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ZDARMA

PROGRAM
VZPOMÍNKOV¯CH A PIETNÍCH SLAVNOSTÍ

U P¤ÍLEÎITOSTI BITVY T¤Í CÍSA¤Ò
Pátek 26. listopadu 
07.00–12.00 Slavkov u Brna – bojov˘ pfiesun s koÀmi

a povozy smûrem na Slavkov
16.45–17.00 ·lapanice – pietní akt na hfibitovû
17.00–18.00 Slavkov u Brna – obsazení mûsta

Slavkova vojsky FrancouzÛ a SpojencÛ
17.30–18.00  ÎuráÀ – Jifiíkovické ohnû
18.00–19.30 Slavkov u Brna – klavírní koncert

v Historickém sále slavkovského zámku
19.00–20.00  Kfienovice – pochodÀov˘ prÛvod vojsk a pietní

akt u hromadn˘ch hrobÛ nad obcí
20.00–21.00 Slavkov u Brna – pochodÀov˘ prÛvod

Rakouské armády mûstem, Pietní akt
u hrobu kancléfie Kounice

19.30–20.00  Tû‰any – pietní akt: uctûní památky
padl˘ch v bitvû

20.30 - 21.30  Tû‰any – ukázka
bitevní scény na hfii‰ti
u starého hfibitova

Sobota 27. listopadu 
08.00–12.00  ·lapanice – burza militárií
09.00–16.00 Slavkov u Brna – kost˘mované prohlídky

zámku s Napoleonem
09.00–09.30 Slavkov u Brna – slavnostní nástup

v‰ech vojsk zakonãen˘ vojenskou pfie-
hlídkou na námûstí

10.00–10.30  Jifiíkovice – pietní akt – poloÏení vûnce u po-
mníku ke TvaroÏné

10.00–13.00  TvaroÏná – polní leÏení na návsi ve TvaroÏné
10.00–11.30  Mokrá-Horákov – bojov˘ pfiesun od Mokré, ob-

sazení TvaroÏné
10.00–13.00  Velatice – lokální pfiestfielky – pochod z Velatic,

obsazení obce TvaroÏná
13.00–14.30 TvaroÏná pod Santonem REKONSTRUKCE

„BITVY U SLAVKOVA“ 
Cena vstupenky 130 Kã, dûti do 120 cm mají
vstup zdarma, pro v‰echny náv‰tûvníky zaji‰tû-
ná zdarma kyvadlová doprava z Brna od hl.
nádraÏí (koneãná trolejbusu) na Rohlenku
a zpût v ãase od 9.30 do 18.00 hod. 

19.00–21.00 Slavkov u Brna – Slavnostní prÛvod
vojsk zakonãen˘ ohÀostrojem

10.00–21.00 Slavkov u Brna – Historick˘ jarmark
s ukázkami lidov˘ch fiemesel 

Nedûle 28. listopadu 
09.00–17.00 ·lapanice – historick˘ jarmark na námûstí
10.00–11.00 Prace – bojov˘ pfiesun na pratecké návr‰í

k Mohyle míru
12.00–13.00 Mohyla míru – slavnostní nástup v‰ech vojsk –

pietní akt 
14.00–14.30 kfiiÏovatka BlaÏovice, Kfienovice, Zb˘‰ov, Prace

– vzpomínková slavnost  

26.– 28. listopadu 2004 – dennû: 
09.00–16.00 Slavkov u Brna – prohlídky zámku, v˘sta-

va Napoleonské války a ãeské zemû, v˘-
stava Múzy na frontu – galerie OK

09.00–17.00 Mohyla míru – v˘stava Napoleonské války
a ãeské zemû

trvale Kfienovice – historické vojenské leÏení – obec-
ní hospoda
Stará po‰ta pozofiická – vojenské leÏení, mu-
zeum, po‰tovna
Tû‰any – historické vojenské leÏení u kovárny

V návaznosti na plnění programu rozvoje
města a schválený rozpočet města na rok
2004 zahájilo Město Slavkov u Brna kon-
cem měsíce března 2004 rekonstrukci vo-
zovky a chodníků v ulici Husova.

Ještě před vlastní rekonstrukcí povrchů
komunikace, veřejného osvětlení a místní-
ho rozhlasu provedli správci  jednotlivých
inženýrských sítí  rekonstrukci, event. po-
kládku nových rozvodů. Vodovody a kana-

lizace Vyškov položily nový kanalizační
a vodovodní řad a Jihomoravská energetika
Brno provedla kabelizaci rozvodů elektro.
Vlastníkům jednotlivých nemovitostí bylo
umožněno provést opravy, případně nově
vybudovat kanalizační přípojky včetně deš-
ťových svodů k jednotlivým domům. Tyto
práce byly  provedeny nákladem správců
sítí a obyvatel ulice Husova ve výši
4 948 000 Kč. 

Rekonstrukce Husovy ulice
V uplynulých dnech byla dokončena nejvýznamnější městská investiční akce v letošním

roce a 13. listopadu byl slavnostně zahájen provoz na nově zrekonstruované Husově ulici.

Z toho ãinily v˘mûna hlavního kanalizaãního fiadu 2 750 000 Kã   
kanalizaãní pfiípojky obãanÛ 513 000 Kã
v˘mûna vodovodního fiadu vãetnû osazení nového odboãení 685 000 Kã
kabelizace rozvodÛ elektro 1 000 000 Kã

Vybraný dodavatel stavby Silnice Brno
s.r.o. zrekonstruoval povrch komunikace
i chodníků  v souladu s požadavky orgánů
Památkové péče ve stejném historizujícím
typu zádlažby jako na Palackého náměstí.

Tuto část celkové rekonstrukce  hradilo
město prostřednictvím vlastních zdrojů zís-
kaných přijetím bankovního úvěru a dotace
ze státního rozpočtu. Celkový náklad stavby
11 981 000 Kč.

Z toho vefiejné osvûtlení 751 000 Kã
mûstsk˘ rozhlas 163 000 Kã

Na akci poskytlo Ministerstvo financí ČR
dotaci ve výši 4 000 000 Kč.

Celková hodnota díla tvořená z prostřed-

ků státního rozpočtu, rozpočtu města, správ-
ců sítí a občanů ulice Husova činí celkových
16 929 000 Kč. měú

Slavnostního zahájení se mj. účastnil a pásku za pomoci starosty města P. Kostíka přestřihl
ministr financí Bohuslav Sobotka. Foto: Z. Pavlík

Pfií‰tí ãíslo vyjde 22. prosince 2004
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Kolaudace
prodejny
Penny Marketu
bude 25. listo-
padu 2004.
1. prosince
bude slavnost-
ní otevření
prodejny
a 2. prosince
už bude zahá-
jen normální
prodej.

Otevfiení Penny Marketu
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1. RM projednala zprávu o připravenosti ZUŠ
Františka France na školní rok 2004/2005 a poděko-
vala ředitelce Evě Cupákové a všem zaměstnancům
za odvedenou práci za celý uplynulý školní rok.

2. RM projednala zprávu o připravenosti DDM na
školní rok 2004/2005 na vědomí a vyslovila poděko-
vání všem pracovnicím DDM za zvládnutí přechodu
do nových prostor a za vytvoření pěkného prostředí
pro děti v jednotlivých zájmových kroužcích.

3. RM projednala zprávu o připravenosti MŠ
Zvídálek a zhodnotila dosavadní práci vedení MŠ.
RM vyslovila Mgr. Evě Juráskové uznání za odborné
vedení celé organizace.

4. RM projednala znalecký posudek s oceněním
části sportovního areálu stadionu ve Slavkově u Brna
vypracovaný Ing. Vladimírem Knapem.

5. RM bere zprávu s návrhem na zřízení městské
kompostárny na vědomí, souhlasí s dalším postupem
a ukládá MěÚ navrhnout možnosti etapizace a způ-
sob financování nákladů na kompostárnu (projektová,
stavební i technologická část).

6. RM projednala „Návrh rozpočtových opatření
č. 30–38/2004“ a doporučuje ZM schválit rozpočtová
opatření 31, 32, 33, 37, 38.

7. RM schválila ceník služeb a pronájmů ZŠ
Tyršova dle předloženého návrhu.

8. RM schvaluje fyzickou likvidaci PC sestavy
a tiskárny a vyřazení z účetní evidence TSMS dle
předložené žádosti.

9. RM schvaluje nařízení města,  kterým se vydá-
vá Plán zimní údržby pro zimní období 2004-2005
jako příloha nařízení města č. 6/2004, o zimní údržbě
místních komunikací. Účinnost plánu zimní údržby
nastane dnem vyhlášení, naléhavým obecným zá-
jmem je, aby byla právní úprava účinná před začát-
kem zimního období (1.11.2004).

10. RM schvaluje realizovat záměr „Revitalizace
bytových domů v sídlišti Zlatá Hora 1357, 1358“.

11. RM schvaluje žádost pana Miroslava Floriána
o přechod nájmu při úmrtí nájemce bytu (matky ža-
datele) a ukládá odboru BTH zajistit s ním uzavření
nájemní smlouvy k bytu č. 3, Nádražní 1155, Slavkov
u Brna, na dobu neurčitou s platností od 1. 11. 2004. 

12. RM souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou
ZK-BRNO s.r.o. z Brna na správu dat grafického in-
formačního systému Městského úřadu Slavkov
u Brna.

13. RM doporučuje ZM vyslovit souhlas s podmín-
kami bezúplatného převodu pozemku parc. č. dle PK
1039 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví ČR – ÚZSVM
Vyškov do majetku Města Slavkov u Brna, tj.: 

- blokace na dobu 10 let od realizace bezúplatného
převodu – zákaz převodu na další osobu,

- majetek nebude využíván ke komerčním účelům,
ani nebude k takovým účelům pronajímán,

- v případě porušení podmínek bezúplatného pře-
vodu nabyvatel převede prostřednictvím převodce do
státního rozpočtu částku rovnající se výši ceny v mís-
tě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem ke
dni bezúplatného převodu.

14. RM vyzývá Místní organizaci Moravského ry-
bářského svazu ve Slavkově u Brna, jako nájemce
vodního díla včetně přilehlých pozemků, ke stanove-

XV. mimofiádné schÛze RM
dne 19. 10. 2004

1. RM stanovila okruh firem a členy výběrové
komise pro výběr dodavatele na akce
Rekonstrukce ZŠ Komenského Slavkov u Brna
(oprava podlah učeben I. NP) a Oprava povalových
stropů v III. NP zámku Slavkov u Brna.

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ 

– připojení na internet za 30 Kč na
hodinu

– faxové služby
– nově kopírování

Otevírací doba IRC v prosinci:
po–pá 9–16 h so, ne zavřeno

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

Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

nabízí

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MùSTA VE SLAVKOVù U BRNA 
37. schÛze RM dne 25. 10. 2004

ní zákazu rybolovu z jižní hráze slavkovského rybní-
ka na období do 31. 12. 2006.

15. RM projednala informaci ředitele TSMS o per-
sonálním obsazení 3 pracovníků na městském letním
koupališti a požaduje písemné zdůvodnění celoroční
potřebnosti uvedených pracovníků.

16. RM schvaluje uzavření Smlouvy o vytvoření
a provozu www prezentace Evropské sítě měst histo-
rických událostí s ABSTRACT INTERNET FULL
SERVICE s.r.o. z Brna v předloženém znění.

17. RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytová-
ní služeb ABSTRACT WWW HOSTING s AB-
STRACT INTERNET FULL SERVICE s.r.o. z Brna
v předloženém znění.

18. RM souhlasí s prodloužením smlouvy o pro-
nájmu nebytových prostor na bývalé sklady CO v ob-
jektu Palackého nám. 89, Slavkov u Brna, s firmou
Bond marketing, s. r. o. ze Slavkova u Brna s plat-
ností od 1. 1. 2005 na dobu určitou v délce 6 měsíců,
tj. do 30. 6. 2005.  

19. RM vydává souhlas s umístěním instalace ka-
belových rozvodů veřejné internerové sítě na bytové
domy ve vlastnictví města pro firmu VIVO CONNE-
CTION spol. s r.o. Ždánice. Pokud však dojde k po-
škození střešní krytiny vlivem této instalace, budou
opravy krytiny provedeny na náklady firmy VIVO
CONNECTION spol. s r.o. Ždánice.  

20. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na
byt v domě č.p. 1500 na ulici Litavská mezi Žurání,

stavebním bytovým družstvem a Patrikem Majárkem
ze Slavkova u Brna.

21. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo  na
„Projektovou dokumentaci na komunikace a část in-
ženýrských sítí v obytné zóně Zlatá Hora ve Slavkově
u Brna“ s ing. Luďkem Budíkem – SB ateliér ze
Slavkova u Brna.

22. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na
PD rozvodů VN, trafostanice, rozvody NN, VO a SLP
v obytné zóně Zlatá Hora ve Slavkově u Brna s fir-
mou Puttner s.r.o. z Brna

23. RM souhlasí se zapracováním částky 15 000
Kč jako příspěvku na vydání literárního díla pana
Oldřicha Klobase – Murat do rozpočtu města roku
2005.

