva policisté a prohledávali můj byt.
A pak mě prověřovali na nádraží. Deset minut před
odjezdem mi řekli, že nikam nepojedu, protože
jsem nezaplatil plný zájezd, což bylo samozřejmě
smyšlené. Naštěstí tam byl se mnou kamarád An-
tonín Novák, který měl u sebe peníze a zaplatil to
za mě. A taky si to pak odskákal. Když jsem se
z Paříže nevrátil, okamžitě po něm šli. Nezavřeli
ho jen díky jeho manželce, která byla nevlastní
dcerou vysokého potentáta StB. 
• Vaše emigrace tedy začala v Paříži.

V Paříži jsem hledal někoho, kdo by mi pomohl,
protože jsem nevěděl, jak se vlastně utíká. Volal
jsem svému kamarádovi Ivanu Floriánovi, který
žil v Holandsku a ten slíbil přijet do Paříže. Když
už byl v metru a jel za mnou na sraz, potkal náho-
dou dva česky mluvící lidi. Přihlásil se k nim a oni
mu vyslepičili, že jsou tajní policisté co hlídají náš
zájezd. Samozřejmě mě varoval. Ti dva tajní byli
celou dobu v mém kupé a já jsem neměl nejmenší
podezření! Od Ivana jsem dostal adresu na Tigri-
dovy, kteří sami emigrovali a emigrantům pomá-
hali. Tak jsem tam zašel. Paní Tigridová mi velmi
pomohla už například tím, že okopírovala naše do-
klady pro případ, že by nám je estébáci sebrali.
Od ní jsem se také dozvěděl, že se už vlastně ne-
můžu vrátit domů. Říkala: „Podívejte se tam na-
proti přes ulici na ty foťáky, na ty dalekohledy. To
je všecko české StB. Teď už není žádná šance vrá-
tit se zpátky, protože se s námi
znáte.“
• Ve Francii jste ale nezůstal.

Ne, Tigridovi nám doporučili
Mnichov, takže jsme tam přes
Frankfurt zamířili. Ve Frankfurtu
jsme se měli setkat s nějakým Vác-
lavem Horou. Poznávacím zname-
ním měl být časopis Svědectví,
který vydával právě Pavel Tigrid;
ročník 68. My jsme ale utekli
z vlaku moc brzo, protože jsme se
chtěli ztratit těm tajným policis-
tům, co nás hlídali. A pak mi za-
klepal na rameno takový vysoký
muž a povídal: „Nejste vy náho-
dou Horák? Promiňte, já jsem
doma nemohl najít ročník 68, tak

tady mám 71.“ Tak jsme ho našli. Ale ve Frank-
furtu jsme byli jen na moment a pak jsme odjeli do
Mnichova, kde začala naše emigrace v pravém
slova smyslu. Přihlásili jsme se na úřadech a pod-
půrné organizace se o nás už postaraly: daly nám
ubytování a poradily ve všech důležitých otázkách.
Vlastně to nebylo tak těžké.
• Proč jste tedy nezakotvil v Mnichově a raději
pokračoval do Ameriky?

V Německu byla zlá situace. V Mnichově pů-
sobilo hodně estébáků, kteří unášeli české děti do
ČSSR. Takže jsme měli strach o vlastní bezpečnost
a chtěli jsme někam dál, pryč z jejich dosahu, nej-
lépe do Ameriky. A podařilo se.

První dojem z Ameriky byl ale hrozný. Stát,
který přijímal emigranty, měl právo poslat je podle
vlastní potřeby kam chtěl. Nás poslali do Boise
City v Idahu, což bylo vyloženě kovbojské velko-
město na západě. Kulturní šok byl obrovský. Bylo
to jako kdybych přišel do roku 1930 v Českoslo-
vensku. Lidé měli zvláštní chování: srdečné, ves-
nické. Než jsme si na to zvykli, přijímali jsme to
spíš negativně.
• Byly pro Vás začátky v Americe obtížné?

Ze začátku to tam bylo hrozně těžké, ale člověk,
hlavně mladý člověk, má obrovskou schopnost
adaptability. Vystřídal jsem hodně zaměstnání.
Můj první job byl jako manager domu v Down
Town Seattle. Dům vlastnil jeden právník, co
neměl rád Evropany, ale já jsem mu nevadil. Ten
mi pomohl získat licenci, abych si na sebe mohl
vydělávat. Po večerech jsem chodil na stavby kou-
kat se, jak se staví ty „papírové“ domy, které jsou
mimochodem nejlepší na světě.

Já jsem se vždycky snažil, abych pracoval pro
sebe. V tom mě inspirovali moji dědci. Ti se uměli
sami o sebe postarat, tak jsem se jim snažil podo-
bat. Můj děda byl malířem písma tady na náměstí.
Po učňovských zkouškách odjel do Mukačeva,
protože tam se daly vydělat peníze. Měl s sebou
manželku a syna a narodila se tam moje máma.
V Mukačevu vybudoval velký byznys, ale kvůli
Hitlerovi o všecko přišel. Druhý děda byl zase za-
hradníkem u Redlichů. 
• Můžete mi několika slovy popsat rozdíly mezi
americkou a českou společností?

To není vůbec jednoduché. Rozdíly mezi čes-
kou a americkou společností jsou obrovské. Ame-

ričané jsou například hrozní puri-
táni, jsou velmi konzervativní. Tak
jsem přivykl jejich způsobům, že
když sem přijedu a slyším mluvit
lidi o určitých věcech, připadám si
jako starý konzervativec.
• To mě docela udivuje, vždyť
Amerika mívala pověst země ne-
omezené svobody.

Já říkám jednu věc: o čem se
nejvíc mluví, na tom je nejméně
pravdy. Tam se nejvíc žvaní o ne-
diskriminaci, ale diskriminace je ve
všem, kam se člověk podívá. Ale
právě opačná, než jak se o ní mluví:
černoši mají daleko větší práva, než
bílí... A nebo se mluví o tom, že
chceme mír, ale napadneme Irák. 

• O Američanech kolují někdy docela zvláštní
pověry, například ta, že jsou hrozně tlustí…

No to jsou.
• …nebo že mají domy takřka z papíru… 

Ano, ale to je vynikající.
• …a že neznají zeměpis jiný než vlastní. 

Ani svůj vlastní neznají. Všecko je to v globálu
pravda, ale samozřejmě existují výjimky. Když
jsem pracoval v Down Town Seattle jako manager
toho domu, potkal jsem například jednoho likvidá-
tora hmyzu, který se mě ptal, odkud jsem, a potom
mi začal vykládat celou historii českých zemí od
Přemyslovců; věci, které jsem ani sám neznal. Ten
člověk to měl nejspíš jako svoje hobby. A nebo
nade mnou v bytě v Seattlu bydlí Ben, velice chytrý
člověk. Když se potkáme za domem při vynášení
odpadků, tak se mě ptá na Česko, pak přeskočíme
třeba na kurs dolaru a končíme politikou. Když se
začne mluvit o politice, tak ztiší hlas. Říkám mu:
„Proč mluvíš potichu, vždyť jsi ve svobodné zemi!“
A on na to: „Nikdo to nemusí slyšet.“

Když se bavíte s regulérním Američanem o po-
litice, tak ten se nebojí mluvit nahlas, ale říká
stejné nesmysly jako rádio. Nemá absolutní po-
nětí o ničem, o nic se nezajímá. Nejhorší na tom
je, že tam znám spoustu Čechů, kteří už se chovají
také tak. Třebaže po čase vidí, že to, co se jim tvr-
dilo a co sami opakovali, byla lež, nezmění názor.
Jsou to ti stejní lidé, kteří emigrovali, kteří byli
schopní číst mezi řádky, nesouhlasit a odejít, ale
teď už toho schopní nejsou. Je to tím obrovským
tlakem americké propagandy. Lidé mají zcela vy-
myté mozky, nedovedou přemýšlet sami.
• Pojďme ale na závěr do Slavkova. Naposledy
jste tady byl v roce 2005. Jak se Vám dnes Slav-
kov líbí?

Je to fantastické, jak se mění. Je krásné, co se
tady opravilo: zámek, Zlatá Hora, pošta, Brněnská,
Husova, dole u brány… A nedělá to jen město, dě-
lají to také lidi. Moc hezké, mám z toho radost.
• Byl jste překvapen změnami ve městě, když
jste přijel?

Překvapen jsem nebyl, ale to jenom díky slav-
kovskému webu. Pravidelně se koukám, co se ve
Slavkově děje, takže vím, že se postavily lávky, že
z toho pak trčely hřebíky a podobně.
• Je něco, co byste chtěl vidět, až příště přijedete
navštívit Slavkov?

To vím naprosto přesně. Už velmi dlouho je na-
hoře na náměstí mezi dřívější masnou (nyní květi-
nářstvím) a Bonapartem mezera. Nedostavěný
dům, který hyzdí hezky opravené náměstí. Kdyby
šlo tu mezeru alespoň něčím zakrýt, nebylo by to
tak zlé, ale nejlepší by bylo, kdyby už dům někdo
dostavěl. Na to čekám už celá léta. Takže mým přá-
ním je vidět náměstí konečně kompletní a ucelené.

Za příjemný rozhovor děkuje Hana Sokoltová

Amerika očima slavkovského rodáka
Pavel Horák emigroval spolu se svojí manželkou v roce 1983, poté co deset let čekal

na vydání pasu. Českou republiku navštívil po revoluci několikrát, naposledy před
čtyřmi lety. O politiku Česka se nestará, zajímá ho výhradně dění ve Slavkově, které sle-
duje na internetových stránkách Slavkova. Přízvuk má takřka neznatelný, třebaže se
v jeho řeči občas podvědomě vyskytne nějaké anglické slůvko. Kdyby tento nedbale ele-
gantní vousatý pán nepřišel na naše setkání v converskách (populární americké obuvi),
snad bych ani nevěřila, že už šestadvacet let žije v USA.

Foto: H. Sokoltová

Foto: R. Lánsk˘
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okna - dve e - vratař
plastová - d ev ná - hliníkovář ě

okna na splátky

kontakt @novaokna.cz: knotek tel.: 777 316 646

www.NOVAOKNA.czwww.NOVAOKNA.cz

Prázdninová akce

MAXI
SLEVY 50%až

Výměna průkazů
zdravotního pojištění

Upozorňujeme klienty Zdra-
votní pojišťovny METAL-ALI-
ANCE na končící platnost stávají-
cích průkazů zdravotního pojištění. 

Průkazy zdravotního pojištění
s novou platností si mohou klienti
vyzvednout na jednatelství ZP
METAL-ALIANCE ve Slavkově
u Brna, Malinovského 551 (bu-

dova zubní polikliniky, 1. patro).
Úřední hodiny na jednatelství: 
pondělí 8–12 hod. 13–16 hod. 
středa 8–12 hodin. 
Telefon: 544 220 016 
Na jednatelství vám poskyt-

neme další informace o možnos-
tech čerpání fondu prevence, pří-
padně připojištění do zahraničí. 

METAL-ALIANCEMETAL-ALIANCE
Zdravotní pojišťovna

• Realizace staveb
• Realizace přípojek
• Odvoz, recyklace a ukládka suti
• Odvoz odpadu
• Demolice
• Terénní úpravy
• Veškeré zemní práce
• Dovoz a prodej písků, recyklátu

a stavebního materiálu
• Hutnicí technika – vibrační pěchy,

příkopové vibrační válce, sbíjecí kladiva
• Mobilní drticí a třídicí jednotka
• Smykové nakladače 3,5–4 t
• Pásové nakladače 3,5–4 t
• Traktorbagry 8–12 t
• Kolové bagry 12–20 t
• Pásové bagry 5–27 t
• Avia kontejner 3,5 t
• Renault Kerax sklopka 15 t
• Man – kontejner 15 t
• Volvo – čelní nakladač 15 t

www.demolicniprace.eu

DEMOLIâNÍ, ZEMNÍ A V¯KOPOVÉ PRÁCE
AUTODOPRAVA

Jiří Šlimar
Pavel Maršík
mobil: 608 816 835
mobil: 604 634 253
slimarj@seznam.cz
bagrymarsik@seznam.cz
Rousínov – Vyškov

Čs. armády 347 (býv. cukrovar), Slavkov u Brna
tel./fax: 544 220 644, mobil: 777 577 990
e-mail: hala.naradi@hcomputers.czJ A R O M Í R  H Á L A

NÁŘADÍ � NÁSTROJE
www.azvercajk.cz

2990,–
včetně DPH

Aku vrtačka
DS12DVF3 12 V 2,0 Ah
Hitachi se svítilnou

Sl
ed

ujt
e 

ak
ce

 n
a

w
w

w
.a

zv
er

ca
jk.

cz

AKU
VRTAČKA

Příjem inzerce do zpravodaje
info@bmtypo.cz • 544 220 661 • 605 742 853

PRODEJ: 
• nov˘ch pneu
• jet˘ch pneu
• protektorÛ
• ráfkÛ

DROBNÉ OPRAVY: 
• v˘mûna v˘fukÛ,

kapalin, brzdo-
v˘ch destiãek

• dále dle dohody

OTEV¤ENO: 
Po–Pá 8–17 h
So  dohodou

Areál AGROKLAS
(u vodojemu)

Topolová 1314
Slavkov u Brna

Va‰e spokojenost je jiÏ na‰í starostí!
Rychlost a kvalita za rozumné peníze.

Pfiijeìte se pfiesvûdãit
o na‰ich profesionálních sluÏbách.

