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Ve dnech 14.–17. ledna se na brněnském výstavišti
uskutečnil již 19. ročník mezinárodního veletrhu turistic-
kých možností v regionech Regiontour a 20. ročník vele-

trhu průmyslu cestovního ruchu GO. Veletrhů se zúčastnily
nejvýznamnější tuzemské cestovní kanceláře, všechny re-
giony a turistické oblasti ČR. (Pokračování na str. 9)

Zápis do prvního ročníku
se uskuteční v úterý 9. února v Základní škole Ko-

menského, stará školní budova, vchod od kostela od
13 h do 17 h. K zápisu se dostaví všechny děti, které
do 31. 8. 2010 dovrší věku 6 let. U zápisu předloží zá-
konný zástupce vyplněný zápisový lístek a rodný list
dítěte. Další dokumenty, které je možné u zápisu před-
ložit, jsou přihláška do školní družiny, přihláška ke
stravování, žádost o odklad školní docházky. Příslušné
formuláře obdrží rodiče koncem ledna buď v mateř-
ské škole, nebo budou zaslány poštou s pozvánkou
k zápisu. Pokud se rodiče nemohou v uvedený termín
dostavit k zápisu, je potřeba, aby si dohodli jiný ter-
mín v období od 15. 1. do 15. 2. s vedením školy.

Budoucí prvňáček by měl ukázat, že umí:
- správně vyslovovat všechny hlásky
- recitovat jednoduchou básničku a zazpívat písničku
- počítat do 5 (ne početní operace)
- poznat základní barvy a geometrické tvary.

Měl by znát své jméno a bydliště, měl by být sa-
mostatný v oblékání, dodržovat hygienu, umět po-
zdravit, požádat, poděkovat. Všem přejeme u zápisu
mnoho zdaru.

Mgr. Vladimír Soukop, ředitel školy
Příští číslo vyjde 27. února

Město Slavkov u Brna a Zámek Slavkov – Austerlitz
na veletrhu Regiontour 2010

Silvestr 2009

4. městská

zabijačka

sobota
30. ledna

8–11 hodin

náměstí

Stánek Slavkova u Brna. Zleva P. Dvofiák, I. Charvát, J. DoleÏel a A. ·ilhánek

Náv‰tûva stánku senátora I. Bárka

Setkání hejtmanÛ

Starosta mûsta I. Charvát a I. Kfiivánek



V sobotu 9. ledna se v prostorách Společenského domu uskutečnil již 6. městský
ples, kterým byla zahájena plesová sezona ve Slavkově u Brna. Hudebním doprovodem
celého večera byla skupina Panorama z Vyškova a pro hosty byl připraven bohatý pro-
gram. Klasické a latinskoamerické tance zatančili studenti Taneční školy H+L manželů
Sedlákových z Vyškova a žákyně tanečního oboru ZUŠ Františka France si připravily
dvě ukázky na motto: „Z kultur ať jsme různých, tanec nás spojuje“. Předvedly ukázku
cikánského tance z opery Carmen a ruský dívčí tanec chorovod na známé lidové písně. 

Již podruhé byli oceněni nejlepší mladí sportovci do 18 let ze Slavkova u Brna, kteří
byli vybráni Komisí pro sport a volný čas. Jedním z hlavních bodů programu plesu bylo
losování bohaté tomboly, proto bychom touto cestou chtěli vyslovit poděkování všem
dárcům a sponzorům, díky nimž se mohl celý ples uskutečnit. Každoročně je výtěžek
z prodeje lístků do tomboly věnován na charitativní účely. V letošním roce rada města
Slavkova u Brna schválila věnování finančních prostředků příspěvkové organizaci LILA
Domov pro postižené děti v Otnicích.

I přes kalamitní stav se akce těšila poměrně vysoké návštěvnosti a přestože v noci před
plesem došlo k výpadku elektrického proudu, podařilo se zajistit vytápění prostoru. Tyto
skutečnosti přispěly k velmi dobré atmosféře. 

Všechny příznivce plesové zábavy zveme na příští ples v roce 2011. 
Tereza Cenková, DiS., kancelář tajemníka

V sobotu 16. ledna se uskutečnil ples Základní školy Ko-
menského, na jehož přípravě se podíleli zaměstnanci školy
a rodiče. K tanci a poslechu hrála hudba L.I.F. z Olomouce
a o program se postarali žáci z kroužků TeamGymu, Glitter
Stars a country Junico. Za bohatou tombolu děkujeme dárcům
z řad rodičů, slavkovským firmám a příznivcům školy. Výnos
z plesu bude věnován Klubu přátel školy, který přispívá žákům
na cestovné, na odměny apod. Jsme rádi, že si na ples našli
cestu i naši bývalí žáci. zšk

6. městský ples

Společenský ples ZŠ Komenského

Taneãní parket

Ples zahájil starosta mûsta Ing. Ivan Charvát

Ples zahájil fieditel ‰koly Glitter Stars

Glitter StarsCountry skupina Junico

Taneãní parket



ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

66. řádná schůze RM – dne 4. 1. 2010
1. RM po projednání návrhu programu a ter-

mínů schůzí RM a ZM na I. pololetí roku 2010
tento schvaluje s úpravami termínů u 70. a 76.
schůze rady města.

2. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy
s paní Markétou Pospíšilovou na byt č. 4, Zlatá
Hora 1237, Slavkov u Brna, v platnosti od 1. 1.
2010 na dobu určitou jeden rok, tj. do 31. 12. 2010,
za smluvní nájemné ve výši 55,50 Kč/m2 .

3. RM vyhovuje žádosti a souhlasí se zasláním
kupní smlouvy na prodej bytu č. 7, sídliště Nád-
ražní č. p. 1156, Slavkov u Brna, manželům Pav-
lovi a Tamaře Dvořákovým, v měsíci únoru 2010.
Dále RM vyhovuje žádosti a souhlasí se zasláním
kupní smlouvy na prodej bytu č. 4, sídliště Nád-
ražní č.p. 1155, Slavkov u Brna, panu Josefu Char-
vátovi, v měsíci únoru 2010.

4. RM po projednání zprávy zabývající se ná-
klady na dokončení nového územního plánu města
Slavkova u Brna bere její obsah na vědomí
a ukládá OSÚPÚ přizvat na jednání rady města
Ing. arch. Vojtěcha Mencla.

5. RM souhlasí s rozdělením propagačních ma-
teriálů z dotace „Přijďte poznat víc – Slavkov –
Austerlitz“ pro použití v následujících pěti letech
dle přílohy a souhlasí s počty materiálů, které
budou použity k propagaci na veletrhu Go a Re-
giontour. Současně RM ukládá odboru KT před-
ložit radě města pravidla pro jejich distribuci.

6. RM bere informaci o organizačním zajištění
Regiontouru 2010 na vědomí.

7. RM bere na vědomí informaci ředitele TSMS
o čerpání nákladů na kompostárnu k 30. 11. 2009,
které činilo 944 149 Kč. 

8. RM souhlasí se zvýhodněným pronájmem
sálů Centra Bonaparte pro DDM Slavkov u Brna
za účelem konání maškarního plesu pro děti dne
14. 3. 2010.

9. RM bere na vědomí informaci tajemníka
MěÚ o personálních změnách na MěÚ.

10. RM bere na vědomí pozdrav a poděkování
příslušníků historických jednotek 1. francouzsko-
belgického Bataillonu d’Austerlitz za organizaci
a průběh prosincových Vzpomínkových akcí.

1. ZM bere zprávu o průběžném plnění programu
rozvoje města ke konci měsíce listopadu 2009 na vě-
domí.

2. ZM po projednání zprávy „Rozbory hospoda-
ření města za 3. čtvrtletí roku 2009“ bere její obsah
na vědomí a schvaluje rozbory hospodaření města
za 3. čtvrtletí roku 2009.

3. ZM schvaluje materiál „Rozbor hospodaření
vedlejší hospodářské činnosti za 3. čtvrtletí 2009“.

4. ZM po projednání zprávy „Rozbory hospoda-
ření neškolských příspěvkových organizací za
3. čtvrtletí 2009“ bere její obsah na vědomí a schva-
luje rozbory hospodaření neškolských příspěvkových
organizací za 3. čtvrtletí 2009.

5. ZM po projednání zprávy „Rozbory hospoda-
ření školských příspěvkových organizací za 3. čtvrt-
letí 2009“ bere její obsah na vědomí a schvaluje hos-
podaření školských příspěvkových organizací Města
Slavkova u Brna za 3. čtvrtletí 2009.

6. ZM schvaluje plán společných zařízení pro
komplexní pozemkovou úpravu v k. ú. Slavkov
u Brna.

7. ZM po projednání zprávy „Plán vedlejší hos-
podářské činnosti města pro rok 2010“ bere tuto na
vědomí a schvaluje plán VHČ pro rok 2010.

8. ZM po projednání zprávy „Návrh rozpočtu roku
2010“ bere její obsah na vědomí a schvaluje návrh
rozpočtu Města Slavkova u Brna pro rok 2010 s cel-
kovou výší příjmů a výdajů 174 945 900 Kč. 

9. ZM po projednání zprávy „Soubor rozpočto-
vých opatření“ bere tuto na vědomí a schvaluje ná-
sledující úpravy rozpočtu: RO č. 39 – víceúčelové
sportoviště ZŠ Tyršova, RO č. 40 – příjmy z daní, RO
č. 41 – příspěvek na péči, RO č. 42 – Vzpomínkové
akce 2009, RO č. 43 – pozemky, RO č. 44 – Dotace
na pořízení zásahového vozidla pro SDH.

10. ZM po projednání schvaluje znění zřizovací
listiny Technických služeb města Slavkova u Brna.

11. ZM schvaluje snížení kupní ceny uvolněných
bytů na sídlišti Nádražní o 200 000 Kč. Dále ZM
schvaluje zapracovat snížení kupní ceny uvolněných
bytů na sídlišti Nádražní o 200 000 Kč do Pravidel
pro prodej obecních bytů v domech na sídl. Nád-
ražní č.p. 1153 až č.p. 1158.

12. ZM schvaluje prodej bytu č. 5, sídl. Nádražní
1156, manželům Vladimíře a Miroslavu Kosíkovým

za konečnou kupní cenu ve výši 515 746 Kč (uplat-
nění slevy 10 % před podpisem kupní smlouvy).
Dále ZM schvaluje prodej bytu č. 4, sídliště Nádražní
1155, panu Josefu Charvátovi za konečnou kupní
cenu ve výši 505 905 Kč (uplatnění slevy 10% před
podpisem kupní smlouvy).

13. ZM po projednání zprávy a seznámení s tex-
tem dodatku č. 1 k plánovací smlouvě na zajištění
propojení komunikace a IS ulic Jiráskova – Tyršova
ve Slavkově u Brna uzavřené dne 23. 9. 2008 mezi
městem Slavkov u Brna a společností SKR stav,
s.r.o. dává souhlas k jeho uzavření. 

14. ZM schvaluje podání projektu na KÚ JMK
Brno na pořádání výchovně rekreačního tábora pro
děti v roce 2010 v rekreačním areálu Pod Templštý-
nem, který bude organizován společně městy Slav-
kov u Brna a Bučovice.

15. ZM schvaluje „Zásady pro poskytování do-
tací z rozpočtu města Slavkova u Brna“, které jsou
přílohou této zprávy.

16. ZM schvaluje přijetí dotace ve výši 20 000 Kč
na zřízení služby Family pointu.

17. ZM po projednání žádosti SK Beachvolleyball
Slavkov o.s. o změnu projektu souhlasí s navrhova-
ným způsobem realizace komunikace. 

18. ZM odkládá zprávu k návrhu na pojmenování
ulice v k.ú. Slavkov u Brna a ukládá radě města před-
ložit návrh názvu ulice na příští zasedání zastupitel-
stva města. 

19. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru pro-
deje pozemku parc. č. 2578/4 v k. ú. Slavkov Brna
z vlastnictví města.

20. ZM dává souhlas k uzavření dohody o vydání
pozemku parc. č. 3047/244 v k. ú. Slavkov u Brna dle
§ 9 odst.1 zákona č. 229/1991 Sb. v platném znění
s dědici oprávněné osoby MUDr. Otmara Stracha
(Pavla Strachová, Rájec-Jestřebí; Doc. Ing. Jiří
Strach, Brno; MUDr. Emil Strach, Brno a Mary Ka-
lendovsky, USA).

21. ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném pře-
vodu nemovitosti č. UZSVM/BVY/2927/2009-
BVYM (týkající se nabytí pozemku parc. č. 1650/87
v k. ú. Slavkov u Brna do vlastnictví města. v před-
loženém znění.

22. ZM souhlasí s nabytím pozemků v sídlišti
Zlatá Hora parc. č. 1780/4; 1780/5; 1780/6; 1780/10;

LIII. mimořádná schůze
RM – dne 14. 12. 2009

1. RM bere předloženou informaci na vědomí
návrh na zajištění účasti města a ZS-A na Region-
tour 2010 a ukládá místostarostovi města ve spolu-
práci s ředitelem Zámku Slavkov – Austerlitz před-
ložit na nejbližší schůzi rady města organizační
a finanční zajištění účasti města a Zámku Slavkov
– Austerlitz na Regiontour 2010.

2. RM po projednání zprávy „Žádost MŠ Zvídá-
lek o povolení čerpání rezervního fondu na výměnu
čerpadla“ schvaluje MŠ Zvídálek čerpání částky ve
výši 13 999 Kč z rezervního fondu na výměnu čer-
padla v kotelně, která je umístěna v budově ZŠ Ma-
linovského. 

3. RM po projednání zprávy „Návrh na úpravu
rozpočtu a přesun finančních prostředků v rozpočtu
školy ZŠ Komenského“ schvaluje ZŠ Komenského
předložené úpravy rozpočtu a přesuny rozpočtu na
nákladových položkách. 

4. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o po-
skytnutí dotace na projekt „Přijďte poznat víc –
Slavkov – Austerlitz“, vedený v programu ROP JV
pod reg. číslem CZ.1.11/2.2.00/02.00538, v před-
loženém znění.

5. RM schvaluje nájemní smlouvu s manželi Iva-
nem a Ingrid Durkovými v předloženém znění.

6. RM souhlasí s využitím propagačních materi-
álů (kalendářů. jako daru dle předloženého seznamu
a souhlasí s poskytnutím kalendářů s motivy zámku
v počtu 200 ks pro Zámek Slavkov – Austerlitz. 

7. RM souhlasí se zveřejněním záměru proná-
jmu prostor situovaných pod zámeckým parkem
s příchodem z valů.

8. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy
o budoucí nájemní smlouvě mezi městem a SK BE-
ACHVOLLEYBALL SLAVKOV o.s., se sídlem Li-
dická 298, 684 01 Slavkov u Brna IČ: 61730149.

9. RM souhlasí se zvýhodněným pronájmem sálů
Centra Bonaparte pro SK Slavkov u Brna za účelem
konání Sportovního plesu dne 20. 2. 2010.

1780/11; 1780/12; 1780/51; 1780/53; 1780/54;
1780/55; 1780/57; 1780/58; 1780/59; 1780/60;
1780/63 a 1780/69 vesměs ostatní plocha – zeleň
v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví ČR – ÚZSVM do
vlastnictví města formou bezúplatného převodu.

23. ZM bere zprávu o soutěži ve třídění odpadů na
vědomí a souhlasí s podepsáním smlouvy s Agentu-
rou Dobrý den, s.r.o. o přijetí 5000 Kč na podporu
a rozvoj odpadového hospodářství.

24. ZM bere na vědomí návrh rozpočtu DSO Ždá-
nický les a Politaví na rok 2010.

25. ZM bere na vědomí zápis z FV a ukládá ře-
ditelům TSMS a ZS-A předložit FV do 20. 1. 2010
 finanční a personální analýzu svých organizací.

XIII. řádné zasedání ZM konané dne 14. 12. 2009

LV. mimořádná schůze
RM – dne 13. 1. 2010 

1. RM souhlasí s pronájmem uvedených skla-
dovacích prostor pro společnost CORIDA CZ,
s.r.o. za podmínky doložení následujících nále-
žitostí, které RM ukládá řediteli ZS-A zajistit: 

- potřebná stanoviska orgánů vyplývající
z příslušných právních předpisů

- veškeré náležitosti nutné k uzavření nájemní
smlouvy, případně dodatku ke smlouvě, tj. ze-
jména účel nájmu, doba nájmu a cena. 
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Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla
je pondělí 15. února do 12 hodin. Přednostně budou za-
řazeny články na téma Slavkov o rozsahu do půl strany
formátu A4 zaslané e-mailem na adresu info@bmtypo.cz.
U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrá-
cení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje pří spěvky za-
sílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě. (red)U
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1. RM schvaluje ceník služeb, komerčních proná-
jmů včetně souvisejících pravidel a otevírací dobu
Zámku Slavkov-Austerlitz, v předloženém znění.
Dále RM stanovuje pravomoc řediteli Zámku Slav-
kov – Austerlitz k realizaci úprav ceníku pro nestan-
dardní prohlídkové aktivity a výstavy a ke sjednávání
individuálních smluvních cen pro krátkodobé ko-
merční pronájmy a kulturní akce s tím, že o nich bude
ředitel radu města měsíčně zpětně informovat.

2. RM ukládá řediteli ZS-A doplnit zprávu „Plán
akcí nezahrnutých do rozpočtu ZS-A na rok 2010“
v souladu s usnesením k b. 2.15. z LII. mimořádné
schůze rady města.

3. RM bere zprávu o činnosti bytové komise v roce
2009 na vědomí a vyslovuje členům komise poděko-
vání za jejich činnost.

4. RM bere na vědomí informaci o finanční a per-
sonální analýze ZS-A a postupuje tento materiál fi-
nančnímu výboru zastupitelstva města.

5. RM bere na vědomí informaci o finanční a per-
sonální analýze TSMS a postupuje tento materiál fi-
nančnímu výboru zastupitelstva města.

6. RM schvaluje změnu nájemní smlouvy na res-
tauraci na stadionu ze dne 23. 8. 2007 mezi městem
jako pronajímatelem a Ladislavem Michálkem
a Vlastimilem Lysákem jako nájemci, kterou se spo-
lečnými nájemci stanou Ladislav Michálek a Vladi-
slav Eremiáš. 

7. RM doporučuje zastupitelstvu města schválit pro-
dej bytu č.8, sídliště Nádražní 1155, Slavkov u Brna,
panu Leoši Kratochvílovi za konečnou kupní cenu ve
výši 515 990 Kč (uplatnění slevy 10 % před podpisem
kupní smlouvy). Současně RM neschvaluje rozšíření
kupní smlouvy na slečnu Michaelu Holubovou.

8. RM bere souhrnnou zprávu k ordinaci
MUDr. Bohdaně Jelečkové na vědomí. RM na své 53.
schůzi dne 18. 5. 2009 schválila uzavření nájemní
smlouvy na pronájem nebytových prostor s MUDr.
Jelečkovou za účelem zřízení její privátní ortodon-
tické praxe. V souvislosti s probíhajícími pracemi
v rámci rekonstrukce polikliniky se rozhodla nevy-
čkat na jejich ukončení a zřizuje si ordinaci v Bučo-
vicích, což sdělila začátkem prosince i na odbor BTH.

9. RM souhlasí se zateplením stěny bytu manželů
Aleny a Jaroslava Sedlákových a schvaluje úhradu
ve výši 6.788 Kč včetně DPH panu Jaroslavu Sedlá-
kovi za tyto provedené práce. 

10. RM doporučuje zastupitelstvu města zrušit
záměr výstavby městské knihovny na pozemcích
parc. č. 69 a 70 v k.ú. Slavkov u Brna (proluka vč. po-
zemku pod budovou č.p. 63 na ul. Husova). RM také
doporučuje zastupitelstvu města schválit vypracování
výzvy k podání nabídek na využití proluky vč. bu-
dovy č. p. 63 na ul. Husova v intencích uvedených ve
zprávě.

11. RM schvaluje okruh společností, složení hod-
notící komise, kvalifikační předpoklady, obchodní
podmínky a hodnotící kritéria k podání nabídky na
akci: „DPS – realizace úsporných opatření v rámci
programu Zelená úsporám“.

12. RM ukládá finančnímu odboru předložit na
příští jednání rady města návrh financování revitali-
zace budovy polikliniky Tyršova čp. 324 spojené se
zateplením propojovacího krčku a vestavbou výtahu.

13. RM bere na vědomí informaci o pozemcích
v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou ve vlastnictví Ha-
sičského záchranného sboru Jihomoravského kraje
a Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje.

14. RM doporučuje zastupitelstvu města dát sou-
hlas k výkupu pozemků parc. č. 3190/3 ostatní plo-
cha o výměře 149 m2 a 3190/4 ostatní plocha o vý-
měře 1801 m2, vše v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví
manželů RNDr. Pavla a MUDr. Zdeňky Szufnarow -
ských do vlastnictví města za kupní cenu ve výši
240 Kč/m2. 