24. RM odvolává z komise pro regeneraci MPZ
Ing. Jiřího Černého a jmenuje členem komise Ing.
Petra Lokaje.

25. RM doporučuje ZM přijmout dotaci z rozpočtu
JMK v rámci programu podpora rozvoje informační
společnosti v oblasti zavádění GIS.

1. RM souhlasí s umístěním Josefa Rosnera,
Marcely Bubnárové a nezletilého Dominika Rosnera
ze Slavkova u Brna v krizovém bytě na DPS, Polní
1444, Slavkov u Brna, v době od 10. 11. 2004 do 31.
5. 2005. 

2. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na za-
kázku „Celková rekonstrukce topného systému v bu-
dovách Městského úřadu čp. 64 a čp. 65“ s firmou
TERMO CZ s.r.o. ze Slavkova u Brna. 

3. Členové RM a členové výboru SK Fotbal
Slavkov se vzájemně informovali o svých postojích
vzhledem k řešení situace ve vztahu k možnostem
změny vlastnických vztahů k nemovitému majetku –
části areálu stadionu vlastněnému SK Fotbal.

4. RM projednala návrh dlouhodobé spolupráce
mezi SK Beachvolleyball Slavkov a Městem Slavkov
u Brna při rozšiřování sportovních a společenských ak-
tivit na městském koupališti.

5. RM schvaluje záměr zřídit městskou policii
a ukládá městskému úřadu doplnit tuto zprávu o aktu-
alizovaný harmonogram potřebných kroků k zřízení
městské policie, který byl předložen na VII. řádném
zasedání ZM, o schéma financování a výsledků noč-
ních hlídek organizace Jin-long. Dále takto doplněnou
zprávu RM doporučuje předložit ke schválení ZM.
RM ukládá městskému úřadu začlenit do návrhu roz-

počtu ne rok 2005 částku potřebnou ke zřízení a pro-
vozování městské policie a parkovacích automatů.

6. RM dává souhlas k pronájmu vyjmenovaných
sloupů veřejného osvětlení ve Slavkově u Brna společ-
nosti  SEPES MEDIA z Brna  za účelem umístění pro-
pagační tabule komerční sféry.

7. RM ukládá odboru životního prostředí zajistit
zpracování Plánu odpadového hospodářství Města
Slavkova u Brna prostřednictvím společnosti ECO –
Building Brno, s.r.o. a souhlasí se zahrnutím nákladů
120 000 Kč do rozpočtu města na rok 2005.

8. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společ-
ností LESPROJEKT BRNO, a.s. z Brna na vyhotove-
ní Lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvo-
du Slavkov u Brna za nepřekročitelnou cenu 595 Kč za
1 ha včetně DPH.

9. RM projednala záznam z jednání komise RM pro
regeneraci městské památkové zóny ze dne 26. 10. 2004
a schvaluje, aby Krajskému úřadu Jihomoravského kra-
je byla zaslána nabídka zastoupení krajského úřadu
v komisi rady města pro regeneraci MPZ Slavkov
u Brna. 

10. RM bere na vědomí informaci Historické muze-
um o spolupráci s občanským sdružením PER VOBIS.

11. RM ukládá řediteli TSMS předložit na nejbližší
schůzi RM závěry ze schůzky na Úřadě práce.

12. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo č. 024/04 s dodavatelem Silnice Brno,
spol. s r.o., Brno na dokončení revitalizace Palackého
náměstí ve Slavkově u Brna. A doporučuje ZM zařadit
do návrhu rozpočtu na rok 2005 částku 1 285 000 Kč
na dokončení revitalizace Palackého náměstí ve
Slavkově u Brna.

13. RM souhlasí s uzavřením smlouvy s Ing.
Jindřichem Černíkem na vypracování projektu stavby
Zámek Slavkov: Návrh opravy povalových stropů
v 3. NP severního křídla zámku.

14. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s do-
davatelem Silnice Brno, spol. s r.o. na prodloužení
chodníku v ul. Sušilova ve Slavkově u Brna.

15. RM souhlasí se zvýhodněným nájemným v pro-
storách Společenského domu Bonaparte pro DDM
(Maškarní ples pro děti v termínu 6. 3. 2005) a pro SK
Slavkov u Brna (Sportovní ples v termínu 19. 2. 2005). 

38. schÛze RM dne 8. 11. 2004
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Kost˘mované prohlídky s Napoleonem
Pro všechny návštěvníky zámku Slavkov

jsou připraveny humorné kostýmované scénky,
a to v sobotu 27. 11. 2004 od 9 do 16 hodin.
Přímo před návštěvníky budou ožívat postavy
z historie: „Je po bitvě. Napoleon je ve velmi
dobrém rozmaru a připravuje si slavnostní pro-
slov k vyznamenávání vojáků na večerní ples.
Dámy pozvané na tento ples se rozhodují, jaké
šaty pro tuto příležitost zvolit. Také služebnic-
tvo má plnou hlavu starostí s připravovanou
hostinou. Zámecký písař návštěvníkům poví
některou z pověstí ze slavkovské bitvy a sdílný
sluha Napoleona Constant prozradí zajímavosti
ze života Napoleona. Dostane se vám také mi-
mořádné příležitosti účastnit se audience u sa-
motného císaře Napoleona.“

Pro děti je připraveno překvapení – každé
z dětí, které zhlédne kostýmovanou prohlídku, se
může zúčastnit vědomostní soutěže o hezké ceny.

V˘stavy na zámku
Věříme, že si nenecháte ujít ani další pro-

gram na zámku, ať už výstavu Múzy na fron-
tu v Galerii O.K., nebo poslední příležitost
zhlédnout výstavu Napoleonské války a české
země, která letos končí. 

Hana Lokajová, Hana Partyková, HM
Nejen milovníkům vojenské historie nabízí-

me bohatý program u příležitosti oslav 199. vý-
ročí Bitvy tří císařů, konaných ve dnech
26.–28. listopadu 2004 ve Slavkově u Brna
a jeho okolí. Jako každoročně, stane se ve vý-
roční dny 26.–28. listopadu slavkovský zámek

XVI. mimofiádná schÛze RM
dne 3. 11. 2004

1. RM se seznámila s marketingovým plánem
Města Slavkova u Brna pro oblast propagace měs-
ta včetně příloh.

2. RM schvaluje doplněný ceník služeb Histo-
rického muzea ve Slavkově u Brna na rok 2005.

3. RM diskutovala s ředitelkou Historického
muzea Mgr. Janou Omar o situaci v této příspěv-
kové organizaci. Projednány byly mj. program
vzpomínkových akcí na tento rok a případné kroky
související s reorganizací HM.

4. RM dává souhlas k uzavření  smlouvy  o dílo
s vybranými dodavateli pro akci Rekonstrukce ZŠ
Komenského Slavkov u Brna – oprava podlah uče-
ben I. NP s firmou Pavel Čáslava – Čáslava-Stav
z Brna a pro akci Oprava povalových stropů v III.
NP zámku Slavkov u Brna s firmou FALTON spol.
s r.o. z Brna.

Vzpomínkové a pietní akce u pfiíleÏitosti 199. v˘roãí
Bitvy tfií císafiÛ ve dnech 26.–28. listopadu 2004

místem setkání s historií a kulturou. Letošní
rok je všemi účastníky vnímán jako generálka
na velké výročí r. 2005. Proto je program po-
znamenán několika změnami oproti předcháze-
jícím zvyklostem. Kompletní program vám při-
nášíme na straně 1 Zpravodaje.

Koncert
Jak jste se mohli seznámit v minulém Zpra-

vodaji, v pátek 26. 11. v 18 hodin je do progra-
mu Vzpomínkových akcí zařazen hudební zá-
žitek – koncert proslulé klavíristky Renaty
Ardaševové a violoncellisty Štěpána Švestky. 

PROGRAM KONCERTU:
J. S. Bach

3 části suity Es dur pro sólové violoncello
L. Janáček

Po zarostlém chodníčku – výběr z 1. řady
pro klavír: - Lístek odvanutý

- Štěbetaly jak laštovičky
- V pláči

L. Janáček
Pohádka pro violoncello a klavír

B. Martinů
Variace na Rossiniho téma pro violoncello
a klavír

A. Dvořák
Koncert h mol op. 104 pro violoncello a or-
chestr (v klavírní verzi)
Vstupné: 120 Kč, v předprodeji 90 Kč

Pro mnoho motoristů v těchto dnech končí
motoristická sezona a vydávají se na registr vo-
zidel požádat o tzv. dočasné vyřazení vozidla
z registru silničních vozidel. 

V souladu s § 13 zákona č. 56/2001, o pod-
mínkách provozu vozidel na pozemních komu-
nikacích, provede na žádost vlastníka vozidla
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností dočasné vyřazení vozidla z registru sil-
ničních vozidel. K žádosti je nutné doložit
osvědčení o registraci, registrační značky vo-
zidla a předložit technický průkaz vozidla k vy-

značení záznamu o jeho dočasném vyřazení.
Doba dočasného vyřazení není zatím zákonem
omezena. 

A co poradit ostatním motoristům? Měsíc
listopad je ten pravý okamžik, kdy by se měly
objevit pneumatiky na vozidle se zimním vzor-
kem. Ovšem je stále ještě mnoho motoristů,
kteří se zimními gumami stále čekají  na první
sníh či náledí. To už ale většinou bývá pozdě. 

A proč vlastně přezouvat? Zimní pláště ve
srovnání s letními jsou vyrobeny z měkčí smě-
si, která zajišťuje větší přilnavost k vozovce.
Speciálně konstruovaný vzorek zaručí lepší od-
vod vody, čímž se snižuje riziko nebezpečného
aquaplaningu. Zlepší se i záběrové schopnosti
na sněhu a výrazně se zkrátí brzdná dráha. A ři-
diči nezapomeňte, že ideální je použití zimních
pneumatik na všechna čtyři kola!

Za odbor dopravy technik Mgr. Habrda 

Odbor dopravy informuje

Městský úřad Slavkov u Brna – odbor ži-
votního prostředí a Technické služby ozna-
mují prodejní dobu známek na popelnice na
rok 2005:

22., 27. a 29. prosince 8.00–11.30
12.30–16.00

Leden, únor 2005 8.00–11.30
pondělí a středa 12.30–16.30

Společnost Respono a.s. zvyšuje pro příští
rok ceny za svoz komunálních odpadů. Tento
nárůst cen je dán zákonem o odpadech
a zvýšením cen energií a pohonných hmot. Za
ukládání odpadů na skládkách, jsou v zákoně
pro provozovatele skládky stanoveny poplatky.
Ty jsou pravidelně zvyšovány. Zákonný popla-

tek za uložení tuny komunálního odpadu se
zvyšuje z 200 Kč na 300 Kč. U nebezpečných
odpadů jsou poplatky dva. Základní sazba se
zvyšuje z 1200 Kč na 1300 Kč a rizikový po-
platek se zvyšuje z 2000 Kč na 2500 Kč za
tunu uloženého odpadu. Respono dále zvyšuje
ceny za odebrání některých druhů odpadů na
sběrném dvoře. Jedná se o odpady, které spo-
lečnost doposud dotovala. Průměrně budou
ceny od společnosti Respono a.s. zvýšeny asi
o 7 %. Toto zvýšení cen se pravděpodobně pro-
mítne do ceny známek na rok 2005. Definitivní
ceny zatím nejsou stanoveny. Případné navýše-
ní musí schválit rada města a následně zastupi-
telstvo v obecně závazné vyhlášce.

Ing. Janeba, odbor ŽP

Prodej známek na popelnice

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 13.
prosince. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl
strany formátu A4. U delších příspěvků se pisatel vystavuje
možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Vítáme člán-
ky zaslané e-mailem, popř. dodané na disketě. (red)P

o
zn

á
m

ka

Z loňských slavností. Foto: mab
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V sobotu 23. 10. se uskutečnil v hale ZŠ
Komenského ve Slavkově u Brna zajímavý
a s pohybem spojený program, jehož iniciá-
torkou byla Mgr. Renáta Macharová. Na pro-
gramu byl: Dance aerobic – posilování a stre-
čink pod vedením fitness instruktorky aerobic
professional Renáty Macharové. Vrcholem
akce byla lekce Disko dance, kterou vedl
Vladan Šperlink, šestinásobný mistr ČR a vi-
cemistr světa v Disko dance. Renátu jsem po-
prosil, aby nám o svém hostu pověděla něco
zajímavého. „Vladan Šperlink je náročný tre-

Zprávy ze Z· Tyr‰ova
Již několik let organizují vyučující českého

jazyka pro žáky naší školy zájezdy na  před-
stavení do brněnských divadel. Naším nejčas-
tějším cílem je Městské divadlo, jehož reper-
toár sledujeme pravidelně a kde děti lákají
výkony herců, z nichž některé znají i z tele-
vizní obrazovky. V letošním školním roce
jsme již zhlédli muzikál Hair (Vlasy), který
vznikl podle stejnojmenného filmu režiséra
Miloše Formana. Muzikál se hrál na nově
otevřené  Hudební scéně. V polovině listopa-
du nás čeká představení West Side Story.
Melodie z tohoto světoznámého muzikálu si
oblíbilo již několik generací.

