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Opět po roce si vás dovolujeme po-
zvat na 5., v tomto případě můžeme
napsat již tradiční, silvestrovský ohňo-
stroj. Stejně jako v předcházejících
čtyřech letech bychom se rádi spo-
lečně s vámi, spoluobčany našeho
města, rozloučili s končícím kalendář-
ním rokem 2007. Je to poslední příleži-
tost v letošním kalendářním roce se-
tkat se v centru našeho krásného
města na Palackého náměstí a po-
zdravit se navzájem s přáteli, kama-
rády, známými, zhodnotit uplynulý rok
a popřát si do roku nového. 

I letos nám tento poslední letošní
podvečer 31. prosince 2007 zpříjemní
svým také již tradičním vystoupením
Zámecká dechová kapela pod vede-
ním Milana Hrazdílka, která vystoupí

Rok se sešel s rokem a jsou tu opět vánoce, Sil-
vestr a Nový rok. Dovolte, bychom vám všem po-
přáli příjemné, pohodové a klidné prožití svátků
vánočních, následných posledních dnů kalen-
dářního roku 2007 a úspěšný vstup do nového
roku 2008. 

S každým koncem kalendářního roku se v na-
šich myslích obvykle vracíme k událostem, chví-
lím a momentům, které jsme v tom roce prožili.
Z těchto svých vlastních hodnocení vnitřních po-
citů, myšlenek a přání se velmi často rodí před-
sevzetí a plány, se kterými chceme vstoupit do
roku přicházejícího, nového. 

Srdečně a upřímně vám přejeme, aby se vám
všechny vaše touhy, přání a očekávání naplnily.
Přejeme vám hodně štěstí, zdraví, lásky, spokoje-
nosti v osobním i profesním životě. Přejeme vám
úctu, pochopení, toleranci mezi sebou, mezi námi
všemi navzájem.   

Ivan Charvát, starosta města
Jiří Doležel, místostarosta města

v prostorách před radnicí od 19.30 hod. Ve 20.00 hod.
bude odpálen ze střechy zámeckých koníren (směrem
nad náměstí) ohňostroj, věříme, že stejně působivý jako
v letech předcházejících. Po skončení ohňostrojového
představení nám ještě, v letošním roce již naposledy,
zahraje Zámecká dechová hudba. Po celou dobu akce
bude zajištěno občerstvení u vstupu do radnice.

Srdečně vás všechny zveme a na setkání s vámi se
těšíme. Vedení města

Pozvánka
na 5. tradiční
silvestrovský ohňostroj

Návštěva Václava Klause
Slavkov u Brna 25. 11. 2007

Vneděli 25. listopadu navštívil naše město prezident
České republiky pan Václav Klaus s manželkou

Livií Klausovou. V našem městě těsně před desátou ho-
dinou dopoledne zahájil svoji oficiální třídenní návštěvu
Jihomoravského kraje. Po celou dobu pobytu v našem
krásném městě ho z těchto důvodů doprovázel i hejtman
Jihomoravského kraje pan Stanislav Juránek. 

Pro naše město to zcela jistě byla nejvýznamnější ofi-
ciální návštěva za mnoho posledních let. Vždyť posled-
ním prezidentem, který v historii Slavkov u Brna ofici-
álně navštívil, byl pan Edvard Beneš v roce 1947 (v roce

1990 zde byl prezident Václav Havel, kdy na slav-
kovském zámku došlo k podpisu „Slavkovské de-
klarace“). 

Přípravy na tuto ojedinělou událost probíhaly
pouze několik dnů, protože celý program návštěvy
prezidentského páru na jižní Moravě se dolaďoval
s prezidentskou kanceláří a Krajským úřadem JmK
do posledních chvil. Pro naše město bylo velkým
oceněním, že zde prezident ČR svoji oficiální ná-
vštěvu Jihomoravského kraje zahajoval. 

(Pokračování na str. 9)

Vážení spoluobčané!

PF 2008
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

Historické muzeum ve Slavkově u Brna

INFORMAČNÍ CENTRUM

(Pokračování na str. 4)

Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

1. ZM schvaluje soubor rozpočtových opa-
tření RO č. 26/2007 – RO č. 35/2007.

2. ZM po projednání zprávy „Výstavba no-
vých bytových jednotek formou půdní vestavby
v obytných domech ve vlastnictví města v sídl.
Nádražní č. p. 1155–1156“ schvaluje uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o výstavbě bytových
jednotek formou půdní vestavby v obytných do-
mech ve vlastnictví města v sídl. Nádražní
č. p. 1155 a č. p. 1156, v předloženém znění. ZM
současně schvaluje záměr financování revitali-
zace bytových domů sídl. Nádražní č. p. 1155
a č. p. 1156 dle předloženého návrhu finančního
odboru s tím, že účinnost smlouvy o dílo na pro-
vedení revitalizace bude vázána na schválení
konkrétního způsobu financování v rozpočtu
(rozpočtovém provizoriu) na rok 2008.