15. RM dává souhlas k uzavření smlouvy budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího
v právu zřízení a provozování plynárenského zaří-
zení, právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřizová-
ním, stavebními úpravami, opravami a provozováním
distribuční soustavy a plynovodních přípojek, to vše
na částech pozemků parc. č. 446; 757; 354/13;
354/18; 354/17 v katastrálním území Slavkov u Brna
se společností JMP Net, s.r.o., sídlem Plynárenská
499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841 v předloženém
znění.

16. RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu
části pozemku parc. č. 1553/1 a 1373/5 o výměře
20 m2 za účelem umístění prodejního automatu na
mléko.

17. RM souhlasí s realizací TD infrastruktury na
ulici Sadová dle zúžené verze PD vypracované v li-
stopadu 2009. Dále RM doporučuje zastupitelstvu
města odsouhlasit vyvlastnění pozemku označeného
jako parcela číslo 1198/3, zahrada, v k.ú. Slavkov
u Brna, o výměře 81 m2, který vznikl GP 2141-
147/2007 oddělením z jejich pozemku p.č. 1198/1
v k.ú. Slavkov u Brna, zapsaného v katastru nemovi-
tostí na LV 857 pro obec a katastrální území Slavkov
u Brna manželů Nemuchovských v souladu se záko-
nem č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlast-
nického práva k pozemku nebo ke stavbě. 

18. RM dává souhlas manželům Dagmaře a Karlu
Hoškovým, vlastníkům RD čp. 389 v ulici Slovákova
ve Slavkově u Brna, vybudovat na pozemku ve vlast-
nictví města Slavkova u Brna p. č. 354/13 a p.č. 757
odstavnou plochu pro jedno osobní vozidlo o veli-
kosti 2,5 x 5 m ze zatravňovacích tvárnic v intencích
podmínek schválených 47. RM dne 18. 4. 2005 bod
4.14. Odstavná plocha může být na výše uvedeném

67. řádná schůze RM – dne 18. 1. 2010
místě vybudována pouze v případě, že v domě čp.
389 bude povolena stavba provozovny občerstvení. 

19. RM doporučuje zastupitelstvu města ke schvá-
lení názvy ulic v lokalitě Zelnice ve Slavkově u Brna
takto: č. 1 - Trnková, č. 2 - Meruňková, č. 3 - Jablo-
ňová, č. 4 - Višňová, č. 5 – Ořechová, č. 6 – Šípková.

20. RM souhlasí s předloženým návrhem aktuali-
zace pasportu dopravního značení.

21. RM ukládá starostovi města svolat jednání
s předsedou SK Beachvolleyball Slavkov k projed-
nání návrhu smlouvy na pronájem beachvolleyballo-
vých kurtů v areálu koupaliště, schváleného na LIII.
mimořádné schůzi rady města dne 14. 12. 2009.

22. RM doporučuje zastupitelstvu města dát sou-
hlas ke zveřejnění záměru prodeje budov č.p. 656
a 676 na ulici Úzká ve Slavkově u Brna a pozemků
parc. č. 561 a 560 v k.ú. Slavkov u Brna formou ve-
řejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb.

23. RM bere zápis z komise pro rozvoj města na
vědomí a ukládá odboru IR předložit na nejbližší
schůzi rady města stanovisko odboru k jednotlivým
projednávaným bodům.

24. RM doporučuje zastupitelstvu města ke schvá-
lení předložené znění zřizovací listiny Zámek Slav-
kov – Austerlitz. 

25. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
z položky č. 78 rozpočtu města určené na humanitární
účely v roce 2010 v následující výši a v termínech
v závislosti na době konání akcí: Svazu Diabetiků ve
výši 17 300 Kč – na přednáškovou činnost (5000 Kč),
na Den pro zdraví (5000 Kč), na pravidelné cvičení
pro diabetiky a seniory (4300 Kč), na cestovné na
ozdravný pobyt v Luhačovicích (3000 Kč). Dále ZO
Svazu tělesně postižených Slavkov u Brna na úhradu
nákladů spojených s dopravou na rekondiční pobyt
v Bílých Karpatech (5800 Kč a Asociaci rodičů a přá-
tel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s., klubu
 „Paprsek“ na úhradu provozních výdajů spojených
s činností Poradny a půjčovny rehabilitačních a kom-
penzačních pomůcek (2500 Kč).

26. RM souhlasí s vypsáním výběrového řízení na
vypracování „Studie proveditelnosti pro Technolo-
gické centrum ORP Slavkov u Brna včetně elektro-
nické spisové služby ve správním obvodu ORP“ jako
přílohu projektu IOP č.06 – Rozvoj služeb eGovern-
mentu v obcích“. Dále RM souhlasí s předloženým
okruhem zájemců vyzvaných k podání nabídky,sou-
hlasí s předloženým složením komise pro posouzení
a hodnocení nabídek a dává souhlas k použití znaku
města Slavkov u Brna pro zajištění povinné publicity
tohoto projektu.

27. RM bere na vědomí dopis MUDr. Zdeňka
Hartla a ukládá odboru BTH předložit radě města vy-
jádření k dopisu MUDr. Zdeňka Hartla a přiloženému
Prohlášení nájemců polikliniky.

28. RM bere na vědomí přehled o stížnostech po-
daných na MěÚ za IV. čtvrtletí roku 2009.

29. RM bere na vědomí nabídku na koncert Joela
Fredriksena a tuto nabídku neakceptuje.

30. RM bere na vědomí žádost o poskytnutí fi-
nančního příspěvku – Muzejní a vlastivědné společ-
nosti v Brně, o.s. a tuto žádost neakceptuje.

1. RM souhlasí s využitím propagačních materiálů –
nástěnných kalendářů z dotace „Přijďte poznat víc – Slav-
kov – Austerlitz“ jako daru dle předloženého návrhu. 

2. RM schvaluje vyřazení neupotřebitelného in-
vestičního majetku z majetku ZŠ Tyršova dle před-
ložené zprávy.

3. RM po projednání zprávy „Žádost ZŠ Tyršova
o schválení příjmu majetkového daru“ schvaluje ZŠ
Tyršova přijetí majetkového daru kopírovací stroj
Minolta Ci250 v hodnotě 3000 Kč od firmy ZITTA-
výtahy, s.r.o., se sídlem ve Vážanech nad Litavou.

4. RM bere na vědomí informaci ředitele ZŠ Ko-
menského o projektu „Výuka golfu na základní
škole“ dle předložené zprávy.

LIV. mimořádná schůze RM – dne 23. 12. 2009
5. RM schvaluje koupi automobilu Škoda Fabia

Classic model 2010, 1,2 HTP pro potřeby města
v rámci MěÚ.

6. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování
služeb s firmou Auto-Bayer, s.r.o. v předloženém znění.

7. RM bere na vědomí zprávu k židovskému hřbi-
tovu (dopis United Jewish Organization of Williambs-
burg. a ukládá starostovi města odpovědět v intencích
předložené zprávy. 

8. RM schvaluje přijetí finančního daru od firem
Rekonstruktiva spol. s r.o., REISTAV s.r.o. a EKO -
PROGRES spol. s r.o. na 7. silvestrovský ohňostroj. 

9. RM vyhovuje žádosti Českomoravské mysli-
vecké jednoty, Okr. mysliveckého spolku ve Vyškově
o možnosti pořádání kurzů uchazečů o lovecký lístek.

10. RM schvaluje přijetí finančního daru od firmy
LIKO-S, a.s. pro potřeby městské policie. 

Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová (vedoucí), Radoslav Lánsk˘,
Mgr. Jifií BlaÏek, MgA. Jana Jelínková, Mgr. Jana Sou-
kopová, Mgr. Jaromír Pytela, Jan Hudec, Ing. Ladislav
Jedliãka, Martina Vilímová, Eva Janková.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém
volném ãase a bezplatnû.

Zprávy z rady a zastupitelstva mûsta
zpracoval Ing. Pavel Dvofiák.
Úplné znění na www.slavkov.cz
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Dne 7. ledna letošního roku proběhla poprvé ve
Slavkově u Brna Tříkrálová jízda na koních. Za
doprovodu hudby a padání vloček sněhu přijeli
na koních Tři králové: Kašpar, Melichar a Balta-
zar. Nejprve docválali k městskému úřadu, kde je
slavnostně uvítal starosta Ing. Ivan Charvát. Před
městským úřadem proběhlo krátké setkání vedení
města a městského úřadu s ředitelem Oblastní
charity Hodonín Václavem Salajkou. Po vřelém
přivítání před radnicí vyšel tří králový průvod do
centra města. V čele průvodu šel ředitel Václav
Salajka, následovali ho Tři králové na koních, mu-

zikanti a všichni lidé dobré vůle, kteří se rozhodli
podpořit tuto akci svou účastí a finančním darem
do zapečetěných pokladniček s logem Charity. 

Tři králové po jízdě historickým náměstím jeli
pozdravit řeholní sestry do kláštera, kde na ně če-
kalo malé překvapení v podobě třídy dětí z cír-
kevní školky, které byly sestřičkám zakoledovat
v tříkrálových kostýmech  a s korunkami na hla-
vičkách. Děti před králi na koních zazpívaly ko-
ledu „My Tři králové jdeme k vám“. Dalším
cílem průvodu byla základní a mateřská škola ve
Slavkově. Děti měly obrovskou radost z návštěvy
Tří králů s koňmi.

Smyslem Tříkrálové jízdy ve Slavkově u Brna
bylo předat poselství mezi lidi o narození Ježíše
Krista. Tříkrálová jízda městem Slavkov byl
uspořádána v rámci Tříkrálové sbírky pořádané
Charitou České republiky. Již deset let vyrážejí
každoročně pod záštitou Charity tisíce dobrovol-
ných koledníků koledovat do domácností. Výtě-
žek z koledování je použit na dobročinné účely
v podobě podpory lidem, kteří se ocitli v obtížné
životní situaci. Bc. Jana Foralová

Oblastní charita Hodonín 

Tříkrálová jízda poprvé ve Slavkově

Upozornění pro podnikatele
a právnické osoby

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor životního
prostředí, upozorňuje podnikatele a právnické
osoby na blížící se termín ohlašovacích povin-
ností daných zákonem o odpadech a zákonem
o ochraně ovzduší. Původce odpadů, který v roce
2009 vyprodukoval více než 100 kg nebezpeč-
ných odpadů nebo více než 100 tun ostatních od-
padů, je povinen podat do 15. 2. 2010 hlášení
o produkci a nakládání s odpady. Provozovatel
zdroje znečišťování ovzduší podává oznámení
o poplatku a souhrnnou provozní evidenci za
rok 2009 do 31. 3. 2010. 

Hlášení se podávají na městský úřad, odbor ŽP.
Vzory hlášení a další informace jsou na webové
stránce města www.slavkov.cz nebo je možné
kontaktovat přímo odbor životního prostředí.

Ing. Pavel Janeba, odbor ŽP

V návaznosti na opatření přijatá zákonem
č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s návrhem zákona o státním roz-
počtu České republiky na rok 2010, dochází vy-
hláškou č. 451/2009 Sb., ke změně vyhlášky
Ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991
Sb., kterou se provádí zákon o sociálním za-
bezpečení a zákon České národní rady o pů-
sobnosti orgánů České republiky v sociálním
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Do
vyhlášky byl vložen nový § 36a, na základě kte-
rého dochází v roce 2010 ke snížení částek přís-
pěvku na provoz motorového vozidla. 

Příspěvek na provoz motorového vozidla
se snižuje o 20 % pro osoby, jejichž zdravotní
stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod
III. stupně, tj. z 9900 Kč na částku 7920 Kč.

Pro osoby, jejichž zdravotní stav odůvodňuje
přiznání mimořádných výhod II. stupně, se
částka příspěvku snižuje o 50 %, tj. z 6000 Kč
na 3000 Kč.

Ke zmírnění dopadů snížení příspěvku
dojde v případech, kdy je potřeba intenzivní do-
pravy (každodenní dojíždění do zaměstnání,
ambulantní léčba, studium apod.). Snižuje se
proto v roce 2010 hranice ujetých kilometrů
z dosavadních 9000 km na 7000 km. Při jejím
překročení se částka příspěvku zvyšuje. 

Rodičům nezaopatřeného dítěte, které je lé-
čeno na klinice fakultní nemocnice pro one-
mocnění zhoubným nádorem nebo hemoblasto-
sou, a to v době nezbytného léčení akutní fáze
onemocnění v tomto zdravotnickém zařízení, se
poskytuje příspěvek i nadále ve výši 9900 Kč.
V tomto případě je také zachována hranice 9000
ujetých kilometrů, po jejichž ujetí se příspěvek
zvyšuje.

Pokud občan splňuje podmínky pro poskyt-
nutí více příspěvků, snižuje se výše druhého
a každého dalšího příspěvku o 2124 Kč. 

Pokud žadatel splňuje podmínky až v prů-
běhu kalendářního roku, výše příspěvku činí
poměrnou část z uvedených částek.

Ing. Jana Šolcová, vedoucí odboru SV

Snížení částek příspěvku na provoz
motorového vozidla od 1. 1. 2010

Orientační zápis dětí do
mateřské školy Zvídálek

Ředitelka mateřské školy
oznamuje rodičům dětí, že orien-
tační zápis dětí do Mateřské
školy Zvídálek na školní rok

2010/2011 se bude konat v týdnu od 8. do
10. února v MŠ na Malinovského náměstí
v době od 9 do 15 hodin. ej

Setkání slavkovsk˘ch jubilantÛ
Město Slavkov u Brna hodlá v roce 2010

během Dnů Slavkova, které se uskuteční v ter-
mínu 29. a 30. května, uspořádat setkání slav-
kovských jubilantů. 

Abychom mohli zajistit pozvání těch, kteří se
narodili, žijí nebo prožili část svého života
v našem městě, prosíme o spolupráci místní ob-
čany. Rádi bychom oslovili všechny, kteří se na-
rodili v letech 1950, 1940, 1935, 1930, 1925
a dalších předcházejících letech. Pokud právě vy,
někdo z vašich příbuzných a známých bude toto
jubileum slavit, nahlaste prosím jeho kontaktní
údaje. Informace o těchto osobách je možné ode-
vzdat na podatelně MěÚ či zaslat na adresu: 

Město Slavkov u Brna
Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna
austerlitz@meuslavkov.cz
nebo na tel.: 544 121 162, 544 121 180.
Všem občanům děkujeme za pomoc a spolu-

práci při přípravě setkání. 
Vedení města Slavkova u Brna

Úãastníni Tfiíkrálové jízdy pfied radnicí Tfii králové pfiijíÏdûjí Foto: 3x B. Maleãek

Jedním z prvních dárÛ byl R. Lánsk˘
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Od pátku 8. ledna je velmi častým tématem
rozhovorů mezi lidmi a ve všech médiích vše, co
souvisí se starostmi, které nám dospělým přineslo
nasněžení „pouhých“ 10–30 cm sněhu, který se
ale záhy změnil v ledový krunýř. Kalamitní stav se
dotkl nás všech. Dál už se budu snažit být stručný. 

Rada města schválila stejně jako v jiných měs-
tech na základě zákona č. 13/97 Sb. o pozemních
komunikacích a vyhl. č. 104/97 Sb. ve znění po-
zdějších změn, kterým se provádí zákon o pozem-
ních komunikacích formou Nařízení města „Plán
zimní údržby místních komunikací 2009/2010“.

Úkolem zimní údržby MK (dále jen „PZÚ“) je
zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na
MK vzniklých zimními povětrnostními vlivy
a jejich důsledky, a to tak, aby zimní údržba byla
zajišťována s přihlédnutím ke společenských po-
třebám na straně jedné a ekonomickým mož-
nostem vlastníka (města) MK na straně druhé.
Úkoly stanovené PZÚ jsou průsečíkem spole-
čenských potřeb a danými ekonomickými mož-
nostmi rozpočtu města.

Tolik teorie. Život je vždy složitější: odpo-
vědnost byla tak přenesena na správce MK, tj.
TSMS, resp. ředitele organizace, který také vy-
hlašuje „kalamitní stav“ v případě, že povětr-
nostní podmínky přesáhnou možnosti dodržet
PZÚ. To se stalo v pátek 8. ledna v 16 hod. Při
kalamitě o způsobu ZÚ rozhoduje ředitel TSMS
s plnou odpovědností (dále jen heslovitě).

TSMS používají k posypu jen inertní mate-
riál. Sůl nepoužíváme (proti zamrznutí posypu
pouze 1–3% chlorid sodný).

TSMS mají k dispozici dvě směny se 7 až 8
pracovníky, kteří se po týdnu střídají. Jedna
směna má vždy k dispozici tyto stroje:
1. Multicar M-26

(r. v. 1999) sněh. radlice, sypač
2. Belos – nosič nářadí

(r. v. 2008) sněh. radlice, sypač nesený
3. Traktor Z 7211

(r. v. 1987) se sněhovou radlicí
4. UNC 750

(r. v. 1992) nakladač 
5. Malotraktor Goldoni

(r. v. 2002) sněh. radlice, sypač nesený 
6. Traktor John Deere

(r. v. 2008) záloha 
7. Malotraktor UNI

(r. v. 1990) záloha
Každá směna má vždy 4 řidiče a 3 až 4 ma-

nuální pracovníky s „lopatou a hrablem“.
V pracovní dny jsou obě směny v normální pra-
covní době spojené. Není v silách TSMS zvlád-

nout zimní údržbu v plném rozsahu, jak bychom
si to asi všichni přáli.

Na starost máme MK (včetně chodníků)
v délce téměř 50 km a ploše téměř 184 000 m²
(pro představu je to v průměru pás 3,68 m ✕ 50
km). Do toho jsou započítány především chod-
níky v délce víc jak 26 km o ploše víc jak 48 000
m² (pro představu je to v průměru 1,83 m ✕ 26,4
km), ale také 54 parkovišť o ploše 15 104 m². 

Provádět ZÚ na ploše 50 km ✕ 3,68 m na le-
tišti a ve městě je veliký rozdíl. Všichni známe
naše rozdrobené MK. Technický stav komuni-
kací (chodníků) nedovoluje efektivní nasazení
techniky. Spousta překážek, ať už to jsou sloupy,
dopravní značení, lavečky, odpadkové koše a po-
dobně, podstatně komplikují nasazení vhodné
techniky. Problém města jsou zaparkovaná vo-
zidla, především o víkendu. Provoz vozidel
a pohyb chodců vystavují pracovníky TSMS dal-
ším rizikům. Samozřejmě to vše násobeno sní-
ženou viditelností.

Samostatnou kapitolou by bylo neohleduplné,
neodpovědné a nebezpečné chování některých
řidičů. 

Mezi stanovené priority ZÚ patří:
• výjezd zdravotní a záchranné služby
• přístupy do zdravotního zařízení 
• páteřní komunikace města 
• zastávky hromadné dopravy
• přechody pro chodce
• zpřístupnit a uvolnit sběrná místa tříděných od-

padů a uvolnit zamrzlá kolečka u kontejnerů na
odpad 

• křižovatky 
• schodiště na chodnících
• nástupiště hromadné dopravy.

Od pátku 8. ledna až do soboty 16. ledna pra-
covníci TSMS v plném pracovním nasazení od-
straňovali následky ledové kalamity. Už v sobotu
9. ledna v nočních hodinách jsme v těžkém sněhu
s našimi lehkými pluhy v mnoha případech ne-
dokázali rozšiřovat průchodnost a průjezdnost
sněhových koridorů. 

V sobotu 9. ledna dopoledne se při práci na
Zlaté Hoře porouchal univerzální nakladač UNC-
750, který se nám podařilo opravit až v pondělí
11. ledna.

Od pondělí 11. ledna jsme začali plošně odvá-
žet sníh/led z náměstí a ulic města. Do pondělí 25.
ledna to bylo víc jak 190 nákladních vozidel Re-
nault, což odpovídá cca 1500 m³.

Další nezištnou pomoc kromě velkého nasa-
zení občanů poskytly i organizace ve městě se
svojí technikou. 

Pozn.: Podle krajského ceníku účtuje Správa
a údržba silnic 450 Kč/m³ vyvezeného sněhu.
U nás by to bylo zatím 1500 m³ ✕ 450 Kč/m³ =
575 000 Kč. (Ale komu to vyúčtovat?...)

Pro naši představu: Při odhadu kolik sněhu
a ledu spadlo na místní komunikace lze při před-
pokladu, že napadlo 20 cm sněhu, je to 36 800 m³
sněhu, který se postupně už do soboty 9. ledna
proměnil v led. Jeden m³ čerstvého sněhu váží
cca 100 kg, 1 m³ ledu až 400 kg. 

Naložit a odklidit takovou hromadu by zna-
menalo odvézt 4600 nákladních vozidel po 8 m³. 

Přesto, že TSMS využívají obecně prospěšné
práce nařízené soudem, jako alternativní tresty
a tzv. veřejnou službu, nebyli tito „pracovníci“
k dispozici. Pracovníky přes Úřad práce zaměst-
náváme nasmlouvané jako sezonní pracovníky. 

