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Příští číslo vyjde 29. dubna

Ve ãtvrtek 31. bfiezna probûhlo na zámku ve Slavkovû u Brna slavnostní zahájení
leto‰ní sezony s tímto programem:
10.30–11.00 Vystoupení historick˘ch vojákÛ

Promenádní koncert: Francouzské pochody – Zámecká dechová hudba
10.45–11.00 Pfiíjezd Napoleona a Bertiera s doprovodem
11.00 Slavnostní salva a fanfáry

Uvedení hostÛ do Divadelního sálu
11.10–11.25 Komorní koncert – Zámeck˘ ÏesÈov˘ kvintet
11.25–11.35 Slavnostni zahájení
11.40–12.40 Tisková konference
11.45 a 12.45 Kost˘movaná prohlídka zámku s Napoleonem
13.15–13.45 VemisáÏ a prohlídka v˘stav:

Kde byste Napoleona nehledali – kuriozity, karikatury a zajfmavosti
Pohlednice z depozitáfiÛ

13.45–14.30 Raut v Historickém sále – ukázky francouzské, ruské a rakouské
kuchynû.

Akci pofiádalo Historické muzeum ve spolupráci s mûstem Slavkov u Brna.

60. výročí osvobození města
Rada města na svém zasedání přijala následující pro-

gram. V úterý 26. dubna 2005 od 10 hodin bude v měst-
ském kině JAS beseda s pamětníky osvobozovacích bojů
doplněná o historický výklad. Dále bude promítnut krátký
dokument o osvobozování Vyškovska. Akce se zúčastní
žáci základních škol ve Slavkově. Téhož dne od 16 hodin
bude u pomníku padlých v zámeckém parku pietní akt,
který bude pokračovat na místním hřbitově. Večer ve 20
hodin vyjde lampionový průvod za doprovodu hudby ze
shromaždiště u stadionu. Trasa průvodu ul. Malinovského,
Tyršova, Husova a Palackého náměstí. Srdečně jsou zváni
všichni občané města. red

Zahájení sezony jubilejního roku 2005



V sobotu 5. bfiezna se Z· Komenského nám. stala spolupofiadatelem vrcholné
taneãní soutûÏe za úãasti mistrÛ svûta i Evropy v disciplínû Hip Hop. Byla to oprav-
du skvûlá taneãní show podbarvená taneãní muzikou a svûteln˘mi efekty. Do
Slavkova pfiijelo pfies 500 taneãníkÛ z celé republiky, aby zmûfiili své síly a vybojo-
vali si úãast na mistrovství republiky a Evropy, které se uskuteãní v Rakousku.
SoutûÏ byla velmi nároãná, taneãníci tfií vûkov˘ch kategorií – dûtské, juniorské a do-
spûlé v disciplínách sólo, duo a malé formace, spolu soupefiili aÏ do pozdních noã-
ních hodin.V porotû usedli v˘znamní taneãní odborníci, napfi. Jindfiich Hes z Prahy,
Jifií Huben˘ z Prostûjova, Vlasta Buryanová z Brna a dal‰í. Spoleãenské klání pro-
bûhlo v krásném prostfiedí sportovní haly Z· Komenského nám. v pfiíjemné atmo-
sféfie, za velké úãasti divákÛ, ktefií soutûÏící odmûÀovali skandovan˘m potleskem.
ÚãastníkÛm soutûÏe se milé prostfiedí velmi líbilo a v‰ichni doufáme, Ïe podobná
setkání taneãníkÛ nejsou v na‰em mûstû naposled. Mgr. Eva Hudcová

HIP HOP ve SlavkověHIP HOP ve Slavkově
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Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ 

- internetové služby za 30 Kč/hod.
- možnost využití barevné tiskárny
- faxové služby 

Otevírací doba v dubnu a květnu:
úterý–neděle 9–17 h
pondělí 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

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA MĚSTA VE SLAVKOVĚ U BRNA

1. RM schvaluje požadavek SDH Slavkov u Brna na
nákup požární techniky a ukládá starostovi města podat
žádost o dotaci z rozpočtu JmK na rok 2005 ve výši
274 000 Kč.

2. RM vydává souhlas s umístěním zařízení pro při-
pojení na internet na bytové domy ve vlastnictví města
pro firmu AC Vyškov s tím, že instalace musí odpoví-
dat předpisům vyplývajících z platných ČSN a souvi-
sejících dodatků. Pokud dojde k poškození střešního
pláště vlivem této instalace, budou opravy krytiny pro-
vedeny na náklady firmy AC Vyškov. 

3. RM schvaluje okruh firem, které budou vyzvány
k podání nabídky na dodávku stavby „Postupná oprava
budovy – bývalé Židovské školy“ ve Slavkově u Brna
a současně jmenuje členy do komise na výběr dodava-
tele stavby.

4. RM po projednání zprávy s návrhem nájemní
smlouva na provozování občerstvení na městském kou-
pališti bere uvedenou zprávu na vědomí a nájemní
smlouvu mezi Městem Slavkov u Brna a manželi
Ivanem a Ingrid Durkovými.

5. RM doporučuje ZM nedát souhlas k prodeji části
pozemku PK parc. č. 1709/1 a 3581/1 v k. ú. Slavkov
u Brna.

6. RM doporučuje ZM vyslovit souhlas s podmínka-
mi bezúplatného převodu pozemku parc. č. KN 338
v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví ČR – ÚZSVM
Vyškov do majetku Města Slavkov u Brna.

7. RM doporučuje ZM vyslovit souhlas s podmínka-
mi bezúplatného převodu pozemku parc. č. KN 1780/1
v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví ČR – ÚZSVM
Vyškov do majetku Města Slavkov u Brna.

8. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy
s panem Jaroslavem Kotolem ze Slavkova u Brna na
pronájem části pozemku parc. č. 2690/1 v k.ú. Slavkov
u Brna o výměře 80 m2, označené jako zahrádka č. 33,
s ročním nájemným ve výši 112 Kč.

9. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy
s panem Miroslavem Lotrekem z Hodějic na pronájem
pozemků dle PK parc. č. 1617/220 o výměře 754 m2,
a částí pozemků parc. č.1617/225 o výměře 984 m2

a parc. č. 1617/226 o výměře 806 m2 (celkem 3829 m2)
v lokalitě Ligary v k.ú. Slavkov u Brna k zemědělským
účelům s ročním nájemným ve výši 524 Kč.

10. RM jmenuje do volební komise pro volby do
školských rad škol zřizovaných městem paní Romanu
Palátovou, paní Simonu Ondruškovou a Mgr. Bohu-
slava Fialu.

11. RM po projednání návrhu Města Šlapanice
u Brna na uzavření veřejnoprávní smlouva bere zprávu
na vědomí a ukládá Odboru dopravy a silničního hos-
podářství projednat s navrhovatelem konkrétnější pod-
mínky návrhu smlouvy.

12. RM souhlasí s příspěvkem ve výši 7000 Kč z roz-
počtu města pro r. 2005 – kapitoly propagace města
Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně k podpoře čin-
ností souvisejících s výročím 200 let Bitvy u Slavkova.

13. RM vyhovuje žádosti o vydání rozhodnutí ve
věci zvláštního užívání veřejného prostranství předlo-
žené firmou SCHULZ – Národní kolotočová společ-
nost Brno a souhlasí s umístěním zábavných zařízení

tohoto provozovatele kolotočů v lokalitě Kounicova –
Alej ve dnech 16. 5.–23. 5. 2005.

14. RM souhlasí s pronájmem sálu a dvou místností
za pódiem v objektu Bonaparte za sníženou sazbu pro-
nájmu na den 22. 5. 2005 za účelem konání
Svatourbanských hodů.

15. RM žádá IRC Austerlitz o zaslání 250 ks propa-
gačních materiálů o městě Slavkově u Brna v anglic-
kém jazyce na odbor regionálního rozvoje KÚ JMK za
účelem prezentace města v londýnském Tower Bridge
dne 23. 3. 2005.

16. RM souhlasí s distribucí propagačních materiálů
Slavkova u Brna dle návrhu předloženého IRC Austerlitz.

17. RM žádá o doplnění propagačních materiálů
(Publikace o městě Slavkově u Brna na str. 15 doplnit
Mohyla Míru – Austerlitz o. p. s., www.auster-
litz2005.com a leták 200 let výročí Bitvy u Slavkova
doplnit buď na přední stranu logo Austerlitz 2005,
www.austerlitz2005.com nebo na vnitřní stranu pod
anglický text tučně www.austerlitz2005.com).

18. RM žádá IRC Austerlitz o předání propagačních
materiálů v počtu 100 ks ve všech jazykových muta-
cích na sekretariát MěÚ.

19. RM projednala informace o současném stavu
LSPP JmK. Na základě uvedených skutečností RM do-
poručuje starostovi města jednat ve shodě se zástupci
města Bučovic na KrÚ v Brně s radním odpovědným za
oblast zdravotnictví. RM současně doporučuje zachovat
podle finančních možností službu LSPP ve Slavkově
u Brna alespoň o sobotách, nedělích a svátcích.

20. RM jmenuje pracovní skupinu k otevření býva-
lé židovské školy ve složení: pan Jaromír Seifert, paní

44. schůze RM – 21. 2. 2005

1. projednala dopis Úřadu práce ve Vyškově a uklá-
dá funkcionářům města jednat s ÚP ve věci jejich zá-
jmu o pronájem prostor v administrativní budově na
Koláčkově náměstí 727.

2. RM projednala zprávu „Návrh závěrečného účtu
hospodaření příspěvkových organizací Města Slavkova
u Brna za rok 2004“ a doporučuje ZM schválit hospo-
daření DDM, ZUŠ, ZŠ Komenského, ZŠ Tyršova,
Mateřské školy Zvídálek, Historického muzea a TSMS
za rok 2004 a příděly jejich kladných zůstatků hospo-
daření do rezervních fondů těchto PO. 

3. RM schvaluje návrhy rozpočtů PO pro rok 2005
a schvaluje návrh závazných ukazatelů a limity pro PO
s delegováním pravomocí pro PO v oblasti jejich fi-
nančního hospodaření a realizací rozpočtových opatře-
ní vlastního rozpočtu v roce 2004. 

4. RM schvaluje čerpání rezervních fondů PO pro
rok 2005 takto:

a) ZUŠ Františka France ve výši 140 000 Kč na čás-
tečné dokrytí výměny střešních oken.

b) MŠ Zvídálek ve výši 10.000,-Kč na dokrytí oprav
WC v budově Malinovského náměstí. 

c) TSMS ve výši 110 000 Kč na realizaci obnovy
dopravního značení.

5. RM schvaluje čerpání Fondu reprodukce majetku
v MŠ Zvídálek ve výši 70 000 Kč na dokrytí opravy fa-
sády dvorního traktu budovy na Koláčkově náměstí ve
Slavkově u Brna a dokrytí oprav WC v budově
Malinovského náměstí. 

6. RM schvaluje odpisové plány a roční odpisy jež
jsou provozním nákladem a zdrojem příspěvku od zři-
zovatele u všech výše uvedených PO a stanovuje odvo-
dy PO do rozpočtu zřizovatele takto:

a) ZUŠ Františka France s částečnou výší odvodů do
rozpočtu zřizovatele v částce 15 000 Kč.

b) Základní škola Komenského nám. s částečnou výší
odvodů do rozpočtu zřizovatele ve výši 163 000 Kč.

c) TSMS s částečnou výší odvodů do rozpočtu zři-
zovatele v částce 56 000 Kč

7. RM po projednání zprávy „Návrh závěrečného
účtu hospodaření Města Slavkova u Brna za rok 2004“
bere její obsah na vědomí a doporučuje tento návrh ZM
ke schválení. RM současně ukládá ředitelům PO před-
ložit návrh většího využití majetku ve správě PO a ná-
vrh na efektivnější využití doplňkové činnosti jejich or-
ganizací. 

8. RM po projednání zprávy „Návrh rozpočtu roku
2005“ bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM ke
schválení: 

a) návrh rozpočtu Města Slavkova u Brna pro rok
2005 s celkovou výší příjmů a výdajů 111 198 600 Kč
a plán doplňkové podnikatelské činnosti (VHČ)
s celkovou výší výnosů 16 880 000 Kč a nákladů
14 436 000 Kč.

b) delegování pravomoci na RM související s mož-
ností přijímat rozpočtová opatření v návaznosti na
úpravy rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu
(soc. dávky).

45. schůze RM – 7. 3. 2005

Lubomíra Kropáčková, pan Bedřich Maleček, Ing.
Pavel Dvořák, Mgr. Vladimír Soukop, zástupce HM,
Mgr. Karel Mlateček.

21. RM projednala výroční zprávu o činnosti
Historického muzea ve Slavkově u Brna za rok 2004
a připravenost této PO na rok 2005, vzala obsah zprávy
na vědomí a souhlasí s okamžitým zadáním vytvoření ar-
chitektonického návrhu na Napoleonskou expozici. RM
doporučuje uvedený materiál k předložení v jednání ZM.

22. RM se seznámila se sumarizací výsledků prů-
zkumu veřejného mínění zajištěného Historickým mu-
zeem ve Slavkově u Brna. RM i tento materiál dopo-
ručuje k předložení v jednání ZM.

23. RM po projednání návrhu na stanovení počtu
členů ve školských radách, schválení a vydání voleb-
ního řádu pro volby do školských rad ZŠ Komenského
a ZŠ Tyršova a jmenování třetiny členů školské rady: 

a) zřizuje devítičlennou školskou radu Základní
školy Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okres
Vyškov a devítičlennou školskou radu Základní školy
Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov.

b) schvaluje a vydává v předloženém znění volební
řády školských rad. 

c) jmenuje za zřizovatele tyto členy školské rady ZŠ
Slavkov u Brna, Komenského nám. 495 a školské rady
ZŠ Slavkov u Brna,Tyršova 977 (podle předkládací
zprávy): Ing. Pavla Dvořáka, Ing. Barbaru Ma-
cháčkovou a Jarmilu Olejníkovou. 

24. RM projednala petici proti zavedení placeného
parkování na Palackého náměstí a konstatuje, že v sou-
časné době se tvoří rozpočet na rok 2005 a není jisté,
zda se tento záměr bude v letošním roce realizovat.
RM současně žádá předkladatele petice pana Petra
Hlásenského o předložení nabízených alternativních
variant řešení dopravní situace na Palackého náměstí.

25. RM projednala a vzala na vědomí zprávu o čin-
nosti TSMS v roce 2004 a připravenost této PO na rok
2005.

(Pokračování na straně 4)
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(Dokončení ze strany 3)

d) pověření RM k rozdělení finančních příspěvků na
podporu činnosti organizací pracujících s mládeží do
výše schválené rozpočtem Města Slavkova u Brna pro
rok 2005, tj. do výše 300 000 Kč.

8. RM po projednání zprávy „Pojištění majetku
města“ bere zprávu na vědomí a schvaluje uzavření
smlouvy na pojištění majetku města s pojišťovnou
UNIQA a. s., s možností jejího každoročního automa-
tického prodlužování.

9. RM doporučuje ZM schválit návrh programu roz-
voje Města Slavkova u Brna na rok 2005.

10. RM projednala a vzala na vědomí zprávu komi-
se RM pro regeneraci městské památkové zóny ve
Slavkově u Brna.

11. RM projednala zprávu o činnosti Městského úřa-
du ve Slavkově u Brna za rok 2004, plán na rok 2005
a vzala její obsah na vědomí.

12. RM doporučuje ZM schválit půjčku z Fondu
rozvoje bydlení takto Mgr. Vladimíru Ryšavému ze
Slavkova u Brna.

13. RM souhlasí s převodem práv a povinností dle
Smlouvy o účasti na výstavbě bytu, jeho následném ná-
jmu a převodu ze dne 27. 10. 2000 z pana Pavla Šolce,
bytem Litavská 1490, Slavkov u Brna, na pana
Miroslava Jančíka z Rousínova a v případě uvedeného
převodu práv a povinností souhlasí s uzavřením nájem-
ní smlouvy na byt č. 3 s panem Miroslavem Jančíkem,
která bude platná od 1. 4. 2005.

14. RM souhlasí s převodem práv a povinností dle
Smlouvy o účasti na výstavbě bytu, jeho následném ná-
jmu a převodu ze dne 27. 10. 2000 z paní Ivety
Šolcové, bytem Litavská 1490, Slavkov u Brna, na paní
Janu Jančíkovou z Rousínova a v případě uvedeného
převodu práv a povinností souhlasí s uzavřením nájem-
ní smlouvy na byt č. 2 s paní Janou Jančíkovou, která
bude platná od 1. 4. 2005. 

15. RM vyhovuje žádosti o prodloužení nájemní
smlouvy – Lékárna Slavkov, spol. s.r.o. a souhlasí
s prodloužením nájemní smlouvy ze dne 30. 9. 1993 na
nebytové prostory v objektu polikliniky Malinovského
551, Slavkov u Brna, s Lékárnou Slavkov, spol. s r.o.
o 10 let, tj. na dobu určitou do 31. 8. 2033. 

16. RM projednala návrh na rozdělení přislíbené
státní dotace z Programu regenerace MPZ pro rok 2005
a doporučuje ZM :

a) dát souhlas k požádání a přijetí státní dotace mi-
nisterstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ
ve výši 200 000 Kč.

b) dát souhlas k poskytnutím dotace z Programu ve
výši 200 000 Kč a příspěvku z rozpočtu města ve výši
200 000 Kč jako podíl k dotaci z Programu regenerace
MPZ a MPR Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna
na opravu hřbitovní kaple sv. Jana Křtitele se špitálem
v ulici Špitálská ve Slavkově u Brna.

17. RM projednala návrh SBD Žuráň na změnu vy-
hlášky o poplatku za komunální odpad a ukládá MěÚ
připravit novou vyhlášku o odpadech a novou vyhlášku
o poplatku za komunální odpad. Ve vyhlášce bude sta-
noven počet nádob pro bytový dům – jeden kontejner
(1100 l) na 13 bytů.

18. RM ukládá TSMS vybudovat zpevněnou plochu
pro stání kontejnerů na ulici Zámecká a na sídl. Zlatá
Hora. RM současně TSMS ukládá provést ozelenění
sběrných hnízd na ulici Zámecká, Čelakovského,
Slováková, Polní a Zlatá Hora.

19. RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy
o zřízení společné jednotky sboru dobrovolných hasičů
Slavkov u Brna – Holubice podle připomínek HZS
JmK.

20. RM projednala změny zřizovacích listin
Mateřské školy Zvídálek, Koláčkovo náměstí 107,
Slavkov u Brna, Základní školy Slavkov u Brna,
Komenského náměstí 495, okres Vyškov, Základní
školy Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov,
Základní umělecké školy Františka France, Slavkov
u Brna, okres Vyškov a Domu dětí a mládeže, Slavkov
u Brna, okres Vyškov, bere její obsah na vědomí a do-
poručuje ZM změnu zřizovacích listin schválit.

21. RM jmenuje dva náhradníky do volební komise
pro volby do školských rad Základní školy Slavkov
u Brna, Komenského náměstí 495, okres Vyškov
a Základní školy Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres
Vyškov a to Kláru Kladivovou a Petru Šujanovou. 

22. RM schvaluje návrhy termínů voleb do škol-
ských rad a lhůty pro podávání návrhů na kandidáty
takto:

a) stanovuje termíny pro uskutečnění voleb do škol-
ských rad 20. 4. 2005 od 14 do 17 hodin pro Základní
školu Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, okres
Vyškov a 14. 4. 2005 od 14 do 17 hodin pro Základní
školu Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov.

b) stanovuje lhůtu pro podávání návrhů na kandidá-
ty do školských rad ředitelům výše uvedených základ-
ních škol do pátku 1. 4. 2005.

23. RM zřizuje výchovně rekreační tábor pro děti.
Tábor bude pořádán v době od 7. 7. do 16. 7. 2005 ve
Vřesovicích, v rekreačním středisku Domu dětí a mlá-
deže Veselí nad Moravou a bude organizován společně
městy Slavkov u Brna a Bučovice. RM současně sou-
hlasí s uzavřením dohody s městem Bučovice o pořá-
dání a úhradách výchovně rekreačního tábora pro děti
v roce 2005.

24. RM doporučuje ZM schválit záměr návrhu roz-
dělení Historického muzea ve Slavkově u Brna na dva
samostatné právní subjekty.

25. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci
při aktualizaci a správě digitálních mapových podkladů
města Slavkov u Brna s právnickými osobami ČESKÝ
TELECOM, a. s., EON Česká republika, a. s., Jiho-
moravská plynárenská, a.s., Vodovody a Kanalizace
Vyškov, a.s..

26. RM schválila členy komise pro výběr dodavate-
le, stanovila podmínky zadání zakázky a okruh oslove-
ných firem pro akci Slavkov u Brna, zámek (hl. budo-
va), obnova fasád, restaurování aj. a akci Slavkov
u Brna – rek. ZŠ, okr. Vyškov (ZŠ Komenského).

27. RM projednala návrh na kategorizaci ulic z hle-
diska parkovacích kapacit a povolování zpevněných
ploch a vjezdů na městských komunikacích, bere uve-
denou zprávu na vědomí a ukládá odboru IR předložit
tuto zprávu k vyjádření komisi životního prostředí, od-
boru ŽP a komisi pro výstavbu (z pohledu architekto-
nického řešení).

28. RM se seznámila s informacemi z jednání
s vlastníky pozemků v lokalitě Zlatá Hora ve Slavkově
u Brna ve věci projednání přípravy a výstavby inženýr-
ských sítí.

29. RM doručuje ZM schválit nejnižší částku trva-
le udržovanou ve Fondu pro výkupy pozemků ve výši
150 000 Kč.

30. RM nesouhlasí se směnou pozemků ve vlast-
nictví ing. Štěpána Leitnera a p. Slavoje Leitnera
v trase budoucího prodloužení ul. Čelakovského za
adekvátní výměru pozemku parc. č. 3750/38 v k. ú.
Slavkov u Brna ve vlastnictví města v lokalitě Zlatá
Hora.

31. RM doporučuje ZM dát souhlas ke koupi po-
zemků parc. č. 3751/2 ostatní plocha o výměře 25 m2;
parc. č. 3751/3 ostatní plocha o výměře 31 m2; parc.
č. 2054/1 zahrada o výměře 248 m2; parc. č. 2054/2
zahrada o výměře 61 m2 a parc. č. 3754 zahrada o vý-
měře 681 m2 vše v k.ú. Slavkov u Brna do vlastnictví
města a pověřuje odbor investic a rozvoje MěÚ ve
Slavkově u Brna vedením jednání s vlastníky pozem-
ků o podmínkách prodeje.

32. RM doporučuje ZM nedát souhlas k prodeji po-
zemku parc. č. 3593 zahrada o výměře 1279 m2 v lo-
kalitě Vinohrady v k. ú. Slavkov u Brna.

33. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji části
pozemku parc. č. 2690/1 v lokalitě Polní v k.ú.
Slavkov u Brna o výměře cca m2 za účelem výstavby
bytového domu firmě RD AUDO, spol. s r.o., sídlem
28. pluku 9/624, Praha 10 formou smlouvy o budoucí
kupní smlouvě s podmínkou, že do jednoho roku od
podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě předloží
kupující pravomocné stavební povolení. Kupní smlou-
va bude uzavřena do 6 měsíců od předložení geo-

45. schůze RM - 7. 3. 2005 metrického plánu se zaměřením rozestavěných staveb.
Geometrický plán zajistí a uhradí fa RD AUDO, spol.
s r.o. Záloha na kupní cenu ve výši 400 Kč/m2 bude
uhrazena při podpisu smlouvy o budoucí kupní
smlouvě. Podle skutečné výměry převáděných po-
zemků stanovené GP bude tato záloha vypořádána
proti kupní ceně nejpozději při podpisu kupní smlou-
vy. Náklady spojené s prodejem uhradí kupující rov-
něž při podpisu kupní smlouvy. Prodejní cena bude
převedena do Fondu pro výkupy pozemků .

34. RM nedoporučuje ZM dát souhlas k prodeji
pozemku parc. č. 345/1 ostatní plocha o výměře 622
m2 a části pozemku parc. č. 346 ostatní plocha o vý-
měře cca 1060 m2 ostatní plocha v k. ú. Slavkov
u Brna z vlastnictví Města Slavkov u Brna do vlast-
nictví Mysliveckého sdružení Kozorožec Slavkov
u Brna.

35. RM schvaluje odprodej registrační skříně – kar-
totéky (úsek ŘP odboru DSH) z majetku města za
cenu 200 Kč.

36. RM se seznámila s aktuálními informacemi
o LSSP.

37. RM doporučuje ZM schválit zástupcem města
na Valné hromadě VaK Vyškov, a. s., pana Mgr. Petra
Kostíka. Pro případ nemoci nebo pracovního zane-
prázdnění jmenuje náhradníkem pana Zdeňka Pavlíka
člena RM Slavkova u Brna. Delegovaný zástupce je
zmocněn k hlasování a všem úkolům akcionáře dle
programu valné hromady a stanov a. s.

38. RM doporučuje ZM delegovat zástupcem měs-
ta na Valné hromadě RESPONO, a.s., pana Ing. Ivana
Charváta. Pro případ nemoci nebo pracovního zane-
prázdnění jmenuje náhradníkem pana Ing. Jiřího
Doležela člena RM Slavkova u Brna. Delegovaný zá-
stupce je zmocněn k hlasování a všem úkolům akcio-
náře dle programu valné hromady a stanov a.s.

39. RM schvaluje program X. řádného zasedání
ZM.

40. RM se seznámila s vyjádřením Krajského úřa-
du JMK k možnosti prodeje propagačních materiálů.

41. RM projednala žádost o dotaci na opravu bu-
dovy Junáka z rozpočtu města Slavkov u Brna v roce
2005 s tím, že k uvedené žádosti se vrátí v průběhu
roku 2005 v návaznosti na vývoj plnění, resp. čerpání
rozpočtu.

42. RM souhlasí se zvýhodněným nájemným
v prostorách Společenského domu Bonaparte pro
Svaz tělesně postižených za účelem pořádání
Vánočního koncertu Stříbrňanky k 200. výročí bitvy
u Slavkova dne 9. 12. 2005.

43. RM schvaluje uzavření Smlouvy o podnájmu
garáže s paní Ludmilou Šedivou.

44. RM vyhovuje žádosti o spolupořadatelství –
propagační akce ve dnech 2. a 3. 4. 2005 v nákupním
centru Olympia Brno – SK Beachvolleyball Slavkov.

45. RM projednala nabídku pana Bedřicha
Malečka na zajištění vydání knihy Slavkov u Brna
2005 a souhlasí se zahájením prací na vydání této
publikace.

46. RM doporučuje ZM dát souhlas ke koupi po-
zemku parc. č. 70 ostatní plocha o výměře 279 m2

v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví pana Přemysla
Kubaly, Československé armády 722, Frýdek-Místek
(zastoupeného na základě plné moci panem Ivanem
Křivánkem, Nerudova 1139, Slavkov u Brna) do
vlastnictví města Slavkov u Brna. Kupní cena ve výši
1 100 000 Kč bude uhrazena do 15 dnů od doručení
smlouvy z katastrálního úřadu s vyznačenou doložkou
o vkladu vlastnického práva. Daň z převodu nemovi-
tostí ve výši 33 000 Kč a kolek za podání návrhu na
vklad do KN uhradí město. RM doporučuje ZM
schválit způsob financování této koupě zčásti z re-
zervního fondu města z účelově vázaných prostředků
na výkupy pozemků ve výši 360 000 Kč a půjčkou
z podnikatelské činnosti města ze záloh na prodej po-
zemků ve výši 773 000 Kč.

48. RM byla informována o závěru z jednání mezi
zástupci města a DI PČR Vyškov – doprava v ulici
Úzká a Brněnská.

49. RM byla informována o tiskové konferenci
k zahájení sezony jubilejního roku 2005 dne 31. 3.
2005 na zámku ve Slavkově u Brna.
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1. ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ
V OBLASTI ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY

Podle bodu 2. Čl. II přechodných ustanovení
z. č. 85/2004 Sb.,kterým se mění zákon o zeměděl-
ství,ve znění pozd. novel, a některé další zákony,
„osoba provozující ke dni nabytí účinnosti tohoto
zákona (1. 5. 2004) na základě živnostenského
oprávnění činnosti, které jsou zemědělskou výro-
bou podle tohoto zákona a do doby jeho účinnosti
byly živnostmi, se považuje za zemědělského pod-
nikatele podle uvedeného zákona. Tato osoba je
povinna se ve lhůtě do 1. 5. 2005 zaevidovat jako
zemědělský podnikatel, a to na příslušném obec-
ním živnostenském úřadě. Pokud tak neučiní, do-
jde k zániku živnostenského oprávnění u těch
činností, které odpovídají ust. § 2e odst. 3 záko-
na č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

Povinnost evidence se týká těchto činností, resp.
živností:

• Poskytování služeb pro zemědělství a za-
hradnictví – konkrétně pěstování květin, okras-
ných rostlin, dřevin, hub

• Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb
v myslivosti – konkrétně pěstební činnost v lese
(nakládání se semeny a sazenicemi lesních dře-
vin)

• Chov domácích a zoologických zvířat a po-
skytování souvisejících služeb – konkrétně chov
koní (bez současného vlastnictví nebo nájmu ze-
mědělské půdy).

Podmínkou zápisu do evidence zemědělského
podnikatele je doložení dokladu o bezúhonnosti
fyzické osoby (u právnické osoby RT odpovědné-
ho zástupce) a dokladu o odborné způsobilosti
podnikatele, resp. odpovědného zástupce (potvr-
zení o 5leté praxi v zemědělském podniku nebo ab-
solvování rekvalifikačního kurzu zaměřeného na
výkon obecných zemědělských činností v rozsahu
min. 150 hod., nebo doklad o získání vzdělání ne-
jméně na úrovni středního odborného vzdělání
v některém zemědělském oboru nebo na úrovni
úplného středního vzdělání se zaměřením na ze-
mědělství).

2. VÝZVA K OSOBÁM REGISTROVANÝM
JAKO SOUKROMĚ HOSPODAŘÍCÍ ROLNÍ-
CI dle z. č. 105/1990 Sb., ve znění pozd. předpisů

Osobám vlastnícím platné osvědčení o zápisu
do evidence soukromě hospodařících rolníků, kte-

Nejvíce užívaná jsou veřejná prostranství
k umístění materiálu a zařízení při stavebních
činnostech. Pokud nemá stavebník možnost
umístit stavební materiál v soukromém – uza-
vřeném objektu, umožní město firmám nebo
stavebníkům RD užívat plochu na veřejném pro-
stranství. Podmínkou však je, aby ten, kdo chce
plochu užívat, učinil oznamovací povinnost
a požádal o povolení. Dále uživatel uhradí po-
platek dle vyhlášky města Slavkova u Brna č.
38/2002 o místních poplatcích.

Namátkou uvádíme některé sazby poplatku
dle oddílu II čl. 7 vyhlášky č. 38/2002:

ré v současné době provozují zemědělskou výrobu
podle z. č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání
občanů,ve znění pozd. novel, (pokračují ve své čin-
nosti „soukromě hospodařícího rolníka“) doporu-
čujeme, aby se do 30. 4. 2005 přihlásili k evi-
denci zemědělského podnikatele u Obecního
živnostenského úřadu. K této evidenci je třeba
doložit pouze výpis z trestního rejstříku ne starší 3
měsíců. Do uvedeného data nepodléhá registra-
ce správnímu poplatku!

Po uvedeném datu bude registrace provedena za
stejných podmínek, avšak bude zpoplatněna část-
kou 1000 Kč,v souladu se sazebníkem správních
poplatků z. č. 634/2004 Sb.

Původní osvědčení,které bylo vydáno obecním
úřadem samostatně hospodařícímu rolníkovi podle
z. č. 105/1990 Sb., platí 5 let ode dne nabytí účin-
nosti z. č. 85/2004 Sb., tj. do 1. 5. 2009.

Právnické osoby podnikající v zemědělské
činnosti a registrované pouze obchodním rejst-
říkem měly povinnost se zaevidovat k 1. 5. 2004!

K registraci u obecního živnostenského úřadu
potřebují výpis z trestního rejstříku odpovědného
zástupce, doložení jeho odborné způsobilosti
a čestného prohlášení o souhlasu s ustanovením do
funkce, k úhradě správního poplatku 1000 Kč.
Formuláře jsou k dispozici u OŽÚ Slavkov u Brna
nebo na internetových stránkách města Slavkov
u Brna.

3. PROKÁZÁNÍ TRVÁNÍ FINANČNÍ ZPŮSO-
BILOSTI DOPRAVCI

Podnikatelé,provozující silniční motorovou
dopravu osobní a nákladní,na něž se vztahuje
prokazování finanční způsobilosti, jsou povinni
nejpozději do 31. 7. 2005 prokázat trvání finanč-
ní způsobilosti podle § 4a zákona o silniční dopra-
vě příslušnému dopravnímu úřadu.

Finanční způsobilost je možno prokazovat již
nyní a v zájmu spolupráce mezi živnostenským úřa-
dem a podnikatelem žádáme o současné poskytnu-
tí kopie dokladu našemu úřadu.

4. TRANSFORMACE CHLADICÍCH ZAŘÍ-
ZENÍ A TEPELNÝCH ČERPADEL

Podnikatel, který v rámci svého živnosten-
ského oprávnění doposud vykonával činnosti,
které jsou předmětem nové řemeslné živnosti
„Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích za-

řízení a tepelných čerpadel“, a hodlá tyto činnos-
ti nadále provozovat, nechť oznámí živnostenské-
mu úřadu nejpozději do 30. 4. 2005 tuto skuteč-
nost. Na základě oznámení a po dohodě
s podnikatelem vydá živnostenský úřad bez pro-
kazování splnění všeobecných a zvláštních pod-
mínek provozování živnosti živnostenský list (lis-
ty) podle nové právní úpravy.Pokud podnikatel ve
stanovené lhůtě tuto skutečnost neoznámí, živno-
stenské oprávnění k provozování činnosti výše
uvedené mu zanikne k 1. 5. 2005.

Toto upozornění se týká podnikatelů, kteří mají
uvedenou činnost skrytou pod názvem některé jiné
řemeslné nebo volné živnosti (v tzv. bližší specifi-
kaci živnosti) a nebyli živnostenským úřadem oslo-
veni osobně, a to z důvodu nesnadného vyhledává-
ní této činnosti v rámci činností jiných.

SPRÁVNÍ POPLATKY – ZMĚNY :
a) Zápis zemědělského podnikatele do evi-

dence – Kč 1000,–
b) Změna zápisu zemědělského podnikatele

v evidenci – Kč 500,–
Od poplatku podle písm. a) jsou osvobozeny:
• osoby provozující zemědělskou výrobu na zá-

kladě osvědčení vydaného do 1. 5. 2004 přísluš-
ným obecním úřadem( soukromě hospodařící rol-
níci), pokud se zaevidují ve lhůtě do 1. 5. 2005 do
evidence zemědělského podnikatele u příslušného
obecního úřadu s rozšířenou působností (zde
Obecní živnostenský úřad Slavkov u Brna). 

• osoby podnikající na základě živnostenského
oprávnění vydaného do 1. 5. 2004, a to v činnos-
ti,která je nyní zemědělskou výrobou, pokud se do
1. 5. 2005 zaevidují do evidence zemědělského
podnikatele.

Zrušení živnostenského oprávnění na žádost
podnikatele bez poplatku

Změna rozhodnutí o udělení koncese včetně
změny koncesní listiny Kč 1000,–

Od správních poplatků jsou osvobozeny změny
oznámené živnostenskému úřadu, pokud navazují
na změny již provedené v obchodním rejstříku.

Výpis z živnostenského rejstříku, je-li pořízen
na tiskárně počítače Kč 15,– za každou i započa-
tou stránku.

Ing. Helena Jelínková
vedoucí obecního živnostenského úřadu

Lhůty, které podnikatelé musí dodržet
O B E C N Í  Ž I V N O S T E N S K Ý  Ú Ř A D  V E  S L AV K O V Ě  U  B R N A  I N F O R M U J E

• Za umístění stavebního zařízení a stavebního
materiálu při stavbě RD a jeho opravě, činí
poplatek za každých započatých 10 m2 a za-
počatý měsíc 50,– Kč

• Za umístění stavebního zařízení a stavebního
materiálu při ostatní stavební činnosti za kaž-
dý i započatý m2 a den 0,50 Kč

• Za umístění reklamního zařízení včetně typu
„A“ – dlouhodobé umístění měsíčně za každý
započatý m2 50,– Kč
krátkodobé umístění při jednorázových
propagačních akcích za m2 a den 10,– Kč  

• Zábor pro výkopové práce za m2 a den 1,– Kč

Prosíme občany, aby užívání veřejného pro-
stranství zbytečně neprodlužovali a skládky
měli zajištěny tak, aby nedocházelo k roznáše-
ní materiálu do okolí. Samozřejmostí je uvést
plochu po ukončení jejího užívání do původní-
ho stavu. 

Dále bychom chtěli upozornit provozovate-
le obchodů ve Slavkově u Brna, kteří užívají
chodník před prodejnou k umístění reklamní-
ho stojanu typu „A“, aby stojan postavili ke
zdi prodejny. Umístění uprostřed chodníku
není vhodné a komplikuje pohyb chodců a ma-
minek s kočárky. Umístění tabulí typu „A“
u prodejny po dobu prodeje je osvobozeno od
poplatku. 

odbor investic a rozvoje
MěÚ Slavkov u Brna 

Veřejná prostranství – jejich zvláštní užívání 
Zábor části veřejného prostranství pro umístění stavebního materiálu, stavebního zařízení,

různých poutačů apod. je zvláštním užíváním tohoto prostranství. Odkládání a umístění věcí
na veřejném prostranství není samozřejmostí, a proto může být započato až po oznámení a po-
volení na MěÚ Slavkov u Brna – vyřizuje odbor investic a rozvoje. 
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Není tomu tak dávno, kdy se na slavkovském
zámku pravidelně každoročně setkávali spiso-
vatelé sdružení do Klubu autorů literatury fak-
tu. Tato „Setkávání“ však byla přesunuta do ji-
ného města a náš zámek osiřel. Proto vytvořilo
Historické muzeum ve Slavkově u Brna společ-
ně s Klubem autorů literatury faktu (KALF) no-
vou akci – Festival literatury faktu. Doufáme,
že i ona se postupem doby stane tradicí.

Při příležitosti 200. výročí bitvy u Slavkova
a 60. výročí osvobození města od německých
vojsk bylo zvoleno téma „válka ve všech sou-
vislostech“. Od toho se odvíjí i název akce –
Festival válečné literatury faktu s podnázvem
Slavkovské memento 2005. Již samotný pojem
festival dává tušit, že připravovaná akce bude
maximálně přístupná veřejnosti (na rozdíl
od spíše klubového charakteru svých před-
chůdkyň). 

Festival se uskuteční ve dnech 5. a 6. dubna
v prostorách zámku ve Slavkově u Brna. Jako
základní forma bylo zvoleno autorské čtení,
které je pro návštěvníky velmi atraktivní.
Zvláště, lze-li si poslechnout oblíbené autory,
být při křtu jejich nové knihy nebo je „jenom“
požádat o autogram. Svoji účast přislíbil např.
Karel Richter (v současné době předseda Klubu
autorů LF), Roman Cílek, Jiří Pernes, Anton
Hykisch, František Hanzlík, Jan Kux a další.

Tato autorská čtení budou doplněna dopro-
vodným programem - malým veletrhem nakla-
datelů a vydavatelů, na kterém bude možné za-
koupit si zajímavé knihy nejen z oblasti
literatury faktu, ukázkami činnosti Vojenské
akademie ve Vyškově v zámeckém parku.
Součástí je také literární a výtvarná soutěž žáků
a studentů na téma „Co mi říká slovo válka“, do
níž přispělo svými pracemi přes sto soutěžících
ve dvou kategoriích (2. stupeň ZŠ a střední ško-
ly okresu Vyškov, mikroregionu Ždánický les
a Politaví a památkové zóny Slavkovské bojiš-
tě). Zejména výtvarným pracím nechybí nápa-
ditost a originalita, odborné poroty budou mít
jistě potíž, které dílo ohodnotí jako nejlepší.
Vyhlášení výsledků soutěže vejde ve známost

Informační místo pro pod-
nikatele (InMP) ve Slavkově
u Brna pořádá ve spolupráci

s městem Slavkov u Brna v pondělí, dne 25.
dubna 2005 setkání podnikatelů ze slavkovské-
ho regionu s ministrem financí Mgr.
Bohuslavem Sobotkou. 

