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Vydařené vzpomínkové akce
k 201. výročí bitvy tří císařů

Na poslední den letošního roku si vás opět dovolu-
jeme pozvat na podvečerní silvestrovský ohňostroj.
Navazujeme tak na tradici minulých tří let, abychom
se mohli rozloučit společně s vámi, spoluobčany na-
šeho města, s končícím rokem 2006. Opět se na sa-
mém sklonku kalendářního roku sejít v centru našeho
krásného města a pozdravit se svými přáteli, kamará-
dy, známými, zhodnotit končící kalendářní rok a po-
přát si k roku novému.

Dovolte nám tedy i letos, abychom vás v podvečer
31. prosince pozvali na Palackého náměstí, kdy nám
čas od 19.30 hod. v prostorách před budovou radnice
zpříjemní svým vystoupením Zámecká dechová kape-
la pod vedením Milana Hrazdílka. Ve 20 hod. bude
odpálen slavnostní ohňostroj ze střechy zámeckých
koníren (směrem do náměstí). Po skončení ohňostro-
jového vystoupení nám opět, v letošním roce již na-
posledy, zahraje Zámecká dechová kapela. Po celou
dobu akce, již od 19 hod. bude zajištěno občerstvení.
Srdečně vás zve a na setkání s vámi se těší vedení města.

Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom vám všem popřáli příjemné, pohodové a klidné

prožití svátků vánočních, úspěšný vstup do nového roku 2007 a ná-
sledně nekolizní a spokojený průběh celého roku.

S posledními dny končícího roku přichází ohlédnutí a rekapitulace
jaký rok jsme prožili. Z těchto hodnocení vnitřních pocitů, myšlenek
i přání se často rodí předsevzetí, se kterými chceme vstoupit do roku
přicházejícího.

Srdečně a upřímně vám přejeme, aby se předsevzetí, přání a očeká-
vání, mezi kterými nechybí přání zdraví, štěstí a lásky svým nejbližším,
naplnila. Přejeme vám dále úctu, pochopení, toleranci mezi sebou,
mezi námi navzájem.

Ing. Ivan Charvát, starosta města
Ing. Jiří Doležel, místostarosta města

Pozvánka na 4. tradiãní silvestrovsk˘ ohÀostroj
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Foto na stranû:
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Slavkov u Brna, 2. a 3. prosince 2006
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ 

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

si vás dovoluje pozvat

na prezentaci města Slavkova u Brna na ve-
letrhu cestovního ruchu Regiontour, který
se uskuteční ve dnech 11.–14. 1. v pavilonu
V na brněnském výstavišti. Město Slavkov
se představí společně s ostatními regiony
v jednotné expozici jižní Moravy na stánku
Brno a okolí.

(pokračování na straně 4)

Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

Otevírací doba IRC Austerlitz: leden–březen pondělí–pátek 9.00–16.00 hod.
Ve dnech 22. 12.–1. 1. 2007 a v době konání veletrhu bude IRC zavřeno.

Upozornění pro přispěvatele
Redakční uzávěrka pro předání příspěvků do příštího čísla je 17. ledna.
Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl strany formátu A4.
U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrácení, popř. i neza-
řazení svého článku. Svoje příspěvky zasílejte, prosím, e-mailem, popř.
na disketě. (red)

1. RM schválila termíny konání schůzí RM a za-
sedání ZM na I. pololetí roku.

2. RM schvaluje nařízení RM – „Plán zimní údrž-
by místních komunikací 2006/2007“.

3. RM projednala stížnost obyvatel domu č. 1200
v ulici Polní a ukládá řediteli TSMS zajistit údržbu
předmětného pozemku ve vegetačním období 2007.

4. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o zřízení
věcných břemen po pozemcích města parc. č.
3072/1; 3073/9 a 758/1 vše v k.ú. Slavkov u Brna se
společností A+R, s.r.o.

5. RM pověřuje vedení města jednáním se zástup-
ci Ředitelství silnic a dálnic ČR o možnostech úhra-
dy nákladů na úpravu přechodu pro chodce na silni-
ci I/50.

6. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy
s paní Oldřiškou Smitalovou, Polní 1196, Slavkov
u Brna na pronájem části pozemku parc. č. 2690/1
v k.ú. Slavkov o výměře cca 90 m2, označené jako
zahrádka č. 22, s ročním nájemným ve výši 126 Kč.

7. RM odkládá projednání zprávy s žádostí spolu-
financování města na výstavbě budoucích inženýr-
ských sítí a předkládá ji do komise RM pro výstavbu
a rozvoj města.

8. RM zprávu s žádostí manž. Szufnarowských
o směnu pozemků odkládá a předkládá ji k projed-
nání v komisi pro výstavbu a rozvoj města.

9. RM po projednání zprávy „Návrh rozborů hos-
podaření Města Slavkova u Brna za 3/4 roku 2006“
bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM hospo-
daření města v hodnoceném období schválit.

10. RM po projednání zprávy „Rozbor hospoda-
ření příspěvkových organizací Města Slavkova
u Brna za 3/4 roku 2006“ bere její obsah na vědomí
a doporučuje ZM hospodaření všech PO za hodno-
cené období schválit.

11. RM schvaluje rozpuštění plné výše rozpočto-
vé rezervy ve výši 2,5 % z rozpočtů jednotlivých PO
pro rok 2006.

12. RM schvaluje změnu účelu příspěvku od zři-
zovatele, schváleného na 62. schůze RM – bod 4.12.
(příspěvek na vitrínu), a to na pořízení HW a SW vy-
bavení ve výši 10 980 Kč. 

13. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy
mezi Žuráň, SBD, Slavkov u Brna a Radmilou Fia-
lovou, Slavkov u Brna k bytu č. 306 v domě č.p.
1501 na ulici Litavská, Slavkov u Brna.

14. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k ná-
jemní smlouvě ze dne 31. 10. 2005 na pronájem bytu
č. 7, Zlatá Hora 1237, Slavkov u Brna s paní Rena-
tou Ruslerovou, a to na dobu určitou, a to po dobu tří
let, do 31. 10. 2009. 

15. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k ná-
jemní smlouvě ze dne 22. 12. 2005 na pronájem bytu
č. 10, Zlatá Hora 1228, Slavkov u Brna s Renatou

a Martinem Šidlíkovými na dobu určitou, a to po
dobu tří let, do 30. 11. 2009. 

16. RM po projednání žádosti o uplatnění slevy
z nájmu a výzvy k odstranění vad (restaurace Bona-
parte) bere předloženou zprávu na vědomí a ukládá
funkcionářům města vstoupit v jednání se zástupci
společností PRELAX spol. s r. o.

17. RM souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu
nebytových prostor č. 12/2006 ze dne 30. 8. 2006
s panem Oldřichem Svobodou dohodou ke dni 30.
11. 2006.

18. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na
pronájem nebytových prostor určených pro provozo-
vání občerstvení, o celkové ploše 24, 31 m2, za cenu
450,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou tři měsíce, s účinností od 1. prosince 2006,
s paní Danou Šlampovou.

19. RM po projednání zprávy předložené vedením
ZŠ Komenského „Harmonogram rekonstrukce
a zprovoznění bytu na ZŠ Kom. nám. – nová budova
(usnesení ze 74. schůze RM – konané dne 2. 10.
2006)“ tuto odkládá a ukládá funkcionářům města
prověřit reálný stav bytu a další souvislosti v návaz-
nosti na řešení rozšíření kapacity MŠ Zvídálek.

20. RM po projednání zprávy „Žádost ZŠ Tyršo-
va o schválení změny čerpání rezervního fondu“
schvaluje ZŠ Tyršova změnu čerpání rezervního fon-
du na nákup softwaru ve výši 70 000 Kč a zakoupe-
ní notebooku ve výši 30 000 Kč.

21. RM po projednání zprávy „Žádost ZUŠ Fr.
France o schválení vyřazení investičního majetku“
schvaluje vyřazení tiskárny – inventární číslo 619,
zakoupené 7. 10. 1996 v pořizovací ceně 11 346 Kč
z majetku ZUŠ Fr. France.

22. RM souhlasí s uzavřením provozu Mateřské
školy Zvídálek ve Slavkově u Brna v době vánočních
prázdnin v termínu od 27. 12. 2006 do 2. 1. 2007.

23. RM bere na vědomí zápis č.4/2006 z jednání
Školské rady Základní školy Slavkov u Brna, Tyršo-
va 977, okres Vyškov a zápis č. 5/2006 z jednání

1. řádná schůze RM – dne 20. 11. 2006

1. RM po projednání zprávy Návrh na zřízen měst-
ské policie bere obsah zprávy na vědomí. RM sou-
časně ukládá MěÚ zajistit aktualizovanou detailní
analýzu finanční náročnosti zřízení a provozu měst-
ské policie. RM dále ukládá MěÚ bezprostředně po
schválení rozpočtu města na rok 2007 zadat zpraco-
vání studie kamerového sytému včetně ekonomické

rozvahy zřízení systému a jeho provozu. RM ukládá
starostovi města požádat velitele OO PČR ve Slavko-
vě u Brna o přehled trestné činnosti a přestupků ve
městě Slavkově u Brna, který bude sloužit jako další
vstupní materiál pro řešení problematiky městské po-
licie ve městě.

2. RM odkládá návrh vyhlášky o zřízení městské
policie.

3. RM doporučuje ZM ke schválení soubor rozpo-
čtových opatření RO č. 42/2006 – RO č. 51/2006.

4. RM doporučuje ZM ke schválení následující
doplnění usnesení: ZM schvaluje kladné výsledky
hospodaření příspěvkových organizací zřízených
Městem Slavkovem u Brna vzniklých u hlavní čin-
nosti z příspěvku od zřizovatele za rok 2002, 2003,
2004 a 2005. Město Slavkov u Brna nepožaduje a ne-
požadovalo vrácení ušetřených prostředků z hlavní
činnosti (kladných výsledků hospodaření PO) do roz-

Školské rady Základní školy Slavkov u Brna, Ko-
menského nám. 495, okres Vyškov.

24. RM bere zprávu o činnosti Informačního Re-
gionálního Centra (IRC) za období III. čtvrtletí roku
2006 na vědomí. 

25. RM souhlasí s účastí a prezentací města Slav-
kova u Brna na veletrzích cestovního ruchu v roce
2007 v Brně, Bratislavě a v Praze dle předloženého
návrhu.

26. RM schvaluje dotisk barevného skládacího le-
táku v mutacích ČJ, AJ, NJ, FJ po 2000 ks v celko-
vé ceně 14 756 Kč s úhradou z položky propagace
města.

27. RM schvaluje komisi ve složení: Mgr. Petr Ša-
fář – za Beachvolleyball Slavkov u Brna, Mgr. Jana
Omar – za Historické muzeum ve Slavkově u Brna,
Radoslav Lánský – za TSMS, Ing. Jiří Doležel – za
Město Slavkov u Brna, která bude mít za úkol koor-
dinovat přípravu ME juniorů v beachvolleyballe
v roce 2007.

28. RM velmi kladně hodnotí zodpovědný přístup
kronikářky k podrobným zápisům, za což jí vyslovu-
je upřímné poděkování. 

29. RM nevyhovuje žádosti ARC Kyjov o uspořá-
dání závodů do vrchu v roce 2007.

30. RM nevyhovuje žádosti Václava Kuneše
o možnost uspořádat v roce 2007 jeden závod auto-
mobilů do vrchu.

31. RM ruší komise RM z volebního období
2002–2006 a odvolává jejich členy. RM současně
zřizuje své následující komise: komise výstavby
a rozvoje města, komise kulturní, komise pro sport
a volný čas, komise bytová, komise pro zahraniční
vztahy, komise pro životní prostředí, komise pro re-
generaci městské památkové zóny, redakční rada
Slavkovského zpravodaje, komise pro poskytování
půjček z fondu obnovy, komise legislativně právní,
Sbor pro občanské záležitosti.

32. RM se zabývala stavem Společenského domu
a ukládá funkcionářům města projednat uvedené při-
pomínky se spoluvlastníkem a provozovatelem spo-
lečností PRELAX spol. s r.o. a zve jednatele společ-
nosti Ing. D. Fuska k projednání věcí na schůzi RM.

33. RM souhlasí se sníženou sazbou pro nájem
sálů pro SK Slavkov u Brna za účelem pořádání tra-
dičního plesu dne 10. 2. 2007.

2. schůze RM – dne 4. 12. 2006
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(dokončení ze strany 3)

počtu zřizovatele. Tyto finanční prostředky byly po
schválení v ZM převedeny do fondů jednotlivých or-
ganizací dle usnesení platných v daných letech. Jed-
ná se o následující příspěvkové organizace: Technic-
ké služby Města Slavkova u Brna, Historické
muzeum ve Slavkově u Brna, Základní škola Komen-
ského, Základní škola Tyršova, Základní umělecká
škola Františka France, Mateřská škola Zvídálek,
Dům dětí a mládeže.

5. RM po projednání zprávy „Zahájení záměru
města směnit pozemek p.č. 61 – zastavěná plocha
a nádvoří v k.ú. Slavkov Brna z vlastnictví města“
bere obsah zprávy na vědomí a předkládá ji k vyjá-
dření komisi pro výstavbu a rozvoj města.

6. RM doporučuje ZM schválit po řádném zveřej-
nění záměru odprodej hospodářské budovy na parce-
le p. č. 633/2 v k.ú. Slavkov u Brna (zděná stodola při
Kollárově ulici – vjezd naproti hřbitovní zdi) za cenu
250 000 Kč Daně Dvořákové, Němčany pro stávající
nevyužitelnost a vzhledem ke skutečnosti, že zde
Město Slavkov u Brna nevlastní pozemky pod budo-
vou. RM současně doporučuje ZM schválit dohodu
o finanční náhradě za bezesmluvní užívání pozemků
625/1, 633/2, 625/2 a 633/1 v k.ú. Slavkov u Brna ve
výši 91 250 Kč s paní Danou Dvořákovou, Němčany
za dobu ode dne koupě nemovitosti (26. 1. 2005) do
dne kolaudace vstupu z čelní strany budovy čp.727
(17. 3. 2006) (u poz. p. č. 625/2 a 633/1) a do dne
uzavření smlouvy podle odstavce 1 a usnesení 4.11.1
z XVI. zasedání ZM dne 18. 9. 2006 (u poz. p. č.
625/1 a 633/2).

7. RM projednala za účasti pana Josefa Žemly, čle-
na výboru TJ Sokol Slavkov, možnost nového vstupu
na městské koupaliště z jižní části přes pozemek TJ
Sokol Slavkov a možnost finanční náhrady za užívá-
ní tohoto pozemku. RM současně projednala mož-
nost využívání nově vybudovaného sociálního zaříze-
ní na pozemku TJ Sokol Slavkov za finanční úplatu.

8. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy
s paní Soňou Coufalovou, Slavkov u Brna na proná-
jem části pozemku parc. č. 2690/1 v k.ú. Slavkov
u Brna o výměře cca 90 m2, označené jako zahrádka
č. 23, s ročním nájemným ve výši 126 Kč.

9. RM po projednání žádosti o prodej pozemků
parc. č. 3698/21; 3698/22 a 3698/24 v k.ú. Slavkov
u Brna Pavel Čáslava – Čáslava-Stav předkládá zprá-
vu k vyjádření komisi pro výstavbu a rozvoj města. 

