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Příští číslo vyjde 25. listopadu

Soused, který pravidelně vychází se čtyřle-
tým synkem na procházku k rybníku, se vče-

ra ráno opozdil. Potomek nervózně podupával
před vchodem a zíral do oken. „Ach,“ vydech -
la obdivně domovnice se smetákem v ruce.
Ozdobou zvětšující se pleše statného hochova
tatíka - a důvodem zdržení - byl totiž noblesní
myslivecký klobouk. Nadšeně vyjekl i syn a jal
se otci z onoho znaku důstojnosti klacíkem od-
hánět padající javorový list. Jak kráčeli podél

domu k vodě, zelený klobouk kázal o rozmě-
rech povětrnosti a měsíci, kdy listí míří k zemi.
Modrá čepice s bambulí horlivě přikyvovala.
Začali také cosi o klimatických cyklech, ovšem
to už jsem neslyšel - zašli za vzrostlé tuje. 

Po čtvrté byli zpět. Hošík se zastavil u javo-
ru v předzahrádce a nabral plnými hrstmi
pestrobarevnou masu. Dnes při čekání na do-
ručovatelku už mi pyšně ukazoval výkres s na-
lepenými zvířaty s těly i údy z listí. Pochválil
jsem ho. V místě, kde materiál pro své dílo vy-
bral, zela ovšem od včerejška holá zem a ještě
cosi - zářijové letáky, které kdosi ke kořenům
před týdny pohodil. Domovnice právě ke kme-
ni jde, hartusí a provádí nečekaně pečlivou
očistu prostranství. Hlasitě si přejeme pěkný
den a ona sdílně vysvětluje, že uklizeno má
být, než spadne poslední list. V duchu ji chvá-
lím a chválím i melancholický listopad. Hned
po obědě vyrazím s hráběmi na zahrádku.
Nevím, zda se ten poslední list na jabloni za
skleníkem už netřepetá ve větru. (red)

Než opadá listí

• Ve volebním programu jste se zavázali, že se
zasadíte o znovuumístění hodin na kostele.
Jak plníte tento slib?

Po rekonstrukci střechy farního kostela
mnoho občanů upozorňovalo na ztrátu vý-
znamné památky, která sloužila všem a stala se
neoddělitelnou součástí běžného života
Slavkováků. Zvon hodin se rozléhal po celém
městě a upozorňoval na stále nekonečně ply-
noucí běh času a podvědomě každý z nás oče-
kával kontrolu zvonů při své činnosti.

V tomto ohledu měl volební program kandi-
dátů České strany sociálně demokratické na co
navazovat. Již v roce 1997 se ve veřejné sbírce
nashromáždilo 46 084 Kč a v dalším roce
11 800 Kč; a to vždy od občanů a podnikatelů.
V roce 1999 z veřejné sbírky přibylo 3 500 Kč
a z uren umístěných Unií svobody 12 844 Kč.
V letošním roce k 15. říjnu dary občanů a pod-
nikatelů činí 20 500 Kč. Město uvolnilo v po-
sledních letech z rozpočtu celkem 92 850 Kč.

V současné době, vážení spoluobčané, je
potřebné získat na dokončení a zprovoznění
slavkovských hodin 9 700 Kč. Obracím se na

vás, kteří již vidí rodící se dílo a chtějí přispět
na jeho dokončení, aby svůj dar předali na
městském úřadě. V případě, že vybraná částka
převýší uvedenou sumu, bude přebytek použit
na vnější osvětlení průčelí kostela.

Znovuspuštění hodin se připravuje na 31.
12. 2000 ve spolupráci města a církve.
Poslední den v roce bude od 9 do 15 hodin
probíhat pro návštěvníky prohlídka věžních
hodin a krovů. V 15 hodin se mohou příchozí
přidat ke zpěvům koled, od 15.25 hodin zaz-
voní kostelní zvony o půl čtvrté fanfáry uve-
dou začátek požehnání městských hodin a po-
děkování občanům, po kterém bude
následovat Tedeum na ukončení roku 2000
a vstup do třetího tisíciletí v chrámu Páně. Ve
22.45 hodin bude zahájena mše v chrámu a ve
23.50 hodin zvu všechny spoluobčany na set-
kání k ukončení druhého tisíciletí, vstupu do
třetího tisíciletí a znovuspuštění hodin před
chrámem, kde bude následovat o půlnoci prv-
ní odbytí věžních hodin, po kterém zazní stát-
ní hymna a společně vstoupíme do Nového
roku. Mgr. Petr Kostík

Starosta mûsta odpovídá na dotazy obãanÛ

Návrat hodin na stfiechu kostela

Ministr pro místní rozvoj ing. Petr Lachnit,
CSc. při prohlídce nové výstavby bytů na uli-
ci Litavské společně se starostou města
Slavkova Mgr. Petrem Kostíkem a předsedou
OVV ČSSD Zdeňkem Pavlíkem. (K článku na
str. 2) Foto: J. Vágner

Církevní administrátor Ing. J. Pospíšil dohlíží na usazení posledního segmentu městských hodin
(vlevo). 11. října proběhlo vyzvednutí a usazení ostění hodin. Foto: R. Lánský (2) a H. Mazlová
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pořadatelům všech kulturních, spo-
lečenských a sportovních akcí ve
Slavkově zařazení akcí do připravo-
vaného Kalendária pro rok 2001.

Uzávěrka pro předání podkladů do
30. 11. 2000. Bližší informace zís-
káte na níže uvedené adrese

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ 
nabízí

Kontakt: I.R.C. Austerlitz, Palackého náměstí 1, Slavkov u Brna
Tel./fax: 05/44 22 09 88  •  e-mail: info.austerlitz@infos.cz

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ 

Zprávy ze zasedání mûstské rady a zastupi-
telstva zpracovala Mgr. Vûra Kfiivánková

Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057, Svûtla Häringová, Slovanská 615, Jan Hudec, Tyr‰ova 1108, Mgr. Vûra
Kfiivánková, Dvofiákova 883, Radoslav Lánsk˘, Polní 1326, Zdislava Nováková (‰éfredaktorka), Buãovická 164,
Zdenûk Pavlík, Dvofiákova 864, ZdeÀka Pindryãová, M· Pohádka, Eva Proke‰ová, Su‰ilova 412, Mgr. Vladimír
Soukop, Zlatá Hora 1370, Mgr. Jana Veãefiová, Komenského nám. 330.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

Pfiedání pfiíspûvkÛ do 13. 11. 2000

Poznámka
Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího

čísla je 13. listopadu. Přednostně budou zařazeny člán-
ky o rozsahu do půl strany formátu A4 psané psacím
strojem. U delších příspěvků se pisatel vystavuje mož-
nosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. (red)

Na základě předložených a projednaných
materiálů MěZ

1. Schvaluje
- rozbory hospodaření města a jeho organiza-

cí za 1. pololetí roku 2000
- rozpočtová opatření:

příspěvek na vydání publikace o slavkov-
ském školství
rekonstrukce a nástavba ZŠ Komenského
zateplení bytového domu Úzká č. p. 643
reinstalace věžních hodin na kostele
prodloužení plynovodů (Špitálská, ČSČK,
Jiráskova, Pod Oborou)
propagační aktivity města

investiční záměr – přeložka silnice II/416
– sjezd do prům. zóny
oprava a údržba na koupališti

- odpis pohledávek – místní poplatky za ta-
bák a alkohol

- návrh zadání změn územního plánu 
- prodej pozemků pod obchvatem
- prodej pozemku p. č. 3031 v lokalitě Stará

cihelna
- bezúplatný převod pozemků na město (lo-

kalita Zlatá Hora)
- udělení čestného občanství panu Ishmaelu

Nokovi
2. Bere na vědomí
- informaci o postupu přípravy rekonstrukce

jídelny MŠ Koláčkovo nám.

VIII. zasedání mûstského zastupitelstva – 25. 9. 2000

Na základě předložených a projednaných ma-
teriálů MěR

1. Schvaluje
- pracovní náplň řediteli Historického muzea
- ukončení nájmu nebytových prostor s nájem-

cem OSCAR CZ s. r. o.
- zahájení řízení o záměru města pronajmout

(prodat) z majetku města část pozemku p. č.
686/1 v k.ú. Slavkov

- přidělení bytu s fin. spoluúčastí v lokalitě
Polní II paní Naděždě Hoffingerové

- zahájení řízení o záměru města pronajmout
uvolněné prostory po hospodářce polikliniky -
v budově polikliniky 

- prodej zboží z pojízdné prodejny na parko -
višti v ul. B. Němcové panu Karlu Dohnalovi
z Horní Moštěnice za úhradu příslušných po -

platků - dvakrát měsíčně do 31. prosince 2000 
- jednorázovou splátku části zůstatku úvěru na

rekonstrukci Palackého nám. za předložených
podmínek (na základě usnesení MěZ)

2. Bere na vědomí
- zprávu o připravenosti ZŠ Tyršova na šk. rok

2000/2001
- zprávu o připravenosti ZŠ Komenského na šk.

rok 2000/2001
- zprávu o připravenosti zvláštní školy na šk.

rok 2000/2001
- ústní informaci ředitele HM o současné situa-

ci v HM
- zprávu o podnikatelských aktivitách zaměst-

nanců MěÚ a vedoucích pracovníků organizací
řízených městem

- informaci o stavu kontrolních terčů v budově
býv. restaurace Bonapart a v jejím dvorním traktu 

- zprávu o vyhodnocení uvažovaného přijetí
tržního řádu

- zprávu o služební cestě do holandského měs-
ta Zeist – Austerlitz

3. Žádá
- společnost Golf Invest Austerlitz, a. s. o pře-

hodnocení záměru výstavby klubového zařízení
na návrší na pozemku p. č. 1085/7 a očekává, že
bude předložena jiná, vhodnější varianta z hledis-
ka umístění zamýšlené stavby

4. Ukládá
- řediteli HM prověřit alternativní řešení zříze-

ní nouzového východu z kina Jas
- řediteli HM připravit návrh na finanční zajiš-

tění akce „Napoleonské války a české země“
v roce 2000

5. Jmenuje
- členy komise pro posouzení a hodnocení na-

bídek na akci „Oprava střechy domu č. p. 123
a 664“

6. Nedává souhlas
- k pronájmu části pozemku p. č. 529/1 –  ná -

dvo ří mezi budovou Telecomu a domem č. p. 80.