Naše velké poděkování patří všem občanům,
kteří se nezištně zapojili do úklidu sněhu a od so-
boty 9. ledna statečně bojují s ledem a sněhem
před svými domy. Také majitelé nemovitostí ve
většině případů nenechali město v problémech
s ledovkou. 

Nedovedu si představit, za jakou cenu by byla
nahrazena každodenní práce stovek obětavých
občanů, kteří se celoročně starají o veřejné pro-
stranství před svými domy. Zamést si před „vlast-
ním prahem“ vč. zimní údržby chodníků v rámci
svých možností považuji za občanský projev so-
lidarity a odpovědnosti vůči spoluobčanům.
Právní odpovědnost má samozřejmě město, které
má také sjednáno pojištění a plán ZÚ s TSMS.

Z celého průběhu kalamity jsem pořizoval po-
drobnou fotodokumentaci a snažil jsem se mít
stále přehled, co je ve městě z pohledu zimní
údržby prioritní. Děkuji za desítky dobře míně-
ných rad a podnětů, ale také za ocenění práce
TSMS. Jsem velice rád, že se ve Slavkově u Brna
obešlo zatím vše bez škod a zranění. 

Zatím si netroufám zhodnotit letošní zimní ob-
dobí z pohledu zimní údržby. Věřím, že letošní
kalamita je spíš výjimkou než pravidlem. 

Ještě jednou poděkování vám všem, kteří jste
se podíleli na zmírnění následků letošní zimy.

Další podrobnosti, včetně Plánu zimní údržby
MK, jsou na nově otevřených webových strán-
kách TSMS www.tsslavkov.cz.

Na požádání a po dohodě poskytnou TSMS
vhodný inertní posypový materiál (písek, štěrk)
balený v igelitových pytlích cca 10 kg pro ob-
čany a bytové domy. V případě potřeby zajistíme
dovoz až do domu.

Za celý kolektiv TSMS
Radoslav Lánský, ředitel 

Zimní sněhová a ledová kalamita 

Foto: 2x R. Lánský
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Dům dětí a mládeže

Ten, kdo někdy prožil takovéto to „tě-
šení na Ježíška“ spolu se svými dětmi,
si jistě dokáže představit, jaké zážitky
s sebou Vánoce do každé MŠ přináší.

Není to pouze posezení u stromečku a rozbalování
dárků, ale i čas příprav, který z těchto svátků dělá
to nejkrásnější období roku. Proto se každoročně
celý personál mateřské školy snaží o to, aby
v dnešní uspěchané době byla naše škola oázou
klidu a pohody a předvánoční čas plný očekávání,
naděje a rozzářených dětských očí v ní plynul bez
stresu a spěchu v duchu lidových tradic a zvyků
našich předků a děti prožívaly naplno vše, co
k tomu patří.

I když za oknem to tak nevypadalo, svatý Mar-
tin opět nezaspal a 11. listopadu navštívil děti
v jednotlivých v třídách, aby je seznámil se svou
legendou. Od té doby čas rychle plynul a podzimní
výzdoby se ve všech třídách, na chodbách i šat-
ničkách začala proměňovat v peklo s nejrůzněj-
šími čerty a čertíky, létající andělíčky i vousaté
Mikuláše. Sem tam přibyly i sněhové vločky, které
děti marně venku toužebně vyhlížely. Šikovné ruce
paní učitelek za hojné pomoci dětí připravovaly
adventní věnce a kalendáře i nejrůznější ozdoby,
které pomáhaly vykouzlit tu pravou náladu.

Rozsvícená první svíce na adventním věnci za-
čínala odpočítávat čas do Štědrého dne a události
dostaly rychlý spád. 4. prosince už ťukala na dveře

DDM ve Slavkově u Brna zve všechny rodiče
a děti do divadla Radost v Brně na představení
BROUČCI, které se koná v neděli 7. února. Od-
jezd od kostela je ve 13.30 hod., návrat kolem
16. hodiny. Cena: 160 Kč (v ceně je vstupné a do-
prava autobusem pro jednu osobu). Pedagogický
doprovod zajištěn.

Přijďte se přihlásit a zaplatit nejpozději do 3.
února! Bližší informace přímo v DDM Slavkov,
Komenského nám. 495 nebo na tel. 544 221 708. 

DDM Slavkov zve šikovné dívky a chlapce
4. a 5. tříd ZŠ do zájmového kroužku basket-
balová příprava + míčové hry. Trénink 1x
týdně, vždy ve čtvrtek 16–17 hodin v hale ISŠ
(naproti DDM).

•
DDM Slavkov zve dívky a ženy na KON-

DIČNÍ CVIČENÍ s Mgr. Hanou Charvátovou 1x
týdně, středa 19–20 h. v DDM, cena 30 Kč/1h.

•
ZDRAVOTNÍ PREVENTIVNÍ CVIČENÍ

s Mgr. Terkou Floriánovou 1x týdně, středa
18–19 hod. v DDM, 30 Kč/1 hod.

•
PILATES s Lucií Návratovou 2x týdně, pon-

dělí a čtvrtek 19–20 hod. v tělocvičně ZŠ Tyr-
šova, 30 Kč/1 hod. O.I.

Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna pořádá
vždy od 8 do 14.30 hodin JARNÍ PRÁZDNINY
S DDM (pouze pro děti 1.–4. třída ZŠ) ve dnech
1.–5. 3. Možnost přihlásit děti i na jednotlivé
dny! Cena je 50 Kč na jeden den (v ceně jsou
pouze provozní náklady DDM, stravu si můžete
zajistit na ZŠ Komenského u p. Boubínové).
S sebou si vezměte přezůvky, sport. obuv, sva-
činku a pití. Pro děti je připraven program plný
her, soutěží, výtvarných činností i vycházek.
Počet míst je omezen! Děti je nutné přihlásit
předem a vyplnit přihlášku nejpozději do 25.
února v DDM Slavkov, Komenského nám. 495,
tel.: 544 221 708! Přijďte, těšíme se na vás! O.I.

DDM Slavkov pořádá pro kluky a děvčata od 8
let do 15 let, kteří mají rádi přírodu, turistiku, do-
brodružství, sport, táboráky, soutěže atd. další, ten-
tokrát 13denní LETNÍ TÁBOR, v termínu od 11.
do 23. 7. 2010 ve zdravém prostředí Chřibských
lesů, v rekreačním areálu „Kamínka“ u Roštína,
okres Kroměříž. V areálu tartanové sportoviště,
moderní hygienické zařízení, v blízkosti pěkné
koupaliště. Děti čeká zajímavá táborová hra a tým
zkušených vedoucích. Cena tábora je 4200 Kč.
NOVINKA! Sleva pro členy zájmových
kroužků DDM = cena 3990 Kč. Cena zahrnuje
ubytování v dřevěných chatkách po čtyřech, stra-
vování 5x denně, doprava autobusem do tábora
a zpět + doprava na poznávací výlet do Kroměříže,
vstupné na koupaliště přímo v Roštíně. Pokud
máte možnost, požádejte o příspěvek na tábor
svého zaměstnavatele (DDM vystaví fakturu
a vydá potvrzení – žádost FKSP). Cenová kalku-
lace dle loňských cen: stravování na 1 dítě 2556 Kč
(na 1 den 213 Kč), ubytování za celý pobyt
1116 Kč na osobu (za 1 lůžko za noc 93 Kč), do-
prava celkem 16 305 Kč (na 1 dítě = 209 Kč), dále
vstupné na koupaliště, zámek nebo květnou za-
hradu, výtvarný materiál, diplomy, odměny. Bližší
informace, závaznou přihlášku a další tiskopisy
přímo v DDM Slavkov nebo na www.ddmslav-
kov.cz. Pozor – počet míst je omezen! O.I.

•

•

•

svatá Barbora s větvičkami třešní, aby připomněla
dětem svůj svátek a naučila je o sobě novou hru.
Děti chodily téměř každý den pozorovat větvičky,
které jim ve třídě zanechala. Ve stejný den se ob-
jevil v mateřské škole i Mikuláš. Děti očekávaly
jeho příchod – některé bezstarostně, ale jiné s oba-
vami a raději se držely velice blízko u svých uči-
telek i ostatních dospělých. Důstojnému Mikuláši
pak všichni předvedli přichystané básničky
a písně, andílkovi zatančili pro radost a divokému
čertovi naslibovali všechno, nač si jen vzpomněli.

K radostnému prožití vánočního času patřilo
hned po Mikuláši zdobení stromečků, přípravy be-
sídek, výroba přáníček a drobných dárečků i vá-
noční dílničky. Děti se seznámily s oslavou Vánoc
v dřívějších dobách, vyzkoušely si některé lidové
zvyky a obyčeje a zjistily, že Vánoce nejen dobře
chutnají, ale i voní.

Třída Včeliček jako každým rokem reprezento-
vala MŠ svým vystoupením na zámku v rámci
akce „Vánoce na zámku“. Děti předvedly, co se
naučily od září až po dlouho očekávané Vánoce. Za
své úsilí sklidily velký aplaus a zasloužený obdiv.

Svátek Tří králů završuje vánoční období, a tak
jsme se i my opět sešli plní dojmů a zážitků,
z prázdnin. Třídami doznívaly poslední koledy
a přibyla i ta tříkrálová. Po společném koledování
jsme si popřáli vše krásné v novém roce 2010.

Učitelky z MŠ Zvídálek

Vánoce v naší mateřské škole

Nejlepší mladí sportovci 2009
Již podruhé byli oceněni nejlepší mladí sportovci do 18 let ze Slavkova u Brna, kteří byli vy-

bráni komisí pro sport a volný čas. V kategorii 5–10 let zvítězila Kateřina Kalášková (plavání),
v kategorii 10–15 let byli vyhodnoceni jako nejlepší Matěj Jeřábek a Zdeněk Ondruška (fot-
bal). V kategorii 15–18 let zvítězil Tomáš Kulhánek (plavání) a v kategorii 15–18 let se umís-
til na prvním místě Aleš Bayer (závody modelů aut). V kategorii nejlepší sportovec byli vy-
hodnoceni Jan Musil (biketrial) a Lukáš Michalčík (motokros). V této započaté tradici hodláme
pokračovat i v dalších letech. Jiří Knesl

Setkání dûtí z Matefiské ‰koly Zvídále s Tfiíkrálovou jízdou Foto: archiv M·

Foto: M. Doležel
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Na začátku letoš-
ního roku vzpome-
neme nedožité ku-
laté výročí narození
významného histo-
rika, bývalého ředi-
tele tehdejšího His-
torického muzea ve
Slavkově u Brna
Ing. Jana Špat-
ného. Patřil k lidem,
kteří zanechali vý-
raznou stopu, a to
nejenom ve Slav-
kově. Dokázal skloubit práci se svým velkým
koníčkem – historickým bádáním. Ve svých pra-
cích se zabýval nejenom tematikou napoleon-
ského období, ale rovněž historií Slavkovska či
významnými osobnostmi tohoto regionu. Jako
jeden z největších znalců byl iniciátorem zma-
pování napoleonských památek bojiště bitvy
u Slavkova a zasloužil se o vyhlášení tohoto
území památkovou zónou. Ve funkci ředitele
slavkovského muzea se významně zasloužil
o zviditelnění této instituce i fenoménu nazýva-
nému „Napoleon Bonaparte“. 

Jeho lidskost však vynikla zejména při zaklá-
dání Slavkovské iniciativy smíření v lednu 1996,
která vznikla jako memento nesmyslně ztrace-
ných životů při válečných taženích a nabízí tak
usmíření místo válek.

Než však stačil předat své rozsáhlé znalosti
a zkušenosti, odešel tento skromný a nezištný
člověk Jan Špatný 31. srpna 2001 – v 51 letech.

Zaměstnanci Zámku Slavkov – Austerlitz

Poklady nejen z depozitáfiÛ (75)
Pohlednice (pokračování)

ŠVÁBENICE
Název obce je odvozen od osobního jména

Šváben. Švábenice leží cca 10 km jihovýchodně
od Vyškova. První písemná zmínka pochází
z roku 1261. Jde však o falzum středověké lis-
tiny, kde vystupuje Jiljí ze Švábenic jako svědek
na zakládací listině vizovického kláštera. Tento
šlechtický rod s přídomkem „ze Švábenic“ vlast-
nil četné statky nejen na Moravě – především na
Olomoucku, ale rovněž na Trutnovsku a v okolí
Litomyšle. Již v roce 1348 byly Švábenice na-
zývány městečkem. Tehdy olomoucký biskup
Jan Volek daroval část Švábenic, včetně míst-
ního hradu, pustiměřskému klášteru. Tento kláš-
ter udělil Švábenicím právo odúmrti, pastvy
a nestavění sirotků do klášterní služby. Jako
představitelé rodu ze Švábenic jsou ve 14. století
zmiňováni – Oneš a Hereš ze Švábenic, v 15.
století pak Zdeněk a Václav ze Švábenic. Dal-
šími držiteli části obce v 16. století byli Václav
Haugvic z Biskupic, Aleš Laškovský ze Švábe-
nic, Martin ze Stvolové, Jan Čertorejský z Čer-
torej, Jan Starší Kropáč z Nevědomí či Beneš
Pražma z Bílkova. Tímto vlastníkem se část Švá-
benic dostala do majetku panství ivanovického,
se kterým sdílela také následující dějiny. 

V roce 1348 je ve Švábenicích uváděn hrádek
(někdy jmenován rovněž jako tvrz), který stával
na kopečku nad kostelem. Původně šlo asi o dře-
věnou stavbu. Dnes jsou zde patrné zbytky opev-
nění a obranného příkopu. Vnitřní část hrádku
měla přibližně podobu oválu o osách 50x60 m.
Pravděpodobný vzhled hradu však může upřes-
nit pouze důkladný archeologický průzkum. 

K památkám Švábenic patří barokní kostel sv.
Michaela, který byl vystavěn na místě staršího
chrámu po požáru v roce 1718, dále barokní
sochy sv. Floriána, sv. Jana Nepomuckého, sou-
soší Nejsvětější Trojice a hřbitovní kříž, zhoto-
vený před rokem 1800.

Od roku 1846 zde působí škola. Původně
dvoutřídní škola byla v roce 1873 rozšířena na
trojtřídní. Škola zde působí dodnes. 

Patrně největší katastrofou byl rozsáhlý požár
v červnu roku 1852, kdy bylo zničeno 180 sel-
ských statků, 46 chalup a 44 stodol. 

Ve Švábenicích aktivně působí Obecní mu-
zeum, které je zpřístupněno celoročně. Kromě
stálé expozice připomínající řemesla, cechy
a významné osobnosti, přináší rovněž zajímavé
krátkodobé výstavy.

Ve sbírkovém fondu zámku Slavkov – Auster-
litz se nachází 7 pohlednic. Nejstarší dopisnice
byla odeslána 28. 6. 1904 a představuje dálkový

pohled na Švábenice s dominantním pohledem
na kostel sv. Michaela. Další dopisnice z po-
čátku 20. století zobrazuje tehdejší myslivnu
s okolním sadem. Černobílá pohlednice, ode-
slaná v roce 1913, představuje náměstí, Ivanov-
skou ulici a koňská spřežení s povozy u mostu
přes Švábenický potok. Dvě barevné pohlednice
z druhého desetiletí 20. století představují cel-
kový pohled na Švábenice s dominantou kostela
sv. Michaela. Pohlednice ze 30. let 20. století
ukazují dálkové pohledy na obec s přípisem mlé-
kárna na jedné a s kupkami shrabaného sena
v popředí druhé pohlednice.

TELNICE
Obec leží asi 12 km jihovýchodním směrem

od Brna. Telnice velmi utrpěla v období třiceti-
leté války (1618–1648), kdy mnoho domů
zpustlo a v době bitvy u Slavkova 2. prosince
1805 při bojových střetnutích. V letech 1244 až
1246 věnoval Oldřich Černý brněnskému kláš-
teru Matky Boží 2 lány půdy, domy, vinice, dvůr
a mlýn v Telnici. V první polovině 14. století je
zmiňován Mikuláš z Telnice – kanovník chrámu
sv. Petra v Brně a Jindřich z Telnice, který vlast-
nil 2 svobodné role půdy v Rajhradicích. Tel-
nický dvůr držel Oldřich Pirkner z Templštýna.
V roce 1377 je jako vlastník telnických statků
uváděn nejvyšší písař země Moravské Václav
z Radějova. Roku 1438 obec drží v zástavě Petr
ze Šelemberka a Telnice tak přechází do ma-
jetku třebíčského kláštera. Jako další vlastníci
jsou uváděni Vilém z Batelova a Nosislavě
a Machna ze Šelemberka. Poté, co se Telnice
zmocnil uherský král Matyáš Korvín (1443 až
1490), zpustošil celou obec a její okolí. Hospo-
dářský dvůr a mlýn, které ještě v této době ná-
ležely brněnskému klášteru Matky Boží, byly
vypáleny a okolí zpustošeno. Telnice se dostává
do majetku panství sokolnického – 150 let ji
vlastnil rod Dietrichsteinů. V roce 1850 Telnice
přechází do majetku rodu Mitrovských.

K památkám obce patří kostel sv. Jana Křti-
tele. Původně románský kostel ze 12. století byl
v letech 1726–1734 přebudován. Zajímavostí je
mírně se odklánějící věž od lodi kostela. Sou-
částí areálu kostela je kaple Panny Marie Bo-
lestné a kamenný kříž z roku 1830.

Škola působí v Telnici již velmi dlouho. Pře-
sto, že za třicetileté války byla škola zrušena
a ještě v roce 1673 je uváděna jako pustá, byla
v Telnici škola znovu obnovena. Po požáru v r.
1805 byla postavena nová školní budova. Škola
působí v obci dodnes. 

Telnice je známá rovněž jako jedno z bojišť

Švábenice - po roce 1910 Telnice – první desetiletí 20. stol.

bitvy u Slavkova z 2. prosince 1805. Boje zde
začaly již v časných ranních hodinách a byly
ukončeny až odpoledne téhož dne. Jako me-
mento této bitvy zůstaly místy dodnes patrné po-
zůstatky umístění francouzské dělostřelecké ba-
terie při obvodové zdi hřbitova, Boží muka –
významné orientační body v krajině či hro-
madné hroby padlých právě v bitvě u Slavkova. 

Ve sbírkovém fondu Zámku Slavkov – Auster-
litz jsou uloženy 4 pohlednice, z nich tři jsou na
netypickém, světle modrém podkladě. Nejstarší,
ještě dopisnice, byla odeslána v roce 1903. Další
pohlednice v secesním rámečku, pohlednice ode-
slaná v roce 1920 a černobílá pohlednice z roku
1956, ukazují záběry z jednotlivých míst obce.

PhDr. Vladimíra Zichová,
Zámek Slavkov – Austerlitz

60. výročí narození
Ing. Jana Špatného

Ing. Jan ·patn˘
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Dne 20. února oslaví pan Jiří Köhler životní
jubileum. Protože celou řadu let je spjat s kul-
turním děním ve Slavkově u Brna, cítím za milou
povinnost při této příležitosti uvést několik údajů
a připomenout krátce jeho celoživotní působení.

Od zprovoznění Kulturního domu v roce 1968
(později pojmenované jako MKS či Společen-
ský dům) pracuje ve slavkovské kultuře jako
technik-osvětlovač.

Za více jak 40 svého působení se podílel na
technickém zajištění mnoha divadelních před-
stavení, koncertů, plesů a jiných kulturních akcí,
které neodmyslitelně patří ke kulturnímu dění
v našem městě. Byla to spolupráce na akcích jak
z produkce místních ochotníků, tak i při vystou-
peních hostujících profesionálních souborů.
Často se podílel i na realizaci společných akcí

Poděkování
Zámek Slavkov – Austerlitz děkuje všem

příznivcům a dárcům za dary, které obohatily
zámecké sbírky. V roce 2009 se sbírkový
fond rozrostl o 189 přírůstkových čísel, což
představuje 264 předmětů. Tyto předměty
byly získány výhradně darem. 

V nových akvizicích jsou zastoupeny: ar-
cheologické nálezy – kamenná a kovová se-
kerka, upomínkové předměty, budíky, ho-
dinky, fotoaparát, kancelářské potřeby, knihy,
mapy a atlasy, novoročenky, oděvy, včetně
svatebních šatů, obraz od F. Biče, písemnosti
– smlouvy, doklady, plakáty, reklamní ple-
chovky, pohlednice Slavkova, jeho okolí a pří-
ležitostné, porcelánové předměty, zejména re-
klamní hrnky, předměty s napoleonskou
tematikou, textilie – vyšívané ubrusy, povle-
čení, háčkované dečky, učební pomůcky – ná-
zorné obrazy.

Zámek Slavkov – Austerlitz ještě jednou
děkuje všem dárcům za obohacení sbírko-
vého fondu a současně také kulturního dě-
dictví města Slavkova, které takto zůstane
uchováno pro příští generace.