Nevyhýbáme se ani představením v Ná-
rodním divadle v Brně. Zde bychom v dalším
pololetí chtěli navštívit některou z komedií
W. Shakespeara, případně některou z klasic-
kých českých her (Lucerna, Maryša).

Těší nás, že žáci mají o nabízená předsta-
vení zájem, lístky jsou vždy téměř ihned vy-
prodané a nikoho nemusíme nutit k cestě za
kulturou.  Věra Dobešová 

Upozornění:
Prosím všechny, kteří mají pronajatou tě-

locvičnu ZŠ Tyršova, aby nezapomněli v prů-
běhu měsíce prosince uzavřít nové smlouvy
na rok 2005. Bez platné smlouvy nebude do
tělocvičny umožněn vstup.

Vladimír Soukop

V naší škole začal v letošním roce pracovat
taneční kroužek Starlet. Pod vedením zkuše-
ných profesionálů z Brna se zájemci z řad
žáků mohou naučit různé druhy tanců. Ti nej-
šikovnější se mohou zúčastnit i tanečních
soutěží. Tento kroužek není omezen jen na
žáky ze ZŠ Tyršova, ale mají možnost se do
něj přihlásit i žáci z jiných škol. Schůzky se
konají vždy ve čtvrtek od 16 h. Zájemci se
mohou hlásit v ZŠ Tyršova nebo přímo přijít
na některou ze schůzek. Vladimír Soukop

Asociace malých debrujárů ČR byla založe-
na v roce 1992. Maskotem se stal žabák Beppo.
Náš klub se schází pravidelně každé úterní od-
poledne. Děti ze 3., 4. a 5. třídy provádí zajíma-
vé a zábavné pokusy s využitím jednoduchých
pomůcek. Z odpadového materiálu dokáží vy-
kouzlit zajímavé výrobky. Například z PET lah-
ví, krabiček a vršků  jsme vyrobili lampičky, pi-
škvorky, hlavolamy, hru „lopatkovanou“ atd.
V listopadu jsme se pustili do vesmírného pro-
jektu – na dvoře nám létaly octové rakety, děti
vyrobily družice, lunochody a kosmické stře-

Koncert ÏákÛ ZU·
V úterý 16. listopadu 2004 zazněla sálem

Základní umělecké školy Františka France ve
Slavkově u Brna hudba a zpěv v podání jejich
žáků a učitelů. Na prvním hudebním večeru po-
sluchači slyšeli skladby klasiků Leopolda
Mozarta, Bohuslava Martinů a Jana Křtitele
Vaňhala. Zazněla také díla skladatelů součas-
nosti, ale i skladby takzvaně populární, napří-
klad od Huga Perettiho a jiné. Na pestrosti ve-
čera se podílely svou hlasovou různobarevností
nástroje: klavír, klarinet, trubka, zobcové flétny,
kytara a saxofon. Z nástrojů nejstarších zazněl
i lidský hlas v podání mladých zpěváků.
Posluchači odcházeli domů příjemně naladěni.

M. Letecká

V květnu tohoto roku nám paní Kubátová pro-
střednictvím firmy Gas – Det spol. s r.o. zastou-
pené panem Romanem Macalíkem věnovala pro
děti na 1. stupeň gymnastické míče – gymbally.
Tyto míče si děti hned oblíbily. Na míči se dá ne-
jen hravě a zábavně cvičit, ale také slouží ve vy-
učování ke správnému a zdravému sezení.

Advokátní kancelář JUDr. S. Rieglové a Mgr.

Sponzorské dary na‰í ‰kole
M. Čoupkové ve Slavkově u Brna věnovala naší
škole peněžitý dar, za  který jsme nakoupili nové
pomůcky, učebnice a kytaru do hudební výcho-
vy na 1. stupeň. Součástí učebnice je i CD, kde
jsou nahrány ukázky různých známých skladeb,
ale také hudební pohádky, které zpestřují výuku.
Všem sponzorům ještě jednou děkujeme.

Vyučující I. stupně

Klub malých debrujárů na ZŠ Tyršova

disko. Inspirovala nás exkurze v rámci výuky
přírodovědy do planetária v Brně.

Malí debrujáři také připravují vystoupení
pro veřejnost, vyjíždějí na zájezdy s vědecko-
technickou tematikou do tuzemska i do za-
hraničí. Náš klub se poprvé prezentoval na
veřejnosti na Dětském dni. Zrealizovali jsme
seminář pro vyučující 1. stupně z okolních
škol. Líbily se nám tematické jednodenní zá-
jezdy – loňský do Bratislavy a letošní putová-
ní a poznávání po trase Buchlov–Strážnice–
Baťův kanál. Na jaro 2005 plánujeme výjezd
za kamarády do Francie. Ale především bude-
me pokračovat v hlavní náplni klubu. To zna-
mená dále rozvíjet znalosti a dovednosti
všech členů a přispívat k účelnému využívání
volného časů školáků.

Olga Zehnálková, vedoucí klubu

V lednu 2003 zahájil svoji činnost Klub malých debrujárů. Hnutí malých debrujárů po-
chází z Kanady a Francie a vzniklo za účelem zvýšení zájmu dětí  o přírodovědné a tech-
nické předměty. Slovo „debrujár“ je francouzského původu.

Úspěšné dopoledne s pohybem
nér a porotce, vynikající choreograf, je špič-
kou světového soutěžního Disco dance. Je za-
kladatelem a vedoucím známé taneční skupi-
ny EGO DMC Dancers Brno. Tato skupina se
může pyšnit řadou republikových i zahranič-
ních titulů (vítěz Mistroství světa 2003).“

Vladanovi se velice líbila nová hala i gym-
nastický sál. Akci zakončil slovy: „Díky za
krásné dopoledne, byly jste úžasné.“
Účastníci se rozcházeli s pocitem dobře odve-
dené práce v kolektivu i pro sebe samotné.

Mgr. Alois Rotrekl

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

Pfiedání pfiíspûvkÛ do 13. prosince 2004

Děti s darovanými gymbally. Foto: archiv školy
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Koncert na zámku
Adventní doba nabádá člověka ke zklid-

nění, zamyšlení a přípravě na Vánoce. Je to
také čas duchovních prožitků a na jeden
z nich Vás chceme pozvat.

Na neděli 5. prosince 2004 v 16 hodin
jsme připravili adventní koncert v Zámecké
kapli svatého Kříže, na němž vystoupí
Zámecké žesťové kvinteto ze Slavkova
a Malé hudební sdružení z Rousínova.
Instrumentální provedení skladeb starých
mistrů se bude prolínat s pravoslavnými li-
turgickými písněmi v podání komorního
sboru. Věříme, že koncert přispěje ke krásné
náladě všech, kdo si jej přijdou poslech-
nout. Vstupné 80 a 60 Kč.

Helena Hrabálková, HM

Světová literatura V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

Poklady nejen z depozitáfiÛ (25)
Pohlednice (pokračování)
Dalším, poměrně obsáhlým fondem Histo-

rického muzea ve Slavkově u Brna, jsou pohled-
nice měst a obcí České republiky. Muzeum se
nejvíce zajímá o pohlednice okolních obcí, ze-
jména bývalého správního okresu Slavkov. Ve
sbírkách se však vyskytují rovněž pohlednice ně-
kterých měst z celé ČR. 
Bučovice

jsou městem se starou a bohatou historií.
První písemná zmínka pochází již z roku 1186,
kdy část obce patřila řádu johanitů. Jako městeč-
ko s vinohrady jsou pak Bučovice uvedeny v lis-
tině z roku 1374. Ve 14., 15. a 16. století se po-
stupně vystřídalo poměrně velké množství
vlastníků bučovského panství. V roce 1561 ho
však zdědil pouze jediný majitel – Jan Šembera
Černohorský z Boskovic. Ten k rozkvětu
Bučovic přispěl stavbou rozsáhlého renesanční-
ho zámku. Vzhledem k tomu, že zemřel bez
mužských potomků, zdědila panství dcera
Kateřina, provdaná na Maxmiliána z Lich-
tenštejna. Přesto, že Maxmilián sídlil především
na rodinných statcích v Rabenspurku, pobýval
v Bučovicích poměrně často. Ve Vranově u Brna
založil dodnes známou rodinnou hrobku, do níž
pak byl v roce 1643 pohřben. Dalšími majiteli
panství byli Karel Eusebius, Josef Adam,
František Josef – vynikající diplomat Marie
Terezie, Alois I. Josef, Jan I. Josef, Alois II. Josef
a Jan II. Lichtenštejnové zámek drželi až do roku
1945, kdy byl zestátněn. 

Renesanční zámek postavený za Jana
Šembery Pietro Gabrim podle projektu Jacopa
Strady v letech 1567–1581, stojí na místě gotic-
ké tvrze. Na pohlednicích se vyskytuje jak při
dálkových pohledech, tak při zobrazení vlastní-
ho náměstí. Samostatně je uváděno především
nádvoří se třemi podlažími arkád. Na těchto zo-
brazeních nechybí rozměrná fontána od
Giovanni Giacoma Tencally, kterou roku 1635
vytesal Pietro Materna. Na pohlednicích, které
zastupují období od poč. 20. století až po sou-
časnost, lze rovněž rozeznat několik úprav vnitř-
ního nádvoří. Byly rovněž vydány dvě kresby
zámku – a to kresba vnitřního nádvoří od malíře
Budíka z roku 1921 a perokresba zámku od ne-
známého autora.

Při dálkových pohledech na zámek je na po-
hlednicích nejčastěji zachyceno náměstí
Svobody, na pohlednicích z 1. republiky ještě
z názvem Wilsonovo náměstí. Zejména v před-
zámčí zde lze ještě spatřit budovy, které v 80.
a 90. letech 20. století ustoupily novodobé úpra-
vě náměstí. 

Nostalgicky působí dopisnice z roku 1899,

která současně představuje nejstarší pohled na
Bučovice ve sbírkách pohlednic historického
muzea.

Pohlednice zobrazují rovněž druhou dominan-
tu Bučovic – farní kostel Nanebevzetí Panny
Marie, postavený v letech 1637–1641 za knížete
Maxmiliána z Lichtenštejna. Jedna rovněž zachy-
cuje část interiéru tohoto kostela. Na ostatních
pohlednicích se rovněž několikrát objevuje mo-
hutná budova dnešního gymnázia, pův.
Zemského reálného gymnázia v Bučovicích
a dále pak budova c. k. okresního soudu, dnes
budova speciální školy. Celý soubor doplňují dál-
kové a kombinované pohledy na Bučovice a ko-
lorovaná dopisnice se zobrazením městských
sadů. PhDr. Vladimíra Zichová, HM

Roald Dahl (1916–1990) – anglický spisovatel,
u nás známý zejména díky svým povídkám.

Devětadvacet políbení Roalda Dahla – soubor
vynikajících povídek, které představují Dahla jako
mistra nadsázky, nikdy však nepřekročí hranice
dobrého vkusu.

Daniel Defoe (1660–1731) – anglický básník,
novinář a publicistay z roku 1962.

Moll Flandersová – fiktivní paměti ženy, která –
porozena ve vězení a matkou pohozena – rozhod-
ne se stát „dámou“. Její aktivity ji nakonec vyne-
sou na přední místo londýnské galerky. To, že ji
před zákonitým pádem spasí dobrotivý osud a ona
se může kát ze svých hříchů jako bohatá plantážni-
ce, je jen posledním z řady paradoxů, kterými
Defoe svou knihu naplnil.

Charles Dickens (1812–1870) – nejčtenější
anglický spisovatel všech dob, nejznámější a nej-
populárnější představitel viktoriánského románu.

Kronika Pickwickova klubu – dobový humoris-
tický román, ve kterém Dickens líčí soudobou kon-
zervativní Anglii a vyjadřuje kritický postoj k ně-
kterým z jejích institucí. Společnost čtyř přátel
cestuje po Anglii a zažívá řadu příhod, které řeší
s typickým anglickým nadhledem.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij (1821–1881)
– ruský romanopisec a novelista. Protest proti soci-
ální nespravedlnosti se v jeho románech mísí s hlá-
sáním křesťanské pokory a s kultem utrpení

Neobyčejné příběhy – poutavé povídky zaměře-
né především na groteskno a fantaskní motivy.
Dostojevskij v nich směřuje k tomu, v čem spatřo-
val svou povinnost a cíl: „k vyslovení pravdy,
i kdyby snad někomu připadala nestoudná.“

Theodore Dreiser (1871–1945) – americký kri-
ticko-realistický prozaik a žurnalista.

Americká tragédie – námětem románu je sku-
tečná událost – v roce 1906 Chester Gillet utopil
svou přítelkyni Grácii Brownovou. Román je obra-
zem sociálních a morálních vztahů tehdejší
Ameriky. V románu je velmi dobře propracovaná
psychologie postav a jejich charakteristika, dove-
dená až do nejmenšího detailu. Právem patří k vr-
cholům americké sociální prózy. 

Daphne du Maurier (1907–1988) – anglická
spisovatelka.