38. schůze městské rady – 2. 10. 2000

Na základě předložených a projednaných ma-
teriálů MěR

1. Schvaluje
- zahájení řízení o záměru města prodat z ma-

jetku města pozemek par. čís. 3189/4 role o vý-
měře 1668 m2 v lokalitě Pod oborou

- prodloužení nájemní smlouvy s p. Sta ni -
slavem Kneslem na byt v domě č. p. 109 v ulici
Fügnerova do 30. 9. 2002

2. Bere na vědomí
- zprávu o připravenosti ZUŠ na školní rok

2000/2001
- zprávu o připravenosti MŠ Koláčkovo ná-

městí na školní rok 2000/2001

- zprávu o připravenosti DDM na školní rok
2000/2001

- zprávu o činnosti komise pro školní a mimo-
školní aktivity mládeže

- informaci o obnově zámku a předzámčí ve Slav -
kově - čerpání finančního přísp. z OkÚ Vyškov

3. Ukládá
- právníkovi města připravit návrh nájemní

smlouvy na pronájem pozemku par. čís. 983 za-
hrada (mezi zdí zámeckého parku a ulicí
Zámecká) s oddílem pétanque 

- právníkovi města zapracovat do návrhu ná-
jemní smlouvy s p. Bronislavem Urbancem (pro-
nájem dílny na hřbitově) připomínky MěR.

39. schůze městské rady – 9. 10. 2000

Oznámení
MUDr. Zdeněk Hartl a MUDr. Věra

Kavalová oznamují, že od 20. listopadu 2000
se přesouvá místo jejich ordinace z ulice
Zahradní 1341 ve Slavkově na ulici Tyršova
324, Slavkov (poliklinika Slavkov - prostory
bývalé dialýzy). Vstup do ordinace je ze dvora.
Upozorňujeme na změnu ordinační doby:
MUDr. Zdeněk Hartl

– čtvrtek odpoledne 13–18 hod.
MUDr. Věra Kavalová

– středa odpoledne 13–18 hod.
jinak obě ordinace každý den 7–13 hod.
Telefon: MUDr. Zdeněk Hartl: 44 22 18 85

MUDr. Věra Kavalová: 44 22 70 04
Návštěvy hlásit i nadále pokud možno do

10 hodin dopoledne na obě čísla.

Náv‰tûva ministra Lachnita
V pátek 6. října navštívil naše město mi-

nistr pro místní rozvoj ing. Petr Lachnit,
CSc. Po uvítání starostou města byla usku-
tečněna prohlídka nové bytové zástavby na
ulici Litavská. Zde si ministr prohlédl byt
a byl podrobně seznámen s další předpoklá-
danou bytovou výstavbou. Lokalita výstav-
by se mu líbila a při této příležitosti prohlá-
sil, že se mu podařilo získat značnou částku
určenou pro státní fond rozvoje bydlení.

Další jeho zastavení bylo na zámku,
který si se zájmem prohlédl a zajímal se
o historii města Slavkova. Zde ho přivítal
ředitel Historického muzea. Potom navští-
vil zámeckou střelnici firmy E-COM, kde
ho  přivítal a doprovázel Jindřich Gold -
hammer.

Ministrova návštěva se uskutečnila z ini-
ciativy poslance PČR Mgr. Bohuslava
Sobotky a OVV Vyškov v zastoupení pana
Pavlíka. Zdeněk Pavlík
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Ve Slavkově u Brna se letos 7. října sešli již po
páté k jednodennímu ekumenickému shromáždě-
ní představitelé různých křesťanských církví
a příznivci Slavkovské iniciativy smíření.
Tentokrát se dopolední přednášky i odpolední
ekumenická bohoslužba dotýkaly tématu
„Autorita v církvi jako dar služebnosti“ a disku-
tovalo se o významu „Společného prohlášení
k učení o ospravedlnění“, podepsaného katolickou
církví a Světovou luterskou federací loni na pod-
zim v Augsburgu.

Cílem Slavkovské iniciativy smíření (SIS) je
umožnit všem lidem dobré vůle bez rozdílu vyznání
čerpat z možností smíření, kterou nabízí Ježíš
Kristus. Na tomto základě se do Slavkova každoroč-
ně sjíždějí představitelé křesťanských církví a organi-
zací z České republiky i ze zahraničí a osobnosti ve-
řejného a politického života, aby zde diskutovali
a modlili se za všeobecný mír a zlepšení lidských
vztahů na všech úrovních společenského života.

Od předchozího setkání došlo v významnému po-
sunu ve vztazích mezi katolickou církví a církvemi
luterskými – díky dokumentu „Společné prohlášení
k učení o ospravedlnění“. Právě o něm se letos ve
Slavkově hojně diskutovalo za aktivní přítomnosti
spoluautora prohlášení, připravovaného už od roku
1993, reverenda Dr. Ishmaela Noka, generálního se-
kretáře Světové luterské federace z Ženevy.

Reverend Dr. I. Noko se odpoledne aktivně zúčast-
nil slavnostního aktu uctění památky italského emi-
granta – reformátora z 16. století Bernardina
Occhina. Při této příležitosti obdržel z rukou starosty
města Slavkova Mgr. Petra Kostíka čestné občanství
města – za zásluhy na poli mezidenominačních a me-
zinárodních vztahů. „Nemůžeme hned dělat velké
kroky. Musíme začít od nejdrobnějších přes větší, až
k těm nejvýznamnějším. Ale toto je dobrý začátek,
protože znamená chuť k toleranci, k přijetí lidí, kteří
jsou odlišní – což symbolizuje fakt, že jsem byl já,
Afričan, přijat za čestného občana vašeho města,“
řekl I. Noko. Jana Petlachová

(redakčně kráceno)

aneb Miluji svoji církev, miluji tvoji církev

ShromáÏdûní Slavkovské iniciativy po páté

Reverend Dr. Ishmael Noko děkuje městu Slavkov u Brna za poctu uděleného čestného
občanství. Foto: Radoslav Lánský

1. Volby do zastupitelstva kraje se konají v ne-
děli 12. listopadu 2000 od 8 do 22 hodin.

2. Voličům budou ve dnech od 2. 11. do 9. 11.
2000 doručovány hlasovací lístky v obálkách bez
označení. Doručené hlasovací lístky si volič při-
nese do volební místnosti.

V den voleb může volič na požádání obdržet
nové hlasovací lístky za chybějící nebo jinak
označené i ve volební místnosti.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem ČR. Neprokáže-li volič
svou totožnost a státní občanství ČR, nebude
mu hlasování umožněno.

4. Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů městský úřad a v den voleb
příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, ale pouze
v územním obvodu volebního okrsku, do kterého
byl podle trvalého pobytu zařazen.

5. Ve volební místnosti, po obdržení úřední
obálky, vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru
vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek.

Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední
obálky, může zakroužkováním pořadového čís-
la nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže
hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidá-
tů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasova-
cího lístku nemají na posuzování hlasovacího
lístku vliv.

6. Místo konání voleb a seznam jednotli-
vých volebních okrsků č. 1–5:

• VOLEBNÍ OKRSEK č. 1 – budova
Městského úřadu, Palackého nám. 64

B. Němcové, Bezručova, Bučovická, Dvořá -
kova, Hradební, Husova,  Jiráskova část čp. 829-
830, 835-837, 846-847, 867, 869, 879-880, 923,
959, 1170-1172, 1178-1180, 1220-1223, 1226,
Kounicova, Komenského náměstí, Lidická, Mal -
čevského, Malinovského, Příční, Tyršova část čp.
331, 556, 557, 561, 563, Zahradní, Zborovská.

• VOLEBNÍ OKRSEK č. 2 – Společenský
dům – malý sál, Palackého nám. 126

Brněnská, Čs. červeného kříže, Dvůr Rybník,
Fügnerova, Koláčkovo náměstí, Kollárova,
Lomená, Nerudova, Palackého náměstí,
Slovákova, Špitálská, U Synagogy, Úzká, Za
Branou, Zámecká.

Informace voličům o volbách do zastupitelstva kraje

• VOLEBNÍ OKRSEK č. 3 – budova
Základní školy Tyršova čp. 997

Čapkova, Čelakovského, Jiráskova část čp.
355, 356, 366, 367, 372 –376, 378, 384, 401-
403, 405,413, 442, 450, 464, 465, 468, 469, 471-
474, 478, 485, 487, 494, 498, 529, 565, 566,
599, 610, 616, 690, 1225, 1461, 1462, 1463,
1464, Máneso va, Pod Oborou, Purkyňova,
Sušilova, Tylova, Tyr šova část čp. 131-133, 208,
303, 345, 346, 348, 363, 424, 427, 428, 430,
445, 446, 449, 457, 459, 466, 475, 479, 486,
503, 547, 567, 603, 655, 674, 826, 881, 882,
920, 977, 999, 1011-1016, 1025, 1034, 1085,
1094-1126, 1224, 1249, 1289, 1290, Zlatá Hora
část čp.: 277, 293, 1227-1242, 1467.

• VOLEBNÍ OKRSEK č. 4 – nová budova
Základní školy Komenského nám. čp. 495:

Havlíčkova, Krátká, Okružní, Slovanská,
Smetanova, U Mlýna, Zlatá Hora část čp. 1243-
1246, 1348-1376.

• VOLEBNÍ OKRSEK č. 5 – Dům pečova-
telské služby, Polní 1444, II. patro:

Československé armády, Foerstrova, Litav -
ská, Luční, Nádražní, Polní, sídliště Nádražní,
Topolová, U Splavu.

Eva Šimoníková
vedoucí správního odboru

K volbám pÛjdeme jiÏ za dva t˘dny
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Krátce z radnice
V uplynulých pěti měsících opustilo řady

městského úřadu celkem pět pracovníků, ob-
jevily se mezi námi však pouze dvě nové tvá-
ře, což vysvětluje výtah z usnesení městské
rady o snížení počtu pracovníků úřadu o tři,
uveřejněný v předchozím vydání Zpra vodaje.
Jednalo se vesměs o odchody do zasloužené-
ho důchodu. Úspory pracovních sil bylo dosa-
ženo zejména rozdělením pracovních náplní
mezi ostatní kolegy, lepší organizací práce,
zefektivněním činnosti a v neposlední řadě
využitím technických prostředků.

Co se týká dalších věcí, které by měly po-
moci úředníkům i občanům při vzájemném
kontaktu, realizovalo se společně s novým
vchodem i jiné uspořádání kanceláře matriky,
které spolu s dovybavením světelnými signál-
kami u dveří (stejně tak na sociálním úseku)
lépe vyhovuje často enormnímu náporu obča-
nů při vyřizování jejich záležitostí. Na živno-
stenském úřadě i na sekretariátu tajemníka
(objednávka hlášení v rozhlase) je nyní umís-
těna pokladna, aby občané přicházející platit
příslušné poplatky nemuseli chodit hradit pení-
ze až na pokladnu MěÚ, ale vše mohli vyřídit
na jednom místě tak, jak to již delší dobu fun-
guje na matrice. Mimochodem pokladna na fi-
nančním odboru je od října již vybavena okén-
kem pro styk občana s pokladníkem.