10. RM schvaluje uzavření souhlasného prohláše-
ní, kterým město uzná vlastnictví manželům Ing. Ivu
a Monice Sklenářovým, Brno k ideální jedné polovi-
ně pozemku p.č. 804/3 v k.ú. Slavkov u Brna.

11. RM schvaluje uzavření předložené dohody
o narovnání ve věci fakturace služeb mezi městem,
Marcelou Šlapanskou, Moravské Prusy a Historic-
kým muzeem ve Slavkově u Brna. RM současně
schvaluje přejmenování výdajové položky rozpočtu
města na rok 2006 z Historické muzeum – Napo-
leonské dny na Napoleonské dny.

12. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy
o nájmu polního hnojiště na pozemku parc. č. 3039/1
za 86 250 Kč/rok s pronajímatelem Ondřejem Bedná-
řem, Šlapanice a to s účinností od 1. 1. 2007 na dobu
jednoho roku – do 31. 12. 2007 s podmínkou: nájem-
né bude uhrazeno až po vybudování oplocení. RM
současně ukládá finančnímu odboru zahrnout tyto
prostředky do rozpočtu městapro ro 2007.

13. RM nemá k projednávané zprávě připomínky
a doporučuje ZM zachovat stávající výši poplatků za
komunální odpad. 

14. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 5 ke
smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu pro-
najímatele Poliklinika Slavkov u Brna, Malinovského
551, Slavkov u Brna, ze dne 3. 11. 1997, ve znění po-
zdějších dodatků, uzavřené s Milanem Košťálem,
Slavkov u Brna, řešícím výměnu garáže č. 4 pro sa-
nitní vozidlo za garáž č. 6, s platností od 1. 1. 2007. 

15. RM souhlasí s provedením změny dispoziční-
ho řešení bytů č. 7 a č. 8 v bytovém domě sídliště
Nádražní 1156, za předpokladu splnění podmínek
města jako vlastníka a současně pronajímatele obou
bytů, vydaných pro účely stavebního řízení o povole-
ní stavebních úprav. 

16. RM ukládá MěÚ zahájit jednání s Policií ČR
ve věci uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu ze dne
23. 12. 2006 ve znění pozdějších dodatků, o způsobu
financování zamýšlených stavebních úprav v prona-
jatých nebytových prostorách budovy Palackého
nám. č. p. 65 ve Slavkově u Brna s předpokládanými
náklady do výše max. 220 000 Kč. RM současně
ukládá MěÚ provést výběr dodavatele na provedení
stavby „Nebytové prostory Obvodního oddělení Poli-
cie ČR ve Slavkově u Brna, stavební úpravy“, s reali-
zací v I. čtvrtletí 2007, za předpokladu financování
formou předplaceného nájemného.

17. RM zamítá žádost paní Miloslavy Sigmundo-
vé, nájemce bezbariérového bytu č. 2 na DPS, Polní
1444 ve Slavkově u Brna o prominutí nájmu z bytu
pronajatého od 1. 10. 2006 za měsíc listopad. 

18. RM doporučuje ZM vyhlásit výběrová řízení
na poskytnutí půjček z „Fondu obnovy“ nemovitostí
na území města Slavkova u Brna podle úplného zně-
ní pravidel, schválených na XI. řádném zasedání ZM
dne 20. 6. 2005 vyvěšením na úřední desce, a to 1.
kolo dnem 16. 1. 2007 a 2. kolo dnem 3. 4. 2007. 

19. RM schvaluje jednostranné zvyšování nájem-
ného z bytů v domech ve vlastnictví města Slavkov
u Brna podle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostran-
ném  zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozděj-
ších předpisů, k 1. dubnu 2007. 

20. RM rozhodla o uzavření dodatku č. 2 ke
smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 06/2006
v budově Panského domu, Palackého náměstí 89, na
rozšíření služeb – poskytnutí dvou parkovacích míst
ve dvorní části budovy s firmou UNILES, a.s., Rum-
burk 6000 Kč/rok za jedno parkovací místo, na dobu
neurčitou, s účinností od 1. ledna 2007. 

21. RM rozhodla o uzavření dodatku č. 2 ke
smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 02/2006
v budově Panského domu, Palackého náměstí 89, na
rozšíření služeb – poskytnutí jednoho parkovacího
místa ve dvorní části budovy s firmou NATMAL
s.r.o., Brno 6000 Kč/rok za jedno parkovací místo, na
dobu neurčitou, s účinností od 1. ledna 2007. 

22. RM schvaluje uzavření dohody o náhradě ško-
dy způsobené poškozením stromů dne 3. 2. 2006 ve
znění předloženého návrhu.

23. RM schvaluje pořádání výchovně rekreačního
tábora pro děti v době od 5. 8. 2007–12. 8. 2007 v re-
kreačním středisku Pod Templštýnem, který bude or-
ganizován společně městy Slavkov u Brna a Bučovi-
ce. RM současně souhlasí s uzavřením dohody
s městem Bučovice o pořádání výchovně rekreačního
tábora pro děti v roce 2007. RM dále schvaluje úhra-
du za den pobytu dítěte ve výchovně rekreačním tá-
boře ve výši 80 % denní částky životního minima dí-
těte ve věku od 6 do 15 let, zaokrouhlenou na celé
koruny směrem dolů u rodin, které pobírají dávky po-
moci v hmotné nouzi. Úhradu ve výši plné denní
částky ŽM dítěte ve věku od 6 do 15 let zaokrouhle-
né na celé koruny směrem dolů bude hradit rodina,
která má výživu a základní osobní potřeby zajištěny
vlastními příjmy.

24. RM po projednání zprávy „Žádost DDM
o úpravu rozpočtu“ schvaluje úpravu rozpočtu. Zvý-
šení příjmů na položce zápisné – předškolní děti a do-
spělí o částku 8000 Kč a zvýšení výdajů na položce
OPPP – předškolní děti a dospělí v částce 8000 Kč
v rozpočtu DDM.

25. RM po projednání zprávy „Žádosti ZŠ Ko-
menského o vnitřní přesuny rozpočtu“ schvaluje
vnitřní přesuny rozpočtu ZŠ Komenského z položky
služby do položky oprava a údržba, nejvýše však do

2. schůze RM – dne 4. prosince 2006
částky 100 000 Kč a přesun finančních prostředků
z položky voda ve výši 40 000 Kč do položky plyn –
škola ve výši 20 000 Kč a do položky energie – jídel-
na ve výši 20 000 Kč.

26. RM po projednání zprávy „Žádost ZUŠ Fran-
tiška France o použití zvýšených příjmů“ schvaluje
použití zvýšených příjmů do rozpočtu školy ZUŠ
Františka France a částku 23 000 Kč použít k dokrytí
položky oprava – údržba.

27. RM po projednání zprávy „Žádost ZŠ Komen-
ského o schválení vyřazení investičního majetku“
schvaluje vyřazení počítačové sestavy s tiskárnou –
inventární číslo 6, zakoupené v roce 1997 v pořizo-
vací ceně 70 198,80 Kč a počítačové sestavy – inven-
tární číslo 64, zakoupené v roce 1998 v pořizovací
ceně 24 900 Kč z majetku ZŠ.

28. RM schvaluje zařazení plesu DDM, Komen-
ského nám. 495, Slavkov u Brna v termínu 11. 3.
2007 mezi akce se zvýhodněným nájmem prostor
v Centru Bonaparte.

29. RM projednala návrh odměny ředitelce ZUŠ
Františka France a s navrhovanou odměnou souhlasí.

30. RM stanovuje následující náležitosti pro sva-
tební obřady: den konání svateb – sobota, doba koná-
ní svateb – 9.00 – 14.00, místo konání svateb – ob-
řadní síň Městského úřadu ve Slavkově u Brna,
Palackého nám. 64.

31. RM schvaluje program I. řádného zasedání ZM.
32. RM doporučuje ZM odvolat stávající členy fi-

nančního a kontrolního výboru ZM. RM projednala
návrhy politických stran zastoupených v ZM na slo-
žení finančního a kontrolního výboru ZM. Doporuče-
ní předloží na I. zasedání ZM dne 18. 12. 2006. 

33. RM ukládá odboru IR podat stanovisko k ná-
vrhu řešení problematiky hlučnosti z provozu hřiště
na sídlišti ZH. RM předkládá zprávu k vyjádření ko-
misi pro výstavbu a rozvoj města.

34. RM souhlasí se sníženým nájemným v sálech
Společenského domu Bonaparte pro Moravský ry-
bářský svaz MO Slavkov u Brna na akci „Rybářský
věneček“ konanou dne 20. 1. 2007. 

35. RM souhlasí s bezúplatnou zápůjčkou měst-
ského kina pro konání výroční členské schůze Mo-
ravského rybářského svazu MO Slavkov u Brna dne
24. 3. 2007. 

36. RM vyslovuje poděkování za přípravu a prů-
běh Vzpomínkových akcí 2006 organizátorům a dal-
ším obchodním partnerům. RM vyslovuje poděková-
ní za součinnost při realizaci Vzpomínkových akcí
2006 všem pracovníkům TSMS.

37. RM ukládá funkcionářům města vyžádat si ce-
ník nájemného v Společenském domě Bonaparte pro
rok 2007.

Pozvánka na ples
Město Slavkov u Brna vás srdečně zve na
3. městský ples, který se koná v sobotu 13.
ledna 2007 ve velkém sále Společenského
domu Bonaparte. Začátek ve 20 hodin.
K tanci a poslechu hraje Panorama Vyš-
kov. Bohatá tombola. Vstupné 125 Kč.
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Vánoční koncert ZUŠ
v Brně

Jak se stalo již tradicí, i letos vystoupí ky-
tarový soubor ZUŠ Františka France ze
Slavkova na předvánočním koncertu v Brně,
a to na nám. Svobody v sobotu 23. prosince
v 15 hod. Pod vedením třídního učitele A.
Vodičky zahrají žáci směsici klasického
a moderního repertoáru, letos obohacenou
i dalšími nástroji (keyboard, el. baskytara,
zpěv). Tímto srdečně zveme nejen občany
Slavkova, aby si zpříjemnili předvánoční
shon a na chvíli zapomněli na shánění dár-
ků. Antonín Vodička

Výjimečné hudební
setkání

Stalo se již tradicí, že Základní škola
v Křenovicích ve spolupráci se ZUŠ Fr.
France ve Slavkově u Brna a Obecním úřa-
dem v Křenovicích pořádá každý rok „Mi-
kulášské hudební setkání“ žáků obou škol.
Dopolední výchovný koncert je určen žá-
kům školy, odpolední je věnován široké ve-
řejnosti.

Stejně tomu bylo i letos ve čtvrtek 23.
11., a přesto byl koncert výjimečný. Byl to-
tiž věnován 150. výročí postavení budovy
nynější Základní školy v Křenovicích a její
historii připomněla v průvodním slově kon-
certů i zástupkyně ředitelky školy Mgr. Re-
gina Kokešová.

Podařilo se nám uskutečnit nápad, aby se
v hudebním programu představili i bývalí
žáci, kteří „muzicírování“ zůstali věrni i na-
dále. Nakonec účinkovalo 25 našich součas-
ných žáků a 10 bývalých absolventů. Tak sá-
lem Obecního úřadu na Václavské ulici
v Křenovicích zněly tóny zobcových fléten,
klavíru, keyboardu, kytary, klarinetu, zpěv
a slyšeli jsme skladby různých hudebních
období a žánrů, barokem počínaje až po
současné populární písně nebo filmové me-
lodie. Své umění předvedli sólisté, slyšeli
jsme dueta, ale například i úpravu písní od
BEATLES nebo skupiny ABBA na několik
nástrojů.

„Třešničkou na dortu“ bylo závěrečné vy-
stoupení kapely bývalých absolventů ZUŠ
pod vedením našeho současného žáka To-
máše Svobody, kteří tak předvedli, jak také
lze využít znalostí a dovedností po ukonče-
ní studia na naší škole, pokud žák nesměřu-
je na uměleckou dráhu.

Všichni účinkující byli odměněni kytič-
kou, sladkostí v podobě čokolády, pochva-
lou pana starosty Kolaříka, který ostatně ne-
chyběl nikdy na žádném z koncertů,
a velkým potleskem obecenstva, které zapl-
nilo celý sál, což svědčí o úspěchu a smyslu
celého projektu.

Na závěr bych chtěla velmi poděkovat
také kolegům - učitelům ZUŠ, kteří připra-
vili žáky na tuto akci. Odměnou jim byla ra-
dost jejich svěřenců, kteří se již těší na další
Mikulášské setkání v Křenovicích.

Magda Killarová

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

Představenstvo společnosti Vodovody a ka-
nalizace Vyškov, a.s. rozhodlo na svém zase-
dání 30. 11. 2006 o cenách pro rok 2007. Do-
chází ke zvýšení ceny vodného o 1 Kč/m3

a stočného o 2,50 Kč/m3. Hlavními příčinami
cenového nárůstu je již tradičně zdražení
vstupů – zejména nakupované povrchové
vody o 11 %, elektrické energie o 8 % a sa-
mozřejmě i dalších navazujících dodávek
a služeb. Výraznější zvýšení ceny stočného je
dále způsobeno zvýšenou potřebou tvorby
zdrojů na realizaci projektu „Rekonstrukce
a výstavba vodohospodářské infrastruktury
na okrese Vyškov“, který bude naše společ-
nost realizovat s využitím dotací z EU v le-
tech 2007–2009.

Realizaci tohoto projektu je při tom nutno
chápat jako neopakovatelnou šan-
ci získat pro náš region více jak
380 mil. Kč na dobudování a re-
konstrukci stávající kanalizační
infrastruktury. To co budou muset
naši zákazníci nyní zaplatit „na-
víc“ se jim násobně vrátí v bu-
doucnu. Nevyužili-li bychom nyní této příleži-
tosti, museli bychom jistě těch 380 mil. Kč
investovat z vlastních zdrojů – a ty nevznikají
z ničeho jiného než opět jen z vodného a stoč-
ného vybraného od našich zákazníků. 

Naše ceny i přes toto zvýšení zůstávají vel-
mi blízko průměrům jak v ČR, tak i v našem
regionu. Ve srovnání se společnostmi, které

realizují nebo připravují obdobné projekty,
patří dokonce k těm nižším. Jsme proto pře-
svědčeni, že letošní výraznější zvýšení ceny
vodného a stočného je rozumným krokem,
který přinese úspory našim zákazníkům v bu-
doucnu.

Ceny platné od 1. 1. 2007
bez DPH vãetnû DPH
(Kã/m3) (Kã/m3)

Vodné 27,14 28,50
Stoãné 20,95 22,00
Celkem vodné a stoãné 48,09 50,50

Připomínáme možnost získat důležité infor-
mace, jako je např. kvalita dodávané vody na
stránkách www.vakvyskov.cz. Věříme, že tyto

stránky budou sloužit ke zjedno-
dušení a zkvalitnění našich vzá-
jemných vztahů. Je možné touto
cestou například zadat tzv. samo-
odečet vodoměru nebo se na spo-
lečnost obrátit s jakýmkoliv dota-
zem. Dále doporučujeme našim

odběratelům využít možnost zálohových pla-
teb trvalým příkazem přímo ze svého účtu.
Kontaktujte naše zákaznické centrum: telefon
517 324 930, VoIP 511 111 822, elektronickou
poštou info@vakvyskov.cz. 