3. ZM dává souhlas ke směně částí pozemků
parc.č.3750/37 orná půda a 3750/38 orná půda
v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře cca
600 m2 z vlastnictví města Slavkov u Brna za
části pozemků parc.č.1202; 1203; 1205 a 1206/2
v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře cca 218
m2 z vlastnictví Petra a Hany Majerových, Slav-
kov u Brna. Přesná výměra směňovaných nemo-
vitostí bude určena geometrickým plánem. Do-
platek  na dorovnání rozdílu výměr směňovaných
nemovitostí ve výši 350 Kč/m2 uhradí manž. Ma-
jerovi před podpisem směnné smlouvy. Náklady
spojené se směnou uhradí město Slavkov u Brna
(geometrické plány, správní poplatek za podání
návrhu na vklad do KN).

4. ZM dává souhlas k uzavření kupní smlouvy
o prodeji  pozemků v k.ú. Slavkov u Brna za-
braných stavbou „Litava, Slavkov u Brna – zvý-

šení kapacity koryta“, a to: parc.č. 348/4; 348/5;
3057/4; 339/2; 2674/3; 2673/6; 2738/8; 2737/7;
2709; 3793/15; 2700/3; 3057/3; 348/3; 349/2;
348/1; 334/7; 2674/4; 2674/2; 2673/5; 2675/8;
2742/2; 2738/7; 2738/9; 2737/8; 2737/9;
2737/10; 2691/21; 2660/1 z vlastnictví města do
vlastnictví Povodí Moravy, s. p., Brno v předlo-
ženém znění.

5. ZM nedává souhlas se zveřejněním záměru
prodeje částí pozemků parc. č. 1084 a 3122/25
v k.ú.Slavkov u Brna.

6. ZM vydává v předloženém znění obecně
závaznou vyhlášku, kterou se ruší obecně zá-
vazná vyhláška č. 8/1992.

7. Z diskuse: 
Ing. Jiří Tesák konstatoval, že již dlouho zde

nebyl nikdo z firmy PRELAX, spol. s r. o., že
není hotová fasáda Společenského domu Bona-
parte. Dále se přimlouvá k opravě střechy, do
které údajně zatéká. Ing. Ivan Charvát odpově-
děl, že Ing. Daniel Fusek ml. byl přítomen na po-
slední schůzi RM v září. Dále přijede na schůzi
RM v listopadu, na které se budou řešit stávající
nájemní vztahy. Nyní má v pronájmu Společen-
ský dům Bonaparte firma Jin Long. Dále jsme
řešili možnosti zpětného převzetí provozování
sálů pod město. Na jednání Ing. Fusek potvrdil
trvání záměru vybudovat zde ubytovací zařízení.

Ing. Ivan Charvát informoval o aktuální si-
tuaci o lékařské službě první pomoci (LSPP).
Dále informoval o výsledku výběrového řízení
na obsazení postů na Městskou policii (MP) –
byli tři uchazeči na pozici velitele MP a osm na
pozici strážník MP, která by měla začít fungovat
od 1. 1. 2008.

2. mimořádné zasedání ZM – 29. 10. 2007 3. mimofiádné zasedání ZM – 19. 11. 2007
1. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření

RO č. 36/2007–41/2007.
2. ZM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK

ve výši 40 000 Kč na zakoupení sbírky napoleon-
ských pohlednic a uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace v předloženém znění.

3. ZM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK
ve výši 950 000 Kč na uspořádání Vzpomínkových
akcí ke 202. výročí bitvy tří císařů 2007 a uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.

4. ZM schvaluje, aby město jako navrhovatel
předložilo Ministerstvu zemědělství ČR „Žádosti
o posouzení návrhu protipovodňových opatření“.
ZM schvaluje, že Město Slavkov u Brna, jako na-
vrhovatel „Žádosti o posouzení návrhu protipo-
vodňových opatření“ po realizaci akce převezme
bezplatně protipovodňové opatření do svého ma-
jetku a bude se o ně starat s péčí řádného hospodáře
bez dalších nároků na státní rozpočet.