Ing. Pavel Dvořák
tajemník MěÚ

Z mnoha míst naší republiky, ale i ze
Slovenska, se na slavkovský zámek sjeli účastní-
ci setkání, aby zde ve dnech 26. a 27. září disku-
tovali o odborných otázkách literatury faktu.
Mezi spisovatele literatury faktu patří i slavkov-
ští občané – Ing. Jan Špatný a Oldřich Klobas,
oba shodou okolností velmi úzce spjatí
s Historickým muzeem. Také předchozí ředitelé
Historického muzea se řadí mezi autory literatu-

ry faktu (Dr. Jiří Pernes a Dr. Dušan Uhlíř).
Celkem na letošní setkání přijelo na 50 tvůrců li-
teratury faktu a jejich hostů včetně 13 kolegů ze
Slovenské republiky. Jedním z členů spisovatelů
literatury faktu na Slovensku je i současný pre-
zident Slovenské republiky Rudolf Schuster,
který velmi litoval, že se nemůže kvůli zdravot-
nímu stavu našeho setkání zúčastnit.

Cena E. E. Kische je v dnešní době jedinou
cenou, která je udělována jak českým, tak i slo-
venským autorům. Hlavní cenu v letošním roce
získal slovenský autor Milan Šútovec za knihu
„Semióza ako politika alebo Pomlčková voj-
na“. Analyzoval v ní složitou problematiku čes-
ko-slovenského spolužití v jednom státě.

Součástí akce byly i dvě doprovodné akce.
První z nich byl křest čtvrtého svazku „Galerie
nesmrtelných“ z třebíčského nakladatelství
Akcent, druhou pak instalace zajímavé výstavy
„Masky a sochy Afriky“ prof. Miroslava Kšici,
brněnského teoretika prvotních forem umění.

vedení HM
(redakčně kráceno)

15. setkání autorÛ literatury faktu
Setkání autorů literatury faktu (SALF) se v prostorách Historického muzea ve

Slavkově u Brna uskutečnilo již po patnácté. Akci organizačně zajišťuje výbor
Klubu  autorů literatury faktu (KALF) a Historické muzeum ve Slavkově u Brna ve
spolupráci s ministerstvem kultury ČR a Obcí spisovatelů.

J. S. Kupka a K. Richter (předseda KALF) na setkání autorů literatury faktu. Foto: Hana Mazlová

V˘znamné náv‰tûvy na zámku
V pátek 7. října jsme ve večerních hodi-

nách provedli zámkem dvě významné návště-
vy. První tvořil ministr pro místní rozvoj Ing.
Petr Lachnit, CSc. a jeho doprovod a druhou
návštěvou byli účastníci V. ekumenického set-
kání – Dr. Ishmael Noko, generální sekretář
Světové luterské federace ze Ženevy, Dr. Oli-
Pekka Lasilla, zástupce Světové luterské fe-
derace pro Evropu, představitelé evangelic-
kých církví a pěvecký sbor z Ukrajiny.

vedení HM

TAJEMNÝ ZÁMEK
Jako doprovodnou akci při Václavském

jarmarku, který se konal 30. září, jsme při-
pravili letos již podruhé Tajemství zámec-
kého sklepení aneb Netradiční prohlídku
podzemí, kde ožívají duchové dávné minu-
losti. Snad jediným nedostatkem byla sku-
tečnost, že jsme nemohli uspokojit všechny
zájemce, neboť průchodnost podzemních
prostor je omezená. Protože nechceme
zklamat ty, na něž se nedostalo, ještě jed-
nou prohlídky podzemí zopakujeme, a to
v sobotu 4. listopadu v následujících hodi-
nách: 9.30, 10, 10.30, 11, 12, 12.30, 13,
13.30, 14 a 14.30. Doporučujeme rezervo-
vat si vstupenky! vedení HM

Na zámku se otevře nejenom podzemí…
Dole: Václavský jarmark v zámeckém parku

Foto: Hana Mazlová
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Náš projekt je součástí programu CERNET
(Central European Regional Network), který byl
založen v r. 1996. Ve velkém měřítku je dotován
Evropskou unií a představuje intenzivní spolu-
práci v oblasti vzdělávání.

Druhá část projektu Prožijme společně historii
se uskutečnila v polovině září ve Slavkově. Děti
poznávaly památky města a jeho okolí. Navštívili
jsme zámek vybudovaný V. A. Kounicem, s jehož
působením na dvoře Marie Terezie jsme se sezna-
movali také při našem vídeňském pobytu.
Zážitkem byla návštěva Kounicovy hrobky v kos-
telíku na Špitálce. Prohlédli jsme si také oprave-
nou synagogu a vídeňským žákům jsme předsta-
vili jedinečnou klasicistní stavbu – slavkovský
kostel Vzkříšení Páně. Nevynechali jsme ani rene-
sanční radnici, kde nás přivítala zástupkyně sta-
rosty Mgr. V. Křivánková.

O bitvě tří císařů sice vídeňské děti slyšely po-
prvé, ale památník Mohyla míru je zaujal a možná
si naše město pro příště s Napoleonem už spojí. Při
poznávání všech památek pracovaly české a ra-
kouské děti ve dvojicích a společně plnily úkoly,
které pro ně vyučující připravili – např. nakresli
znak rodu Kouniců, opiš nápis nad vchodem do
kostela, doplň do tabulky počty vojáků bojujících
armád apod. Zpestřením pobytu rakouských dětí
byl výlet do Moravského krasu, ale také návštěva
Brna a golfového hřiště ve Slavkově.

Po třech společně strávených dnech jsme se
s vídeňskými dětmi rozloučili v naší Základní
škole na Tyršově ulici. Díky sponzorům (pojišťov-

na Kooperativa, firma Uniles, Drogerie na Lidické
ul.) jsme měli pro všechny děti na závěr připrave-
no množství malých dárků. Věříme, že společně
prožitý čas jim přinesl spoustu nových zážitků,
nových vědomostí a radost z nových přátelství.
Miroslava Blaňková, Věra Dobešová

Prožijme společně historii V˘prava do pravûku
Víte, jací byli naši dávní předkové, jak vel-

ký byl mamut, jak se vyráběly pěstní klíny
nebo co to bylo keltské opidium a jak vypada-
ly brakteáty? To všechno se dozvěděli šesťáci
ze ZŠ Komenského nejen v hodinách dějepisu,
ale i na výpravě do pravěku. V pátek 13. října
totiž podnikli exkurzi do muzea Anthropos
v Brně-Pisárkách a do expozice Pravěk
Moravy v Zemském muzeu na Zelném trhu.
Děti tak získaly konkrétní představu o životě
v nejstarším období lidských dějin. HaF

V červnu letošního roku pobývali žáci ZŠ Tyršova ze Slavkova u Brna ve společnosti svých
nových kamarádů – žáků Öffentliche Haupschule ve Vídni. Proběhla zde první část společ-
ného projektu českých a rakouských vyučujících dějepisu a německého jazyka z těchto škol
nazvaná „Prožijme společně historii“, kdy čeští žáci poznávali historické památky Vídně,
společně pracovali ve třídě, řešili jednoduché úkoly a zlepšovali své jazykové znalosti.

Druhé říjnové úterý se stalo pro vybrané žáky,
kteří ovládají německý jazyk, a pro učitelky něm-
činy významným dnem. Jeli jsme totiž se staros-
tou Mgr. P. Kostíkem, ředitelem Mgr. J. Pytelou
a zástupkyní ředitele do rakouského města Hornu.

Po příjezdu nás přivítali představitelé radnice
a potom proběhla přátelská beseda se vzájemnou
výměnou propagačního materiálu. Naše město
obdrželo městskou vlajku Hornu. Po besedě
jsme se vypravili v doprovodu ředitele do škol. 

Upoutala nás bohatá vybavenost všech učeben
v obou školách. Každý vyučující měl všechny po-
můcky stále ve třídě k dispozici. Malé děti první-
ho stupně se mohly na svých židličkách v hodině
houpat, i když stály pevně na zemi. Pracovní plo-
chu lavice si upravovaly děti na rovnou nebo šik-
mou (ve Vv). Pracoviště starších dětí skýtalo více
pohodlí duševního, tzn. specializované pracovny
(Hv, Tv, Vv, dílny) měly nejmodernější vybavení
v dostatečném počtu pro všechny žáky. Naše děti
obdivovaly kameru v učebně chemie, pomocí
které se snímala vzorová práce učitele na katedře
do televizní obrazovky.

Ve školách v Hornu praktikovali integrovanou
výuku. Mezi běžné žáky zařadili děti s různým
postižením. Ve třídách se třemi a více postižený-
mi dětmi byli tři vyučující, počet žáků nepřesáhl
dvacet. Všechny děti pěkně spolupracovaly
a učitelé si práci s nimi chválili.

Po obědě nás představitelé města Hornu pro-
vedli památnými místy města. Nejvíce nás zaujalo
muzeum se stálou výstavou z doby pravěké, dávno
minulé i současné, zaměřené na zemědělství. 

Návštěva Hornu pro nás byla velmi poučná,
některé dobré nápady by se časem mohly reali-
zovat i v našich podmínkách. Těšíme se, že se
s našimi novými přáteli ještě více sblížíme při je-
jich jarní návštěvě naší školy, a tím položíme zá-
klady spolupráce s další zemí Evropské unie.

Formánková

Z· Komenského navázala druÏbu s rakouskou ‰kolou

V únoru letošního roku jsme se rozhodli uspo-
řádat společné setkání všech pracovníků ZŠ
Tyršova. Chtěli jsme dát příležitost všem těm,
kteří mají chuť si zavzpomínat na uplynulá léta
strávená ve škole. Při přípravě této akce jsme
také nahlédli do školních kronik a dospěli k zá-
věru, že by byla škoda, aby příběhy v nich za-
psané byly určeny jen těm, kteří je náhodně otev-
řou. Proto jsme se dohodli, že setkání na ZŠ
Tyršova rozšíříme o setkání bývalých žáků a při
této příležitosti vydáme publikaci o slavkov-
ských základních školách.

V sobotu 30. září přivítal ředitel školy Dr.
Miroslav Charvát přítomné učitele, bývalé žáky
a další hosty. Poté se návštěvníci rozešli, aby si
prohlédli školu a zavzpomínali si, jaké to bylo,
když oni ve škole pracovali, či se v ní učili. Ve
13.30 h proběhlo požehnání v kostele, při kterém
katolický farář M. Vavro a evangelický duchovní
pan Průša vzpomněli na zesnulé učitele a spolu-
žáky, připomněli vztah církve a školy v minulos-
ti a dnešní době, zmínili se také o působení kon-
gregace Chudých školských sester ve Slavkově
a vzpomněli, že právě před padesáti lety musely
sestry naše město i školu opustit.