Provozní doba zákaznického centra ve Vyš-
kově na ulici Brněnské bude omezena v obdo-
bí od 27. 12. do 29. 12. 2006 od 7 do 14 hodin.

VaK Vyškov, a. s. informuje

Ceny vodného a stočného v roce 2007

Samozřejmostí je přijímání plateb v hotovosti bez poplatku na pokladnách společnosti takto:

zákaznické centrum Vy‰kov, Brnûnská 13 pondûlí aÏ ãtvrtek od 7 do 16 hodin
pátek od 7 do 14 hodin

provozní stfiedisko Slavkov u Brna pondûlí aÏ pátek od 7 do 14 hodin
provozní stfiedisko Buãovice pondûlí aÏ pátek od 7 do 14 hodin

Ing. Vladimír Kramář
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti

Vážení zákazníci, děkujeme vám za dobré ob-
chodní vztahy v roce letošním, přejeme vám pěk-
né Vánoce a těšíme se na spolupráci v roce 2007.

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor život-
ního prostředí oznamuje občanům, že Technic-
ké služby budou prodávat známky na popelni-
ce na I. pololetí roku 2007 v následujících
termínech:

20. a 27. prosinec 2006 8.00–11.30
12.30–16.30

Leden 2007 8.00–11.30
Pondělí a středa 12.30–16.30

Poplatek za komunální odpad (předpoklad)

Týdenní svoz („A“) 750,– Kč
Čtrnáctidenní svoz („C“) 575,– Kč
Měsíční svoz („M“) 510,– Kč
Jednorázový svoz 85,– Kč
Pytlový svoz – pytel 70 l 90,– Kč

V souladu s obecně závaznou vyhláškou
města č. 6/2005 jsou známky z roku 2006
platné do 31. 1. 2007.

Společnost RESPONO, a. s. upravuje pro

rok 2007 některé ceny za svoz komunálního
odpadu. Odbor ŽP i přes toto navýšení navrhl
radě města zachovat poplatek za komunální
odpady ve stávající výši a nárůst nákladů
uhradit z rozpočtu města. Rada tento návrh
přijala a pokud ho schválí zastupitelstvo měs-
ta na svém zasedání, zůstanou ceny známek
stejné, jako v roce 2006 a prodej se uskuteční
v uvedených termínech.

Svoz odpadů o Vánocích a první svoz
v novém roce se posune o jeden den. To zna-
mená, že se uskuteční ve dnech 26.–28. pro-
since a 2.–4. ledna. Další svozy zůstávají
v pravidelných intervalech – pondělí až stře-
da. Čtrnáctidenní svoz (typ „C“) bude probí-
hat opět v lichých týdnech, tzn. první svoz je
2. ledna.

Vážení občané, odbor životního prostředí
vám přeje poklidné prožití vánočních svátků
a do nového roku hodně zdraví, štěstí, lásky
a spokojenosti. Ing. Janeba, odbor ŽP

Prodej známek na popelnice
a svoz odpadů o Vánocích
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Poděkování
občanům Slavkova

Vážení občané města Slavkova u Brna, při-
jměte, prosím, upřímný dík za toleranci, po-
chopení a pomoc v období před a během le-
tošních Vzpomínkových akcí na bitvu tří
císařů u Slavkova. Přestože se poděkování
vztahuje především na obyvatele a podnika-
tele z Palackého náměstí a ulice Husovy, kte-
ří tradičně umožňují konání jarmarku, nelze
pominout ani ostatní spoluobčany, jichž se
dotýká zvýšený ruch a některá omezení v na-
šem městě. 

Věříme, že způsobené „nesnáze“ jsou vy-
váženy pěknými dojmy a zážitky z nabízené-
ho programu. Děkujeme a přejeme všem pří-
jemné prožití svátků vánočních a dobrý vstup
do nového roku.

Historické muzeum ve Slavkově u Brna
Město Slavkov u Brna

Historické muzeum připravilo na poslední mě-
síc letošního roku soutěž pro žáky škol ze Slav-
kova a okolí „O nejkrásněji nazdobený vánoční
stromek“.

Ve dnech 1.–10. prosince se v podzemí slav-
kovského zámku konala floristická Adventní vý-
stava, kterou jsme se rozhodli ozvláštnit dětský-
mi výtvarnými prácemi, a proto jsme vyhlásili
tuto soutěž. Do soutěže se nakonec přihlásilo 12
tříd z 8 škol. Porota složená ze zaměstnanců zám-
ku neměla jednoduchý úkol, ale nakonec 1. mís-
to, a tedy prohlídku celého zámku ZDARMA
a drobné pozornosti získali žáci Základní školy

Poděkování sponzorům
Na organizaci Vzpomínkových akcí 2006 se

podílela celá řada jednotlivců i firem. Každý
z nich svými financemi, prací nebo dobrým ná-
padem přispěl k úspěšnému završení mnohatý-
denní snahy. Rádi bychom jim také tímto způso-
bem poděkovali za spolupráci. 

Agentura Historia, sl. Ardaševová, p. A. Asla-
mas, Bonagro Blažovice, p. F. Bursa, CO útvar
Armády ČR v Bučovicích, p. F. Kopecký, Deník
Rovnost, cimbálová hudba Donava, E-COM
Slavkov u Brna, pí J. Florianová, p. J. Gorbunov,
Grandhotel Brno, Gymnázium Křenová v Brně,
Hotel Kummer Vídeň, Zámecká Černá kuchyně
– p. M. Hrazdílek, Interhotel Voroněž, Jihomo-
ravský kraj, Kiss Hády, pí Kleknerová, Kluby
vojenské historie, p. Krkavec, Městský úřad ve
Slavkově u Brna, Ministerstvo kultury ČR, oby-
vatelé Slavkova u Brna, Oděvy Fajt, Olga Style,
p. S. Paluda, sdružení Per vobis, Policie Slavkov
u Brna, Reistav, Rekonstruktiva, Řeznictví a uze-
nářství Kuda, SSŽ, Střechy 1. slezská, p. M. Ša-
něk, Tabák Petr Šafář, Technické služby města
Slavkova, Tupa Kardašova Řečice, p. Vlček Tva-
rožná, Vrba-Duchoň elektroinstalace, Vydava-
telství Axel Springer, Egmont a Mladá fronta,
VYDOS Vyškov, Zemědělské družstvo Rostěni-
ce, manželé Zieglerovi – rest. Vergoz, Zahradní
centrum Slavkov, Základní škola Komenského,
Základní škola Tyršova.

Děkujeme a přejeme všem příjemné prožití
svátků vánočních a dobrý vstup do nového roku.

Historické muzeum ve Slavkově u Brna
Město Slavkov u Brna

Malinovského ze Slavkova. Na dalších místech
se umístili žáci nižšího stupně víceletého Gym-
názia v Bučovicích a žáci Základní školy Ko-
menského ze Slavkova. 

Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným
školám (ZŠ Tyršova, ZŠ Komenského, ZŠ Mali-
novského – Slavkov; ZŠ 711 a školní družina,
Gymnázium – Bučovice, ZŠ Letonice, ZŠ Kobe-
řice, ZŠ Nesovice) za účast v této soutěži a záro-
veň věříme, že budou i nadále se zámkem spolu-
pracovat.

Mgr. Petr Lukas
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Vyhodnocení soutûÏe O nejkrásnûji nazdoben˘ vánoãní stromek

• Jak vnímáte svou novou funkci?
Jako velký závazek a zodpovědnost,

které jsou s výkonem této funkce spojeny
vůči všem spoluobčanům. Velmi si vážím
důvěry občanů i důvěry kolegů zastupite-
lů, kteří mi dali svůj hlas. Vím, že mě čeká
mnoho práce, úkolů a rozhodování, pevně
však věřím, že tyto díky podpoře a pomo-
ci svého okolí, tj. kolegů radních a zastupitelů,
pracovníků městského úřadu i veřejnosti úspěšně
zvládnu.
• Jak zatím hodnotíte práci nového vedení?

Během tohoto našeho krátkého funkčního ob-
dobí jsme se snažili spolu s místostarostou měs-
ta navázat spolupráci a součinnost se všemi slož-
kami města, tj. odbory městského úřadu
i organizacemi, jejichž zřizovatelem je město.
Jedním z prvních úkolů, které jsme museli
zvládnout, bylo zajistit přípravu a organizaci Vz-
pomínkových akcí 2006. Jak snad konečný vý-
sledek napovídá, důvěra spojená s přenesením
odpovědností na hlavního organizátora těchto
akcí, kterým bylo Historické muzeum ve Slav-
kově u Brna, dohoda o součinnosti s pořadatelem
podobných akcí u Tvarožné a především snaha
o společný cíl, jímž byla programová nabídka
a spokojenost návštěvníků a společná snaha
všech, kteří se na letošních akcích podíleli, při-
nesla kýžený výsledek i dobrý základ na tyto ak-
tivity navázat v budoucnu. Samozřejmostí byla
příprava rozpočtu, resp. Rozpočtového provizo-
ria pro rok 2006 tak, abychom mohli v příštím
roce zahájit přípravu a realizaci akcí z našeho
volebního programu.
• Jaké jsou vaše hlavní záměry a plány nového
volebního období?

Naší jednoznačnou prioritou je systematický
a koncepční přístup k řešení věcí, problémů, ří-
zení a rozvoje města. Chceme vytvářet a dále
rozvíjet podmínky pro život našich spoluobčanů
i návštěvníků našeho krásného města. Chceme
se zabývat otázkou bezpečnosti a dopravní situa-
ce ve městě, analýzou a následně efektivní sprá-
vou majetku města, podporou turistického ruchu,
podporou kultury, sportu a aktivit pro volný čas,
podporou ekologie a životního prostředí, podpo-
rou bydlení, výstavby a rozvoje infrastruktury,
koncepční podporou školství ve městě, podpo-
rou činnosti zájmových sdružení, zlepšenou ko-
munikací s podnikatelskými subjekty, atd. Kon-
krétní kroky a cíle v uvedených oblastech jsme

formulovali do společného programového
prohlášení na období let 2006–2010.
• Počítáte s podporou zájmových organi-
zací?

Chceme i nadále spolupracovat a ještě
více rozvíjet vztahy a spolupráci se všemi
organizacemi, v nichž naši spoluobčané na-
plňují své sportovní, kulturní či jiné spole-

čenské zájmy a aktivity, a reprezentují tak sebe
i město vůči svému i našemu okolí. Zvláště by-
chom chtěli podporovat organizace, které pracují
s mládeží a mají tak výraznou zásluhu na jejich tě-
lesném i duševním vývoji a rozvoji. Všech těchto
aktivit si velice vážíme, stejně jako obětavosti a na-
sazení těch, kteří svůj volný čas tomuto věnují.  
• Jaké jsou plány na nejbližší období, tedy na
rok 2007?

Přistoupit k zahájení některých již dříve při-
pravených akcí, jako je rekonstrukce ČOV
v rámci Projektu odkanalizování okresu Vyškov
realizovaného obchodní společností Vodovody
a kanalizace Vyškov, a. s., dále zahájení záměru
revitalizace sídliště Zlatá Hora i sídliště Nádraž-
ní, řešení problematiky dopravy především
v centru města, rozdělení Historického muzea ve
Slavkově u Brna, z důvodu velkého množství
činnosti a aktivit, které tato příspěvková organi-
zace města zajišťuje, na dva samostatné subjekty.
Neprodleně zahájit koncepční řešení bytového
fondu v majetku města, atd. Úkolů, které nás če-
kají, je opravdu mnoho.
• Dočkáme se ve městě obecní policie?

Zde se jedná o poměrně zásadní a dlouhodobý
problém, který řešila již zastupitelstva minulá. Cí-
lem snah města je vytvořit pro naše spoluobčany
podmínky pro bezpečné a klidné žití a ochranu ve-
řejného i soukromého majetku. Rozdílnost názorů
jednotlivých členů ZM na uvedenou, nutno podo-
tknout složitou, problematiku, však prozatím ne-
vedla k definitivnímu rozhodnutí obecní policii
zřídit. Můj osobní názor je tuto policii ve městě
zřídit, náklady na její provoz sanovat z výnosů ze
zpoplatněného parkování v centru města a násled-
ně v dalším kroku postupně instalovat v nejriziko-
vějších lokalitách bezpečnostní kamery. Klady
všech jednotlivých prvků bezpečnosti, jejich práv-
ní a především finanční dopady na chod a rozpo-
čet města se v současné době znovu analyzují tak,
aby rozhodnutí v těchto věcech mohla padnout co
nejdříve.

Děkuji za rozhovor. (red)

Jednoznačnou prioritou je další zlepšování
podmínek pro život v našem městě

V listopadu byl na ustavujícím zasedání zastupitelstva města zvolen starosta města.
Položili jsme proto několik otázek nově zvolenénu starostovi Ing. Ivanu Charvátovi.

Stromky v podzemí zámku

Ing. I. Charvát
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444. platícím návštěvníkem
zámku, a tím i výhercem vy-
hlášené soutěže se stal pan Pa-
vel Jonas z Horákova. Byl jed-
ním z posledních sobotních
návštěvníků, přišel v době, kdy
jsme se již domnívali, že tento
okamžik nastane až příští den.
Pan Jonas byl natolik roze-
chvělý z výhry, že jsme s ním
ani nemohli udělat rozhovor,
později nám však zaslal níže
uvedený dopis:

„Vážení zaměstnanci zámku ve Slavkově,
velice vám děkuji za zpříjemnění dnešního

dne výhrou, a to možností strávení dvou nocí
ve 4-hvězdičkovém hotelu Kummer ve Vídni.

Americký pěvecký
sbor Carthage

V rámci svého koncertního turné vystou-
pí mimořádně na slavkovském zámku ame-
rický pěvecký sbor Carthage. Jedná se
o 40členný sbor, v jejichž repertoáru jsou
zejména gospely, americké lidové písně, ale
také písně z tvorby Antonína Dvořáka nebo
české lidové písně. 

Koncert se uskuteční v neděli 28. ledna
2007. Začátek koncertu je plánován na 14.
hodinu, ale protože jsou některé detaily ješ-
tě v jednání, prosíme o sledování našich pla-
kátů nebo informací v denním tisku (Deník
Rovnost, páteční Vyškovské noviny).

Historické muzeum ve Slavkově u Brna

V˘herce soutûÏe o pobyt ve vídeÀském hotelu Kummer
Výhra mě mile zaskočila, úplně
jsem na tuto možnost zapomněl,
o to však bylo moje překvapení
větší. Jsem naprosto nadšen.

Nádherný byl i celý program
a organizace Vzpomínkových
akcí ve Slavkově. 

Ještě jednou moc děkuji za
báječnou výhru a děkuji všem
zaměstnancům zámku, kteří mi
blahopřáli a mile se ke mně cho-
vali.

Pavel Jonas, Horákov“
Rádi dodáváme, že cenu věnoval Historic-

kému muzeu ve Slavkově právě pro tuto sou-
těž Grandhotel Brno.

Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Vánoce na zámku – obrazová reportáž

Vystoupení dětského folklorního souboru Křenováček

Vystoupení folklorního souboru Skoroňáček v podzemí zámku

Kníže Liechtenstein s dětmi na návštěvě slavkovského zámku v doprovodu Jany Omar a Stanislava Juránka

Cimbálová muzika Donava

Aleksej Aslamas, Jurij Gorbunov

Ukázka řemeslné práce

Adventní výzdoba zámku

Dětské soutěže na zámku

Divadelní soubor Gymnázia na Křenové, Brno

Výherce Pavel Jonas
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Provoz městské
knihovny v prosinci

Upozorňujeme vážené čtenáře a návštěv-
níky městské knihovny na omezení provo-
zu v prosinci letošního roku. Knihovna
bude uzavřená od čtvrtka 21. 12. do kon-
ce roku 2006. Provoz knihovny bude opět
zahájen v úterý 2. 1. 2007.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem
našim příznivcům příjemné a klidné prožití
svátků vánočních i novoročních.

Mgr. Jiří Blažek
Městská knihovna ve Slavkově u Brna

Brabcová, Eva: Žena, s.r.o. – humorné
a s nadhledem psané lehké ponaučení, jak hledat,
přebírat a zvažovat, který ze všech mužů okolo
by mohl být ten pravý – aby to nakonec dopadlo
úplně jinak… Třicátnice Agáta řeší totéž, jen si
už připadá moc zkušená na to, aby se do vztahu
vrhala bez rozmyslu. Osud ale rozhodne za ni….

Cornwell, Bernard: Sharpův tygr – touto kni-
hou zahajuje Cornwell mnohadílný seriál příhod
vojáka britské armády Richarda Sharpa, pro-
střednictvím jehož dobrodružných osudů provází
autor čtenáře historií pohnutých let v období
1799 až 1820. Je to doba vojenských tažení,
dlouhých obléhání a slavných bitev; doba napo-
leonských válek, ale také bojů britských koloni-
álních vojsk o ovládnutí Indie. A právě zde, v In-
dii, příběhy Richarda Sharpa začínají. 

McBain, Ed: Poldové – není to přízrak, ale
vysoký blonďák s naslouchátkem v uchu. Hluchý.
Carella a detektivové z 87. revíru řeší další pří-

pad. A zdá se, že jejich protivníkem není ledaja-
ký, náhodný zločinec. Vše nasvědčuje tomu, že se
po osmi letech vrátil Hluchý…

Kubátová, Táňa: Záruční list na život – jed-
natřicetiletá Jarka má starostí plnou hlavu a part-
nerský vztah se jí do života rozhodně nevejde. Te-
lefonáty muže, kterého náhodně potkala na ulici,
jí vstoupí do života zcela nečekaně. Zrodí se mezi
nimi kamarádství, neboť spolehlivá anonymita
vzájemných hovorů je oba zláká k nebývalé otev-
řenosti. Jenže co se stane poté, co jeden z nich
zjistí náhodně totožnost toho druhého?

Drobný, Milan: Časy balení a kalení – vyprá-
vění populárního a stále aktivního zpěváka
o svých začátcích, které prožíval společně s dal-
šími známými zpěváky a herci. Rozvíjející se
kariéry dnes vážených osobností naší populární
kultury byly lemovány mnoha kuriózními a vese-
lými příhodami, které autoři zaznamenali k potě-
še a zavzpomínání čtenářů. Doprovozeno dnes již
vzácným fotografickým materiálem. 

Největší kniha nápadů 1 – v knize najdete ná-
vody, jak sami vyrobit drobné dárky nebo jak na-
zdobit stůl nebo dům. Také si můžete vyrobit
hračky, s kterými si budete hrát. A také si tu mů-
žete vyrobit něco pěkného pro každé roční obdo-
bí, např. na jaře meteorologickou stanici, na léto
ovocné tácky, na podzim zvonkohru a na zimu
ozdobné svíčky. Nápadů je tu opravdu hodně
a u každého máte i napsáno, jak je náročný, kolik
vám zabere času a co na něj budete potřebovat. 

Úplný seznam všech nových knih v městské
knihovně lze získat elektronickou poštou (e-mai-
lem). V případě zájmu o tuto službu pište, pro-
sím, na adresu: blazek@zamek-slavkov.cz

Mgr. Jiří Blažek
Městská knihovna ve Slavkově u Brna

Nové knihy V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

Poklady nejen z depozitářů (46)
Pohlednice (pokračování)

LULEČ
Obec leží cca 6,7 km jihozápadně

od Vyškova. Svůj název získala od
osobního jména Lulek. Do r. 1925 se obec úřed-
ně jmenovala Lulč. 

Nejstarší písemné zprávy pocházejí ze 14. sto-
letí. V r. 1349 se píše o Fridrichovi z Lulče, 1353
o Luckovi a Čeňkovi z Lulče. 1406 Děrloch
z Lulče prodal svůj podíl na hradě, dvoru a jiném
zboží (=majetku) Bedřichovi st. z Lulče. Zbytky
hradu, dnes nazývané Starý zámek, jsou ještě pa-
trné u kostela sv. Martina. Jeho jádrem byl vyvý-
šený čtvercový prostor o rozměrech cca 30x30 m,
který byl obklopený příkopem a vnějším valem,
širokým asi 8 m. V roce 1408 byl hrádek pobořen,
r. 1418 se však hovoří již zase o hradu v Lulči.
V roce 1523 je hrad uváděn již jako pustý. 

Z 15. století existuje poměrně málo zpráv
o této obci. V r. 1480 prodala Eliška z Lulče ves
s hradem, dvěma dvory, kostelním podacím a ka-
planstvím Václavu z Ludanic. 1523 Luleč získá-
vá Jan Plzák ze Zdenína. V letech 1635–1773
patřila Luleč společně s Habrovanami k jezuitské
koleji v Uherském Hradišti. 1750 se v Lulči ho-
voří o panském dvoře. V první polovině 19. sto-
letí byla obec proslulá chovem koní. 

K nejvýznamnějším památkám patří farní kos-
tel sv. Martina, postavený v letech 1751–1753,
s věží přistavenou 1826. Na zdi kostela je umís-
těna pamětní deska se jmény maminky a sestry
hudebního skladatele Zdeňka Fibicha. Dále se
zde nachází kostel sv. Isidora z r. 1739 – nejprve
postavený jako kaple a v r. 1783 rozšířený na
kostel a zvonička na návsi z r. 1826. Budova fary
pochází z r. 1831. K dalším památkám patří so-
cha sv. Jana Nepomuckého z r. 1722 a kamenný
kříž ze druhé pol. 18. stol. Od roku 1846 se
v obci nacházela škola. V r. 1884 byla rozšířena
na dvojtřídní, 1886 na trojtřídní. V současné době
škola v obci není. V roce 1939 bylo otevřeno
v místech bývalého lomu koupaliště Libuše. 

Pohlednice Lulče jsou ve sbírkovém fondu His-
torického muzea ve Slavkově u Brna zastoupeny
poměrně hojně. Žádná z nich však není barevná.
Nejstarší dopisnice, která byla odeslaná 8. 6.
1900 představuje dálkové pohledy na obec
a myslivnu. Další dopisnice z poč. 20. století
a čtyři pohlednice z 20. a 30. let 20. století zo-
brazují kostel sv. Martina na Liliové hoře. Pět po-
hlednic z let 1915–1940 ukazuje dálkové pohledy
na obec. 11 pohlednic z I. poloviny 20. století pak
znázorňuje zajímavá místa v obci – kostel sv. Isi-
dora, školu, faru, záběry na náves a vilu Boženu.
Poslední soubor 10 pohlednic připomíná koupa-
liště U Libuše z různých pohledů. 

LYSOVICE
Obec leží 11 km jižně od Vyš-

kova. Svůj název získala od osob-
ního jména Lys. Lysovice pravdě-
podobně patřily již před rokem
1346 dominikánskému klášteru u sv. Kateřiny
v Olomouci. První písemná zmínka však pochá-
zí až z roku 1465, kdy je obec – Lissiwicz popi-
sována v souvislosti s poplatky olomouckému
biskupství. Další zpráva z r. 1519 mluví o obci
a placení daní. V roce 1685 Lysovice odkoupil
tehdejší majitel slavkovského panství Dominik
Ondřej z Kounic. 

V roce 1900 žilo v Lysovicích 420 obyvatel –
všichni byli výhradně německé národnosti. Od

Pohled na Luleč s kostelem sv. Martina z poč. 20. století Dálkový pohled na Lysovice z 50. let 20. století

r. 1846 zde byla škola. Německá škola byla pů-
vodně jednotřídní, v r. 1918 sem byla z Vyško-
va přeložena německá měšťanská škola. Po dru-
hé světové válce byli Němci odsunuti a obec
byla osídlena českým obyvatelstvem. Česká
škola byla v Lysovicích otevřena až v roce 1945.
V současné době škola v obci není.

K památkám patří kostel Nejsvětějšího Srdce
Páně, který se začal stavět v r. 1923 a byl vy-
svěcen 2. 7. 1924, socha sv. Jana Nepomuckého
na návsi z r. 1732 a několik usedlostí s žudry.
Lysovice byly vyhláškou MK ČR č. 249/1995
Sb. ze dne 22. 9. 1995 prohlášeny památkovou
zónou.

Ve sbírkách HM se nachází pouze jedna po-
hlednice z 50. let 20. století s dálkovým pohle-
dem na obec.

PhDr. Vladimíra Zichová, HM
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Informace ze Základní ‰koly Komenského námûstí

Ve čtvrtek 14. prosince proběhl na naší ško-
le ZŠ Komenského nám. den otevřených dveří
pod názvem Vánoce aneb Čas pohádek a her.
Na jeho přípravě se podíleli žáci i učitelé a dali
si opravdu záležet. Chtěli jsme dětem i jejich
rodičům zpříjemnit předvánoční čas a zároveň
i prezentovat naši školu, ukázat jaké možnosti
žáci u nás mají.

Program začínal již v 15 hod. V odborné pra-
covně prvního stupně nás vánočně naladila po-
hádka „Jak šli na kočičí koření“ v podání dra-
matického kroužku žáků 4. a 5. tříd. Zazněly
i vánoční písně a koledy. Poté se děti podle
věku i zájmů rozešly. Ti nejmladší zůstali
v prvních a druhých třídách, starší odešli do tě-
locvičen a odborných pracoven. Všude bylo co
dělat. Mladší skládali pohádky, vytvářeli papí-
rové figurky, vymalovávali obrázky, prokazo-
vali znalosti z matematiky. Ve sportovní hale se
hrál florbal, fotbal, zdolávaly se překážky,
v gymnastickém sále se cvičilo na kladině i se
sportovní sadou Vario.

Až do 18 hodin mohli příchozí v odborné
pracovně přírodopisu zkoumat pod mikrosko-
pem těla z rostlinné i živočišné říše, získat nové

Němčina jinak
Zajímavou a jedinečnou akci navštívili za-

čátkem prosince žáci 8. ročníku ZŠ Komen-
ského. Jednalo se o koncert německého skla-
datele a písničkáře Uweho Kinda. Uwe Kind
žije v New Yorku a věnuje se novým kreativ-
ním metodám pro výuku německého jazyka.
Je autorem sbírky písniček pro děti „Eine
kleine Deutschmusik.“ Koncert pro žáky učí-
cí se německy zprostředkoval Goethe Institut
ve spolupráci se ZŠ Antonínská v Brně.

Na koncertu Uweho Kinda se rozhodně ni-
kdo nenudil. A taky si nikdo v klidu nepose-
děl. Posluchači byli neustále vyzýváni ke
spolupráci pobídkou „mitmachen, mitma-
chen.“ Za chvíli se v sále tančilo, tleskalo,
mávalo či rapovalo. A německy rozuměli jak
starší žáci, tak i ti mladší. Uwe Kind svými
písničkami a ukázkami určitě všechny nadc-
hl. A co je nejlepší? V hodinách si můžeme
všechny písničky z koncertu zazpívat a za-
tancovat!

PhDr. H. Sokoltová

Je krásné odpoledne, svítí sluníčko
a vychovatelky spolu s šedesáti dětmi od-
jíždějí na další z výletů. Tentokrát do Brna
na hrad Špilberk, kde v současné době
probíhá výstava s názvem „Sága morav-
ských Přemyslovců“. Máme povolení pro
vjezd autobusu až přímo na hrad. Všichni
se již moc těšíme.

Lektorka nás už čeká a rozděluje žáky
do dvou skupin. První třída odchází do hra-
vé dílny a starší žáci již přímo k expozici.
Zde se děti přiměřeně k věku dozvídají o životě
ve středověku. Seznamují se s ochranou a sprá-
vou země, osídlením, životem v klášterech,
v biskupstvích i ve městech a na vesnici. Děti
vše zajímá a na otázky lektorky správně odpoví-
dají – vždyť toto období českých dějin probíráme
v ŠD hravou formou již od začátku listopadu.

Pozvánka
ZŠ Komenského pořádá dne 26. ledna ve

20 hodin 2. školní společenský ples. K tan-
ci zahraje skupina Quantum z Olomouce,
připravena je bohatá tombola. Předprodej
vstupenek v ředitelně ZŠ.

Srdečně vás zve vedení ZŠ Komenského

poznatky o svém těle, dělat pokusy z různých
oblastí přírodních zákonů v pracovně fyziky,
vytvořit si vlastní výrobek v keramické dílně,
vyzkoušet netradiční materiály ve výtvarné
pracovně, okusit záludnosti křížovek a doplňo-
vaček v anglickém jazyce nebo se posadit v po-
čítačové pracovně ke klávesnici a hrát si na
grafika. 

Součástí těchto činností bylo i plnění úkolů.
Za správně splněný úkol získal každý „kome-
ňáčka“, kterého mohl na závěr proměnit za
sladkost. Vhod přišlo i malé občerstvení ve
cvičné kuchyni. Sedmáci zde z pomazánek vy-
tvořili kulinářské ochutnávky.

V 17 hod. pokračoval program ve sportovní
hale vystoupením mladých gymnastek a krouž-
ku country tanců.

Zkrátka, možností k seznámení a prohlédnu-
tí celého areálu školy bylo dost a my doufáme,
že jsme děti i jejich rodiče přesvědčili o vše-
strannosti naší výuky. Ale než zase začnou
školní povinnosti všedních dnů, čeká nás pří-
jemné období Vánoc. Přejeme tedy všem poho-
dové a radostné prožití těchto svátků.

vedení ZŠ Komenského

Vánoce aneb Čas pohádek a her

Dostáváme „Přemyslovské svitky“,
vtipně zpracované noviny ze dne 4. 8.
roku 1306. Na první straně se dozvídáme
o úkladné vraždě Václava III. a o tom, že
vypukla epidemie moru. 

Hravá dílna navazuje na výstavu. Zde
zařazujeme oblečení šlechticů do různého
období, doplňujeme středověké texty
a historické zprávy, skládáme kostky
a puzzle se středověkou tematikou. 

Po skončení výstavy dostáváme pro
děti pracovní listy, kterými prohloubíme zna-
losti a poznatky z výstavy. A nyní rychle domů,
pochlubit se rodičům svými zážitky z výletu.
Ten další nás čekal 18. prosince. Jeli jsme do
Janáčkova divadla na baletní představení Lous-
káček.