Má sestřenka Rachel – román z prostředí vyš-
ších společenských vrstev (stejně jako její ostatní
romány). Odehrává se v uzavřeném okruhu rodiny
a přátel, je plný tajemných náznaků, podezření
a téměř detektivních konstrukcí.

Alexandre Dumas (1802-1870) – francouzský
autor dobrodružně historických románů, z těch nej-
známějších nelze opomenout Tři mušketýry
a Hrabě Monte Christo.

Paní de Monsoreau – román plný intrik, spiknu-
tí, milostných dobrodružství a soubojů a dalšího
koření romantické literatury, který zavede čtenáře
ke dvoru krále Jindřicha III. Na pozadí historic-
kých událostí se odehrává příběh lásky krásné
Diany de Monsoreau a králova oblíbence, rytíře de
Bussy. 

Gerald Durrell (1925–1995) – anglický spiso-
vatel známý svými knihami o výpravách za zvířa-
ty do různých koutů světa, které jsou často spojeny
s humornými příběhy jeho rodiny.

Opilý prales – vypráví o půlroční cestě, kterou
podnikl Durrell se svou manželkou v roce 1954 do
Jižní Ameriky. Výprava se nezdařila, ale i neús-
pěch má své pěkné stránky…

Těšíme se na vaši návštěvu.
Mgr. Jiří Blažek, MK

Bučovice – náměstí z roku 1940 Bučovice – náměstí v roce 1928 se zámkem v pozadí Ze sbírek HM
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Dne 8. října navštívily děti školní družiny Nové zámky
v Nesovicích. Jedná se o raně renesanční zámek. Pan kas-
telán měl ten den na starosti naši výpravu, ale i televizní
štáb, který zde natáčel. Přesto se nám věnoval a my jsme
mohli zhlédnout nejenom krásné interiéry a vyslechnout
poučení o historii zámku, ale také si prohlédnout etnogra-
fickou sbírku, kostýmy a sklo, nábytek, zbraně a šperky.

Děti si zapamatovaly, že zámek je postaven jako propo-
jení hradního typu a zámeckého sídla, že autorem tohoto
díla je rytíř Záviš z Víckova, který pro nedostatek finanč-
ních prostředků zámek nedostavěl. Objekt sám má tři pro-
hlídkové trasy – my jsme si vybrali historickou (život
šlechty na venkovském sídle kolem roku 1600) a trasu vý-
stavní (funkční kolejiště Klubu železničních modelářů
z Brna, ručně malovanou módu a fotografie). Dále jsme se
podívali i do sklepení zámku, kde byla výstavka strašidel.

Výlet pokračoval zastávkou v Bučovicích, kde se děti
občerstvily a pak už honem zpět domů vyprávět rodičům
zážitky z výletu. Již nyní připravujeme další výlet, a to do
Janáčkova divadla, ale to navštívíme až okolo vánočních
svátků. Za ŠD D. Andrlová

V novém školním roce nás v mateřské škole
čekalo několik překvapení. A víte jaká? Na budo-
vě mateřské školy na Koláčkově nám. byla vy-
měněna stará nevyhovující okna, opravena a na-
třena fasáda. Prostranství před MŠ bude
předlážděno a osázeno zelení na jaře. Uvnitř
školky je položena nová podlahová krytina
(PVC, koberce) a třídy jsou vybaveny novým
dětským nábytkem. Dětem i rodičům se v mo-
derním útulném prostředí moc líbí.

Na odloučeném pracovišti MŠ Zvídálek na
Malinovského nám. byla vyměněna podlahová
krytina ve třídě Koťátek, postupně probíhá rekon-
strukce dětských umýváren a WC, která bude do-
končena o hlavních prázdninách 2005.

Celkem má naše mateřská škola kapacitu 132
dětí a i v tomto školním roce je naplněna. Po od-
chodu 53 dětí do l. tříd základních škol nastoupi-
ly děti nové. Je to pro ně jeden z nejdůležitějších
kroků v jejich životě. Musí se na určitou dobu od-
loučit od rodičů, opustit známé prostředí rodiny
a vstupují do prostředí zcela nového. Často trvá
velice dlouho, než je jejich ranní rozloučení s ro-
diči bez slziček. Pokud je dětem smutno, mají ro-
diče možnost pobývat s ním v mateřské škole
podle jejich potřeb a zájmu.

Vánoce na zámku
Vánoční stromky a dekorace, vůně perníkové-

ho koření, šikovné ruce řemeslníků, krojované
děti a kostýmované zámecké postavy opět po
roce nabízejí nový program s názvem Vánoce na
zámku. Letošním partnerem Historického mu-
zea je soubor Křenováček se svým vánočním
koledováním a občanské sdružení Per Vobis
oživí zámecké komnaty scénkami s postavami
z doby před několika sty lety. Panstvo bude jis-
tě velkoryse shovívavé a štědré, služebnictvo
poslušné a děti roztomilé. To vše se bude ode-
hrávat dva předvánoční víkendy, tj. 11., 12., 18.
a 19. prosince, dopoledne v 10.00, 10.30, 11.00
h, odpoledne ve 13.30, 14.00 a 14.30 h.

Po prohlídce zámku, v níž tentokrát nepůjde
o historii, můžete obdivovat řemeslnou zručnost
předvádějících a pro inspiraci zakoupit ručně
zhotovené vánoční ozdoby domů.

V sobotu 11. prosince bude celý program do-
plňovat od 9 do 16 hodin předvánoční řemesl-
ný jarmark na zámeckém nádvoří. Využijte
příležitosti k výběru a nákupu vhodných dárků
pro své blízké a vychutnejte sváteční atmosféru
v příjemném prostředí zámku.

Vstupné do zámku (běžné): dospělí 50 Kč,
senioři 40 Kč, děti 30 Kč. Na jarmark vstup vol-
ný. Helena Hrabálková, HM

Výstava na zámku
Ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem

v Praze a spolkem Adalberta Stiftera
v Mnichově jsme v galerii O. K. otevřeli výsta-
vu Múzy na frontu, která v roce 90. výročí za-
hájení první světové války představuje tvorbu
tehdejších umělců a spisovatelů, jimž nebyl vá-
lečný stav lhostejný. Mnozí umělci byli přinu-
ceni sloužit válečné propagandě, přestože
s válkou nesouhlasili, někteří se však chtěli ak-
tivně zapojit dobrovolně. Výstava, z níž je cítit
velké napětí, je doplněna českým katalogem
a potrvá do 28. 11. 2004. 

Helena Hrabálková, HM

Vánoční koncert ZUŠ
Srdečně zveme všechny naše příznivce na

tradiční vánoční koncert, který se koná v sále
Základní umělecké školy Františka France
v pátek 17. prosince v 17.30 hodin.

Učitelé ZUŠ

Matefiská ‰kola Zvídálek v novém kabátû
A víte, jak si děti hrají? Již od roku 2002 pra-

cujeme v MŠ podle školního vzdělávacího pro-
gramu Mateřáček, zvídavý žáček. Ten dětem
umožňuje volný výběr činnosti. S tím úzce sou-
visí tzv. prožitkové učení. Děti si tak spontánně
rozvíjejí vědomosti, dovednosti a znalosti vlast-
ním prožitkem a zkušeností. Velmi oblíbenou
činností, zejména pro předškoláky, je návštěva
zájmových kroužků-klubíček (klubíčko výtvar-
ných a tvořivých dovedností, dramatické, pohy-
bové, hudebně pohybové, ekologické, hra na
zobcovou flétnu a klubíčko komunikativních
dovednosti).

V zájmu dětí a celého kolektivu MŠ je úzká
spolupráce s rodinou. Podle domluvy na první
schůzce s rodiči se každý měsíc koná odpoled-
ní posezení ředitelky školy s rodiči. Rodiče zde
získají informace o zaměření výchovně vzdělá-
vací práce na daný měsíc, o připravovaných ak-
cích pro děti a sami se mohou vyjádřit k práci
mateřské školy, říci své připomínky, ale i nápa-
dy a návrhy společných činností dětí a rodičů.
Věříme, že tato spolupráce prospěje zejména
dětem, ale i rodičům při výchově svých potom-
ků.

Kolektiv MŠ Zvídálek

ŠŠkkoollnníí  ddrruužžiinnaa  nnaa  vvýýlleettěě

Budova mateřské školy na Koláčkově náměstí. Foto: mab
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na internetu

www.bmtypo.cz

Kde je člověku zcela přístupná skutková
podstata nějaké skutečnosti, tam nepotřebuje
žádné svědectví. Ze je obtížné vyskočit do
výšky deseti metrů, na to může přijít každý
sám. K tomu není třeba žádat svědectví.
Existují však rovněž skutečnosti, které se vzta-
hují na určité místo a určitou dobu, nebo které
jsou skryté a které je obtížné zjistit. Jsou tedy
málo přístupné. Abychom o nich byli spolehli-
vě informováni, jsme odkázáni na důvěryhod-
né svědky, na osoby, které zažily událost nebo
kterým byl umožněn přístup ke skrytému a ta-
jemnému. Klasickým místem, kde se vydává
svědectví, je soudní jednání. Pouze zřídka se
stává, že nějaký soudce je osobně přítomen
u případu, který má posuzovat. Soudcové jsou
tedy obvykle odkázáni na svědectví svědků,
aby objasnili, jak se události skutečně odehrá-
ly a kdo za ně nese zodpovědnost. Rovněž in-
formace ohledně minulosti člověk nabývá skr-
ze svědectví. K naší lidské situaci tedy patří,
že je nám přístupných velmi mnoho skuteč-
ností jen skrze svědectví svědků.

V Janově evangeliu je Jan Křtitel předsta-
ven jako svědek světla. On svědčí o světle

(Jan 1,6-8). Je paradoxní, že právě světlo po-
třebuje svědka. I když pravé světlo září pro
každého člověka (Jan 1,9), přesto lidé nejsou
jednoduše postaveni do jeho záře. Toto světlo
je potřeba nejprve objevit tak jako skrytý po-
klad. Tímto pravým světlem je Ježíš Kristus,
Boží Syn. Pro Ježíše je příznačné, že jeho
pravé bytí není jednoduše přístupné běžným
povrchním způsobem. On se nevnucuje, ne-
nutí nikoho. Jemu je také možné se vždy
vyhnout a nebrat na něj ohled. On je světlo,
které vyžaduje od člověka svobodné rozhod-
nutí. Kvůli své skrytosti je ale toto světlo od-
kázáno na svědky. Jan Křtitel byl jeho prvním
svědkem.

Advent je dobou, která svědčí o pravém
Světle, jež přichází do světa. Kdo tomuto svě-
dectví daruje důvěru, ten dochází k Ježíši,
Božímu Synu, jenž je světlem a dárcem žívo-
ta. Co si tedy přát do adventní doby?
Nenechme se zaslepit jasem světel předvá-
nočně vyzdobených výkladních skříní obcho-
dů, ale nechme se zasáhnout a proměnit pra-
vým Světlem v této adventní době.

P. ThDr. Petr Mareček, farní vikář

Advent – svědectví o pravém Světle Adventní a vánoãní program
fiímskokatolické farnosti
ADVENTNÍ PROGRAM
27. 11. sobota, Îehnání adventních vûncÛ,
18.00 h, farní kostel, od 18.45 h Modlitební ve-
ãer na zahájení adventu.
5. 12. nedûle, Hra o sv. Mikulá‰i pro dospûlé,
po m‰i sv. (kolem 9.00 a 19.00 h).
5. 12. nedûle, Mikulá‰ská besídka pro dûti
s nadílkou, farní kaple, 15.00 h.
9. 12. ãtvrtek, M‰e sv. v penzionu, 8.00h.
11. 12. sobota, Îehnání poÏárního vozu, ve
spolupráci s Mûstem Slavkovem.
11. 12. sobota, Adventní duchovní obnova,
16.00–18.30 h, sál budovy ‰kolky naproti fary. Vede
P. Dr. Pavel Konzbul z Hustopeãí u Brna. Program:
modlitba, písnû, pfiedná‰ky, m‰e sv., setkání pfii po-
ho‰tûní - agapé. 
20. 12. pondûlí a 21. 12. úter˘, Svátost smífiení
pfied vánocemi, 17.00–19.00 h, zpovídá více
knûÏí. V pondûlí v 16.30 kající poboÏnost s mod-
litbou za odpu‰tûní hfiíchÛ, vhodná také pro ty, ktefií
nemohou pfiistupovat k sv. pfiijímání.