V 15 hodin byla ve Společenském domě zahá-
jena školní akademie. Žáci školy a jejich učitelé
připravili přítomným v sále devadesát minut pl-
ných pohody a úsměvů. Sbor pod vedením uči-
telky Radky Hlavoňové-Novákové zaujal diváky
natolik, že v závěru svého vystoupení musel na
přání obecenstva zazpívat přídavek. Tečku za

tímto dnem učinili posluchači kroměřížské kon-
zervatoře, kteří v Historickém sále zámku zahrá-
li čtyři skladby od autorů 18. a 19. století.

Slova díků od přítomných učitelů a bývalých
žáků nás naplnila nadějí, že celé Setkání 2000
mělo svůj smysl a dalo příležitost všem vrátit se
na místa, kde prožili část svého života. Ještě ten
den nám přišla e-mailová zpráva: „Ahoj všichni
na základce! Dnešek byl prostě super, moc se mi
líbilo to hromadné setkání všech absolventů a uči-
telů. … Na Tyršovku se budu vždy ráda vracet.
Hlavně děkuji Vám, pane učiteli Půčku, bez Vaší
pomoci bych tento mail asi nikdy nesesmolila.
Ještě jednou děkuji všem!“ Vladimír Soukop

Zprávy ze ZŠ Tyršova

Skautská v˘stava na zámku
V sobotu 14. října proběhla v Rubensově sále

slavkovského zámku vernisáž výstavy 80 let skau-
tingu ve Slavkově u Brna. V úvodu seznámil po-
radce realizačního týmu Karel Sáček přítomné
hosty s průběhem příprav výstavy. Několik vět
o významu činnosti Junáka v našem městě
a o podpoře organizací pracujících s mládeží ze
strany vedení města pronesl starosta Petr Kostík.
Po projevech následovalo slavnostní přestřižení
pásky a otevření výstavy pro veřejnost.

První místnost výstavy je věnována jednotli-
vým kapitolám historie Junáka ve Slavkově
a principům, na nichž je postaveno skautské hnu-
tí. Jsou zde zmíněny i mezinárodní vazby českých
skautů (celosvětové setkání skautů – Jamboree)
a prezentována skautská literatura. V druhém sále
si mohou návštěvníci prohlédnout panely předsta-
vující činnost všech slavkovských oddílů, nefal-
šovaný skautský stan i s výbavou a originální
skautský kroj. Vystavené dokumenty jsou doplně-
ny mnoha výrobky vzniklými při oddílových čin-
nostech.

K příležitosti 80 let skautingu ve Slavkově byl
vydán almanach zachycující podstatné události
slavkovské skautské historie a sada pamětních od-
znaků. Tyto předměty si mohou zájemci zakoupit
v O.K. Galerii, kde je také umístěna naše výstava,
popř. po skončení výstavy u vedoucího střediska
Bohumila Holoubka.

Na tomto místě bychom chtěli velmi poděkovat
vedení HM-CKS za umožnění realizace výstavy
v exkluzivních prostorách zámku a za ochotu všech
pracovníků zámku i muzea, bez kterých by tato vý-
stava nemohla vzniknout. Dík patří v neposlední
řadě též starostovi a ostatním zástupcům MÚ za
přispění k výstavě a celému průběhu oslav výročí
Junáka v našem městě. Junák Slavkov

Otevření výstavy skautů. Foto: archiv skautů
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

PRINCEZNA ZE MLEJNA 2 Volné pokraãování nejúspû‰nûj‰í ãeské pohádky
ZdeÀka Tro‰ky, které si svou oblibou vynutili nejmlad‰í diváci. Jsem malej, ale
‰ikovnej. Pfiesvûdãte se sami...  

MY·ÁK STUART LITTLE Rodina Littleov˘ch adoptovala dal‰ího ãlena rodiny. Je to
mal˘ my‰ák, kter˘ mluví a je chytr˘ jako „koãka“. Nemá to ale ani trochu lehké...

AMERICKÁ KRÁSA KEVIN SPACEY, ANNETTE BENING... prohlédnûte si ji
zblízka. Jeden z nejlep‰ích americk˘ch filmÛ posledních let.

ANNA A KRÁL JODIE FOSTER, CHOW YUN-FAT Souboj kultur, národností i po-
vah v romanci, která romancí b˘t nesmûla.

DVOJÍ OBVINùNÍ TOMMY LEE JONES, ASHLEY JUDD. VraÏda není vÏdy zlo-
ãinem. Skvûl˘ thriler pln˘ vzru‰ení vám pfiiná‰í spoustu akce a napûtí od za-
ãátku aÏ do konce!!!

DRUHÁ ·ANCE BRUCE WILIS, MICHELLE PFEIFFER. Film pro kaÏdého, kdo
nûkdy byl, je nebo bude Ïenat˘. Zkrátka film pro v‰echny.

INSIDER MUÎ, KTER¯ VùDùL P¤ÍLI· MNOHO. AL PACINO, RUSSELL CROWE.
Thriller pln˘ dramatick˘ch zvratÛ vypráví pfiíbûh obyãejného muÏe, kter˘ se
pod tlakem událostí postavil proti v‰emocn˘m bossÛm obrovské korporace.

DEUCE BIGALOW: DOBREJ STRIPTÉR ROB SCHNEIDER. Bere 10 dolarÛ za
ãíslo, ale klidnû pÛjde i níÏ! Tak pra‰tûn˘ film, Ïe se budete válet smíchy od za-
ãátku do konce!

LAZEBNÍK SIBI¤SK¯ JULIA ORMONDOVÁ, OLEG MEN·IKOV, RICHARD HAR-
RIS. Velkoryse pojat˘ koprodukãní film N. MICHALKOVA vypráví o lásce
krásné Ameriãanky a mladého ruského kadeta, která ztroskotá na nejvût‰í ze
v‰ech pfiekáÏek - na Rusku.

MISE POMSTY DOLPH LUNDGREN. Akãní film o muÏi, kter˘ pfii‰el pomstít ne-
známou dívku za cizí peníze, ale pak se ze zaplacené mise stala jeho vlastní
válka - musí totiÏ bojovat o svÛj vlastní Ïivot.

CASPER A STRA·IDELNÉ VÁNOCE. Casper se vrací! Kdo by neznal pfiátel-
ského ducha, kterého se bojí jen ti, ktefií  nemají ãisté svûdomí!

EXISTENZ Jedna z nejlep‰ích programátorek poãítaãov˘ch her testuje novou
hru ve virtuální realitû. Na zaãátku je napadena fanatick˘m zabijákem, kter˘
pouÏívá podivnou organickou zbraÀ... Kde konãí hra a zaãíná realita? 

TALENTOVAN¯ PAN RIPLEY MATT DAMON, GWYNETH PALTROW, JUDE
LAW. B˘t mlad˘ a bohat˘ a naplno si uÏívat, to je pohádkov˘ Ïivot, po kterém
Tom Ripley touÏí a playboy Dickie ho má. Má Tom vymy‰len˘ plán, jak získat
Dickieho bohatství?

V KÒÎI JOHNA MALKOVICHE JOHN CUSAK, CAMERON DIAZ. Chtûli jste uÏ
b˘t nûkdy nûk˘m jin˘m? Teì mÛÏete! Originální, zábavn˘ a inovativní snímek,
kter˘ pfiekvapí uÏ sv˘m jménem a co teprve obsahem…

V ZAJETÍ HLUBIN V USA je vypu‰tûn satelit, kter˘ má zajistit protiraketovou
ochranu zemû. Kódovací ‰ifry jsou pfieváÏeny letounem na Havaj. Dochází
k havárii a obrovsk˘ Jumbo Jet mizí ve vlnách Pacifiku. OkamÏitû je zahájena
záchranná akce. Îijí je‰tû pasaÏéfii na palubû? O potopen˘ letoun se ale zají-
má i nejvût‰í obchodník se zbranûmi, kter˘ katastrofu zinscenoval.

ELI·KA MÁ RÁDA DIVOâINU B. POLÍVKA, Z. STIVÍNOVÁ , M. DEJDAR, V.
ÎILKOVÁ, J. LÁBUS. Neklidná rozmarná léta na pfielomu století. Letní smyslná
komedie pro mlsné diváky.

POâETÍ MÉHO MLAD·ÍHO BRATRA D. VÁVROVÁ, J. BARTO·KA, J.
BREJCHOVÁ, M. ·IMÒNEK… Pfiíjemná komedie také o tom, Ïe dobfií lidé ne-
mohou dûlat ‰patné vûci, oãima desetiletého Tondy.

KALHOTY V POZORU Patnáctilet˘ Flo si Ïil docela klidnû, aÏ dokud se mu jed-
nou v noci nepfiedstavil v plné kráse jeho intimní kamarád, kter˘ mu zatím dal
pokoj. Teì ho v‰ak nabádá, Ïe je ãas vyjít ze stínu a zaãít si uÏívat Ïivot - na
svûtû je totiÏ spousta krásn˘ch dûvãat. Teenagerská komedie.

ADREV âLEN NA·Í RODINY. ROBIN WILLIAMS. Pfiichází robot s oznaãením
MVR - 114. Od sv˘ch kolegÛ se li‰í samostatn˘m my‰lením, kreativitou a ne-
uvûfiiteln˘m smyslem pro humor. Cesta za obyãejn˘m lidsk˘m Ïivotem zaãíná. 

ERIN BROCKOVICH je JULIA ROBERTS …drzá …oslÀující …neodolatelná.
Film podle skuteãné události. 

PREZIDENTÒV MUÎ  CHUCK NORIS
PUTOVÁNÍ S DINOSAURY Dívejte se … a budete fascinováni! 160 milionÛ let

Ïivota dinosaurÛ bylo zfilmováno tak neuvûfiitelnû, jako nikdy pfiedtím!
Neopakovateln˘ záÏitek s nejvût‰ími Ïivoãichy, ktefií kdy Ïili, vám pfiiblíÏí tfii vi-
deokazety. Dívejte se na dokument -  hvûzdy této show vymfiely pfied více neÏ
65 miliony let! Natoãeno ‰piãkovou poãítaãovou technologií v exotick˘ch ob-
lastech Tasmánie, Chile a Nové Kaledonie.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 44 22 05 74

Stotřicáté výročí bitvy u Slavkova se v roce
1935 oslavovalo hlavně v Brně. Do oslav
se se ziskem zapojily všechny skupiny

podnikatelů, kulturních institucí a zábavních
podniků. Zemské divadlo v Brně zahájilo v ná-
sledujícím roce 30. srpna 1936
svoji sezonu původní operetou
Jaromíra Weinbergera a populár-
ních libretistů Bohumíra Polácha a Jiřího Žal-
mana Císař pán na třešních. Na realizaci před-
stavení se podílel celý soubor divadla v režii
neméně populárního Františka Paula. Orchestr
dirigoval R. Kvasnica. Ve výpravě
V. Skružného se první jednání odehrálo
v Mariánském údolí u Líšně, kde kvetly třešně
i bylinky a kde probíhal všední život líšeňských

dívek a chlapců. Druhé jednání v Napoleonově
táboře už nebylo tak radostné. Vojáci vzpomí-
nají na sladkou Paříž a její život a teď na neu-
stálém pochodu planou stejné ohně a krátké lás-
ky. K válce patří vyzvědač a císař se zamiluje.