POZOR!
Zmûna adresy
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ZLATNICTVÍ GOLD
• moderní šperky Swarovski
• velký výběr zlatých a stříbrných

šperků, snubní prsteny, hodinky
• výkup zlata

Neváhejte
a investujte

do zlata

Palackého náměstí 89, Slavkov u Brna, tel. 544 220 111

Příjem inzerce
info@bmtypo.cz

544 220 661
605 742 853
Uzávěrka pro inzerci

pátek 23. října do 16 hodin
Podmínky viz

www.bmtypo.cz

KAMENICTVÍ ŠAFRÁNEK

na
bí

zí
m

e

Slavkov u Brna, Koláčkovo nám. 111
mobil: +420 731 572 240, +420 605 046 928
e-mail: info@kamenictvi-safranek.cz

www.kamenictvi-safranek.cz

- pomníky z přírodního kamene
- broušení pomníků a renovace
- obnova a přisekání nápisů
- žulové doplňky (vázy, svítilny…)
- bronzové a nerezové doplňky
- ochranné nátěry
- zákrytové desky
- urnové schránky
- prodej drti
- schodišťové obklady
- kuchyňské desky

z přírodního kamene

www.veslavkove.cz
V mûsíci záfií Vás na webu

nejvíce zajímalo:
1. Smrtelná nehoda v Buãovické ulici
2. Mezi nejlep‰í Ïivnostníky roku na jiÏní Moravû patfií Franti‰ek Kuda
3. Anketa spokojen˘ zákazník

604 272 975
603 112 474

areál Agrozetu
Slavkov u Brna
Čs. armády 1081
tel./fax. 544 220 816

�

• Kari sítě
• Roxory
• Ocel

pro firmy, stavebníky, občany
HUTNÍ MATERIÁL

Firma Milan Májek nabízí

Prodejní doba:
po, st 7–17 hod.
út, čt, pá7–15 hod.

Kfienovická 1286
Slavkov u Brna
Tel.: 544 220 733

602 590 883
na du‰iãkovou
vazbu

Otevírací doba:

Po–Pá: 8–17 h
So: 8–12 h

Nabízíme klasické i ne-
 tradiãní vûnce, kytice,
ko‰e nebo vypichované
misky z exotick˘ch i les-
ních kvûtin.

Pfiijímáme objednávky

Zajímá vás dûní ve Slavkovû?
Chcete mít dennû ãerstvé zprávy?
Nav‰tivte webové stránky:

Polední MENU • spoleãnost, kultura, sport,
ãerná kronika • fotogalerie • diskuse pod

ãlánky • program kina • krátká videa

www.veslavkove.cz

www.veslavkove.cz

www.zameckarestauraceslavkov.cz

Rezervace na tel.:
606 637 666, 544 212 166
info@restauracezamek.cz

ZÁMECKÁ RESTAURACE AUSTERLITZ

ve Slavkově u Brna pořádá

Staročeské hody
ve dnech 16.–25. října



17SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ9/2009

ANAH K&R s. r. o., nákladní autodoprava

• Nákladní přeprava
• Zemní práce
• Kontejnerová přeprava

kontejnery 3, 5, 7, 10 m3

Cena za odvoz stavební sutě a výkopové
zeminy ve Slavkově: 750 Kč

Odvoz i z ostatních obcí regionu Slavkovska

Ml˘nská 86, 683 52 Kfienovice
tel.: 544 223 689
tel./fax: 544 223 690
mobil: 602 726 473, 737 211 490
e-mail: anahkr@volny.cz
www.anah.cz

LOVOGREEN a další hnojiva výhodně nakoupíte
v ACHP Slavkov, a. s. a u všech dobrých prodejců v kraji.
Informace o správném použití hnojiv:
www.achpslavkov.cz – odd. obchodu

OTEVŘENO DENNĚ
od 9 do 22 hodin (pátek a sobota do 24 hodin)

Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna 
tel.: 606 637 666, 605 512 657, 544 212 166 • fax: 544 212 116

e-mail: info@restauracezamek.cz

www.zameckarestauraceslavkov.cz

Zámecká restaurace Austerlitz

FIREMNÍ AKCE
Uspořádejte pro své kolegy nebo
zaměstnance konferenci, seminář,
školení nebo jen přátelské pose-
zení.

SVATBY
Je jen na Vás, zda si přejete mít
svatbu přímo v některém ze sálů
slavkovského zámku, v zámecké
zahradě, v naší restauraci nebo
pod širým  nebem v naší letní za-
hrádce.

GALERIE VÍN
Naše galerie vín je výkladní skříní
vinařů z oblasti Čejkovic. Při
sklence těchto dobrých vín zaho-
díte všední starosti a necháte víno,
ať Vás pohltí.

ČERNÁ KUCHYNĚ
Ručně kovaný gril na původní peci
je možné využít pro grilování selat,
drůbeže, živáňské jehly nebo vep-
řových kýt.

RODINNÉ OSLAVY
Jsme schopni Vám zajistit jakékoliv
menu, hudbu dle Vašeho přání
a vše, co k oslavě patří.

Zámek Slavkov – Austerlitz

NapoleonÛv salonek

âerná kuchynû

Selátko na grilu KounicÛv salonek

Od 1. října se bude v Zámecké restauraci
Austerlitz podávat menu o výběru ze dvou
jídel s možností doplňkového menu. Výdej
menu je od 11 do 14 hodin.
Forma stravování:
• Polévka založená na stolech v mísách
• Hlavní menu servíruje číšník dle objednávky
• Libovolné množství džusu, vody a kávy formou

bufetového stolu
• Každý pátek sklenka vína z naší galerie vín zdarma
• Každé úterý zákusek zdarma
• Masová jídla se připravují na 150 g

Platba: hotově, platební karty, stravenky všeho druhu

Aktuální nabídka denně na www.veslavkove.cz

Příchod do Zámecké restaurace Austerlitz:
• vchodem přes zámecké valy vedle infocentra
• přes zámecký park hlavním vchodem do zámku
• přes nádvoří zámku (po opravě nádvoří)

ze sbírek O. Beránka a B. Malečka

Vstupní prostory Zámku Slavkov – Austerlitz
Otevřeno do 1. listopadu • vstup volný

VÝSTAVA MOTÝLŮ
A BROUKŮ

Bezplatná právní pomoc
pro každého 

Tel.: 777 900 925

Hledáme ženy
na kancelářskou práci z domu

Tel.: 777 315 033

Galerie vín

Cena menu: pro držitele karet 69 Kč
(běžná cena 86 Kč)

Cena již od

69 Kč
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REHABILITAČNÍ CENTRUM
Lázeňský dům . B. Braun Avitum Austerlitz

B. Braun Avitum Austerlitz, s.r.o. . Lázeňský dům . Zlatá Hora 1466 . CZ-684 01 Slavkov u Brna . www.austerlitz.cz
Tel. +420 544 227 485 . Fax +420 544 227 489 . e-mail: slavkov@bbraun.com

RELAXAČNÍ CENTRUM
(péče hrazená samoplátci)
masáže
■ havajské, medové
■ lávovými kameny
■ a další

vířivé koupele přísadové
■ bylinné, rašelinové
■ Rochova sůl

■ NOVINKA:
tvarování postavy ultrazvukem

Na základě doporučení odborného
nebo obvodního lékaře poskytujeme
tyto služby placené pojišťovnami:

■ Reflexní masáže, lymfodrenáže

■ Měkké techniky

■ Koupele – končetinové
– celotělové

■ Elektroléčba

■ Magnetoterapie

■ Rehabilitační cvičení
poúrazových stavů

FINSKÁ SAUNA
Provoz zahájen 1. 10. 2009

Skupiny
i jednotlivci

Objednat se můžete na
tel. +420 544 227 485

VINOTÉKA AUSTERLITZ
Nabízí:
Prodej kvalitního sudového vína
Prodej lahvových odrůdových jakostních vín
Prodej lahvových vín vytříbené kvality
Možnost posezení v příjemném prostředí

Přijďte ochutnat!
Brněnská 640, Slavkov u Brna
tel. 731 572 240
Po–Pá: 9–11.30 • 12–18 h.
So: 8–11.30 • 15–18 hod.

Kvalitnû zpracujeme a vytiskneme
ve‰keré Va‰e tiskoviny

Zastavte se v na‰í kanceláfii na Brnûnské ulici
domluvit si Va‰i zakázku, podívat se na na‰e
hotové práce nebo na sbírku mot˘lÛ
ãi malé muzeum historick˘ch poãítaãÛ
Apple Macintosh…

Dále nabízíme:

• samonamáãecí
 razítka

• potisk reklamních
pfiedmûtÛ

• billboardy
• megaboardy
• fotografování
• inzerci na webu

www.veslavkove.cz

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642
Slavkov u Brna

tel.: 544 220 661
e-mail: info@bmtypo.cz

www.bmtypo.cz



Výstava ovoce, kterou pořádají za-
hrádkáři ze Slavkova u Brna, se

stala tradicí. Svědčí o tom nejen vy-
soká návštěva více jak tisícovky spo-
kojených a nadšených návštěvníků, ale
i velký zájem vystavovatelů a pěsti-
telů. Celkem vystavovalo 54 pěstitelů
z 10 zahrádkářských organizací
okresu. Na výstavních stolech bylo
231 vzorků jablek, 26 vzorků hrušek,
15 vzorků švestek, 23 vinných hroznů,
45 zeleniny. V dalších 34 vzorcích
jsme viděli kdoule, mišpule, ořechy,
nektarinky, broskve a brambory. Cel-
kový dojem zvýraznila výzdoba na je-
višti, kterou zhotovily zahrádkářky
z Rašovic a Heršpic. Vhodně výstavu
doplnily expozice bonsají a kaktusů.
Ve vedlejším sále zaujala, hlavně děti,
velmi bohatá výstavka včelařů. Vý-
sledná práce kompostárny Technic-
kých služeb byla k vidění ve vystavo-
vaných kompostech. Odkud se k nám
dostává ovoce, zelenina a zemědělské

Dovolte mi, abych poděkoval všem lidem, kteří byli
přítomni na tomto ročníku. Nejen závodníkům, divá-
kům, maminkám, manželkám či přítelkyním, kteří při-
šli podpořit borce, nýbrž všem, kteří pomohli k tomu,
aby se 36. ročník vydařil. Kapele S.M.P. za skvělou mu-

Slavkovská pípa – poděkování
ziku, traťovým komisařům, spojkám a dalším.
Zejména našim sponzorům, kteří byli uvedeni
na plakátech. Dále děkuji starostovi města za
jeho účast a předání cen. Mě i ostatní to velice
potěšilo. Za všechny děkuje Ing. Jiří Kyjovský

Struãnû z v˘sledkÛ
(kompletní v˘sledky na www.veslavkove.cz)
Jednotlivci
1. Kotyza (·aratická pivní pûchota) 0:43:40
2. Hofiava (Hradby) 0:46:30
3. Kadlec (·aratická pivní pûchota) 0:47:07
T˘my
1. ·aratická p. pûchota – Vlasák, Kadlec, Kad-

lec L, Kotyza
2. Hradby – Hofiava, Kozmon, NeuÏil
3. Papej a Ruda – Nosek, Boubín, Ciesar
Nejvíce piv – Jefiábek (TNT) – 8 piv
Nejmlad‰í úãastník – Jefiábek (TNT)
36. v cíli – Galatta Pavel 1:02:40
Nejvzdálenûj‰í úãastník – Anteneh (Etiopie)
Nejvíce úãastí – Ampík
Nejlep‰í dres – AmpíkÛv team.

produkty, jsme se dozvěděli z nástěnných map, které nakreslili
žáci ZŠ Komenského ve Slavkově. A květinová výzdoba, kterou
zapůjčilo zahradnictví pana Ing. Jiřího Tesáka, dala vyniknout
celé výstavě. Chceme tímto poděkovat všem vystavovatelům,
pěstitelům i organizátorům za to, že se výstava líbila všem
i dětem ze základních a mateřských škol, které výstavu navští-
vily v pondělí dopoledne. Vladimír Luža 

Výstava ovoce
19. a 20. září

Vítûzná trojice Foto: 3x R. Lánsk˘Jifií Kyjovsk˘ se závodníky z Etiopie

Start závodu

Zahrádkáfiská v˘stava Foto: 11x B. Maleãek

KfiíÏenec hru‰ky a jablka

Jablko roku
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RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři na ul. Brněnská 642
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 60 Kč.

JINLONG CLUB ŘÍJEN
Kavárna – Bar – Sportovní centrum

Rezervace: Tel. 544 221 122
775 734 606

2. 10. DJ Beat Dance mix party
3. 10 DJ PeeJay Freeparty live!
9. 10. DJ PeeJay Freeparty live!

10. 10. DJ Kopec & DJ Jabko Rockoteka / New
metal, Rock, Pop, metal

16.10. DJ Jaroš Petr Oldies music
MEGA DANCEPARTY & FREEPARTY 
DJ BORIS & DJ PEEJAY
Vstup pro holky do 21.30 hod zdarma
23. 10. DJ Beat Dance mix party
24. 10. DJ PeeJay Freeparty live!
30. 10. Rockoteka Live – La Mancha, Tibet 

celou nocí doprovází DJ Jabko a DJ Kopec
31. 10. DJ Beat Dance mix party 

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADEŘNICTVÍ

ekonomický a účetní poradce vám nabízí vedení:

• účetnictví, daňové evidence
a další služby včetně:

• zpracování daňových přiznání
FO a PO

• zpracování mezd a zastoupení
na úřadech

Kvalitní rychlé služby za příznivou cenu

tel.: 544 222 156, 723 207 075

HLADKÁ MAGDALENA

POWER YOGA + POSILOVÁNÍ
• každou středu v 18 hod. v gym. sále ZŠ

Komenského, Slavkov u Brna
Těší se Mgr. Marcela Vítková (Brno, Slavkov)
tel.: 724 587 324

Blahopřání
Dne 9. října 2009 oslaví své 80. narozeniny

naše milá maminka a babička, paní

ALENA FLORIANOVÁ

Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let
přejí synové Milan a Karel s rodinami.

Vzpomínka

Dne 17. září 2009 by se dožil 70 let pan 

M V D r.  L U B O M Í R  K U T R A

a 4. října uplynou dva smutné roky, kdy nás navždy opustil.
Za tichou vzpomínku děkují

manželka, synové Libor a Jiří s rodinou.