VÁNOâNÍ PROGRAM
24. 12. ·tûdr˘ den, ·tûdroveãerní m‰e sv. pro
rodiny s dûtmi, farní kaple 15.30 h
PÛlnoãní m‰e sv., farní kostel Slavkov, 23.00 h
(v okolních obcích: Her‰pice 19.30 h, Nûmãany
20.30 h, NíÏkovice 21.00 h, Hodûjice 22.00 h).
25. 12. Narození Pánû, Slavná m‰e sv. v 9.30 h
a 18.00 h, Te Deum a poÏehnání v 17.45 h.
25. 12. PrÛvod Svaté rodiny a Tfií králÛ pfies
námûstí a Vánoãní hra pfied kostelem.
Zaãátek v 16.00 h v dolní ãásti námûstí, vezmûte si
s sebou v‰ichni zvoneãky. 
26. 12. nedûle, Sv. Rodiny, m‰e sv. v 8.00 h
a 18.00 h s modlitbou za manÏely.
27. 12. pondûlí, Vánoãní koncert, Komorní pû-
veck˘ sbor DANIELIS z Rousínova, 18.00 h farní
kostel.
31. 12. sv. Silvestra, prohlídka kostelních ho-
din 14.00 16.00 h, dûkovná bohosluÏba v 16.00 h
1. 1. 2004 Nov˘ rok, m‰e sv. v 9.30 a 18.00 h.
Pravidelné bohosluÏby ve farním kostele:
nedûle v 8.00 h a 18.00 h, úter˘ v 17.30 h boho-
sluÏba pro dûti, ãtvrtek v 7.00, pátek v 18.00, sobo-
ta v 7.30 h.

NÁV·TùVY BETLÉMÒ
ve farním kostele a u sester v klá‰tefie na Zahradní
ulici:
·tûdr˘ den 24. 12.
Sv. Silvestr 31. 12.
v dobû 14.00 - 16.00
Narození Pánû 25. 12.
Nedûle – Sv. Rodiny 26. 12.
Nov˘ rok 1. 1.
nedûle 2. 1. 
v dobû 10.30–11.30 a 14.00–16.00 h.

Co bylo tou událostí, jež se udála 6. listopa-
du? Její pozorovatel by to rozpoznal velmi
rychle – někteří její účastníci slavnostně nala-
dění, někteří lehce nervózní, někteří dojmutí,
naleštěná a ozdobená auta. Krásná dívka v krás-
ných bílých šatech a s krásnou kyticí. Je to jas-
né – svatba. I pěkný sál Království ve Slavkově
se tedy dočkal té slavnostní události, když

v něm dva mladí lidé vyjádřili svou touhu žít
nadále společně v manželství.

Jaká je svatba „Svědků Jehovových“?
Slavnostní. Rodiče doprovodí snoubence před
oddávajícího. Snoubenci jsou představeni, spo-
lečně se svědky. Po krátkém proslovu oddávající-
ho přichází na řadu jejich vlastní „ano“ doplněné
manželským slibem. Snubní prstýnky jsou vněj-
ším znamením jejich nového postavení, první
manželský polibek, podpisy novomanželů
a svědků. Po formální stránce splňuje svatební
obřad všechny požadavky dané zákony České re-
publiky. Byl zde tedy vidět nějaký rozdíl oproti
„civilní“ svatbě? Určitě. 

Lidé vstupují do manželství proto, že k sobě
cítí lásku a chtějí svůj budoucí život – společný
život – prožít ještě šťastněji než doposud. V těž-
kých chvílích, které každé manželství někdy pro-
žívá, však nemusí být snadné to vše dokázat.
Proto svatební obřad končil tím nejdůležitějším –
modlitbou za novomanžele. Má-li být jejich man-
želství totiž trvalé a šťastné, Jehova Bůh je jim
tou největší a nejspolehlivější oporou (Kazatel
4:12).

A pak již následovaly gratulace rodičů i dal-
ších svatebních hostů, stisky rukou, slzy štěstí
a dojetí. „Co Bůh jhem spojil, ať člověk nerozdě-
luje“ (Matouš 19:6). Přejme novomanželům štěs-
tí a Boží požehnání po celý – a věříme, že věčný
– život. Stanislav Vaněk, Miroslav Jelínek 

Nová událost v sále Království SvûdkÛ Jehovov˘ch

Pfiedná‰ky pro vefiejnost v sále 
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 16.45 hod.
5. 12. Pojìte vy, kdo Ïízníte po pravdû

12. 12. Jednejme moudfie, protoÏe se pfiiblíÏil konec
19. 12. Jehova, vzne‰en˘ Stvofiitel
26. 12. Jak vytrvávat v souÏení
Pfiístupné vefiejnosti, vstup voln˘ – jste srdeãnû zváni.

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

u Brna k sobotním bohoslužbám, které probíha-
jí vždy ve dvou částech. V 9.00 h začíná studium
Bible (kniha proroka Daniele) a v 10.30 h kázání.
V prosinci vás zveme na soboty 4., 11. a 25. 12.
do domu Církve husitské (CČSH) na Jiráskově
ulici č. 959 (vedle Hasičské zbrojnice).

Na stejné adrese probíhají také „Večery nad
Biblí“ první tři úterky v měsíci od 18.30 hod.
Pokud máte rádi bylinkový čaj, zpívání při kyta-
ře nebo posezení s lidmi, kterým na věku nezá-
leží, jste srdečně zváni.

Z našeho společného studia Bible: Man-
želství z módy ještě nevyšlo 2. Ráj nám ukazu-
je Boží plán pro manželský pár: „Bůh utvořil
z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji
k němu. Člověk zvolal: „Toto je kost z mých kos-
tí a tělo z mého těla...“ (Gen 2) Žena nemá být
pro muže služkou ani tou, která mu vládne, ale
rovnocennou partnerkou. Mají stát jeden druhé-
mu po boku a navzájem se doplňovat. „Muži
mají milovat své ženy jako své vlastní tělo ...
Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je
a stará se o ně. …žena ať má před mužem úctu.“
(Ef 5) „Stejně i muži: když žijete se svými žena-
mi, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší;
a prokazujte jim úctu...“ (1 Petr 3) „Manželství
ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni.
(Žd 13) Všechna manželství by byla určitě krás-
nější a lepší, kdyby se oba partneři řídili podle
těchto biblických zásad. 

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

Jak jsme volili 5.–6. 11. 2004
– zastupitelstva krajÛ
SLAVKOV U BRNA

Strana Procenta (hlasy)

1. ODS 28,33 % (448)
2. KSâM 19,98 % (316)
3. KDU-âSL 19,35 % (306)
4. âSSD 18,65 % (295)
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Jak jsme již upozorňovali v minulém čísle
Zpravodaje, v pátek 3. prosince od 17 hodin se
uskuteční 2. setkání přátel jedné stopy v naší
oblíbené zámecké vinárně ve Slavkově u Brna.
Foto a dokumenty jsou vítány. Těšíme se hojné
účasti. Motorismu zdar. jm

Setkání pfiíznivcÛ motocyklového sportu

Opustili nás
PaedDr. Ludvík Přibilík (63) 22. 10.
Marie Klementová (77) 1. 11.
Marie Pokorná (83) 9. 11.
Jan Šikuta (78) 14. 11.

RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 25. listopadu uplynulo smutných 20 let, kdy nás navždy opustila paní 

KVĚTOSLAVA FREYOVÁ
ze Slavkova u Brna

Za tichou vzpomínku všem, kdo ji znali, děkují manžel a dcera s rodinou.

Vzpomínka
Dne 25. listopadu uplynuly dva smutné roky, kdy nás navždy opustil

pan

MUDR. OTMAR STRACH
Za tichou vzpomínku všem, kdo ho znali,

děkují manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka
Život jen jednou člověk získává a jednou žití ztráci –
čas plyne neúprosně dál, však vzpomínky se vrací.

Dne 3. prosince 2004 uplyne 10 let, co nás navždy opustil pan

JAROSLAV SŤAHEL
ze Slavkova u Brna

Za tichou vzpomínku děkuje manželka a dcery s rodinami.

Vzpomínka

Dne 7. prosince 2004 uplyne 5 let od úmrtí pana

FRANTIŠKA OPLUŠTILA

Za vzpomínku děkují manželka a dcery s rodinami.

Vzpomínka
Když o mně hovoříte a myslíte na mne, žiji dál.

Dne 4. prosince uplynou dva smutné roky od úmrtí mého milovaného
manžela, našeho tatínka a dědečka, pana

JAROSLAVA MOUDRÉHO
z Hodějic

Za tichou vzpomínku děkují manželka a synové s rodinami.

Vzpomínka

Dne 3. listopadu 2004 by se dožila 80 let naše maminka a babička,
paní 

LUDMILA TVRDOŇOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Rodina Tvrdoňova.

Vzpomínka
Odešel jsi noční tmou, tiše a s bolestí svou, jen pokojný spánek

Ti můžeme přát a kytičku na hrob Ti dát.
Dne 25. listopadu 2004 uplynul rok, co od nás odešel

náš milovaný manžel, tatínek, bratr, dědeček a strýc, pan 

JAROSLAV CHALOUPKA
Za tichou vzpomínku děkují manželka, dcery Lenka a Zora,

sestra Marie a vnoučata Daniela, Andrea, Jan a Patrik.

Vzpomínka
Těžko se s Tebou loučilo, láska však smrtí nekončí,

v srdcích Tě navždy budeme mít.
Dne 1. prosince vzpomeneme 2. výroří úmrtí paní 

RŮŽENY HALAMKOVÉ
Stále vzpomínají syn a dcery s rodinami.

Vzpomínka
Těžké je každé loučení, když drahý z očí schází, nejtěžší je to poslední, když zpátky
nepřichází. Pro nás jsi, tatínku, pracoval, pro nás jsi žil, za vše Ti děkujem, hodný

jsi byl. Dozněl posledního zvonu hlas, když ztichlo srdce Tvé napořád.
Dne 6. prosince uplynou 3 smutné roky, kdy od nás navždy odešel pan

VALENTÍN VANĚK
ze Slavkova u Brna

S láskou a úctou stále vzpomíná manželka, dcery a syn s rodinami.

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

● HLEDÁME RD se zahrádkou do 45 km
V od Brna. Tel.: 602 521 766.
● PROVEDU MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ
práce všeho druhu a také drobné zednické
práce. Tel.: 517 379 732, 723 821 059.
● PRODÁM kuchyňskou linku ve velmi dobrém
stavu včetně protilinky, 2,5 m, barva bílá, deska
šedočerná. Cena 8000 Kč. Tel.: 731 400 797.
● PROVEDU RENOVACI starých bytů + ma-
lířské a natěračské práce aj. Tel.: 517 379 732,
723 821 059.

● NA AUTOVETERÁNA AERO 30 koupím
veškeré náhradní díly, součástky a příslušen-
ství, včetně motoru i nekompletního a ne-
funkčního. I celé auto, a to i ve velmi špat-
ném stavu. Tel.: 541 236 970, 603 219 416.
● HLEDÁM brigádníky na pomocné stavební
práce. Tel.: 606 876 589.

Vystoupení Zámecké kapely
Zveme všechny Slavkováky i přespolní na

prosincová vystoupení Zámecké kapely ve
Slavkově. „Adventní koncert“ rozezní zámec-
kou kapli v neděli 5. prosince od 16 hodin. Na
programu budou skladby J. S. Bacha, T. Albi-
noniho, G. F. Händela a dalších. Koledy, advent-
ní a vánoční písně zahrajeme v sobotu 18. pro-
since v 10 hodin na Palackého náměstí. Další
vystoupení Zámecké kapely v období Vánoc jsou
v době uzávěrky tohoto čísla v jednání. Přejeme
vám klidný a radostný vánoční čas a těšíme se na
společné hudební setkání! Zámecká kapela

Policie informuje
• Ve večerních hodinách dne 1. 11. prováděli po-
licisté u Nížkovic silniční kontrolu u řidiče (1957)
osobního vozidla Š. Felicia. Dechovou zkouškou
byla u něj prokázáno 2,60 promile alkoholu. Bylo
zjištěno, že řidič má pro zdravotní nezpůsobilost
odňat řidičský průkaz a navíc byl již v posledních
dvou letech za obdobný čin postižen.
• Dne 3. 11. dopoledne slavkovští policisté zadr-
želi ve Slavkově na Brněnské ulici řidiče (1957)
osobního vozidla Š. Felicia, který řídil auto se
3,25 promilemi alkoholu. Dalším šetřením bylo
zjištěno, že řidič byl již za obdobný čin během
posledních dvou let postižen a že má pro zdravot-
ní nezpůsobilost odňat řidičský průkaz. Pro infor-
maci uvádím, že stejný řidič byl policisty kontro-
lován u Nížkovic 1. 11. 2004. mjr. Alois Gryc
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Studenti ISŠ Slavkov u Brna reprezentovali
v uplynulé době školu i region na řadě vý-
znamných barmanských soutěžích. Ve dnech
21.–23. 10. 2004 se účastnili barmanské soutě-
že BACARDI Lázeňský pohár 2004
v Jeseníku. Ve dnech 1.–3. 11. 2004 reprezen-
tovali na barmanské soutěži Finlandia Junior
Cup 2004 v Mariánských Lázních. Na sním-

cích vidíte studenty oboru Hotelnictví a turis-
mus Alenu Hrbáčovou (3. ročník) a Jakuba
Dvořáka (2. ročník). Úspěchem bylo 4. místo
Aleny Hrbáčové v Mariánských Lázních
v hodnocení chuti Long Drinku a Jakub
Dvořák na téže soutěži obdržel cenu za nejlep-
ší název svého Short Drinku. 