Třetí jednání se odehrávalo po bitvě před slav-
kovským zámkem, který v pohledu z parku za-
plnil celý portál jeviště. Herci hráli v kostý-
mech ze salonu Echo de Paris, v kloboucích od
J. Čepelákové. Romantické pasáže zvýrazňoval
balet, jehož choreograf Ivo Váňa Psota nezapřel
slavnou ruskou školu. Během představení za-
znělo čtrnáct písní např. Proč se mi děvče lí-

bíš?; I svatý zhřeší, když ho to těší; Och, Paříži
sladká; Copak je to za hasiče; Dobrou noc,
sladké děvčátko; Vojáčku, přijď za mnou v ne-
děli; Naše děvčata jsou nejkrásnější;
Slavkovské slunce; Šel tatínek za maminkou

a ve finále Ať žije Napoleon!
Hlavní aktéři Oldřich Lukeš,
Karel Kosina, Seržant Madelon

Eva Jausenové, Mary Bártů, Ladislav
Trnobranský, Jan Purkrábek, Arsen Pohribný,
Franta Paul, M. E. Klaunigová, Alfréd Czopek
a celá řada dalších hráli hlavně při nedělních
odpoledních představeních pro slavkovské di-
váky, z nichž si mnozí bezděčně uvědomili, že
v každé válce nejsou jen slavní a živí, ale i zmr-
začení a mrtví. (s)

S císařem na třešních

Slavnosti zahájily chvíli po
deváté hodině tóny písně
„Vlaj a duj…“, tentokrát výji-
mečně doprovázené decho-

vým sextetem. Následovalo přivítání všech hos-
tů. Kromě místních se tohoto skautského svátku
zúčastnili také přátelé z Vyškova, Kyjova,
Svatobořic, Letovic a Brna.

Asi 70 skautů, skautek, světlušek, vlčat, ran-
gers a roverů se poté vydalo na průvod městem.
Od junácké klubovny prošli ulicí Čs. armády přes
Palackého náměstí až do Svojsíkova parku. U po-
mníku Antonína Benjamina Svojsíka se uskuteč-

nilo pietní shromáždění. V předneseném projevu
řekl bratr Kohoutek několik slov o historii skaut-
ského hnutí v naší zemi a o jeho významu pro spo -
lečnost v minulosti a v současnosti. Posledním
bodem dopoledního programu byla vernisáž vý-
stavy o činnosti a historii skautů ve Slavkově.

Ve 14 hodin začala městská hra Křížem krá-
žem Slavkovem s Lachtanem. Hráči rozdělení
do tří kategorií plnili nejrůznější úkoly týkající
se slavkovské historie a místopisu. Nejstarší –
roveři a rangers – poznali při plnění úkolů také
některé místní obyvatele, to když jim pomáhali
v bytě, nebo odpovídali na různé otázky týkající
se např. chemie. V klubovně souběžně probíhalo
setkání pamětníků.

Podvečerní program byl rozdělen do několika
částí, každý návštěvník si mohl vybrat podle
svého gusta. Současně s divadelním představe-
ním skautského uskupení Šrapnel probíhala dia-
show (z nejzajímavějších momentů našich akcí),
promítání videa (tábory, sjíždění řek, Jun. sluno-
vrat), zájemci si mohli v „rukodělkách“ vyzkou-
šet netradiční výtvarné techniky, nebo si jen tak
„poklábosit“ v čajovně.

Závěrečná část oslav patřila slavnostnímu tá-
boráku. Zde předvedly jednotlivé oddíly své
programy – scénky, pohybové písničky, soutěž
pro vedoucí. O hudební část večera se postarala
slavkovská skupina Second Hand.

Náš dík patří všem, kteří umožnili uskutečně-
ní a vcelku bezproblémový průběh všech částí
těchto oslav. Junák Slavkov

80 let skautingu v na‰em mûstû
Od počátku činnosti slavkovských junáků uběhlo již 80 let. Na sobotu

14. října jsme proto připravili oslavy tohoto kulatého výročí.

Pietní setkání u pomníku A. B. Svojsíka – zakladatele skautingu v naší zemi. Foto: archív skautů

Zpracuji Vaše

úãetnictví
Rychle, levnû a spolehlivû

Eva Bayerová
Zlatá Hora 1367
Slavkov u Brna

tel.: 05/44 22 03 56
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KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  lliissttooppaadd  22000000
Datum hod. druh akce místo konání pořadatel
2. 11. 13.00–15.00 Soutěž ve skládání puzzle pro děti MŠ a ZŠ DDM Slavkov DDM Slavkov
4. 11. 9.30–14.30 kult. „Tajemství zámeckého sklepení“ aneb Netradiční prohlídka podzemí, kde ožívají duchové dávné minulosti zámek Slavkov HM Slavkov
4. 11. 9.00 sport III. kolo oblastního přeboru passerelle - basketbalový turnaj hala ISŠ DDM Slavkov
7. 11. 17.00 kult. Hudební večer žáků sál ZUŠ Slavkov ZUŠ Slavkov 
9. 11. 16.15 sport Zájezd do krytého bazénu v Blučině - cena 50 Kč (1 hod. plavání + doprava) odjezd od kostela DDM Slavkov

10. a 11. 11. výst. Okresní soutěžní výstava chovatelů králíků, holubů a drůbeže za účasti speciálních klubů králíků v ČR hala ČSCH Český svaz chovatelů
11. 11. 14.30 kult. Zájezd do divadla na pohádku „Kubula a Kuba Kubikula“ - odjezd od kostela (cena: děti 50 Kč, dospělí 75 Kč) divadlo Polárka, Brno DDM Slavkov
14. 11. Světový den diabetu - měření glykémie Poliklinika Slavkov Svaz diabetiků
16. 11. 10.00 pro MŠ Výtvarná soutěž - modelování s plastelínou DDM Slavkov DDM Slavkov

13.00–15.00 pro ZŠ
20. 11. 14.00 a 15.30 Přednáška PhDr. R. Helešicové: Prevence proti chřipce a nachlazení Lázeňský dům Svaz diabetiků
21. 11. 19.30 kult. Poutníci 30 let - host: Druhá tráva s Robertem Křesťanem Společenský dům HM Slavkov
23. 11. 16.15 sport Zájezd do krytého bazénu v Blučině - cena 50 Kč (1 hod. plavání + doprava) odjezd od kostela DDM Slavkov
23.–26.11. sport „Slavkovská stovka“ - střelecká soutěž (100 ran sportovní pistolí) zámecká střelnice E-COM s.r.o. 
30. 11. 14.00 sport Soutěž v přeskocích přes švihadlo pro dívky a chlapce od 3. do 9. tříd ZŠ ZŠ Komenského DDM Slavkov

31. 10. úterý 19.30 hod. GALAXY QUEST 102 min.

2. 11. čtvrtek 19.30 hod. Cesta vesmírné lodi Protector, která se odvážně vydává tam, kam se před ní mnohokrát vydali jiní. Sci-fi komedie USA.
Vstupné: 41, 43 Kč Mládeži přístupno

4. 11. sobota 19.30 hod. FLINSTONEOVI 102 min.

5. 11. neděle 16.30 hod. Ať žije dávná doba kamenná a její pošahaní hrdinové. Návrat takové normální prehistorické rodinky aneb
a 19.30 hod. Flinstoneovi ještě nevymřeli. Vstupné: 41, 43 Kč Mládeži přístupno

7. 11. úterý 19.30 hod. DIVOKÉ KOâKY 100 min.

9. 11. čtvrtek 19.30 hod. Mladá a krásná žena, jakých je dnes hodně, si dělá ambice na slastný a šťastný život v nádheře. Naplní se její sny?
Komedie USA. Vstupné: 48, 50 Kč Mládeži přístupno

11. 11. sobota 19.30 hod. SAMOTÁ¤I 105 min.

12. 11. neděle 19.30 hod. Repríza velmi úspěšné komedie o mladých lidech, kteří se uprostřed velkoměsta v této době snaží nalézt lásku.
Nový český film režiséra D. Ondříčka.
Vstupné: 50, 52 Kč Mládeži nepřístupno

14. 11. úterý 19.30 hod. MUÎ BEZ STÍNU 114 min.

16. 11. neděle 19.30 hod. Stal se neviditelným a s jeho tělem zmizely i všechny zábrany. Velkorysý sci-fi thriller USA s nečekanou dramatickou
zápletkou. Vstupné: 48, 50 Kč Mládeži nepřístupno

18. 11. sobota 19.30 hod. POâÍTÁNÍ MRTV¯CH 120 min.

19. 11. neděle 19.30 hod. Po ulicích teče krev. Řidič záchranky už dlouho nikoho nezachránil – už nemůže dál! A bude hůř… Za volantem
záchranky Nicolas Cage. Film USA.
Vstupné: 44, 46 Kč Mládeži přístupno od 12 let

21. 11. úterý 19.30 hod. RABÍN, KNùZ A KRÁSNÁ BLOND¯NA 127 min.

23. 11. čtvrtek 19.30 hod. Bláznivá romantická komedie o nejpodivnějším milostném trojúhelníku. Poklidnou idylu spokojených životů naruší
souboj o srdce dívky. Film USA.
Vstupné: 45, 47 Kč Mládeži přístupno

25. 11. sobota 19.30 hod. JÁ, MÉ DRUHÉ JÁ A IRENA 115 min.

26. 11. neděle 19.30 hod. Náhoda přivede do města roztomilou Irenu, po které pátrá policie. Zapomenout na léky je hotové neštěstí…
Ztřeštěná komedie USA. Vstupné: 46, 48 Kč Mládeži přístupno od 12 let

28. 11. úterý 19.30 hod. MAGNOLIA 189 min.