Hlavním tématem bude zhodnocení prvního
roku členství České republiky v Evropské unii
z hlediska vlivu Unie na naše hospodářství
a možnosti budoucího ekonomického rozvoje.
Zástupci místních podniků se mohou dozvědět
i o plánovaných řešeních aktuálních problémů
nebo o připravované legislativě a samozřejmě
v rámci diskuse vznášet své dotazy.

O zkušenostech podnikatelů z jihomorav-
ském regionu, které získali po vstupu ČR do
Unie, pohovoří Ing. Petr Bajer, ředitel Krajské

v průběhu festivalu, ocenění soutěžící se mohou
těšit na pěkné ceny. Výtvarné práce budou po
dobu festivalu vystaveny v prostorách zámku.

Nad festivalem převzali záštitu hejtman
Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek,
velitel Vojenské akademie ve Vyškově plukov-
ník gšt. Ing. Michal Vass a starosta Slavkova
u Brna Mgr. Petr Kostík, kteří budou přítomni
slavnostnímu zahájení v úterý 5. dubna v 11
hod. v Rubensově sále slavkovského zámku.

Těšíme se na vaši návštěvu a věříme, že si
každý najde svoji část festivalového programu,
se kterou bude spokojen.

Mgr. Jiří Blažek
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Festival válečné literatury faktu –
Slavkovské memento 2005

Program festivalu:
Úter˘ 5. dubna
11.00 Slavnostní zahájení

Vyhodnocení soutûÏe „Co mi fiíká slovo válka“
12.30 Veletrh nakladatelÛ a vydavatelÛ

Ukázky techniky, v˘stroje a ãinnosti VA ve
Vy‰kovû (12.30, 13.30, 14.30 hod.)

14.00 Odpolední autorské ãtení
19.00 Veãerní autorské ãtení

âtení pfii svíãkách

Stfieda 6. dubna
10.00 Zahájení 2. dne – Veletrh vystavovatelÛ
10.30 Autorské ãtení ocenûn˘ch literárních prací

soutûÏe „Co mi fiíká slovo válka“
11.00 Ukázky techniky, v˘stroje a ãinnosti Vojen-

ské akademie ve Vy‰kovû
(11.00, 12.00, 13.00 hod.)

12.00 Druh˘ blok autorského ãtení
14.00 Ukonãení festivalu.

hospodářské komory jižní Moravy.
Toto setkání tak může navázat na ob-
dobnou akci za účasti ministra
Sobotky, která se uskutečnila téměř před rokem
při příležitosti vstupu naší země do EU.

Setkání se koná v zasedací místnosti Měst-
ského úřadu ve Slavkově u Brna, Palackého
nám. 65. Bližší informace vám podá InMP –
MěÚ Slavkov u Brna, Palackého nám. 64, tel.
544121180, e-mail: imp@meuslavkov.cz, kde je
možné obdržet přihlášky. 

Pozvánky s přihláškami jsou také na interne-
tových stránkách Obchodní a hospodářské ko-
mory Brno na adrese www.ohkbrno.cz, v sekci
vzdělávací akce. Účast pro podnikatele je hraze-
na z projektu InMP a je zdarma. Termín pro při-
hlášení buď v elektronické nebo písemné podo-
bě je do 21. dubna 2005. JK

Vaše otázky zodpoví ministr financí 

V pátek 11. března se konalo v tělocvičně
ISŠ zábavné sportovní dopoledne pro děti MŠ
ZVÍDÁLEK. Celou tuto akci v duchu pohá-
dek připravily studentky 3.B a 4.A hotelo-
vých tříd. V převlecích za pohádkové bytosti
je provázely po zábavných stanovištích s vyu-
žitím sportovního náčiní a celou akci zpestři-
ly vlastním zpěvem písniček z pohádek. Na
závěr si studentky společně s dětmi zatanco-

Pohádkové dopoledne pro MŠ

valy a odměnily je sladkostmi a balonky.
Radost z této vydařené akce měly nejen naši
nejmenší, ale i studentky, jimž tímto patří dík
za nápaditý program a dokonalou přípravu.

Chtěli bychom také poděkovat panu ředite-
li ISŠ Ing. Miloši Žočkovi, paní Mgr. Jitce
Klaškové a DDM Slavkov za uskutečnění
a podporu této skvělé akce.

Učitelky Mš ZVÍDÁLEK

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

Pfiedání pfiíspûvkÛ do 18. dubna 2005

Mûsíãní plán akcí DDM
Slavkov u Brna na duben 
Pátek 8. 4.
„JARNÍ DISKOHRÁTKY“ v DDM
- začátek ve 14 hod

- vstupné: 10 Kč
- občerstvení zajištěno
Čtvrtek 14. 4.
„JÍZDA ZRUČNOSTI NA KOLE“
- start v aleji
- začátek ve 14 hod 
- s sebou: kolo + cyklistická helma + chrániče!
Čtvrtek 21. 4.
„STŘELBA ZE VZDUCHOVKY“
- sraz u stadionu
- průběh akce od 14 do 15 hod. os
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HISTORICKÉ MUZEUM
VE SLAVKOVĚ U BRNA

• V loňském roce navštívily tři čtvrtiny dotá-
zaných zámek ve Slavkově.

• Z akcí pořádaných na zámku měl největší
návštěvnost a současně nejlepší ohlas Oldtimer
festival. Hned za ním se umístil koncert populár-
ní hudby (Čechomor a Slavkov 2004). 

• Největší návštěvnost celkem má Napo-
leonský den (78 %).

• Z připravovaných akcí jsou jednoznačně ví-
tány koncerty populární hudby, jarmarky,
Napoleonský den, nová expozice k výročí bitvy,
výstava květin, kavárna na zámku, vánoce na
zámku a noční prohlídky zámku. 

• Zajímavé jsou preference podle pohlaví:
u žen vítězí výstava květin, grafiky, představení
pro děti a vánoce na zámku, zatímco u mužů je
to folková přehlídka a country bál spolu s pře-
hlídkou filmů s napoleonskou tematikou. 

Už v tomto roce najdete na zámku mnohé
z aktivit, které jste si v dotazníku přáli. 

Je to především nová kavárna v přízemí zám-
ku (u pokladny), zatraktivnění zahrady (přes let-
ní prázdniny budou napuštěné všechny tři horní
bazény), široký výběr suvenýrů k výročí bitvy
(včetně nových pamětních razítek). V letních
měsících přibude na nádvoří i v zahradě řada
stánků s řemeslným zbožím. 

Většina z vás očekává a chce navštívit novou
dlouhodobou napoleonskou expozici. Histo-
rické muzeum už v na přelomu února a března
roku 2004 předložilo radě města ideový záměr,
nechalo zpracovat libreto a spolupodílelo se na
scénáři. Bohužel do dnešní doby není jasné fi-
nancování expozice. Byla začleněna do progra-
mu strukturálních fondů Evropské unie, ve kte-
rém v loňském roce (výsledky byly známy
v prosinci) město Slavkov neuspělo. Finanční
náročnost celého projektu je zřejmá, jsou to mi-
lionové položky na samotnou expozici a další
náklady na její celoroční provoz. 

I přesto se na nové expozici velmi usilovně
pracuje – byla oslovena celá řada architektů
s výzvou ke zpracování architektonického řešení
a současně tým, složený z historiků muzea i celé
řady externích specialistů (historikové, vojenští

Náklady na průzkum samotný (tj. vypracová-
ní dotazníku, zpracování, vyhodnocení, závěreč-
ná analýza) ve výši cca 450 000 Kč financovala
agentura FOCUS, tisk a materiál dodala spon-
zorsky Nosova tiskárna.

Potěšitelný byl celkový ohlas – sešel se repre-
zentativní vzorek s maximálně 7% odchylkou.
V přibližně stejném poměru byli zastoupeni
muži i ženy, nejvíce respondentů bylo ve skupi-
ně do 30 let a poté nad 60 let.

A co přinesly výsledky?
• Většina z vás považuje za největší výhodu

bydlení ve Slavkově vlastnictví nemovitosti
a blízkost Brna. Naopak největší nevýhodu vidí-
te v nedostatku pracovních příležitostí, kultury
a zábavy a ve vysoké kriminalitě a vandalství. 

• Volný čas tráví většina obyvatel doma (nad-
poloviční většina potom sledováním televize),
občas navštíví společenské akce.

• S kulturním vyžitím ve městě je nadpolovič-
ní většina spíše spokojena, druhá polovina využí-
vá kulturu v Brně kvůli většímu výběru možností.

• Překvapivý je údaj u návštěvnosti kina – to
navštěvuje nadpoloviční většina respondentů
(53 %) ve Slavkově. Ti, kteří navštěvují kino jin-
de, vyhledávají především kvalitnější projekci
a spojení filmu s dalšími aktivitami.

• Nejmenší podíl účastníků ankety zašlo
v uplynulém roce do knihovny, každý uživatel
však navštívil knihovnu mnohokrát.

• Devět z deseti je dostatečně informováno
o kulturním dění ve Slavkově, a to především
díky Slavkovskému zpravodaji, který čtou všich-
ni dotázaní. 

specialisté, programátoři aj.) pracuje na dílčích
úkolech chystané expozice.

Její umístění je naplánováno do přízemí se-
verního a západního křídla. Má to hned několik
výhod – především prokázanou vyšší návštěv-
nost (u expozic v přízemí až 40 %), bezbariéro-
vost a pochopitelně i oživení zámeckého nádvo-
ří. Protože v části plánovaného prostoru je
v současnosti městská knihovna, je expozice
rozčleněná do dvou etap – v první bude přístup-
no pět místností, do kterých se bude vcházet ze
salla terreny, v budoucnu (po přestěhování kni-
hovny) bude pokračovat v dalších pěti místnos-
tech s východem do nádvoří zámku. Pokud se
podaří do podzimu zafinancovat první etapu,
může expozice přivítat první návštěvníky s 200.
výročím bitvy u Slavkova. 

HM však připravilo pro své návštěvníky i jiné
doplňující výstavy i aktivity, které připomínají vý-
ročí bitvy. Mnohé z nich jste si v dotazníku přáli. 

Součástí prohlídkové trasy se tak už od 31.
března stane výstava napoleonských kuriozit, za-
jímavostí a karikatur v galerii O.K. V přízemí
zámku (vedle kavárny) najdete volně přístupnou
výstavku pohlednic s napoleonskou tematikou.
Těšit se můžete na exkurzi po slavkovském bo-
jišti s plk. Dr. Oldřichem Rampulou. Připravena
je série přednášek na témata vztahující se k na-
poleonskému období (medicína, zákonodárství,
vojenská strategie, umění…). 

Informace o novince – Festivalu válečné lite-
ratury faktu Slavkovské memento 2005 se dočte-
te na straně 6 tohoto zpravodaje.

Především muži projevili velký zájem o festi-
val „napoleonských“ filmů – plánujeme termíny
buď kolem Napoleonských slavností nebo při
Vzpomínkových akcích. Vše záleží na finanč-
ních podmínkách, za kterých dostaneme filmy
zapůjčeny. Opravdovou lahůdkou však bude
představení krátkého dokumentárního filmu
z Napoleonských slavností v roce 1935 (včetně
odhalení pamětní desky Dr. Kounicovi na zám-
ku), který zhlédnete nejen při zmíněném festiva-
lu, ale plánujeme jeho představení i na zámku.

Jana Omar
ředitelka Historického muzea
ve Slavkově u Brna

Výsledky průzkumu veřejného mínění
Koncem uplynulého roku realizovalo Historické muzeum díky sponzorskému daru agentury

FOCUS průzkum veřejného mínění. Jeho cílem bylo profesionálně vyhodnotit kulturní vyžití ve
městě. Průzkum identifikoval výhody a nevýhody života ve městě očima jeho občanů, jejich zá-
kladní vzorce trávení volného času a především postoje vůči aktivitám Historického muzea.

Dûtsk˘ ma‰karní ples se vydafiil
V neděli 6. března 2005 směřovaly davy ro-

dičů s dětmi na maškarní ples, který každoroč-
ně pořádá Dům dětí a mládeže ve Slavkově
u Brna. Letošní účast byla opět vysoká a ná-
vštěvníci z pohádkového světa zaplnili všechny
prostory velkého sálu restaurace Bonaparte
a mezi nápaditými maskami se nedalo vybrat ty
nejlepší.

Radost z pohybu je dětem vlastní a tak všech-
ny princezny, víly, čarodějnice, hastrmani, ale
i udatní kovbojové a indiáni měli možnost se
pořádně vydovádět v rytmu disko hudby. 

Velké poděkování patří místním podnikate-
lům a sponzorům, kteří věnovali dětem krásné
ceny do tomboly a cukrovinky k soutěžím. Jsou
to: Liko-s, Lohmann & Rauscher, RD Audo,
Svářečská škola Dráždil, Košvicova cukrárna,
Cukrářství U Martiny, Kadeřnictví p. Ry-
šánková, JV com, Textil Désirée-Stojanová,
Výroba těstovin – p. Kučerová, Knihy-dárky-
Skaličková, Videopůjčovna Drábková, Zá-
mecká lékárna, Ředitel ZŠ Tyršova Mgr.
Vladimír Soukop, Knihy-drogerie Hlásenský,
Potraviny Svoboda, Potraviny Kořínek, Trafika
Walterová, Květiny Kudová, Brašnářství
Svobodová, Drogerie Napoleon-Austerlitz,
Ovoce zelenina Kuda, Hračky sport Souček,
Lumia obuv, Zahrádkářská prodejna Fialka,
Dárkové zboží kosmetika p. Bílková

Těšíme se na shledanou při příštích akcích
pro děti. Kolektiv DDM
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Nové knihy V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

Poklady nejen z depozitáfiÛ (28)

Pohled na náves Čechyně – 50. léta 20. století Významné stavby Dědic – 1930 Ze sbírek HM 

Pohlednice (pokračování)
ČECHYNĚ
je obec známá již od 12. století. Název se po-

stupně vyvíjel od Czechin, Czech či Czechi. 
Ve 12. století Čechyně patřila pánům

z Vildenberka, kteří ji ve svém majetku podr-
želi až do roku 1371, kdy ji prodali markraběti
Janovi. Jeho syn – markrabě Jošt ji 1383 zasta-
vil brněnskému augustiniánskému řádu a rok
poté ji řád získal do svého vlastnictví.
Augustiniáni obec spravovali až do roku 1558,
kdy ji zastavili Záviši z Vickova a na
Polehradicích. Čechyně však zůstala ve vlast-
nictví kláštera. 

Již od počátku 17. století se v obci nacházel
mlýn, v 18. stol. pak panský dvůr. V roce 1812
zde byla postavena jednotřídní německá škola.
Ta byla až v r. 1893 rozšířena na dvě třídy.
V této době byla rovněž brněnským stavitelem
Weissem postavena nová školní budova. 

V letech 1538, 1552 a 1643 obec vyhořela
a byla zničena tak, že jí byly na několik let od-
puštěny všechny daně i jiné dávky.

Ve sbírkách Historického muzea ve Slavkově
u Brna se nachází pouze jedna černobílá po-
hlednice z 50. let 20. století, která představuje
čtyři různé pohledy na náves.

DĚDICE
dnes součást Vyškova, získaly svůj název

buď od osobního jména Děd nebo od „dědiců“
– svobodných lidí, kteří je zdědili. 

Dědice patří mezi nejstarší osady na
Moravě. První písemní zmínka je v listině bis-
kupa Jindřicha Zdíka z roku 1131. Známou
osobností nejstarších dějin je Milota z Dědic
(1252–1307), který dal postavit dědický hrad.
Někdy ve druhé polovině 14. století pak
Dědice přešly do vlastnictví pánů ze
Šternberka. Na konci 14. století pak Dědice
získává Petr Plumlovský z Kravař a jeho dědi-
cové. V 16. století se zde vystřídalo množství
vlastníků. Již v roce 1675 se však v Dědicích
nacházel rovněž Miniattiho svobodný dvůr.

Od 14. století zde byl římskokatolický farní
kostel. Ten však byl 1750 zbořen a r. 1753 byl
postaven nový kostel Sv. Trojice. 

Od roku 1609 se připomíná i místní škola. 
Ve sbírkovém fondu historického muzea se

nacházejí tři pohlednice s několika záběry na

kostel, školu či významné pamětihodnosti obce.
Nejstarší pochází z roku 1930, dvě pak z obdo-
bí protektorátu. Další dvě pohlednice z polovi-
ny 20. století představují náves, třetí dálkový
pohled na Dědice s dominantou kostela.
Černobílá a barevná pohlednice z 60. let
20. století přibližují interiér rodného domku
dědického rodáka Klementa Gottwalda
(1896–1953).

PhDr. Vladimíra Zichová, HM

1. Eva a Ivo Pelantovi: Hop nebo Trop – roz-
vedená Bára má na krku dvě děti a čtyřicítku.
A tak opravdu netuší, že domnělým úrazem její-
ho syna v hodině tělocviku začne rodině nový ži-
vot a nová dobrodružství. Že ještě může zapad-
nout do party přátel, kteří spolu jezdí na lyže, na
vodu, na kola, … Pro všechny je to vždy hop
nebo trop, vždycky se dá přece začít znova a na
lásku nikdy není pozdě. 

2. Antonín Polách: Já, Herodes - poutavý
historický román přibližuje na výtečně zpracova-
ném historickém pozadí osudy krále Heroda
Velikého, který neblaze proslul vražděním nevi-
ňátek v Betlémě, ale zároveň se do historie za-
psal jako velký mecenáš a stavitel, který obnovil
jeruzalémský chrám.

3. Inna Rottová: Pozor na milující vědmy -
soubor povídek o tom, jak se občas z milujících
žen stávají skutečné vědmy. Někdy jsou lstivé
jako Manželka nebezpečného žárlivce nebo do-
jemné jako Zlatovláska z pošty či zásadové, je-
jichž jméno uvádí Heslo v encyklopedii. Mezi
opravdu milujícími ženami jsou i takové, které
nevyděsí ani hlas ze záhrobí, nebo tak obětavé,
že kvůli svému milovanému příteli vyhledají
Dům na alpském svahu. 

4. Pavel Toufar: Kruté příběhy z české histo-
rie - jeden z nejvydávanějších současných čes-
kých autorů literatury faktu zve čtenáře k něko-
lika poutavým příběhům z české historie, které
prosluly svou krutostí. Ať už je to tragický konec
kněžny Ludmily a jejího vnuka Václava, kompli-
kované a často až drasticky kruté vztahy tří bra-
trů Boleslava III., Jaromíra a Oldřicha, neblahé
povahové rysy krále Václava IV. a jeho spor
s pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna.
Životní příběh proslulého kata Jana Mydláře
a jednoho z jeho potomků odkrývá tvrdý i dras-
tický pohled do středověkých mučíren, způsobů
výslechů a také na popraviště…

5. Otakar Brůna: Největší pieroti – kniha
portrétů nejslavnějších českých mimů zobrazuje
kapitolu ne příliš dosud známou a zmapovanou.
Autor sleduje cesty Ladislav Fialky, Jiřího
Kaftana, Borise Hybnera, Bolka Polívky a dal-
ších na domácích i světových jevištích. Nejde
však jenom o portréty našich mimů, ale i o před-
stavení největších světových osobností pantomi-
my jejich očima.

6. Jitka Hrdličková: Víte, co na sebe? – kaž-
dá žena se chce líbit a oblékat podle módy. Ale
jen málokterá má tak skvělou postavu, že může
nosit téměř cokoli. Na každé se najdou partie,
které je třeba potlačit nebo zvýraznit. Vypadat
dobře vyžaduje objektivně zhodnotit svůj vzhled
a vědět, co nenosit… Přitom vám může pomoci
právě tato kniha. .

7. Grace Dentová: Klukům vstup zakázán –
svěží příběh, vyprávěný čtrnáctiletou Veronikou,
zaujme humorným pohledem na svět i nekon-
formní výpovědí dospívající dívky. Veronika
a její dvě kamarádky se chtějí vydat na rockový
festival, ale rodiče je nepustí, protože o ně mají
strach. A tak si tři kamarádky na pozemku školy
uspořádají festival vlastní, s účastí školních ka-
pel včetně skejťáka Jimiho, do kterého je
Veronika zamilovaná. A možná se objeví i další
hvězdy.