5. ZM zvyšuje ceny za svoz komunálních odpadů
takto: Svoz „A“ 1600 Kč/rok, Svoz „C“ 1200 Kč/rok.
Ostatní ceny služeb zůstávají nezměněny. ZM sou-
časně schvaluje obecně závaznou vyhlášku, kterou se
mění vyhláška č. 2/2007 ve smyslu odst. č. 1.

6. Z diskuse: 
Starosta města Ing. Ivan Charvát pozval členy

ZM jménem OPS Mohyla míru–Austerlitz na
vstupní akci letošní pietní vzpomínky na bitvu tří
císařů, která se uskuteční dne 24. listopadu 2007. 

Starosta města Ing. Ivan Charvát pozval členy
ZM na neděli 25. listopadu 2007 na oficiální ná-
vštěvu prezidenta ČR Václava Klause s manželkou
Livií Klausovou ve Slavkově u Brna. 

Starosta města pozval členy ZM na Vzpomín-
kové akce ke 202. výročí bitvy tří císařů, které se
uskuteční ve dnech 30. listopadu–2. prosince 2007. 

1. Členové RM jednali s Ing. Danielem Fus-
kem, jednatelem firmy PRELAX, spol.
s r.o. a s jednateli firmy Jin Long, Petrem Hlavá-
čem a Jaroslavem Hoškem o stávajícím stavu
a provozním režimu Společenského centra Bona-
parte a taktéž o případném převzetí společenských
sálů včetně nezbytného zázemí do správy města
Slavkova u Brna.

2. RM bere na vědomí předložené výsledky hos-
podaření Historického muzea ve Slavkově u Brna
ke 30. 9. 2007 a výhled hospodaření této PO k 31.
12. 2007.

3. RM doporučuje ZM zachovat stávající ceny
za svoz komunálních odpadů. RM doporučuje ZM
zvýšit ceny za svoz komunálních odpadů a schvá-

lit změnu cen v obecně závazné vyhlášce
č. 2/2007, kterou se stanovuje poplatek za komu-
nální odpad takto: Svoz „A“ 1600 Kč/rok, Svoz
„C“ 1200 Kč/rok.

4. RM doporučuje ZM schválit změnu názvu
příspěvkové organizace Historické muzeum ve
Slavkově u Brna na Zámek Slavkov – Austerlitz.
RM ukládá MěÚ v souladu se zněním § 27 odst. 6
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, zajistit zápis příspěvkové or-
ganizace do obchodního rejstříku, a to s účinností
od 1. 1. 2008.

5. RM po projednání žádosti o schválení zadání
ke zpracování koncepce jednotné propagace města,
organizací městem zřizovaných a dalších zúčast-
něných subjektů ukládá HM vypracovat návrh za-
dávacích podmínek pro zpracování koncepce jed-
notné propagace města a jeho příspěvkových
organizací a dalších zúčastněných subjektů. 

6. RM schvaluje ceník služeb Historického
muzea a otevírací dobu na rok 2008.

7. RM bere informaci o činnosti komise pro
sport a volný čas na vědomí a ukládá funkcioná-
řům projednat návrh na odvolání paní Marcely
Ehrenbergerové (vlastní žádost) a Mgr. Petra Ša-
fáře (pracovní zaneprázdnění). RM současně vy-
slovuje členům komise poděkování za aktivní čin-
nost v roce 2007.

8. RM bere na vědomí informace o činnosti kul-
turní komise na vědomí a vyslovuje členům ko-
mise poděkování za aktivní činnost v roce 2007.

9. RM po projednání zprávy „Návrh rozborů
hospodaření Města Slavkova u Brna za 3.čtvrtletí
2007“ bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM
ke schválení rozbory hospodaření města za hod-
nocené období.

10. RM po projednání zprávy „Rozbor hos poda-
ření příspěvkových organizací města za 3. čtvrtletí
2007“ bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM
ke schválení hospodaření příspěvkových organi-
zací za hodnocené období.

11. RM souhlasí s vyplacením rozdílu mezi ná-
klady na vybudování přípojky a řadu kanalizace

21. řádná schůze RM – 19. 11. 2007

Přijměte pozvání na Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech Regiontour
2008 do společné expozice města Slavkova u Brna a Historického muzea ve Slavkově u Brna.
Veletrh se uskuteční ve dnech 10.–13. ledna v pavilonu V na brněnském výstavišti. 

Dny pro odbornou veřejnost: 10. a 11. 1. od 10 do 18 hod.
Dny pro veřejnost: 12. a 13. 1. od 10 do 18 hod., v neděli od 10 do 16 hod.