PhDr. Vladimíra Zichová,
Zámek Slavkov – Austerlitz

Jaroslav Ledvinka 
* 14. 1. 1925 Rozsochatec 
Působnost: Jihlava, Tišnov, Havlíčkův Brod,

Slavkov u Brna, Bučovice.
Ředitel hudební školy ve Slavkově od jejího

vzniku v r. 1956 až do 30. 6. 1985. Od r. 1961 di-
rigent Orchestrálního sdružení ve Slavkově. Nyní
žije ve Šlapanicích.

Ing. Jan Špatný
* 13. 2. 1950 Brno, † 31. 8. 2001 
Pracoviště: Brno, Slavkov u Brna, Vyškov.
Zemědělský inženýr, historik, muzejní pracov-

ník. Publikoval z oboru historie. 

Josef Klír 
* 2. 3. 1860 Kožlany, † 30. 11. 1916 Brno 
Působnost: Slavkov u Brna, Spojené státy ame-

rické, Praha, Brno. Malíř – na pozvání V. A. Kou-
nice restauroval obrazy na zámku ve Slavkově.

Vilém Jandl 
* 22. 5. 1900 Slavkov u Brna, † 27. 7. 1925 Bě-

lehrad 
Byl profesorem na bělehradské konzervatoři.

Své vzdělání v klavíru dovršil na mistrovské škole
u Viléma Kurze (1919–1922). 

Emil Kopřiva 
* 26. 6. 1885 Slavkov u Brna, † 12. 7. 1938 Ná-

měšť nad Oslavou 
Malíř, sochař, grafik, ilustrátor, scénograf. 

Jaromír Sedláček 
* 2. 9. 1885 Slavkov u Brna, † 12. 4. 1945 Brno 
Profesor Právnické fakulty MU v Brně. Autor

mnoha odborných spisů a vysokoškolských učebnic
(Pozemková reforma, Vlastnictví a vlastnické právo,
Rodinné právo atd.). Spoluautor Komentáře k Čs.
obecnému zákoníku. Zahynul při náletu na Brno. 

Jaroslav Walter 
* 7. 9. 1905 Slavkov u Brna 
Působnost: hudba, právo 
Pracoviště: Slavkov u Brna, Vyškov 
Po roce 1945 v Praze, klavírista oblast. varieté,

korep. estrád. učiliště HAÚ 1954–1955.

Kulturního domu a Historického muzea (nyní
Zámku Slavkov – Austerlitz), ať už to byly kon-
certy v parku, letní noci nebo různé jiné spole-
čenské akce.

Po spojení Kulturního domu s Historickým
muzeem se podílel na technickém zabezpečení
akcí, které v současnosti pořádá Zámek Slavkov
– Austerlitz ve svých interiérech či v zámeckém
parku nebo Město Slavkov u Brna. 

Samozřejmostí je, že prováděl kvalifikované
a rychlé běžné údržby a opravy elektrických za-
řízení pro ZS-A i pro jiné subjekty.

Panu Köhlerovi za jeho dosavadní činnost pro
slavkovské kulturní dění děkujeme a do dalších
let mu za celý kolektiv příspěvkové organizace
i jeho přátele přejeme především hodně zdraví.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Jiří Köhler oslaví sedmdesátiny

Slavkovská výročí 2010

Město Slavkov u Brna a Zámek Slavkov –
Austerlitz se opět představily společnou expo-
zicí, kde se návštěvníci mohli seznámit s při-
pravovanou nabídkou kulturních a společen-
ských akcí na rok 2010. Za tímto účelem jim
byly k dispozici tištěné i ústně podávané infor-
mace o památkách a turistických možnostech
našeho města, o pestrém kulturním dění nejen
v něm, ale i na území slavkovského bojiště, dále
o možnostech ubytování a stravování a o dal-
ších zajímavostech v okolí. Náš stánek navští-
vilo nejen mnoho návštěvníků, ale také řada
významných osobností a představitelů veřej-
ného, politického i kulturního života.

Nevšední zájem vzbudila novinka letošní se-
zony – nabídka zážitkového programu „Po sto-
pách napoleonských válek na Moravě“, kterou
ZS-A připravil spolu se svými partnery. Cílem
je umožnit návštěvníkům regionu zábavnou
formou poznat místa, kde se odehrávala bitva,
která proslavila naše město. 

Zámek Slavkov – Austerlitz byl prezentován
také na dvou významných tiskových konferen-
cích. Centrála cestovního ruchu jižní Moravy

jej uvedla jako jeden ze subjektů, který se mezi
prvními vybranými aktivně zapojil do programu
„TOP VÝLETNÍ CÍLE JIŽNÍ MORAVY“.
Tento projekt je zaměřen především na zahra-
niční (rakouskou) klientelu a vytváří předpo-
klad zvýšení turistického ruchu z této oblasti.
Druhou byla tisková konference televizní spo-
lečnosti RTA JM (točí pro PRIMA), která před-
stavila ZS-A jakou součást televizního turistic-
kého průvodce „Kam jedeš?“. Tento projekt je
zaměřen na tuzemskou klientelu s orientací na
hromadnou dopravu a cykloturistiku. V obou
případech jde o aktivity podporované z fondů
EU. To koneckonců byla i naše letošní účast na
veletrhu – společný stánek města a zámku byl
vybudován z financí získaných z dotace z ROP
NUTS II.

Veletrh ukázal na obrovskou konkurenci
v oblasti nabídky služeb v jednotlivých regio-
nech v rámci cestovního ruchu, která nabývá na
významu právě v současné době recese. V době
očekávaného oživení pak takto získává určitý
náskok ten, o kterém se „ví“. A z tohoto po-
hledu lze naši účast hodnotit pouze a jen kladně.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Slavkov u Brna na veletrhu Regiontour 2010
(Dokončení ze str. 1)

I. Kfiivánek s dûvãaty ze stánku Slavkova u Brna Foto: J. BlaÏek
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Informace ze Základní ‰koly na Komenského námûstí www.zskomslavkov.cz

Od září 2009 připravujeme pro žáky naší
školy dopolední svačinky (v jídelníčku nazvané
přesnídávky) za cenu 10 Kč. Děti si o velké pře-
stávce dochází do školní jídelny, kde mají na
výběr ze tří nápojů – mléko, čaj, vitaminový
nápoj + svačinka, která se skládá z chlebů s po-
mazánkami, housky, zelenina, hamburgery, kru-
picové kaše, šlehané tvarohy aj. Žáci si přesní-
dávku sní v jídelně o velké přestávce a pak
odchází do vyučování. 

Vánoční jarmark
Letos poprvé si žáci od prvňáčků až po devá-

ťáky vyzkoušeli, jaké je to být výrobcem a pro-
dejcem zboží. Velmi pěkné, nápadité a roztomilé
výrobky s vánoční tematikou, chutné pečivo
a občerstvení, to vše nabízeli u svých vyzdobe-
ných stánků s obrovským nadšením. I návštěv-
níkům se velmi líbil, pilně nakupovali a chvílemi
se školními chodbami ani nedalo projít. Una-
vení, ale šťastní obchodníci hned plánovali, co
vyrobí a připraví příští rok. Spokojeni byli určitě
všichni. Polovina zisku zůstala třídám, zbytek
bude použit na výsadbu stromů a vybavení škol-
ního dvora.

První stupeň přispěl k vánoční náladě jar-
marku ještě uceleným představením, ve kterém
děti ze všech tříd přiblížily návštěvníkům jar-
marku oslavy Vánoc v jiných zemích. Zpívalo,
tančilo a přednášelo se německy, rusky, anglicky,
italsky i polsky, samozřejmě nechyběly ani pravé
české koledy. Věříme, že kromě věcných suve-
nýrů si z našeho jarmarku odnesli všichni i ra-
dost a dobrou náladu z příjemně stráveného od-
poledne.

Doprovodný program probíhal v gymnastic-
kém sále, kde gymnastky předvedly divákům
čemu všemu se naučily v kroužku sportovní
gymnastiky. zšt

Již třetím rokem se žáci naší školy zapojili do
předvánoční akce Vánoce na zámku se slavkov-
skými školami. Děti z pěveckého kroužku, žáci
– muzikanti, kteří  doprovázeli písně, i malí dra-
maťáčci, se snažili přispět svým dílem ke svá-
teční atmosféře Vánoc.

Letos  jsme se rozhodli podívat trošku do
světa, a tak se v našem pásmu objevila latinská

Recyklohraní
Přinesl Ježíšek do vaší domácnosti nové malé elektrospotřebiče (např. MP3,

MP4, fotoaparáty, kamery, telefony, počítače, ale i žehličky, mixéry, kávomlýnky,
fény, kulmy, atd.) a vy nevíte, co s těmi starými, nefunkčními? Pošlete je k nám na Komeňák.

Soutěž Recyklohraní stále trvá a za body získané sběrem těchto spotřebičů můžeme získat třeba
i kopírku nebo dataprojektor. Děkujeme. zšt

Florbalový prosinec
V prosinci minulého roku nás čekala série

florbalových turnajů. Premiérově jsme přihlásili
do Orion florbal cupu, což je celostátní turnaj,
zahrnující všechny věkové kategorie v chlapcích
i dívkách. Tři z těchto turnajů jsme pořádali
a jeden se odehrál ve Vyškově. Ve všech kate-
goriích jsme dosáhli vynikající výsledky. Mladší
žáci skončili v okrskovém kole třetí. Mladší žá-
kyně v okresním kole braly stříbro a největší
překvapení a velkou radost nám udělaly starší
dívky, které postoupily do krajského kola z první
příčky. Pozadu za nimi nezůstali ani starší
chlapci, kteří také postupují do kraje. Po těchto
výsledcích lze mluvit o naší škole jako o neko-
runovaném florbalovém králi Vyškovska. zšt

Dne 8. prosince jsme opět navštívili anglické
divadlo v Brně. Tentokrát jsem zhlédli předsta-
vení Jack the Ripper inspirované legendárním
kriminálním příběhem z Londýna roku 1888.
Představení bylo pojato netradičně, byly pou-
žity i prvky němého filmu a grotesky. Žáci měli
možnost obdržet předem scénář a v divadle
mohli už jen klidně sledovat hru. A jaké byly je-
jich reakce?

Vánoce na zámku 
koleda Adeste fideles, veselá anglická o českém
králi „Dobrý král Václav“ a nezapomněli jsme
ani na neoficiální hymnu Vánoc na celém světě
– píseň „Tichá noc“. Příjemným zpestřením na-
šeho pásma bylo vystoupení studentek brněnské
konzervatoře Markéty Huskové a Hany No-
votné, které přednesly vlastní skladbu pro housle
a klavír. zšt

Fotografie přesnídávek najdete na stránkách naší
školy www.zskomslavkov.cz a nabídku v jídel-
níčku. Případní zájemci se mohou přihlásit u ve-
doucí stravování, tel. 515 534 921, 544 221 801.

V pátek 29. ledna v době jednodenních polo-
letních prázdnin se ve školní jídelně vaří. Výdej
stravy je od 11 h do 13 h, cena oběda 43 Kč.
Vstup hlavní budovou. Rodiče mohu své děti při-
hlásit na telefonním čísle 544 221 801,
515 534 921. zšt

Zprávy ze školní jídelny

• Bylo to dobré, docela se
mi to líbilo, nerozuměla
jsem každému slovu, ale pochopila jsem to.

• Bylo to super. Rozuměl jsem skoro všemu.
Příště pojedu zase.

• Divadlo se mi líbilo. Rozuměl jsem tomu
a bylo to zábavné.

• Byla to sranda. Písničkám jsem moc nero-
zuměla, ale jinak jo. Doufám, že pojedeme zase.

Jack Rozparovač
(Jack the Ripper) na jevišti

Vánoce na zámku Foto: archiv ‰koly

Vánoãní jarmark Foto: archiv ‰koly
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Zprávy ze Základní ‰koly Tyr‰ova www.zsslavkov.cz

Na podzim proběhly tradiční turnaje v kopané
a vybíjené. První ročník fotbalového turnaje Tyr-
šovka Cup se měl odehrát na krásném novém
hřišti. Náhlá změna počasí rozhodla, že se  zápasy
musely přeložit do tělocvičny. Ale to nevadilo,
hrály se napínavé a zajímavé zápasy. Novinkou
bylo, že se zúčastnili i hráči ze 6. ročníků. Z Ho-
dějic přijelo družstvo Skládka, Tyršováci sestavili
dvě družstva nazvaná Kapři a Havrani. Čtvrtý tým
Old Boys byl složený z dojíždějících žáků 6.B.
Turnaj měl velmi vyrovnaný průběh. Tři celky zís-
kaly stejný počet bodů, a tak o konečném pořadí
nakonec rozhodlo skóre. O jediný gól zvítězilo
družstvo Old Boys, druhé místo vyválčili Kapři
a borci ze Skládky obsadili bronzovou příčku. Na
krásném čtvrtém místě se umístili Havrani. 

Mikulášský turnaj ve vybíjené proběhl ve
středu 9. prosince. Hlavní znaky turnaje: smíšená

Tyr‰ováci na lyÏafiském v˘cviku
Hned po skončení vánočních prázdnin se žáci

naší školy zúčastnili lyžařského výcvikového
kurzu. Dvacet čtyři žáků sedmých ročníků dopl-
nilo devatenáct žáků z osmých a devátých tříd.

Ubytování bylo opět zajištěno v Penzionu
u Bohouše v Karlově v horské lokalitě Jeseníky.

Kurz probíhal za velmi dobrých sněhových
a klimatických podmínek pod vedením svých
vyučujících – instruktorů Mgr. Hany Charvá-
tové, Mgr. Hany Petrové a Mgr. Petra Jeřábka

Mgr. Hana Charvátová, vedoucí kurzu

Cesta do pravěku není dlouhá – trvá třicet
minut autobusem. O tom jsme se přesvědčili
my, žáci šestých tříd společně s našimi vyuču-
jícími. V úterý 8. prosince jsme se totiž vypra-
vili na dějepisnou exkurzi do brněnského Anth-
roposu. Zde se nás ujal průvodce. Z odborného
výkladu jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí

Vánoční tvořivá dílna
Ve čtvrtek 17. prosince proběhla na prvním

stupni vánoční tvořivá dílna. Již druhým rokem
si žáci z 1.–5. třídy mohli vyzkoušet různé vý-
tvarné techniky a vyrobit si krásné dárky. Letos
si děti odnesly celkem tři výrobky – sněhuláky
z vatových kuliček, vánoční svícen z jablka, ko-
ření a bonbonů a přání ve tvaru kapra. Vyrobené
věci posloužily jako originální vánoční dekorace
nebo i jako milý vánoční dáreček. 

Návštěva kina
Na podzim loňského roku si slavkovští diváci

připomněli 50. výročí širokoúhlého kina ve Slav-
kově u Brna. Pravidelnými návštěvníky zdejších
filmových představení jsou také žáci naší školy.
Vedení kina nám vychází vstříc, a děti tak mohou
navštívit kino za snížené vstupné. Nejvhodnější
příležitostí k návštěvě kina bývá předvánoční ob-
dobí. Ani loňský rok nebyl výjimkou. Přestože
slavkovské kino neposkytuje takový komfort
jako brněnské multiplexy, je nedílnou součástí
kultury našeho města. Proto jsme rádi, že mů-
žeme i naší návštěvou podpořit jeho další rozvoj.

Předvánoční divadlo
Žáci 8. a 9. ročníků si poslední předvánoční den

ve škole zpříjemnili návštěvou farního divadla Sim-
sala Bim, které tentokrát uvedlo komedii Jak se
zbavit Alberta. Zajímavé divadelní představení nás
zaujalo nejen svým humorným dějem, vtipnými di-
alogy, ale také výborným hereckým projevem mla-
dých divadelníků. Po celou dobu představení jsme
se skvěle bavili. Jsme rádi, že divadlo Simsala Bim
nás každoročně na svá představení pozve a už nyní
se těšíme na jejich novou hru. pp, vd

Stejně jako v loňském roce se setkání s rodiči
a přáteli naší školy konalo v tělocvičně ZŠ Tyr-
šova. Po pečlivých přípravách předvedli žáci
prvního stupně krásná vystoupení, která tak vy-
plnila první část akademie.

Po loňském úspěchu muzikálu autorů Micha-
ela Korbičky a Šárky Navrátilové „Pojďte, lidé,
do Betléma“ se dočkali diváci v druhé části další
premiéry. Nový muzikál stejného autorského
týmu byl napsán podle knihy Jana Karafiáta
„Broučci“. Kromě zpěváků sboristů i sólistů se

Vánoce na zámku
Na třetím ročníku této akce předvedlo 125 dětí své umění pro více než 500 návštěvníků v nád-

herných prostorách slavkovského zámku, kteří sem zavítali v průběhu soboty 12. prosince.
V komponovaném programu s vánoční tematikou se představily děti z obou slavkovských zá-

kladních škol, z Mateřské školy Zvídálek, z Domu dětí a mládeže ve Slavkově, z Integrované střední
školy ve Slavkově a ze Základní umělecké školy F. France.

Naši školu reprezentovaly jednak výrobky s vánoční tematikou, ale především pěvecký sbor pod
vedením pana učitele Michaela Korbičky. Návštěvníci si poslechli komornější provedení písní
z muzikálu „Pojďte, lidé do Betléma“, který slavil obrovský úspěch v minulém roce v programu
„Vánoce s Tyršovkou“. 

družstva, vtipné dresy a pokřiky, nadšené výkony,
emotivní prožitky, hlasité fandění a hlavně radost
ze hry. Víc není třeba dodávat. Vítězi se staly Pap-
ričky (copak asi říkaly maminky, když děti došly
s červenými vlasy), které vyhrály všechny zá-
pasy. Z druhého místa se radovali Kukuřáci,
Kancléři v kravatách se museli spokojit s bron-
zovým stupněm a čtvrtí skončili Dýňáci z Hodě-
jic. Hodnocení turnaje: bezva, do roka a do dne
si to opět rozdáme!

Na závěr bych se zmínila o Sportklubu. Tento
zájmový útvar zahájil činnost koncem září a schá-
zejí se v něm chlapci a děvčata ze 4.–6. třídy.
Mladí sportovci hrají oblíbenou vybíjenou a ko-
panou, učí se košíkovou a přehazovanou. Sezna-
mují se s novými pohybovými hrami… prostě
obsah Sportklubu je přizpůsoben jejich zájmu
a požadavkům. O. Zehnálková

Sportovní okénko – 1. stupeň

Vánoce s Tyršovkou

na jevišti objevili i „broučci“ ze čtvrté třídy
v choreografii Hany Petrové.

Celé představení mělo pro výborné výkony
žáků i pro krásnou atmosféru obrovský úspěch. 

o vývoji člověka. Mezi nejzajímavější exponáty
pavilonu bezesporu patří model mamuta s mlá-
dětem v životní velikosti. Na obrazovkách, které
jsou v muzeu umístěny, je možné zhlédnout, jak
se vyráběly pravěké nástroje. Mnoho archeolo-
gických nálezů, jako jsou např. kosterní pozů-
statky pravěkých lidí, šperky, zbraně atd., je
umístěno ve vitrínách. 

Ve druhé části exkurze jsme si měli možnost
prohlédnout výstavu, která připomíná dvousté
výročí narození přírodovědce Charlese Roberta
Darwina a stopadesáté výročí vydání jeho díla
O původu druhů přírodním výběrem. Nejzají-
mavější z této výstavy byla dvě velkoplošná
 dio ramata, která představovala jihoamerický
prales a Galapážské ostrovy. 

Díky exkurzi v pavilonu Anthropos si umíme
lépe představit, jak vypadali a žili naši před-
kové. Už teď se těšíme, až se vydáme na další
exkurzi – třeba do starověku.

K. Klinkovská, A. Bláhová, 6.B

Cesta šestých tříd do pravěku

Vánoãní tvofiivá dílna Foto: archiv ‰koly

Vánoce s Tyr‰ovkou Foto: archiv ‰koly

Tyr‰ováci v Karlovû Foto: archiv ‰koly

Exkurze v Anthroposu Foto: archiv ‰koly
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Nevšedním zážitkem pro některé studenty In-
tegrované střední školy ve Slavkově u Brna se
stal čtvrtek 10. prosince 2009. Byli pozváni ře-
ditelem školy Mgr. Josefem Smékalem na ne-
formální setkání s vedením školy a svými učiteli.
Hlavním důvodem bylo ocenění těch, kteří se
po dobu studia podíleli na úspěších naší školy

Adventní Vídeň
Vídeň je známá svojí předvánoční atmosférou,

nádhernou výzdobou a bohatými trhy. O této sku-
tečnosti se přesvědčili žáci 2.B a 3.B Hotelnictví
a turismu ISŠ Slavkov u Brna v rámci odborné
exkurze konané dne 18. prosince. 

První zastávkou byl Schönbrunn a Wagenburg.
Zde žáci navštívili muzeum kočárů a vánoční trh
na nádvoří zámku. Cesta dále pokračovala na
Mlsný trh, plný lákavých exotických potravin roz-
manitých barev a tvarů, kolem umělecko-histo-
rického muzea a rakouského parlamentu k Nové
radnici na hlavní vánoční trh. V Nové radnici měli
žáci možnost navštívit Ježíškovu dílnu a jeden
z adventních koncertů. Po setmění následovala
nádherná podívaná na světly vyzdobenou Vídeň
s poslední zastávkou před kostelem sv. Štěpána.