8. Kai Meyer: Andělé pekel – ostrov
v Egejském moři se zdá být opuštěný. Kyra,
Lisa, Nils, Chris a profesor Rabenson jsou od-
říznuti od okolního světa. Nouzové přistání je-
jich letadla ovšem rozhodně nebyla náhoda.
Očekává je záhadný cizinec jménem Azachiel.
Chce, aby mu vydali legendární relikvii, kterou
objevili v prastaré izraelské pevnosti. Mohou
však přátelé Azachielovi věřit? Než se stačí roz-
hodnout, zjistí, že se k ostrovu blíží strašlivé ne-
bezpečí…

Mgr. Jiří Blažek, MK ve Slavkově u Brna

Hudební podvečery
ZŠ Tyršova – kabinet Hudební výchovy si

Vás dovolují pozvat na cyklus podvečerů na
téma: „Hudební skladatelé v kontextu lid-
ského života“.

Zahajujeme již 5. dubna 2005 v 18 hod.,
úvodním seminářem na téma:

„Mozart a jeho tajemné úmrtí“.
Celý cyklus podvečerů je bezplatný a není

omezen věkem. Stačí pouze přijít v uvedený
den a hodinu do ZŠ Tyršova. S sebou jen po-
známkový blok a tužku.

Michael Korbička

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je18.
dubna. 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
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O volném pobíhání psů po městě a jejich
venčení, bylo v našem časopise již zveřejněno
několik článků. Přesto si myslíme, že není na
škodu, opětovně upozornit všechny majitele
těchto našich čtyřnohých přátel na několik po-
vinností, které jsou zakotveny ve vyhlášce
města a pro většinu chovatelů jsou snad samo-
zřejmostí. Vyhláška města o veřejných pro-
stranstvích zakazuje volný pohyb psů a uklá-
dá povinnost bezodkladného odklizení psího
exkrementu z jakéhokoliv veřejného prostran-
ství. Často se však setkáváme v ulicích naše-
ho města s volně pobíhajícími psy, bez náhub-
ku a někdy i bez pána. Ne všichni obyvatelé
jsou příznivci našich čtyřnohých přátel

Veřejná prostranství, chodníky,
hřiště apod. slouží především lidem 

a zvláště tehdy, pokud se jedná o rasy větších
plemen. Takové setkání s volně pobíhajícím
psem je potencionálním nebezpečím, přede-
vším pak pro děti. Několikrát jsme již byli
upozorněni rodiči malých dětí, že za dítětem
se rozběhne pes. Dítě nedokáže předvídat hro-
zící nebezpečí. Proto apelujeme na všechny
majitele psů, aby toto naše upozornění nepod-
ceňovali. Vždyť případů zaútočení psa na člo-
věka přibývá a lepší je vyvarovat se tomuto
střetu, než řešit vzniklé následky. Za vzájem-
nou ohleduplnost a dodržování ustanovení
městské vyhlášky děkujeme.

Odbor životního prostředí
Městského úřadu 

Žáci ZUŠ Františka France ve Slavkově se
uplatňují v nejrůznějších hudebních aktivi-
tách ve Slavkově a ve svém okolí. Kytarový
soubor po úspěšném předvánočním koncertu
v Brně na náměstí Svobody pilně nacvičuje
další repertoár za pedagogického dohledu
Antonína Vodičky (foto 2). Žák Michal

Moric se dokonce připra-
vuje na letní vystoupení
s profesionální rockovou
kapelou KERN, kde si
zahraje na baskytaru
(foto 1). Vy, co sledujete Superstar, jste si
možná všimli, že v doprovodné skupině
Juliána Záhorovského jsou rovněž vidět slav-
kovské tváře Lukáše Hrabovského – kytara
a Zbyňka Raušera – bicí.

Tímto článkem bychom chtěli pozvat další
adepty uměleckých oborů ke studiu ve slav-
kovské ZUŠ.Talentové zkoušky se blíží.
Budou již 13. května od 13 hodin v budově
školy na Komenského náměstí. Ještě před ta-
lentovými zkouškami se mohou případní zá-
jemci seznámit s chodem školy při dnu otev-
řených dveří, a to 10. května v odpoledních
hodinách Antonín Vodička

SoutûÏ hudebního oboru ZU·
Jako každoročně, tak i letos ministerstvo

školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo sou-
těž pro základní umělecké školy. Tentokrát
pro klavír, housle, kytaru a kytarové soubory.
Ze školního kola, které se konalo 26. a 27.
ledna, postoupilo do okresního kola 5 žáků
ve hře na klavír, 3 žáci reprezentovali v hous-
lích, 1 žák ve hře na kytaru a kytarové trio.

Okresní kolo pořádala 22. února 2005 rou-
sínovská ZUŠ. I my, hudební obor, se může-
me pochlubit výrazným úspěchem. Nella
Kokešová (klavír) a Matouš Frič (housle)
získali 1. místo s postupem do krajského
kola, Ludmila Šujanová (housle) a kytarový
soubor ve složení Lenka Šprtová, Tomáš
Moric a Martin Šujan a obdrželi 1. místo,
Ilona Banďouchová, Marek Handrla (klavír)
a Jana Kužnárová (housle) si odnesli 2. mís-
to, Petra Dvořáková, Eva Bubeníčková (kla-
vír) a Marin Šujan (kytara) byli třetí.

Všichni žáci, kteří postoupili do okresního
kola, se umístili na hodnocených místech,
což je znamením dobré práce nejen žáků, ale
hlavně učitelů, kteří věnovali svým svěřen-
cům čas nad rámec svých povinností. Jsme
rádi, že se můžeme našimi výsledky pochlu-
bit a že spolu s výtvarným a tanečním obo-
rem děláme čest našemu městu. 

Jana Jelínková

Mimoškolní aktivity kytarové třídy ZUŠ
Františka France ve Slavkově u Brna

1 2

Okresní pfiebor v basketbalu
Ve středu 2. března byl ve vyškovské

Základní škole Letní pole uspořádán okresní
přebor v basketbalu hochů. Zúčastnilo se osm
základních škol. Naše družstvo ve složení
O. Chudárek, V. Paleček, M. Lorenz,
M. Lorenz, M. Moric a M. Hošek se umístilo
na čtvrtém místě, když postup do finále o 1.
a 2. místo nám unikl o jeden jediný koš.

Výsledky ve skupině:
Tyršova Slavkov–Letní pole Vyškov 20:9
Tyršova Slavkov–Gymnázium Bučovice 10:18
Tyršova Slavkov–Komenského Slavkov 21:5

Celkové pořadí:
1. ZŠ Purkyňova Vyškov, 2. Gymnázium

Bučovice, 3. Tyršova Vyškov a 4. Tyršova
Slavkov. Svatopluk Walter

Aerobik na ZŠ Tyršova
Již druhým rokem působí na naší škole

sportovní kroužek aerobiku. Je určen pro
všechny dívky od 1. až po 9. ročník, které
rády cvičí, tančí a hýbou se. Ty nejmenší se
hravou formou seznamují se základními kro-
ky aerobiku, jednotlivé prvky jsou motivová-
ny názvy zvířat nebo pohádkovými postava-
mi. Starší dívky prokazují své pohybové
dovednosti v náročnějších sestavách. Velkou
motivací pro děvčata je vystoupení na veřej-
nosti. V letošním školním roce měly mož-
nost předvést co se naučily na Školní vánoč-
ní akademii a při zápise prvňáčků. Další akcí
bude vystoupení v rámci Květinových slav-
ností. Aerobik není jen nácvik, ale především
zdravá pohybová aktivita, a tak snad i nadále
bude přibývat více zájemců o tento druh
sportu. Ivana Majárková

SSllaavvkkoovvsskk˘̆  zzpprraavvooddaajj

na internetu

www.bmtypo.cz
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Informace ze Základní ‰koly Komenského námûstí

21. února jsme se vydali s našimi dětmi na
„Zig Zag Islands“ – byli jsme totiž moc zvě-
davi, jaké pokroky učinily. Scházejí se už skoro
rok s paní učitelkou Evou Ptáčkovou, která je
formou hry seznamuje s angličtinou. Jak jsme
se přesvědčili, nejde o žádné biflování, ale děti

Že o žádném nevíte? Děti
z dramatického kroužku ZŠ
Komenského ve Slavkově
všechny přesvědčí o opaku.
Trochu neobvyklá sestava

bude hledat poklad zakopaný
před bitvou u Slavkova.

Ve dnech 27. – 29. dubna dopoledne bude-
me hrát pro školy, 29. dubna 2005 v 19.00 pro
širokou veřejnost. Zveme všechny do komor-
ního prostředí naší staré tělocvičny zopakovat
si trošku historie a dozvědět se i to, co
Napoleon nevěděl. Mgr. Iva Kočí

Olympiáda v angličtině
23. února proběhlo ve Vyškově okresní

kolo Olympiády v anglickém jazyce.
Soutěžící byli rozděleni do dvou skupin pod-
le věku. První skupinu tvořili žáci 5. – 7. tříd,
druhou pak žáci 8. a 9. tříd. Po poslechové
části děti konverzovaly o různých tématech –
o rodině, bydlení, zvířatech, zálibách apod.
Z našich žáků se nejlépe umístil Jan Musil ze
6.A, který ve své kategorii získal 1. místo.
K tomuto výbornému výkonu mu všichni ve-
lice gratulujeme. P. G.

Tyr‰ovka pojede do Francie
Žáci z 5.–8. ročníku  naší školy se začínají

připravovat na zájezd do Paříže. Vědeckotech-
nické cestování do města nad Seinou se usku-
teční koncem měsíce dubna.

Rámcový program je velmi pestrý a tak děti
neví, na co se mají těšit více. Navštívíme Město
vědy a průmyslu, Palác objevů i světoznámý
Louvre. Třešničkou na dortu samozřejmě bude
Eifellova věž. Nebudou chybět romantické pro-
cházky podél Seiny a poznávání známých paříž-
ských bulvárů a památek. V květnovém vydání se
ráda podělím se čtenáři Slavkovského zpravoda-
je s našimi zážitky a dojmy. O. Zehnálková

Setkání s Einsteinem
Rok 2005 byl vyhlášen  „Světovým rokem

fyziky“. Právě před sto lety napsal geniální
A. Einstein své legendární články, které vytvo-
řily základ k jeho třem základním teoriím.
Asociace malých debrujárů ČR připravila řadu
akcí, mezi které patří celorepubliková soutěž
Einstein 2005.

Stříbrujáři z klubu malých debrujárů ze
Stříbra vyhlásili korespondenční soutěž
„Einsteinovou stezkou“. Soutěž klubů odstarto-
vala 1. února a potrvá do 20. května. Naši de-
brujáři mají za sebou první kolo. V současné
době společnými silami řešíme kolo druhé,
značně náročnější než předešlé. Abyste měli
představu, jaké úkoly řešíme, jeden oříšek jsem
pro vás připravila. O. Zehnálková

KrouÏek volejbalu pfii Z· Tyr‰ova
Při ZŠ Tyršova pracuje kroužek volejbalu. Do

něj chodí sportovat více než desítka žáků ze
4.–9. ročníku, ale také bývalí žáci a žákyně naší
školy. Trénink probíhá třikrát týdně pod vedením
zkušeného trenéra TJ Sokol Slavkov Ing. M.
Floriana a p. uč. L. Půčkové. Družstva mladých
obsazují pravidelně přední místa na přátelských
turnajích. Hrají také mistrovskou soutěž, ve kte-
ré po podzimní části jsou děvčata čtvrtá a chlap-
ci na prvním místě. Současně probíhá příprava
na mezinárodní turnaj smíšených družstev v ně-
meckém Netzschkau. Koncem dubna tam naši
žáci budou obhajovat loňské třetí a předloňské
první místo. Ovšem mnohem důležitější než vý-
sledky je chuť mladých sportovat a trávit svůj
volný čas aktivně. Vladimír Soukop

Zprávy ze Z· Tyr‰ova

Angličtina pro nejmenší (5–7 let)
mají z „učení“ opravdovou radost. Při hodině si
hrají, zpívají, tancují, cvičí a užijí si spoustu le-
grace. A při tom všem ještě dělají pokroky – za
ten rok se naučily bezpečně rozeznávat barvy,
číslovky, umí pojmenovat různá zvířata, části
těla, ovoce… Anglickou výslovnost by jim také
mohl mnohý dospělý závidět. Zkrátka – Jan
Amos by zajásal. Ing. Lenka Klinkovská 

Olympiáda v ãeském jazyce
2. března se zúčastnily dvě žákyně naší ško-

ly okresního kola Olympiády v českém jazyce.
Jitka Fuksová z 9.C dosáhla ze všech soutěží-
cích nejvyššího počtu bodů v mluvnické části
a celkově se umístila na 4.–5. místě. Ema
Svobodová, žákyně 9.A, obsadila 6. místo.
I když děvčata nedosáhla na pomyslné stupně
vítězů, jejich umístění je velmi pěkné vzhle-
dem k počtu 32 účastníků soutěže. ZuČe

ZŠ Komenského –
matematická olympiáda

ZŠ Komenského každoročně pořádá školní
kolo matematické olympiády a nejúspěšnější
řešitelé se účastní okresního kola ve Vyškově.
Letos naši školu ve Vyškově  reprezentovali
v kategorii 9. tříd Klára Galusková a Vít
Knotek. Oba se stali úspěšnými řešiteli a Vít
Knotek, který se umístil na krásném 2. místě,
bude Slavkov reprezentovat i v krajském kole
konaném 22. 3. 2005 v Brně. Přejeme mnoho
úspěchů. (MiL)

Výukové potíže
Má vaše dítě problémy ve škole? Má na

to vliv dyslexie nebo dysgrafie? Jestliže ano,
přijďte 14. dubna 2005 v 16 h do Základní
školy Tyršova, kde bude probíhat praktický
seminář na toto téma. Přijít mohou i ti, kteří
nemají děti v ZŠ Tyršova. Seminář je zdarma.

Lektor: Mgr. Michael Korbička
(speciální pedagog)

Divadelní pfiedstavení
Tajemství z roku 1805 2 4 1 9 4 5 7 12

A V B H M Á Ě C
7 2 6 9 2 3 4 7
L Ů Ž K P Ř N Í
11 16 3 10 13 14 4 25
E C T Í O H Á M
20 36 17 7 23 3 49 25
O R C E S E B D
31 29 0 64 12 5 10 9
I O B Ě A C K N
4 5 8 3
N Y I D

Šifrovací tabulka

Na stříbrské radnici
našli zlata truhlici.
Dlouho potom bádali,
kam by zlato schovali.
Když ho zdárně ukryli,
soudek vína vypili.
Jak si takto popíjeli,
tak na úkryt zapomněli.
Do dneška ho stále hledají,
jednu nápovědu jen mají.
Ukryli ho „průměrně“!

www.zsslavkov.cz
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Opustili nás
František Rybnikář (72) 8. 3.
Hedvika Simandlová (85) 10. 3.
Vladimír Tesařík (84) 10. 3.
Marie Láníčková (93) 20. 2.
Ludmila Vozdecká (90) 2. 3.

RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Blahopřání

Dne 23. března oslavila své krásné 50. narozeniny paní

BRIGITA BUDÍKOVÁ

Ještě mnoho pěkných úsměvů, stálé zdraví a hodně štěstí
do další padesátky přejí Hubert, Svaťka, Filípek a Adélka.

Vzpomínka
Dne 15. března 2005 uplynulo 10 let, co nás navždy opustil pan

JIŘÍ VYKOUPIL
ze Slavkova u Brna

Za tichou vzpomínku všem, kdo ho znali, děkuje manželka Mirka
a synové Jiří a Petr s rodinami.

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se dne 19. března

přišli rozloučit s panem

VLADIMÍREM TESAŘÍKEM

Za projevy soustrasti a květinové dary děkuje
rodina Tesaříkova.

Blahopřání
Dne 23. března oslavila své krásné 5. narozeniny

KRISTINA MILINKOVÁ
ze Slavkova u Brna

Milá Kristinko, přejeme Ti hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky
a abys byla pořád tak skvělá holčička! Máme Tě moc a moc rádi.

Tvoje maminka, taťka, babičky, dědové, strýcové, tety a všichni kamarádi.

5

Blahopřání
Dne 11. dubna oslaví naše maminka, babička a prababička, paní

JIŘINA SLANINOVÁ
76. narozeniny

Kdyby moje srdce umělo zpívat, byla by to ta nejkrásnější píseň na světě jen
pro Tebe, maminko. Až probudíš se v den svých narozenin a všichni Ti budou
přát, chtěla bych i já ruku Ti stisknout a malou pusu dát. Chtěla bych, abys
byla dlouho šťastna, aby kvetl věčně úsměv na Tvé tváři, ať v očích Tvých Ti

láska září, to vše Ti přeji k Tvým krásným narozeninám.

Ze srdíčka Ti nejvíc hodně zdraví přeje dcera Eva a syn František s rodinami.

INZERCE
● KOUPÍM BYT 1+ KK (1+1, 2+1) ve
Slavkově max. 2 posch., spěchá, platba v ho-
tovosti. Tel. 544 220 067, 775 631 096.
● KOUPÍM RD 1+1 nebo 2+1 ve Slavkově se
zahradou, není podm. Tel. po 20. h: 544 221 711.
● PRODÁM GARÁŽ v cihelně – elektřina. Cena
70 tis. Tel.: 603 452 604.
● ELEKTRO A ADMINISTRATIVNÍ (i v NJ) prá-
ce. Triangl; Úvěry: bezhotov., hotov., stavební,
plateb. karty; Penze http://www.lkrejci.webzdar-
ma.cz, L. Krejčí, 602 830 485.
● PRODÁM PIANO Petrof velmi zachovalé,
jen 4x laděné. 3 pedály, leštěný mahagon.
Cena dohodou. Tel.: 732 905 587.
● VYMĚNÍM RD 2,5 + kk ve Slavkově, rekon-
strukce 2001 včetně zateplení, za větší RD se
zahradou ve Slavkově. Tel.: 724 243 583.
● KOUPÍM RD se zahradou ve Slavkově. Tel.:
724 265 298.
● PRODÁM MOTOHELMU zn. Nolan vel.
M 57. 5x použitá. Cena: 400 Kč. Tel.: 544 220
893, 602 765 697.
● PŘIJMU BRIGÁDNÍKA na těžší práci v za-
hradnictví. Později možný HPP. Nástup ihned.
Požadavky: min. SŠ, ŘP sk. B, spolehlivost,
čas. flexibilita. Tel.: 544 221 477.
● PRODÁM PIONÝRA r. v. 1972 v pojízd. stavu
+ náhr. díly. Při výměně zadního pláště možná STK.
Cena: 1900 Kč. Tel.: 544 220 893, 602 765 697.
● PRODÁM GARÁŽ v cihelně, 70 000 Kč, při
rychlém jednání sleva. Tel.: 777 095 159.
● MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732
236 410, 544 223 504.

● KOUPÍM MENŠÍ RD ve Slavkově i pro
rekonstrukci. Ideálně velikost 3+1, dvorek
nebo menší zahrádka, dobré parkování.
Tel.: 603 459 837 nebo lenakra@seznam.cz.
● PRODÁM GARÁŽ na Zlaté Hoře, elektři-
na. Cena dohodou. Tel.: 732 167 825.

Zájemci o napoleonskou historii měli 22. března
v pařížském Českém centru možnost seznámit se s
programem nadcházejících oslav 200. výročí bitvy
u Slavkova. Na vzpomínkové akce je pozvali jiho-
moravský hejtman Stanislav Juránek, který nad
nimi převzal osobní záštitu, a představitelé
Projektu Austerlitz 2005, kteří jsou jejich organizá-
torem. Ústřední akcí oslav bude prosincová rekon-
strukce bitvy, které se má zúčastnit 3500 lidí. Podle

V PafiíÏi se pfiedstavily oslavy 200. v˘roãí bitvy u Slavkova
organizátorů se ve dnech 2. až 4. prosince očekává
ve Slavkově až 100000 návštěvníků.

Ve francouzské metropoli byl prezentována
například zářijová jízda zvláštního vlaku ze
Slavkova do Paříže a zpět přes místa dalších na-
poleonských bitev, jako je Lipsko, Waterloo či
Ulm. V Paříži chtějí její účastníci „obsadit
Slavkovské nádraží a dobýt Slavkovský most“.