Vzpomínka

Kdo byl milovaný, není zapomenut!

Dne 2. srpna 2009 jsme vzpomněli 100. výročí nedožitých narozenin
a 9. srpna 2009 45. výročí úmrtí našeho drahého tatínka, pana 

L U DV Í K A  Č E R M Á K A
ze Slavkova u Brna

Dne 29. srpna 2009 uplynulo 11 let, co od nás navždy odešel
můj milovaný bratr, pan

Z D E N Ě K  Č E R M Á K
Kdo jste naše drahé znali, vzpomeňte s námi.

Děkuje Dobromila Nečasová s rodinou.

Vzpomínka

Dne 14. září 2009 uplynulo 20 roků od úmrtí pana

JANA DANIELA
ze Slavkova u Brna

Stále vzpomíná rodina Slezákova a Danielova.

Blahopřání
Jdu s tím, kdo mě má srdečně upřímně rád.

Dne 10. října 2009 se dožívá 82 let 
můj přítel, pan

JAROSLAV VESELÝ

Přítelkyně Květa.

Psí salon Dá‰a
Dagmar Rychlíková

koupání, stříhání a úpravy psů
objednávky na tel.: 721 609 351

www.salondasa.cz
Provozovna: Čs. armády 952, Slavkov u Brna

V sobotu 10. října se koná na slavkovském kou-
pališt 12. prsařské mistrovství v zimním plavání.
Ve 12 kategoriích se rozděluje 12 sad medailí na
tratích od 100 do 750 metrů. Minulý rok ve Vyš-
kově byl nejlepší oddíl Fides s řadou slavkov-
ských občanů. Svoji kategorii vyhrála paní Fia-
lová již potřetí v řadě. Fides získal celkem šest
zlatých, čtyři stříbrné a tři bronzové medaile.
Velmi podobnou bilanci (6 - 6 - 6, resp. 6 -7 - 1)
měl Fides i při mistrovstvích v letech 2006 a 2007.

Výborné předpoklady pro útok na medaili mají
čerstvý šedesátník Antonín Pavéska, Hana Ma-
týšková a Pavel Nosek. Nejlepší slavkovská plav-
kyně současnosti Svaťka Matuštíková bude star-
tovat na trati ve volném způsobu a pokusí se

získat náskok pro výhru v celém ročníku Čes-
kého poháru v zimním plavání.

V sobotu 17. října navazuje závod ve volném
způsobu. Časy se sečtou a vyhlásí se druhé neo-
ficiální MČR v duatlonu. Vloni v Pardubicích měl
Fides dvě zlaté, šest stříbrných a jednu bronzovou
medaili. Tuto bilanci by měl v domácím prostředí
podstatně vylepšit. V příštím roce plánujeme obě
akci uskutečnit v jednom víkendu.

V loňském roce získal oddíl Fides sedmý titul
v řadě. Sedm občanů Slavkova se na tom podílelo
zhruba 17 procenty.

Petr Mihola, předseda oddílu Fides, delegát
VH dálkového a zimního plavání, předseda spor-
tovně technické komise zimního plavání

Mistrovství ČR v zimním plavání

NOVĚ OTEVŘENO
PRODEJNA

KRÁSA + ZDRAVÍ
V. Brejšková

Polní 974, Slavkov u Brna
www.solarium-slavkov.cz
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RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í Opustili nás
Emílie Urbánková (1923) 22. 8.
Jan Hladký (1941) 22. 8.
Lubomír Knesl (1956) 27. 8.
Petr Slezák (1980) 9. 9.

Poděkování čtenářům
Děkujeme všem čtenářům zpravodaje, kteří při-

šli k nám do redakce a zapůjčili nám svoje fotogra-
fie nebo pohlednice Slavkova. Naše výzva nadále
trvá: prosíme čtenáře, kteří mají doma fotografie
nebo pohlednice starého Slavkova od nejstarších až
do 80. let 20. století, o jejich zapůjčení. Tel. 544 220
661. Děkujeme. Vydavatelství BM Typo

ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu na plastová
a eurookna – 10 % sleva! Tel. 604 863 437,
544 220 577, Lubomír Remiáš, Slavkov
u Brna, ČsČk 972.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
PODNIKÁNÍ: www.vydelekzdomu.cz
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
KOUPÍM RD se zahrádkou ve Slavkově nebo
Rousínově a okolí, popř. stavební pozemek na
domek. Tel.: 602 521 766.
HUBNUTÍ: www.zdravehubnout.cz
PRODÁM ŠICÍ STROJ Veritas entlovací, na šlapání
i elektriku. Cena dohodou. Tel. 775 287 293.

PŘIJMEME brigádníka/nici na pravidelné
směny na recepci so+ne ( 8–11 hodin). Další
dle dohody. Bližší informace na 544 227
485. Lázeňský dům, Zlatá hora 1466, Slav-
kov u Brna.

PRODÁM 4 ks zimních pneu 185/60 R 14
WINTER M+S s disky 5,5 J 14, rozteč 100,
vhodné pro Opel, Daewoo Lanos apod. jed-
nou jeté – 95%. Mob.: 607 608 447.

HLÍDÁNÍ vašeho dítěte v RD nekuřáků se za-
hradou v klid. prostř. dět. hřiště bez siln. pro-
vozu 20 km od Brna. Tel. 544 220 119.

SVATEBNÍ salon Lucie - služby pro vás. Vá-
žany n. Lit., tel. 544 220 119.

PŮJČKY pro všechny na cokoliv bez po-
platku za solidní úrok. Tel. 731 886 265.

PRODÁM protipožární bytové dveře Maso-
nite (vstupní s kukátkem), šířka 90 cm, pravé,
dekor javor. Dveře jsou nové, v původním
obalu (chybné zaměření), původní cena 3500.
Cena 3000 Kč. Tel. 724 166 918.

PRODÁM nepoužitou sušičku prádla Zanussi
s odvětráváním TDE 4224. Cena 4000 Kč. Ne-
vhodný dar. Spěchá. Tel. 603 384 589.

INZERCE

Vzpomínka
Kdo měl rád, nezapomene, kdo znal, vzpomene.

Dne 22. října 2009 uplyne už 20 let, kdy nás opustil pan

JAN PAVÉSKA
dobrovolný a profesionální hasič ze Slavkova u Brna 

Vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka
Odešel od všech, jež miloval, pro které žil a pracoval. Prázdný je domov,

smutno je v něm. Chybíš nám, tatínku, chybíš nám všem. Osud nám nevrátí
to, co nám vzal, zanechal vzpomínky a v srdci žal.

Dne 1. října 2009 vzpomeneme 1. smutné výročí, kdy nás navždy opustil
milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF PLEVA
S láskou stále vzpomínají manželka Zdena, syn Jiří a dcera Zdena s rodinami.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 27. září 2009 si připomeneme nedožitých 95 let paní

ANNY JANOUŠKOVÉ

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Dcera a vnučky s rodinou.

Vzpomínka

Jen kytičku květů Ti na hrob můžeme dát a tiše vzpomínat.

Dne 5. října 2009 uplyne rok, kdy nás opustila paní

IRENA HEMALOVÁ

S láskou vzpomíná celá rodina.

Vzpomínka
Jak radostné bylo Ti blahopřát 17. října, jak těžké je u hrobu stát a vzpomínat.
Odešel jsi jak osud si přál, však láska v srdcích zůstává a nedá zapomenout.

Dne 17. října 2009 by oslavil své 55. narozeniny náš milovaný tatínek,
strýc a dědeček, pan

ANTONÍN POLÁČEK
ze Slavkova u Brna

a dne 3. srpna jsme vzpomněli smutné 4. smutné výročí, kdy nás navždy opustil.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomínají děti Michal s rodinou, dcery Lucie s Valerií a Jarmila.

Vzpomínka

Dne 30. září 2009 uplynulo 15 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

Dne 21. října 2009 vzpomeneme 12. výročí úmrtí, kdy nás opustil
pan

RUDOLF VÁGNER

S láskou vzpomínají družka Iva, synové Jiří a Petr,
dcera Marcela a vnuk Petřík a Jakub.

Vzpomínka

Dne 7. října 2009 si připomeneme 20 let od úmrtí paní

LUDMILY VIKTORINOVÉ

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Rodiny Vagnerova a Dvořákova.

Poděkování
Naše poděkování od srdce náleží manželům

Žemlovým, kteří exelentně provozují v centru
města Slavkova hotelovou činnost. Jsou to lidé
velmi obchodně zdatní s hlubokým sociálním cí-
těním. Interiér hotelu svědčí o vkusu a smyslu
pro historii, jež proslavila Slavkov. V tomto
duchu vedou i svůj sympatický personál.

Stálí návštěvníci Slezákovi z Brna
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Rodinná pohoda o.s. Vyškov a Charitní
centrum denních služeb Slavkov u Brna pořá-
dají „svépomocnou skupinu – čaj o páté“, která
je věnována rodinným pečovatelům, kteří pečují
o své blízké s jakýmkoliv typem demence.

Co svépomocná skupina přináší?
• podpora a pomoc v náročné péči
• řešení krizových situací s nemocnými
• sociální poradenství pro rodiny, které pečují
• pospolitost, solidaritu, zázemí

Cvičení rodičů s dětmi
MC Ententyky zve všech -

ny rodiče na cvičení rodičů
s dětmi, které se koná každé
pondělí od 16.30 do 17.15 h.
v tělocvičně kulturního domu v Heršpicích. Za-
čínáme 5. října. Cvičení je vhodné pro děti od 1,5
roku a řídí ho cvičitelka Alena  Jeřábová s certi-
fikací od ministerstva školství. iz

Ulevte svým zádům
MC Ententyky zve na zdravotní cvičení, které

se koná každé úterý od 19 do 20 hodin v těloc-
vičně KD v Heršpicích. Začínáme 29. září, cena
je 30 Kč za hodinu. Cvičení vede vystudovaná
fyzioterapeutka Hana Vardžáková. Cvičení je
vhodné pro všechny. S sebou si přineste pití,
sportovní obuv na přezutí a malý ručník. iz

Kurzy jógy
MC Ententyky pořádá kurz jóga v denním ži-

votě, které se koná od 7. září každé pondělí od
18 do 19.30 hod. v KD v Heršpicích. Kurz vede
Monika Zimlová (cvičitelka s akreditací).
S sebou si vezměte pohodlné oblečení, deku –
karimatku si můžete zapůjčit u cvičitelky, cvičí
se v ponožkách. Cvičení je pro všechny – na
věku nezáleží. iz

Burza oblečení, hraček
a sportovních potřeb

MC Ententyky pořádá podzimní burzu oble-
čení, hraček a sportovních potřeb ve velkém sále
kulturního domu v Heršpicích. Příjem zboží je
v úterý 13. října 9–12 a 14–19 hodin, prodej ve
čtvrtek 14. října 9–12 a 14–18, výdej bude týž
den od 19 do 19.30 hodin. Velmi sobě i nám
urychlíte práci při příjmu zboží, pokud budete
mít prodejní listy již vyplněné – stáhnout si je
můžete na www.mcententyky.cz. Vybírat věci
na charitu nebudeme. iz

Součástí mistrovství Armády České re-
publiky ve víceboji je i plavání, které pro-
běhne 5. října mezi 16. až 19. hodinou na
venkovním bazéně ve Slavkově u Brna.

Úkolem družstva je překonat vodní pře-
kážku, simulovanou plaveckým bazénem. Sou-
těžící ale mají ztížené podmínky tím, že po úvod-
ním „zahřátí“, kdy musí přiběhnout po
příjezdové cestě k okraji bazénu, se svléknou
z oděvu, skočí do bazénu a plavou společně na
druhou stranu. Na trase plavání budou mít při-

O prázdninách zahájil provoz
významný neziskový internetový
projekt pro seniory v České re-
publice. Na adrese www.sede-
satka.cz je umístěn informačně-
zábavní systém s desítkami stránek, vnitřně
členěný na čtrnáct krajů a sedmdesát šest
okresů. Internetový projekt Šedesátka.cz umož-
ňuje seniorům zapojit se při tvorbě jeho ob-
sahu, každý návštěvník může nejen číst, ale
také přispívat, přímo psát své články nebo po-
sílat redakci to, co jej zaujalo.

„Společnost v Česku spojuje seniorský věk
s pasivitou, odevzdaností, od seniorů již nic neo-
čekává. Přitom právě ve zralém věku může člověk
nabídnout životní zkušenosti a určitý nadhled.
Cílem projektu Šedesátka.cz je vytvořit českým
seniorům prostor k vzájemnému sdílení, vyjádření
názorů, prostor k vytváření komunity. Dát jim
zkrátka do ruky symbolický mikrofon“ vysvětluje

Rybářství Hodonín, s.r.o. vás zve na výlov
rybníka Dvorský na Písečné u Lužic v sobotu
24. října a v neděli 25. října od 8.30 hodin.
Můžete vidět ukázky tradičního rybářského ře-
mesla. Dále je na programu prodej živých ryb,
výstava ryb v akváriích, slavnostní obřad paso-
vání na rybáře, rybí speciality, kolo štěstí, atrakce
pro děti. Celou akci moderuje vodník Čochtan. Je
připraven i velký stan proti dešti. Vstup a parko-
vání zdarma! www.rybarstvi-hodonin.cz.

Upozorňujeme všechny zájemce o sportovní
střelbu, že Zámecká střelnice fy E-COM Slavkov
je po rekonstrukci zámeckého nádvoří opět v pro-
vozu. Je zde připraveno 5 stavů pro střelbu z krát-
kých palných zbraní na 25 metrů a 4 stavy pro
vzduchovkové discipliny, určené hlavně pro mlá-
dež. Provádíme rovněž přípravu zájemců o zbrojní

www.sedesatka.cz – internetov˘ prostor pro seniory
Jan Vojvodík, šéfredaktor webu Še-
desátka.cz.