Ke konci byli všichni plni vánoční nálady díky
kouzelné atmosféře, kterou Vídeň v době adventu
nabízí. Závěrečné poděkování patří paní
Mgr. Jandlové, jejíž cestovní kancelář tuto ex-
kurzi zprostředkovala, a třídním učitelkám
Ing. Hortové a Bc. Zajdákové za organizaci to-
hoto krásného dne.

Michaela Papšíková, 2.B HT

Po pěkném 3. místě v odbíjené zaznamenali
žáci naší školy další výrazný úspěch v okresním
kole ve florbalu středních škol, které se konalo
15. 12. ve sportovní hale ZŠ Komenského. V zá-
kladní skupině odehráli remizový zápas s Gym-
náziem Bučovice (2:2, branky Kolaja, Flek) a ví-
tězstvím nad SOŠ a SOU Vyškov (2:1, branky
Kolaja) si zajistili postup do finále. Po základním
kole se naši hráči dostali do herní pohody a cel-

A) I letos mohou daňoví poplatníci využít
elektronické podání daňových přiznání. Tento
způsob každoročně využívá čím dál více poplat-
níků, kteří tím šetří svůj čas a přispívají k rych-
lejšímu zpracování daňových přiznání na finanč-
ních úřadech. Elektronické podání daňových
přiznání na internetových stránkách české da-
ňové správy (http://cds.mfcr.cz) umožní elektro-
nicky vyplnit jakýkoliv formulář daňového při-
znání včetně kontroly správnosti propočtu. Navíc
je možné vyplněné daňové přiznání zaslat elek-
tronicky na finanční úřad a to buď prostřednic-
tvím daňového portálu nebo datové schránky. 

B) Samozřejmě zůstává i možnost daňové
přiznání pouze elektronicky vyplnit, poté vy-
tisknout a zaslat na finanční úřad poštou nebo

doručit osobně. Pro tyto daňové poplatníky,
kteří nechtějí zaslat daňové přiznání k dani z pří-
jmů fyzických osob elektronicky, připravuje
česká daňová správa interaktivní formulář, který
bude možné na počítači vyplnit a vytisknout. Ve
srovnání s běžným tiskopisem daňového přiznání
bude tento formulář navíc opatřen čárovým
kódem. Interaktivní formulář daňového přiznání
k dani z příjmů fyzických osob má být k dispo-
zici na hlavní stránce internetových stránek české
daňové správy (http://cds.mfcr.cz) od 18. ledna
2010. Postupně budou formou interaktivního
formuláře zpřístupněna i daňová přiznání
k dani z přidané hodnoty, silniční dani a k dani
z nemovitostí. 

C) V souvislosti s tím, že daňoví poplatníci

DaÀová pfiiznání podávejte elektronicky, nebo je alespoÀ elektronicky zpracujte

kem suverénně porazili ve finále OA Bučovice
(5:0, branky Kolaja, Kuchynka, Gerda, Knesl,
Klimčík). Tento úspěch je velmi cenný. Popularita
tohoto sportu roste, věnuje se mu stále více mla-
dých, a tak vzniká silná konkurence. Jako vítě-
zové okresního kola jsme postoupili do krajského
kola, které se bude konat v Jedovnicích 11. února.
Doufáme, že se nám opět podaří zahrát pěkný vý-
sledek. J. Lekavý, ISŠ Slavkov u Brna

Úspěch ISŠ v okresním kole ve florbalu

čím dál tím více používají elektronické podávání
daňových přiznání a s přihlédnutím k nové mož-
nosti podat daňové přiznání prostřednictvím da-
tové schránky, mohla česká daňová správa při-
stoupit ke snížení množství tištěných
formulářů daňových přiznání a to i s ohledem
na finanční úsporu ve státním rozpočtu. Daňoví
poplatníci se tak musí připravit na to, že tiskopisy
daňových přiznání nebudou tak, jako dříve na fi-
nančních úřadech volně přístupné a odnositelné
v libovolném množství, ale budou vydávány na
vyžádání v omezeném množství. 

D) Kompletní databáze daňových tiskopisů
je přístupná na internetových stránkách české da-
ňové správy (http://cds.mfcr.cz). 

MF ČR/ FÚ Slavkov u Brna

v odborných a sportovních soutěžích. Pamětní
list, pohár či plaketa budou všem čtrnácti oce-
něným připomínat úspěchy, kterých dosáhli.
Předvánoční atmosféra a malé pohoštění dodalo
tomuto setkání sváteční ráz. Všem pozvaným
studentům Denise Floriánové, Martině Zborov-
ské, Jaroslavu Kuchynkovi, Jakubu Krejčiříkovi,

Leoně Bartákové, Pavlíně
Doškové, Pavlu Orbánovi, Lu-
káši Gerdovi, Tomáši Horá-
kovi za sportovní reprezentaci,
dále Kateřině Vaňkové, Lucii
Pavlínové, Petře Urbánkové,
Jakubu Kališovi, Simonině
Bencové za odborné soutěže
patří dík. V roce 2010 je čekají
závěrečné či maturitní
zkoušky. Nezbývá než popřát
jim, aby i zde byli stejně ús-
pěšní a svým koníčkům zůstali
věrni.

Mgr. J. Sekerková,
ISŠ Slavkov u Brna

Předvánoční čas v naší škole

Školní ples ZŠ Tyršova
Základní škola Tyršova a Klub přátel při ZŠ

Tyršova ve Slavkově u Brna si vás dovolují po-
zvat na školní ples, který se koná v sobotu
6. února ve 20 hodin ve Společenském domě.
K tanci i poslechu hraje Nová tchyně. zšt

Florbalisté Foto: archiv ‰koly

Setkání s vedením ‰koly Foto: archiv ‰koly

Pfied vídeÀskou radnicí Foto: archiv ‰koly



V současnosti věnuje Ivan všechen volný čas drezíně
a výpis jeho úspěchů by zabral celou stranu. Z těch
nejcennějších: je dvojnásobným mistrem světa na dre-
zíně (2004 Rakousko a 2006 Kanada) a je držitelem
nejlepšího světového času na 100 km (2009 Švýcar-
sko). Známé jsou jeho „spanilé jízdy“ (např. Japonsko
– mírová jízda Hirošima–Nagasaki 450 km), 5 Slav-
kovů za 3 dny, maraton v Košicích atd. A jaký byl Iva-
nův loňský rok?

Dne 21. května překonal Ivan Křivánek v rámci
Rally IVCA 2009 (International Veteran cycling Asso-
ciation) ve Švýcarsku světový rekord v ujeté vzdále-
nosti za jeden den na replice historické drezíny. Ujel
celkem 8 okruhů o jednotlivé délce 13,333 km = cel-
ková vzdálenost tedy činí 106,7 km. Tímto výkonem
Ivan překonal svůj vlastní dva roky starý rekord z akce
Pět Slavkovů za tři dny, kde v těžkém kopcovitém te-
rénu mezi Slavkovem u Opavy a Slavkovem pod
Hostýnem ujel 105 km. Rovinatá trať v tomto případě
není výhodou, protože jezdec musí stále běžet, nemůže
si při sjezdech odpočinout.

Po světovém rekordu ve Švýcarsku absolvoval „Zno-
vínskou padesátku“. Tento 10. ročník závodu horských
kol v Šatově u Znojma pojal jako výzvu od pořadatelů,
že neobjede tuto terénní soutěž na dřevěné drezíně.
Dvoutýdenní liják před závodem však změnil trasu na
těžko průjezdnou i pro horská kola. Ačkoliv Ivan star-
toval hodinu před ostatním a zpočátku si mohl vybírat
stopu, tak po dojetí prvními závodníky a hlavním polem
se z bláta stal jednolitý marast. Vysoká tráva, překva-
pivé kopečky a skalnatý povrch vykonaly své a hodně
zpomalily jízdu. Místo plánovaných 5 hodin dosáhl
Ivan času 6 hodin 30 minut, ale ocenění od ostatních
cyklistů v cíli a 4,5 kg čokoládová odměna za to stála.

Za zmínku stojí rekord na 1 hodinu s drezínou

v městě rekordů Pelhřimov, kde vytvořil základní re-
kord na drezínovém trenažéru – 2 spojené běhátka s dre-
zínou. Ivan odběhl 13,6 km a ukázal lidem svoje kolo.

Novinkou v Ivanově závodnickém životě je i sponzo-
ring nadějných atletů. Na Svatováclavském běhu v Bla-
žovicích zaučoval nového jezdce a výborného juniora
v triatlonu Františka Kubínka, který mu byl v závěreč-

ném sprintu velkým konkurentem a Ivan vyhrál jen o ga-
lusku. Jeho svěřenec Franta se stal juniorským mistrem
světa v kombinaci běh – plavání – běh v francouzském
Monaku a cenu mu předával princ Albert II.!

Již podruhé na závěr sezony absolvoval v Jeseníku
dvanáctikilometrovou jízdu Jeseník–Rejvíz (jen do
kopce a ve sněhu) a tradičně mikulášský běh Skalica–
Hodonín, sice po rovině, ale v mrazu.

Na tento rok chystá Ivan cestu po stopách vítězných
bitev Napoleona Bonaparte v Itálii. Na památku napo-
leonských bitev v Itálii a vzdání úcty všem padlým vo-
jákům, projede Ivan Křivánek v květnu trasu, která spo-
juje místa sedmi bitev a kterou před více než 200 lety
museli projít i vojáci napoleonské armády v různém času
mezi Milánem a Veronou. 

20. 5. Lodi–Castiglione – 90 km       
21. 5. Castiglione- Lonato – Valegio – 40 km
22. 5. Valegio–Rivoli–Arcole – 75 km
23. 5. Arcole–Bassano del Grappa – 70 km 
Trasa měří 280 km po silnicích 2. a 3. třídy, Ivana

bude doprovázet skupina velocipedistů na vysokých his-
torických kolech.

DosaÏené v˘kony:
• 1 km na dresinû za 2 min. 46 s – ãesk˘ rekord pro agenturu Dobr˘ den

v Pelhfiimovû – 9. 6. 2007
• sedminásobn˘ Îelezn˘ muÏ – Ironmann
• Skalica–Hodonín – 12 km 48 min. v kompletní uniformû napoleonského

vojáka (25 kg)
• Pardubice – 21 km 1 hod. 19 min
• Kanada – 50 km 3 hod. 55 min.
• Klá‰tor pod Znievom – 51 km 3 h. 43 m - Pfiejezd „slovensk˘ch Pyrenejí“
• Slavkov–Znojmo–Horn – 128 km 10 hod. 10 min.
• 5 SlavkovÛ za 3 dny – 251 km
• Ko‰ick˘ maraton – 2 hod. 52 min.
• Hiro‰ima–Nagasaki – 450 km (Japonsko 2008)
• MS Colombier (·v˘carsko) 2009 – svûtov˘ rekord

Svûtov˘ rekordman Ivan Kfiivánek

KAMENICTVÍ ŠAFRÁNEK

na
bí

zí
m

e

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

www.kamenictvi-safranek.cz

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

z přírodního kamene

Ivana Křivánka znají všichni Slavkováci
jako vojáka v historické uniformě na drezíně.
Tak se v posledních letech prezentuje. Ale
už málokdo ví, že Ivan byl v 80. letech v teh-
dejším Československu průkopníkem sou-
těže železný muž (3,8 km plavání, 180 km na
kole a maraton), ale hlavně prvním česko-
slovenským železným mužem! Tento titul
získal 7x, navíc byl tři roky držitelem čs. re-
kordu. Vynikajících výsledků dosáhl v pře-
kážkovém běhu na 3000 m a v maratonu.

Ivan Kfiivánek (53)
2x mistr svûta
drÏitel 10 svûtov˘ch rekordÛ

Co je to drezína?
Replika dfievûného kola
bez pedálÛ – dresiny barona
K. F. Draise z roku 1817

Dal‰í plánované akce v roce 2010:
• Lond˘nsk˘ maraton 25. 4.
• absolvování prologu Gira d’Italia v Amsterodamu – 8. 5.
• závod drezín na 4 km dne 2. 6. na mistrovství svûta

v Dánsku
• pokus o nov˘ svûtov˘ rekord (120 km) – 3. 6. - Dánsko
• úãast na 24 hodinovce historick˘ch kol – velodrom Brno
• 17. a 18. 7. – Mistrovství âR historick˘ch kol ¤íãany

u Brna 
• Regensburg – VídeÀ kolem Dunaje – 320 km? 
• propagaãní jízda – Praha–Karlovy Vary–Praha – 262 km

– záfií.

Teď v zimě se Ivan připravuje na rotopedu skoro
denně a někdy ve dvou fázích na novou sezonu, která
je nabitá kilometry a vzdálenostně a počtem startů je
jeho velkou výzvou! Držme Ivanovi palce, ať mu
všechny jeho plány vyjdou. red.

·tafetov˘ bûh v Holandsku (vlevo F. Cypris, I. Kfiivánek vpravo)

Ivan v Biskupicích s Josefem Zimovãákem

Bûh národÛ v italském Milánû, vlevo
I. Kfiivánek, vpravo J. Florian z HodûjicFranti‰ek Kubínek v ruské uniformû, vpravo Ivan Kfiivánek
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TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642, Slavkov u Brna

tel.: 604 706 900, e-mail: uzenac@slanecek.cz

Záznamy na VHS časem ztrácí na kvalitě a může se
stát, že za nějakou dobu o ně přijdete. V případě
rodinných videí je to nenahraditelná škoda. Proto si
zavčas nechejte svoje videokazety zdigitalizovat
a dále uchovávejte Vaše vzpomínky v DVD kvalitě.

Převod z VHS na DVD

1 hodina záznamu 300 Kč

ZDARMA
Otitulkování a tvorba DVD
s kapitolami, krabička a přebal

Darujte sv˘m blízk˘m
dávné vzpomínky
v nové kvalitû!

LASPO podlahářství
Milešovice 158, 683 54 Otnice
tel. 739 367 735, 602 578 657
e-mail: laspo@centrum.cz
www.laspo.cz

Firma LASPO podlahářství, s.r.o.,
s dlouholetou tradicí na trhu nabízí
 veškeré druhy podlahářských prací
vč. dodávky vybrané podlahoviny. LASPO
podlahářství, s.r.o. se zabývá pokládkou
PVC, koberců, linolea, plovoucích podlah,
dřevěných podlah a sportovních povrchů
vč. úpravy podkladu před pokládkou pod-
lahovin. Provádíme renovace dřevěných
podlah technologií Bona, Thomsit, Uzin.
Zaměření, poradenství a výběr materiálu
vč. kalkulace a pro hlídky podlahy zdarma
u Vás doma nebo na stavbě.

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

a stavebního materiálu
• Hutnicí technika – vibrační pěchy,

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

www.demolicniprace.eu

DEMOLIâNÍ, ZEMNÍ A V¯KOPOVÉ PRÁCE
AUTODOPRAVA

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

ZÁMEâNICTVÍ
KOVOOBRÁBùNÍ
Ve‰keré zámeãnické a obrábûãské práce

V˘roba grilÛ
Le‰tûní mosazi

Milan Pi‰tûlák
732 500 546
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ZLATNICTVÍ GOLD
• moderní šperky Swarovski
• zlaté a stříbrné šperky, briliantové

šperky, snubní prsteny
• zhotovení gravírovaného portrétu

na zlatou destičku
• výkup zlata

Nejlepší investice
ZLATO A BRILIANTY

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

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brněnská 642
Slavkov u Brna
Po–Pá 9–12   13–17 h.
tel.: 544 220 661
mobil: 605 742 853
e-mail: info@bmtypo.cz
www.veslavkove.cz

Výroba razítek Colop

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

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

ãlánky • program kina •
krátká videa z akcí

www.veslavkove.cz

www.veslavkove.cz

Bezplatná právní pomoc
pro každého 

Tel.: 777 900 925

Hledáme ženy
na kancelářskou práci z domu

Tel.: 777 315 033

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

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

Zámecká restaurace Austerlitz

SELE

Valentýnskývečer

RYBÍ
HODY

se speciálním
tříchodovým
menu

na zámeckém grilu
OTEVŘENO DENNĚ

od 9 do 22 hodin (pátek a sobota do 24 hodin)
Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna 

tel.: 606 637 666, 605 512 657, 544 212 166 • fax: 544 212 116
e-mail: info@restauracezamek.cz

www.zameckarestauraceslavkov.cz Když za vínem, tak do Slavkova na zámek!

Zámecká galerie vín



28. 2. 2010

SPORTTURIST Uhřice
zve všechny lyžaře a příznivce zimních sportů na

� Lyžování bez front
� Neplacené

 parkoviště
� Občerstvení

s krytým posezením
� Každý den je svah

upravován novou
rolbou

� Umělé zasněžo-
vání, osvětlení

� 13 km od Slavkova

Kontakty:
tel.: 603 185 876, 721 337 586
e-mail: info@sportturist.net

www.sportturist.net

SJEZDOVKU
DO UHŘIC

Provozní doba:
Po–Pá 16–20 h
So–Ne 9–20 h

www.tsslavkov.cz
Od ledna 2010 jsou spuštěny nové stránky
Technických služeb města Slavkova u Brna

Zimní
Slavkov

604 272 975
603 112 474

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

�

• Kari sítě
• Roxory
• Ocel

pro firmy, stavebníky, občany
HUTNÍ MATERIÁL

Firma Milan Májek nabízí

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

Foto: L. Jedlička Foto: 3x P. Maleček
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Blahopřání
Dne 12. února 2010 oslaví krásné 50. narozeniny

naše maminka, babička, dcera a sestra, paní

ILONA GABRIELOVÁ

Mnoho štěstí, zdraví, pevné nervy a trpělivosti přejí vnučky
Amálka a Monička, děti s rodinami, rodiče a sourozenci.

Vzpomínka
Odešel jsi nám, jak osud si přál, ale v našich srdcích žiješ s námi dál.

Dne 1. ledna 2010 jsme vzpomněli nedožitých 95 let pana

VOJTĚCHA ŠEDÉHO
S láskou vzpomínají manželka Jarmila, syn Vojtěch s manželkou,

dcera Miroslava, vnoučata Petr, Marcela, Radim, Jarmila, Jiří a Luděk
a pravnoučata Petr, Jakub, Karolína, Petřík a Julie.

Vzpomínka
Pro Tebe přestaly hvězdy svítit a slunce hřát,
ten, kdo Tě měl rád, nepřestane vzpomínat.

Dne 31. prosince 2009 by se dožil 70 let náš bratr a strýc, pan

J O S E F  R I C H T R
S úctou vzpomínají jeho sestry Jiřina, Jana a Jarmila s rodinami.

Vzpomínka

Dne 10. ledna 2010 by se dožila 90 let paní

JA RO S L AVA  T O M Á N KOVÁ

S láskou vzpomíná syn Pavel s rodinou.

RESTAURACE ZÁMECKÁ VINÁRNA
Vás srdečně zve na

ve dnech 11.–13. února
Připraveny jsou speciality

z jelena, zajíce, divočáka, bažanta a daňka 

Rezervace stolů na tel. 724 145 627.

Na Vaši návštěvu se těší Eduard Andrla s kolektivem

ZVĚŘINOVÉ HODY

AUTOSERVIS - PNEUSERVIS

PROVOZOVNA SLAVKOV U BRNA

směr: čerpací stanice Chemis

0–24 h • tel.: 724 106 709

NOVĚ

OTEVŘENO!

Poděkování zdravotníkům
Lázeňského domu 

Lázeňský dům B. Braun Avitum Austerlitz ve
Slavkově má za sebou sedm let úspěšného pro-
vozu. Profesionální rehabilitační lékař a zkušení
fyzioterapeuti, kteří zde pracují, doposud šetřili
a vyléčili tisíce pacientů, kteří jejich pomoc po-
třebovali. Jim patří srdečný dík.

Mé zvláštní poděkování patří celému rehabili-
tačnímu kolektivu, kde jsem se podrobil léčebné
fyzioterapii. Tento vysoce odborný a sehraný vždy
usměvavý tým na mě působil hřejivým pocitem.
Jejich osobní, ochotný a citlivý přístup k jednot-
livým pacientům je jejich hlavní prioritou.

Jejich zásluhou se my nemocní navracíme zpět
do normálního pracovního procesu a života, ze
kterého jsme byli jakýmkoli způsobem vyřazeni.
Je to od nich velká odpovědnost a mnohdy ne-
bývá ani řádně oceněna. Díky vám.