Podle Juránka by náklady na oslavy měly do-
sáhnout 20 až 25 milionů Kč. Kraj na to přispě-
je asi sedmi miliony, jinak se počítá s pomocí
sponzorů.  K plánované výstavbě vojenského ra-
daru v areálu někdejšího bojiště hejtman uvedl,
že z kulturního hlediska je to zátěž.  Juránek by
proto uvítal, kdyby ministerstvo obrany hledalo i
jiné varianty. Odpůrci radaru vždy namítali, že
zařízení naruší ráz krajiny a zneuctí pietní místo.

zno, čtk

Rodinná oznámení přijímáme v redakci Slavkovského zpravodaje v budově Telecomu na ul.
Hradební 1441 od pondělí do pátku v době 8–12 a 13–17 hodin. Cena za zveřejnění je 60 Kč.

Policie informuje
• Do garáže ve Slavkově na ulici Polní se vlou-
pal dosud neznámý pachatel v nočních hodi-
nách dne 16. března 2005. Odcizil rybářské
pruty, navijáky a další rybářské potřeby.
Způsobená škoda je 15 000 Kč. 

mjr. Alois GRYC, tiskový mluvčí

Fotbal v dubnu
Na stadionu se budou v mûsíci dubnu hrát následu-

jící mistrovská utkání:
„A“ muÏstvo – KP JmKFS
17. kolo – So 2. 4. SK Slavkov–Tatran Bohunice – 16 h
19. kolo – So 16. 4. SK Slavkov–SK Lí‰eÀ – 16.30 h
21. kolo – So 30. 4. SK Slavkov– Slavoj Velké Pavlovice
– 16.30 h
âtvrtfinále Krajského poháru
St 24. 4. – SK Slavkov–Sokol Hroznová Lhota – 17 h
Dorost – OP Vy‰kov
11. kolo – So 16. 4. SK Slavkov–TJ Her‰pice – 14.15  h
Îáci – OS Vy‰kov
12. kolo – So 9. 4. SK Slavkov–TJ Kobefiice – 15 h
21. kolo – St 20. 4. SK Slavkov– SK ·aratice – 17.15 h
Pfiípravky – OS Vy‰kov
8. kolo – So 9. 4. SK Slavkov–TJ Letonice – 10 h

10. kolo – So 23. 4. SK Slavkov–FK Drnovice „A“ – 10 h
rs
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„Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého
jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho
věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (Jan
3,16). To jsou slova, jež pronesl Ježíš jednou
v noci, když za ním přišel Nikodém, člen ži-
dovské velerady, který byl překvapen
Ježíšovými zázraky a znameními.

Nikodém byl člověkem, který hledal Boha,
toužil po spojení s ním a snažil se chápat Boží
jednání. Ježíše pokládal za učitele, který přišel
od Boha, a byl přesvědčen, že Bůh je s ním (Jan
3,2). Tato znalost o Ježíšovi mu však nestačila,
a proto za ním přišel, aby ho více poznal.
Postava Nikodéma se stává zvláště aktuální
o velikonočních svátcích, jejichž středem je po-
stava Ježíše Krista. A tak jako on i my můžeme
dojít hlubšího poznání Ježíšovy osoby, když bu-
deme podobně jako on po tomto poznání toužit. 

Kdo je Ježíš Kristus? Jaký je jeho význam?
Co bylo jeho posláním? Proč přišel na tento
svět? Tomuto Nikodémovi, nechápavému
a ustrašenému farizeji, Ježíš vyprávěl svůj život-
ní příběh. Příběh, který nezačal v malém jud-
ském městečku Betlémě, ale který má svůj počá-

tek ve věčnosti u Boha (Jan 1,1). On je Božím
Synem, který se stal Synem člověka, neboť jej
Otec poslal s posláním, aby spasil svět.

Jestli existuje něco, po čem touží každý do-
brý učitel, tak je to dlouhý život, ve kterém by
mohl nabýt velké moudrosti a mnohých zkuše-
ností a ve kterém by mohl uvést ve známost své
učení co nejvíce lidem. Smrt byla vždycky tra-
gédií pro velkého učitele. Po tom, co Sokrates
požil jed, jeho vyučování bylo jednou provždy
přerušeno. Rovněž Budhovi byla smrt kame-
nem úrazu. Když Budha umíral, nepoukázal na
sebe, ale na zákon, který sestavil.

A jakým učitelem byl Ježíš? Oč On se sna-
žil? V rozhovoru s Nikodémem sám sebe pro-
hlásil za Světlo světa (Jan 3,19). Avšak nejvíce
ohromující částí jeho vyučování bylo tvrzení,
že nikdo zcela nepochopí jeho učení, dokud
bude na živu. Teprve jeho smrt a vzkříšení zpro-
středkují plné chápání jeho osoby s jeho uče-
ním. Žádný z učitelů na světě nikdy nevyslovil,
že by až násilná smrt objasnila jejich učení.
Ježíš učinil tedy své učení druhořadým tím, že
mohl říci, že jediný způsob, jakým může při-
táhnout lidi k sobě, nejsou jeho slova vyučová-
ní, nýbrž jeho smrt na kříži: „Až vyvýšíte Syna
člověka, tehdy poznáte, že jsem to já a že sám
ze sebe nic nekonám, ale tak mluvím, jak mě
naučil Otec“ (Jan 8,28). Teprve tehdy, až bude

Ježíš zabit, lidé poznají, že mluvil pravdu.
Ježíšova smrt tedy není koncem série proher,
ale je slavným vítězstvím (srov. Jan 16,33), je
vrcholem jeho poslání na zemi. Tímto se Ježíš
zcela odlišuje od postav učitelů všech dob. Jeho
osoba a jeho smrt jsou srdcem i duší jeho uče-
ní. Kříž je proto středem jeho života. Kříž se tak
stal znamením spásy, odpuštění a naděje pro
člověka. V Ježíši Kristu ukřižovaném, kterého
s velkou rozhodností hlásal apoštol Pavel (1
Kor 2,2), se v plnosti zjevila Boží láska k člo-
věku. Toto je největší poselství, které bylo
Bohem skrze Ježíše Krista adresováno člověku:
Bůh je láska (1 Jan 4,8). Ježíš přišel na tento
svět, aby nás učil tomuto poselství lásky a aby
ho ve své osobě ztělesnil.

Každý člověk je volán k odpovědi na toto
Ježíšovo učení. Není možné zůstat lhostejným.
Těm, kdo jeho slovo přijmou a uvěří v něj, Ježíš
dává moc stát se Božími dětmi (Jan 1,12). Toto
poselství se svým zaslíbením tak nenachází kon-
kurenci v žádném jiném učení, a proto je možné
tvrdit: „Hledáme-li jen jedno, totiž Boha, obdr-
žíme s ním všechno“ (Hevenesi). Hledat Boha,
svého Stvořitele a Spasitele, poznávat ho, přibli-
žovat se k němu a odpovídat na jeho volání je
pozváním i úkolem pro každého člověka. 

Za římskokatolickou farnost
P. ThDr. Petr Mareček, farní vikář 

Slavení velikonoãních svátkÛ – klíã k poznání JeÏí‰e Krista

Církev adventistů s. d. se schází ve Slavkově
u Brna v sobotu k bohoslužbám, které probíhají
vždy ve dvou částech. Od 9 hodin společně stu-
dujeme Bibli, modlíme se, sdílíme se o naší víře,
problémech i radostech. Od 10.30 hod. naslou-
cháme kázání z Bible. 

V dubnu jste vítáni na soboty 2. 4. a 30. 4. 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 kytaře nebo posezení
s lidmi, kterým na věku nezáleží, jste srdečně zvá-
ni. Kontakt na kazatele: B.Th. Jakub Chládek,
+420 775 789 012, www.casd.cz. (ch)

V pátek 18. března v dopoledních hodinách začala stoupat hladiny řeky Litavy v důsledku rychlého tání sněhu na horním toku. Povodňová komi-
se zahájila svoji činnost, pan Vojtěch Šedý (člen povodňové komise) průběžně sledoval stoupající hladinu toku. V sobotu 19. 3. kolem 10. hodiny hla-
dina řeky Litavy kulminovala. V celé délce toku na území města Slavkova nedošlo k přelití hrází ani nehrozilo bezprostřední nebezpečí. lar

Pfiedná‰ky pro vefiejnost v sále 
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 16.15 hod.
3. 4. Dívejme se na mladé z Jehovova stanoviska

10. 4. CELOSVùTOVÁ P¤EDNÁ·KA – Proã JeÏí‰
trpûl a zemfiel?

17. 4. Jak mohou mladí lidé pfiekonávat úzkostnû
starosti

24. 4. Pfiítomnost vlády JeÏí‰e Krista
Pfiístupné vefiejnosti, vstup voln˘ – jste srdeãnû zváni.

Z Církve adventistÛ sedmého dne

Litava zahrozila

Již sedmý rok se na Květnou neděli 20. března vydali věřící ze Slavkova s modlitbou křížové cesty na
Urbánek. Znamením této postní modlitby byl velký kříž, nesený v čele průvodu. Foto: Jaromír Matucha
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okénkoDne 16. února se uskutečnilo výroční shro-
máždění členů našeho klubu. Účast byla velmi
pěkná. Sešlo se nás celkem 52 členů. Byl pro-
jednán a doplněn o připomínky náš letošní pro-
gram činnosti. Posezení při kávě a čaji bylo pří-
jemné i odpočinkové. Bohatá diskuse dala
podnět pro naši další činnost. 

První akcí v letošním roce byla opět velmi
pěkná prodejní výstava ručních prací se zaměře-
ním na velikonoční svátky. Uskutečnila se
v Klubovně důchodců v DPS na Polní ulici.
Celkem 83 našich spoluobčanů se přišlo podívat
na krásné exponáty. Chceme opět touto cestou
poděkovat vedoucí odboru sociálních věcí MÚ
paní Ing. J. Šolcové za zajištění mnoha krásných
předmětů z Domova důchodců ve Vyškově.

Druhou naší nejbližší akcí je vystoupení žáků
ZŠ Komenského nám., a to dne 5. dubna ve 14
hodin v Klubovně důchodců v DPS na Polní
ulici s programem Hašlerky – jako vzpomínku
na Karla Hašlera a jeho písničky o Praze. Těšíme
se na vaši účast. 

Oznamujeme všem našim členům klubu při-
hlášeným do kurzu ovládání počítačů v návaz-
nosti na využití internetové sítě, že kurz bude
zahájen 31. března v 15 hodin v ZŠ Tyršova
ul. Kurz, který je již obsazen, bude probíhat
ve dnech 31. 3., 5., 7., a 14. 4., a to vždy od 15
do 17 hodin. Vyučujícími budou Mgr. V.
Soukop a Mgr. J. Půček. Bude-li zájem o další
kurz, dohodneme s vedením školy pokračování.

Další naší blízkou akcí bude koncem května

poznávací zájezd do Zlína a okolí. Během měsí-
ce června rovněž uskutečníme půldenní zájezd
do památných místech bitvy tří císařů v okolí
Slavkova. Přesné dny a hodiny odjezdů sdělíme
v dubnovém zpravodaji včetně ceny zájezdů.
Programy zájezdů již pečlivě připravujeme.

Klubová činnost v oblasti filatelie, šachu, tu-
ristiky, historie a dalších zájmových činností se
již rozbíhá. Schůzky zájmových skupin se mo-
hou bezplatně scházet denně od 14 do 17 hodin
v Klubu důchodců, 2. poschodí v DPS na Polní
ulici. O schůzkách je třeba informovat předsed-
kyni KD paní A. Zemanovou.

Rovněž připravujeme konání přednášky z ob-
lasti dědického práva, pozůstalostí a daňového
zatížení pozůstalých. Termín konáhí přednášky
rovněž sdělíme v dubnovém zpravodaji.

Samospráva KD se těší na vaši účast na uve-
dených akcích. A. Zemanová

• Počítačová učebna ZŠ Tyršova se koncem úno-
ra zaplnila odvážnými seniory z našeho města, kte-
ří se přihlásili do základního kurzu práce na počí-
tači. První kurz pro 12 účastníků se konal pod
patronací Svazu diabetiků ČR, druhý pod patrona-
cí Klubu důchodců. V rámci programu zdravého
stárnutí jsme požádali o příspěvek MO ve
Slavkově. Myslím, že i senioři mohou jít s dobou
a naučit se ovládat počítač. Nikdo není tak dobrý,
aby nemohl být lepší. Chci touto cestou poděkovat
řediteli ZŠ Tyršova Mgr. Vladimírovi Soukopovi,
protože za jeho vlídného a trpělivého vedení všich-
ni přihlášení tento kurz absolvovali a dostali vy-
svědčení.

• Skončilo zimní cvičení v tělocvičně ISŠ, proto
chci poděkovat Mgr. Janě Sekerkové za kvalitní
přípravu cvičebních hodin a zařazování stále no-
vých prvků, které baví seniory.

• Další zájezd na plavání do Aquaparku ve
Vyškově se uskuteční v úterý 26. dubna 2005 s od-
jezdem v 17 hodin z parkoviště za tržnicí. Cena zá-
jezdu zůstává stejná – pro dospělé 50,- Kč, děti do
10 let zdarma. Přihlásit se můžete v naší kanceláři.

• Diabetici se ještě mohou přihlásit na týdem
edukačně preventivní pobyt, který pořádáme v láz-
ních Luhačovice v termínu 2.–9. května t. r.
Poplatek u diabetiků je 2500 Kč včetně dopravy,
celodenní stravy, ubytování. Přihlášky ihned,
bližší informace také v naší kanceláři.

• Po dvou zajímavých přednáškách připravuje-
me na 19. dubna přednášku MUDr. Jany Nevrlé na
téma: Selfmonitoring a nové glukometry na našem
trhu. Uskuteční se jako obvykle ve 14 hodin v za-
sedací místnosti Městského úřadu ve Slavkově.

Selfmonitoring je kontrola diabetu pacientem,
diabetik sám kontroluje stav své choroby pomocí
testovacích proužků vizuálně, nebo pomocí gluko-
metru. Avšak jen jednorázové změření glykémie
nestačí, to nám ukazuje pouze aktuální množství
cukru v krvi. O průběhu glykémií nás informují
měření sestavená do určitého plánu, tzv. malý gly-
kemický profil (4–5 měření za den před hlavními
jídly a před spaním). Nebo velký glykemický profil
(6–8 měření denně), a to před a dvě hodiny po kaž-
dém jídle, před spaním a také v noci. Tak se dá lépe
zjistit, zda je diabetes stabilizován, nebo zda hod-
noty glykémie kolísají. Musíme brát v úvahu také
typ užívané léčby, věk pacienta, jeho obeznámení
s reakcemi vlastního organismu (zvláště u pacientů
léčených inzulinem), způsob stravování, tělesnou
aktivitu apod. Jde o to využít pravidelného měření
k odhalení příčin výkyvu glykémií. Zvláště důleži-
té je měření glykémie v případě virových onemoc-
nění spojených s horečkou, či průjmy a zvracením.
Změřit glykémii bychom si měli před řízením mo-
torového vozidla, cestou na dovolenou, při stresu,
změně zaměstnání, rodinných událostech apod.
Proto by měli diabetici mít k dispozici spolehlivý
glukometr, vést si záznamy o měření v deníku dia-
betika s poznámkou o okolnostech měření. Gluko-
metr přispívá k naší lepší jistotě, zda jde o nízkou,
nebo vysokou hladinu glykémie, a jak se máme při
tom zachovat. Příznaky často bývají stejné – poce-
ní, žízeň, třes, malátnost a mohlo by to skončit až
v hlubokém bezvědomí. Proto vítám nabídku firmy
Johnson and Johnson, která připravila pro diabetiky
nabídku moderní sady glukometru One Touch Ultra
za cenu pouhých 2100  Kč. Tato nabídka se slevou
platí do 30. 5. 2005 a můžete ji získat pomocí ku-
ponu, který dostanete v naší kanceláři, nebo u své-
ho diabetologa. Na základě očíslovaného kuponu si
můžete nový glukometr vyzvednout na adrese:
MTE, spol. s r.o. Brno, Štefánikova 44, nebo požá-
dat o zaslání poštou. Marie Miškolczyová

Klub důchodců informuje

Účastníci základního kurzu práce na počítači

Rádi bychom vás informovali o našich akti-
vitách na slavkovské střelnici. V prvé řadě by-
chom vám rádi oznámili, že střelnice bude i na-
dále fungovat pro střelecké účely a doufáme, že
se nám ji podaří v co nejkratší době dovybavit
o další disciplíny. V této chvíli je vám k dispo-
zici lovecké kolo, velká baterie a vysoká věž.

Co se týká našich dalších aktivit, chystáme
pro vás mimo jiné několik zajímavých akcí,
jako je například jednodenní festival GAMB-
RINUS FEST SLAVKOV 28. 5. 2005, na kte-
rém vystoupí kapely B.S.P., Horkýže slíže,
Wohnout, Vilém Čok a By-Pass, S.P.S., Škwor
a Tibet. Nepřijdete ani o 3. ročník festivalu
SVÍCAFEST (viz foto), který bude určitě ještě
mnohem zajímavější, než byl ročník předešlý.
Chystáme také ve spolupráci s domem dětí ně-
kolik akcí, jako např. Dětský den 4. 6. 2005.

Nebude zapomenuto ani na letní diskotéky se
zajímavými hosty, hudební zábavy a různé kon-
certy. 

Novinkou také bude nově vybudovaná letní
zahrádka s tanečním parketem, nejen pro zpří-
jemnění vašich vycházek do přírody. Budeme
zde pro vás připravovat přenosy mistrovských
zápasů, grilování, posezení s cimbálem nebo
country hudbou atd. Tento prostor budete také
moci využívat k různým oslavám, firemním ak-
cím apod. Pokud si budete například chtít uspo-
řádat soutěž ve střelbách, rádi vám vše připra-
víme, včetně bohatého občerstvení dle vašeho
přání. Podrobnější informace o našich akcích se
včas dozvíte z plakátů nebo na našich interne-
tových stránkách www.slafpark.cz.

Na setkání s vámi se těší SLAFPARK v.o.s.
Martin Křížka

Léto na slavkovské střelnici
Z loňského Svícafestu – skupina Sanitka
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La Garde Impériale d’Austerlitz
Régiment de Grenadiers àPied de la Garde Impériale
Staň se gardovým granátníkem!

Kdo jsme? La Garde Impériale d’Austerlitz
(GIA) je historická vojenská skupina s dlouho-
letou tradicí a kontakty doma i v zahraničí, kte-
rá se zabývá re-actmentem období napoleon-
ských válek. Vystupujeme v uniformách
granátníků Císařské gardy Napoleona I. GIA je
součástí nově vzniklé 2. francouzské brigády
a organizačně propojena se Středoevropskou na-
poleonskou společností (Centra I European
Napoleonic Society, CENS), která je odnoží
Evropské napoleonské společnosti (European
Napoleonic Society, ENS).

Co nabízíme? Pro opravdové nadšence a zá-
jemce o vojenskou historii možnost účastnit se
vzpomínkových akcí, rekonstrukcí bitev a vý-
cvikových soustředění doma i v zahraničí.
Historii poznáváme vlastním prožitkem v uni-
formě napoleonského vojáka na autentických
místech válečných událostí z let 1792–1815.

Co požadujeme? Aktivní účast na plánova-
ných a předem ohlášených akcích GIA (CENS,
ENS), smysl pro kamarádství, kolektiv, povin-
nost a disciplínu – přece jenom jsme vojenská
jednotka, byť historická.

Co netajíme? Zapojení se do činnosti GIA
není možné bez patřičné výstroje a výzbroje.
Nezastíráme a upozorňujeme, že se jedná o zá-
ležitost poměrně finančně i časově náročnou –
cílová částka se pohybuje kolem 50 000 Kč
a pořízení výstroje a výzbroje, i při dostatku fi-
nančních prostředků, trvá minimálně rok. Proto
hledáme skutečně seriózní zájemce, kteří nehle-
dají jenom občasné rozptýlení, ale koníčka tak-
řka na celý život.

La Garde Impériale d’Austerlitz – Císařská
Slavkovská garda. Jednotka: Régiment de
Grenadiers à Pied de la Garde Impériale: Chef-
Lieutnant Nicolas Zarboch.