Internetový projekt www.sede-
satka.cz přizpůsobil seniorům jed-
noduché grafické i technické řešení

webu. Hned v prvních dnech provozu se na
webu vytvořila aktivní seniorská komunita, která
živě diskutuje a buduje společenské vztahy.

„Regionální charakter projektu vytváří pro-
stor i pro města a obce, které mohou bezplatně
zveřejňovat zajímavosti ze své historie i součas-
nosti. Jejich obyvatelé zase najdou na jednom
místě nejrůznější informace, zpravodajství, roz-
hovory, zajímavosti, křížovky, recepty, tipy
a rady. Návštěvník se může pohodlně projít celou
republikou, zastavit se třeba v každém kraji nebo
okrese a podívat se, jak Šedesátka.cz žije u sou-
sedů“ dodává šéfredaktor webu Jan Vojvodík.

Navštivte www.sedesatka.cz. Třeba se budete
rádi vracet.

září, 12. října, 16. listopadu, 14. prosince)v čase
od 13 do 17 hodin.

Po předchozí konzultaci je možné si domluvit
i jiný termín, a to na mobilní lince 737 834 345
nebo na pevné lince 545 245 996 v pracovní dny
v čase 9 – 17 hodin.

Přijďte se poradit, jsme tu proto, abychom vám
podali pomocnou ruku. Nabízíme pomoc, pod-
poru a bezpečný prostor pro váš příběh. Více in-
formací o našem sdružení najdete na interneto-
vých stránkách www.persefona.cz.

Sociální poradenství
Persefona je občanské sdružení poskytující

odborné sociální poradenství osobám starším 18
let, které jsou obětí domácího násilí, znásilnění
a sexuálního zneužívání. Jsme tu také pro ty, kteří
se obětem uvedeného příkoří snaží pomoci.

Občanské sdružení Persefona rozšířilo své
služby o terénního sociálního pracovníka, který
bude působit v rámci Charitní poradny Bučovice
a Slavkov na adrese Polní 1444 Slavkov u Brna.

Pracovník bude poskytovat odborné sociální
poradenství, a to každé třetí pondělí v měsíci (14.

praveny hladinové překážky, které překo-
návají a poté musí na hluboké straně ze dna
vylovit součástky samopalu. S těmi pak vy-
lezou z vody a zkompletují je spolu s roze-
braným samopalem.

Soutěže se zúčastní 20 tříčlenných družstev,
z toho bude 5 družstev ze zahraničí. Každý rok
se snažíme tuto soutěž zviditelnit také pro veřej-
nost, proto bychom ocenili diváckou podporu
soutěžícím v jejich zápolení.

Kapitán Mgr. Dušan Nečas

Mezinárodní mistrovství AâR v letním  pfiírodním víceboji Summer Survival 2009

průkaz ke zkouškám odborné způsobilosti k dr-
žení a nošení zbraní. Provoz zajišťují zkušení spor-
tovní střelci, trenéři a instruktoři střelby.

Střelnice je otevřena každý čtvrtek a pátek
od 12.30 hod do 17.30 hod a v sobotu od 10.00
do 17.00 hod. Těšíme se na vaši návštěvu.

J. Goldhammer

Sportovní střelba v Zámecké střelnici

Kdo pomáhá?
• pracovníci v přímé péči, soc. pracovníci, ředitelka
• hosté (lékaři, zástupci domovů pro seniory, zá-

stupci obcí, zkušení pečovatelé).
Cílem svépomocné skupiny je řešit důležitá

témata rodin pečujících o své blízké s demencí.
Termíny setkání v roce 2009 jsou vždy ve čtvr-

tek – 8. října, 12. listopadu, 10. prosince. Místo set-
kání – Charitní centrum denních služeb Slavkov
u Brna, Polní 1444, tel.: 731 425 498.

Svépomocná skupina Čaj o páté

Modelářská výstava
Modelářský klub Křeno-

vice pořádá 2. ročník soutěžní
modelářské výstavy o „Zlatý
křen“. Výstava se koná v sále
MKS na ulici Václavské, a to

ve dnech 31. října od 9 do 18 h. a 1. listopadu od
9 do 16 h. Vystaveny budou modely letadel, lodí,
aut, figurek a bojové techniky, a to jak plasti-
kové, papírové, tak i modely rádiem řízené.
Vstupné je dobrovolné.

vedoucí klubu Ing. Ladislav Ječmínek

Výlov rybníka
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okénko
Z ozdravného pobytu v Itálii se vrátilo všech

134 účastníků a těšili jsme se pěknému počasí.
V době našeho pobytu byly obsazeny všechny
pláže, protože se zde konal na závěr sezony
dvoudenní „Septemberfest“ s velkou diskoté-
kovou show. Zdarma se čepovalo ze dvou vel-
kých sudů víno a závěrem se nad mořem roz-
hořel velký ohňostroj. Podle zájmu jsme
navštívili Benátky a ostrovy Murano a Burano,
Terst, Caorle a Lignano. Drobné organizační
chyby se vyskytly, ale přesto většina účastníků
byla s pobytem u moře spokojena. Děkuji
všem, kteří přispěli k dobré náladě a k úspěš-
nému návratu domů. 

A teď informace co připravujeme na pod-
zim. Od 4. října a pak každé pondělí od 15.30
hodin cvičení v tělocvičně ISŠ, které vede
Mgr. Jana Sekerková. Cvičíme podle věku
a svých zdravotních možností. Jsou zváni
všichni, kteří chtějí něco udělat pro své zdraví.
O tom jak léčit onemocnění ledvin se dozvíte
na přednášce Bc. Věry Hubáčkové z Brna dne
22. října ve 14 hodin v zasedací místnosti
Městského úřadu. V sobotu 24. října pořádáme
ve spolupráci s CK Antea Slavkov zájezd do
termálních lázní v Mosonmagyaróváru
a našim členům uhradíme náklady za dopravu. 

Položme si otázku, proč stoupá počet one-
mocnění na cukrovku a proč jsou plné čekárny
v ordinacích diabetologů? Diabetes mellitus
je závažné, chronické onemocnění, které vý-
razně ovlivňuje kvalitu a délku života. Říká se
mu „tichý zabiják“, protože nebolí, ale přináší
řadu zdravotních komplikací. Jejímu vzniku
lze předejít změnou stravování a aktivním  po-
hybem. Proto začněte už teď a přijďte na ně-
kterou naši aktivitu. Společnost Novo Nordisk
organizuje celosvětový „Pochod proti dia-
betu“ právě proto, abychom přiměli veřejnost
ke změně životního stylu. Letos ve znamení
modré barvy budou nasvíceny 14. listopadu
dominanty větších měst např. v Brně Hrad
Špilberk a v Praze Žižkovská věž a kyvadlo na
Letné. Půlhodinovou pěší vycházku můžete
uskutečnit kdekoliv, mohou se účastnit jedno-
tlivci, rodiny i kolektivy. Stačí se ohlásit u ko-
ordinátorů, kterými jsou Svaz diabetiků ČR,
nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3, tel.
222 513 327, e-mail: j.cirmanova@diabe-
tes.cz, nebo KAP CZ s.r.o., Palackého nám. 2,
621 Brno, tel. 777 300 050, 545 211 927 e-
mail: daniela.jelinkova@kapcz.cz Ve Slavkově
půjdeme společně 12. 11. hned po skončení
DIA výstavy z Palackého nám. směrem do zá-
meckého parku a v sobotu 14. 11. ve 13 hodin
od polikliniky směrem do zámeckého parku. 

Všem občanům našeho regionu připomí-
náme, že v rámci Světového dne diabetu uspo-
řádáme ve čtvrtek dne 12. listopadu v prosto-
rách Společenského domu Bonaparte
prodejní výstavu DIA výrobků, potřeb pro
diabetiky a výrobků zdravé výživy. Můžete
si dát zdarma změřit glykémii, tlak krve, obsah
tuku a tělesnou hmotnost podle BMI. Se sle-
vou nakoupíte glukometry, testovací proužky,
zdravotní obuv, vitaminy, čaje, bylinné pří-
pravky, sladidla, nápoje, potravinářské do-
plňky, koření, kosmetiku a mýdla. Zatrhněte si
toto datum v kalendáři, přijďte a věnujte ales-
poň jeden den v roce prevenci svého vlastního
zdraví!

Marie Miškolczyová  

Pranostika: Divoké husy na odletu – konec
i babímu létu.

Babí léto je typickým rysem zářijového a čás-
tečně i říjnového počasí a jeho konec otevírá
dveře přicházející zimě. Přes den bývá relativně
teplo, naopak v noci klesají teploty velmi nízko,
často jen málo nad bod mrazu. Proto sledujeme
předpověď počasí, aby nám předčasný mráz ne-
znehodnotil pracně vypěstovanou úrodu. 

Ve správné sklizňové zralosti postupně sklí-
zíme a vhodně uskladníme všechny zimní odrůdy
jablek a hrušek. S plody zacházíme velmi opa-
trně. Malé a mechanicky poškozené nebo defor-
mované ovoce vytřídíme již při česání a co nej-
dříve je zpracujeme na šťávy, mošty nebo je
využijeme v kuchyni.

Od poloviny října je vhodná doba pro výsadbu
ovocných stromků a keřů. V ovocných školkách
nakupujeme pouze zdravý a kvalitní sadbový ma-
teriál. (Možno vhodit objednávku do schránky
v Domě zahrádkářů Čs. armády č. 252.) Při jaké-
koliv manipulaci nesmí u stromku přeschnout ko-

řeny. Je jistější, když na dobu 24 hodin před vý-
sadbou ponoříme rostlinu s kořeny do vody.
V této době můžeme též vysazovat keřový nebo
stromkový rybíz a angrešt, protože na jaře brzy
raší. Keře sázíme tak hluboko, aby byly nejspod-
nější pupeny zakryty zeminou, tj. 10 až 15 cm
pod místem rozvětvení.

Pokud obrýváme půdu pod korunami stromů,
spojíme tuto práci s dodáním organické hmoty,
nejlépe kompostu nebo s přihnojením průmyslo-
vými hnojivy fosforečnými a draselnými. Dusík
můžeme dodat až na jaře. Dávku použijeme raději
nižší, protože přehnojení může být pro ovocné
dřeviny často škodlivější než mírný nedostatek
některého prvku. Také zaoráváme rostliny vytvá-
řející dostatečnou hmotu (peluška, luskoobilní
směska, svazenka, hořčice) na zelené hnojení.

Po opadu listí odstraňujeme nemocné nebo od-
umírající stromy. Potom již shrabujeme padající
listí, které vršíme na kompost. Ryjeme záhony
a připravujeme zahradu na přezimování.

Recept na uskladnění jablečného moštu bez
konzervantů: Vylisovaný jablečný mošt necháme
asi 24 hodin ustát – odkalit. Hadičkou opatrně
stáhneme čirý mošt, který v nádobě zahřejeme
na 70–80 °C, aby se nezničily vitaminy. Poté na-
plníme předem připravené a nahřáté sklenice
(možno i PET lahve) a pevně uzavřeme. V ležaté
poloze a chladném prostředí vydrží déle než rok,
pokud jej pro jeho dobrou chuť a kvalitu nevypi-
jeme dříve. Bohatou úrodu a radost ze zahrady
přeje Vl. Luža

Rady do zahrady – říjen

Prosba zahrádkářům
Dům dětí a mládeže ve spolupráci se Zám-

kem Slavkov připravují pro děti na neděli 11.
října II. ročník Dýňobraní.

Prosíme, všechny zahrádkáře, kteří by mohli
na tuto akci poskytnout dýně vhodné k vydla-
bání (1 ks/ 20 Kč), aby se přihlásili v DDM
Slavkov nebo na tel.: 544 221 708. DDM

Ve dnech 25. 7.–5. 8. se náš farní tábor v Ra-
koveckém údolí proměnil v Divoký západ. Z nás
se stalo 38 zelenáčů, 5 předáků 6 kovbojů, reve-
rend, western zdravotnice a samozřejmě nesměl
chybět sheriff. Byli jsme najati firmou Western
Union na pomoc znovubudované vesnici West
Bridge City, kterou vyrabovali bandité. Nevá-
hali jme a vydali se na cestu. Den a noc jsme pu-
tovali, než jsme do vesnice dorazili. Přivítání ne-
bylo zrovna moc vroucí. Nejdřív nás chtěl
Sheriff zastřelit, ale poté, co jsme mu vysvětlili,
kdo jsme a proč jsme tady, tak se nás ujal s ra-

dostí. Naučili jsme se vařit, vybudovali jsme
farmu, chránili kostel, stavěli mosty, hledali
zlato, převáželi petrolej, měnili zboží s obchod-
níky, a dokonce jsme si zmapovali území.
1. srpna nás navštívili rodiče a příbuzní. Odpo-
ledne bylo plné legrace a dobré nálady. Malý
i velký si mohl vyzkoušet různé disciplíny z naší
kovbojské olympiády. Na nástupu pak byli vy-
hlášeni vítězové. Jako každý tábor nesměla chy-
bět pokladovka. Na cestě k pokladu byla spousta
překážek, které jsme museli splnit, ale nakonec
jsme úspěšně dorazili ke svému cíli. Lucie

Farní tábor „Divoký západ“

X-Terra neboli 10% Železný muž proběhl
poslední srpnovou sobotu za chladného a deš-
tivého počasí v krásném prostředí Slavkov-
ského koupaliště, golfového hřiště a obory.
I přesto, že se trať cyklistiky (MTB) změnila
v blátivé peklo, závodu se zúčastnil rekordní

počet závodníků – 28 mužů a 4 ženy. V kate-
gorii mužů s převahou zvítězil Radovan Ky-
jovský následován Jiřím Hořavou a Radkem
Neužilem, mezi ženami zvítězila Lucie Reš-
ková před Michaelou Vlachovou a Svaťkou
Matuštíkovou. Boris Vlach

Triatlonu nepřálo počasí

Farní tábor Foto: archiv
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SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Požár
Jednoho podzimního večera překvapilo obyva-

tele japonské vesnice zemětřesení. Protože si uvy-
kli častému chvění země, vrátili se po chvíli bez
problémů ke své práci. Nahoře nad vesnicí však
starý rolník zpozoroval, že se moře chová nějak
divně. Jde proti větru, pryč od pevniny.