Otevírací doba informačního centra:
leden–březen: pondělí–pátek 9–16 hodin

Ve dnech 20. 12.–2. 1. 2008 a v době konání veletrhu bude informační centrum zavřeno.

Kontakt: Informační centrum, Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna 
tel./fax: 544 220 988; e-mail: info.austerlitz@infos.cz
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(Dokončení ze str. 3)

21. řádná schůze RM – 19. 11. 2007
a vodovodu v ulici Slovanská ve výši 16 733 Kč
vč. DPH manželům Šaňkovým a 16 733 Kč vč.
DPH manželům Šafářovým. RM současně sou-
hlasí s použitím zbývající částky z položky č. 55
rozpočtu města ve výši 16 534 Kč na dílčí úhradu
nákladů na VO v ulici Slovanská ve Slavkově
u Brna. 

12. RM po projednání žádosti o spolupráci při
výstavbě inž. sítí v lokalitě Zlatá Hora bere uve-
denou zprávu na vědomí a ukládá MěÚ připravit
pravidla pro budování IS k nové bytové výstavbě
podle varianty č. 3.

13. RM po projednání žádosti o spolupráci při
výstavbě inženýrských sítí v prodloužení ulice Če-
lakovského ve Slavkově u Brna bere uvedenou
zprávu na vědomí a pověřuje vedení města jedná-
ním s panem Leitnerem ve věci realizace prodlou-
žení komunikace v ulici Čelakovského ve Slav-
kově u Brna. 

14. RM dává souhlas k prodloužení nájemní
smlouvy se společností SEPES MEDIA, spol.
s r.o., Brno dne 29. 1. 2004 ve znění dodatků č. 1
až 6 na pronájem částí pozemků a sloupů veřej-
ného prostranství v k.ú. Slavkov u Brna za účelem
umístění a provozování propagačního a informač-
ního systému komerční sféry města Slavkova
u Brna na dobu určitou do 31. 12. 2009, dodatkem
č. 7 v předloženém znění.

15.  RM odkládá projednání záměru prodeje po-
zemku p. č. 2653 v k.ú. Slavkov u Brna.

16. RM doporučuje ZM dát souhlas ke směně po-
zemku parc.č. 2636/34 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 18 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví
města za pozemek parc. č. 2636/35 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 18 m2 v k.ú. Slavkov u Brna
z vlastnictví manželů Zdenka a Danuše Andrlových,
Slavkov u Brna. Náklady spojené se směnou (500
Kč kolek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí
rovným dílem město a manželé Andrlovi.

17. RM po projednání žádosti o vyjádření k re-
vitalizaci domů sídl. Nádražní 1155–1156 a k mož-
nosti privatizace bytových jednotek žádosti o další

jednání v otázce privatizace stávajících bytových
jednotek a o jejích podmínkách s tím, že ukládá
MěÚ svolat nájemce všech bytů v termínu nej-
bližší možné prezentace zpracované projektové
dokumentace na výstavbu bytových jednotek for-
mou půdní vestavby a revitalizace domů za účasti
zástupců města, investora a dodavatele. RM ukládá
starostovi města odpovědět na dotazy nájemců
domů v sídlišti Nádražní 1155–1156.

18. RM schvaluje návrh „Pravidel pro pronájmy
obecních bytů“ ve znění dle přílohy, s účinností od
1. 1. 2008.

19. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke
Smlouvě o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne
6. 6. 2006, ve znění pozdějších dodatků, na proná-
jem nebytových prostor s UNILES, a.s., Rumburk
v domě Palackého nám. 89, Slavkov u Brna, obsa-
hujícím zrušení poskytování služby likvidace od-
padu od 1. 1. 2007 a zavedení platby čtvrtletních
záloh za poskytované služby od 1. 1. 2008.

20. RM po projednání zprávy „Úprava rozpočtu
ZŠ Komenského o schválení čerpání zvýšených
příjmů a přesun finančních prostředků v rámci
rozpočtu školy“ schvaluje úpravu rozpočtu v pří-
jmech zvýšení položky  úroky v částce 6000 Kč,
položku ostatní výnosy ve výši 37 200 Kč, u po-
ložky příjmy z oslav 100.výročí školy ve výši
9800 Kč a ve výdajích si zvýší položku ostatní ná-
klady o částku 23 000 Kč na pokrytí odvodu čás-
tečného plnění zaměstnání osob se zdravotním po-
stižením a položku DHIM o částku 30 000 Kč na
nákup školních nábytku (židlí do tříd) v rozpočtu
ZŠ Komenského. RM současně schvaluje přesun
finančních prostředků, a to ve výdajích snížení po-
ložky plyn o 115 000 Kč a v příjmech snížení po-
ložky neinvestiční dotace MěÚ o 115 000 Kč. Dále
škola v příjmech zavede novou položku investiční
dotace MěÚ ve výši 115 000 Kč a ve výdajích
novou položku posílení IF ve výši 115 000 Kč.
Následně v příjmech zvýší položku IF – bezpeč-
nostní zařízení k hlavnímu vchodu o 115 000 Kč
a ve výdajích zvýší položku IF – bezpečnostní za-
řízení k hlavnímu vchodu o 115 000 Kč v rozpočtu
ZŠ Komenského.