Za ŠD D. Andrlová

Sága moravských Přemyslovců

Vánoční program CČSH
Adventní a vánoční bohoslužby Církve česko-

slovenské husitské ve Slavkově u Brna, s vysluho-
váním večeře Páně:

Adventní – Penzion, ul. Polní 1444
čt 21. 12. v 10 h
Vánoční – Husův sbor, ul. Jiráskova 959:
24. 12. ve 22.00 h, „půlnoční“ 
26. 12. a 31. 12. v 8.30 h
Sestry a bratři, přátelé, kéž i my se nebojíme

a uchováme si důvěru, jakou nalézáme u Marie,
matky Ježíšovy, která spolehla na slova anděla
Gabriela: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla mi-
lost u Boha…“ (Lukáš 1, 30); zachováme víru
v dar dobrých dnů – ještě před jejich „narozením“
– i v roce 2007. 

To nám všem přeje Milan Vostřel, farář

Církev adventistů s. d.
„Proud, který již uplynul, se zpátky přivolat

nedá, chvíle, jež minula, se nemůže vrátit zpět.“
(Ovidius) – „Nevzpomínejte na věci dřívější, o mi-
nulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nové-
ho a už to raší…“ (Bible – Izajáš 43,18-19)

Přejeme vám úspěšné vykročení do nového roku
a všech 365 dní naplněných pokojem v srdci
a úsměvem na tváři.

CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. se schází k so-
botním bohoslužbám ve Slavkově dvakrát v měsí-
ci. Zveme vás na soboty 6. a 20. 1. na adresu Li-
dická 307. Začínáme v 9 hodin společným studiem
Božího slova a od 10.30 následuje úvaha nad bib-
lickým textem. Kontakt na tel.: 544 227 308 (kaza-
tel Roman Mach), http://www.casd.cz
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Ve středu 13. prosince se žáci 7.–9. ročníku
ZŠ Tyršova Slavkov zúčastnili zájezdu do
předvánoční Vídně. Autobusem pana Učně
z Nesovic se za tři hodiny dostali až k branám
Schönbrunnu. Prohlédli si vánoční stánky na
nádvoří, ochutnali místní preclíky, pečené
brambory i kaštany, koupili drobné dárky
a společně se vyfotili před mohutným vánoč-
ním stromem.

Před polednem se přesunuli do Dětského
muzea. Zde jsou k vidění hračky, oblečení
a předměty denní potřeby dětí z rodiny Habs-
burků. Naši žáci procházeli jednotlivé místnos-
ti, zkoušeli paruky i hermelínové pláště, do ru-
kou brali dřevěné hračky, prostírali slavnostní
tabuli v jídelně, na modely těla přikládali
„magnetické“ pijavice a přitom přebíhali z jed-
né místnosti do druhé, protože k vidění byly
opravdu zajímavé kousky. To nejlepší je ale če-
kalo na závěr. V přijímací hale visely na ra-

Žáci ZŠ Tyršova ve Vídni – projekt EU
mínkách dobové kostýmy, v zásuvkách se po-
valovaly bílé paruky a další nezbytné doplňky
a děti si všechnu tuto nádheru mohly vyzkou-
šet. Tak tohle si opravdu užily!

Odpoledne žáci sedmých a osmých ročníků
navštívili partnerskou školu, kde navázali prv-
ní kontakty s rakouskými dětmi, vyměnili si
adresy, procvičili se v angličtině a němčině
a společně si zasportovali. Deváťáci se vydali
na procházku centrem města. Prohlédli si bu-
dovu parlamentu, radnice, univerzity, Svatoště-
pánskou katedrálu a prošli okolo Hofburgu.
Nejvíce času věnovali prohlídce tradičního vá-
nočního trhu před radnicí. A bylo na co se dí-
vat! V budově radnice pak byla připravena pra-
covní dílna pro menší děti. Naši deváťáci
s úsměvem na rtech pozorovali, jak malí špun-
ti pečou cukroví či vyrábí drobné dárečky.

Adventní Vídeň všechny okouzlila. 
Š. Navrátilová a J. Opletalová

Ve škole ve Vídni Móda minulých století Další fotografie na www.zsslavkov.cz

Zprávy ze Základní ‰koly Tyr‰ova www.zsslavkov.cz

Informace ze Z· Tyr‰ova
První tfiída – den otevfien˘ch dvefií

Ve čtvrtek 18. ledna 2007 se uskuteční
den otevřených dveří v první třídě. Zájem-
ci se mohou přijít podívat v 8 h a v 9 h pří-
mo do výuky a seznámit se tak s jejím prů-
během. 

Ples ‰koly
V sobotu 27. ledna 2007 pořádá naše

škola a Klub přátel školy tradiční školní
ples. Začátek plesu je ve 20 h ve Společen-
ském centru Bonaparte. Bohatá tombola.
K tanci a poslechu hraje skupina Relax.
Vstupné včetně místenky 100 Kč. Předpro-
dej vstupenek v ředitelně školy od pondělí
8. ledna. Srdečně zvou pořadatelé.

V. Soukop

Místostarosta Ing. Doležel blahopřeje jedna-
telce Agentury Historia Marcele Šlapanské,
která po úspěšných Napoleonských dnech po-
tvrdila v zimě svoji profesionalitu zajištěním
a organizací vojenských pochodů a vojenské-
ho programu. „Laťka je nasazená vysoko, tě-
šíme se na další spolupráci v příštím roce“,
loučil se s p. Šlapanskou p. místostarosta.

Pozvánka na veletrh Regiontour
Historickému muzeu se

v uplynulém roce podařilo
prezentovat se vlastním stán-
kem na významném veletr-
hu turistiky Regiontour
v Brně. Bylo to možné díky
podpoře, vstřícnosti a barte-
ru se společností BVV a. s.,
protože muzeum samo nemá ve svém rozpo-
čtu na tuto poměrně nákladnou prezentaci
prostředky. Spolupráce přinesla své výsledky
v rekordní návštěvnosti zámku a jeho akcí po
celý rok 2006, proto bude Historické muzeum
v samostatné prezentaci na lednovém veletr-
hu pokračovat, opět díky barteru se společ-
ností BVV a. s. Zveme proto všechny k ná-
vštěvě našeho stánku ve dnech 11.–14. ledna
na brněnském výstavišti.

Mgr. Jana Omar, HM ve Slavkově u Brna

Redakce Slavkovského zpravodaje přeje všem
svým čtenářům hodně zdraví, štěstí, lásky

a úspěchů v novém roce 2007PF 2007
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Tradiční vánoční koncert ZUŠ Františka France
se uskutečnil v pátek 15. prosince v 17.30 hodin v sále ZUŠ. Všichni účinkující (asi 60 žáků)

zde předvedli velmi pěkné a hodnotné výkony. Zcela zaplněný sál (asi 200 posluchačů) odmě-
ňoval koncertující žáky nadšeným potleskem. 
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V sobotu 2. prosince převzal kolektiv TSMS dvě nová nákladní vozidla. Jedná se o Renault Mid-
lum s hákovým nakladačem kontejnerů s užitečnou hmotností více než 4,5 tuny o objemu až 11 m3

a malé komunální vozidlo s užitečnou hmotností 680 kg – sklápěč. Oba vozy splňují nejmoderněj-
ší provozní požadavky. Tato technika nahradí stávající nákladní vozidlo Avia staré 27 let a traktor
Zetor starý 33 let. Technika byla pořízena výhodnou formo operativního pronájmu v rámci pro-
jektu Čisté město. Tento projekt přináší městům a obcím mimo výhodného financování komunál-
ní techniky možnost spolupracovat na ucelených programech v oblasti podpory a rozvoje životní-
ho prostředí. Slavkov u Brna tak nejen ušetří až 30 % nákladů souvisejících s pořízením
a provozem potřebné techniky, ale získává i finanční prostředky na zvelebení města. 

Nová technika
pro TSMS

Tato nabídka platí

od 21.12. 2006

do 3. 1. 2007

Když jsme na začátku roku 2006 pořádali výstavu k pětiletému výročí
našeho divadla, odpovídali jsme na dotazy návštěvníků – kdy chystáme
další představení, že se bude konat pravděpodobně na podzim. A protože
sliby se mají plnit, oznamujeme tedy, že sice se zpožděním, ale přece jen
se blíží čas nového představení. Nechceme být troškaři, a proto připravuje-
me celovečerní představení sestávající ze dvou her ze života kdysi nejzná-
mější, dnes již zapomenuté divadelní postavy – Kašpárka. 

Nedejte se zmást názvem, nejedná se o pohádku, ale o hry s dospělým
Kašpárkem. Proto také vzhledem k tématu a délce (něco přes 2 hodiny) je
představení určeno mládeži a dospělým, pro předškolní děti určitě ne. 

Při představení „Kašpárkova dobrodružství“ uvidíte komedii ze škol-
ního prostředí „Kašpárek na gymnáziu aneb Pomóóc, ve sklepě je
drak!“ a dále sci-fi komedii „Kašpárkův výlet do XXX. století.“ Před-
stavení jsou plánovaná v těchto termínech:

Premiéra – sobota 20. ledna v 19 hod.
1. repríza – sobota 27. ledna v 19 hod.
2. repríza – neděle 28. ledna v 15 hod.
3. repríza – sobota 3. února v 19 hod.
4. repríza – neděle 4. února v 15 hod.
Derniéra – sobota 10. února ve 14 hod. (začátek je posunutý kvůli

plesu)
Nové návštěvníky divadla upozorňujeme, že představení se konají

v sále v 1. patře římskokatolické fary ve Slavkově u Brna, a to v části
přístupné veřejnosti, tj. za kostelem levý vchod (od ZŠ Komenského). Po
zkušenosti z loňska, kdy byl sál zcela zaplněn již 15 minut před představe-
ním, doporučujeme přijít dříve. Otevíráme 30 minut před představením.

O případných změnách představení se dovíte v nedělních ohláškách
v kostele, ale také na webových stránkách divadla, na které se dostanete
buď přes stránky farnosti v rubrice „Život farnosti“ nebo přímo http:\\ sim-
salabim.spolecenstvi.com

Těšíme se na vás, vaši Simsalabimáci

Pozvánka na nové pfiedstavení „Divadla Simsala Bim”

Občanské sdružení Život
a zdraví vás zve k cyklu
přednášek pro veřejnost pod
názvem

NEW START ZA ZDRAVÍM
23. ledna 2007

NEW START za zdravím 
20. února 2007

Prevence civilizačních chorob
20. března 2007

Zabiják cholesterol
17. dubna 2007

Vyvážená strava 
V uvedené úterky vždy v 18 hodin v sále

nad zubní ordinací, Lidická 307, Slavkov.
Vstup zdarma. Přednáší PharmDr.

Hana Machová (absolventka Farmaceu-
tické fakulty Univerzity Karlovy, studijní
pobyt na Newbold College v Anglii v le-
tech 1998–2000, nyní lékárnice v Zámecké
lékárně ve Slavkově).

Přednášky budou doplněny projekcí
a také přípravou a ochutnávkou zdra-
vých jídel. Srdečně zveme všechny, kdo
chtějí žít zdravěji a lépe!

Asi každý známe ze svého okolí někoho, kdo
právě bojuje s nějakou těžkou chorobou.

Nejčastější příčinou smrti v ČR jsou kardiova-
skulární choroby, v r. 2004 to bylo 51,4 % všech
úmrtí. Na 2. místě jsou nádorová onemocnění –
27,2 %. V posledních letech mírně klesá úmrtnost
na onemocnění srdce a cév, ale každoročně stoupá
počet úmrtí na rakovinu. Obrovsky se také zvyšuje
počet nemocných cukrovkou. Za posledních 30 let
se výskyt cukrovky u nás více než zdvojnásobil.

Jsou to varující čísla. Odborníci uvádějí, že zdra-
votní stav obecně je z 50 % dán naším životním sty-

lem, z 20 % genetickými faktory, z 20 % životním
prostředím, a jen z 10 % zdravotní péčí. Výše jme-
novaná onemocnění se řadí mezi tzv. civilizační
choroby a jsou velmi ovlivnitelná – až ze 70 % ži-
votním stylem. Do značné míry tedy závisí na kaž-
dém z nás, jak dlouho a v jaké zdravotní kondici bu-
deme žít. Možná, že mnohý z nás by chtěl svou
životosprávu změnit, ale neví, jak na to.

Občanské sdružení Život a zdraví přichází s cyk-
lem přednášek „NEW START ZA ZDRAVÍM“ (viz
článek nahoře). Přednášet bude PharmDr. Hana
Machová, která vystudovala Farmaceutickou fakul-

Pozvání na přednášky o zdravém životním stylu
tu UK, pobývala na studijním pobytu na Newbold
College v Anglii v letech 1998–2000 a nyní pracu-
je jako lékárnice v Zámecké lékárně ve Slavkově.

Spojení NEW START je tzv. akronym – každé
písmeno těchto dvou slov v sobě nese svůj vlastní
význam, zde tedy důležitou zásadu zdravého způ-
sobu života. V překladu totéž zároveň znamená
nový začátek nebo nový start. Nyní, na prahu nové-
ho roku, kdy si mnozí dáváme svá novoroční před-
sevzetí, je k tomu zvlášť vhodná příležitost. Přeje-
me vám v novém roce 2007 hodně zdraví, radosti
a uspokojení. PharmDr. Hana Machová
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Kdysi žila jedna zbožná stará paní, která se
každý den několik hodin modlila. Jednoho
dne při modlitbě uslyšela Boží hlas, který jí
oznámil: „Dnes tě přijdu navštívit.“ Dokáže-
te si představit, jaká to pro ni byla pocta a ra-
dost. Honem se vrhla do uklízení a leštění,
aby všechno bylo, jak se patří. Také bylo za-
potřebí připravit vzácnému hostu pohoštění,
a tak horečně hnětla těsto a pekla cukroví.
Když byla se vším hotova, oblékla si sváteč-
ní šaty a netrpělivě vyhlížela Boha. 

Po chvíli kdosi zaklepal na dveře. Stará
paní spěchala ke dveřím. Ale stála za nimi
jen sousedka. Prý by potřebovala špetku soli,
protože jí došla. Paní ji okřikla: „Musíš mě
s takovou hloupostí zdržovat právě teď? Če-
kám na Boha. Má tu být každou chvíli. Přijď
někdy jindy.“ A zabouchla překvapené sou-
sedce dveře před nosem.

Netrvalo dlouho a opět se ozvalo klepání.
Paní se rychle podívala do zrcadla, upravila
si vlasy a šaty a spěchala ke dveřím. Kdo to
bude? Nějaký chlapec zachumlaný v saku,
které mu bylo příliš velké. Prodával levné
knoflíky a mýdlo. Stará paní na něj vybuchla:
„Já teď čekám na Boha – a na tebe, kluku, ne-
mám čas. Přijď zítra.“ A zavřela před chlap-
cem dveře.

Za chvíli opět někdo zaklepal. Paní ote-
vřela a uviděla otrhaného a churavého sta-
říka. 

„Paní, buďte tak laskavá, dejte mi prosím,

aspoň kousek chleba… třeba i tvrdého,“
prosil.

„To tak! Dejte mi všichni pokoj! Já čekám
na Boha. A vy se kliďte od mého prahu!“ řek-
la rozzlobeně. Chudák se tedy odbelhal
o dům dál a stará paní dál netrpělivě čekala
na Boha. 