„Přines mi pochodeň!“ zavolal na svého vnuka,
když si uvědomil, co to znamená. Musí varovat
lidi ve vesnici. Rychle pospíchal ke svému rýžo-
vému poli, které bylo právě připraveno k bohaté
sklizni – byl to jeho celoroční výdělek... 

Zvuk velkého zvonu z vesnice zakrátko ozna-
moval požár. Lidé se rychle vydali po strmém
srázu na kopec, aby zachránili rýži svého souseda.
Mysleli si, že se pomátl. Když vyšli až úplně na-
horu, uviděli na horizontu dlouhou zahnutou
křivku. Obrovská vlna pak narazila na sráz a jejich

domy odnesla s sebou jako zápalky. Dlouho nikdo
neřekl ani slovo. Až později do ticha promluvil
starý muž: „To je důvod, proč jsem zapálil svou
rýži...“ 

„Láska je jedinou věcí, která roste, rozdáváme-
li ji plnou náručí.“ (R. Huchová)

„Chvalte Hospodina, všechny národy, všichni
lidé, chvalte ho zpěvem, neboť se nad námi mo-
hutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věr-
nost je věčná!“ (Žalm 117) 

CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. se schází ve
Slavkově k sobotním bohoslužbám. V říjnu vás
zveme na soboty 10. a 24. 10. na adresu Lidická
307. Začínáme v 9 h společným studiem Božího
slova a od 10.45 následuje úvaha nad biblickým
textem. Kontakt na tel.: 775 789 034 (kazatel
Libor Škrla) http:// www.casd.cz

Vážení občané, v polovině září jste dostali do
svých domů a bytů písemné pozvání k lidovým mi-
siím, které pořádá naše římskokatolická farnost ve
dnech 18.–24. října. Rozdáním těchto pozvánek
jsme vás chtěli upozornit v množství reklam a na-
bídek či volebních agitací na akci zcela jinou, du-
chovní. K podrobnějšímu seznámení s misiemi
vám týden před zahájením nabídneme Farní zpra-
vodaj s informacemi  o programu a významu lido-
vých misií. Nyní se zmíním o žehnání domů, kte-
rými misie začínají, a o slavnosti misijního kříže,
kterým misie vrcholí.

Požehnání domů bude nabídnuto kněžími od
12. do 14. října. Žehnáním vyprošujeme těm, kdo
přebývají v domě (bytě), aby konali dobro a chrá-
nili se před vším, co je rozděluje a vede ke zlému. 

Bůh je pramenem a počátkem všeho požehnání
pro lidi. On jediný je nejvýš dobrý, a všechno, co
stvořil, je dobré. Když se modlíme a říkáme Bohu,
že je požehnaný, tak ho tím uctíváme, hlásáme jeho
slávu a vzdáváme mu díky. Tím, že je člověk hříšný,
se vzdaluje hříchem od dobra a od Boha. 

Již ve Starém zákoně Bůh pověřil lidi, aby vzý-
váním jeho jména udělovali požehnání a v jeho
jménu jím zahrnovali jiné lidi a stvořené věci. Po-
žehnáním Bůh slibuje lidem pomoc a uděluje svou
dobrotu. Když žehnají lidé ve jménu Božím dru-
hým, např. kněží lidem nebo rodiče dětem, vypro-
šují jim tím Boží pomoc a ochranu před zlem. 

Žehnáním domu nebo bytu prosíme Boha, aby
nás znovu obdaroval svou přízní, vírou v něho
a laskavým jednáním k druhým. Hříšným jednáním
je také poznamenáno místo, kde žijeme. Proto se
žehnají také místa, která mají vztah k lidskému ži-
votu, zvláště domy a byty. Žehnání není magický
úkon, vztahující se na věc nebo místo, ale přede-
vším je to modlitba za lidi, kteří v tom domě žijí.
Opakem požehnání je prokletí, neboli přání něčeho
zlého druhém člověku. Někdy se stává, že lidé po-
ciťují působení zla na místě, kde se dříve stalo ně-
jaké zlo, a tak zde prosíme o zlomení působení
zlého. K tomu je však potřebná také ochota obno-
vit vztah k Bohu. 

Misijní kříž je po celou dobu misií v kostele
jako znamení naší spásy a jeho postavení je vyvr-
cholením misijního týdne. Je památkou na tuto
událost. Protože 27. září navštíví Brno papež Be-
nedikt XVI., je reálná možnost, aby spolu se zá-
kladními kameny nových církevních staveb po-
žehnal i tento kříž a zároveň všem, kteří se budou
misií účastnit. Naše město by tak mohlo získat
svým způsobem jedinečnou památku požehnanou

papežem, jehož návštěva bude v našem kraji oje-
dinělá, a která by mohla být prezentována nejen
farností, ale také městem Slavkovem a mohla upou-
tat pozornost zahraničních návštěv a turistů. 

Kříž je z dubového dřeva výšky 2,2 metru na
podstavci z božanovského pískovce výšky 80 cm
s nápisem a má umělecké ztvárnění. Navrhl jej vý-
tvarník Milivoj Husák a realizoval jej sochař Vla-
dimír Matoušek.

Za římskokatolickou farnost
P. Mgr. Milan Vavro, farář

Z farní kroniky: Svaté misie
ve Slavkově 1935

Vhodný čas pro misie byl začátek nového roku
1935. Misie byly také potřebné jako příprava k pro-
hloubení náboženského života. Na misie byly far-
níci pozvaní a připravovaní předem zvláštními le-
táky s misijním programem, které se rozdávaly
dům od domu ve všech třech přifařených obcích.
Svaté misie konali otcové Redemptoristé, přesně
podle stanoveného řádu rozvinutého na 11 dní.
Úvahové promluvy byly přesně podle programu
dvě denně, první ráno a druhá večer. Doba mezi
nimi byla vyplněna promluvami k jednotlivým sta-
vům – k ženám, dívkám, chlapcům a mužům. 

V době sv. misií bylo vykonáno 3500 svatých
zpovědí. Této možnosti využili i mnozí, kteří po řadu
let žili neusmíření s Bohem a do kostela nechodili.
K svatému přijímání přistoupilo 6000 věřících, což
je velké množství. Při misiích byly pořádány slav-
nosti k Božskému Srdci Páně, k Panně Marii, za
duše v očistci a slavnost posvěcení misijního kříže
vždy se slavnostním kázáním. Velká účast věřících
prozrazuje oblibu a zájem o tyto slavnosti.

Co se týká účasti na kázáních, může podepsaný
farář s potěšením konstatovat, že byly velmi četně
navštěvovány. Naději na obnovu náboženského ži-
vota ve farnosti nabízela zmíněná cvičení pro jed-
notlivé stavy, kterých se zúčastňovalo mnoho věří-
cích. Největší účast byla při stavovském cvičení
žen, ale také počet zúčastněných mužů a chlapců
byla obdivuhodná a překvapující. Celkově je
možné zhodnotit, že se sv. misie vydařily i přesto,
že lidé, kterým by misie mohly být opravdu pože-
hnáním, na ně nereagovali.

V roce 1935 zapsal do farní kroniky Hausproto-
koll vom 1882: Mons. Václav Uhýrek, děkan a farář
slavkovský, nar. 24. 9. 1856 Nechvalín, †3.12.1941
Slavkov, pohřben ve Slavkově, farářem ve Slavkově
1894–1941.

Program fiímskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle

8.30 a 18.00, úterý 18.00 bohoslužba pro děti,
čtvrtek 7.00, pátek 18.00, sobota v 7.30.

Slavkovské dny smíření, Zbýšov sobota 3. 10. od
13.00 h.

Mše sv. pro děti, každé úterý, 18,00 kostel
Návštěvy nemocných, budou až v týdnu misií
Mše sv. v penzionu také v týdnu misií
Lidové misie 18. – 24.10.

Úřední hodiny na faře:
středa 9.3–12.00 a 15.30–16.30 pátek 9.30–12.00
Kontakt: T.: 544 221 587,  604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

K lidovým misiím

Informace k papežské
návštěvě

V areálu letiště Brno-Tuřany, bude dostatek
místa pro všechny poutníky. Je možné přijít
přímo na bohoslužbu a vyzvednout si místenku
před vstupem do areálu.

Doprava: Autobusy IDOS dle jízdního řádu.
Vlakem: Vlaky jedou ze Slavkova v 04.13,
05.13, 06.13, 07.07, 08.07, 09.13 do Šlapanic,
odtud pěšky 2,5 km. Je třeba si ve Slavkově
koupit zpáteční jízdenku do Šlapanic. Lze jet až
do Brna a odtud kyvadlová doprava k letišti.
Nazpět jedou vlaky ve 12.33, 13.42, 14.33,
15.42, 16.33, 17.42. Autem: na parkoviště
v Černovicích (značená trasa), odtud kyvadlová
doprava k areálu. Veškeré informace naleznete
na www.farnostslavkov.cz a www.biskup-
stvi.cz/papezvbrne. 

Program návštěvy
Benedikta XVI. v Brně

Sobota 26. září
18.00–21.30 Koncert naděje u letiště Brno-

Tuřany
Neděle 27. září
6.00 Průvod se sochou Panny Marie Tuřanské
6.30 Začátek předprogramu (Duchovní

pásmo se zpěvem a modlitbami, Svědectví
o naději, Představení církve v České repub-
lice, Muzika Hradišťan s Jiřím Pavlicou
a Kantiléna Brno. 

8.50 Přílet prezidenta České republiky Václava
Klause

9.20 Přílet Svatého otce Benedikta XVI., pro-
jíždění Svatého otce v papamobilu a žehnání
věřícím

10.00 MŠE SVATÁ, Modlitba Anděl Páně
12.45 Odlet Svatého otce
13.00 Odlet prezidenta České republiky
13.00–15.30 hudební pásmo (Posádková

hudba Olomouc, Kyjovánek, Chrámový
sbor a kapela ze Starého Lískovce, Schola
BiGy Brno, Cantate).

Využijte možnosti inzerovat
na webu

Inzerce již od 200 Kč/týden
info@bmtypo.cz

www.veslavkove.cz
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

VIDEOPÒJâOVNA DÁLE NABÍZÍ
• ·irokou nabídku prodejních filmÛ na DVD

v‰ech ÏánrÛ za zajímavé ceny.

• Totální v˘prodej v‰ech VHS.

• Pro na‰e zákazníky jsme roz‰ífiili ‰irokou na-
bídku ‰perkÛ ze stfiíbra, chirurgické oceli
a oceli.

• BiÏuterii rÛzn˘ch odstínÛ ve spoustû barev
a zajímav˘ch tvarÛ vãetnû vlasov˘ch doplÀkÛ.

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po + St + Pá 9–12 h   14–19 h
Út + ât 14–19 h
So 9–11    17–19 h

Slavkov, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

ANDùLÉ A DÉMONI. TOM HANKS. Film, kter˘ pfiedchází „·iffie mistra Leo-
narda“, sleduje historické stopy v akci nabitém pátrání uvnitfi katakomb,
katedrál, zapeãetûn˘ch krypt a tûch nejtajnûj‰ích hrobek na Zemi.

X-MEN ORIGINS WOLVERINE. HUGH JACKMAN. Vzru‰ující akãní thril-
ler se zamûfiuje na tajemn˘ pÛvod Wolverina, odkr˘vá jeho impozantní mi-
nulost plnou romantiky a násilí a zlovûstn˘ program ZbraÀ X.

DVOJÍ HRA. JULIA ROBERTS, CLIVE OWEN. Pfiechytraãit. Pfiekonat. Pfie-
hrát. Pfievézt….a pak uÏ jen pfievést prachy. Ukrást 40 milionÛ je snadné.
Vûfiit si navzájem je hor‰í.

STRÁÎCI-WATCHMEN. Pí‰e se rok 1985 a superhrdinové se spojili, aby
odpovûdûli na vraÏdu jednoho z nich. Brzy objeví ìábelsk˘ plán, kter˘
staví celé lidstvo do smrtelného nebezpeãí. SnaÏí se zastavit hrozící zkázu,
ale zji‰Èují, Ïe sami jsou terãem úplného vyhlazení.

PEKLO S PRINCEZNOU. TEREZA VO¤Í·KOVÁ, JI¤Í MÁDL. Co se stane,
kdyÏ královské dûti odmítnou sÀatek z donucení? Bude svatba? Nebo
válka? Bude spousta legrace a krásn˘ pfiíbûh o lásce, která je silnûj‰í neÏ
samotné peklo.

KDOPAK BY SE VLKA BÁL. DOROTKA DùDKOVÁ, JITKA âVANâAROVÁ,
PAVEL ¤EZNÍâEK, MAREK TACLÍK. Terezka zboÏÀuje pohádku O ãervené
Karkulce, má starostlivé rodiãe a nejlep‰ího kamaráda ·imona. âeká ji
velké dobrodruÏství. Ve snaze zachránit pravou maminku bude ãelit mno-
h˘m nebezpeãím a moÏná i hladovému vlkovi.

SEDM ÎIVOTÒ. WILL SMITH. MuÏ, kter˘ hledá cestu, jak odãinit své mi-
nulé hfiíchy. Zjistí, Ïe má schopnost zmûnit osudy sedmi cizích lidí, ktefií
si zaslouÏí druhou ‰anci. Pak se zamiluje do Ïeny, která mezi nû patfií,
a musí se rozhodnout, zda odhalí své tajemství i za cenu toho, Ïe svÛj plán
nedokonãí.

DRAGONBALL – EVOLUCE. Na motivy jednoho z nejpopulárnûj‰ích ja-
ponsk˘ch seriálÛ manga vznikl film, kter˘ sleduje osudy mladého bo-
jovníka pfii jeho velkolepém dobrodruÏném putování za odhalením
osudu…a za záchranu svûta pfied silami temnot.