21. RM po projednání zprávy „Úprava rozpočtu
ZUŠ Františka France o schválení použití zvýše-
ných příjmů k posílení výdajové položky plyn“
schvaluje úpravu rozpočtu v příjmech zvýšení po-
ložky úplata ve výši 60 000 Kč a ve výdajích zvý-
šení položky plyn o 60 000 Kč v rozpočtu ZUŠ
Františka France.

22. RM po projednání zprávy „Odpisový plán
ZUŠ Fr. France“ schvaluje odpisový plán nově po-
řízeného majetku – pianino YAMAHA PB2PE za-
koupené v měsíci říjnu v pořizovací ceně 80 000
Kč, ZUŠ Fr. France.

23. RM bere vědomí uzavření provozu Mateřské
školy Zvídálek ve Slavkově u Brna v době vánoč-
ních prázdnin v termínu od 27. 12. 2007 do 2. 1.
2008 včetně.

24. RM projednala výzvu občanů ulice Tyršova
a ukládá MěÚ písemně odpovědět včetně infor-
mací o postupu provedených kroků ve věci.

25. RM po projednání nabídky firmy F.R.Z.
agency s.r.o. na výrobu publikace vzoru „IVAŇ“
tuto neakceptuje.

26. RM schvaluje uzavření předloženého do-
datku ke smlouvě o vypořádání některých vzá-
jemných vztahů ze dne 3. 2. 2004 s Sportovním
klubem – beachvolleyball Slavkov.

27. Ředitel TSMS Radoslav Lánský informoval
členy RM o uzavření darovací smlouvy mezi
TSMS a panem Ivanem Durkem na opravu pěti
kusů světelných bodů pro noční osvětlení v areálu
stadionu ve Slavkově u Brna.

Přemístění kanceláří
V průběhu prvního lednového týdne dojde ke

změně v umístění některých kanceláří. Z úseku
školství (na dvoře budovy radnice Palackého
nám. 65) se přemístí ekonomka školství pí Ro-
mana Palátová do kanceláře sousedící s poklad-
nou na finančním odboru. Pracovnice správních
činností ve školství RNDr. Hana Kotíková bude
působit v kanceláři naproti sekretariátu starosty
(společně s referentkou rozvoje regionu a kul-
tury Ing. Barbarou Macháčkovou), kde vystřídá
referenta úřadu územního plánování Ing. arch.
Hanuše Hudce. Ing. arch. Hudec bude mít nové
působiště v kanceláři, která je mezi kanceláří re-
ferentky evidence majetku pí Taťány Pitákové
a referentky civilní ochrany pí Marie Kučerové,
tedy v 1. patře budovy Palackého nám. 65.
V kanceláři uvolněné pracovnicemi úseku škol-
ství bude zázemí a kancelář městské policie.
Tyto změny budou provedeny tak, aby od
7. 1. 2008 byly již plně funkčními.

Czech point
V rámci projektu Mi-

nisterstva vnitra bude i na
našem úřadě od začátku roku již plně realizován
projekt Czech POINT. Czech POINT je asisto-
vané místo pro komunikaci občana s veřejnou
správou, a umožní tak zajistit ověřené výstupy
z Obchodního rejstříku, Živnostenského rej-
stříku (obojí u nás na Živnostenském úřadě), Ka-
tastru nemovitostí (u nás na odboru investic
a rozvoje – evidence majetku). Ostatně tyto vý-
pisy je možné získávat u nás již nyní. Pro rok
2008 bude tedy nově rozšířena působnost úřadu
i o vydávání výpisu z Rejstříku trestů (na ma-
trice).

Provoz úřadu o svátcích
Ještě jednou připomínám, že ve čtvrtek 27. 12.

a v pátek 28. 12. bude úřad z technických a pro-
vozně organizačních důvodů pro veřejnost uza-
vřen. V pondělí 31. 12. 2007 pak bude otevřen
pouze do 12.00 hod.