Máte-li zájem zhlédnout práci mladých bar-
manů, přijďte do prostor ISŠ ve čtvrtek 2. pro-
since 2004, kdy od 8.30 hodin pořádá škola 4.
ročník celostátní barmanské soutěže Metelka
Austerlitz Cup 2004 v míchání Hot Drinků
a vložené soutěže flair. Účast přislíbili studenti
hotelových škol celé České republiky –
Mariánské Lázně, Praha, Ostrava, Opava,
Jeseník, Kroměříž, aj. 

Akce je pořádaná ve spolupráci s firmou
Milan Metelka – výroba likérů a lihovin
Moravské Prusy a záštitu nad ní převzala
Jihomoravská sekce České barmanské asocia-
ce. isš

Barmani IS· Slavkov u Brna opût v akci

Hasiãi budou mít nové auto
Jak už byli čtenáři na stránkách tohoto listu

informováni, dočkají se slavkovští dobrovolní
hasiči díky pochopení a vstřícnému postoji
Rady města a Zastupitelstva města Slavkova
u Brna nového zásahového vozidla.

V sobotu 11. prosince 2004 v 10 hodin bude
nová cisternová automobilová stříkačka slav-
nostně předána starostou města Slavkova p.
Kostíkem do užívání Jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů města Slavkova před Městským
úřadem na Palackého náměstí. Po přejezdu
před hasičskou zbrojnici automobil pokřtí farář
p. Vavro.

Vozidlo bylo zakoupeno městem za přispění
dotace ze státního rozpočtu a postaveno na
podvozku MAN ve Strojírně Potůček Slatiňany
s.r.o. a nahradí již dosluhující stávající cisternu
na podvozku Š 706. SDH

Mikuláš v Junáku
Zveme všechny kluky a holky – členy i nečleny

Junáka – na prosincovou Mikulášskou besídku.
Veselé odpoledne se uskuteční v sobotu 11. pro-
since od 14 h v salonku restaurace Gól na Zlaté
Hoře. Můžete se těšit na program plný her, písni-
ček, soutěží a scének v podání malých i větších čle-
nů slavkovského střediska. Na závěr – pokud vše
půjde podle plánů – uvítáme návštěvu Mikuláše
s andělem a čerty. Vedoucí Junáka Slavkov

ZIMOVÁNÍ TERARIJNÍCH ZVÍŘAT
S přibližující se zimou a zkracujícími se dny

dochází u řady zvířat volně žijících v přírodě
k zimnímu spánku, tzv. hibernaci. Nejinak je tomu
u řady druhů terarijních zvířat. Nejčastěji jsou to
želvičky, na které se nás majitelé tážou, jak a kdy
správně zazimovat. Zimní spánek je výborný pro
celkovou regeneraci organismu, kdy dojde k sní-
žení tělesné teploty a zpomalení životních funkcí
na minimum. Ovšem zimovat mohou pouze zdra-
ví a odolní jedinci v dobrém výživném stavu. Ještě
než přistoupíme k postupnému zazimování, zvířa-
ta odčervíme a provedeme několik  koupelí (asi
5x), aby zvíře vyprázdnilo celý obsah střev.
Samozřejmě nepodáváme potravu. Poslední kou-
pel provedeme den před umístěním želv do boxu
určeného pro zimování. Teplotu snižujeme po-
stupně. Ideální teplota vzduchu pro zimování je
v rozmezí 5–8 °C.

Při teplotě vzduchu okolo 10 °C želvy značně
ztrácí hmotnost. Mladší želvy bývají zimovány jen
4–10 týdnů, starší lze zimovat i 5 měsíců. Při hi-
bernaci dochází k přirozenému úbytku váhy, což
u dospělých může činit až 30 % původní hmot-
nosti. Proto je nezbytné želvy v průběhu hiberna-
ce kontrolovat a v případě špatného zdravotního
stavu je raději probudit. U vodních želv postupu-
jeme podobně, teplota vody by měla být 8–10 °C.
V průběhu zimování je třeba dbát o čistotu vody.

Zimování je ukončeno přemístěním zvířat do
teploty okolo 15 °C. Želvy je potřeba do 15 min.
vykoupat ve vlažné vodě a za 2 až 3 dny mohou
být opět krmeny.

MVDr. Petr Májek

Jak jsme vás informovali v říjnovém
Zpravodaji, uskuteční se ve dnech 30. listopadu
a 1. prosince v Domě s pečovatelskou službou
(DPS – penzionu) VÝSTAVA RUČNÍCH PRA-
CÍ. Výstava bude v těchto dnech otevřena vždy
od 9 do 17 hodin.

Další velmi významnou akcí bude BESEDA
S PŘEDSTAVITELI MĚSTA, a to dne 21. pro-
since 2004 v 16 hod. v místním kině Jas.

Po dohodě s panem starostou P. Kostíkem bu-
deme informováni o rozvoji města, perspekti-
vách města, o rozvoji obchodní sítě a o akcích

v příštím rocet, kdy vzpomeneme 200. výročí
bitvy tří císařů u Slavkova. Představitelé města
počítají i s tím, že budou odpovídat na naše do-
tazy. Členové samosprávy pak krátce budou in-
formovat o programu činnosti Klubu důchodců
v roce 2005. Na závěr besedy bude promítnut
film Zdravý nemocný Vlastimilený Brodský.
Vstup je volný.

Dále připomínáme, že naše posezení při kávě
konáme každý druhý čtvrtek v měsíci od 14 hod.
v Klubu důchodců v DPS. Samospráva KD se
těší na vaši účast. A. Zemanová

Klub dÛchodcÛ informuje

Vánoãní koncert StfiíbrÀanky
Svaz tělesně postižených ZO Slavkov vás

srdečně zve na
VÁNOČNÍ KONCERT STŘÍBRŇANKY
který se koná v pátek 10. prosince v 19.30 h

ve Velkém sále Bonaparte.
Předprodej vstupenek od 22. listopadu vždy

pondělí až pátek od 9 do 12 hodin v kancelá-
ři STP v suterénu nové budovy polikliniky.

Srdečně zvou pořadatelé
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Práce na zahradě – choroby a škůdci
VIDEOPŮJČOVNA

doporučuje
HARRY POTTER A VùZE≈ Z AZKABANU. Dal‰í pokraãování dobrodruÏství

znám˘ch hrdinÛ.
SHREK 2. Sympatick˘ obfií hrdina se vrací ve veleúspû‰né komedii, která pod-

le kritikÛ i divákÛ pfiekonala svého oskarového pfiedchÛdce.
SPIDER-MAN 2. TOBEY MAGUIRE, KIRSTEN DUNST, ALFRED MOLINA. Film

pfiekonal laÈku vysoko nastavenou prvním dílem. 
GARFIELD VE FILMU. Nejlínûj‰í koãka na svûtû bude mít koneãnû dÛvod vstát

ze svého kfiesla. Garfielda si zamilují dûti i dospûlí.
KRÁâEJÍCÍ SKÁLA. DWAYNE JOHNSON. B˘val˘ ãlen armády se vrací do rod-

ného mûsta, kde místo idyly vládne násilí a drogy. Na to, aby  dal vûci do po-
fiádku, potfiebuje partu odhodlan˘ch chlapÛ i svÛj tvrd˘ vojensk˘ v˘cvik.

POSLEDNÍ MISE. STEVEN SEAGAL. Váleãn˘ veterán Ïije v ústraní a dopisuje
si s dívkou ze sirotãince. KdyÏ od ní del‰í dobu nemá zprávy, zjistí, Ïe sirot-
ãinec slouÏí jako zásobárna pro obchod s bíl˘m masem. 

DÒM Z PÍSKU A MLHY. JENNIFER CONNELY, BEN KINGSLEY. Soupefiení
o dÛm se rychle mûní v otevfienou válku plnou dramatick˘ch zvratÛ, ve které
nemÛÏe nikdo zvítûzit. 

SESTRY NA BAHAMÁCH. Mary-Kate a Ashley tráví s rodiãi zimní dovolenou
v luxusním hotelu na Bahamách. UÏijí si bájeãné prázdniny, ale i dobrodruÏ-
ství, na jaké se jen tak nezapomíná. 

KAT. THOMAS JANE, JOHN TRAVOLTA, ROY SCHEIDER. Z agenta Franka se ze
dne na den stává ìábelsk˘ mstitel a nelítostn˘ kat, kterého na cestû za krva-
vou popravou nikdo a nic nezastaví! 

PRESUMPCE VINY. DENZEL WASHINGTON. Jak daleko za hranici zákona je
schopen zajít muÏ, kter˘ dosud neúprosnû obhajoval spravedlnost a právo?

KONTRAROZVùDKA. SHARON STONE, RUPERT EVERETT. „Studená válka“.
·éf britské kontrarozvûdky se navrátí domÛ. Jeho Ïena, americká korespon-
dentka se ho vydá hledat. Její stopy konãí za „Ïeleznou oponou“.

ZLODùJ ÎIVOTÒ. ANGELINA JOLIE, ETHAN HAWKE. Zabije tû, aby se mohl
stát tebou... Budete hádat vrahovu identitu od zaãátku aÏ do samého konce
a stále budete na omylu. 

COLD CREEK MANOR. DENNIS QUAID, SHARON STONE. Napínav˘ film o ro-
dinû, která se ocitá na pokraji sv˘ch sil. DÛm jejich snÛ se stává noãní mÛ-
rou. Kdysi honosné panské sídlo zaãíná odhalovat svá hrÛzná tajemství. 

ÚSVIT MRTV¯CH. Svûtovou populaci zasáhne smrtonosná nákaza a mrtví zaã-
nou oÏívat! Hrstka tûch, ktefií se zachránili, hledá úkryt  a sbírá síly k tomu,
aby pfieÏili a zachovali si svou lidskou podobu. 

AMERIâAN. VAL KILMER. Dva v boji za lásku... Podle kniÏního bestselleru.
SOUMRAK MRTV¯CH. Romantická komedie. O zombie. Skvûlá parodie inspi-

rovaná filmem Úsvit mrtv˘ch. 
POST COITUM. FRANCO NERO, EVA ELSNEROVÁ, RICHARD KRAJâO, LUCIE

VONDRÁâKOVÁ. Po orgasmu je ãlovûk ve zvlá‰tním rozpoloÏení. Smûje se tomu,
kvÛli ãemu by pfied chvílí vraÏdil, fiíká vûci, o kter˘ch by normálnû nemluvil...

PÁNSKÁ JÍZDA. MARTIN DEJDAR, OND¤EJ VETCH ,̄ JOSEF ABRHÁM. Správn˘
chlapi se poradûj sami. Vtipné vyprávûní pro v‰echny, kdo se rádi baví!

MIST¤I. JAN BUDA¤, TOMÁ· MATONOHA, JI¤Í ORNEST. Film o iluzích, o li-
dech, ktefií po nûãem touÏí, milují se a podvádûjí a obãas uvûfií nesmyslÛm.

NON PLUS ULTRAS. VLADIMÍR DLOUH ,̄ JI¤Í LÁBUS, OLD¤ICH KAISER,
JANA HLAVÁâOVÁ. Satirick˘ pohled na krátk˘ ãasov˘ úsek Ïivota pûtice fot-
balov˘ch „fanou‰kÛ“.

POSLEDNÍ JÍZDA. DENNIS HOPER. Akãní thriller od reÏiséra filmÛ Rychle
a zbûsile a XXX.

ZLATÁ âÍ·E. UMA THURMAN, NICK NOLTE, KATE BECKINSALE. U‰lechtilé
drama, které i beze zbraní a krvav˘ch lázní vytváfií hutnou atmosféru. 

·NUP. JASON SCHWARTZMAN, MICKEY ROURKE, BRITTANY MURPHY. Nej-
pÛsobivûj‰í a nejbrutálnûj‰í film o drogovém opojení, kter˘ kdy byl natoãen. 

DùSIVÁ HRÒZA. RON SILVER, LIANE BALABAN. Nadmûrnému sledování fil-
mov˘ch hororÛ se vyhnete tím, Ïe zhlédnete dal‰í ‰Èavnatou vyvraÏìovaãku. 

SKLAPNI A POLIB Mù. BRAD ROWE, KRISTA ALLEN. Kam ãlovûk mÛÏe zajít, aby
vyhrál v lásce první cenu? Lehce adrenalinová romantická komedie, která vzru‰í. 

24. DEN. SOFIA VERGARA, JAMES MARSDEN. Únos, vraÏda a AIDS. To
v‰echno se ve‰lo do jednoho skandálního pfiíbûhu, kter˘ vám nedá spát. 

SILVER HAWK. MICHELLE YEOH. Superakãní snímek hongkongské produkce.
HOKEJOV¯ ZÁZRAK. KURT RUSSELL. KdyÏ vûfií‰, mÛÏe se stát cokoli. 
THUNDERBIRDS. B˘val˘ astronaut a jeho ãtyfii synové zaloÏili pfiísnû tajnou or-

ganizaci, která dohlíÏí na klidn˘ chod svûta.
LÁSKA A JINÉ POHLAVNÍ ORGÁNY. Sex je droga. Sex je prokletí. Láska je tu

proto, aby vám pofiádnû zamotala hlavu a hodnû zkomplikovala Ïivot. Láska
a smrt si zkrátka nevybírají. 