ODPOR. DANIEL CRAIG. Film podle neobyãejného skuteãného pfiíbûhu
o rodinû, cti, odplatû a spáse ve 2. Svûtové válce. Tfii bratfii svádí primi-
tivní zápas o pfieÏití, kter˘ se mûní v nûco mnohem dÛleÏitûj‰ího - moÏ-
nost pomstít smrt sv˘ch blízk˘ch tím, Ïe zachrání tisíce ÏivotÛ jin˘ch.

ARN TEMPLÁ¤. Pfiíbûh pln˘ válek a intrik, pfiátelství a zrady, ale i lásky.
Arn a Cecílie bojují o holé Ïivoty, ale i ve víru v Boha, musí se nauãit
vyrovnat se zlem a pfiekonat fyzické strádání.

ZNOVU 17. ZAC EFRON, MATTHEW PERRY. Zábavná a pohodová kome-
die, která si pohrává s ãasem a dokazuje, Ïe nejlep‰í rok va‰eho Ïivota
je ten, kter˘ proÏíváte právû teì.

AGENT Z VESMÍRU. Zloãinecká banda z umírající planety pfiichází na
Zemi a snaÏí se o definitivní vyhlazení lidské rasy. Mimozemsk˘ agent
a mladá hrdinka jdou do velkolepé bitvy, která rozhodne o osudu svûta.

NEZVANÁ. ELIZABETH BANKS, DAVID STRATHAIRN. Skuteãnû dûsivá fil-
mová zku‰enost s ‰okujícím závûrem.

KÁMO· K POJLEDÁNÍ. Svûdka… Dostal toho nejhor‰ího. Komická
úvaha na téma, jak˘ je skuteãn˘ v˘znam pfiátelství.

ZRÁDCE. KdyÏ jedno z vy‰etfiování zavede agenta FBI na stopu nebez-
peãného mezinárodního spiknutí, zdá se, Ïe v‰echny stopy vedou k b˘-
valému veliteli americk˘ch speciálních operací, kter˘ má kontakty na te-
roristické organizace  a objevuje se na místû ãinu kdykoliv se nezdafií
nûjaká operace. Jaká je tedy spojitost mezi ním, útûkem z vûzení v Je-
menu, bombov˘m útokem v Nice a loupeÏí v Lond˘nû….

LÁSKA A TANEC. Îivotem znudûn˘ uãitel potkává okouzlující taneãnici.
Oba se snaÏí získat nejen srdce toho druhého, ale spoleãnû i titul na Svû-
tovém ‰ampionátu ve swingu.

FLYN CARSENS 3 – JIDÁ·ÒV KALICH. NOAH WYLE. Skupina b˘val˘ch
agentÛ KGB se snaÏí obnovit slávu Sovûtského svazu pomocí nesmrtelné
armády upírÛ. Na vzkfií‰ení Vlada Draculy je ale potfieba Jidá‰Ûv kalich,
kvÛli kterému unesou profesora historie.

V neděli 27. září od 17 h. proběhne koncert
k 10. výročí kapely, a to ve stanu na zahrádce
Zámecké restaurace Austerlitz ve valech slav-
kovského zámku. Kromě základní sestavy
Osady uslyšíte hosty Broňka Černého, Janu
Opavovou a chybět nebude ani Jirka „Karas“
Pola. Speciálním hostem pak budou Poutníci.
Vstupné je 90 Kč a lístky jsou v předprodeji
na pokladně zámku.

Slavkovská country skupina OSADA se v le-
tošním roce v plné síle dožívá svého 10-letého
jubilea a to je jistě příležitost k malému ohléd-
nutí. Snad začnu několika čísly: v uplynulém
desetiletí jsme odehráli k dnešnímu dni 234 ve-
řejných produkcí na celkem 62 různých místech!
Daleké výpravy nás nikdy nelákaly a hrálo se
převážně v bezprostředním okolí Slavkova, ale
například v r. 2004 jsme rádi přijali pozvání do
holandského Austerlitzu hrát na oslavách
200. výročí jejich obce.

Fakt, který hodnotím mimořádně pozitivně je,
že kapela za celou dobu své existence nezměnila
své složení a hraje v sestavě: Olda Mikuš (ky-
tara), Milan „Ebla“ Slezák (sólové kytary), Karel

Fikar (basová kytara), Jura Kubík (banjo, fou-
kací harmoniky) a v alternaci dvojice bubeníků
Zdeněk „Ampík“ Andrla a Libor Holec. Od za-
čátku s námi v případě, že mají Poutníci volno,
vystupuje také stálý host Jirka „Karas“ Pola.

Osada hrává většinou na tanečních zábavách
ve stylu country, ale bývá zvána i na firemní akce
případně soukromé oslavy. Některé její pro-
dukce osvěžují svými vstupy hosté z řad kama-
rádů, případně taneční vystoupení skupin Junico
(Slavkov) nebo Honky Tonk (Brno).

K letošnímu výročí si Osada nadělila CD se
svými nejznámějšími songy, které pokřtila
v květnu. Před několika dny jsme si věnovali
další dárek v podobě zprovoznění vlastních we-
bových stránkek www.osada-slavkov.cz, na
nichž budeme své příznivce informovat o dění
v kapele, o připravovaných akcích apod.

No a vrcholem letošních oslav bude výše uve-
dený koncert 27. 9., kterým bychom chtěli po-
děkovat svým sponzorům za vydatnou podporu,
ale také všem svým fandům, jejichž zájem nás
nejvíce motivuje k další činnosti. Za celou
Osadu srdečně zve Karel Fikar 

OSADA vás zve na koncert k 10. v˘roãí svého vzniku

V úterý 15. září byla slavnostně otevřena
nová čerpací stanice Shell na obchvatu města.

Slavnostního zahájení provozu čerpací stanice
se zúčastnila delegace z japonského města Ten-
ryu, Tokia a z Tchai-wanu, zástupci Městského
úřadu ve Slavkově, zástupci společnosti Shell
a skupina spřátelených motorkářů. V úvodu se
ujal slova jednatel společnosti Tenryu pan
Roman Benda, který ve svém krátkém projevu
především poděkoval všem, kteří se na vybudo-
vání čerpací stanice podíleli. Zástupce společ-
nosti Shell, ing. Aleš Holan, mj. uvedl, že slav-
kovská čerpací stanice je 151. v České republice

Nová ãerpací stanice byla slavnostnû otevfiena
a popřál jí hodně spokojených zákazníků. Se
svou zdravicí vystoupil i prof. Akihiro Ishikawa
z Japonska. Po přestřižení pásky a oficiálním za-
hájení provozu následovala neformální přátelská
zábava. Návštěvníci slavnostního otevření si pro-
hlédli interiér čerpací stanice a měli možnost
ochutnat rautové dobroty.  

Po zkušenostech s čerpací stanicí Tenryu bylo
u nové „benzinky“ vybudováno velké odstavné
parkoviště i pro kamiony. Větší jsou i možnosti
občerstvení – nebudou chybět teplá jídla, pro-
dukty rychlého občerstvení, kvalitní káva, pečivo
atd. red.

Nová ãerpací stanice Shell Foto: 2x B. Maleãek Roman Benda

OSADA
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Moje konto
Vzpomínka na prostou ženu

29. 9. t. r. uplynulo čtvrt století ode dne, kdy
zemřela malířka Ludmila Procházková. Naro-
dila se 25. 12. 1903 v Heršpicích u Slavkova.
39 let svého tvůrčího života prožila ve Slav-
kově. Odborníci řadí její dílo do realistického
naivního umění. Její obrazy jsou motivovány
vzpomínkami na život v mládí. Byly vystaveny
i na Světové výstavě v Montréalu, kde vzbudily
velký zájem zvláště českých krajanů. 

Malířka
Prostý život dělné mámy provoněný vzpomínkami 
jako jitro svěží písní. 
Když se písně v hrudi tísní, 
bere štětec tvrdou dlaní, zpívá, zpívá vzpomínání…
Čistá je ta píseň její. Noty v barvách vyprávějí, 
lid jak uměl za všech časů do džbánečků sbírat

krásu, 
tu, co mocní nepoznali.

Ona má ten džbánek malý. V jeho barvách štětec
máčí, 

syté tóny barev značí na sklo, papír, dveře skříní. – 
Ať z něj mají také jiní! 

Tak jak brala, tak zas dává, prostě, jako pole klasy.
V tom se tají síla krásy, 
lidu země věčná sláva.

P.S. Verše jsem jí darovala k 74. narozeni-
nám. Velmi ji potěšily a dojaly. L.K.

KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  řřííjjeenn  22000099
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

3. 10. 10.00–20.00 sport. IT Golf Tour 2009 – golfový turnaj golfové hřiště GCA
3.10. od 13.00 spol. Slavskovská iniciativa smíření Zbýšov, sál kult. domu SIS

13.00 seminář na téma „Je víc toho, co nás spojuje, než rozděluje“
16.00 ekumenická bohoslužba u pomníku nad Zbýšovem
18.00 koncert pěveckého sboru Magnificat z Újezdu u Brna

3. a 4. 10. sport. 6. závod MČR Slavkov. Závod automobilových modelů areál Auto RC www.arcslavkov.cz
8. 10. 17.30 kult. Violoncellový koncert. Účinkuje Robert Kružík sál ZUŠ ZUŠ Fr. France

11. 10. 14.00 spol. Zámecké dýňobraní. Ukázky i vlastnoruční úprava a zdobení dýní, soutěže pro děti v portiku slavkov. zámku ZS - A, DDM Slavkov
i dospělé, recepty a ochutnávky dýňových pokrmů a „Strašidelné podzemí.“

16.–25. 10. Dny staročeské kuchyně Zámecká rest. Austerlitz Zám. restaurace Austerlitz
20. 10. 18.00 kult. Slavnostní představení k 50. výročí širokoúhlého kina Jas a vernisáž výstavy kino Jas Zámek Slavkov - Austerlitz

20. 10.–1. 11. přehlídka českých a československých filmů 
Výstava bude přístupná veřejnosti do 1. 11. 2009 vždy v době promítání filmů, tedy v úterý, středu, sobotu a neděli 

22. 10. 17.00 spol. Talkshow Jana Grygara s hosty Národního divadla Brno Divadelní sál zámku Zámek Slavkov – Austerlitz
22. 10. 14.00 spol. Jak léčit onemocnění ledvin. Přednáší Bc. Věra Hubáčková zasedací místnost MěÚ ÚO Svazu diabetiků ČR
24. a 25. 10. sport. 7. závod MČR Slavkov. Závod automobilových modelů areál Auto RC www.arcslavkov.cz
Výstavy
do 9. 11.   výst. Výstava „Ostrovy bytí“ Marie Steiner. Obrazy, objekty, sklo Galerie OK Zámek Slavkov - Austerlitz
do konce sezony 2009 výst. Výstava sbírky motýlů a fotografií Bedřicha Malečka a Otmara Beránka. Vstup volný galerie před pokladnou Zámek Slavkov - Austerlitz
do 15. 10. 2009 výst. Výstava známek s napoleonskou tematikou galerie v přízemí zámku Zámek Slavkov – Austerlitz
Otevírací doba zámku je v měsíci říjnu út–ne 9.00–16.00 hodin.

Dlouho se slavkovským rybářům nedařilo
najít cestu, jak vyčistit malý rybník ve Slavkově.
Jejich snahy mařily technické komplikace, pro-
tože rybník nemá odtok, kterým by se dal vy-
pustit. Nemalé byly také obavy z přítomnosti vět-
šího množství nevybuchlé munice, která se do
rybníka měla dostat během 2. světové války.

Až na podzim loňského roku byly zahájeny,
s využitím dotací SFŽP ČR (Státní fond život-
ního prostředí ČR), práce na vyčištění a obnově
rybníka, kteréžto skončily letos na jaře jeho opě-
tovným předáním rybářům (foto z probíhajících
prací i slavnostního předání si můžete prohléd-
nout na adrese www.momrs-slavkov.cz).

Je sobota 12. září brzy ráno. Na Malý rybník
se začínají scházet organizátoři Dětských rybář-
ských závodů, které ukončí devítiměsíční dobu
hájení, která pomohla přírodě vzpamatovat se
z „chirurgického zákroku“, kterým byl rybník
zbaven bahna, starých a nemocných stromů a ne-
vzhledných betonových zdí starého bazénu.

Ve Slavkově se dlouho podobná akce neko-
nala, nikdo si tedy netroufne odhadnout kolik
dětí přijde. Nakonec to nedopadlo nejhůře – 27
závodníků (včetně tří děvčat) není na první pokus
vůbec špatný výsledek.

Po prezentaci a přivítání všech příchozích od-
startoval startér samotný lov. Záhy jsou na břehu
první úlovky. Někomu se daří víc, někomu méně,
ale nenudí se nikdo. 

Krátce po 12. hodině startér závody ukončil.
Šťastní výherci si odnesli domů celkem 9 kaprů.
Současně s posledním kaprem jsou známé i vý-
sledky. Soutěžilo se celkem ve třech kategoriích:

první ulovená ušlechtilá ryba, největší ulovená
ryba, nejvyšší počet dosažených bodů. Vítězové
jednotlivých kategorií jsou Lucie Obořilová za
první ulovenou rybu, Vojtěch Konečný chytil nej-
větší rybu (kapra 56 cm) a celkově vyhrál (o pou-
hopouhý jeden bod, což je 1 cm nebo jeden ka-
rásek!) Lukáš Nohel s počtem 287 bodů.

Poděkujme touto cestou nejen pořadatelům,
ale také sponzorům, díky kterým mohou být po-
řádány takovéto akce nejen pro rybářskou mlá-
dež. Zejména Město Slavkov přispívá pravidelně
naší organizaci  finančně na činnost s mládeží

Obavy z nepřízně počasí se ukázaly liché.
Dětí, závodících i diváků si na Malý rybník našlo
cestu dost. Všichni odcházeli spokojení a s úsmě-
vem. A tak by to mělo být. 