Hodiny plynuly a nic se nedělo. Setmělo
se, přišla noc, a Bůh nikde. Paní byla hlubo-
ce zklamaná. Nakonec si řekla, že už čekat
nebude a půjde si lehnout. Kupodivu hned
usnula a zdál se jí sen. 

V tom snu se jí zjevil Bůh. Řekl jí: „Dnes
jsem tě třikrát přišel navštívit, a ty jsi mne ani
jednou k sobě nepustila.“ (z knihy Bruno Fer-
rero: „Vánoční příběhy pro potěchu duše“,
Portál 2003)

O Vánocích si křesťané připomínají udá-
lost, kdy se Bůh stal člověkem. Vyznáváme,
že v dítěti Ježíši se Bůh sklání ke každému
z nás, aby nás učil lásce k Bohu i k člověku.
Při slavení těchto krásných svátků zažíváme
zkušenost, kdy nás druzí obdarovávají, a my
obdarováváme je. Těmi hmotnými dárky si
jen připomínáme, že nás jako první obdaro-
vává Bůh, abychom se mohli stávat darem je-
den druhému a učili se navzájem přijímat.
Citovaný příběh nás varuje před nebezpečím
odmítnutí člověka, a tím i samého Boha.   

Přeji nám všem, aby nám byly tyto Vánoce
mostem k druhému člověku i k Bohu.

P. Mgr. Milan Vavro, římskokatolický farář

Vánoce jako svátky vzájemného přijetí

Adventní zpívání dětských schol 3. prosince v kostele sv. Jana Křtitele
na Špitálce foto: Milan Vavro

Z Mikulášské nadílky 5. prosince v kostele Foto: sestra M. Gregorie

Biblická soutěž ve Slavkově 22. 11. Foto: sestra M. Gregorie

VÁNOČNÍ PROGRAM 
fiímskokatolické farnosti ve Slavkovû
Pfiedvánoãní koncert Pûveckého sboru Danielis

z Rousínova, pátek 22. 12. v 19.00, sál ‰kolsk˘ch
sester.

·tûdr˘ den 24. 12.
M‰e sv. 4. nedûle adventní v 8.30.
·tûdroveãerní bohosluÏba pro rodiny s dûtmi,

farní kostel, 24. 12. v 15.30.
PÛlnoãní m‰e svatá, farní kostel, 24. 12. ve 23.00,

zpívá Pûveck˘ sbor Gloria.
Betlémské svûtlo od 8.00 do 18.00 v zádvefií kos-

tela. 
Narození Pánû 25. 12. 
M‰e sv. v 8.30 (veãerní nebude).
PrÛvod sv. Rodiny a Tfií KrálÛ, v 16.00 od dolní

ãásti námûstí do kostela, koledy s kapelou, vez-
mûte si zvoneãky.

Sv. ·tûpána, 26. 12.
M‰e sv. v 8.30 (veãerní nebude).
Vánoãní koncert Pûveckého sboru Gloria,

v 17.00, farní kostel.

Nedûle 31. 12. svátek Svaté Rodiny, m‰e sv.
v 8.30 a 18.00 s modlitbou za manÏele a rodiny.

Nov˘ rok 1. 1. 2007, m‰e sv. v 8.30 a 18.00.
Slavnost Zjevení Pánû, sobota 6. 1. v 8.30, m‰e

sv. s Ïehnáním vody, kfiídy a kadidla.
Tfiíkrálová sbírka ve Slavkovû, 6. 1. od 9.00 poÏe-

hnání koledníkÛm.
Ekumenická bohosluÏba, stfieda 24. 1. v 18.00,

farní kaple
Sbírky o Vánocích v kostele budou na opravy

kostela.

NÁV·TùVY BETLÉMÒ ve farním kostele a u ses-
ter v klá‰tefie na Zahradní ulici: 

·tûdr˘ den 24. 12. v dobû 14.00–15.30 
Narození Pánû 25.12., Sv.·tûpána 26.12., Nedûle -

Sv. Rodiny 31. 12. a 1. 1. Nov˘ rok v dobû
10.00–11.30 a 14.00–16.00 

Pravidelné bohosluÏby ve farním kostele: nedûle
v 8.30 a 18.00, úter˘ v 18.00 bohosluÏba pro dûti,
ãtvrtek v 7.00, pátek v 18.00, sobota v 7.30 h.

MoÏnost setkání s faráfiem k vyfiízení sv˘ch zá-
leÏitostí v úter˘ a pátek po m‰i sv. v 19 h nebo
po kaÏdé bohosluÏbû nebo si mÛÏete domluvit
termín setkání telefonicky (tel. 544 221 587 nebo
604 280 160) nebo e-mailem rkf.slavkov@bis-
kupstvi.cz. Internetové stránky: www.farnost-
slavkov.cz
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RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í Opustili nás
Libuše Jirková (84) 14. 11.
Miroslav Čermák (73) 22. 11.
Miroslava Pohleová (83) 22. 11.

Vzpomínka
Dne 19. ledna 2007 uplyne 1 smutný rok ode dne,

kdy dotlouklo předobré srdce našeho drahého manžela, tatínka,
dědečka a pradědečka, pana 

OLDŘICHA PLCHOTA

S velkou láskou a úctou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Vzpomínka
Láska, která smrti nezná, trvá dál…

Dne 12. ledna uplyne 1 rok od úmrtí našeho milovaného syna 

KARLA CUPÁKA

Za vzpomínku všem, kteří ho měli rádi, děkuje rodina.

Vzpomínka
Maminko moje, maminko milá, Tys pro mne zlaté sluníčko byla.

Já Tě mám pořád, maminko, rád, proč musíš sama pod zemí spát?
Dne 30. prosince 2006 uplynou již tři smutné roky, kdy nás navždy

opustila moje milovaná maminka, paní

JAROMÍRA KOUŘILOVÁ
S láskou a úctou stále vzpomíná syn Tomáš Matula s manželkou.

Děkuji všem, kdo vzpomenou s námi.

Vzpomínka
Jak těžké je hledat slova, která by vyjádřila smutek náš.

Vzpomínky vracejí se znova a bolest v srdcích nehojí ani čas.
Dne 14. ledna 2007 vzpomeneme 4. výročí úmrtí, kdy nás všechny

opustil můj manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF ROUČKA
S láskou a úctou vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Vzpomínka
Nikdy nejde zapomenout na toho, koho jsme měli rádi.
Nikdy nejde zapomenout na toho, kdo nám moc schází.

Dne 23. prosince 2006 tomu bude rok, co nás navždy opustil
náš milovaný dědeček, tatínek a druh, pan

ZDENĚK VODĚRA
a dne 1. ledna 2007 by se dožil 65 let.

Za tichou vzpomínku děkují dcera Lenka, vnučka Lenka a družka Marta.

Vzpomínka
Dne 12. prosince 2006 uplynulo pět let, kdy nás navždy opustil pan

BOHUSLAV ROTREKL
ze Slavkova u Brna

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

Poděkování

Děkujeme paní primářce MUDr. H. Pánkové, MUDr. E. Horké, zdravotním sestrám,
zaměstnancům Psychiatrické léčebny na Polní ulici 470 ve Slavkově, za velmi lidský
a kvalifikovaný přístup, obětavou péči o pacienty, čímž se pro nás, bývalé pacienty,

stali jmenovaní navždy nezapomenutelnými.

S vděčností Bohdan a Marie Slezákovi z Brna

Vzpomínka
Dne 7. 12. 2006 jsme vzpomněli nedožitého 80. výro-
čí narození naší maminky, babičky a prababičky, paní

VĚRY MINAŘÍKOVÉ
1. ledna 2007 uplyne již 18 let od jejího úmrtí.

Dne 12. ledna 2007 si připomeneme 1. smutné výročí
úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka, pana

ALOISE MINAŘÍKA
Stále vzpomínají dcery a syn s rodinami.

PRODÁM dětský kočárek zn. Inglesina Espres-
so, barva červená. Záruka 4 měsíce. Cena: PC
4750 Kč, nyní 3500 Kč. Tel. 728 404 534.

PRODÁM kočárek po jednom dítěti zn. Deltim
– provedení trojkombinace, barva cihlová, na-
fukovací kola, přehazovací rukojeť, nánožník,
taška, pětibodové pásy, pláštěnka. Cena: PC
5000 Kč, nyní 1500 Kč. Tel. 728 404 534.

STAVOPROJEKTA hledá zedníky a pracovní
čety pro zateplování objektů v Brně a okolí.
Nabízíme slušný výdělek, příspěvek na obědy
a ubytovnu. Nástup možný ihned. Kontakt:
tel. 538 711 734.

PRODÁM GARÁŽ ve Slavkově na ZH, infor-
mace na tel.: 721 926 469 v odp. hodinách.

VYMĚNÍM SB 3+1 v Bučovicích za menší
SB ve Slavkově nebo v Brně. Byt bude volný
na jaře 2007. Tel.: 604 818 781.

MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732

236 410, 544 223 504.

INZERCE

Vzpomínka na ZdeÀka Ujezdského
Dne 30. 12. t. r.

uplyne pět let od
úmrtí obětavého,
skromného a laska-
vého člověka, mého
přítele Zdeňka
Újezdského, Slav-
kováka tělem i duší,
který zemřel ve
věku 80 let. Jeho ži-
votní oporou mu
byla manželka Eliška, s níž vychovali svoje
děti – dceru Zdenu a syna Dušana. Téměř vše-
chen svůj volný čas věnoval nezištně práci pro
veřejnost našeho města. Jeho doménou se stala
tělovýchova a sport. Od svých mladých let až
do konce svého života byl členem Sokola, po-
zději TJ Slavoj Slavkov, kde vykonával řadu
funkcí, v posledních letech byl jejím předse-
dou. Celých dvacet let vedl početný lehkoatle-
tický oddíl, jehož členové dosahovali řadu po-
zoruhodných výsledků v rámci okresu i kraje.
Organizačně i vlastní účastí při nácviku tělový-
chovných skladeb pomáhali pořádáním sparta-
kiád v našem městě i okrese, které navazovaly
na tradici sokolských sletů. Díky Zdeňkovi
jsme spolu s ním prožili nezapomenutelné zá-
žitky při veřejných vystoupeních vrcholících
v Praze na Strahově.

Zdeněk měl rád hudbu, sám hrál na klavír,
byl členem tehdejšího slavkovského tanečního
orchestru, který byl znám v celém okolí našeho
města. Zdeněk miloval život, byl optimista. Ni-
kdy nezapomenu na jeho upřímné přátelství,
které mně projevoval po více jak dvacet let až
do konce svého života. Za Zdeňkovy přátele
vzpomínal ing. Miroslav Kostiha

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 hodin. Cena za zveřejnění je 60 Kč.
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Informace pro příznivce motorismu
Vzhledem k uzávěrce redakce zpravodaje, která je dříve než naše výroční schůze MK Aus-

terlitz, budete o činnosti motoklubu a výsledcích našich mladých členů informováni v led-
novém čísle zpravodaje.

Na závěr roku přejeme všem čtenářům a přátelům motorismu klidné a příjemné prožití vá-
nočních svátků a našim závodníkům mnoho úspěchů v roce 2007. JM

Tříkrálová sbírka
Vážení občané, farní charita ve Slavkově se na vás opět obrací s prosbou

o finanční příspěvek do Tříkrálové sbírky. Hlavním posláním této sbírky je
upozornit na potřebné lidi kolem nás a pomoci jim. Skupiny koledníků vás

navštíví v sobotu 6. ledna 2007. Věříme, že je neodmítnete. I malá částka pomůže. Jistě zaku-
síte radost a uspokojení z toho, že jste pomohli dle vašich možností lidem, kteří to potřebují.
Předem děkujeme za potporu tohoto charitního díla. Farní charita Slavkov 

Vzpomínky bývalého basisty skupiny
EXIT Miroslava Šemory si můžete přečíst
v právě vycházející knize „Od the Joker přes
Wry Faces až po Exit“. Kniha určitě zaujme
nejenom několik generací fanoušků této hu-
dební legendy, ale najde si nepochybně i dal-
ší čtenáře, kterým připomene život v tehdej-
ším Slavkově. Je bohatě doprovázena
dobovými fotografiemi a zdařilými kresbami.

Ve Slavkově bude kniha k dostání v pro-
dejnách Potraviny Svoboda, Pal. nám 66 +
Pal. nám 76. Na dobírku na adrese Miroslav
Šemora, Bučovická 213, 684 01 Slavkov
u Brna, popř. na olda.svoboda@iol.cz nebo
na tel. č. 777 262 383. Cena 149 Kč za výtisk. 
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okénko
Rady do zahrady – leden

Dovolte, abych vám všem, kteří sledujete Dia
okénko, popřála v novém roce 2007 především
hodně zdraví a osobní spokojenosti.

Územní organizace Svazu diabetiků ČR ve
Slavkově zabezpečovala pro diabetiky řadu vý-
znamných aktivit, jako jsou edukačně preventivní
pobyty v lázních Luhačovice a pro rodiny s diabe-
tickými dětmi ve Sloupu. Zabezpečovali jsme pra-
videlné cvičení v tělocvičně ISŠ a také plavání na
letním koupališti a podle finančních možností i zá-
jezdy na plavání do Aquaparku ve Vyškově. Mimo
pravidelných besed se zdravotníky jsme zabezpe-
čovali řadu významných zdravotně výchovných
činností, jako každoroční regionální výstava vý-
robků a potřeb pro diabetiky, pochod proti diabetu
a další. 85 osob se zúčastnilo ozdravného pobytu
u moře v Itálii v přímořských střediscích Rimini
a Bibione.

V těchto aktivitách budeme pokračovat také
v roce 2007. Máme již potvrzeny termíny edukač-
ně preventivního pobytu v lázních Luhačovice od
30. 4. do 7. 5. – diabetici za cenu 2500 Kč, rodin-
ní přísluiníci za 3800 Kč. V ceně bude zabezpeče-
no ubytování v lázeňském penzionu Dagmar, ce-
lodenní stravování v hotelu Společenský dům,
vodoléčba a elektroléčba, bazén, pojištění a dopra-
va vlakem. Přihlášky přijímáme od ledna do 30.
března v naší kanceláři na poliklinice. Rodiny
s diabetickými dětmi se mohou už teď přihlásit na
edukačně sportovní víkendový pobyt do Sloupu
v Mor. krasu v termínu 22.–24. 6. Pokračujeme už
od 8. ledna a pak každé pondělí od 15.30 hodin ve
cvičení v tělocvičně ISŠ pod vedením Mgr. Jany
Sekerkové. Od 4. ledna a každý čtvrtek od 17.30
hod. můžete s námi přijít na konverzační kurz ang-
ličtiny do dětské části polikliniky – vede lektor
PhDr. Pavel Foltín.

Přednášky se budou konat tentokráte ve středu
od 14 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu
ve Slavkově, a to 21. 2. Ing. Jana Šolcová: Nový
zákon o sociálních službách. Dne 21. 3.
MUDr. Jana Palová: Správná kompenzace diabe-
tu. Připojíme se také k občanskému sdružení Život
a zdraví, které uspořádá cyklus přednášek pod ve-
dením PharmDr. Hany Machové, vedoucí Zámec-
ké lékárny. První na téma: New start za zdravím se
uskuteční 23. ledna v 18 hod. v sále nad zubní am-
bulancí na Lidické ul. 307. Od února se také bu-
dete moci přihlásit na ozdravný pobyt u moře
v Itálii, který budeme znovu organizovat s Cestov-
ní kanceláři ForLineTour Brno.