Kontakt: vzarbochla@nbox.cz, lagarde-
la@volny.cz, ko.petr@email.cz, GSM: 00420
723 335 463, 00420 608 325 480. pk

Dne 11. února 2005 byla provedena registrace
na ministerstvu vnitra organizace Motoklub
Austerlitz. To znamená, že naše město má mo-
toklub, který bude organizovat sportovní činnost
a vytvářet pro ni materiální a tréninkové pod-
mínky. Zejména využívat sportovišť pro zájemce
z řad veřejnosti, ale hlavně pak pro mládež.

S touto nově zahájenou činností souvisí po-
zvánka na valnou hromadu členů. Schůze
Motoklubu Austerlitz se koná v úterý 12. dubna
v 19 hodin v Zámecké vinárně (dočasné klu-
bovně) ve Slavkově u Brna. Termín je netradič-
ní, ale vedoucí p. E. Andrla se nám bude plně vě-
novat.

Program valné hromady:
1. Zahájení
2. Stanovy a registrace klubu
3. Výše členských příspěvků
4. Plán činnosti na rok 2005
5. Promítnutí historických slavkovských cyk-

lo-moto-filmů
6. Diskuse, závěr.
Zveme všechny zaregistrované členy moto-

klubu Austerlitz a také další zájemce o členství
a příznivce „jedné stopy“.

Motoklub Austerlitz dále pořádá akci pro ma-
jitele motocyklů všech kubatur a značek: Jarní
otevírání šoupátek, aneb Sčítání motocyklů ve
Slavkově – sraz je v sobotu 30. dubna ve 13 ho-
din u firmy Liko-s (stáčiště ACHP). V době sra-
zu motorkářů u firmy Liko-s bude předváděn to-
vární stroj KTM i s ukázkovou jízdou v terénu.
Současně proběhne ukázka a přehled špičkové
motovýzbroje (obleky, kombinézy, přilby, ruka-
vice, boty apod.). Potom bude následovat slav-
nostní start systém „Le Mans“ a ukázková jízda
Slavkovem a okolím. Pravděpodobné ukončení
bude na střelnici – podle počasí. Srdečně zveme
všechny příznivce „jedné stopy“.

Výbor MK Austerlitz
PS: Chtěl bych napravit chybu v článku ze dne

28. ledna, kde se zmiňuji o vynikajícím jezdci
biketrialu Janu Musilovi, který skončil jako vi-
cemistr světa, nikoli evropského formátu, jak
jsem omylem napsal, což je velký rozdíl.
Omlouvám se. J. Marek

Informace motoristům

Už je to pár měsíců, co se ve Slavkově otev-
řelo „obchodní centrum“, jehož součástí je
i místní první „supermarket“, takže můžeme
začít hodnotit, jaký je jeho přínos pro město
a pro občany. 

První a zatím ne příliš viditelný dopad je ve
snížení tržeb místních prodejen s potravinami,
a tím pádem i s omezením počtu zaměstnanců.
Toto řešení je však jen dočasné a během pár
měsíců se uvidí, kolik prodejen nám ve
Slavkově zůstane. Podle zkušeností z jiných
měst ale Slavkov nebude výjimka. Někteří
z obchodníků budou nuceni svou činnost ukon-
čit, protože nebudou schopni cenově konkuro-
vat těmto řetězcům. To, že jsou tyto typy ob-
chodů u nás tak úspěšné, je z několika důvodů:

1. Už před několika lety byla zlikvidována
velkoobchodní distribuční síť s potravinami,
a tím pádem jsou supermarkety jedinými odbě-
rateli, kteří si mohou diktovat ceny, za které bu-
dou nakupovat.

2. Politikou supermarketů, které nakupování
degradovali na honbu za co nejvyššími slevami
a za nákupem co nejvíce zboží za co nejméně
peněz. Mnoho lidí se smálo u televize, když vi-
děli bojující davy v Carrefouru, ale ruku na
srdce, kolik z vás by se chovalo stejně, kdyby
byl stejný výprodej ve Slavkově?

3. Podle zkušeností ze zahraničí, jakmile se
jim podaří zničit drobné podnikatele (a to se
dříve nebo později podaří), dojde ke zdražení
a k diktátu cen.

4. Dochází k degradaci kvality výrobků, ne-
jsou rozhodující suroviny ani technologie pou-
žité při výrobě, ale pouze cena. 

Dlouho jsem přemýšlel jestli má supermar-
ket ve Slavkově i nějaký pozitivní přínos, ale
bohužel mě nic nenapadlo. Podle mého názoru
a zkušeností ze zahraničí je jeden supermarket
až dost, a nejsem tedy nakloněn myšlence vý-
stavby dalšího obchodního centra, jak je pláno-
váno. Petr Hlásenský

Dopady obchodního centra✉

Příliš změn k lepšímu jsem nezaznamenal
v nově zrekonstruovaných sálech společenského
Centra Bonaparte v našem městě. Při návštěvě
dvou plesů,  které jsem navštívil, jsem byl ne-
mile překvapen výrazným zhoršením akustiky
po rekonstrukci velkého a malého sálu. To, co
dříve alespoň trochu fungovalo – kmitající pa-
nely na stěnách velkého sálu, nějak nekmitají
a v malém sále není po akustice ani stopy.

Měl jsem možnost srovnávat. Dne 28. ledna
t. r. byl slavnostně předán po rekonstrukci
„Kulturní dům“ v Písku, kde naše firma řešila
a realizovala  akustické úpravy  ve čtyřech sá-
lech. Hezké a působivé prostředí a především
akustická pohoda – to je výsledek spolupráce
architekta, akustika, dodavatele. To je i pohoda
pro strávené chvíle a dobrý zážitek všech ná-
vštěvníků pořádaných kulturních a společen-
ských akcí.

A právě na ty,co se přijdou do slavkovského

Centra Bonaparte pobavit (ve velkém a malém
sále), se nějak zapomnělo. Nevím, kde se stala
chyba. Jen je mi líto těch lidí. Je mi také líto, že
městu utekla příležitost „vyšperkovat“ si tento
stánek kultury ve Slavkově u Brna 

Naše firma provádí úspěšně také akustické
projekty po celé Evropě. Na těchto projektech,
které mají trvalou hodnotu, vidíme, jak ostatní
obce a investory velmi zajímá především výsled-
ná kvalita projektového řešení a provedeného
díla. Myslím , že všichni mají stejné potíže se
sháněním financí jako slavkovská radnice.
Nechci si připustit myšlenku, že takových polo-
vičatých a nedotažených projektů v našem městě
bude přibývat. Snad to dokážeme porovnat s na-
ším dlouholetým přehledem, jaké jsou stavební
standardy v jiných částech naší země a Evropy.

Snad k tomu máme co říct i jako firma, která
zde ve Slavkově u Brna platí nemalé daně 
Jaroslav Šrom, technický ředitel LIKO-S, a.s.

Máme k tomu co říci✉
Soud potrestal muÏe, kter˘ pfied tfiemi
lety pfiepadl banku ve Slavkovû

Na 11,5 roku do vězení poslal brněnský kraj-
ský soud dvaatřicetiletého Miroslava Valehracha
za vyloupení Komerční banky ve Slavkově u Brna
a loupež motocyklu Yamaha. Při přepadení banky
se podle soudu zmocnil pěti milionů korun, které
s rodinou utratil. Muž vinu popírá. Proti rozsudku
se okamžitě odvolal. Případem se proto bude za-
bývat vrchní soud.

Při přepadeních používal pachatel podomácky
udělaný samopal s tlumičem. Policii nejprve tvr-
dil, že jej zdědil po dědečkovi. Poté výpověď změ-
nil. Uváděl, že si zbraň u něj schoval kamarád.
Z obou přepadení jej usvědčily pachové stopy, kte-
ré zanechal v bance i prodejně motocyklů. zn
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Pfiíroda SlavkovskaPfiíroda Slavkovska

KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  dduubbeenn  22000055
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

5.–6. 4. spol. Slavkovské memento 2005 – festival váleãné literatury faktu. Programem festivalu budou autorská ãtení, Zámek Slavkov Historické muzeum
besedy se spisovateli, prezentace nov˘ch titulÛ z dané oblasti, kniÏní veletrh aj.

5. 4. 18.00 kult. Cyklus hudebních podveãerÛ „Hudební skladatelé v kontextu lidského Ïivota“ Z· Tyr‰ova Z· Tyr‰ova
úvodní semináfi na téma: „Mozart a jeho tajemné úmrtí“ – vstup voln˘

8. 4. 14.00 spol. Jarní diskohrátky. Vstupné: 10 Kã, obãerstvení zaji‰tûno DDM DDM
9. 4. sport Jarní setkání seniorÛ Zámecká stfielnice SSK 0750 E-com

13. 4. 17.00 kult. Hudební veãer ÏákÛ sál ZU· Fr. France ZU· Fr. France
14. 4. 14.00 sport Jízda zruãnosti na kole – s sebou: kolo + cyklistická helma + chrániãe! start v aleji DDM
14. 4. 16.00 spol. Praktick˘ semináfi na téma dysgrafie a dyslexie. Pfiedná‰í Mgr. Michael Korbiãka, speciální pedagog, vstup zdarma Z· Tyr‰ova Z· Tyr‰ova
19. 4. 14.00 spol. Pfiedná‰ka MUDr. Jany Nevrlé na téma: Selfmonitoring – nové glukometry na na‰em trhu a jejich uÏívání v praxi zasedací místnost MûÚ ÚO Svazu diabetikÛ âR
21. 4. 14.00–15.00 sport „Stfielba ze vzduchovky“ sraz u stadionu DDM
23.–24. 4. sport Mistrovství âR – tfiída EKO + cestovní vozy. Závody automobilov˘ch modelÛ areál ARC Slavkov ARC Slavkov
27.–29. 4. kult. „Tajemství z roku 1805“ – dramatick˘ krouÏek Z· Komenského pfiedstaví pohádku s motivem bitvy u Slavkova stará tûlocviãna Z· Kom. Dramatick˘ krouÏek Z· Kom.

a ruského pokladu. 27.–29. 4. dopoledne pro ‰koly, 29. 4. v 19 hod. pro vefiejnost
30. 4.–1. 5. spol. Zahradní dny – prodejní zahrádkáfiská a chalupáfiská v˘stava s doprovodn˘m programem zámeck˘ park Rena, s.r.o., Petr Navrátil 

Vstupné: dospûlí oba dva dny 40 Kã, dûti do 15 let zdarma, www.zahradnidny.wz.cz
1. 4.–13. 11. v˘st. Kde byste Napoleona nehledali – v˘stava kuriozit, karikatur a zajímavostí Zámek Slavkov Historické muzeum
1. 4.–3. 12. v˘st. Pohlednice z depozitáfiÛ – v˘stava unikátních a jedineãn˘ch pohlednic zachycujících památná místa napoleonsk˘ch Zámek Slavkov Historické muzeum

válek v Evropû, volnû pfiístupné
21. 4.–3. 12. v˘st. Zbranû a zbroj XVI.–XVIII. století – originály a repliky zbraní pfieváÏnû z XVI. aÏ XVII. století, zejména z období tfiicetileté války Zámek Slavkov Historické muzeum
21. 4.–18. 12. v˘st. Souãasná sklenûná plastika Zámek Slavkov Historické muzeum

Kulturní program
na Zahradních dnech

Během 2. ročníku prodejních
zahradních trhů Zahradní dny

vystoupí také známý písničkář Bob Frídl. Pro
zajímavost uvádíme, že Bob Frídl bydlí se svou
ženou, psem a kočkou v nedalekých Bučovicích
a oblíbil si kuchyni slavkovské restaurace na
Špitálce… Bob Frídl vystoupí na Zahradních
dnech v sobotu 30. dubna od 15.30 hod.

Během výstavy vystoupí také známá cim-
bálová muzika Hudci z Kyjova, která byla za-
ložena koncem léta r. 1994. Všichni muzikanti
byli již zkušenými hráči jiných cimbálových
muzik. Cimbálová muzika Hudci z Kyjova
vystoupí na Zahradních dnech v neděli
1. května od 11 do 17 hod. pn

Skřivan polní – pták roku 2005
Jan Vrba, jehož knihy o přírodě jsou stále úpl-

ným a poctivým průvodcem každého přítele naší
přírody, před více jak půl stoletím
o příletu skřivánků napsal: „za
třicet čtyři roky mého sledování
skřivánků jsem zaznamenal toto.
Dvacetkrát přitáhli v posledních
únorových dnech, jedenáctkrát
teprve počátkem března. Často
přitahují v houfech, čítajících až
jednosto i více kusů i tehdy, když
na polích ještě leží dost a dost
sněhu, ale naprosto je nenapadne
přitahovat o Hromnicích. Všech-
ny tyhle zkušenosti mne přesvědčily, že v lidové
pranostice jde o omyl, nebo záměnu s jinými ptá-
ky. V některých létech se jejich trylkování ze
vzduchu může ozývat až někdy v druhé polovině
dubna.“ Tolik o skřiváncích spisovatel. Pozdní pří-
let bude aktuální i za letošního opožděného jara. 

Ještě i nyní se setkáme za jarního tahu s počet-
nějšími hejny skřivanů, avšak zdaleka to nejsou ti-

sícihlavá hejna jak se traduje z dřívějších dob. Přes
naše území protahují skřivani až z dalekého seve-
rovýchodu z travnaté tundry. Na své tahové cestě

dokážou překonat i nejvyšší hře-
beny hor jak v Evropě tak i v Asii.
Většina u nás kroužkovaných
skřivanů byla zastižena ve
Francii. Nejvzdálenější nález
pochází ze Španělska z místa
vzdáleného 1800 km, kde byl za-
střelen tak jako u většiny zpět-
ných hlášení. 

Z velkých polních lánů skřiva-
ni prakticky vymizeli. Dávají
přednost loukám, pastvinám

a úhorům. Vyhýbají se i pravidelně sekaným tráv-
níkům. Osídlí i menší plochy, tam, kde je část trav-
ního porostu ponechána aby vykvetla a přinesla
semena, kterými se skřivani převážně živí. Brzy na
jaře se živí lístky ozimých obilnin i dvoudělož-
ných plevelů. Mláďata krmí skřivani výhradně
hmyzem. Na jaře první přilétají samečci, byl po-
zorován jedinec, který po 5 let každoročně obsadil
stejný hnízdní okrsek. Samičky nejsou své domo-
vině tak věrny. Hnízdiště vybírá a svým zpěvem
obhajuje sameček. Vetřelce zahání výhružným le-
tem, který může vyústit vzdušným soubojem. Za
letu i ve vysokých výškách kolem 400 metrů sa-
mečci vytrvale zpívají. Byl zaznamenán rekord
nepřetržitého zpěvu až 68 minut. Ještě za zpěvu se
snáší dolů, náhle zmlkne, přitáhne křídla a padá
střemhlav šikmo k zemi.

Zatímco sameček zpívá, jeho družka staví hníz-
do. Vyhloubí několik důlků a přináší do nich ma-
teriál. Jen v jediném hnízdo dostaví. Skřivani vět-
šinou hnízdí dvakrát, a to i v nepříznivém nebo
posunutém jaru, jaké je letos. 

Přibližně před padesáti lety došlo v Evropě
k poklesu početnosti skřivanů a tento trend pokra-
čuje i dnes. Největší hrozbou pro ně bylo intenziv-
ní velkoplošné zemědělství, dosud je však ohrožu-
je i jejich lov. V šesti zemích Evropské unie se
skřivani v době jejich zimování od srpna do února
stále loví. Je to Francie, Itálie, Řecko, Španělsko,
Kypr a Malta. Každoročně je tam uloveno kolem
4 milionů skřivanů, což je velké procento z celko-
vé evropské populace. Očekává se, že po vstupu
do EU dojde u nás k dalšímu poklesu početnosti.
Zůstává otázkou, zda jakýkoliv lov lze za takovéto
situace vůbec ospravedlnit.

Milan Hrabovský

Profil ředitele
Řeč bude o PaedDr. Miroslavu Charvátovi. Po

vystudování Pedagogické fakulty v Brně s aproba-
cí zeměpis, tělesná výchova, občanská nauka na-
stoupil na ZŠ v Rousínově v roce 1984. Od roku
1990 do 31. 1. 1992 učil na ZŠ Komenského ve
Slavkově u Brna a 1. 2. 1992 byl jmenován ředite-
lem ZŠ Tyršova ve Slavkově u Brna. Svou práci ve
školství ukončil 1. 11. 2003 ze zdravotních důvo-
dů. A co se vlastně stalo? V roce 1996 onemocněl
zánětem tenkého střeva, od té doby prodělal šest
operací. Ta poslední byla v únoru 2004. Nyní je
v tak zvaném klidovém období.

Mirek musel překonat ty nejtěžší okamžiky
svého života, úspěšně bojoval se svou nemocí
a jen silou vůle a ohromnou chutí žít překonal
všechna úskalí této nemoci. V roce 1996, kdy one-
mocněl, založil spolu se svým švagrem firmu
Demicarr, s.r.o., kde působí v současné době jako
jednatel firmy a zároveň jako obchodní ředitel. JM
Demicarr, s.r.o. provádí projektovou přípravu stav-
by, kompletní dodávku a montáž sportovního po-
vrchu, dodávku a montáž sportovních konstrukcí
pro venkovní hřiště a atletické sektory, sportovní-
ho nářadí do tělocvičen a posiloven, revize a opra-
vy sportovního nářadí. Ve výstavbě sportovních
areálů se řadí mezi pět největších firem v ČR.
Firma má 12 stálých zaměstnanců s celoročním
provozem a v letní sezoně asi 50 lidí včetně bri-
gádníků. Příležitostně sponzoruje národní muž-
stvo futsalu. Sponzorskými dary jsou obdarovává-
ny obě slavkovské školy, DDM Slavkov – oddíl
košíkové a TJ Sokol Vážany nad Litavou.

A závěrem něco z rodinného alba. Manželka
Hana – učitelka s kombinací biologie – tělesná vý-
chova, měla velkou zásluhu na tom, že se Mirek ze
své nemoci dostal. A aby byl výčet úplný, o sta-
rosti a radosti se starají dva synové, starší Lukáš –
student gymnázia v Bučovicích, mladší Daniel
navštěvuje 5. třídu ZŠ Tyršova ve Slavkově. Oba
hrají závodně košíkovou za DDM Slavkov.

Ačkoliv je pan ředitel plně zaměstnán prací ve
firmě, vždy si najde volnou chvilku, aby aktivně
vyplnil volný čas. Rád si zahraje fotbálek, také ko-
šíková mu není cizí, hodně dává přednost pohybu
v přírodě s celou rodinou. V létě část dovolené trá-
ví u moře, týdenní zimní dovolenou letos trávil
v rakouských Alpách s celou rodinou a věnoval se
aktivně nejoblíbenějšímu sportu – lyžování.

Je vidět, že sport a pohyb jej stále bavíjajá bych
chtěl popřát panu řediteli hodně zdraví, které tolik
potřebuje, ať se mu daří ve firmě, kterou řídí, a do
další práce přeji hodně klidu a pohody jemu sa-
motnému i jeho rodině. Mgr. Alois Rotrekl

SSllaavvkkoovvsskk˘̆  zzpprraavvooddaajj

Va‰e pfiíspûvky posílejte na

info@bmtypo.cz
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Práce na zahradě v dubnu – choroby, škůdci a užiteční živočichové
VIDEOPŮJČOVNA

doporučuje
VET¤ELEC VS. PREDÁTOR. Boj na Ïivot a na smrt mezi mimozemsk˘mi ci-

vilizacemi. AÈ uÏ vyhraje kdokoliv, my prohrajeme. 
ANAKONDA HONBA ZA KRVAVOU ORCHIDEJÍ Skupina vûdcÛ se vydává

do dÏungle,aby na‰la krvavou  orchidej,vzácnou kvûtinu která zaruãuje
dlouhovûkost.Na své cestû musí ãelit obrovsk˘m anakondám, které se ne-
zastaví pfied niãím.

VESNICE. JOAQUIN PHOENIX, SIGOURNEY WEAVER. Obyvatelé vesnice Ïijí
harmonick˘m Ïivotem dokud je nezaãne napadat zlo z okolních lesÛ…

BRIDGET JONESOVÁ 2 - S ROZUMEM V KONCÍCH. RENÉE ZELLWEGER,
HUGH GRANT, COLIN FIRTH. Potom,co koneãnû na‰la toho pravého, stojí
uÏ zadaná tfiicátnice pfied je‰tû nároãnûj‰ím úkolem... udrÏet si ho!