30. 11. čtvrtek 19.30 hod. Divné věci se stávají pořád. A devět hrdinů příběhu P. T. Andersona na to během jednoho dlouhého deštivého dne
přijde. Film USA. Dvojprogram! Vstupné: 60, 64 Kč Mládeži nepřístupno

2. 12. sobota 19.30 hod. TYGRÒV P¤ÍBùH 77 min.

3. 12. neděle 16.30 hod. Dobrodružství medvídka Pú a jeho přátel v kresleném filmu studia Walta Disneye. Postavičky z nesmrtelných
knížek pro děti. Česká verze!!

Mládeži přístupno

5. 12. úterý 19.30 hod. MÒJ SOUSED ZABIJÁK 98 min.

7. 12. čtvrtek 19.30 hod. Černá komedie o tom, že existují ještě nebezpečnější lidé než zubaři. O světě, ve kterém si nikdy nemůžete být
jisti, kdo je vrah a kdo oběť. Film USA Mládeži přístupno od 12 let

9. 12. sobota 19.30 hod. NEZVRATN¯ OSUD 00 min.

10. 12. neděle 19.30 hod. S osudem si nehraj a na smrt nesázej! Měl tušení, že letadlo spadne. Udělal všechno pro to, aby ho z něj s jeho
spolužáky na poslední chvíli vysadili. Thriller USA Mládeži přístupno od 12 let

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

KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel Historické muzeum Slavkov u Brna

LISTOPAD – PROSINEC 2000
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Na otevřeném mistrovství Holandska jsme ve
štafetách na dlouhých tratích (3,8 km plavání,
180 km cyklistika, 42 km maratónský běh) skon-
čili celkově na 3. místě. Na tomto závodě želez-
ných mužů v holandském Almere skončil Rus
Alexander Merzlov, který získal pro letošní rok
licenci našeho oddílu, na celkově 7. místě, když
suverénně vyhrál plaveckou část.

V červencovém termínu se kvalifikoval člen

našeho oddílu a reprezentant České republiky
Jaroslav Hýzl jako 24. profesionál v německém
Rothu na známý podzimní havajský závod, kde
16. října obsadil 219. místo z 1600 startujících.
Při teplotě vody 27 °C plaval 54 minut, v silném
poryvovém větru jel kolo 5.35 hodin a běžel ma-
raton 3.40 hod, měl celkový čas 10 hodin 14 mi-
nut. Na dlouhém triatlonu v Teplicích získal
Jarda Hýzl 2. místo a na Mistrovství České re-
publiky ve středních objemech se umístil na 10.
příčce.

Dorostenec Ladislav Dvořák získal prvenství
v Jihomoravské lize a v závodech Českého pohá-
ru skončil na 10. pozici při první závodní sezóně.

V příštím roce získal náš oddíl triatlonu pořá-
dání Mistrovství České republiky v dlouhém tri-
atlonu v termínu 8. 7. 2001. Věříme, že ve spolu-
práci se všemi složkami Sokola a města
Slavkova se nám podaří tento mezinárodní závod
dobře zorganizovat.

Ivan Křivánek
Mgr. Ladislav Sekerka

Úspěchy slavkovského triatlonu

Sportovně střelecký klub
0750 E-COM, s. r. o. Slavkov
u Brna pořádá dne 28. října od
10 hodin v zámecké střelnici

střeleckou soutěž Slavkovská padesátka.
Střílí se podle pravidel sportovní střelby 50
ran sportovní, velkorážnou nebo standardní
(služební) pistolí na mezinárodní terč na
vzdálenost 25 m. Zveme k účasti všechny zá-
jemce o sportovní střelbu a držitele krátkých
palných zbraní, aby přišli změřit své střelec-
ké schopnosti.

Dále střelecký klub upozorňuje zájemce
o sportovní střelbu, že kromě pravidelných
nácviků každý čtvrtek, pátek a sobotu, bude
pořádat každý měsíc Střeleckou ligu, a to od

listopadu 2000 do března 2001 podle termí-
nů, které budou včas oznámeny. Zahajovací
kolo bude pořádáno 11. listopadu v disciplí-
nách: SP 5+30 a 30+30, VP 15+15 a VPs
5+30.

25. listopadu bude SSK pořádat další stře-
leckou soutěž Slavkovská stovka. Závod se
skládá ze sta ran sportovní pistolí. Bližší
podmínky budou zveřejněny v příštím vydá-
ní Zpravodaje současně s výsledky
Slavkovské padesátky.

Kromě pořádání těchto akcí na střelnici
probíhá příprava zájemců ke zkouškám od-
borné způsobilosti k získání zbrojního prů-
kazu včetně provádění zkoušek.

Jindřich Goldhammer

INFORMACE O JEDNOTLI-
VÝCH ODDÍLECH.
Badminton. Halový olympijský
sport. Pra videlné tréninkové hodi-

ny: čtvrtek 20–21.30 h tělocvična ZŠ Tyršova.
Nohejbal. Sálový a venkovní sport. Pravidelné
tréninkové hodiny: středa 20–21 h tělocvična ZŠ
Tyršova; čtvrtek 10–11.30 h velká tělocvična ZŠ
Komenského
Volejbal - muži. Soutěžní družstva A a B. Pra vi -
delné tréninkové hodiny: pondělí 20–21.30 h tě-
locvična ZŠ Tyršova; čtvrtek 20–21.30 h hala ISŠ
Tyršova
Volejbal – žáci. Tréninkové hodiny: pondělí až
čtvrtek 17–18.30 h hala ISŠ Tyršova
Triatlon. Fyzicky náročný sport – plavání, jízda
na kole a běh. Společné tréninkové hodiny ne-
jsou. Kontakt: I. Křivánek - 44 22 16 87.
Stolní tenis. Sálový sport. Pravidelné tréninko-
vé hodiny: pondělí 17–18.30 h, středa 17–19 h.
Vždy tělocvična ZŠ Tyršova

Tenis. Bílý sport. Ve Slavkově má velice dobré
podmínky. Je možný i pronájem kurtů dle doho-
dy s vedoucím oddílu. Pravidelné tréninky se
domlouvají přímo s trenérem.
Pétanque. Sportovně společenská hra z Francie.
Slavkovský oddíl je spolupořadatelem meziná-
rodního turnaje. Kontakt: J. Dvořák - 44 22 70 15,
M. Bayer - 44 22 03 56.
Kondiční kulturistika pro ženy. Cvičení a po-
silování pro dívky a ženy pod vedením zkuše-
ných cvičitelek. Pravidelné cvičební hodiny:
úterý a pátek 19–21.30 h tělocvična ZŠ Tyršova.
Při tomto oddíle pracuje i oddíl kulturistiky
mužů.
Zdravotní cvičení. Název oddílu napovídá
o náplni cvičebních hodin. Pravidelné hodiny: 
pondělí a čtvrtek 20.15–21.15 h malá tělocvična
ZŠ Komenského.
Cvičení mužů bez rozdílu věku. Pravidelné
cvičení ve velké tělocvičně ZŠ Komenského:
čtvrtek 20.15–21.15 h.

Sportovní a tûlocviãné aktivity Sokola Slavkov u Brna

V sezóně roku 2000 dosáhli závodníci oddílu Doktor Svitavák
Kepák Sokol Slavkov u Brna velice významných výsledků
na mistrovských závodech v České republice a v zahraničí.

K nejcennějším je třeba zařadit 2. místo na mezinárodním závodě štafet v rakouském
Linci, kdy v závodě štafet na středních tratích (1,9 km plavání, 90 km cyklistika
a 21 km běh) obsadili slavkovští borci 2. místo.

Ivan Křivánek a reprezentant ČR Jaroslav
Hýzl – dvojnásobný havajský ironman a bron-
zový z Mistrovství Evropy družstev 1999

Foto: archiv I. Křivánka

Závody v zámecké stfielnici

Rychlé ãluny na rybníku
V sobotu 21. října uspořádal Klub lodních

modelářů Slavkova první pohárovou soutěž
s mezinárodní účastí, a to Austerlitz Cup 2000 –
závod rádiem řízených modelů lodí. Akci před-
cházelo celoroční úsilí členů klubu o vybudová-
ní vhodného zázemí pro tuto soutěž, které se
podařilo zabezpečit díky vstřícnému postoji
představitelů našeho města.

Samotný závod proběhl za slunného počasí
na slavkovském rybníku. Jen nepříjemný pory-
vový vítr vytvářel na hladině vlny, které důklad-
ně prověřily pilotní umění všech soutěžících.
Nejlépe se dařilo polskému závodníkovi
Andrzeji Ciechanskému, který vyhrál s celko-
vým počtem 56 kol.

Součástí Austerlitz Cup 2000 byli i sponzor-
ský závod jedoucí se pouze 10 minut na zkráce-
né trati. Vítězem se stal Petr Kuban z Přerova.
Závod byl sponzorován firmami VEST Z.
Pavlík, Tenryu, s. r. o., DOPOS, Profoto, s. r. o.,
HuReco J. Hudec, Autodoprava J. Hrbáček.
Závěrem bych chtěl poděkovat našim přízniv-
cům za jejich podporu. Luděk Mátl

Jazzgymnastika pro ženy. Cvičení při hudbě
s dobrou náladou. Pravidelné cvičení: pondělí
19.15–20.15 h malá tělocvična ZŠ Komen -
ského, čtvrtek 19–20 h velká tělocvična ZŠ
Komenského
Všestrannost – žákovský oddíl. Cvičení na ná-
řadí, míčové a závodivé hry na hřišti i v těloc-
vičně pro dívky a chlapce od 6 do 12 let.
Pravidelné cvičení: pondělí 18–19 h malá těloc-
vična ZŠ Komenského, čtvrtek 18–19 h velká
tělocvična ZŠ Komenského.
Rozpis volejbalových utkání ve Slavkově
u Brna
14. 10. Slavkov u Brna–Poštorná B
28. 10. Slavkov u Brna–Luleč
11. 11. Slavkov u Brna– Staré Město B
18. 11. Slavkov u Brna–Bučovice
2. 12. Slavkov u Brna–Tesla Brno.

Hrací den – sobota od 10 hodin v hale
Integrované střední školy Tyršova.

Lenka Krahulová

• FRANCOUZŠTINU naučím – doučím.
Děti i dospělé. Tel. 0604 92 50 18.

INZERCE



30

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – KULTURA 910/2000

Vystoupení začne v 19.30 h. Jako první bude
hrát současná sestava Poutníků, která v našem
městě hraje často, takže ji považujeme skoro za
slavkovskou. Poslední tři CD nosiče v podstatě
vznikly tady a přespolní hráči z východních
Čech, Honza Máca a Petr Brandejs, zde při
zkouškách a koncertech i bydlí. No a samozřej-
mě punc Slavkova této sestavě dodává moje
maličkost, neboť jsem zde „vedoucí.“

Po přestávce bude hrát host oslav – Robert
Křesťan a jeho Druhá tráva. Tahle parta je asi to
nejlepší, co současná naše country scéna má,
i když chlapci se svou poslední tvorbou se to-
muto stylu vymykají. Možná i proto slaví tak
velké úspěchy za vodou v mecce country music
v Americe.