Vy! Občané Slavkova a blízkého okolí, kteří
jste tento dům navštívili nebo teprve navštívíte,
buďte na to hrdí a važte si toho, že jej máte. Ať vám
slouží k vašemu zdraví, odcházejte z něho vždy
spokojeni s plným elánem do života. Ještě jednou
dík za vše. Stanislav Růžička, Žarošice

Ples ISŠ
Nadační fond STUDENT a ředitelství Inte-

grované střední školy ve Slavkově u Brna vás sr-
dečně zvou na ples školy, který se koná v pátek
12. února ve 20 hodin ve Společenském domě
Bonaparte ve Slavkově u Brna. Bohatá tombola,
občerstvení. Hraje Tremolo. Předprodej vstupe-
nek v ceně 100 Kč a místenek v ceně 20 Kč na
sekretariátu školy zahájen! isš

V sobotu 23. ledna se konalo bene-
fiční představení Farního ochotnického
divadla Simsala Bim. Výtěžek z tohoto
hezkého představení byl určen na konto
pomoci pro postižené zemětřesením na
Haiti. Zároveň se jednalo o novou pre-
miéru pohádky Vendulka a 11 trpaslíků.

Toto představení
jsem navštívila, a tak
jsem se přesunula
z mrazivé zimy do
zelené přírody, kde
pochodují zpívající
trpaslíci pod vede-
ním svého náčelníka,

královského paláce, ve kterém vládne
zlá královna a útulné trpasličí cha-
loupky. V pohádce vykvétá láska mezi
princeznou Vendulkou a princem Va-
lentýnem, kterou chce královna zničit.
Ale jako v každé pohádce všechno na-
konec dopadne dobře. Simsalabimáci
i Simsaláčata mě opět potěšili, roze-
smáli a pohladili na duši. Všichni, co
mají rádi pohádky okořeněné láskou
a humorem, by si toto představení ne-
měli nechat ujít.

Fotografie z premiéry a pozvánka na
další představení jsou v příloze.

Věra Kohoutková

Divadelní představení Vendulka a 11 trpaslíků

Foto: 2x V. Kohoutková



SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ18 1/2010

RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADEŘNICTVÍ

ekonomický a účetní poradce vám nabízí vedení:

• účetnictví, daňové evidence
a další služby včetně:

• zpracování daňových přiznání
FO a PO

• zpracování mezd a zastoupení
na úřadech

Kvalitní rychlé služby za příznivou cenu

tel.: 544 222 156, 723 207 075

HLADKÁ MAGDALENA

Bedřich Dufek, Slavkov u Brna
tel. 737 784 045

Malífiství & natûraãství

Pavel Martínek
Křenovice
tel. 605 777 412

KONTEJNEROVÁ DOPRAVA

PEDIKÚRA•MASÁŽE
Jiřina Mazurová
Němčany (obecní úřad)

tel. 605 422 458

SKI SERVIS
PŮJČOVNA LYŽÍ
J. Pu‰káã
VáÏany
n. Lit. 265

Tel.: 544 220 119

Vzpomínka

Dne 21. ledna 2010 uplynulo 20 let, co nás opustil pan 

V L A D I M Í R  M A JÁ R E K

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Syn s rodinou.

Vzpomínka
Kdo byl milován, není zapomenut.

Den 24. 1. je nejsmutnější 1/2rok, kdy nás navždy opustil
náš milovaný syn, bratr, vnuk a kamarád

FILIP KOLDER
a zároveň si 25. ledna připomínáme jeho nedožité 16. narozeniny.

S bolestí v srdci, s láskou a slzou v oku stále vzpomínáme a přejeme si, aby
byl s námi. Kdo jste ho znali a měli rádi, zapalte svíčku a vzpomeňte s námi.

Za všechny mamka, Jindra a sestra Karolína.

Vzpomínka
Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 19. ledna 2010 uplynulo 10 let, co nás opustil náš manžel, tatínek
a dědeček, pan

JAROSLAV RYCHLÍK
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.

Vzpomínka
Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel, ten v našich srdcích žije dál.

Dne 14. ledna 2010 vzpomínáme 7. výročí úmrtí, kdy nás navždy
opustil můj manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF ROUČKA
S láskou a úctou vzpomínají manželka Jiřina

a synové Jiří a Ivo s rodinami.

Vzpomínka
Zavřel jsi oči, chtělo se Ti spát, aniž jsi tušil, co to má znamenat.

Nebylo Ti dopřáno s námi být, nebylo léku, abys mohl žít.
Dne 10. ledna 2010 tomu uplynuly 2 roky, co nás opustil náš milovaný

přítel, tatínek, syn, bratr, švagr a vnuk, pan 

PETR ODEHNAL
S láskou vzpomínají Monika, syn Peťa, rodiče, sestra s rodinou a babička.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Vzpomínka

Dne 24. ledna 2010 uplyne 1 rok, kdy nás navždy opustila paní

ZDEŇKA HERMANOVÁ

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují
 synové Josef, Olin a Jirka s rodinami, dcery Dana a Lída s rodinami,

vnoučata a pravnoučata.

Vzpomínka

Dne 21. ledna 2010 uplynuly čtyři roky, co nás bez rozloučení opustila
paní

JAROSLAVA ŠÍCHOVÁ

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou manžel a syn s rodinou.

Vzpomínka

Odešels jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.

Dne 25. ledna jsme vzpomněli 5. výročí, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan 

JAKUB GARGOŠ

S láskou stále vzpomíná manželka Anežka
a dcera Ludmila a Marie s rodinami.

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz
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RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í Opustili nás
Pravoslav Jedlička (1951) 17. 12.
Ing. Richard Krutina (1925) 17. 12.
Anna Lukešová (1922) 20. 12.
Božena Šemorová (1915) 21. 12.
Svatava Fládrová (1946) 27. 12.
Marie Schovancová (1935) 31. 12.
Josef Kučera (1941) 2. 1.
Alois Lorenz (1937) 9. 1.
Marie Týnovská (1929) 16. 1.
Marie Vávrová (1925) 16. 1.
Zdenka Filipová (1931) 16. 1.
Zdenka Červinková (1929) 16. 1.

TAXI
MICHAL TECL        
e-mail: michaltecl@centrum.cz

www.mihyte-sped.cz

728 60 60 90

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Vzpomínka

Již není mezi námi, není slyšet jeho hlas.
Nám zůstalo jen vzpomínání na toho, kdo rád žil a měl nás rád.

Dne 4. února 2010 uplyne 1 rok, kdy nás opustil pan

ANTONÍN TONAR

S láskou a úctou vzpomíná manželka a dcera s rodinou.

Vzpomínka

Uplynulo dlouhých 27 let, kdy nás 10. února 1983 opustil pan

KAREL ŘIČÁNEK

Vzpomíná manželka a dcera Renáta s rodinou.

Dne 18. února vzpomeneme 7. smutné výročí, co se s námi rozloučil
syn a tatínek, pan

RADOVAN ŘIČÁNEK

S láskou vzpomíná maminka, děti Dominiček a Nikolka,
manželka a sestra Renáta s rodinou.

Vzpomínka

Dne 26. ledna 2010 uplynulo 10 let, kdy nás navždy opustila paní

VLASTA HRDOVÁ

a v letošním roce vzpomeneme 16. výročí úmrtí pana

BOHUMILA HRDY

S láskou vzpomínáme a děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Syn Jiří Hrda a rodina Kutrova.

Vzpomínka
Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 17. února 2010 uplyne 1 rok, kdy nás opustil náš manžel, tatínek, syn,
zeť, bratr, švagr, strýc a kamarád, pan 

VOJTĚCH FARKAŠ
Za vzpomínku všem, kdo ho měli rádi, děkuje manželka a syn.

Vzpomínka
Osud nám vzal, co drahé nám bylo, jen prázdný domov a mnoho vzpomínek zbylo.

Bez slova rozloučení odešel tiše spát, kytička a vzpomínka ti napoví, kdo měl tě rád.
Dne 19. února uplyne 7 roků plných bolesti a vzpomínek, kdy nás beze

slůvka rozloučení navždy opustil náš manžel, tatínek a dědeček, pan

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

s rodinami. Za tichou vzpomínku všem děkujeme.

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

Dne 6. února 2010 by se dožil 80 roků pan

JOSEF SVOBODA
ze Slavkova u Brna

Děkujeme všem za tichou vzpomínku. Manželka s celou rodinou.

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři na ul. Brněnská 642
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.

ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu na plastová
a eurookna – 10 % sleva! Tel. 604 863 437,
544 220 577, Lubomír Remiáš, Slavkov
u Brna, ČsČk 972.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
KOUPÍM starší a historické počítače výhradně
zn. Apple Macintosh. Tel. 604 706 900.
KONTEJNERY od 4–20 m3, plachtový kontejner,
MAN, AVIA do 5 tun. Odvoz odpadů, dovoz sta-
vebnin, železa aj. Pavel Martínek, Křenovice,
mob. 605 777 412.
ČIŠTĚNÍ SEDACÍCH souprav (od 400 Kč)
i z kůže, koberců, plyšáků vč. třásní, kočárků.
AKCE: každý 3. koberec zdarma (leden–březen).
Doprava do 15 km zdarma. Fa Xena99, Křeno-
vice, tel. 605 414 856.
PRONAJMU podkrovní byt 1+kk 42 m2 na Zlaté
Hoře ve Slavkově u Brna. Cena 5500 Kč bez in-
kasa. Tel. 603 978 646.
PRODÁM družst. byt 3+1 na Komenského
nám., Slavkov, tel. 608 131 222.
PRONAJMU garáž na Zlaté Hoře. Tel. 724 919 616.

SVATEBNÍ salon Lucie - služby pro vás. Vá-
žany n. Lit., tel. 544 220 119.
ZEDNICKÉ PRÁCE, zateplování, obkladačské
práce. Tel. 732 500 546.
KOUPÍM starší boty na běžky s třemi dírkami.
Tel. 773 942 630.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
PRONAJMU skladové-výrobní prostory 350 m2,
3 km od Slavkova u Brna. Kancelář, šatna, soc.
zařízení, napojení na IS (el., voda), vytápění. 250
Kč/m2/rok. Tel. 604 219 985.
HLEDÁM garsonku ve Slavkově – co nejdřív.
Tel. 606 559 139.

INZERCE
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V roce 2009 jsme ve farnosti prožili 3 velké
události. První je papežská návštěva, na jejíž or-
ganizaci se naše farnost také podílela. Papež nám
požehnal základní kámen křížové cesty a misijní
kříž. Druhou událostí jsou týdenní Lidové misie
v říjnu, kterých se účastnili téměř všichni farníci ve
Slavkově i v obcích. Třetí byla návštěva biskupa
Vojtěcha Cikrle s udílením svátosti biřmování 54
mladým i dospělým farníkům. Po deseti letech
sloužil nedělní mši svatou v našem farním kostele
biskup a shromáždili se na ní všichni farníci.

Během roku jsme prožili různé události du-
chovního i společenského významu. V červnu vr-
cholil Rok sv. Pavla. K němu směřovalo tematicky
setkání mládeže slavkovského děkanství a hra Far-
ního divadla Simsala Bim „Vím, komu jsem uvě-
řil“, uvedená i v katedrále v Brně. Pro rodiče jsme
pořádali s Centrem pro rodinu v Brně Kurz efek-
tivního rodičovství. Farní rady se zabývaly ná-
vštěvou papeže a hlavně organizováním lidových
misií. Velkým počinem byl duchovní koncert
Haydnova Velkopátečního oratoria Sedm slov Vy-
kupitelových na Špitálce v provedení Studentským
orchestrem s dirigentem Jaroslavem Martináskem.
Z výstav se konaly na faře Jarní výstava veliko-
nočních kraslic, paličkované krajky a jiných ruč-
ních výrobků a Výstava obrazů a kreseb pana Víta
Noska. Kromě únorového karnevalu pro děti jsme
pořádali druhým rokem i Mikulášskou besídku.
Farní divadlo připravilo hry Kupec benátský a Jak
se zbavit Alberta. 

V postní době se konala zpívaná chorální latin-
ská mše svatá v Němčanech se Svatomichalskou
gregoriánskou scholou. Misijní koláč ve Slavkově
vynesl za napečené dobroty 4857 Kč na sirotky
v misiích. Svátost smíření před Velikonocemi udě-
lovalo ve Slavkově po dva dny vždy 6 kněží, zpo-

Program fiímskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle

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

Mše sv. v penzionu, čtvrtek 4. 2. v 8.00.
Svátost smíření, čtvrtek 4. 2. od 19.00 do 20.00, farní

kostel .
Návštěvy nemocných, pátek 5. 2. dopoledne.
Setkání mládeže slavkovského děkanství, sobota

6. 2. od 13.00,  Dům Sv. Rodiny, Slavkov. 
Karneval pro děti, neděle 14. 2. od 15.00, Dům Sv.

Rodiny.
Popeleční středa, 17. 2. půst, zahájení postní doby,

mše sv. v 18.00, farní kostel.
Křížová cesta, neděle od 21. 2. v 17,15, farní kostel.

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

vídalo se i na vesnicích, celkem 38 hodin. S poutí
jsme se vydali do kostela Božího milosrdenství do
Slavkovic, kde sloužil kardinál Miloslav Vlk. Pěší
farní pouť 8. května do Žarošic byla ve znamení
prosby za Lidové misie. Účastníci farního pout-
ního zájezdu do Rakouska a západních a jižních
Čech v červnu navštívili i pasovskou katedrálu
s varhanním koncertem, alpská jezera a pohoří
Dachstein. 

Pouť na Urbánku 24. 5. byla obohacená o sou-
těže, hry a táborák pro rodiny s dětmi a malým
pohoštěním po bohoslužbě pro všechny poutníky.
Na jubilejní desáté Svatourbanské hody sloužil mši
sv. bývalý farář P. Stanislav Forst. Řeholní sliby
složila 5. 7. v klášteře Karmelitek v Praze sestra
Terezka od Eucharistického Ježíše - Markéta Pa-
terová z Němčan. Sbírka na pomoc postiženým
povodněmi 12. 7. vynesla 71 200 Kč. Pro děti
a mládež se konaly farní tábor v Rakoveckém údolí
na téma Divoký západ a Diecézní pouť ministrantů
z Adamova do Vranova u Brna. Výlet dětí z nábo-
ženství byl na poutní místo a do ZOO na Sv. Ko-
pečku u Olomouce a do kněžského semináře. Mlá-
dež byla o prázdninách na několika akcích:
Sardinky na kolech v okolí Palavy a v Lednici,
Smajlíci v tyrolských Alpách a v Bavorsku, Spolčo
S.R.O. v Ostrově u Macochy.

Slavkovská iniciativa smíření pořádala 30. 8.
vzpomínkové setkání na zakladatele SIS Ing. Jana
Špatného, OLJ při ekumenické bohoslužbě v kos-
tele, u hrobu na hřbitově a na zámku. Od září je ve
školce na Malinovského otevřeno oddělení Ove-
ček s křesťanským zaměřením, kde učí také školská
sestra Josefa. V říjnu byl zahájen Varhanický kurz,
který bude probíhat na faře ve Slavkově 3 roky.
Mše sv. za oběti komunistické totality se konala 16.
11. v rámci výročí dvaceti let od návratu ke svobodě
církve. Duchovní obnova pro ženy „Eucharistie –
pramen síly pro každý den“ byla v listopadu s P.
Adamem Ruckim a pro mládež v prosinci s P. Mar-
celem Javorou na téma Adventu. Vánoce obohatili
PS Gloria zpěvem „II. pastýřské mše Fr. Kolaříka“
s nástroji, schola zpěvem koled, Živý betlém dětí
křesťanské třídy oveček mateřské školky, „Kole-
dová žesťová mše“ v provedení Zámecké kapely
a silvestrovská prohlídka zvonů a hodin s výstavkou
„Návštěva Benedikta XVI. V ČR“. 

Za římskokatolickou farnost
P. Mgr. Milan Vavro, farář

Rok 2009 v římskokatolické farnosti

Farní divadlo Simsala Bim
srdečně zve na pohádku

„Vendulka a 11 trpaslíků“
Představení budou v sále římskokatolické fary:

v sobotu 6. 2. v 16 hodin
Derniéra v neděli 7. 2. v 15 hodin.

Silvestrovská prohlídka
kostelních hodin a zvonů

Již tradiční silvestrovskou prohlídku kostel-
ních hodin a zvonů doplněnou malou výstavou
a krátkým filmem o papežské návštěvě navští-
vilo opět několik set návštěvníků. Ještě v poledne
se zdálo, že slunné počasí umožní pěkný výhled
z půdy, ale úderem 14. hodiny padla na Slavkov
mlha, která postupně houstla.

Některým návštěvníkům dělalo problém zdo-
lat cca 100 schodů věže a následné strmé schody
na půdu, proto uvítali malé zpestření v polovině
výstupu v podobě výstavky o papežské návštěvě.

Na půdě kostela si mohli prohlédnout hodi-
nový stroj z r. 1882, podívat se otvorem v cifer-
níku hodin na náměstí nebo z vikýřů na Slavkov
v mlze. Většina návštěvníků využila možnosti
a prohlédla si také zvony ve věži kostela. Při zpá-
teční cestě nebo při čekání na uvolnění schodů na
půdu si mohli přečíst zajímavosti o jedinečné
dřevěné klenbě z r. 1798 (rozpon 17 m, délka
32 m a výška 25 m).

Pro velký zájem farnost zpřístupní prohlídku
o letošním Silvestru i dopoledne, aby se každý
mohl v pohodě dostat na všechna místa. 

Foto: archiv řk farnosti

Foto: archiv řk farnosti Foto: B. Maleček
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Příjem inzerce

info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853
Uzávěrka pro inzerci

pátek 19. února do 16 hodin
Podmínky viz

www.bmtypo.cz

okénko
Snad zvládáte tu letošní sněhovou nadílku bez

zdravotních následků. Dovolte proto, abych vás
pozvala na některé akce, které připravujeme pro
diabetiky a naše příznivce. Především je to cvi-
čení v tělocvičně ISŠ určené pro seniory, které už
několik let úspěšně vede Mgr. Jana Sekerková.
Můžete přijít každé pondělí v 15.30 hodin přímo
do tělocvičny, vzít si pouze přezůvky a chuť
správně se pohybovat, případně zkorigovat svoji
hmotnost. 

Na 25. února jsme zařadili zajímavé téma
přednášky, zvláště pro seniory. Od 14 hodin při-
jde do zasedací místnosti Městského úřadu
Mgr. Iva Kuchyňková, vedoucí Charitního centra
domácích služeb, aby vás informovala o pod-
mínkách získání příspěvku na péči, a jaké služby
jsou zdravotně postiženým občanům a seniorům
poskytovány nejen ve Slavkově, ale v našem re-
gionu. 

Diabetici se už mohou přihlásit na týdenní
edukačně preventivní pobyt do lázní Luhačovice,
který se uskuteční v termínu 1.–8. června. Znovu
budeme organizovat ozdravný pobyt do italského
přímořského střediska Bibione. Na oba pobyty si
můžete vzít přihlášky v naší kanceláři vždy
v úterý dopoledne. 

V minulém roce se v ČR zvýšil počet one-
mocnění na diabetes mellitus až o 70 000 pa-
cientů. S nárůstem tohoto onemocnění jsme na
nechvalném prvním místě v Evropě. Příčiny
vzniku cukrovky jsou známé, to je nesprávný
způsob života, stravování, sedavé zaměstnání,
stres a málo pohybu, neúčinná prevence. Přece
není nic složitého zařadit do jídelníčku více čer-
stvé zeleniny, sýrů, celozrnného pečiva místo
tučných a sladkých jídel a nápojů. Začít se více
pohybovat, jít pěšky do zaměstnání nebo domů.
A přece málo lidí je ochotno toto poslouchat
a podle toho se také chovat. Lékaři vám zabez-
pečí odbornou péči, předepíší nejnovější léky,
ale diabetik musí svoji nemoc znát a ovládat ji.
Rozumný diabetik musí dát přednost zdravému
životnímu stylu před pohodlností a nespoléhat
jen na to, že stačí pouze užívat předepsané léky.
Jsou nemocní na cukrovku, ale jsou i vítězové
nad cukrovkou. Můžete se i vy poučit z praktic-
kých zkušeností těch, kteří žijí s cukrovkou dlou-
hou dobu bez nepříjemných komplikací. Víte, co
dělat v případě náhlé hyperglykémie nebo hy-
poglykémie? Umíte spočítat sacharidy na talíři
doma, v restauraci, na dovolené? Máte cukrovku
vždy a za každé situace pod kontrolou? Nezů-
stávejte se svou nemocí sami, ozvěte se nám
a přijďte se poradit o tom, co se vám nedaří zvlá-
dat. Zapůjčíme vám odborné časopisy DIA život
a DIA styl, dietní kuchařky, videa a další litera-
turu. Najdete nás ve čtvrtek odpoledne v době
14–16 hodin v naší kanceláři v dětské části poli-
kliniky, vchod F z Tyršovy ulice. 

Kdo odmítá dobrou radu, sám sobě škodí a po-
učený diabetik žije nejdéle.  

Marie Miškolczyová

Pranostika: Hromnice-li jasné, čisté, potrvá
zima jistě déle, pakli sněží nebo hřmívá, jaro
v blízku dlívá. 