DIVOKÁ POSEDLOST. GINA GERSHON. Hfií‰nû chutn˘, hork˘ nápoj sexu a vy-
dírání s pfiíchutí vraÏdy. 

FAHRENHEIT 9/11. Dokumentární film natoãen˘ atraktivní, zábavnou formou,
kter˘ s humorem i notnou dávkou emocí zaznamenává a komentuje souãas-
né dûní v Americe a na celém svûtû.

LÁSKA A. GAEL GARCIA BERNAL, NATALIA VERBEKE. Jedné noci zjistí, Ïe
dala srdce nepravému. DokáÏe si vãas vybrat toho pravého?

VIRUS 1.0. JEREMY SISTO, DEBORAH UNGER, UDO KIER. Poãítaãovému
programátorovi se doma objevují podivné prázdné balíãky. Ale nejsou prázd-
né. Ve skuteãnosti jsou plné smrtícího viru 1.0...

MULAN 2. Legenda pokraãuje v novém kresleném filmu. Skvûlá komedie, pod-
manivá hudba a dojemn˘ pfiíbûh o odvaze a pfiátelství. 

Pro malé i velké oblíbené kreslené pohádky:
KOUZELN¯ SVùT MEDVÍDKA PÚ
MICKEY - CO SE STALO O VÁNOCÍCH
ALADIN - trilogie
T¤I MU·KET¯¤I
KIM POSSIBLE - PROBLÉM S âASEM
KRÁLOVSTVÍ ZIMNÍCH POHÁDEK
VÁNOCE JSOU ZA DVE¤MI
NEJKRÁSNùJ·Í P¤ÍBùHY MEDVÍDKA PÚ A JEHO P¤ÁTEL

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

Pranostika: Jaké zimy v prosinci, taková tepla
v červnu. 

Je tu poslední měsíc v roce, přibližuje se čas vá-
noční, kdy na bohatě prostřených štědrovečerních
stolech nesmí chybět ovoce z vlastní zahrádky.
Podzimní sychravý čas střídá zimní počasí se sně-
hem a mrazy. Příroda již odpočívá, někde i pod sně-
hovou přikrývkou a nabírá sílu na jaro. Využijeme
klidového období a zajistíme správné uskladnění
ochranných přípravků a hnojiv přes zimu – práško-
vé nesmí zvlhnout, tekuté nesmí zmrznout.
Pravidelně kontrolujeme uskladněné ovoce, ze stro-
mů odstraňujeme a likvidujeme mumifikované mo-
niliozní plody a zámotky housenek. Nezapo-
mínejme přikrmovat užitečné ptactvo – především
sýkorky. Oni nám tuto péči v příštím roce  vrátí sbě-
rem škůdců na zahrádkách i sadech. 

Zahrádkáři při sklence dobrého vína nebo slivovi-
ce bilancují jaký byl ten letošní zahrádkářský rok.
Začátek roku byl dost teplý, napadl několikrát sníh,
který ovšem brzy roztál. Mrazy nebyly tak silné a tak
kosi začali brzy prozpěvovat svoje písničky a přivo-
lávali jaro. Jarní výsadbu bylo možno provést včas,
kvalitně a v krátkém čase. Přízemní mráz 23. května
–2°C poničil bramborovou nať, ale dostatek vláhy
a přihnojení dusíkem dopomohlo k tomu, že vše do-
hnaly a úroda byla velká. Kroupy 9. června v části
katastru poškodily příznivě se vyvíjející úrodu ovo-
ce, které se již nedalo uskladnit. Parné a suché léto
zastavilo růst zeleniny a nebyla-li vydatně zalévána,
pak úroda byla opět malá. Hnědé americké padlí ci-
telně zasáhlo angrešty, strupovitost na neošetřených
stromech byla též znatelná. Slabší byl výskyt plísně
na bramborách a rajčatech. Úroda švestek byla ke
spokojenosti milovníků dobré slivovice velká.
Srážek bylo v letošním roce opět jen 340 mm. 

Odběr a uchování roubů
Jednoleté výhony na rouby řežeme v zimním

období za bezmrazého počasí, vyjímečně za sla-
bého mrazu. Zejména u peckovin, kdy po 10.
prosinci končí dormace (období hlubokého kli-
du) a stromy jsou připraveny na postupné rašení.
V případě, že v prosinci a lednu jsou dny mrazi-
vé, je lepší  řezat rouby až při první oblevě v led-
nu nebo v únoru. Pokud musíme rouby odebrat
za mírného mrazu do –3 °C, navlékneme si sil-
nější rukavice, které dobře izolují teplo. Na vý-
hony nesmíme sahat holou rukou, aby nedošlo
k náhlému oteplování, a tím k poškozením roubů.
Rouby řežeme z plodných zdravých stromů
z osluněné části koruny. Nepoužíváme tzv. vlky,
ale koncové výhony po obvodu koruny. Po vlast-
ním odběru rouby  svážeme do svazku a označí-
me jmenovkou s uvedením názvu odrůdy a data
odběru. Rouby ukládáme do vlhkého písku nebo
vlhkého perlitu v chladném sklepě, kde teplota
není vyšší než 5–6 °C. Spolu s rouby by ve skle-
pě nemělo být uskladněno ovoce nebo zelenina.
Takto skladované rouby musíme častěji kontrolo-
vat. Nejlepší způsob uchování roubů je v chlad-
ném prostředí při řízených podmínkách 0–2 °C.
Takové podmínky lze vytvořit využitím starší,
vyřazené, ale funkční chladničky, kam rouby
ukládáme v mikrotenových rukávcích. Rouby
před roubováním ponoříme asi na 12 hodin do
pitné studené vody. Roubujeme-li začátkem červ-
na, mohou z roubů narůst nové přírůstky 30–40
cm dlouhé a do podzimu ještě dostatečně vyzrát
ve dřevě. 

Bohatou úrodu, radost ze zahrádky a příjemné
prožití vánočních svátků za ZO-ČZS Slavkov
u Brna přeje Vl. Luža

Pfiíroda SlavkovskaPfiíroda Slavkovska
Puštík obecný

Většina podle názvu jistě pozná, že se jedná
o naši nejznámější sovou Početná čeleď sov puš-
tíkovitých obývá na naší planetě rozsáhlá území
Euroasie, Afriky a obou amerických
subkontinentů. Sovy obecně jsou
velmi zajímaví noční dravci. Mají
jinou stavbu těla, než dravci denní.
Mají krátký krk a velkou hlavu s pé-
řovým obličejovým závojem kolem
očí, který jim pomáhá orientovat se
podle zvuku. Oči sov jsou nejdoko-
nalejším zrakovým orgánem ptáků.
Mají však úzké zorné pole, což
kompenzují schopností otočit hlavu
o 180 stupňů. Také citlivost sluchu je mnohoná-
sobně vyšší než u ostatních ptáků. 

Puštík obecný (Strix aluco) je u nás nejpočet-
nější sovou. Obývá lesy, parky i aleje doupných
stromů. Jeho nejbližší příbuzný, puštík bělavý
byl v minulém století u nás vyhuben, avšak v po-
sledních létech byl znovu vysazen. Malý počet
párů opět hnízdí v pralesovitých lesích Šumavy.
Běžně hnízdí již od středního Slovenska k vý-
chodu na širokém území lesní tajgy. 

Puštíci se prozradí nejčastěji svým charakte-
ristickým houkáním které se ozývá po celý rok
hlavně zvečera a v noci. Nejhlučnější jsou zjara
v době toku, již počátkem února, kdy začínají
hnízdit. Jejich hlasité klapání zobákem a tleská-
ní křídly je možné slyšet již v lednu. Neúnavným

voláním po celou noc se ozývají i vyvedená mlá-
ďata. V blízkosti obydlí dokážou nepříjemně
zpestřit noční klid. Den přečkávají v sedě při-
tisknuti ke kmeni stromu. Svým nenápadným
zbarvením, odstíny šedé a hnědé splývají s bor-

kou stromu. Někdy je objeví drobní
ptáci a ztropí pro puštíky nepříjem-
ný povyk. V zimě se ukrývají v duti-
nách stromů, také pod střechami
opuštěných stavení nebo v dutinách
komínů. Nechráněné komíny se jim
často stávají osudnými. Mláďata kte-
rá opustila hnízdo ještě úplně ne-
vzletná, rodiče dokrmují.
Vzpomínám na jedno setkání s puš-
tíky kdy jsem se přiblížil ke dvěma

mláďatům sedícím v lese na pařezu abych je vy-
fotil, nečekaně jsem dostal prudký silný náraz do
hlavy od jednoho z rodičů, který je patrně neu-
stále na stráži poblíž mláďat. 

Jako většina sov i puštíci jsou velmi užitečný-
mi dravci. Rozborem jejich vývržků, neztráve-
ných zbytků z volete byli zjištěni převážně drob-
ní savci, hraboši, myšice, myši, rejsci, krtci,
drobní ptáci i větší množství ryb. V době větší-
ho výskytu hlodavců často vyhnízdí
v Zámeckém parku nebo v Oboře kde mají do-
sud své stálé dutiny. Mláďata se rozlétají po nej-
bližším okolí. Bylo by nenahraditelnou ztrátou,
kdyby i tato, dosud poměrně hojná velká sova
byla nucena svoje prostředí opustit.

M. Hrabovský
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KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  pprroossiinneecc  22000044
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

4. a 11. 12. 10.00–16.00 sport. Zimní stfielecká liga Zámecká stfielnice E-com, s.r.o.
5. 12. 16.00 kult. Adventní koncert Kaple Sv. KfiíÏe v zámku HM

Vystoupí Zámecké ÏesÈové kvinteto ze Slavkova a Malé hudební sdruÏení z Rousínova vstupné: 80 a 60 Kã
8. 12. (odjezd od kostela) 16.30 sport Zájezd na plavání. Pro plavce a rodiãe s dûtmi. Cena: dûti do 6 let 45 Kã, dospûlí a dûti od 7 let 70 Kã, poji‰tûnci MA 35 Kã Aquapark Vy‰kov DDM
10. 12. 19.30 kult. Vánoãní koncert. Pfiedprodej vstupenek v sídle STP na poliklinice vÏdy pondûlí aÏ pátek 9–12 hod. sál Bonaparte Svaz tûlesnû postiÏen˘ch Slavkov
11.-12. 12. spol. Vánoce na zámku. Vystoupí soubor Kfienováãek s ukázkami vánoãního koledování Zámek Slavkov HM
a 18.-19.12. v ãasech 10.00, 10.30, 11.00, 13.30, 14.00 a 14.30 h. budou probíhat oÏivené prohlídky zámku
11. 12. 9.00–16.00 spol. Pfiedvánoãní fiemesln˘ jarmark. Vstup voln˘ nádvofií zámku HM
12. 12. kult. Zájezd do divadla na pohádku O pejskovi a koãiãce. Cena 80 Kã na osobu (doprava + vstupné) Divadlo Radost Brno DDM
14. 12. 15.30–18.00 spol. Peãeme vánoãní cukroví. Vstupné 5 Kã, na suroviny 20 Kã DDM DDM
16. 12. 15.00–18.00 spol. Diskotéka. Vstupné 10 Kã DDM DDM
17. 12. 17.30 kult. Vánoãní koncert sál ZU· Fr. France ZU· Fr. France
19. 12. 16.30 spol. Country vánoce. Koncert se skupinou Poutníci kino Jas HM
21. 12. 16.00 spol. Beseda s pfiedstaviteli mûsta zakonãená promítáním filmu „Zdrav˘ nemocn˘ Vlastimil Brodsk˘“. Vstup voln˘ MûÚ Slavkov, kino Jas Klub dÛchodcÛ Slavkov
24. 12. 23.00 spol. PÛlnoãní m‰e svatá Chrám Vzkfií‰ení Pánû Farní úfiad Slavkov
25. 12. 16.00 spol. PrÛvod Svaté rodiny a Tfií králÛ pfies námûstí a Vánoãní hra pfied kostelem Farní úfiad Slavkov
27. 12. 18.00 kult. Vánoãní koncert. Komorní pûveck˘ sbor Danielis z Rousínova Chrám Vzkfií‰ení Pánû Farní úfiad Slavkov
31. 12. 14.00–16.00 spol. Prohlídka kostelních hodin Chrám Vzkfií‰ení Pánû Farní úfiad Slavkov
30. 11. a 1. 12. 9.00–17.00 v˘st. V˘stava ruãních prací DÛm s peãov. sluÏbou Klub dÛchodcÛ

dne 19. prosince uspořádá Historické muzeum
ve Slavkově u Brna koncert se skupinou Poutníci,
který má název Country vánoce a proběhne
v kině Jas od 16.30 hodin.