Závěr koncertu vytvoří dnes již legendární
nebo chcete-li kultovní sestava Poutníků z kon-
ce osmdesátých let. Sestava s Robertem

Křesťanem zpěvákem a banjistou, dalším banji-
stou Lubošem Malinou, Jirkou Plockem, který
hraje mandolínu. Nebudou chybět kytaristé
Zdeněk Kalina, František Linhárek a Mirek
Hulán. Kontrabas bude obsluhovat Jiří Karas
Pola. Celý koncert bude uvádět Josef Prudil,
který s námi najezdil jako speaker také nějaký
ten kilometr.

Myslím, že byste si na závěr tohoto tisícile-
tí neměli nechat ujít tento hudební bonbónek,

VáÏení pfiátelé dobré country hudby

Hru francouzského autora Maurice
Hennequina Prolhaná Ketty uvedla ve čtvrtek
18. října ve slavkovském Společenském

domě Divadelní společnost Háta Olgy Želen-
ské. Zcela zaplněný sál mohl ocenit vynikají-
cí výkony představitelů jednotlivých rolí.
Zájezdní inscenace těží ze svižného textu
i hereckých dispozic jednotlivých umělců.
Coby Maggie se ve Slavkově v jiskrné formě
představila Magdaléna Reifová, Jimmyho
s noblesou a šarmem vytvořil Martin Zounar
a Viléma hrál Pavel Šrom. V titulní roli se za-
skvěla Martina Menšíková. Hra inscenovaná
v překladu Jana Tomka byla uvedena v kostý-
mech Marie Wenigové a na scéně Hynka
Hanáka. Režisérem inscenace, která patří
v dějinách slavkovských divadelních produk-
cí bezesporu k těm nejšťastnějším, je Pavel
Šimák.

Obrovský kladný ohlas u publika předchá-
zel oprávněnému povzdechu mnohých
Slavkováků o velmi nepravidelném a vzác-
ném hostování divadelních souborů v našem
městě. Snad tomu v příštím roce tak již ne-
bude. (red)

Hennequinova Prolhaná Ketty s úspûchem

Pleť po létě
Přestože názory na to, co je na ženě krásné,

se během doby mění, jeden ze základních poža-
davků stále přetrvává. Je to touha po čisté, pruž-
né a svěže vypadající pleti.

Díky novým výzkumům bylo objeveno, že
80 % známek předčasného stárnutí vzniká pů-
sobením částic zvaných oxydanty. Jsou to mik-
roskopické molekuly vznikající vinou znečiště-
ného ovzduší, smogu a UV záření. K vyřešení
tohoto problému vyvinuly laboratoře Keenwell
řadu pěsticí kosmetiky obsahující vitamíny
a minerály, které pleť nezbytně potřebuje a obo-
hatily ji o komplex antioxydačních látek, které
neutralizují volné radikály dříve, než stačí po-
škodit zdravé buňky pokožky.

Abeceda těchto vitamínů a minerálů obsaže-
ných v kosmetické řadě Biomas je: A - retivol,
B, C, E, F a selen. Jejich úkolem je regenerace
pleti a navrácení její přirozené rovnováhy.
Zlepšení struktury, pevnosti a tonusu pleti
a také zabránění jejímu předčasnému stárnutí.

Vzhledem k tomu, že v letních měsících je
pleť nejvíce vystavována UV záření, je ošetření
vitamíny a minerály ideálním řešením.

Dne 21. listopadu proběhne v sále Společenského domu na Palackého náměstí ve Slavkově
další významná akce ve stylu již v titulku zmíněné hudby. Možná že si někteří pamatujete
obsah mých předešlých článků, kde jsem psal, že Poutníci se letos dožívají třiceti let své čin-
nosti na prknech jež prý znamenají svět. Vrcholem těchto oslav bude šňůra naší skupiny
a souboru Druhá tráva Roberta Křesťana. Původně jsme s koncertem ve Slavkově nepočíta-
li, ale nakonec jsme se pro něj ve spolupráci s Historickým muzeem rozhodli. 

neboť se při ho bude tvořit opravdu špička čes-
kých muzikantů akustické, bluegrassové nebo
country hudby. Záleží jen na vás, který hudeb-
ní styl si vyberete. O tom, že se sejdou špičko-
ví hráči, svědčí jejich vítězství v různých
anketách (např. Honza Máca již čtyřikrát za
sebou byl zvolen jako nejlepší mandolinista
v Čechách v anketě české bluegrassové aso -
ciace).

Takže ještě jednou: 21. listopadu v 19.30 jste
všichni zváni na koncert k třicátému výročí
Poutníků, který se bude konat v rámci jejich
společné šňůry s Druhou trávou Roberta
Křesťana. Vše se odehraje ve velkém sále
Společenského domu ve Slavkově u Brna. Kdo
přijde, nebude doufám litovat. Na Vaši účast se
těší za všechny, co se na koncertě podílejí

Jiří Karas Pola

V roli Ketty zářila M. Menšíková. Foto: archiv

Slavkov u Brna

TOPENÁ¤SKÉ A VODOINSTALAâNÍ ZBOÎÍ

AAkkccee  ppooddzziimm  22000000

V našich prodejnách dostanete slevu na následující zboží:
✵ PRAČKY, MYČKY, CHLADNIČKY, MRAZNIČKY, SPORÁKY

(speciální nabídka vybraných typů se slevou až 3000 Kč)
✵ SPRCHOVÉ KOUTY, PLASTOVÉ VANY, PÁKOVÉ BATERIE
✵ DOMÁCÍ VODÁRNY, ČERPADLA, OHŘÍVAČE VODY
✵ KOTLE NA ÚT, RADIÁTORY, TRUBKY, TVAROVKY
✵ DŘEZY, UMYVADLA, WC

Zborovská 41
tel. 05/44 22 11 20

Havlíčkova 1292
tel./fax: 05/44 22 15 85

✵ PRODEJ NA SPLÁTKY
✵ ROZVOZ NAKOUPENÉHO

ZBOŽÍ



SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ10 10/2000

Psinka
Toto onemocnění bylo po řadu let postrachem

chovatelů nejen psů. Po zavedené vakcinaci ja-
koby se zdálo, že je na ústupu, rozhodně však
nevymizelo. Naopak se k nám vrací a jeho prů-
běh není vždy typický. Poslední větší vlna náka-
zy u nás proběhla v letech 90–93. Onemocnění
se šíří v populaci kapénkovou formou, napadají-
cí především respiratorní trakt.

Hlavními příznaky psinky jsou respiratorní
potíže s hnisavým výtokem z nosu, zánět spoji-
vek, následně se připojují zažívací potíže s prů-
jmem. V pozdějším stadiu dochází k postižení
zubní skloviny, zvrásnění a zatvrdnutí polštářků
na tlapkách a především postižení nervového
systému, vedoucímu až k zánětu mozku.
Nervové příznaky v poslední době vystupují do
popředí a projevují se svalovými záškuby až
obrnou. U takto probíhající psinky je postižení
respiratorního a zažívacího aparátu méně výraz-
né a často se dá zaměnit s epilepsií. Onemocnění
má povětšinou špatnou prognózu, zvláště na-
stoupí-li nervové příznaky. Po prodělané psince
se u starších psů často vrací nervové příznaky
onemocnění, dané postižením nervstva. U těch-
to psů už je navozená celoživotní imunita. Léčba
akutního onemocnění je problematická, často
zdlouhavá a s nejasnou prognózou, zvláště při
postižení nervstva. Jako u všech infekčních one-
mocnění je nejdůležitější prevence, a to ve for-
mě každoroční revakcinace. Vůči této infekci
jsou vnímaví i např. liška, vlk, fretka, mýval, ale
i tuleni. Člověk vnímavý není.

ppoofifiááddáánníí  ssppoolleeããeennsskk˘̆cchh  aakkccíí
ss  vv˘̆hhooddnnoouu  cceennoouu  jjííddeell
ssvvaattbbyy,,  rrooddiinnnnéé  oossllaavvyy

lleettnníí  zzaahhrrááddkkaa
ss  ppoosseezzeenníímm  uu  kkrrbbuu

ããeeppuujjeemmee
GGAAMMBBRRIINNUUSS,,  KKOOZZEELL

KKOOFFOOLLUU  AA  GGRREENNUU

OOtteevvfifieennoo  ddeennnnûû
1177––2233  hh  mmiimmoo  nneeddûûllee

TTeell..::  00660033  221133  558822

Vážení občané,

Váš dům je pojištěn u KOOPERATIVY pojiš-
ťovny, a. s., proto si Vám tímto dovolujeme
nabídnout pojištění Vaší domácnosti se
slevou až 25 %. Dále bychom Vám rádi
nabídli další druhy životního a majetkového
pojištění. V případě Vašeho zájmu prosím
kontaktujte našeho obchodního zástupce:

Alena Sotolářová mobil 0606 60 57 46
telefon 05/44 22 01 14

Obchodní oddělení přijme do svých řad spolu -
pracovníky na hlavní a vedlejší pracovní činnost.

Bližší informace na tel.: 05/45 55 67–5, 701

pravidelného spofiení po del‰í dobu
je skuteãnost, Ïe  vzniká vût‰í kapitál a efekt
„úrok z úrokÛ“

Nabízím zajímavé a velmi profitové  zamûstnání

Bezplatná
finanãní sluÏba 

tel. 0603 792 179 non stop
Ivo ZdraÏil
âelakovského 839, 684 01 Slavkov u Brna

okénko
ÚO Svazu diabetiků Slavkov uspořádala pro

40 účastníků ozdravný pobyt v Itálii v oblasti
Rimini. Všichni byli spokojeni hlavně s počasím,
takže jsme si alespoň na deset dní prodloužili
léto a pobytem u moře načerpali nových sil. Naše
poděkování patří Daliboru Bajerovi z CK ZMS
tours Brno, MUDr. Anně Rosolové a zdravotní
sestře Marii Klimentové, kteří se starali o naše
zdraví.