Bandory, erteple, kobzole, také zemská jablka.
To všechno i jiné jsou lidové názvy pro bram-
bory, které dnes bereme jako samozřejmou sou-
část našeho jídelníčku. Avšak dříve tomu tak ne-
bylo. Koncem 16. a začátkem 17. století se
pěstovaly brambory po Evropě v klášterních
a šlechtických zahradách jako vzácná rostlina jen
pro okrasu. Později ji na hostinách šlechty pova-
žovali za velikou zámořskou kuriozitu. Prostí lidé
k nim neměli důvěru a jedli skutečné plody, fia-
lové bobule brambor, které jsou jedovaté. Až
války, následný hladomor a neúroda přiměli
chudý lid k pěstování a rozšíření brambor. V 19.
století už zdomácněly úplně a pěstitelé začali šle-
chtit nové odrůdy. Dnes máme více jak 150 zná-
mých odrůd a vývoj jde dál. 

Při výběru sadby se zaměříme na výnos hlíz
a vegetační dobu. Dále sledujeme odolnost vůči
virovým chorobám. Plísni v nati, plísňové hni-
lobě, mokré hnilobě, strupovitosti, rakovině
brambor a háďátku bramborovému. 

Pro jarní výsadbu v roce 2010 zajišťuje
ZO ČZS Slavkov u Brna pro zájemce uzna-
nou bramborovou sadbu v těchto odrůdách:

COLETTE – velmi raná, hlízy větší, oválné
s mělkými očky, počet pod trsem 12, varný typ
BA, vařené mají jemnou strukturu, po uvaření
netmavnou, slupka i dužnina žlutá, odolná viro-
vým chorobám i plísni bramborové.

ROSARA – velmi raná odrůda, osvědčená pro
naše podmínky, úroda pravidelná větší, počet hlíz
pod trsem 13, varný typ BA, vařené hlízy jsou

pevné, velmi odolná virovým chorobám, plísni
bramborové. Slupka červená, dužnina žlutá, hlízy
oválné.

BELLANA – raná odrůda, varný typ B, vy-
značuje se vysokými výnosy hlíz, odolná strupo-
vitosti, slupka i dužnina žlutá.  

DALI – raná odrůda, varný typ BA, hlízy
větší,chutné vařené hlízy netmavnou, slupka
žlutá, hladká, barva dužniny žlutá. Odolná stru-
povitosti, středně odolná virovým chorobám
a plísni bramborové, háďátku bramborovému, ra-
kovině brambor rezistentní. 

MARABEL – raná, varný typ B, výnos
střední, počet hlíz 12, vyniká vysokou kvalitou,
vyznačuje se hlízami pěkného tvaru s mělkými
očky a žlutou slupkou i dužninou.

LAURA – poloraná, varný typ B, hlízy středně
velké, dlouze oválné, středně moučnaté, netma-
vnou, odolná virovým chorobám, plísni brambo-
rové a k hnilobám, slupka červená, dužnina tmavě
žlutá, počet pod trsem 12.

MADELAINE – raná odrůda, varný typ B.
výnos střední, pod trsem průměrně 12 kvalitních
hlíz, slupka i dužnina žlutá. 

Pokud se rozhodnete pro některou z těchto
kvalitních odrůd, vhoďte svoji objednávku s uve-
dením odrůdy počtem kg, adresou, popřípadě te-
lefonem do schránky v Domě zahrádkářů Čs. ar-
mády 252 do 10. března. Balení je po 25 kg.
Prodej bude oznámen po dovozu, tj. asi v polo-
vině března. Taktéž je možno ve stejném termínu
objednat stromky broskvoní i ostatních ovoc-
ných stromků pro jarní výsadbu.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Rady do zahrady – objednávky brambor

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Člověk ve studni
Jeden muž spadl do studny a nemohl se dostat

ven. Šel kolem soucitný člověk a řekl: „To je mi
opravdu líto. Cítím s tebou.“ Politik, který se
věnoval sociálním věcem, poznamenal: „Dříve
či později tam někdo musel spadnout.“ Zbožný
člověk prohlásil: „Do studny padají jen zlí lidé.“ 
Vědec vypočítal, jak se to muselo stát, aby ten
muž spadl do studny. Opoziční politik na zá-
kladě události přednesl v parlamentu zprávu,
v níž napadl vládu. Novinář slíbil napsat pole-
mický článek do příští nedělní přílohy. Praktický
člověk se zeptal, jestli se ze studny platí vysoké
daně.

Smutný člověk prohlásil: „Moje studna je
horší.“ Humorista se ušklíbl: „Dej si kávu, ta tě
pozvedne.“ Optimista namítl: „Mohl jsi dopad-
nout hůř.“ Pesimista mu oponoval: „Sklouzneš

ještě hlouběji.“ Když toho muže uviděl Ježíš,
podal mu ruku a vytáhl ho ven. 

„Proto směle přistupme k Bohu, který nás mi-
luje, abychom dosáhli smilování a nalezli pomoc
v čas tísně“. (Bible – Židům 4,16)

Co svět nejvíc potřebuje: Trochu více laska-
vosti a trochu méně chtivosti, trochu více úsměvů
a trochu méně úšklebků, trochu více dávat a tro-
chu méně vyžadovat, trochu více „nás“ a trochu
méně „já“.“ (Bruno Ferrero)

CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. se schází ve
Slavkově k sobotním bohoslužbám. V únoru vás
zveme na soboty 13. a 27. 2. na adresu Lidická
307. Začínáme v 9 hodin společným studiem
Božího slova a od 10.30 h. následuje úvaha nad
biblickým textem. Kontakt na tel.: 775 789 034
(kazatel Libor Škrla) http:// www.casd.cz.

• Škodu za bezmála 30 tisíc korun způsobil
svým řáděním v provozovně pneuservisu ne-
známý pachatel ve Slavkově u Brna. Do jinak ne-
střeženého areálu vnikl dírou v plotě. Nejprve
musel vybourat kovové mříže chránící jednotlivá
okna budovy. V samotných vnitřních prostorách
pak zloděj sebral vše, co dle jeho odhadu mohlo
mít cenu. Kromě finanční hotovosti uložené v pře-
nosné pokladně odnesl i postarší notebook,
modem a firemní telefon. Nejcennější kořistí však
byly dvě kompletní sady zimních pneumatik. Lup
si odtud zloděj odvezl autem. Za trestný čin krá-
deže mu tak hrozí až dva roky odnětí svobody.

• Případ ukradených patnácti tisíc korun šetří
policisté ve Slavkově u Brna. Čtyřiadvacetiletou
manažerku restaurace zde o finanční hotovost při-
pravila chvíle nepozornosti. Pouhých pět minut,
kdy majitelka pustila ze zřetele na bar odloženou
kabelku, stačilo někoho vyprovokovat k probírce
jejího obsahu. Skutečnost, zda o firemních finan-
cích v útrobách příruční tašky předem věděl, nebo
mu byla patnáctitisícová kořist pouze odměnou
za jeho neomalenost, se teď bude snažit odhalit
policie. Jisté je, že za trestný čin krádeže pacha-
teli po jeho dopadení hrozí až dvouletý trest od-
nětí svobody. por. Mgr. Petr Nečesánek

ČERNÁ KRONIKA • ČERNÁ KRONIKA

Foto: 3x J. Srna
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Moje konto

KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  úúnnoorr  22001100
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

4. 2. 17.00 kult. Hudební večer žáků sál ZUŠ ZUŠ Fr. France
5. 2. 20.00 spol. Motobál sál centra Bonaparte MK Austerlitz
6. 2. 10.00-16.00 sport. Zimní střelecká liga Zámecká střelnice SSK 0750 E-com
6. 2. 20.00 spol. Ples ZŠ Tyršova sál centra Bonaparte ZŠ Tyršova
7. 2.       13.30 spol. Zájezd do divadla Radost v Brně na pohádku BROUČCI Divadlo Radost Brno DDM Slavkov

odjezd od kostela 13.30 h., návrat kolem 16. h., cena: 160 Kč (vstupenka + doprava)
12. 2. 20.00 spol. Ples ISŠ sál centra Bonaparte ISŠ
14. 2. 11.00 spol. Masopustní průvod masek městem město Slavkovské ženy
20. 2. 10.00-16.00 sport. Zimní střelecká liga Zámecká střelnice SSK 0750 E-com
20. 2. 20.00 spol. Sportovní ples sál centra Bonaparte SK Slavkov
25. 2. 14.00 spol. Přednáška Mgr. Ivy Kuchyňkové na téma: zasedací místnost MěÚ ÚO Svazu diabetiků ČR

Poskytování sociálních služeb ve Slavkově u Brna
27. 2. 20.00 spol. Country bál s Poutníky sál centra Bonaparte Poutníci

Novoroční noc
V té novoroční noci vnímala jsem tvůj dech,
mé město, a tvé oči zřela jsem v temných zdech:
tvá okna plná světla, kterými do noci 
smích, zpěv a hudba tekla, dobrých dní proroci. 

I zvedám číši svoji, připíjím na zdraví: 
Ať dobří dnes se spojí, procitnou váhaví, 
ať v míru s písní na rtech vstříc budoucnosti

jdou 
ať v darech sklizní příštích zla plevel nenajdou! 

Když rok se s rokem sešel, mysleme na sklizeň: 
Co zasejem, to vzejde, taková bude žeň. 

Přípitek 
Jestli život občas chladí, 
zahřejme se vonným vínem, 
ať jsme zase jednou mladí 
kolombina s harlekýnem. 

Pijme z hloubi, číše k číši, 
ať nám ústa voní vínem
ať jsme šťastni jako kdysi, 
ať má sloka nečpí splínem!

L. Kropáčková

Masopust
Zveme vás na masopustní průvod masek,

který se uskuteční v neděli 14. února od 11
hodin. Sraz je u ZUŠ ve Slavkově.

Současně zveme na rozloučení s masopustní
Ostatkovou basou. Smuteční rozloučení bude
v 16 hodin před kostelem. mh

Už od dětství nás doprovází příběh Marie putu-
jící spolu s Josefem do Betléma. Tam ve chlévě po-
rodí syna, položí jej do jesliček a děťátko dostane
jméno Ježíš. Anděl Páně zvěstuje pasáčkům naro-
zení Spasitele položeného v jeslích na seně. Zářící
hvězda na nebi přivádí k Ježíškovi všechny, kteří
v něm a ve světle nad Betlémem vidí radost i naději.

Tento biblický příběh nám v sobotu na druhý
svátek vánoční 26. 12. oživily děti pod vedením

sestry Josefy a paní učitelky Knotkové v našem
farním kostele. Živý betlém u oltáře v podání ne-
jmenších dětí byl o to letos hezčí a milejší. Zpě-
vem a hudebním doprovodem je doprovázela
schola sestry Benedikty. Zaplněný kostel zářil
nejen svíčkami, ale i očima těch, kteří si spolu
s dětmi a se scholou zazpívali vánoční koledy
a tím si přiblížili vzácný okamžik Ježíšova naro-
zení. Věra Kohoutková

Živý betlém dětí v kostele

4. roãník turnaje v kostkách
V sobotu 26. prosince se uskutečnil v pohos-

tinství u Oťase již 4. ročník tradičního turnaje
v kostkách z názvem OTAkostkaP, kterého se zú-
častnilo 21 hráčů rozdělených losem do skupin.
Po prvním kole překvapivě skončilo hned něko-
lik favoritů a turnaj nabral obrátky. Těsně před
desátou hodinou večerní mohli pořadatelé ko-
nečně vyhlásit výsledky a předat ceny nejlepším
kostkařům.

Na prvním místě se umístila Ladislava Ada-
mová, druhé místo obsadil Ivan Formánek, na
bronzové příčce skončil zcela nečekaně Martin
Šidlík. Celý turnaj proběhl v přátelské atmosféře
a děkujeme všem, kdo se na zdárném průběhu
celé akce podílel. Jiří Knesl

Vážení občané, přijměte upřímné po-
děkování za vaše dary při letošní Tříkrá-
lové sbírce, která se konala 16. ledna.
Díky vaší štědrosti jsme mohli odeslat
na učet Charity České republiky částku
105 699 Kč. Je to nejvyšší částka za
uplynulých 10 let pořádání této sbírky.

Poděkování patří samozřejmě také
obětavým koledníkům a jejich vedou-
cím, dále všem organizátorům a pomoc-
níkům při přípravě sbírky, ženám, které
zajistily občerstvení pro koledníky. Letos
se sbírky zúčastnilo 84 dobrovolníků
v 21 skupinkách.

Farní charita Slavkov
Tříkrálová sbírka

Foto: V. Kohoutková

Foto: B. Maleček

Foto: V. Šinkyřík
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O smírčích křížích a dalších kamenných památkách (21)

Motoklub Austerlitz informuje
Rok 2010 bude velmi rozmanitý pro pořádání

jak kulturních, tak i sportovních akcí. Za vším se
však skrývá problém strašidla jménem krize. Ta
ohrozila pořádání našeho Třetího motobálu MK
Austerlitz. Po malém průzkumu a oslovení loň-
ských sponzorů a dárců cen do tomboly, je vše,
až na malé výjimky jako loni. Nic tedy nebrání
Třetí motobál uspořádat dne 5. února v obou sá-
lech střediska pro kulturu Bonaparte.

Další dobrá zpráva je pro milovníky českých
přírodních okruhů. Loni v prosinci došlo k do-
hodě, že motocyklové závody na přírodních
okruzích budou započítávány do Poháru, což
v podstatě probíhalo již loni. Celý projekt byl
požehnán VV AČR a legalizován se všemi nále-

žitostmi platných řádů. Je nutné podotknout, že
přírodňáky jsou u diváků velmi oblíbené a v roce
2010 se můžeme těšit na oficiální mistrák. Jedná
se o závody: Staré Město, Hořice, Opava, Os-
trava, Těrlicko, Slovákům blízký a známý okruh
Kyjov a poslední závod v Branné. Máme se na co
těšit, neboť jezdcům se budou přidělovat body
do celkového hodnocení. To jistě povede k vět-
šímu zájmu jezdců o účast, a tím se stanou tyto
závody ještě atraktivnějšími.

Na závěr bych se chtěl zmínit několika větami
o nadaném silničním jezdci i když není členem
MK Austerlitz. Jedná se o patnáctiletého Oldu
Hanáka, který je ze Slavkova u Brna. V roce
2006 začal jezdit ve třídě Minibike, Mini GP 50
ccm jako všichni začátečníci. V roce 2008 jel
svůj první závod v Kyjově ve volné třídě do 250
ccm na své Hondě RS 70. O rok pozdějijel ve
třídě Sport 125 na přírodních tratích a v přeboru
ČR ve třídě 70 ccm na tratích ve Vysokém Mýtě,
Písku a České Lípě. V tomto roce jezdil na strojí
Aprilia 125 RS ve třídě Sport a na Hondě RS 70.

Oldovy dosavadní nejlepší výsledky:
Dvě 3. místa v Ostravě-Radvanicích a ve Sta-

rém Městě; druhé místo v Kyjově ve třídě Sport
125 (závody jsem sledoval osobně); tři vítězství
na Sachsenringu ve třídě Evropa 70 ccm

Malá zpověď:
Jaký je tvůj oblíbený okruh? Mám rád všechny

okruhy, ale nejmilejší jsou Radvanice a Kyjov.
Preferuješ motodromy nebo přírodní tratě?

Určitě přírodní tratě. Je tam skvělá atmosféra
a hlavně je finančně dostupnější.

Také jel loni MM ČR Brno a říká, že jezdit
před prázdnými tribunami na motodromu je
velká nuda.

Na závěr Oldův závodnický sen: Startovat na
TT Islo of Man nebo se tam alespoň podívat.
Držím ti palce a přeji, ať se ti vše daří v závodění
v roce 2010. J.M.

V obci Pustiměř, ležící přibližně 6 km vý-
chodně od Vyškova, se nachází torzo ro-
tundy svatého Pantaleona. Uprostřed zříce-
niny rotundy je v trávníku zapuštěn přesně
opracovaný monolitický kříž, vysoký 62 cm
a široký 40 cm.

Není jasné, z jakého materiálu je kříž zho-
toven. Je možné, že jde o novodobý odlitek.

Tato drobná památka nesouvisí s proble-
matikou smírčích křížů. Kříž patrně ozna-
čuje pietní místo.

Matouš Jirák
kamenne.pamatky@centrum.cz Pohled na kříž uprostřed rotundy

KŘÍŽ ZAPUŠTĚNÝ V TRÁVNÍKU UPROSTŘED ROTUNDY

Motobál v Křenovicích
Parta motorkářů zve všechny příznivce jedné

stopy na 1. motobál, který se koná 20. února ve
20 hod. v Křenovicích v sále na Václavské ulici.
K tanci a poslechu zahrají skupiny:

KOŽUCH (Kabát revival) 
OCELOT ( Heavy metal)
STEJŠN (Rock)
Během večera proběhnou moto soutěže, tom-

bola a striptýz. Občerstvení zajištěno. Vstupné
100 Kč. Těšíme se na vás.

Zahraje Osada
Zveme vás v sobotu 20. února do restaurace

Gól na hudební vystoupejní skupiny Osada.
Začátek je v 19.30 hodin.

V sobotu 30. ledna od 20.30 hodin vás
zveme tamtéž na diskotéku – Free Party Live
(DJ Peejay).

Sportovní klub SK Slavkov u Brna
Po roce je tu opět Sportovní ples, a to 38.

v pořadí. V sobotu 20. února ve 20 hodin se
sejdeme ve Společenském domě Bonapart ve
Slavkově. Celým bohatým programem nás
bude provázet moderátor a bavič Petr Martinák
a tak se máme jistě na co těšit. Hrát nám bude
orchestr Karla Pešla. Bude připravena bohatá
tombola. Místenky se budou prodávat od 5. 2.
na stadionu U dvou kapříků, rezervace na stej-
ném místě od 22. ledna. A proto: dámy nachy-
stejte róby, páni obleky a trénujte taneční kre-
ace. Za SK Slavkov vás všechny srdečně zve
organizační výbor. LM

JINLONG CLUB ÚNOR
Kavárna – Bar – Sportovní centrum

Rezervace: Tel. 544 221 122
775 734 606

5. 2. Jaroš Petr / Oldies music – pouze pro
hosty motobálu!

6. 2. DJ PeeJay /
Dance/Club/House/Techno/ R&B

12. 2. Jaroš Petr / Oldies music - staré pecky,
pro večerní pohodu

13. 2. DJ Beat in the mix – Valentýnská
párty vs. dárečky 

19. 2. DJ Kopec vs. DJ Jabko / Rockotéka /
New metal, Rock, Pop

20. 2. DJ PeeJay /
Dance/Club/House/Techno/ R&B

26. 2. DJ Beat in the mix – Beat mix party
27. 2. DJ PeeJay /

Dance/Club/House/Techno/ R&B
WWW.JINLONG-CLUB.CZ

Do nového roku jsme vykročili s klipem
k písni „V závodě snů“. Natáčení proběhlo
v říjnu a dokončovací práce (střih, efekty....)
v závěru roku 2009. Autorem scénáře je absol-
vent zlínské filmové školy Jan Štumpa, který se
ujal také režie a střihu. Chtěli bychom touto ces-
tou poděkovat nejen jemu, ale i všem, kteří se na
realizaci klipu podíleli. V neposlední řadě patří
naše díky dětským hercům a jejich rodičům za
vstřícnost a ochotu s jakou k tomuto projektu
přistoupili. Více na www.lamancha.cz.

Za kapelu LaMancha Lubomír Zborovský

Slavkovská kapela LaMancha natoãila nov˘ klip

Foto: archiv O. Hanáka

Foto: archiv skupiny
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Slavkov u Brna, Za Branou 279

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

ZDARMA!
• Va‰e prostory zmûfiíme

ZDARMA!
• ZboÏí vám pfiivezeme ZDARMA!

KOMPLETNÍ SERVIS: OTEVÍRACÍ DOBA:

Pondûlí–pátek: 9–17 h

KONTAKTY:

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

E-mail: kobercem@volny.cz

KOBERCE PVC

www.koberce-pvc.cz

Odpověď pošlete na mailovou
adresu info@bmtypo.cz nebo
poštou: Sl. zpravodaj, Brněnská
642, Slavkov u Brna nejpozději
do 15. února. Úspěšní řešitelé
budou zařazeni do slosování.

Vítěz obdrží od Zámecké restau-
race Austerlitz poukázku v hod-
notě 1000 Kč na konzumaci
v Zámecké restauraci. Druhý
a třetí v pořadí získá od vydava-
telství BM typo knihu. red.

Velká soutěž o ceny se Zámeckou restaurací Austerlitz

Soutěžní fotografie • Soutěžní fotografie

Vyhodnocení z minulého čísla:
na obrázku vlevo byla známá
zpěvačka Marta Kubišová.
Ze správných odpovědí byli vy-
losováni tito výherce:

1. cena – poukázku na 1000 Kč
do Zámecké restau-
race Austerlitz zís-
kává Jaromír Florián, Slavkov u Brna

2. cena – knihu získává Vlaďka Winterová
3. cena – knihu získává Katka Dvořáková, Slavkov

Poukázku si výherce vyzvedne v Zámecké restauraci Austerlitz
a knihy dostanou výherci v redakci zpravodaje.