SVùT ZÍT¤KA. ANGELINA JOLIE, GWYNETH PALTROV, JUDE LAW. Gotham
City, 30. léta 20. století. Îivotem kypící metropoli neãekanû napadne armá-
da obfiích robotÛ. Kdo stojí za vraÏedn˘m útokem? 

DU·E JAKO KAVIÁR.VILMA CIBULKOVÁ, OND¤EJ VETCH ,̄ TATIANA VIL-
HELMOVÁ, JAN BUDA¤, SA·A RA·ILOV, FILIP BLAÎEK, ALICE VESELÁ...
âeská komedie o Ïivotních kotrmelcích tfií sourozencÛ plné peripetií.

OTEV¤ENÉ MO¤E. Ocitají se na 24 hodin uprostfied krutého svûta mofisk˘ch
predátorÛ. Sami v ãelistech oceánu!      

COLLATERAL. TOM CRUISE, JAMIE FOXX. Boj o svûdky protidrogového
kartelu proti policii a FBI.

JEDEN DEN V NEW YORKU. MARY-KATE OLSEN. DvojãatÛm staãil jeden
den v New Yorku na to, aby se stali hvûzdami filmového plátna. 

MODERNÍ POPELKA. HILARY DUFF, CHAD MICHAEL MURRAY. Nahraìte
ztracen˘ stfievíãek mobilním telefonem a pfiedmûstí LA se mÛÏe stát králov-
stvím za devatero horami. 

ZÁPISNÍK JEDNÉ LÁSKY. Film natoãen˘ podle bestseleru Nicholase
Sparkse, je zároveÀ povzbudiv˘ i srdcervoucí a upoutá vás svou neobyãej-
nou citovou hloubkou. Romance o ztracené a znovu nalezené lásce. 

VYMÍTAâ ëÁBLA. ZROZENÍ První setkání s nelítostn˘m zlem. VraÈte se
s námi na místo kde se zrodila hrÛza!!!

SEXBOMBA OD VEDLE. ELISHA CUTHBERT, EMILE HIRSCH. Necenzu-
rovaná verze. To, co jste v kinech nevidûli. Zábavné a velmi vzru‰ující.

VZPOURA VE VùZNICI CARANDIRU Pravdiv˘ pfiíbûh nejkrvavûj‰í vûzeÀské
vzpoury v historii. 300 policistÛ zaútoãí na vûzení a brutálnû zavraÏdí 111
neozbrojen˘ch vûzÀÛ. Tragick˘ pfiíbûh z roku 1992 ‰okoval cel˘ svût.   

DOTYK RÒÎOVÉ. KdyÏ budete hrát na rovinu, dostanete se jen do komplika-
cí. PÛvabná romantická komedie.

HOLLYWOODSK¯ HMYZ. VINNIE JONES, BRAD RENFRO. Nûkolik pfiíbûhÛ
mlad˘ch lidí po cestû do Hoolywoodu a jejich dobrodruÏství. 

KLEC. ASIA ARGENTO, DENNIS HOPPER. Vy‰etfiování vraÏdy pfiítele stript˘-
zové taneãnice  zmûní Ïivoty nûkolika lidí.

KARATE DOG. SIMON REX, JON VOIGHT, JAIME PRESSLY. UÏ léta lidé ho-
vofií se sv˘mi psy. Ale co kdyÏ se pes rozhodne jim odpovídat?

PODEZ¤ENÍ NULA. AARON ECKHART, BEN KINGSLEY. Pfiedstavte si sério-
vého vraha,kter˘ nedodrÏuje Ïádná pravidla, nezná slitování ani v˘ãitky svû-
domí a fiídí se ãistou nenávistí. Vût‰ina lidí by fiekla, Ïe toto je maximální
zlo... pro FBI je to „Podezfiení nula“

TAJNÁ ZPOVùë. STEPHEN  REA, CHRISTIAN SLATER, MOLLY PARKER.
Pfiípad vraÏdy, do které je zapleten otec Andrew, fie‰í jeho pfiítel policista
a dojde k nepfiedvídanému konci.         

MÉ DRUHÉ JÁ. NASTASSJA KINSKI, CHRISTOPHER LAMBERT. KdyÏ se vy-
touÏená dcera zaãne podobat matce jako vejce vejci, zaãíná pro rodinu pe-
kelná spirála.Nikdo netu‰í jak v‰e skonãí.

KLOKAN JACK – BREJ DEN AMERIKO. Kreslené adrenalinové dobrodruÏ-
ství pro celou rodinu. 

MODR¯ DÉMON. Vûdeck˘ v˘zkum Ïivota ÏralokÛ má chránit americké po-
bfieÏí. Projekt je sabotován a v‰e se vyvíjí trochu jinak ...

NENÁVIST. Vypadá jako bûÏn˘ dÛm, ale jeho atmosféra je jiná. KaÏd˘ z oby-
vatel tohoto domu zaÏívá rÛzné nadpfiirozené záÏitky... není jiná ‰ance neÏ
oãistit tento dÛm.     

SLAVÍCI V KLECI. GERARD JUGNOT, FRANCOIS BERLEAND, KAD MERAD.
V tomto skvûlém a filmu se odráÏí kouzlo a atmosféra nespoutaného dûtství.

SMRTÍCÍ INSTINKT STEPHEN BALDWIN. Pokud zaÏenete poldu do úzk˘ch,
mÛÏe to vést pouze k jedné vûci - k vraÏdû!

SPADL Z OBLAKÒ. Zázraky se dûjí, jen je musíte umût chytit za paãesy!
Komedie.

ÚÎAS≈ÁKOVI DISNEY uvádí dal‰í hit studia PIXAR! ÒÏasn˘ pfiíbûh ÚÎAS-
≈ÁKOV¯CH pro celou va‰i rodinu.

DE-LOVELY KEVIN KLINE, ASHLEY JUDD, ROBBIE WILLIAMS, ALANIS
MORISSETE. Hudební portrét Colea Portera. Vá‰eÀ k hudbû a láska k man-
Ïelce ho provázely cel˘ Ïivot.

Kolekce legendárních ShaolinÛ na DVD pokraãuje:
SPOJENÍ SHAOLINÒ
NEZDOLNÉ TRIO
PùT ZBRANÍ

OPRAVUJEME VA·E PO·KOZENÉ ORIGINÁLNÍ
CD, DVD A HRY NA PLAYSTATION 1 a 2.

JE VÁ· DISK PO·KRÁBÁN A P¤ESKAKUJE?
OBNOVÍME JEHO POVRCH.

MÁME NA TO TECHNOLOGII!  

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

Pranostika: v dubnu prorokuje rachot hromů,
mráz, že více neuškodí stromu.

Duben je podle kalendáře sice již jarní měsíc,
ve skutečnosti však ještě převládá chladné poča-
sí a slunce pomalu začíná prohřívat půdu. Po le-
tošní zimě, která se přesunula do měsíce února
a částečně března, kdy nízké teploty oddálily ra-
šení pupenů a dostatek sněhu (za leden až do 20.
března spadlo 88 mm srážek) zajistil vláhu pro
první jarní období po výsevu a výsadbě.

Pokud nám počasí dovolí, začneme dohánět
dluh a provedeme práce, které se dělají v březnu.
Při teplotách nad 15 °C ještě uděláme postřik
KUPRIKOLEM 0,6% proti houbovým chorobám,
vyhrabeme trávu, urovnáme záhony a začneme
s výsevem mrkve, petržele, špenátu, máku… Je
nejvyšší čas k řezu a průklestu stromů, keřů a vin-
né révy. I když o řezu stromů toho bylo napsáno
již dost, připomeneme to nejpodstatnější. Na pod-
zim při výsadbě nového stromku kdy  jsme upra-
vili kořenový systém, nyní na jaře zastřihneme ko-
runku tak, že boční větve zkrátíme na tři očka
(poslední jde směrem ven z koruny). Terminál
(hlavní středový výhon) zkrátíme tak, aby byl asi
15–20 cm nad postranními. U stromů, které vysa-
zujeme na jaře, tento řez provádíme ihned při vý-
sadbě. Další zásada je: pokud řežeme stromy
v zimě nebo velmi brzy na jaře podporujeme růst
větví (dřeva). Při pozdním řezu až před květem
podporujeme stromy v plodnosti. Za teplot nad
17 °C provedeme před květem do období růžové-
ho poupěte postřik přípravkem OLEOEKOL 1%
nebo TORANT 1% proti živočišným škůdcům
jako jsou svilušky, puklice, štítenky, mery a květo-
pasové. U vinné révy proti roztočům – hálčivec ré-
vový a vlnovník révový způsobující kadeřavost
a plstnatost vinné révy – použijeme
SULIKOL K 3%, SULKA 4%, THIOVIT 1,5–2%.
K ochraně proti hnědému americkému padlí na
angreštech použijeme před květem FUNDAZOL
50 WP 0,05–0,1% nebo RUBIGAN 12 EC 0,03%
a po odkvětu pak BAYLETON 25 WD 0,03%
nebo KARATHANE LC 0,05%. 

Nezapomeneme vyvěsit hnízdící budky pro
užitečné ptactvo, které nám pomůže při likvidaci
živočišných škůdců.

Puklice švestková
Významný škůdce slivoně, broskvoně, rybízu.

Na větvích jsou 4–6 mm dlouhé, oválné, vysoce
vyklenuté štítky tmavohnědé barvy. Samičky kla-
dou v květnu až červnu pod štítek několik set až ti-
síc vajíček. Pohyblivé larvy opouštějí úkryt štítku
a rozlézají se na listy. Vylučují medovnici, která je
prorůstána černí. V srpnu až v září larvy 2. instaru
opouštějí listy a stěhují se k přezimování na větve
a kmeny stromů. Po přezimování přelézají larvy
na jednoleté větve, kde se přisávají a dokončují
svůj vývoj. Po druhém svlíkání se vyvíjí samičky.

Ochrana: Ekologicky nepřímá. Je známo něko-
lik druhů predátorů a parazitoidů jako jsou dravá
slunéčka, z parazitoidů pak významné chalcidky
rodů encyrtus, aphylus, coccophagus a několik
druhů dvoukřídlých parazitoidů. Gradace puklice
švestkové jsou dávány do souvislosti s cykly slu-
neční aktivity, které ovlivňují chod počasí a míru
parazitace. Přímá ochrana: V době rašení slivoní
postřik olejovými preparáty(Oleoekol).

Užitečné organizmy – slunéčkovití
Brouci oválného polokulovitého tvaru těla, ve-

likosti 1–9 mm, často pestře skvrnitého zbar-
vení.Tykadla krátká, nitkovitá, na konci s palič-
kou. U nás je známo 70 druhů slunéčkovitých.
Nejznámější je slunéčko sedmitečné, velké žluté,
menší slunéčko dvoutečné, tmavé skvrnité a mno-
ho dalších. Larvy a brouci jsou draví, živí se pře-
vážně mšicemi. Dospělí brouci přezimují v růz-
ných štěrbinách staveb. Jsou velmi dobří letci. Na
jaře kladou v těsné blízkosti mšic skupiny 5–50
špičatě oválných, lesklých, žlutavých vajíček. Po
týdnu se líhnou malé tmavé larvičky, které oka-
mžitě napadají kořist. Larva se vyvíjí asi 20 dní
a přitom sežere 400 mšic. Z kukly se vyvíjí brouk,
který okamžitě vyhledává kořist. Během života
požírá brouk 40–60 mšic denně.

Ochrana: Zachovat přirozená zimoviště, proto
je nevhodné odstraňovat staré stromy, remízky,
zelení porostlé meze, úhory a nekultivované
okrajové pozemky, kde slunéčka přezimují a na-
cházejí dostatek potravy. Nepoužívat nadměrně
a neodborně chemickou ochranu. 

Bohatou úrodu a radost ze zahrady za ZO ČZS
Slavkov u Brna přeje  Vl. Luža.

V minulém vydání zpravodaje jsme vás sezná-
mili s novou kolekcí propagačních materiálů měs-
ta pro turistickou sezonu 2005. Nyní bychom vám
rádi přiblížili způsob propagace města a regionu
formou distribuce zmíněných materiálů.

Návrh distribuce byl vypracován IRC
Austerlitz a následně schválen radou města.
V rámci regionu Slavkovského bojiště tak materi-
ály obdrží zejména zástupci členských obcí
Obecně prospěšné společnosti Mohyla míru –
Austerlitz, o. p. s., zástupci obcí Dobrovolného
svazku Ždánický les a Politaví, Památník Mohyla
míru a Stará pošta. Vzorek kolekce materiálů je
k dispozici také poskytovatelům služeb v oblasti
cestovního ruchu (ubytovací a stravovací zařízení,
sportovní zařízení aj.) a provozovatelům turistic-
kých atraktivit ve městě Slavkov u Brna – jedno
paré kolekce je možné si vyzvednout přímo v in-
formačním centru. V případě zájmu o poskytnutí
většího množství propagačních materiálů je třeba
obrátit se se žádostí na zástupce města Slavkov
u Brna, materiály budou vydávány pouze na zá-
kladě jejich rozhodnutí.  

Distribuce nové kolekce propagaãních materiálÛ mûsta
Kolekce materiálů ve všech jazykových muta-

cích bude také distribuována na turistická infor-
mační centra v Jihomoravském kraji a na vybraná
informační centra v ČR.

Nedílnou součástí propagace je distribuce pro-
pagačních materiálů na veletrzích cestovního ru-
chu a dalších prezentačních akcích plánovaných
Jihomoravským krajem v roce 2005. (Propagační
materiály tak již byly představeny na prezentaci
JMK na Špilberku dne 12. 1. 2005 a v londýn-
ském Towerbridge dne 23. 3. 2005).

Za velmi důležitou považujeme také distribuci
propagačních materiálů na agenturu Czech
Tourism, prostřednictvím které budou materiály
předány a prezentovány na vybraných zahranič-
ních zastoupeních v rámci Evropy. Kolekci pro-
pagačních materiálů o Slavkově obdrží také ce-
stovní kanceláře v ČR, které se zabývají
incomingem, tj. příjezdovým cestovním ruchem.

V neposlední řadě pak budou materiály prezen-
továny zejména na prezentačních, kulturních či
sportovních akcích města Slavkov u Brna a regio-
nu Slavkovského bojiště. I.R.C. Austerlitz
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Vzpomínat po 60 letech na dobu, kdy naším
městem přecházela fronta, je trochu odvážné
a někdo si snad pomyslí i nezodpovědné. Proto
raději hned vysvětlím, že nemám na mysli obno-
vovat údaje o pohybu front, o počtu bojujících,
sestřelených letadlech, poničených domech a dal-
ších jevech spojených s válkou. Chci zavzpomí-
nat na většinou neznámé lidi, kteří se náhle obje-
vili v zorném poli našeho bytí, aby stejně náhle
zmizeli a upadli do zapomnění. Dlouhá doba od
událostí snad omluví i možné nepřesnosti v časo-
vé posloupnosti dějů vynořujících se obrazů, kte-
ré tehdy dávno zapůsobily silnými dojmy.

• 
Chýlí se k večeru. Za zavřeným oknem sledu-

ji nechápavě podivné počínání skupinky mužů.
S těly obnaženými od pasu nahoru poskakují ko-
lem ohně, který založili ze silných polen a moc-
ně mávají pažemi, v nichž drží nějaké kusy látky.
Vypadá to jako nějaký teutonský rituální tanec –
snad na usmíření boha války? Omyl. Z venku při-
chází otec a fantaskní obraz mění v šedou realitu.
Jsou to němečtí vojáci a nad ohněm mávají svle-
čenými košilemi, aby z nich vytřepali vši.

• 
Už postarší voják – spíš takový vesnický tatík

v uniformě – zastavuje otce. Slušně žádá, zda by
mu nepůjčil nějakou nádobu. Dostanou příděl
vína, on je nechce vypít hned, něco by si rád ne-
chal na ráno. Tvrdí o sobě důvěrně, že je komu-
nista a jeho domov je kdesi blízko Boden See.
U vědomí, že půjčená nádoba se již nikdy nevrá-
tí, dává mu otec starou otlučenou, asi litrovou
konvičku, ve které jsme před válkou nosívali mlé-
ko. Voják až přehněně zdvořile děkuje. Ráno jsou
všichni pryč. Prázdná konvička stojí u dveří.

• 

Cukrovar potřebuje pro zimní kampaň velké
množství uhlí. Už od jara se v přilehlých dvor-
ních prostorách kupí hromady tohoto paliva. 

Dva němečtí vojáci bez označení hodností
dnes uhlí z hromady nakládají na nákladní auto.
Když jsou hotovi, přiblíží se k naší zahrádce
a přistoupí ke kleci s králíky. (Ve válce bylo vítá-
no vše, co mohlo doplnit chudý jídelní lístek.)
Maminka, která je pozorovala z okna, vyběhne
ven v obavě, aby nám králíky nesebrali.
Překvapeni, že tu na ně někdo promluvil němec-
ky, vysvětlují, že i oni měli doma malé hospodář-
ství a králíky si jen prohlížejí z odborného zájmu.
Jeden z nich se náhle tlumeně zeptá: „Mohla bys-
te nám povědět, kde to nyní jsme? Jak daleko je
odtud do Berlína?“ Maminka mne vybídne,
abych přinesla velkou nástěnnou mapu. Ta je přes
den dobře ukryta v kuchyňské lavici, ale každý
večer si na ní maminka červeně značí města, kte-
rá dobyli Sověti. Oba Němci se na sebe překva-
peně podívají. Hledají Berlín. A pak s netajenou
výčitkou v hlase: „Proč nám nic neřeknou? To
přece musí brzy skončit!“ Mapa je již v bezpečí,
když se přiblíží jiný voják, asi jejich nadřízený.
Stroze je odvolává.

• 
Na chodbě v administrativní budově cukrova-

ru leží asi 16letý chlapec, zřejmě z Hitlerjugend.
Je těžce zraněn. Naříká.

Je strašné vidět takto umírat mladého člověka,
byť to byl nepřítel. „Mutti, Mutti!“ (maminko,
maminko) a tiché „Vater unser…“ (Otče náš).
Nová vlna bolesti a sténání.

Dva neznámí lidé se shánějí  po možnosti, jak
chlapce dopravit někam do lazaretu. Ale jak?
Vysoko nad hlavami létají šrapnely zacílené na
vrchol Urbánku. Letadla dvou znepřátelených ar-
mád až příliš často křižují oblohu. Snad by se
o chlapce měli postarat němečtí vojáci, kteří dora-
zili nedávno a ubytovali se v nadzemních prosto-
rách „dolní“ vily proti cukrovaru. Ale ti jsou pří-
slušníky tzv. Destruktionsgruppe. Kromě bicyklů
nemají jiný dopravní prostředek. A zřejmě mají
jiné povinnosti než zachraňovat lidské životy.

• 
Náš byt je v domě stojícím v areálu cukrovaru.

Z krytu pod dolní Redlichovou vilou denně ně-
kdo z nás dochází byt zkontrolovat. Žádné velké
ztráty nečekáme. Cennější věci – ložní prádlo,
šatstvo, obuv atd. je dobře ukryto. Dveře do bytu
nezamčené, skříně, zásuvky – vše otevřené.
Každý příchozí na první pohled pochopí, že tu
není co hledat. Na postelích zůstaly jen drátěnky
bez matrací. Drobná poškození jsou zanedbatel-
ná; střepinou střely rozbité okno, stejnou střepi-
nou vyštípnutý kus dřeva na pianinu, sesypaná
omítka na štítu domu, jedna zastřelená kachna
(projektil z palubní zbraně jí projel celým tělem
podél páteře) a další drobnosti. Přesto nejsou vy-
loučena překvapení jiného druhu. Otec prochází
bytem. Vše je v relativním pořádku. Lekne se až

při vstupu do ložnice. Na holé drátěnce spí ně-
mecký důstojník. Příchod otce ho probudil. Teď
stojí oba muži proti sobě. Žádný z nich zřejmě
neví, má-li se toho druhého bát. Německý důstoj-
ník v nablýskané  uniformě se začne omlouvat.
Využil závětří bytu, aby si na chvíli odpočinul
z nesmírné únavy. Ale byt ihned opustí, je-li to
přáním majitele. Otec pochopí, že konfliktem
toto nečekané setkání neskončí. „Mně je to jed-
no“, mávne rukou a odchází.