Dne 14. 11. 1891 se narodil objevitel inzulí-
nu, kanadský lékař Frederik Grant Banting, na
jehož počest je tento den vyhlášen WHO
Světovým dnem diabetu. Dodnes nebyla objeve-
na účinnější terapie, a tak Bantigův a Bestův in-
zulín stále zachraňuje milióny diabetiků, vrací je
životu tvořivému, proto také dobrému a důstoj-
nému. Ani dnes se diabetes nedá vyléčit, tuto
chorobu lze pouze zkompenzovat na takovou
úroveň, jež diabetikům umožní stejnou kvalitu
života, jakou mají zdraví lidé. Letošní Světový
den diabetu proběhne pod heslem „Diabetes a ži-
votní styl v novém miléniu“ a má upozornit na
to, že současný životní styl – stres, stavování,
málo pohybu – způsobují v celém světě nárůst
diabetiků. Chceme upozornit veřejnost na pro-
blematiku diabetu a na skutečnost, že souvisí se
změnou životního stylu.

Nedílnou součástí péče o diabetiky je edu-
kační program, v rámci kterého se ve Slavkově
uskuteční další zajímavá přednáška PhDr.
Rostislavy Helešicové na téma: Prevence proti
chřipce a nachlazení. Zveme vás proto v pondělí
20. listopadu t. r. ve 14 a v 15.30 h do LD
Austerlitz Medical, Zl. hora 1466 na naši další
akci. Marie Miškolczyová

NEJVÛT‰Í V˘BÛR ELEKTROSPOTfiEBIÃÛ, KTER˘ KAÏDÉHO POLOÏÍ
OD AKÁT – BRNO-BYSTRC, KUBÍâKOVA 8 05/46 21 16 94
OD SPÁâIL – BRNO-VINOHRADY, ÎARO·ICKÁ 16 05/44 21 80 03
OD SPÁâIL – BRNO-ST¤ED, NOVÉ SADY 37 05/43 21 12 46
OD NOVÁ TRÎNICE – OLOMOUC, LEGIONÁ¤SKÁ 7 068/541 79 76
OD CENTRUM, UHERSKÉ HRADI·Tù, VELEHRADSKÁ 1206 0632/55 22 02
OD MORAVA, T¤EBÍâ, KOMENSKÉHO NÁM. 4 0618/84 84 24
OD UNIVERSE, PROSTùJOV, PLUMLOVSKÁ 18 0508/33 37 10, kl. 25
OD PRAÎÁK-VRBA, P¤EROV, NÁM. T. G. MASARYKA 13 0641/21 95 62

PRODEJ NA SPLÁTKY I S NULOV¯M NAV¯·ENÍM
ROZVOZ DO 20 km ZDARMA
ZDARMA INFOLINKA 0800 13 72 35
Po–Pá 8–17 h

Království
plné elektra

http://www.elektro-spacil.cz
e-mail: elektro.spacil@iol.cz

ÚJEZD U BRNA
05/44 22 44 35
05/44 22 45 46

Archeologové objevili
hrob z doby Ïelezné

Hrob ze starší doby železné odkryli nedávno
v našem městě u areálu firmy Auto Bayer pra-
covníci Ústavu archeologické památkové péče.
Jednalo se o hrob drobné ženy, která patřila
k příslušníkům velmožské vrstvy.

Archeologové v hrobě našli unikátní zdobený
pás. Do výbavy ženy patřilo i několik železných
spon, jež sloužily ke spínání šatů a náhrdelník ze
skleněných a jantarových korálků. Nedaleko
zemřelé ženy pracovníci ústavu nalezli též 12
nádob, v nichž byly původně uloženy potraviny,
patřící k výbavě pro posmrtný život. Objevili
zde i ostatky prasete a železný nůž. Vykradení
hrobu zabránil s největší pravděpodobností mo-
hutný kamenný zával zakrývající hrob.  (pej)

Petr  Kotol
poskytování software

a poradenství v oblasti
hardware a software

řešení problémů
v operačních systémech
DOS, Windows, MacOs

tel. 05/44 22 18 46
mobil: 0607 961 959
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Rychlá pÛjãkaRychlá pÛjãka
Krátkodobé pÛjãky k jakémukoliv úãelu
aÏ do v˘‰e 30 000 Kã
Doba splácení je 14–50 t˘dnÛ
Do 2 dnÛ doruãíme peníze aÏ domÛ
NepoÏadujeme ruãitele

PROVIDENT FINANCIAL, s.r.o.
VÍDEŇSKÁ 89A, BUDOVA INTERSPAR
639 00 BRNO, TEL.: 05/43 24 64 12-3

VOLEJTE ZDARMA

0800 141 141

aÏ domÛ

Cyklosport N A B Í Z Í M E

• půjčky
od 20 000 do 200 000 Kč pro
zaměstnance bez ručitele

• kapitálové životní  pojištění

• pojištění motorových vozidel

• stavební spoření

RYCHLE
SPOLEHLIVĚ

BEZPEČNĚ

Tel.: 0603 43 93 98

Prodej pouÏit˘ch sjezdov˘ch lyÏí
a lyÏafiské obuvi

Ski servis
– provoz od 1. 11. 2000

PÛjãovna lyÏí
– provoz od 1. 12. 2000

Nabízíme zimní zájezdy CK Loudatour
– katalogy v obchodû

H U S O V A  6 1 ,  S L A V K O V  U B R N A

�

�

�
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Informace na tel. 05/44 22 01 19

Slunko se tenkrát ve Slavkově sklánělo nad sil-
nici za zadním zámeckým příkopem, plným hara-
burdí a kultivovaný hlas brněnského herce zazněl
z tlampačů nad zámeckým parkem:

„Slavkovské slunce, 
tenkráte tebe jen zřel slavkovský vítěz.
Neviděl v dáli v oceánu ostrůvek kdesi
malý a skalný
a na něm v cizí daleké zemi
na troskách snů a opuštěn všemi
umírá on, slavkovský vítěz.
Tenkráte tebe jen zřel!“

Diváci, kteří v hojném počtu obsadili improvizo-
vané lavice na svahu louky pod zámkem, se ztišili
a na rovince za první příčnou cestou začalo napo-
leonské divadlo.

Bylo sice teprve na přelomu září a října. Dnes až
v náležitý prosincový den výročí slavné bitvy svá-
dějí pluky v dobových uniformách na polích mezi
Santonem a Mohylou míru boje za rachotu děl a za
mezinárodní účasti. Na to však za našeho dětství
ještě nebyly podmínky technické ani finanční. Ale
louka, tehdy ještě bez jezírka, mezi kulisami pod-
zimně zbarvených stromů byla i v září věrohodným
jevištěm. A taky zapracovala fantazie diváků, pod-
nícená vlastním osobním podílem všech na zdaru
podniku: ochotnický spolek za pomoci brněnského
divadla zajistil herce a kostýmy. Sokoli a rolnické
organizace zase koně, jezdce a vozy. Rádio-elektro
obchody instalovaly ozvučení a osvětlení. Hospody
a cukrárny stánky s občerstvením takřka přímo
u bojiště v parku. A občané města přispěli dary pe-

něžitými, za které se jim dostalo vřelého podě-
kování v městském zpra vodaji s plnou  adresou
a výší sumy: 3, 5 i 10 korun ba cukrovar a zá-
ložna snad až 50 korun. Znamenitá reklama!

Školství a veřejná osvěta se přičinily propa-
gačně dávno předem: děti ve školách se učily
francouzsky zdravit „viflafranc“ a měly ulože-
no mávat a volat to na projíždějící auta. Z vlas-
tivědy všichni měli znát dějepisná fakta i do-
bové historky. Vždyť tehdy s tou Francií jsme
kamarádili s takovými nadějemi!

A teď tedy je zde všecko ke zhlédnutí:
Napoleon s typickým bříškem a s rukou zastr-
čenou za vestu přechází před velitelským stanem
a obklopen svými generály s dalekohledy vydává
rozkazy a přijímá hlášení. Ordonance odtud vyrá-
žejí k bitevní linii až drny pod kopyty koně odletu-
jí. Výstřely třeskají a blýskají za stromy na všech
stranách – asi přispěla i Myslivecká jednota.
Přijíždějí první vozy s raněnými a ve stanu polního
lazaretu je ošetřují markytánky – dílo to místního
Červeného kříže. Vojačky přebíhají s vozíkem taže-
ným psy, snad s občerstvením k bitevní čáře.
Tryskem přejíždí čtyřspřeží s dělem. Do boje po-
choduje četa vojáků s praporem a voláním slávy cí-
saři. Spolu s nimi jde legendární chlapec Dodo –
malý bubeník od Slavkova. Později ho přinesli na
nosítkách a císař mu s dojetím připíná na hruď řád.
Vojáci přivádějí chyceného špeha. Přijíždí uštvaný
posel, klesá před císařem z koně a háže mu k no-
hám ukořistěný nepřátelský prapor. A za ním přivá-
dějí první rakouské a ruské zajatce.

Napoleonské hry tfiicát˘ch let ve vzpomínkách

Postupně se bitevní vřava vzdaluje do zadního
konce parku. Poslové dobrých zpráv houfně přivá-
žejí další trofeje. Belhají se skupiny prvních pěších
raněných ve zkrvavených obvazech. Zdraví
Napoleona a on je. Sedá na svého grošáka a provo-
lává k nim: „Kdo z vás řekne: byl jsem u Slavkova,
odpoví se mu: ejhle, hrdina!“ A sledován svými
maršály odklusá na bojiště přehlížet své i nepřátel-
ské padlé.

Jeviště i hlediště se prázdní. Ještě se můžete po-
dívat za kulisy, pohladit odsedlávané koně, získat
císařův autogram, vypít v altánu poslední pivko,
smlsnout poslední špejli cukrové vaty.

Mezitím slunce zapadlo za Křenovice, setmělo
se, reflektory zhasínají, přesuneme se pod střechu
hospod a restaurací. Divadelní smetí v parku uklidí
správa zámku až zítra. Věru, slavnost se povedla.

D. Johnová

Zhotovíme barevné kapesní

KALENDÁŘE
na rok 2001

velikost 8,5x5,5 cm, oboustranné, laminované

Na přední straně

LOGO NEBO OBRÁZEK PODLE VA·EHO P¤ÁNÍ
Cena: 200 ks – 480 Kč

400 ks – 860 Kč
600 ks – 1180 Kč
800 ks – 1500 Kč

1000 ks – 1800 Kč

Polní 1337
684 01 Slavkov u Brna
tel./fax: 05/44 22 06 61
e-mail: bmtypo@sky.cz

Ceny jsou

bez DPH

Publikace s názvem

„Slavkovské základní
‰koly ve 20. století“

je v prodeji
ve slavkovsk˘ch trafikách

a knihkupectvích

• PRODÁM LEVNĚ větší množství
použité krytiny typu bobrovka. Tel.
0507/213 72.
• PRODÁM ČTYŘI KOLA se zimní-
mi pneumatikami (Dunlop) na felicii -
jeté jednu sezónu za 3500 Kč. Tel.
05/44 22 06 61.

INZERCE