Milovníci country hudby a bluegrassu se ne-
musí bát, že během koncertu se z podia bude li-
nout jen vůně purpury. Ovšem milov-
níci vánoční nálady si přijdou také na
své, neboť program skupiny Poutníci
toto vše nabídne. Během večera zazní
skladby z oblasti americké country,
písničky poutnické, a to jak staré, tak
ty nejnovější, skladby z oblasti české
country s vánoční tematikou a podob-
ně laděné swingové hity. Nebude chy-
bět i několik koled upravených pro
banjo, mandolínu, kontrabas a kytary.
Po koncertě si budete moci zakoupit
i některá poutnická CD, a možná tím
vyřešíte problém s vánočními dárky.
Předprodej lístků na tuto akci bude za-
hájen 6. prosince v IRCA na
Palackého náměstí.

Závěrem bych rád poděkoval pánům Edovi
Coufalíkovi, Vladimíru Rozsívalovi a firmám René
s.r.o. bratrů Lysáků a EMES Milana Slezáka za fi-
nanční podporu. No, a s vámi všemi se těším na
shledanou na Country vánocích. Za pořadatele
a účinkující zdraví Jiří Karas Pola

VáÏení pfiátelé country a folku, 

Mizející příroda (8)
Dokončení z čísla 10/2004

Vyskytují se tady ale další zástupci z čeledi vi-
kvovitých, do které patří výše zmíněná komonice
zubatá. Z nich můžeme jmenovat druh tolice voj-
těška (Medicago sativa) s tmavě fialovými květy,
kterou známe především jako užitkovou rostlinu,
nebo obdobnou bylinu čičorka pestrá (Coronilla
varia) s růžovou, fialovou až bílou korunou
v okolících, které čítají kolem dvaceti květů a při-
pomínají ženskou hlavu v natáčkách. Dalším po-
dobným druhem, tentokrát ale se žlutými květen-
stvími a jinak uspořádanými listy, je štírovník
růžkatý (Lotus corniculatus). Jeho květy opravdu
ční z květenství v podobě malých růžků. Řebříček
obecný (Achillea millefolium), který běžně dosa-
huje výšky až 50 centimetrů, je bíle kvetoucím
proměnlivým druhem čeledě hvězdnicovitých
(Asteraceae), na kterém můžeme sledovat ex-
trémní podmínky na této loučce. Hloubka půdy
zde velmi kolísá a v místech, kde je nejmenší a na
povrch vystupují oblázky, jsou rostliny řebříčku
drobné, vysoké sotva jeden decimetr.

Ale ani tato pěkná loučka, kde můžeme najít
řadu dalších zajímavých rostlin, neuniká tlaku lid-
ské civilizace. To, co nejvíc mění naši krajinu
v intravilánech obcí i mimo ně, je dnes automobi-
lová doprava. Velice oblíbeným řešením zpevnění

okénko
Blíží se konec roku, proto chci poděkovat

všem členům výboru územní organizace Svazu
diabetiků ČR, kteří po celý uplynulý rok pro vás
připravovali různé programy. Všechno dělají
zcela zdarma ve svém volném čase, proto si za-
slouží alespoň veřejné ocenění. Děkuji také
Městskému úřadu ve Slavkově a Všeobecné
zdravotní pojišťovně ve Vyškově za finanční
příspěvek, určený na zdravotně výchovnou čin-
nost, na cvičení a plavání a na podporu našeho
programu pro zdraví.

A ještě několik slov o tom, co si může dovolit
diabetik o Vánocích. I o svátcích musíme dodr-
žovat léčebný režim a v jídle počítat množství
sacharidů, častěji si pomocí glukometru změřit
glykémii a podle toho upravit léčbu. Na Štědrý
večer si můžeme dát porcí tradičního kapra
s bramborovým salátem, ve kterém bude více ze-
leniny. O svátcích si odpustíme tučné vepřové
pečínky a smažené řízky, ale nahradíme je kva-
litním kuřecím, nebo krůtím masem se zelenino-
vou přílohou. Vánoční cukroví je jen zpestřením
jídelníčku, ale ani dia pečivo nemůžeme konzu-
movat v libovolném množství. Proto raději do-
poručujeme připravit si ovocný pohár s tvarohem
a nízkotučnou šlehačkou. Z ovoce upřednostňu-
jeme grepy, kiwi a tradiční české jablíčko. Z ná-
pojů různé ovocné nebo bylinné čaje, minerálky,
výjimečně po jídle 1–2 dcl přírodního vína, nebo
jedno pivo. Takže sladkosti a tučná jídla přene-
chejme ostatním členům rodiny, vždyť jsou i jiná
potěšení, nežli hojnost jídla. Využijme volna
o svátcích k vycházkám do přírody, nezapomeň-
me se však vhodně obout a obléct, vzít si nějaké
sušenky, ovoce, teplý čaj. Zapomeňte o svátcích
na své nemoci a trápení a prožijte Vánoce krás-
né, v kruhu svých rodin a přátel. Ať se
o Vánocích v lidských srdcích a v dětských očích
rozsvítí plamínky štěstí z betlémského světla.

Děkuji všem, které jsme naším programem
pro zdravý život oslovili a zúčastnili se ho.
Přejeme příjemné prožití vánočních svátků, pe-
vnou vůli, hodně zdraví, splnění všech vašich
přání a dobré vykročení do nového roku 2005!

Marie Miškolczyová

okolí vyasfaltovaných ploch, s nímž se dnes ve
městech setkáváme, je využití drceného asfaltové-
ho materiálu z povrchu vozovek. A tento postup
byl na zatím nevelké ploše použit rovněž na záj-
mové louče na sídlišti Zlatá hora. Situací z hrůz-
ného snu, který se doufám nepřemění ve skuteč-
nost, je přeměna posledních přírodě blízkých
společenstev na sídlišti, na němž bydlím, v parko-
viště pro automobily. Už dnes těm luxusnějším
autům nestačí zpevněná plocha a parkují opět až
v trávníku, který rozjezdí a po dešti rozbahní. Tak
se loučka dále zmenší a nastanou další a další kola
její degradace na parkovací plochu. Jistě to nepo-
těší ani psí miláčky obyvatelů sídliště, pro něž je
louka něčím podobným, jako je pískoviště, parčí-
ky prolézačky pro malé děti s jejich maminkami.
Na některých sídlištích ve velkých městech jsou
vyhrazené oddělené prostory sloužící k výběhu
psů. Takové vyhrazené prostory naše město dosud
nemá a jistě by mělo uvažovat o jejich zřízení.
Komonici zubatou a lipnici smáčknutou bychom
tak asi stejně neuchránili, protože tlak lidské po-
pulace je v zájmu jejího pohodlí neuprosný.
Jediní, kdo jsou toho schopni, jsou nadšení
ochránci přírody, kteří ale v našem městě také
přestali vyvíjet svou činnost.

RNDr. Ivan Novotný

SSllaavvkkoovvsskk˘̆  zzpprraavvooddaajj
Va‰e pfiíspûvky posílejte na

info@bmtypo.cz
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KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel Historické muzeum ve Slavkově u Brna

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

PROSINEC 2004 – LEDEN 2005

30. 11. úter˘ 19.30 hod. MUÎ V OHNI 142 min.

2. 12. ãtvrtek 19.30 hod. B˘val˘ vládní agent dûlá osobního stráÏce malé dcerce prÛmyslového magnáta z Nového Mexika. KdyÏ je unesena, rozhodne se ji najít
za kaÏdou cenu. Akãní thriller USA.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

4. 12. sobota 19.30 hod. HELLBOY 122 min.

5. 12. nedûle 19.30 hod. V pekle ho nechtûli, tak pfii‰el mezi nás. Chtûjí vyuÏít jeho sil, aby mohli rozpoutat armageddon. Akãní sci-fi USA. V hlavní roli Karel Roden.
Vstupné: 61, 63 Kã MládeÏi pfiístupno

7. 12. úter˘ 19.30 hod. GARFIELD VE FILMU 77 min.

9. 12. ãtvrtek 16.30 hod. Nejlínûj‰í koãka na svûtû má koneãnû dÛvod vstát ze svého kfiesla. 260 milionÛ ãtenáfiÛ po celém svûtû se dennû smûje nad Garfieldov˘mi
„hlá‰kami“. Komedie USA v ãeské verzi!
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno

11. 12. sobota 19.30 hod. STEPFORDSKÉ PANIâKY 93 min.

12. 12. nedûle 19.30 hod. Pfiíbûh o mûsteãku, kde jsou v‰echny Ïeny dokonalé. Starají se o své protûj‰ky, o domácnost, a dokonale plní své manÏelské povinnosti…
Komedie USA. Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

14. 12. úter˘ 19.30 hod. SEXBOMBA OD VEDLE 105 min.

16. 12. ãtvrtek 19.30 hod. KdyÏ se do sousedního domu nastûhuje slavná hereãka, má mlad˘ muÏ rÛzné zajímavé pfiedstavy. V˘sledek jeho dobrodruÏství pfiekoná
v‰echny oãekávání. Komedie USA.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

18. 12. sobota 19.30 hod. VESNICE 108 min.

19. 12. nedûle 19.30 hod. Obyvatele vesnice pronásleduje strach ze záhadn˘ch pfií‰er. Strach je tak siln˘, Ïe se hranice vesnice nikdo neodváÏí pfiekroãit. Thriller USA.
Vstupné: 63, 65 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

21. 12. úter˘ 16 hodin Beseda obãanÛ s pfiedstaviteli mûsta
Na závûr besedy bude promítnut film:

ZDRAV¯ NEMOCN¯ VLASTIMILEN¯ BRODSK¯
Vstup voln˘. Pofiádá Klub dÛchodcÛ.

5. 1. stfieda 19.30 hod. ZLODùJI PAMùTI 91 min.

6. 1. ãtvrtek 19.30 hod. Co kdyby se v‰echno, co jste kdy zaÏili a v‰echno, co jste kdy znali, nikdy nestalo? Pfiíbûh o spiknutí nebo nadfiirozen˘ch událostech.
Sci-fi thriller USA. MládeÏi pfiístupno od 12 let

8. 1. sobota 19.30 hod. COLLATERAL 119 min.

9. 1. nedûle 19.30 hod. Do taxíku nastupuje nájemn˘ vrah, kter˘ hodlá bûhem pûti zastávek zavraÏdit pût lidí. DoÏije se taxikáfi rána? Nebo plán pfiekazí? 
V hlavní roli Tom Cruise. Thriller USA.

MládeÏi nepfiístupno

12. 1. stfieda 19.30 hod. PURPUROVÉ ¤EKY 2: ANDùLÉ APOKALYPSY 85 min.

13. 1. ãtvrtek 19.30 hod. Komisafi Niemans se vrací vyfie‰it mystické vraÏdy. Vy‰etfiování je záhadou do chvíle neÏ zjistí, Ïe obûti se shodují se jmény apo‰tolÛ.
Kriminální thriller Francie.

MládeÏi nepfiístupno

15. 1. sobota 19.30 hod. ÚÎAS≈ÁKOVI 115 min.

16. 1. nedûle 16.30 hod. Pan ÚÏasÀák se zaplete do problémÛ. Rodinû nezb˘vá nic jiného, neÏ vyrazit do boje za jeho záchranu. Kromû hlavy rodiny je ohroÏen
i cel˘ svût. Nov˘ animovan˘ film USA v ãeské verzi!

MládeÏi pfiístupno

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

ušetříte 3.000 Kč

3.999
6.999-

3.999
Televizor OVP CTV 2164
obj.ã. 010230 - stfiíbrn˘
obj.ã. 010231 - ãern˘

Centrála
Újezd u Brna
tel. 544 224 435

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

Tato nabídka platí
do vyprodání zásob

Pfiipravujeme nové vydání Informací.
Zájemci o

nejúãinnûj‰í inzerci
v regionu
se mohou podívat na ceník na

www.bmtypo.cz
nebo volat na tel. 544 220 661.
Uzávûrka je 17. prosince

iNFORMACE
S L A V K O V S K O 2 0 0 5

Husova ulice
pfied 80 lety
a dnes

Vzhled ulice se příliš
nezměnil – jen přibyly
značky a auta. K někte-
rým domům bylo přista-
věno patro. Dům úplně
vlevo (Panská hospoda)
byl zbourán.

V sobotu 20. listopadu v podvečer-
ních hodinách Slavkovem opět zazářily
lampiony. Děti se svými rodiči či praro-
diči se jako každý rok vydali na pro-
cházku večerním městem se svými bli-
kajícími světýlky. Dle úsměvu
pořadatelů ze Slavkovského sdružení
dobrodruhů nám bylo všem jasné, že
celá akce je legrací pro naše nejmenší
bez nějakých politických či vzpomínko-
vých úmyslů. Průvod přibližně 200 lidí
prošel od kostela přes ulice,
Malinovského, Tyršovou a Husovou,

aby se zastavil na konci náměstí u krás-
ného ohníčku, kde jsme si mohli ještě
chvíli vychutnat tóny Zámecké kapely
a příjemně navodit blížící se vánoční at-
mosféru. Se slovy: „Tak ahoj příští
rok!“ a s představou ještě krásnějšího
lampionu než letos, jsme se rozešli
domů.

S poděkováním pořadatelů všem pří-
tomným, Městu Slavkov, Technickým
službám, Zámecké kapele a panu M.
Vavrovi se těšíme opět na listopad
2005. Vy také? Vaši dobrodruzi

Slavkovem zazáfiily lampiony