Nápadů je mnoho a každý diabetik si může vy-
brat, co chce dělat pro to, aby jeho diabetes byl
bez komplikací. K tomu, abychom je mohli usku-
tečnit, potřebujeme také finanční podporu ústředí
Svazu diabetiků ČR, místních orgánů státní správy
a také farmaceutických firem. Samozřejmě bude
záležet také na vás, občanech našeho regionu,
abyste nás podpořili a zúčastnili se na našich ak-
cích. Zvláště proto, že letošní rok je vyhlášen Ra-
dou Evropy za „Rok prevence diabetu“.Vítáme
proto vznik České diabetologické asociace jako
sdružení lékařů a pacientů s cílem lépe spolupra-
covat při prevenci a léčbě diabetu. Za pomoci VZP
Vyškov se nám také podařilo zabezpečit ve Slav-
kově dvě diabetologické ordinace. V úterý pracuje
MUDr. Jana Honzátková, ve středu a ve čtvrtek
MUDr. Jana Palová.

Ty, kteří mají přístup k počítači, upozorňujeme
na webové stránky Svazu diabetiků ČR: www.dia-
betes.cz. e-mail: info@diazivot.cz

Marie Miškolczyová

Pranostika: Teplý leden, polituj bože!
Jsme zase o rok dále, je tu leden 2007. Do-

volte, abych vás čtenáře zahrádkářského okén-
ka přivítal již v sedmém roce pokračování „Rad
do zahrady“ a popřál vám mnoho úspěchů
v osobním životě i při vaší užitečné činnosti –
zahrádkaření. 

Doufejme, že dosavadní pro přírodu nepří-
jemné počasí pomine, a zima se ukáže v celé
své síle a pomůže zničit některé houbové cho-
roby a živočišné škůdce dřevin. V lednovém
zimním čase můžeme odstranit starou borku,
mechy a lišejníky ze stromů. Pokud je dostatek
sněhu, odhazujeme jej z cest pod koruny stromů
a tím chráníme kořeny před silnými mrazy. Tak-
že mokrý sklepáváme z korun stromů. Mumifi-
kované plody, které zůstaly na stromech, od-
straňujeme. Neměly by se dočkat jara – jsou
zásobárnou parazitárních hub pro příští rok.
Kontrolujeme pravidelně stav oplocení, popří-
padě opravíme chrániče na kmíncích, abychom
zabránili poškození zvěří. Opravujeme a ošetřu-
jeme nářadí. Sestavujeme plán výsevů a výsad-
by v zelinářské zahradě. Neměli bychom zapo-
menout na zásady pro sestavování osevních
postupů. Podle plánů výsadby nakupujeme osi-
vo zelenin. Pokud nám zůstalo z dřívějška ne-
spotřebované osivo, provedeme orientační
zkoušku klíčivosti, a to tak, že na misku dáme
filtrační papír, který navlhčíme a položíme na
něj testovaná semínka. Při pokojové teplotě ne-
cháme vzklíčit. Zjistíme tak procento klíčivosti.
Nesmíme zapomenout ani na uskladněné ovoce
a zeleninu. Odstraňujeme nahnilé kusy. Pozor
na promrzání skladů a vniknutí hlodavců. Zim-

ní období je vhodné ke studování literatury a se-
známením se s novinkami. 

Příští měsíc vás seznámíme s nabídkou
bramborové sadby pro jaro 2007.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
všem za ZO ČZS Slavkov u Brna 

Vladimír Luža

Jsou-li u nás veřejné stavby, které musí být,
protože jsou pro život společnosti nezbytné,
pak jsou to charitní domy, domy diakonie
a všechny jim podobné, včetně domovů dů-
chodců. Moji patnáctiletou zkušenost z pravi-
delných návštěv domova důchodců lze vše-
obecně shrnout asi takto: Domovy důchodců se
snaží uskutečňovat lásku k bližnímu v prostře-
dí jednak občanském, jednak křesťanském.
V občanském prostředí se místo o lásce k bliž-
nímu raději mluví o sociálním zabezpečení;
křesťanské prostředí se ostýchá mluvit moc
o lásce, neboť chápe dům důchodců jako mož-
nost, jak se vyhnout přikázání lásky k bližní-
mu, a přece se o něho nějak postarat. Za kaž-
dou tváří chovanců domova ale tušíte bolest
z přerušení vztahů k vlastní rodině, k přátelům
a sousedům, k domovské obci. Všechny takto
přerušené lidské příběhy žalují. Tragikomicky
je dovršuje poznatek, že dospělé děti a jejich
děti jsou často tak potřebné, že se důchodci
musí stát jejich mecenáši. V období, kdy dů-
chodci „berou“, zvyšuje se jejich návštěvnost;
i děti přicházejí brát. Avšak důchodci raději
uvidí tváře svých dětí než svůj důchod.

Touhu po blízkém člověku nelze snadno pře-
hlušit pohodlím, jídlem a čistou postelí, o čem
si někteří myslíme, že to přece musí starému
člověku stačit k životu. Je to omyl. Oni sice
rádi přijmou pozornost v podobě dárků, které
jim přináší třeba zástupci jejich rodného města
nebo obce k Vánocům, k významnému životní-
mu jubileu. Obdarovaní však mnohem více

Domovy důchodců
touží po lidském slovu při besedě s nimi. Chtě-
jí vědět, co je v místě jejich bývalého bydliště
nového, co jejich sousedé, kdo měl svatbu,
komu se narodilo dítě, kdo zemřel, kdo se od-
stěhoval. A což teprve si s nimi zazpívat, třeba
příležitostnou vánoční píseň, koledu, nebo
přednést známou báseň…

Domovy důchodců představují ve svých
chovancích jen zlomek obyvatel důchodové,
staré a nemocné generace. Je spočítáno, kolik
máme domovů důchodců, ale nemáme spočítá-
no, kolik starých rodičů tráví své dobré i špat-
né dny ve svém bytě nebo rovnou v domě se
svými dětmi, obklopeni jejich ustavičnou péčí
a láskou. Ukazuji domov důchodců jen jako
výjimku. Ponechávám ovšem stranou případy,
kdy domov důchodců nebo podobné zařízení
se nabízí jako jedině možné východisko z ne-
řešitelné situace, jde-li o nemocného, který vy-
žaduje častou lékařskou pomoc. Mohou být
ovšem i jiné vážné důvody, pokud se za nimi
neskrývá sobeckost osob blízkých, naprostá
neochota ku pomoci. Není na světě instance,
která by to mohla za nás rozhodnout. Je to věc
svědomí a odpovědnosti před sebou samým
a před Bohem. Pamatujme proto na obyvatele
domova důchodců i o letošních Vánocích, svát-
cích lásky k bližnímu. My, kteří si říkáme křes-
ťané, nedopusťme, aby slova „milovat bližního“
zněla v naši době archaicky, zastarale, aby
všechny naše mravní apely při výchově dětí zů-
stávaly jen v oblasti rétoriky, bez příkladu
v osobním životě. JUDr. Miloslav Honek

Příspěvky do Slavkovského zpravodaje
vítáme dodané nejlépe e-mailem, popř. na
disketě, v krajním případě psané strojem.
Toto opatření neplatí pro inzerci a rodinná
oznámení. Děkujeme za pochopení. red.

Přejeme vám hodně
zdraví v novém roce

V čase vánočním mnozí z nás otevírají svá
srdce i peněženky ,abychom přispěli na dob-
ročinné účely a také na léčbu vážně nemoc-
ných.Ničením životního prostředí se bude
zdraví nás všech zhoršovat neustále.Stačí se
projít Slavkovem v topné sezoně nebo chtít
ráno vyvětrat byt. Ovzduší je zamořeno zplo-
dinami,které vznikají spalováním všeho, co
některým spoluobčanům přijde pod ruku,
včetně zplodin z nekvalitního uhlí. Nepotřeb-
ný odpad, který z úsporných důvodů některé
rodiny spalují,patří do Respona. 

Pokud sami nebudeme ohleduplní k sobě
i ostatním a nezačneme se chovat ekologicky,
tak nám samotná vzájemná přání pevného
zdraví do nového roku nebudou nic platná.

Eva Ondrová a Vladimíra Kašparová
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KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  lleeddeenn  22000077

Dne 6. prosince 2006 proběhl již 6. ročník
celostátní juniorské barmanské soutěže
v přípravě horkých nápojů „Metelka Auster-
litz cup 2006“. Soutěž se uskutečnila v pro-
storách Integrované střední školy Slavkov
u Brna. Zúčastnilo se jí celkem 29 mladých
barmanů z hotelových škol a středních od-
borných škol z celé České republiky. Podě-
kování patří všem sponzorům, bez kterých
by se celá akce nemohla uskutečnit. Odbor-
nou garanci zajistila Česká barmanská asoci-
ace, hlavním sponzorem je firma Milan Me-
telka, výrobce likérů. Akci významně
podpořily firmy TEEKANNE Czech s.r.o.,
AG Foods Group a.s., SAHM GASTRO a. s.,
RAUCH ČR, Red Bull ČR, NcM vzdělávací
středisko, Absolut bar Brno, popCafé Bar &
School a také Nadační fond STUDENT.
V kategorii clasic byla nejúspěšnější Lucie
Vlahovičová ze Středního odborného učiliš-
tě obchodního Prostějov, druhé místo obsadil
Marek Podaný ze Střední školy hotelové
a služeb Kroměříž a na třením místě se umís-
tila Kateřina Gigánková z Integrované střed-
ní školy Slavkov u Brna, v kategorii exhibi-
tion flair zvítězil Eduard Mertl ze Střední
školy a Vyšší odborné školy cestovního ru-
chu České Budějovice, druhé místo obsadila
Lenka Rufferová z pořádající Integrované
střední školy Slavkov u Brna a na třetím mís-
tě se umístil Lukáš Vala ze Střední odborné
školy a Středního odborného učiliště Třešť.

Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

13. 1. 20.00 spol. Mûstsk˘ ples sál SC Bonaparte Mûsto Slavkov
13. 1. 10.00–16.00 sport. Zimní stfielecká liga Zámecká stfielnice SSK 0750 E-com
19. 1. 20.00 spol. Ples Integrované stfiední ‰koly sál SC Bonaparte IS· Slavkov
20. 1. 10.00–16.00 sport. Zimní stfielecká liga Zámecká stfielnice SSK 0750 E-com
20. 1. 20.00 spol. Ples rybáfiÛ sál SC Bonaparte MRS Slavkov
24. 1. 17.00 kult. Hudební veãer ÏákÛ sál ZU· ZU· Fr. France
26. 1. 20.00 spol. Ples Z· Komenského sál SC Bonaparte Z· Komenského
27. 1. 10.00–16.00 sport. Setkání seniorÛ Zámecká stfielnice SSK 0750 E-com
27. 1. 20.00 spol. Ples Z· Tyr‰ova sál SC Bonaparte Z· Tyr‰ova
27. 1. sport. Jednodenní zájezd na hory. Cena 220 Kã, odjezd 6.30 hod. od kostela DDM
28. 1. kult. Zájezd do divadla Radost v Brnû na pohádku „O perníkové chaloupce“ Divadlo Radost DDM

Cena: 110 Kã (doprava + vstupné), odjezd: ve 13.30 hod. od kostela 
V˘stavy 
leden–bfiezen Virtuální bitva 1805 Zámek Slavkov Historické muzeum

v zimním období pouze na objednávku pro skupiny

METELKA Austerlitz cup 2006
Sotěž měla velmi dobrou úroveň a je započí-
tána do hodnocení „Barman roku junior
2006“.

Celá soutěž probíhala ve vynikající atmo-
sféře, měla kvalitní průběh, což ocenili
všichni zúčastnění.

Organizátoři soutěže se již nyní těší na 7.
ročník barmanské soutěže Metelka Auster-
litz cup 2007, který se uskuteční v měsíci li-
stopadu 2007. isš

2. místo získala Lenka Rufferová

Lenka Rufferová v akci

3. místo obsadila Kateřina Cigánková
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VVIIDDEEOOPPŮŮJJČČOOVVNNAA
doporučuje