Za MO MRS Slavkov u Brna Miroslav Čer-
mák, vedoucí dětského rybářskéhokroužku 

Dětské rybářské závody

Odborná porota minulý týden vy-
brala nejlepší firmy a živnostníky Ji-
homoravského kraje. Soutěže Zlaté
stránky Živnostník roku a Vodafone
Firma roku již čtvrtým rokem vy-
hlašují Hospodářské noviny. Na dru-
hém místě mezi podnikateli skončil
řezník František Kuda ze Slavkova
u Brna.

„V oboru se vyučil už můj děde-
ček, a to v roce 1905 ve Vídni,“ popisuje rodin-
nou tradici František Kuda, který zaměstnává už
26 lidí. I když říká, že již pomalu stárne, tradice

prý rozhodně neskončí. V řadě jsou
syn i vnuk. „Je na něm zajímavé, že
se stále vyhýbá práci pro řetězce
a vše si dělá sám,“ říká porotce
Roman Mikluš ze společnosti Medi-
atel. Dodává, že zná lidi, kteří váží
i dalekou cestu, jen aby si koupili
uzeniny od pana Kudy.

Blahopřejeme panu Kudovi k do-
saženému úspěchu a nám, zákazní-

kům, přejeme ve Slavkově více takových pocti-
vých, pracovitých a schopných živnostníků.

red.

Mezi nejlep‰í Ïivnostníky roku na jiÏní Moravû patfií Franti‰ek Kuda

Franti‰ek Kuda

Úãastníci dûtsk˘ch rybáfisk˘ch závodÛ Foto: 2x R. Lánsk˘
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O smírčích křížích a dalších kamenných památkách (18)

Motoklub Austerlitz informuje
Vážení čtenáři, tak, jak se krátí léto, také je

motoristická sezona již za polovinou všech pod-
niků, srazů, výstav i závodů. Minulý týden se
konal tradiční a populární závod v Kyjově třídy
klasik, volná třída Supermono a jízda osobností.
Za velmi příznivého počasí přihlíželo závodům
několik tisíc spokojených diváků a mezi nimi
i mnoho Slavkováků. Začátek závodu byl obo-
hacen vystoupením kaskadéra pana Josefa Sršně
se spolujezdkyní, který předvedl neskutečné
jízdy několik metrů po zadním kole za velkého
potlesku diváků. I letos byl přítomen šestiná-
sobný mistr světa Jim Radmen, který s úsměvem
podával ruku a ochotně podepisoval svoje po-
třeby a programy. Je to hezký pocit pro pamět-
níky být v jeho blízkosti a vidět ho na vlastní oči
– tuto tak významnou osobnost světového sil-
ničního motocyklového sportu. Jen jemu čeština
a nám zase angličtina chyběla. Několik mladých
hochů a párů to napravilo, jak jsem odposlechl.
Odpolední přestávku vyplnila Motoparáda
2009, ve které se představili mistři řidítek mi-
nulých let: Frenky Mrázek, Jim Radmen, J.
Zavrtálek, Jan Dobiáš ml., Karel Hanika, Miro-
slav Frodl, Eda Klimek, Antonín Kružík, Fr. Va-
řacha a Zd. Židlík. Bylo to nádherné. Nejsem

závistivý, ale těmto pořádajícím městům tuto at-
mosféru přece jen trochu závidím. 

Je nutné  opět se zmínit o našem mladém zá-
vodníkovi Oldovi Hanákovi, který ve volné třídě
do 250 ccm jezdil sedmý mezi patnácti stopěta-
dvacítkami a dvanácti dvěstěpadesátkami, aby
dojel na devátém místě. Sám jel na motorce 125
SP Aprilia- jediné sportovní verzi. Je to úcty-
hodný výsledek. Jen aby vydržely prostředky
pro tento hezký, ale velmi drahý sport. 

MK Asterlitz pořádal 12. září závod Auster-
litz cross-fest-nr.1 na juniorské závodní trati fy
Likos. Mladí závodníci motokrosu se předsta-
vili ve 3 třídách: 50 ccm, 65 ccm a 85 ccm, takže
Slavkov moc motorkářsky nezaostává. Hodno-
cení i výsledky těchto závodů budou v příštím
čísle zpravodaje. Těchto závodů se zúčastnilo
přes 50 závodníků všech tříd, i když  se jely na
Moravě ještě 3 terénní závody. Závod Cross-fest
zahájil v 8.30 prezident MK a přivítal všechny
přítomné závodníky, příznivce motosportu
i hosty, mezi nimi i místostarostu pana Ing. Do-
ležela, který nám popřál zdárný průběh závodu
a vyjádřil pochvalu za znovu upravenou a pro-
dlouženou trať. Závody se konaly za dobrého
počasí a věřím, že se všem líbily. J.M.

(dokončení z minulého čísla)
Z obecní kroniky Otnic pochází také nákres

zachycující, jak mohl kámen vypadat v době,
kdy se ještě nacházel v polích u Otnic.

Původ kamene nebyl dosud s určitostí objasněn.
Může jít o kámen pamětní, smírčí nebo náhrobní.

Podle nejstarší školní kroniky Otnic, která se
o této památce zmiňuje celkem na pěti různých
místech, to prý byl náhrobní kámen Mikuláše Pa-
běny ml. Voračického z Paběnic: „V r. 1788 byla
ve starém kostele vyzvednuta hrobka Mikuláše Vo-
račického, kterýž byl tam v roce 1591 pochován,
na rozkaz Excelence a přenesena na panské pole
za Chaloupkami. Náhrobní kámen byl na tom poli
až do r. 1886…“ K tomuto podivnému přemístění
hrobky z katolického kostela do polí na-

bízí M. Králová přijatelné vysvětlení: důvodem
mohlo být nekatolické smýšlení Mikuláše Paběny
a jeho manželky Magdaleny z Kounic (viz kniha
Na dobré hodince v Otnicích, Otnice 2003).

Jiný příběh je zaznamenán v kronice obce
Otnic z let 1920-1944. Podle této verze prý v po-
lích původně stávaly kameny dva a byly od sebe
asi 10 m vzdáleny. Druhý kámen však nebyl
nikdy nalezen. Pověst o kamenech vypráví: „Za-
sadili je sem proto, aby připomínaly čas vojny,
v níž se dva vojevůdci na onom místě v nepřátel-
ství setkali a zde podali důkaz rozvahy a stateč-
nosti. Oba měli stejně vojska, muž zde stál proti
muži pevně jako žula proti žule. Vojevůdci znali
sílu svých vojsk i jejich houževnatost v boji a vě-
děli, že všichni raději padnou, než by s hanbou
ustoupili. Pohled na otevřený krásný kraj, zalitý
žňovým sluncem a vonící chlebem, ale vylidněný,

Detail kamene v zámeckém lapidáriu – 
vpravo zešikmený hrot zbraně

Vlevo kresba podle fotografie uveřejněné
v knize M. Králové „Na dobré hodince v Otni-
cích“. Vpravo je nakreslen současný stav do-
chovaného torza.

VELKÝ KÁMEN Z OTNIC VE SBÍRKÁCH ZÁMKU SLAVKOV-AUSTERLITZ (2. část)

Nákres kamene v polích. Moravský zemský ar-
chiv v Brně, Státní okresní archiv Vyškov se síd-
lem ve Slavkově u Brna, fond Archiv obce
Otnice, Kronika obce Otnice 1920–1944, s. 162

neboť všichni sedláci byli ve vojsku, pohled na
krásný kousek světa promluvil k srdcím stateč-
ných vojevůdců. A zželelo se jim tolika zbytečně
promrhaných životů. Vyzvali svá vojska ke klidu
a sebe na souboj. Oba v něm padli. Na těch mís-
tech je vojáci pochovali a jejich hroby poznačili
kameny, aby uchovaly moudrost a statečnost vo-
jevůdců na věčnou paměť.“

Ať už byl původní význam kamene jakýkoliv,
jeho další osud byl smutný. Z kronik vyplývá, že
v roce 1886 byl kámen správcem Hallerem odne-
sen do dvora lichtenštejnského velkostatku, kde byl
rozbit a použit jako dláždění u správcova obydlí.

Někdy ve 20. století došlo k převezení torza do
Slavkova. Nezjistil jsem zatím, kdy a za jakých okol-
ností se tak stalo. Budu rád, najde-li se pamětník
této události, ochotný rozdělit se o svoji vzpomínku.

Matouš Jirák
kamenne.pamatky@centrum.cz

Předškoláci ve skautě
Vážení rodiče, středisko slavkov-

ského JUNÁKA nabízí v letošním
roce možnost  zúčastnit se skaut-
ského programu také pro děti před-
školního věku.

Ve smíšené družince Žabiček přivítáme děv-
čátka i kluky ve věku 4–6 let. Jejich pravidelné
schůzky se konají každý pátek 15–16 hodin ve
skautské klubovně ve Slavkově. Pestrý program
je upraven pro děti předškolního věku formou
her, tvořivých činností, nových kamarádů a do-
brodružství.

Přijďte se s dětmi podívat na první schůzku,
která tento pravidelný celoroční program otevírá
v pátek 25. září v 15 hodin na klubovně.

Veškeré další informace u vedoucí na uvede-
ných kontaktech: 732 131 662, F.Hedvika@se-
znam.cz Hedvika Nováková

Fotbal v říjnu
V měsíci říjnu se hrají naše mužstva v domá-

cím prostředí slavkovského stadionu tato mist-
rovská utkání:
Sobota 3. října
SK Slavkov „A“–Sj Velké Pavlovice, 15.30 h.
Sobota 10. října
SK Slavkov „A“–So Kostice, 15.00 h.
Neděle 11. října
St. a ml. přípravka SK Slavkov–SK Vyškov „B“,
10.00 h.
Sobota 17. října
St. a ml. žáci SK Slavkov–AFK Tišnov, 9.00
a 10.45 h.
dorost SK Slavkov–So Hodějice, 12.30 h.
SK Slavkov „B“–So Hodějice, 15.30 h.
Neděle 18. října
St. a ml. přípravka SK Slavkov–Framoz Rousí-
nov, 10.00 h.
Sobota 24. října
SK Slavkov „A“–Sj Rohatec, 14.30 h.
Sobota 31. října
St. a ml. žáci SK Slavkov–SK Slatina, 9.00
a 10.45 h.
SK Slavkov „B“–So Lovčičky, 14.00 h.

Zveme všechny naše příznivce do ochozů sta-
dionu. Přijďte povzbudit hráče v boji o mistrov-
ské body! rs

Vystoupení Osady
Zveme vás v sobotu 17. říjnu od cca 19

hodin do restaurace Gól na Zlaté Hoře – k po-
slechu i tanci hraje skupina Osada.

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz
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Slavkov u Brna, Za Branou 279

• Pokládáme koberce i PVC!
• Nav‰tívíme vás se vzorky

ZDARMA!
• Va‰e prostory zmûfiíme

ZDARMA!
• ZboÏí vám pfiivezeme ZDARMA!

KOMPLETNÍ SERVIS: OTEVÍRACÍ DOBA:

Pondûlí–pátek: 9–17 h

KONTAKTY:

Tel.: 544 227 555,
777 769 975,
608 416 887

E-mail: kobercem@volny.cz

KOBERCE PVC

www.koberce-pvc.cz

Poradenská kancelář pro léčebnou
metodu MUDr. Jonáše
• Na základě měření přístrojem Salvia sestavím individuální toxickou mapu

organismu a navrhnu optimální detoxikační postup.
• Detoxikace čistě přírodními prostředky originální informační a rezonační by-

linné preparáty, které zbaví organismus toxinů ze životního prostředí, z po-
travin, metabolitů i infekcí a především skrytých infekčních ložisek, jež jsou
společně s výše uvedenými toxiny hlavní příčinou civilizačních nemocí.

• Vhodné pro děti i dospělé.
• Doplňkový prodej přírodních vitaminů a minerálů.
• Prodej výrobků aloe vera.

Objednávky na tel.: 604 994 476, Marie Zdražilová, Čelakovského 839, Slavkov
www.jonas-klub.estranky.cz, e-mail: zdrazilova.m@email.cz

Správnou odpověď pošlete na mailovou ad-
resu info@bmtypo.cz nebo poštou na adresu:
Sl. zpravodaj, Brněnská 642, Slavkov u Brna

nejpozději do 15. října. Úspěšní řešitelé budou
zařazeni do slosování. Vítěz obdrží od Zámecké
restaurace Austerlitz poukázku v hodnotě

1000 Kč na konzumaci v Zámecké restauraci.
Druhý a třetí v pořadí získá od vydavatelství
BM typo knihu. red.

Velká soutěž o ceny se Zámeckou restaurací Austerlitz

Losování v Zámecké restauraci

Soutěžní fotografie • Soutěžní fotografie

Soutěžní fotografie • Soutěžní fotografie

Foto: J. Blažek

Vyhodnocení soutěže z minulého čísla: na obrázku byl pražský
herec Václav Postránecký.

Ze správných odpovědí vylosovali zástupci Zámecké restaurace
Austerlitz tyto výherce:

1. cena – poukázku na 1000 Kč do Zámecké restaurace Aus-
terlitz získává Lucie Vozdecká, Slavkov

2. cena – knihu získává Iveta Lokajová, Slavkov
3. cena – knihu získává Tamara Fikarová, Slavkov

Poukázku si výherce vyzvedne v Zámecké restauraci Austerlitz
a knihy dostanou výherci v redakci zpravodaje. Otázka: V letošním roce navštívila slavkovský zámek jedna známá

pražská herečka (na fotografii vlevo vedle A. Šilhánka). Kdo to byl?

Je tomu přesně dvacet roků, co byla zapálena
vápenka a zahájeno zpracování cukrové řepy
v místním cukrovaru. Tehdy ještě nikdo netušil,
že tato řepná kampaň bude opravdu poslední.