Otázka: V roce 2009 navštívila slavkovský zámek jedna známá osobnost
šoubyznysu (na fotografii uprostřed). Kdo to byl?

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

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

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

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

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

Podûkování mûstské policii
Děkujeme strážníkům městské policie. Za

ochotu, pohotovost a profesionální chování při
hledání a odchytu zaběhnutého psa. B. Denková

Zatímco předcházející zimní období bylo velmi
bohaté na výskyt invazních zimních druhů ptáků,
např. brkoslavů křivek i holubů doupňáků a sever-
ských pěnkav jikavců, nynější zima přeje jen pravi-
delným zimním hostům. Havrani letos s příletem
vyčkávali, počátkem měsíce října, kdy zpravidla
přilétají, vysoká stále letní teplota lámala u nás re-
kordy, havrani se objevili až v polovině října, kdy se
léto přehouplo rovnou do zimy. Opožděné babí léto
přišlo ještě na krátko v druhé polovině listopadu. 

Současná kalendářní lednová zima zvěři a ptactvu
nepřeje. Nynější zimní příroda je pro přežití zvěře
i ptactva velmi krutá. Vysoká vrstva sněhu zpevněná
ledovým krunýřem – ledovkou, jak nazývají meteo-
rologové vrstvu ledu způsobenou namrzajícím deš-
těm, letos i vydatným mrholením, také ledová ná-
mraza na stromech znemožňuje ptákům přístup
k potravě. Teplota kolem bodu mrazu, kdy za tání si
smočí nohy i ocasní pera, pohybem ve sněhu se tvoří
hroudy námrazy. Zledovatělá hmota brání zvířatům
v pohybu a ptáci s takovou přítěží daleko neuletí. Pří-

pad ondatry na Litavě, která navštěvovala zásyp ne-
daleko svého doupěte na břehu řeky se pro namrzlé
kusy ledu na zadních nohách zpět do doupěte již ne-
dostala a v mrazivé noci skončila na ledě uprostřed
řeky, případ krahujce v zahradách na východní
straně města, který odlétal od své kořisti stále se zá-
věsem namrzlého bělavého peří hrdličky na svých
pařátech, případ zachráněné lysky černé, která po
zámrzu Velkého rybníka byla nalezena obyvateli síd-
liště Polní a vyčerpaná byla po několik dnů umístěna
v odchovně, kde ochotně brala potravu, byla opět vy-
puštěna do volné přírody pod litavským splavem,
kde není řeka regulovaná, kde velké množství vod-
ního ptactva zimuje. Po vypuštění lyska obletěla ši-
rokým obloukem západní část města, podél Litavy
se vracela zpět a u železničního mostu zapadla na
řeku, právě tam, kde  lysky a jejich příbuzné slípky
zelenonohé často zimují. 

Dle monitorovacího programu zjišťování počet-
nosti zimujících vodních ptáků na mezinárodní
úrovni, jehož účelem je vytipování významných lo-
kalit a jejich ochranu je sledována i část řeky Litavy
v Panonské oblasti od Brankovic po její ústí u Žid-
lochovic. V celé EU je sledováno zimující ptactvo
podle druhů ve vztahu ke změnám klimatu a život-
ního prostředí. Jak je to s lyskou černou? Posledním
sčítáním bylo zjištěno že v celé ČR je 40 tisíc hníz-
dících párů. Z toho 6 až 9 tisíc lysek u nás v posled-
ních létech zimuje. Přesto, že jejich stavy u nás kle-
sají, lysky jsou stále lovnou zvěří. M. Hrabovský 

Vánoãní florbalov˘ turnaj
Dne 28. prosince se konal v hale ZŠ Komen-

ského florbalový turnaj. Představilo se zde šest
mužstev a mezi nimi i domácí FBC Sokol Slav-
kov. I přes velmi silné soupeře podali domácí kva-
litní výkony a umístili se na krásném čtvrtém
místě, což pro naše florbalisty v tak silné konku-
renci znamenalo velice ceněný úspěch. Na turnaji
zazářil domácí střelec Marcel Knesl a jeho pět
tref do černého. Celkovým vítězem se stalo muž-
stvo výběru amatérské ligy, když ve finále pora-
zilo Gullivers Brno.

FBC Sokol Slavkov u Brna

Ptačí hosté současné zimy

Foto: M. Hrabovský
Foto: archiv florbalistů
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

VIDEOPÒJâOVNA DÁLE NABÍZÍ
• ·irokou nabídku prodejních filmÛ na DVD

v‰ech ÏánrÛ za zajímavé ceny.

• Totální v˘prodej v‰ech VHS.

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

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

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

Slavkov, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

JÁNO·ÍK. PRAVDIVÁ HISTORIE Bohat˘m bere a chud˘m dává.
Mezi lidmi o nûm kolují legendy. Pfiíbûh o lásce, pfiátelství, o hle-
dání ‰tûstí a o osudu, nad kter˘m se jen tûÏko dá vyhrát.

ORPHAN s Esther není nûco v pofiádku...pfiichází snímek, kter˘
vná‰í do psychologického thrilleru úÏasné nové prvkya stahuje
kolem diváka smyãku tajemství, podezfiení a hrÛzy. na Esther
nikdy nezapomenete. Je tak sladká. Tak inteligentní. Tak tvÛrãí. A
tak du‰evnû chorá.

ÚNOS VLAKU 123 DENZEL WASHINGTON, JOHN TRAVOLTA. Une-
sená vlaková souprava plná nevinn˘ch rukojmí. V˘kupné: deset
milionÛ dolarÛ. Splatnost: jedna hodina. Souboj s ãasem zaãíná!

THIS IS IT MICHAEL JACKSON’S Poznejte muÏe, kterého neznal
nikdo.

KOMICI ADAM SANDLER, SETH ROGEN, LESLIE MANN. „Nesmírná
zábava!!!“

KRVAVÉ POB¤EÎÍ Film JOHNA WOO Historické drama o zlomové
bitvû v roce 208 n.l.,jeÏ pfiedznamenala konec dynastie Chan.
V˘pravné akãní drama z období tfií císafiství.

ZEMù ZTRACEN¯CH WILL FERRELL Zkrachoval˘ vûdec a jeho ex-
pedice omylem zamífií do svûta plného agresivních dinosaurÛ,
fantastick˘ch tvorÛ a neskuteãn˘ch vtipÛ! Zaãíná jedno velké do-
brodruÏství.

12 KOL JOHN CENA Jeden policejní detektiv a geniální zlodûj, kter˘
uteãe z vûzení a touÏí po pomstû.Ta se skládá s dvanécti témûfi ne-
rozlu‰titeln˘ch úkolÛ a hádanek. Jen pokud Dany rozlu‰tí v‰echny
z nich, zachrání Ïivot Ïeny, kterou miluje.

PRCI, PRCI PRCIâKY: KNIHA LÁSKY Zbrusu nov˘ kousek z ob-
líbené série je tu! âeká vás sexy dovádûní, Ïhavé dívky a ne-
spoutaná zábava. Pfiíli‰ sexy pro kina!

ZTRACENI V LÁSCE Chloé Ïije v PafiíÏi, a má kolem sebe jen samé
podivné existence. Náhodnû nachází kufr patfiící americkému tu-
ristovi Jackovi...Pfiesto Ïe ho zatím nezahlédla vûfií, Ïe je on muÏ
jejího Ïivota! je odhodlaná podstoupit jakékoli  útrapy aby ho
na‰la. Jejich neãekan˘ romantick˘ vztah se zaãíná rodit.

VRATA DO PODSVùTÍ Modli se, aÈ není pozdû... horor.
(REC) „Nejvy‰‰í stupeÀ hrÛzy“ zaãíná........
SPIRIT GABRIEL MACHT, EVA MENDES, SARAH PAULSON, SCAR-

LETT JOHANSSON, SAMUEL L. JACKSON... vás zvou na zlo-
vûstnou, emocionálnû v˘bu‰nou jízdu s hrdinou, kter˘ se naro-
dil, aby byl zavraÏdûn a znovu zrozen.

ZAKÁZANÉ KRÁLOVSTVÍ JACKIE CHAN, JET LI, Nebezpeãná
cesta, neznámá zemû, neuvûfiitelné dobrodruÏství! Nejlep‰í v˘-
pravn˘ film o bojovém umûní.

HLÍDAâ STEVEN SEGAL v roli bodyguarda kterou mu nabídl jeho
dávn˘ pfiítel, aby chránil jeho dceru. Ta je unesena, a tak ji musí
nejdfiíve dostat zpût.

PO P¤EâTENÍ SPALTE GEORGE CLOONEY, FRANCES Mc DOR-
MAND, JOHN MALKOVICH, TILDA SWINTON a BRAD PITT. Film
JOELA a ETHANA COENOV¯CH. Iteligence je relativní.

Mikulášská besídka
Přímo na Mikuláše, tedy 6. prosince 2009, se

v salonku restaurace Gól na Zlaté Hoře konala
tradiční Mikulášská besídka pořádaná slavkov-
skými Junáky. Pozváni byli samozřejmě nejen
děti ze skautských oddílů, ale i jejich kamarádi
a ostatní, kteří se nebojí čertů a chtěli strávit zá-
bavné předvánoční odpoledne.

Než však do místnosti vstoupil Mikuláš s an-
dělem a čerti se pustili do rozdávání drobných
balíčků s laskominami, všichni měli možnost si
poslechnout písničky a zhlédnout celou řadu scé-
nek, které si poctivě každá družina či oddíl při-
pravili. Letos bylo novinkou, že se všechna vy-
stoupení vztahovala k předem danému tématu,
kterým bylo „Všechno, co lítá vzduchem“.

Věříme, že se všechny děti i rodiče, kteří se to-
hoto příjemného odpoledne zúčastnili, dobře po-
bavili a vás ostatní zveme na další akce, pořá-
dané skautským střediskem ve Slavkově u Brna.

Betlémské světlo
Již po několikáté se skautky ze 4. oddílu při-

pojily k mezinárodní tradici, kterou v naší repub-
lice v roce 1990 začali organizovat skauti. Na Pa-
lackého náměstí se ve středu 23. prosince objevil
stánek s několika lampičkami, odkud byly roz-
žaty kalíšky a lampičky Slavkováků. Organizátoři
děkují všem příchozím za projevenou podporu.

Ostatní akce
Všechny děti z našeho střediska se v prosinci

sešly na oddílových vánočních besídkách. Čle-

nové 4. oddílu se naučili vyrábět adventní vě-
nečky, holky z 2. oddílu navštívily předvánoční
Brno, starší skauti a skautky z 1. a 2. oddílu za-
žili společnou klubovní oslavu „Předsilvestr“. 

Sněhové přívaly nenechaly v klidu vlčata a skau -
ty z 1. a 2. oddílu. Během třetí lednové soboty se
malí i větší vydali na dohled od Slavkova, zabobo-
vat si a pomoci myslivcům s krmením pro zvěř.

Nový web
V lednu byl spuštěn nový web střediska:

www.junakslavkov.cz. Návštěvníci zde naleznou
informace o slavkovském Junáku, odkazy na
weby oddílů i aktuální informace ze života skautů.

Noví členové 
Začátek školního rok a pololetí jsou nejvhod-

nějšími termíny pro přihlášení dětí do oddílů Ju-
náka. Ve slavkovských oddílech připravujeme
program pro děti předškolního věku i žáky ZŠ.
Kontakty na vedoucí lze získat ve vývěsce Junáka
na Komenského náměstí, na internetu a nově také
u vchodu do klubovny Junáka na sídlišti Nádražní.

Jarmila Jilichová • tel. 724 755 514
Palackého nám. 77, Slavkov u Brna
PPRROODDEEJJ  DDÁÁRRKKOOVV¯̄CCHH  PPOOUUKKAAZZÒÒ

PEDIKÚRA
MMAANNIIKKÚÚRRAA

Junák na přelomu roku

dovolte mi popřát všem fanouškům folkové,
country a trampské hudby ve Slavkově u Brna
a v okolí vše nejlepší v letošním roce za skupinu
Poutníci, která v roce 2010 zahájila svou čtyřicá-
tou sezonu. Celý  rok budou Poutníci, jejímž čle-
nem jsem od roku 1980, jezdit se vzpomínkovým
pořadem „Poutníci slaví 40.“

Dvakrát budeme letos hrát i ve Slavkově
u Brna, který je základnou současné sestavy sku-
piny, a dá se říct že je i domovským městem. První
akce v našem městě, kde budete moci shlédnout
a vyslechnout Poutníky, bude 11. Country bál.
Druhou akcí bude 12. ročník přehlídky Folk
a country na zámku, tato akce ovšem proběhne až
13. 8. 2010, takže teď se zmíním o vystoupení
které bude první.

Již 11. country bál proběhne 27.února od 20
hodin v sále Společenského domu Bonaparte ve
Slavkově u Brna. Kromě Poutníků, kteří zde
budou hrát nejen k poslechu, ale hlavně k tanci,

vystoupí na tomto bále taneční skupina JUNICO
při ZŠ Komenského pod vedením paní Hany Stár-
kové.Čtverylky a jiné country tance vás bude učit
pan Ivan Bartůněk z Brna, jinak zakladatel a dlou-
holetý vedoucí dnes již legendární taneční sku-
piny Quadrilla.

O půlnoci proběhne také malé slosování vstupe-
nek a samozřejmě bude zajištěno občerstvení od
firmy Jinlong. Poutníci vám zahrají nejen slavné
hity naší skupiny jako jsou písně Panenka, Pojďme
se napít nebo Hotel Hillary, ale také mnoho skladeb
z oblasti české i americké country hudby, takže fa-
noušci tohoto žánru si na své přijdou dost a dost.
Předprodej vstupenek bude v obchodě Knihy –
dárky na Palackého náměstí 85. Lístky budou k do-
stání 2 týdny před konáním naší akce.

Takže milý Slavkováci, co máte rádi tóny
hudby ve stylu country, těším se s vámi 27. února
na 11. country bálu na shledanou. 

Za Poutníky vás zdraví váš Jiří Karas Pola

Vážení přátelé dobré country hudby,

Foto: archiv Junáka

Foto: archiv Junáka
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KINO JAS SLAVKOV ÚNOR–B¤EZEN 2010
2. 2. úterý 19.30 hod. 2012 158 min.
3. 2. středa 19.30 hod. Rok 2012 je posledním rokem mayského kalendáře a podle mnoha lidí tedy i koncem světa. A zdá se, jako by na temných

předpovědích něco bylo. Režie: Roland Emmerich. Hrají: John Cusack, Thandie Newton, Amanda Peet, Oliver Platt, Woody
Harrelson. V původním znění s titulky.
Vstupné: 80, 85 Kč Mládeži přístupno 

6. 2. sobota 19.30 hod. MŮJ ŽIVOT V RUINÁCH 95 min.
7. 2. neděle 19.30 hod. V okouzlující romantické komedii najde turistická průvodkyně Georgiana sama sebe i opravdovou lásku právě ve chvíli,

kdy to nejmíň čeká. Film USA / Španělsko. V původním znění s titulky. Režie: Donald Petrie. Hrají: Nia Vardalos, Richard
Dreyfus, Alistair McGowan a další.
Vstupné: 60, 65 Kč Mládeži přístupno

9. 2. úterý 19.30 hod. SAMEC 97 min.
10. 2. středa 19.30 hod. Touží po něm každá, ale ne každá ho může mít. Lehká komedie o notorickém svůdníkovi, který si vybírá zkušenější partnerky.

Film USA v původním znění s titulky. Režie: David Mackenzie. Hrají: Ashton Kutcher, Anne Heche, Margarita Levieva, Maria
Conchita Alonso, Hart Bochner a další.
Vstupné: Mládeži přístupno od 12 let

13. 2. sobota 19.30 hod. LOVE AND DANCE 123 min.
14. 2. neděle 19.30 hod. „Love and Dance“ je film, v němž se mezi rytmem a tancem rodí láska, ve které první krůčky hrdinů po parketu strhnou lavinu

nečekaných událostí. Film Polsko – v původním znění s titulky. Režie: Bruce Parramore. Hrají: Iza Miko, Mateusz Damiecki,
Katarzyna Figura, Jacek Koman, Anna Bosak.
Vstupné: 60, 65 Kč Mládeži přístupno

16. 2. úterý 19.30 hod. TŘI SEZONY V PEKLE 110 min.
17. 2. středa 19.30 hod. Koprodukční film ČR / SR / Německo. Píše se rok 1947 a doba přeje smyslnosti, extravaganci, humoru a nekonečnému

očekávání. Život se zdá být báječný, pokud ho vychutnáváte v cigaretovém kouři, lehkém opojení a po boku krásné a zkušené
ženy… Režie: Tomáš Mašín. Hrají: Kryštof Hádek, Karolina Gruszka, Jan Kraus, Matěj Rupert, Martin Huba a další
Vstupné: 75, 80 Kč Mládeži přístupno od 12 let

20. 2. sobota 19.30 hod. 2BOBULE 94 min.
21. 2. neděle 19.30 hod. 2Bobule jsou volným pokračováním úspěšné filmové komedie Bobule. Opět budeme sledovat trampoty dvojice kamarádů

Honzy a Jirky, z nichž ten první se pouští jakožto vinař začátečník do vrcholného umění slámového vína. Režie: Vlad Lanne.
Hrají: Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer, Tereza Voříšková, Jana Pidrmanová, Lubomír Lipský a další

Mládeži přístupno 

23. 2. úterý 19.30 hod. SHERLOCK HOLMES 128 min.
24. 2. středa 19.30 hod. Nové dynamické zpracování nejznámějšího díla Sira Arthura Conana Doyla přináší Holmesovi a jeho věrnému partnerovi

Watsonovi poslední výzvu. Holmesovy schopnosti jsou stejně tak smrtící jako jeho pověstný intelekt. Režie: Guy Ritchie. Hrají:
Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams, Mark Strong, Eddie Marsan. Film USA. Mládeži přístupno od 12 let

27. 2. sobota 19.30 hod. ARTHUR A MALTAZARDOVA POMSTA 93 min.
28. 2. neděle 16.30 hod. Tentokrát se Artur vydá do říše Minimojů zachránit princeznu Selenii, které hrozí nebezpečí. Animovaný film pro malé i velké

s českým dabingem. Režie: Luc Besson. Mládeži přístupno

2. 3. úterý 19.30 hod. TRABLE V RÁJI 113 min.
3. 3. středa 19.30 hod. Pobyt na nádherném exotickém ostrově jako lék na manželskou krizi. Proč ne. Jenže když váš vztah hrozí zhroucením, může

se i ráj proměnit v peklo na zemi.V tomto nezáviděníhodném aranžmá se naštěstí  ocitají skvělí američtí komici v čele s Vincem
Vaughnem, takže lze očekávat, že si jejich utrpení budete náležitě užívat. Režie: Peter Bilingsley. Hrají: Vince Vaughn, Jon Favreau,
Kristen Bell, Malin Akerman a další. Mládeži přístupno od 12 let

6. 3. sobota 19.30 hod. PRINCEZNA A ŽABÁK 91 min.
7. 3. neděle 16.30 hod. Animovaný film Princezna a žabák je návratem studia Disney ke klasické, ručně kreslené animaci. Objevuje se v něm nejnovější

z dlouhé řady princezen, které studio Disney stvořilo a jde o jeho první pohádku, která se odehrává v Americe, v tajuplných
mokřadech Louisiany. V českém znění. Režie: Ron Clements, John Musker. Mládeži přístupno

9. 3. úterý 19.30 hod. ZOMBIELAND 88 min.
10. 3. středa 19.30 hod. Akční komedie Zombieland vypráví příběh dvou mužů, kteří se snaží přežít  ve světě ovládaném zombies. Columbus je obrovský

zbabělec, ale jak se ukazuje, pokud máte hrůzu z toho, že vás sežerou zombies, dokáže vás strach udržet naživu. Režie: Ruben
Fleischer. Hrají: Jesse Eisenberg, Woody Harrison, Emma Stone, Abigail Breslin. Mládeži přístupno od 15 let

13. 3. sobota 19.30 hod. ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2 88 min.
14. 3. neděle 16.30 hod. Alvin, Simon a Teodor potkají nové kamarády, vlastně kamarádky, ze kterých se možná stane i něco víc – můžete se těšit na dívčí

trio Chipettky. Alvin a Chipmunkové fungují jako „demoliční četa“ Davea Sevilleho a jako roztomilá zábava diváků po celém světě
už více než padesát let. Animovaný film v česko-slovenském znění. Režie: Betty Thomas. Mládeži přístupno

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

Pokrytí signálem: Slavkov u Brna, Køenovice, 
Hodìjice, Marefy, Buèovice

Délka smlouvy    Cena instalace
     3 roky                      900,- Kè
     1 rok                      1200,- Kè
     neurèito                 1900,- Kè