Pavel Dvořák, tajemník MěÚ
Podûkování redakãní radû
 Slavkovského zpravodaje

Chtěl bych touto veřejnou formou poděkovat
těm, kteří mají hlavní a dlouhodobou zásluhu na
podobě Slavkovského zpravodaje. Tento měsíč-
ník si díky dobré a koncepční práci redakční rady
a jeho vydavatele udržuje vysokou kvalitu, ob-
jektivnost informací, čehož důkazem je vysoká
přízeň čtenářů. Všichni členové redakční rady se
pravidelně a aktivně zúčastňují zasedání a za je-
jich angažovanost, kdy věnují svůj vzácně volný
čas, podotýkám že zcela bez nároků na finanční
či jinou odměnu, ve prospěch města a jeho ob-
čanů, jim všem velice děkuji. Vážím si jejich
práce o to víc, že především v poslední době jsou
vystavováni soustavnému tlaku jednoho z občanů
města, který svými postoji a nároky k možnosti
účasti na zasedání redakční rady narušuje její ply-
nulost a práci, což některé z jejích členů vede
k úvahám, že svoji činnost pozastaví, resp. zcela
ukončí. Věřím, že opět dojde k vytvoření podmí-
nek pro jejich práci tak, aby jejich zasedání pro-
bíhala v klidu a pohodě. Tento toužený klid a po-
hodu všem členům redakční rady přeji do nového
kalendářního roku, současně se zdravím, štěstím
a spokojeností v jejich osobním i profesním ži-
votě. Ivan Charvát, starosta města

Krátce z radnice

Město nabízí k pronájmu
Město Slavkov u Brna nabízí k pronájmu  ne-

bytové prostory:
• v budově na Koláčkově náměstí č.p. 727 (bý-

valý Agroklas), Slavkov u Brna
- místnost – kancelář ve II. NP (o ploše 9,0 m2)

od 1. dubna 2008, 
- vytápěné prostory v technickém podlaží,

vhodné k využití jako archiv nebo pro skla-
dování zboží malých rozměrů, případně po
provedení změny užívání k poskytování rů-
zných služeb,

• v budově Polikliniky ve Slavkově u Brna ul.
Malinovského, č.p. 551
- ordinaci a sesternu, o celkové výměře 37,73

m2 s užíváním na jeden den v týdnu (čtvrtek).   
Podrobnější informace a další podklady lze

získat telefonicky (422 121 124) nebo osobně,
v úřední dny pondělí a středa, s možností pro-
hlídky na místě samém, na Městskému úřadu
Slavkov u Brna, odboru bytového a tepelného
hospodářství.

Ing. Jarmila Pechová
MěÚ, odbor bytového a tepelného hospodářství
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Technické služby budou prodávat známky
na popelnice na I. pololetí roku 2008 v lednu
a v únoru vždy v pondělí a ve středu v době
od 8 do 11.30 a od 12.30 do 16.30 hodin. 

Poplatek za komunální odpad 
cena známky na I. pololetí 2008

Týdenní svoz („A“) 800,– Kč
Čtrnáctidenní svoz („C“) 600,– Kč
Měsíční svoz („M“) 510,– Kč
Jednorázový svoz 85,– Kč
Pytlový svoz – pytel 70 l 90,– Kč 

Známky z roku 2007 platné do 31. 1. 2008.

Svoz odpadů o Vánocích, na Silvestra
a první svoz v roce 2008
24. 12. a 31. 12. (pondělí) - pravidelný svoz
25. 12. a 1. 1. (úterý) - odpady se nevyváží
26. 12. a 2. 1. (středa) - sváží se úterní trasa
27. 12. a 3. 1. (čtvrtek) - sváží se středeční trasa

Ing. Janeba, odbor ŽP

Prodej známek na popelnice a svoz odpadÛ o Vánocích

Redakãní rada

PhDr. Hana Frimmerová, Radoslav Lánsk˘, Mgr. Jifií BlaÏek, Mgr. Jana
Jelínková, Mgr. Jana Soukopová, Mgr. Jaromír Pytela, Jan Hudec,
Ing. Ladislav Jedliãka, Ludmila Uhlífiová, Eva Janková.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

1. RM bere zprávu o průběžném plnění pro-
gramu rozvoje města na vědomí a předkládá ji
v jednání řádného ZM.

2. RM doporučuje ZM ke schválení RO č. 42 –
dotace ze SR ČR na Czech Point (dotace ze SR
ČR na Czech Point ve výši 50 000 Kč), RO č. 43
– dotace z rozpočtu JMK pro JSDH (neinvestiční
dotace z rozpočtu JMK pro JSDH v částce 6500
Kč), RO č. 44  – posílení položky č.12 – ostatní
činnost místní správy Životní prostředí (o 31 400
Kč). RM současně doporučuje ZM přijetí nein-
vestiční dotace z rozpočtu JMK na zabezpečení
výdajů pro JSDH ve výši 6500 Kč a přijetí nein-

vestiční dotace z SR ČR na zabezpečení provozu
kontaktních míst veřejné správy Czech Point ve
výši 50 000 Kč.