AUTA. Nová animovaná vysokooktanová dobrodruÏná komedie
o tom, Ïe opravdová radost ze Ïivota neãeká za cílovou rovinkou,
ale na cestû k ní. 
PIRÁTI Z KARIBIKU – TRUHLA MRTVÉHO MUÎE. JOHNNY
DEPP, ORLANDO BLOOM, KEIRA KNIGHTLEY. Kapitán Sparrow se
vrací do víru napínav˘ch událostí, aby ukofiistil Truhlu mrtvého
muÏe a zachránil se tak pfied vûãn˘m zatracením v pekle. 
ELITA ARMÁDY. JEAN-CLAUDE VAN DAMME, VIVICA A. FOX.
B˘val˘ voják speciální jednotky je najat k ochranû vyslouÏilého
‰ampiona tûÏké váhy. Tomu se chce pomstít právû propu‰tûn˘ vû-
zeÀ, kterého ‰ampion kdysi pomohl dostat za mfiíÏe. 
PODSVùTÍ. WESLEY SNIPES, CYBILL SHEPHERD, MARIO VAN
PEEBLES. V energickém a zruãnû natoãeném akãním thrilleru, je-
hoÏ zdánlivû nesouvisející tfii pfiíbûhy se propojí v napínavém v˘-
bu‰ném závûru, bude muset kaÏd˘ pokou‰et své ‰tûstí aÏ na kraj-
ní mez. 
TAJEMSTVÍ LO≈SKÉHO LÉTA 3. Dal‰í léto, dal‰í tajemství, dal-
‰í jatka. Nûkdo ví nûco, co tû mÛÏe stát Ïivot…. 
NEZVRATN¯ OSUD 3. Pfiichází nejdûsivûj‰í jízda hrÛzy! Smrt se
vrací, aby dokonãila své dílo. Nové interaktivní DVD! Rozhodnûte
o osudech hlavních hrdinÛ! V‰e je ve va‰ich rukou!
DÒM U JEZERA. KEANU REEVES, SANDRA BULLOCK. Pfiíbûh
o lásce, která pfiekoná i ãas. MÛÏete b˘t spokojeni s nûk˘m, koho
jste nikdy nepotkali? 
BESTIE KARLA. LAURA PREPON, MISHA COLLINS. Pfiíbûh nej-
brutálnûj‰í vraÏedkynû ãeského pÛvodu natoãen˘ na motivy sku-
teãn˘ch událostí. 
JEDEN NAVÍC. STEVE MARTIN, CLAIRE DANES. Vztahy nesedí
vÏdy tak dobfie jako rukavice. Romantická komedie o jedné dívce
mezi dvûma muÏi. 
KRÁLOVNA KO¤ENÍ. Tilo neprodává jen pfiísady do jídel,ale po-
máhá sv˘m zákazníkÛm splnit jejich nejvût‰í pfiání pomocí tajem-
n˘ch magick˘ch sil. 
RODINNÁ DOVOLENÁ A JINÁ NE·TùSTÍ. ROBIN WILLIAMS.
Rodina se tû‰í na spoleãnou dovolenou na Havaji, ale otec musí
z pracovních dÛvodÛ zvolit cestu obytn˘m vozem a slibuje skvûle
stráven˘ ãas. JiÏ první kilometry ukazují, Ïe to bude jízda plná v˘-
molÛ.
ROAD HOUSE 2. Tajn˘ agent protidrogového oddûlení bojuje za
bar svého str˘ãka, kter˘ chce získat za své území místní drogov˘
boss. 
BLÁZNIVÁ OLYMPIÁDA. Smolafi Steve chce podvodem zvítûzit
na olympiádû, ale po odhalení se rozhodne stat se lep‰ím ãlovû-
kem. 
UPÍ¤I. LUCY LAWLESS. Zmutovaní upífii jsou zabijáky nûkolika
studentÛ. VzrÛstá napûtí. DokáÏe vûdkynû spolu se studenty zasta-
vit tuto nákazu dfiív neÏ okfiídlené pfiízraky zahubí úplnû v‰e?
PÉâKO PRO ZAâÁTEâNÍKY. Tfii kamarádi se kromû jin˘ch vûcí
zajímají hlavnû o sex. ÚÏasné záÏitky z porno oddûlení videopÛj-
ãoven jim jsou nedostupné. Rozhodnou se tedy, Ïe si porno nato-
ãí sami…
VRAÎEDNÉ VZPOMÍNKY. BILLY ZANE, DENNIS HOPER. Zapo-
menuté vzpomínky mohou i zabíjet. 
TOM A JERRY: KDO VYZRAJE NA PIRÁTY. Dobfie se bavte
u dal‰ích skopiãin té nejoblíbenûj‰í animované dvojice.
VùJÍ¤ LADY WINDERMEROVÉ. HELEN HUNT, SCARLETT
JOHANSSON, TOM WILKINSON. Poku‰ení, sex, skandály. KaÏd˘
svat˘ má minulost, kaÏd˘ hfií‰ník má budoucnost. 
NOVÁ FRANCIE. GÉRARD DEPARDIEU, JULIETTE GOSSELIN,
VINCENT PEREZ. Milostn˘ pfiíbûh mladé venkovské dívky z obdo-
bí 1758-61, kdy se Francie vzdala Kanady, natoãen˘ podle skuteã-
né události. 
EXTRÉMNÍ SVAHY. Sjezd na hranû Ïivota! Pût nejlep‰ích prkna-
fiÛ svûta, hory, adrenalin, riziko…Îádné speciální efekty, Ïádní
kaskadéfii. Ve‰keré zábûry extrémních sjezdÛ jsou skuteãné!
SLIMÁK. NATHAN FILION, ELIZABETH BANKS, MICHAEL
ROOKER. Nebezpeãn˘ parazit z vesmíru napadá obyvatele poklid-
ného mûsteãka, pfiiná‰í dûs a z obyvatel ãiní krvelaãné mutanty. 
SHOW ZAâÍNÁ. JUDI DENCH, BOB HOSKINS, KELLY REILLY.
Znudûná smetánka. Provokující nahota. Pikantní zábava.
STALINGRAD. THOMAS KRETSCHMANN, KAREL HE¤MÁNEK.
V roce 1942 do mûsta napochodovalo 450 000 nûmeck˘ch vojá-
kÛ. Vrátilo se jen 10 000…

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

Hodnocení Auto RC Slavkov u Brna
Modelářský klub Auto RC Slavkov u Brna patří k nejúspěšnějším sportovním klubům

ve Slavkově. Dokládají to výsledky na mezinárodní scéně za letošní rok, které zveřejňu-
jeme v následující tabulce.

V závodech Mistrovství České republiky se naši závodníci umisťovali na předních místech
a v celkovém pořadí ve všech šesti kategoriích (kromě dvou, kde byli 2. a 3.) obsadili kompletní
stupně vítězů a další místa v popředí tabulek.

V příštím roce připravujeme pro návštěvníky rozšíření a zmodernizování stávající trati za au-
tobusovým nádražím. pj

Místo Kategorie Umístûní
Grand Prix Bischofsheim, 28.–30. dubna 1:8 bugy 4. Martin Bayer
Mistrovství svûta Jakarta (150 úãastníkÛ) 1:8 bugy 58. Martin Bayer

69. Martin Pater
Mistrovství svûta Mexiko, 17.–19. 2. 1:5 1. Martin Bayer

3. Martin Pater
MS Sinsheim, Nûmecko (hala), 10. a 11. 3. 1:5 1. Martin Bayer
Evropa F1 1:5 2. Martin Bayer
Evropa, cestovní vozy, Atény, ¤ecko, 3.–9. 7. 1:5 9. Martin Bayer

juniofii: 1. Ale‰ Bayer
Mezinárodní závod Brno-V˘stavi‰tû 1:8 bugy 1. Martin Bayer

5. Martin Pater
6. Ale‰ Bayer
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Podle údajů z dostupných dokumen-
tů byl včelařský spolek na Slavkovsku
založen 12. listopadu 1906. U jeho zro-
du bylo tehdy několik osvícených vče-
lařů, většinou učitelů a rolníků, jejichž
jména známe, ale v tomto pojednání je
neuvádíme, neboť nejdo o historické
zpracování této události. Zajímavější
ovšem už je, že tento spolek založili včelaři
ze Slavkova, Kobeřic, Nížkovic, Němčan
a Velešovic.

V roce 1908 měl spolek 55 členů s 560
včelstvy. Za 1. světové války, kdy včelaři byli
na frontě, spolková práce i úroveň včelaření
stagnovala a znovu se začala rozvíjet po jejich
návratu domů. V roce 1918 se uvádí 70 členů
s 778 včelstvy. V té době se ovšem spolek
rozšířil o včelaře z Heršpic, Hodějic, Křiža-
novic a Rašovic. Nastaly příznivé podmínky
pro chov včelstev, projevující se také nebýva-
lým včelařským elánem z vojny se vrátivších
členů.

Bylo po válce. Měli jsme svoji republiku,
svobodu, ve společnosti panovala radost ze
života, z nastoleného míru. To ovlivnilo
i členskou základnu spolku. Zakládá se spol-
ková knihovna, činnost spolku se rozšiřuje
a prohlubuje.

K určitému útlumu činnosti spolku opět
dochází během druhé světové války. Včelař-
ství ovšem zůstává stále důležitým článkem
zemědělské výroby. Je více propagováno i sa-
motným ministerstvem zemědělství. Přistu-
puje se ke kočování se včelstvy, které od té

doby již zůstalo běžnou nutností
všech „větších“ včelařů.

Nejpočetnější členská základna
spolku byla v roce 1965. Tehdy 120
členů obhospodařovalo 810 včelstev.
V pozdějších letech se členská zá-
kladna zužovala, letos čítá 53 členů
s 509 včelstvy.

Včelařina v současné době je zvlášť nároč-
ná na čas a péči o včelstva a vyžaduje odbor-
nou zdatnost chovatelů. Tatam je doba, kdy se
o včelín neotřel jediný veterinář, který by na-
hlédl do úlů a pomohl likvidovat vyskytující
se parazity a nemoci včel. V péči o zdraví
včelstev se mnoho změnilo. Nyní jsou veteri-
náři našimi nejžádanějšími pomocníky. Pravi-
delně kontrolují všechna včelstva a průběžně
ve svých laboratořích provádějí patřičné ana-
lýzy odebraných vzorků z úlů. V případě zjiš-
tění výskytu škodlivých činitelů okamžitě za-
sahují.

Tak o tom všem a také o dalších aspektech
práce včelařu od založení našeho včelařského
spolku až po současnost se hovořilo v přís-
pěvcích na slavnostní schůzi v sobotu 25. li-
stopadu. Šlo o dobře připravené rokování,
svolané k oslavě a připomínce sta let naší
spolkové práce pro společnost. Mezi nás vče-
laře v toto odpoledne zasedlo i několik pro
nás významných hostů. Pomineme-li funkci-
onáře Svazu včelařů našich vyšších orgánu
(OV a KV ČSV), nemůžeme opomenout ty,
kteří se sice včelaření nikdy nevěnovali, ale
oceňují výsledky naší práce.

Především tu byli starostové obcí nebo je-
jich zástupci. Za MěÚ Slavkov starosta
ing. Ivan Charvát, za OÚ Velešovice
ing. František Krejčíř, za OÚ Heršpice pan
Jiří Ziegler.

Nedělní dopoledne i odpoledne bylo při-
praveno pro veřejnost. Od 9 do 16 hodin byla
přístupná včelařská výstava zachycující na
sedmi panelech zajímavosti z historie spol-
ku, především však současnost. Výstava ne-
opomenula ukázat různé nářadí a zařízení,
které pro zdárné včelaření včelař v současné
době potřebuje, byly tu také vystaveny různé
druhy medů, které po ochutnávce si mohli
návštěvníci koupit. Ochutnávkou šesti druhů
medu měli možnost určit medy nejchutnější,
a tím tedy i medy méně žádané. Gurmánská
anketa hodnotících vyšla kupodivu i pro nás
včelaře překvapivě ve prospěch medů květo-
vých a medovice a v neprospěch medu kré-
mových (pastových), jež včelaři mechanicky
upravují s cílem zabránit krystalizaci. Pře-
svědčili jsme se, že lidé stále tradičně dávají
přednost medům tekoucím před medy hut-
nějšími.

Výstavu o včelařství na Slavkovsku při pří-
ležitosti 100. výročí založení naší ZO navští-
vilo více než půl druhého sta občanů. Podle
nás byla úspěšná, i když si myslíme, že když
si odtud každý návštěvník mohl odnést domů
pro své nejbližší trochu zaručeně kvalitního
medu, mohla být ještě úspěšnější. Z našeho
pohledu ale splnila svůj účel, vydařila se.

včelaři Slavkovska

Sto let ZO Českého svazu včelařů na Slavkovsku

Starosta Heršpic Jiří Ziegler, starosta Slavkova Ing. Ivan Charvát a předse-
da OV ČVS Miroslav Sedláček

Předseda ZO ČVS Slavkov Jan Šujan při přednesu zprávy

Jan Šujan za účasti člena ÚV ČSV Františka Reichela předává vyzna-
menání „Vzorný včelař“ Věře Jebavé z Velešovic
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Program kina najdete téÏ na internetu na adresách: www.bmtypo.cz nebo kina.365dni.cz

LEDEN – ÚNOR 2007

6. 1. sobota 19.30 hod. V TOM DOMù STRA·Í! 91 min.
7. 1. nedûle 16.30 hod. Zaklepejte s námi na dvefie záhadného domu a dozvíte se fiadu pfiekvapení. Animovan˘ film v ãeském znûní!

Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno

9. 1. úter˘ 19.30 hod. GRANDHOTEL 96 min.
10. 1. stfieda 19.30 hod. „Lidé jsou jako mraky“, tvrdí se v novém ãeském filmu reÏiséra Davida Ondfiíãka. Jsou podivní, tajemní, sráÏejí se i roztrhávají.

Hrají: M. Taclík, K. Issová, J. Plesl, D. Zábranská a dal‰í.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno

13. 1. sobota 19.30 hod. CASINO ROYAL 135 min.
14. 1. nedûle 19.30 hod. Nová herecká mise agenta 007. Objeví se na rÛzn˘ch místech a vÏdy pfiekvapí. Madagaskar, Bahamy, âerná Hora, ale i âesko

jsou místa, kde se v‰ude objeví ‰aramantní James Bond.
Vstupné: 70, 75 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

16. 1. úter˘ 19.30 hod. ëÁBEL NOSÍ PRADU 110 min.
17. 1. stfieda 19.30 hod. Mladiãkou absolventku Ïurnalistiky nemá v oblibû královna módy a redaktorka ãasopisu pro Ïeny. Pfies velké úsilí a nadlidskou snahu

se jí nedafií. Pfiedlohou filmu je stejnojmenn˘ kniÏní hit. Film USA.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

20. 1. sobota 19.30 hod. POTOMCI LIDÍ 109 min.
21. 1. nedûle 19.30 hod. Dûsivá vize budoucnosti, která je moÏná aÏ pfiíli‰ blízko. Bombové útoky, internaãní tábory pro uprchlíky. Îeny nemohou mít dûti. Sci-fi

thriller o budoucnosti. Film V. Británie/USA.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi nepfiístupno

23. 1. úter˘ 19.30 hod. DOBR¯ ROâNÍK 117 min.
24. 1. stfieda 19.30 hod. Romantická komedie o tom, Ïe p˘cha pfiedchází pád. Uspûchan˘ zcyniãtûl˘ Lond˘Àan pozdû pochopí, jaké jsou skuteãné Ïivotní hodnoty.

Film USA. Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

27. 1. sobota 19.30 hod. ERAGON 115 min.
28. 1. nedûle 16.30 hod. Co se stane, kdyÏ vám osud nejen nadûlí draka, ale i poslání, s nímÏ jste nepoãítali? V˘pravn˘ fantastick˘ pfiíbûh dle populární knihy

Chritst. Paoliniho. Film USA.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno

30. 1. úter˘ 19.30 hod. PRAVIDLA LÎI 115 min.
31. 1. stfieda 19.30 hod. Skupina lidí, ktefií v Ïivotû proÏili snad uÏ v‰echno, se dává spoleãnû dohromady v terapeutické komunû. Chtûjí zaãít znovu. Nov˘ ãesk˘

film reÏiséra Roberta Sedláãka. Hrají: J. Langmajer, D. ·vehlík, K. Issová, J. Budafi a dal‰í.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi nepfiístupno

3. 2. sobota 19.30 hod. ZÁCHRANÁ¤I 136 min.
4. 2. nedûle 19.30 hod. Jakou cenu má lidsk˘ Ïivot? Pfii záchranné akci ví, co je v sázce: rozhodnout koho zachránit a koho nechat zemfiít v rozboufien˘ch

vodách. Oni znajjí odpovûì… DobrodruÏn˘ film USA.
MládeÏi pfiístupno

6. 2. úter˘ 19.30 hod. SPLÁCHNUTEJ 85 min.
7. 2. stfieda 16.30 hod. Hlavní hrdinové nového animovaného filmu jsou krysy, ale fajn krysy! Ocitají se v nefal‰ovaném kanále Ïivota. V ãeském znûní:

Z. PantÛãek, T. Bebarová, P. Soukup, L. Hlavica a dal‰í.
MládeÏi pfiístupno

10. 2. sobota 19.30 hod. BORAT 84 min.
11. 2. nedûle 19.30 hod. Kaza‰sk˘ televizní reportér vyrazí do USA natáãet dokument, ale jeho cílem se stane oÏenit se s Pamelou Andersonovou. Komedie plná

neslu‰ného a nekorektního humoru. Film USA.
MládeÏi nepfiístupno

13. 2. úter˘ 19.30 hod. ILUZIONISTA 110 min.
14. 2. stfieda 19.30 hod. Do Vídnû pfiijíÏdí svûtoznám˘ iluzionista, aby zde získal Ïenu svého srdce. Pro svÛj zámûr neváhá vyuÏít sv˘ch tajupln˘ch schopností

a intrik. Secesní milostn˘ pfiíbûh. Film USA.
MládeÏi pfiístupno od 12 let

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