• 
Brzy ho rozhněvala jiná příhoda. V obývacím

pokoji zády k příchozímu stojí německý voják.
Nohu opřenou o – na tu dobu dosti vzácnou –
rozkládací pohovku si kartáčem čistí botu. Lekne
se, když otec spustí: „Takovým způsobem se čis-
tí boty u vás v Německu?!“ Není jasné, zda voják
rozumí. Ale nohu z pohovky sundává, dlaní opra-
šuje drobky hlíny a beze slova se sklopenou hla-
vou rychle pokoj opouští.

• 
V krytu pod Redlichovou vilou, kam jsme se

s ostatními uchýlili přečkat přechod fronty, pobý-
váme již několik dní. Zdají se být nekonečné.
Jednoho dne maminka prohlásí, že se už dlouho
pořádně nestravujeme a rozhodne se připravit
něco vydatnějšího k jídlu – vdolky. Potřebné su-
roviny a nádoby jsou připraveny spoluprací všech

zúčastněných. K mísení těsta se přihlašuji já.
Stará prádelna v parku u vily poslouží jako pe-
kárna. Pracuji v pohodě, neboť venku hlídá další
dobrovolník. Přiblíží-li se nebezpečí náletu, budu
včas varována. „Letí!“, zazní zděšený výkřik, bo-
hužel již v hukotu leteckých motorů. Vyběhnu
před prádelnu. Asi 4 kroky mne dělí od vstupu do
relativně bezpečného sklepa, kam již zmizeli
všichni ostatní. Nohy mi ztuhly. Shora se na mne
řítí burácející nebe, z cesty vyletují vzhůru sprš-
ky písku. Pud sebezáchovy mne vrhá zpět do prá-
delny.

Vzpamatovávám se teprve, když se zlověstný
hukot motorů vzdálil. Jsem přitisknuta ke zdi
prádelny, ukryta za vnitřními dřevěnými schůdky.
V případě zásahu ochrana zcela nedostatečná,
stejně jako chatrná střecha domku. Vycházím
a hledám na cestě projektily, které před chvílí
pravděpodobně způsobily víření písku. Nic nena-
cházím. Sestupuji do sklepa. Je tu hrobové ticho.
Někteří na mě hledí jako na zjevení, jiní klečí
a modlí se. Spojovací chodbou jdu do jižní části
sklepa. Rodiče naštěstí netuší, že jsem při náletu
nebyla v krytu.

V areálu cukrovaru byla zasažena manželka
strážného. Zemřela po převozu do nemocnice.
Životem zaplatili i dva koně.

• 
Rozhodující chvíle se blíží. Pan inženýr

Vytopil napsal na list lepenky azbukou „Zděs
Čechi“ (á‰ÂÒ óÂıË) a ceduli připevnil na dřevě-
né dveře do sklepa, které již předtím pobili muži
silným plechem. Dlužno říci, že v kritické chvíli

Kronikářka města paní Lubomíra Kropáčková vzpomíná na po-
hnuté dny v dubnu 1945, kdy Slavkovkem procházela fronta. Protože
tehdy žila se svými blízkými v domě v areálu cukrovaru, týkají se
vzpomínky hlavně této oblasti v jižní části města.

Jistě mezi námi žijí další pamětníci. Pokud by se chtěli se svými
vzpomínkami podělit s ostatními, přivítáme jejich příspěvky. V pří-
padě kladné odezvy bychom materiály mohli soustředit do sborníku,
který by je zachoval i pro budoucnost.

Válečné panoptikum

Osvobození města a konec II. světové války před 60 lety
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prší kulky na plech jako kapky deště. Přesto se
daří jednomu německému zběhu zázrakem pro-
běhnout. Je smluven s rodinou Michlovských,
kteří jsou ve sklepě s námi. Voják – říkají mu
Emé – je krajanem paní Michlovské z Alsaska-
Lotrinska. Ta mu slíbila pomoci. Na smluvené
znamení mu rychle otevírají. Na konci chodby
našeho krytu jsou dveře do malé sklepní místnos-
ti. Je v ní hromada listí, které sem někdo nahra-
bal okénkem, snad na kompost. Po napojení sli-
vovicí je do ní voják i se zbraní zahrabán.
Vysílením usíná.

Sotva skončili muži práci s úkrytem zběha,
vstupuje do sklepa ruský voják se samopalem.
Netváří se příliš přátelsky. S namířenou zbraní si
nás prohlíží jednoho po druhém. Naštěstí neví nic
o německém vojákovi zahrabaném v listí. Emého
ukrývali v rodině Michlovských do doby, než se
situace ve městě konsolidovala. Pak ho oznámili
na velitelství města. Byl odsouzen a poslán na
Sibiř. Po čase onemocněl tuberkulózou. Byl pro-
puštěn a mohl se vrátit domů. Do Slavkova o tom
poslal ještě zprávu. Pak se rodina Michlovských
odstěhovala a příběh Emého pro nás skončil.

• 
Nejprudší palba ustala. Kdosi přichází do kry-

tu se zprávou, že po silnici od železničního mo-
stu pochodují směrem k městu Rusové. Prý elit-
ní střelci. Lidé ze sklepa se hrnou ven.
Zůstáváme tu jen dvě mladé ženy, Soňa a já.
Měly jsme tak přikázáno od zkušenějších již
dlouho před příchodem fronty. Nemusíme se bát.
Někdo z mužů bude ve střehu a bude kryt hlídat.
Doléhá k nám směsice zvuků, radostné volání.
Soňa nevydrží, vyjde ven. Za okamžik se udý-
chaná a vystrašená vrací. Spatřila ruského vojá-
ka sestupujícího schodištěm vily. Neviděl ji.
Zaujatě přesypával v dlaních nějakou třpytivou
bižuterii. K těm pochodujícím venku zjevně ne-
patřil. Žádný z našich mužů před krytem nehlí-
dá. Zapomněli na nás…

Konečně se někteří vracejí. Jsou nadšeni z prv-
ních dojmů. Vojáci si s nimi potřásali rukama, ně-
které objímali. Polaskali s úsměvem malého ca-
parta, kterého jim dojatě podala mladá maminka
Vilma. Ale nemohou se zdržet. Třebaže jsou vel-
mi unaveni, spěchají. Válka ještě neskončila.

• 
Tichá zadumaná melodie lidského hlasu a ně-

jakého strunného nástroje se nese v této chvíli té-
měř opuštěným areálem cukrovaru. Přilákala
otce pod okna našeho obývacího pokoje. Sedí
tam mladičký ruský vojáček, skoro ještě dítě,
v rukou naši balalajku. Drnká na struny, pobru-
kuje a do rytmu klátí nohama spouštěnými venku
z okna. Balalajka – to je památka, dárek od rus-
kých zajatců z 1. světové války. Pracovali tehdy
v truhlářské dílně cukrovaru a když se po skon-
čení války vraceli domů, přišli se rozloučit a po-
děkovat rodičům, že jim občas přilepšili k erární

stravě. Na památku vyrobili prosté prstýnky (asi
z kovu jídelních lžic) a dvě balalajky. Jedna byla
funkční i se strunami, druhá jen hrubě opracova-
ná a bez strun. Po celou dobu stály za pianinem
v obývacím pokoji. Na tu se strunami se pokou-
šel bratr občas hrát. Teď tu na ni hraje ruský chla-
pec. Hraje a hraje, nevnímá okolí. Otec už je zce-
la blízko a chystá se poděkovat za pěknou
produkci. Řekne: „Pěkně zpíváš. Chceš-li, můžeš
si tu balalajku vzít.“ Ale při prvním slově se vo-
jáček vyleká. Netušil, že tu není sám. Seskočí
z okna a prchá i s balalajkou. Tatínek se ještě po-
kouší uklidnit ho: „Neboj se, neutíkej, řekni mi,
odkud jsi.“ Ale on už neslyší. A kdyby slyšel, kdo
ví, zda by rozuměl.

Nejen lidé. I věci mají své osudy. Osudem této
balalajky byly dvě velké světové války. 

• 
„Měl jsem noční hlídku a Germáni po mně stří-

leli. Abych se zachránil, musel jsem skočit do
Litavy. A teď se tak promočený nemohu ukázat
před komandýrem. Přitom mám revma a velké
bolesti v nohách!“ – tak nějak spustil udýchaný
ruský voják, který k nám přiběhl jednou zrána,
když se naše rodina vrátila z krytu a přivykala
normálnímu životu. Jsme s maminkou samy
doma. Příchod nečekaného hosta nás poněkud vy-
lekal. „Nech mne, bábuško, u sebe osušit“ (to pla-
tilo mé mamince). A maminka, duše dobrá, ne-
chala. Co jiného zbývá. Odporovat vojákům se
někdy nemuselo vyplatit. Následuje výměna gar-
deroby. Staré dědovy trenky nahrazují mokré vo-
jenské kalhoty. Ty putují na žehlicí prkno, aby po-
stoupily proces vysoušení teplou žehličkou.
Horký čaj s aspirinem působí blahodárně. Voják
usedá k teplým kamnům a začne vyprávět. Jde až
od Stalingradu, od samého Stalina obdržel po-
chvalu. Při jméně Stalin se hrdě napřimuje na žid-
li a nebýt jen v těch trenkách, asi by se postavil do
pozoru. Vyprávění nedokončil. Rozlétly se dveře
a jako bůh pomsty tu stojí komandýr. Hrozně kři-

čí, na vojáka míří krátkou zbraní a naznačuje mu,
aby šel ven. Ten ustrašeně přešlapuje a nehýbá se
z místa. Maminka se přimlouvá: „Chvilku a kal-
hoty budou suché.“ Ale komandýr nehodlá čekat.
Z jeho křiku se dovídáme, že voják v noci kradl
kdesi ve sklepě víno a při honičce pronásledova-
telům zmizel. Nedožehlené kalhoty stáhne ko-
mandýr z žehlicího prkna a hodí je provinilci do
náruče. Nečeká, až si je obleče, vystrkuje ho ze
dveří. Dívám se za nimi z okna. Dědovy staré, po-
někud velké trenýrky plandají na vratkých nohách
„hrdiny od Stalingradu“. Záda postrkovaná  ko-
mandýrovou zbraní se nehrdinně přikrčila.

• 
Růže. Velká kytice rudých růží. Od dětí, které

přečkaly frontu jako já a radují se jako já.
V Bučovicích zahajujeme vyučování trochu

dříve než ostatní školy. Nechybí nikdo ani z uči-
telů ani z dětí. Nefunguje však ještě doprava, jez-
dí pouze vojenské vlaky. Proto dojíždím ze
Slavkova na kole. Jak ale dopravit tu radostí
a láskou vonící krásu domů? Kousek provázku od
ochotných kolegů pomáhá řešit situaci. I jedna
ruka bude však pečovat o kytici. Řídit bude ta
druhá. Už jsem na kopečku za městem. Leč co
to? Je to, co vidím, přelud nebo zlý sen? Po po-
lích a částečně i po silnici, zahaleno v mračnech
prachu, se pomalu pohybuje obrovské stádo ho-
vězího dobytka. Projedu?

Z kopce to jde, jedu rychle. Na rovince pod
kopcem proti mně kráva. Jedna, druhá, třetí… Už
stojím tísněna strkající se hromadou hovězího
masa. A růže, ty krásné radostné růže drtí jejich
slintající chřtány. Mezi dobytčata se prodrali dva
vojáci. Rumuni. Pobaveně sledují scénu, ale ne-
zakročí. Až jiný voják na koni. Hubuje a zjedná-
vá pořádek. Ti první dva rozhánějí stádo pomocí
klacků.

Kontroluji kolo. Na řídítkách zůstal provázek
s několika úlomky stvolů. Nasedám a odjíždím
domů. Bez růží.

Německý protitankový zátaras v bráně do náměstí na konci 2. světové války. Foto: archiv LK

Havarované vojenské letadlo na Bučovické ulici. Foto J. Andrla Zasažený dům na rohu Čelakovského a Mánesovy ulice. Foto J. Andrla
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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

DUBEN – KVùTEN 2005

2. 4. sobota 19.30 hod. CESTA KOLEM SVùTA ZA 80 DNÍ 120 min.
3. 4. nedûle 16.30 hod. Bájeãná dobrodruÏství, veselé pfiíhody a neuvûfiitelná nebezpeãí ãekají tfii hrdiny, ktefií se pokusí vyhrát sázku v Cestû kolem svûta za 80 dní.

a 19.30 hod. DobrodruÏná komedie USA v ãeském znûní!
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno

5. 4. úter˘ 19.30 hod. DU·E JAKO KAVIÁR 99 min.
6. 4. stfieda 19.30 hod. Nová ãeská komedie plná peripetií, nadsázky a humoru o Ïivotních kotrmelcích tfií sourozencÛ. Film o cestû za ‰tûstím, na níÏ ãlovûk

udûlá stokrát stejnou chybu. ReÏie Milan Cieslar. Hrají T. Vilhelmová, V. Cibulková, O. Vetch˘, J. Budafi a dal‰í.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

9. 4. sobota 19.30 hod. P¤ÍBùHY OBYâEJNÉHO ·ÍLENSTVÍ 100 min.
10. 4. nedûle 19.30 hod. Komediální love story o rÛzn˘ch podobách lásky. Jeden telefonát a trocha ãerné magie rozjíÏdûjí kolotoã komick˘ch situací. ReÏie Petr

Zelenka. Hrají I. Trojan, Z. Sulajová a dal‰í. Nov˘ ãesk˘ film!
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno

12. 4. úter˘ 19.30 hod. WIMBLEDON 99 min.
13. 4. stfieda 19.30 hod. Jedenatfiicetilet˘ tenisov˘ profesionál nikdy nic pofiádného nevyhrál a chystá se ukonãit tenisovou kariéru. Díky náhodû se seznámí

s americkou tenisovou hvûzdou, zamiluje se a – zaãne vyhrávat. Film V. Británie.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

16. 4. sobota 19.30 hod. LOVCI POKLADÒ 131 min.
17. 4. nedûle 19.30 hod. Cel˘ svÛj Ïivot obûtuje hledání bájného pokladu. Musí nalézt vodítko k jeho nalezení. Poãítaãov˘ expert a restaurátorka rozlu‰tí tajemství

pokladu. DobrodruÏn˘ film USA.
Vstupné: 65, 67 Kã MládeÏi pfiístupno 

19. 4. úter˘ 19.30 hod. FANTOM OPERY 143 min.
20. 4. stfieda 19.30 hod. Filmová adaptace svûtoznámého muzikálu. Mladá taneãnice slaví velké úspûchy v pafiíÏské Opefie, povzbuzována tajemn˘m Fantomem.

Ten se v‰ak nehodlá dívat, jak se jeho lásce dvofií fe‰n˘ mecená‰. Film USA/V. Británie.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

23. 4. sobota 19.30 hod. BLADE: TRINITY 113 min.
24. 4. nedûle 19.30 hod. Schyluje se ke „koneãnému fie‰ení upírské otázky“: V syrské pou‰ti je nalezen Dracula a ve Spojen˘ch státech Blade obvinûn z tisíce

vraÏd. Poslední ‰tvanice zaãíná… Filmov˘ horor USA.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

26. 4. úter˘ 19.30 hod. ZAHULÍME, UVIDÍME 88 min.
27. 4. stfieda 19.30 hod. Dva kamarádi zaÏijí nejbláznivûj‰í noc svého Ïivota. Nedûlají si hlavu s niãím vãetnû toho, Ïe by uÏ koneãnû mûli dospût. A na co nestaãí,

to se okecá. Teenagerská komedie USA.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi nepfiístupno

30. 4. sobota 19.30 hod. KOUSEK NEBE 88 min.
1. 5. nedûle 19.30 hod. Pfiíbûh filmu vypráví o lásce, pfiátelství a soudrÏnosti, která pomáhala dÛstojnû pfieÏít v nejtûÏ‰ích dobách. Milostn˘ pfiíbûh. Nov˘ ãesk˘

film! ReÏie: P. Nikolajev. Hrají: T. Pauhofová, J. Doubrava, P. Forman, Z. Stivínová aj.
Vstupné: 63, 65 Kã MládeÏi pfiístupno

3. 5. úter˘ 19.30 hod. SVùT ZÍT¤KA 106 min.
4. 5. stfieda 19.30 hod. Ve mûstû vypukne panika. Kdo stojí za vraÏedn˘m útokem? Proã záhadnû zmizelo hned nûkolik proslul˘ch vûdcÛ? Armáda obfiích robotÛ

napadne metropoli. V˘pravná retro sci-fi USA.
MládeÏi pfiístupno

7. 5. sobota 19.30 hod. LETEC 170 min.
8. 5. nedûle 19.30 hod. Leonardo diCaprio v roli slavného letce, reÏiséra a dobrodruha Howarda Hughse, pro kterého není Ïádn˘ sen nedosaÏiteln˘. Je

prÛkopníkem letectví, balancuje mezi Ïivotem a smrtí a okouzluje nejkrásnûj‰í Ïeny svûta. Film nominovan˘ na Oscara za r. 2004.
MládeÏi nepfiístupno

10. 5. úter˘ 19.30 hod. ÎIVOT A SMRT PETERA SELLERSE 121 min.
11. 5. stfieda 19.30 hod. Pohled na jednoho z nejplodnûj‰ích svûtov˘ch komikÛ, kter˘ se díky mimofiádnému nadání pro imitaci a improvizaci stal mezinárodní

hvûzdou. Po pestrém Ïivotû a naplnûném snu s krásnou hereãkou ale prodûlá tûÏk˘ infarkt, pfii nûmÏ se mu zastaví srdce. Film USA.
MládeÏi pfiístupno od 12 let

14. 5. sobota 19.30 hod. RAY 146 min.
15. 5. nedûle 19.30 hod. Osobní vzestupy a pády v prÛbûhu dlouhé a slávou ovûnãené kariéry ve svûtû hudby. Pfiíbûh dramatického osudu americké hudební

legendy. âern˘ slep˘ teenager si získá místo na jazzové scénû v Seattlu. Film nominován na cenu Americké filmové akademie. Hudbení
pfiíbûh USA. MládeÏi pfiístupno od 12 let

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



Centrála
Újezd u Brna
tel. 544 224 435

TATO NABÍDKA PLATÍ
DO 30. 4. 2005

PŘI ODEVZDÁNÍ TOHOTO
INZERÁTU 

NEUVù¤ITELNÁ AKCE !

-20%
VESTAVùNÉ SPOT¤EBIâE
(neplatí na akční modely a Miele, slevy platí z původních cen, nelze platit platební kartou, sleva platí při vlastní dopravě, info na prodejně)

-20%
VESTAVùNÉ SPOT¤EBIâE

SLEVASLEVA

• 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

Ahoj kamarádky a ka-
marádi, tak jsme letos
zase stanovali na
Urbánku, a to hned
dvakrát. Byla tam zima,
tma, snûÏilo, foukal
studen˘ vítr, ale u ohnû
byla velká legrace.
Abychom nezmrzli, na-
vafiili jsme ãaj a gulá‰.
Posílame vám na ukáz-
ku nûkolik fotek. Pfií‰tí
rok jdeme zase, tak
vás v‰echny zveme.
Pfiejeme fajn jaro.

Va‰i Slavkov‰tí -
Dobrodruzi.

Stanování na Urbánku

Veselé Velikonoce ve SlavkověVeselé Velikonoce ve Slavkově

Pétanque ve Slavkově
V lednu 2005 se slavkovský pétanque oddíl zaregist-

roval jako občanské sdružení pod názvem PC AUSTER-
LITZ 1805.

Po necelých třech měsících má klub důvod k radosti.
Po sérii vynikajících výsledků si vybojoval místo v re-
prezentaci ČR jeho člen Tomáš Bayer. Mimo seriálu vý-
znamných evropských turnajů bude reprezentovat
Českou republiku na mistrovství světa juniorů v kanad-
ském Montrealu, kam odlétá v červenci. Do té doby
bude zapojen do speciálního tréninkového programu
s cílem v Kanadě co nejlépe uspět. Jak je i z ostatních
výsledků vidět, původně nejistá sázka na práci s mláde-
ží začíná slavkovskému pétanque přinášet ovoce.

Za PC AUSTERLITZ 1805 Milan Bayer

Pondělí velikonoční –
chlapci vyráží vyprášit
sukně nejen svým spolu-
žačkám…