Vše začalo a šlo podle plánu. V měsíci říjnu
byla plněna denní kapacitní norma ve zpraco-
vání cukrovky a rovněž výroba cukru odpovídala
výtěžnosti. V průběhu listopadu se stav zhoršil
natolik (vysoké % ztrát v rafinérii), že bylo roz-
hodnuto vedením podnikového ředitelství cuk-
rovarů Uherské Hradiště ukončit zpracování řepy
v závodě 08 Slavkov u Brna. Pro zaměstnance
cukrovaru a brigádníky to byl šok. Nakoupená
základní surovina se postupně odvážela do cuk-
rovarů Hodonín a Hrušovany nad Jevišovkou.

1. Fabrika nutně potřebovala celkovou rekon-
strukci včetně nové moderní technologie jak
zpracování, tak i výroby cukru.

2. Město Slavkov u Brna zase plánovalo ob-
chvat města v části, kde byly řepné splavy
a hlavní váha pro příjem a nákup řepy.

3. Do toho všeho se zapletl 17. listopad 1989
a vrchol cukrovaru byl zpečetěn.

V životě se vše měří časem. Je čas setí, zrání
a sklizně. Vždy něco začíná a jednou končí.

Konec ale bývá větši-
nou smutný. Nejinak
tomu bylo při zániku
cukrovaru. Co dodat:
Kdo jednou ztratil
práci, ten ví, co byla
jistota. 

Co nám dnes při-
pomíná cukrovar?

Majestátně stojící
cukrovarnický komín,
součástí byl a zůstal
rybník, kalová pole,
řada domků pro děl-
níky, dříve hospodářský dvůr (Rybník) s pol-
nostmi, administrativní budova s ubytovnami,
torzo řízkové váhy, železniční vlečka, která
nikam nevede a dvě vily (tzv. Červená a Bílá),
které nechal ve 20. letech minulého století po-
stavit německý průmyslník a poslední majitel
Hermann Redlich. Ten byl řadu let majitelem
a společníkem prosperujícího cukrovaru ve Slav-
kově u Brna, tehdy čtvrtého největšího cukro-
varu na Moravě. Po znárodnění byl cukrovar ma-
jetkem státu. Vystřídalo se zde několik ředitelů

Poslední řepná kampaň

a vedoucích výroby, v současné době ještě žijí-
cích pamětníků.

Z historie cukrovaru víme, že slavkovský cuk-
rovar zahájil svou činnost 1872 a ukončil v roce
1989. Éra výroby cukru trvala celých 117 let. 

A pozvánka na závěr. Prostřednictvím Slav-
kovského zpravodaje zveme všechny bývalé pra-
covníky cukrovaru na opětné setkání po roce.

Kdy: v pátek 2. října v 15 hodin
Kde: Zámecká vinárna (u Edy) Slavkov

u Brna. A.H.

Cukrovar v 60. letech 20. století Foto: F. Novák
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• plně klimatizované prostředí
• vzduchotechnika
• kvalitní certifikovaná kola
• profesionální lektoři
• individuální přístup + poradenství
• lekce každý den
• speciální lekce Spinning + posilování
• akce
• možnost soukromých lekcí

PŘIJĎTE NA SPINNING A HUBNĚTE ZDRAVĚ A TRVALE!

Koláčkovo nám. 681
naproti Úřadu práce

Slavkov u Brna
Tel.: 737 114 045

SPINNING® CLUB SLAVKOV

Junák v srpnu a září 
Příměstský tábor

Letošní příměstský tábor zavedl
účastníky mezi Indiány. Četli jsme si
příběh o Indiánech a snažili se jím být
co nejvíce podobní. Ve skautské klu-
bovně pobíhalo 27 dětí rozdělených do
kmene Apačů, Huronů a Šošonů (toto
pořadí se shoduje s pořadím v celotá-
borové hře). Pondělí a úterý jsme trá-
vili na skautské klubovně a hráli indi-
ánské hry. Ve středu jsme navštívili
dětské muzeum v Brně a následně halu
plnou her pro děti – Bongo, kde jsme
se pořádně vyřádili. Jelikož nám celý
týden počasí přálo, ve čtvrtek jsme se
vydali k slavkovskému rybníku. Od-
poledne se nám před klubovnou obje-
vil velký indiánský stan-tee pee a kdo
chtěl, mohl v něm ze čtvrtka na pátek
přenocovat. V pátek, už jako správní
indiáni, jsme dobojovali naši celotábo-
rovou hru a každý byl řádně odměnen.
Ve večerních hodinách se za klubo-
vnou konal táborák pro děti i rodiče,
který ukončil letošní příměstský tábor.

Den pro skauty
Zajistit další opravy na naší klu-

bovně se podařilo díky nové akci v ka-
lendáři nejen skautů. Poslední den Pří-
městského tábora probíhal také Den
pro skauty. Rodiče dětí, současní i bý-
valí dospělí členové, zkrátka několik
desítek příznivců Junáka Slavkov po-
mohlo finančně i materiálně zajistit
několik oprav naší budovy. 

Podrobné informace sdělí vedoucí
oddílů. Získané prostředky budou vy-
užity pro výměnu oken v klubovně
světlušek a skautek.

Nováčci v září
Všechny oddíly Junáka přivítaly na

začátku září nové členy. Stezka Kulha-
vého Bizona a indiánské odpoledne, na
které jsme upozornili v tisku a na webu
www.veslavkove.cz, byli prvními
skautskými událostmi pro žáky prvních
stupňů slavkovských ZŠ. Rodiče i děti,
které tento termín nestihli, zveme k ná-
vštěvě některé ze schůzek Junáka na
klubovně. Termíny zjistíte ve vývěsce
Junáka na Komenského náměstí.

Poděkování
Chceme vyjádřit naše poděkování za

podporu rodičům našich členů, součas-
ným i bývalým činovníkům i ostatním
příznivcům skautingu. Jak nám různé
formy podpory pomáhají, dokáže sdě-
lit každý účastník příměstského tábora,
pokud se ho zeptáte na vynikající
obědy v Hotelu Florian. Manželům
Florianovým děkujeme rovněž za
pomoc se zajištěním Dne pro skauty.
Výsledky pomoci a změny jsou na klu-
bovně patrné již dnes, další zútulnění
klubovny bude patrné do zimy.

Vážíme si dlouhodobá podpory
mnoha lidí při uvedených akcích, na
letních táborech i jindy během roku.
Děkujeme vám.

Vedoucí oddílů Junáka Slavkov
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KINO JAS SLAVKOV ¤ÍJEN 2009
3. 10. sobota 19.30 hod. POKOJ V DUŠI 97 min.
4. 10. neděle 19.30 hod. Příběh  tří kamarádů, jejichž přátelství přetrvalo od dětství do současnosti. Mnohé věci se změnily, ale přátelství pomůže návratu

do normálního života. Režie: V. Balko. Hrají: J. Hanzlík, H. Krajčiová a další. Úspěšný slovenský film.
Vstupné: 65, 70 Kč Mládeži přístupno od 12 let

6. 10. úterý 19.30 hod. DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA 85 min.
7. 10. středa 19.30 hod. Film Miloše Formana podle slavného divadelního představení J. Šlitra a J. Suchého. Jazzová opera vznikla v 60. letech minulého

století. Hrají: J. Suchý, D. Zázvorková, P. Stach, P. Píša, T. Hálová.
Vstupné: 75, 80 Kč Mládeži přístupno

10. 10. sobota 19.30 hod. ŽIVOT JE BOJ 105 min.
11. 10. neděle 19.30 hod. O některé sny se vyplatí bojovat. Akční příběh o mladíkovi, který se pokusil vlastní osud vyřídit v nerovném souboji. Film USA.

Vstupné: 65, 70 Kč Mládeži přístupno od 12 let

13. 10. úterý 19.30 hod. MUŽI V ŘÍJI 114 min.
14. 10. středa 19.30 hod. Nový český film se odehrává v malé jihomoravské vesnici Mouřínov, v níž končí silnice. Obyvatelé touží stát se obcí

„průjezdní“, a protože je mezi nimi přeborník ve vábení jelenů, vynaloží velké úsilí, aby se v obci konalo mistrovství Evropy
v této ojedinělé, avšak zajímavé disciplíně. Veselá komedie o velkých věcech. Režie: P. Sedláček. Hrají: J. Plesl, E. Vrbková,
J. Hanzlík, M. Vančurová, P. Zedníček, J. Lábus a další.
Vstupné: 65, 70 Kč Mládeži přístupno

17. 10. sobota 19.30 hod. NOC V MUZEU 2 105 min.
18. 10. neděle 16.30 hod. Opět se setkáváme s Larrym Daleyem, který tentokrát zavítá do rozsáhlých prostor největšího muzejního komplexu na světě.

Některé exponáty jsou převezeny do Washingtonského archivu. Film USA.
Vstupné: 65, 70 Kč Mládeži přístupno

19. 10. pondělí SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI VÝROČÍ KINA JAS S VERNISÁŽÍ VÝSTAVY

18.00 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY

cca od 19.00 hod. UTRPENÍ MLADÉHO BOHÁČKA 90 min.
Vtipná komedie o vesnickém mládenci, kterého maminka nutí do ženění. Už to zkusila i s inzeráty, ale žádná známost se nakonec
nevyvedla. Tonda je totiž přesvědčen, že „ženský nejsou pro něj a on není na ženský“. Až setkání s náhodnou stopařkou změní
jeho dosavadní život. Hrají: Pavel Landovský, Stella Zázvorková, Regina Rázlová, Jorga Kotrbová aj. Film ČSSR z r. 1969.
Vstupné: zdarma Mládeži přístupno

FESTIVAL ČESKÝCH A ČESKOSLOVENSKÝCH FILMŮ K 50. VÝROČÍ OTEVŘENÍ ŠIROKOÚHLÉHO KINA

20. 10. úterý 19.30 hod. SVĚTÁCI 99 min.
Trojice venkovských fasádníků pracuje na montáži při obnově pražské zástavby. A když už se dostali do hlavního města,
rozhodnou se, že by neškodilo si tady pořádně užít a vyhodit z kopýtka. Aby nedělali ostudu, nechají si dokonce dát „lekce“
společenského chování a bontonu, přičemž svého školitele, jímž není nikdo jiný než Oldřich Nový, málem nechtěně zdeptají.
Zkušená a podnikavá obyvatelka jednoho z jimi opravovaných domů  jim pak připraví opravdu  nečekané a silné zážitky... 
Hrají: Jiří Sovák, Vlastimil Brodský, Jan Libíček, Jiřina Bohdalová, Jiřina Jirásková, Iva Janžurová, Jiřina Šejbalová, Oldřich Nový
a další. Režie: Zdeněk Podskalský. Film ČSSR z r. 1969.
Vstupné: dobrovolné Mládeži přístupno

FESTIVAL ČESKÝCH A ČESKOSLOVENSKÝCH FILMŮ K 50. VÝROČÍ OTEVŘENÍ ŠIROKOÚHLÉHO KINA

24. 10. sobota 19.30 hod. DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ 94 min.
25. 10. neděle 16.30 hod. Nová „doba ledová“ zavede hlavní hrdiny i diváky do ohromného podzemního světa dinosaurů. Je to země nebezpečí,

ohromných tvorů, rostlin pojídajících mamuty, země plná tajemných míst. Animovaný film USA v českém znění. Mluví: J. Lábus,
O. Jirák, Z. Mahdal, K. Brožová.
Vstupné: 65, 70 Kč Mládeži přístupno

FESTIVAL ČESKÝCH A ČESKOSLOVENSKÝCH FILMŮ K 50. VÝROČÍ OTEVŘENÍ ŠIROKOÚHLÉHO KINA

27. 10. úterý 19.30 hod. JÁNOŠÍK. PRAVDIVÁ HISTORIE 130 min.
28. 10. středa 19.30 hod. Nové zpracování filmu o legendárním hrdinovi slovenského národa nejen z pověstí a mýtů, ale i na základě zjištěných nových

faktech o skutečném životě Jánošíka. Koprodukční česko-slovensko-polský velkofilm v českém znění.
Vstupné: 75, 80 Kč Mládeži přístupno od 12 let

Provozovatel ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ Program kina téÏ na: www.veslavkove.cz nebo kina.365dni.cz
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Bučovická 325, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 177, mobil: 602 758 367
Prodejní doba: Po–Pá 8–17 hod., So 8–11 hod.
www.rumpova.cz

Platnost akce: od 26. září do 31. října 2009

ZDARMA
10 KS ŽÁROVEK (60–100 W
DLE VÝBĚRU) V HODNOTĚ 150 Kč
PŘI NÁKUPU NAD 500 Kč. 

Žárovky zdarma obdr-
žíte pouze po odevz-
dání kuponu. Pouze

10 ks na osobu. Platí
na vše (akční i letákové

zboží).

obj. čísla: 049302 (60 W)
nebo 049303 (75 W)
nebo 049304 (100 W).

✁

✁

✃

✃



SIMPLY CLEVER

Pokud Vám na Vašem voze 

opravdu záleží, udělejte 

vše pro to, aby byl na zimu 

v dobré kondici. Objednejte 

jej na zimní servisní 

prohlídku, kde dostane tu 

nejlepší profesionální péči.

V případě nalezení závady 

Vám nabídneme opravu

za zajímavou cenu. 

Nenechte si ujít také 

zvýhodněnou nabídku 

Škoda originálních dílů a 

příslušenství. 

Více informací získáte

u našich servisních poradců. 

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

AUTO-BAYER, s.r.o.
Bučovická 299
684 01  Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 122-3
www.autobayer.cz

ŠkodaService®

ŠkodaOriginální díly®

ŠkodaOriginální příslušenství®

ZIMNÍ SERVISNÍ 

PROHLÍDKA VOZŮ 

ŠKODA OD 12. 10. DO 

30. 11. 2009 ZA 99 KČ

PEČUJTE O NĚJ S LÁSKOU