3. RM bere zprávu komise pro výstavbu a roz-
voj města o činnosti v roce 2007 na vědomí a vy-
slovuje členům komise poděkování za jejich in-
iciativní přístup a práci v komisi.

4. RM bere zápis č. 11/2007 z jednání komise
pro výstavbu a rozvoj města Slavkova u Brna na
vědomí.

5. RM ukládá MěÚ zařadit nevyčerpané fi-
nanční prostředky ve výdajové  položce č. 55 „Dět-
ská hřiště – rekonstrukce“ účelově do návrhu roz-
počtu pro rok 2008.

6. RM dává souhlas se zveřejněním záměru pro-
deje pozemku parc. č. 3553/4 ostatní plocha o vý-
měře 219 m2 v lokalitě Vinohrady v k.ú., Slavkov
u Brna.

7. RM mění své usnesení z 20.schůze RM ko-
nané dne 5. 11. 2007 k bodu č. 3.5. takto: RM do-
poručuje ZM dát souhlas k prodeji pozemku
parc. č. 2653 zastavěná plocha a nádvoří
v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 738 m2 z vlast-
nictví města do vlastnictví p. Ludmily Uhlířové,
Slavkov u Brna za kupní cenu ve výši 700 Kč/m2.
Náklady spojené s prodejem (správní poplatek za
podání návrhu na vklad do KN) uhradí kupující.

8. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření
smlouvy o spolupráci na vodním díle PPO Slavkov
u Brna s Povodím Moravy, s.p., Brno.

9. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy
o pronájmu a užívání programového vybavení
Radnice VERA®, s VERA, spol. s r. o., Praha.

10. RM schvaluje Směrnici o cestovních ná-
hradách.

11. RM bere na vědomí převod práv a povin-
ností k bytu č. 4, Litavská  1486, Slavkov u Brna,
na  Petra Halamíčka, Vyškov.

12. RM mění své usnesení přijaté pod bodem
3.17. na 20. řádné schůzi dne 5. 11. 2007 (zpět -
vzetí žádosti MUDr. Pavla Menšíka, Koniklecova
2, Brno).     

13. RM bere na vědomí zprávu o žádosti k zá-
měru umístění vývěsního štítu na vnějším plášti
budovy Palackého nám. 89 a ukládá odboru BTH
před vyhlášením záměru pronájmu plochy vyžá-
dat závazné stanovisko orgánu státní památkové
péče.

14. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke
Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 3/2007,
uzavřené dne 6. 11. 2007, na pronájem nebyto-
vých prostor s Diecézní charitou Brno, Brno ob-
sahujícím prominutí nájemného za období od 1. 9.
2007 do 30. 12. 2007 v celkové výši 20 000 Kč.

15. RM odkládá návrh na zvýšení odměn vy-
plácených za práci konanou při provádění svateb-
ních obřadů a vítání občánků a ukládá MěÚ pře-
dložit nový návrh (regresivní odměňování) včetně

návrhu odměn pro oddávající členy zastupitelstva
města. 

16. RM ukládá vedoucí FO přepracovat návrh
rozpočtu dle připomínek členů RM.

17. RM schvaluje poskytnutí finančního pří-
spěvku ve výši 6000 Kč občanskému sdružení Vy-
sokoškolští humanisté na úhradu nákladů spoje-
ných se 4. rokem studia Ousmana Conté, nar.
1995, v rámci projektu Adopce afrických dětí na
dálku.

18. RM po projednání zprávy „Pronájem půdy
a střechy ZŠ Tyršova“ schvaluje pronájem půdy
a střechy za účelem instalace anténního systému
zajišťujícího přenos signálu do internetu, pro
firmy: Infos Leas, spol.s r.o., Prostějov a Aleš Te-
sáček – NetDeluxe, Slavkov u Brna. RM souhlasí,
aby částky uvedené ve smlouvách (za každý pro-
nájem 4712 Kč s DPH/rok) byly součástí rozpočtu
školy.

19. RM po projednání zprávy „Žádost ZŠ Ko-
menského o schválení vyřazení investičního ma-
jetku“ schvaluje vyřazení počítačových sestav (fy-
zicky i morálně opotřebených) z majetku ZŠ
Komenského.

20. RM projednání zprávy „Žádost ZŠ Komen-
ského o zvýhodněný nájem v sále společenského
centra Bonaparte“ schvaluje zařazení školního
plesu ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna v ter-
mínu 12. 1. 2008 mezi akce se zvýhodněným náj-
mem prostor v Centru Bonaparte.

21. RM po projednání zprávy „Žádost ZUŠ
Františka France o zvýhodněný nájem v sále spo-
lečenského centra Bonaparte“ schvaluje zařazení
vystoupení tanečního oboru ZUŠ Františka France
ve Slavkově u Brna v termínech 14. 5. 2008 a 16.
5. 2008 mezi akce se zvýhodněným nájmem pro-
stor v Centru Bonaparte. 

22. RM schvaluje program V. řádného zasedání
ZM.

23. RM doporučuje ZM delegovat na valnou
hromadu obchodní společnosti Vodovody a kana-
lizace Vyškov, a. s., jako zástupce města starostu
Ing. Ivana Charváta a jako náhradníka místosta-
rostu Ing. Jiřího Doležela.

24. RM bere na vědomí zprávu ohledně pláno-
vané návštěvy pěveckého sboru Gloria ve Slaw-
kowě (Polsko) ve dnech 29. 12. a 30. 12. 2007
a schvaluje příspěvek na úhradu nákladů na po-
honné hmoty na cestu do Polska a zpět pro pě-
vecký sbor Gloria, poskytnutí dvou služebních vo-
zidel města za účelem jejich použití pro
plánovanou cestu do Polska.

25. RM vyhovuje žádosti Českého svazu cho-
vatelů o proplacení nákladů na nákup tří kusů po-
hárů a této žádosti vyhovuje.

26. RM doporučuje ZM vyslovit souhlas s po-
skytnutím katastrálního území města pro činnost
občanského sdružení „MAS Za humnama.“

22. řádná schůze RM – 3. 12. 2007

Městská policie
Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po

mnoha letech zvažovaní na jaře letošního roku
rozhodlo o zřízení městské policie, která
v našem městě začne svoji působnost k 1. 1.
2008. Cílem je zcela jednoznačně zvýšení po-
citu bezpečnosti u občanů a návštěvníků na-
šeho města v oblasti jejich ochrany a ochrany
jejich majetku. Prvními úkoly nově zřízené
městské policie bude snaha o dohled nad do-
držováním městských vyhlášek, dodržováním
pravidel silničního provozu, bezpečnosti
chodců především v oblastech jako je centrum
města, školská zařízení, poliklinika, atd., mo-
nitorování v místech, kde dochází k trestné čin-
nost, snaha o potlačení stále se zvyšujícího
vlivu vandalismu. Naše město je v rámci
okresu Vyškov na čelním místě z měst, kde je
páchána nejčastější trestná činnost a současně
na posledním místě, co se týče úspěšnosti její
objasněnosti. Věřme, že působností městské
policie, její spoluprácí s policií státní i spolu-
prací s bezpečnostním agenturami, které na ka-
tastru našeho města působí, dojde k nápravě
stávajícího, ne zrovna příznivého stavu.

Městská policie bude mít v příštím roce
svého velitele a dva strážníky. Tito budou
muset v počátku roku absolvovat potřebná ško-
lení, budou se seznamovat s vyhláškami města.
Z těchto důvodů je v prvních týdnech příštího
roku neuvidíme v ulicích našeho města tak
často, jak by bylo zcela jistě potřeba. Věřím, že
rozhodnutí zřídit ve Slavkově u Brna městskou
policii, se již v průběhu roku 2007 ukáže jako
krok správným směrem a že v dalších letech se
dočkáme jejího dalšího rozšíření a instalace
bezpečnostního kamerového systému.

Ivan Charvát, starosta města

Pozvánka na ples
Město Slavkov u Brna vás srdečně zve na 4.

městský ples, který se koná v sobotu 15. února
ve velkém sále Společenského domu Bona-
parte. Začátek ve 20 hodin. K tanci a poslechu
hraje skupina Romantika. Bohatá tombola. 
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Program podpory integrace zdravotně postižených občanů
do společenského a pracovního života

CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315

Jste nezaměstnaní více než 1 rok a k tomu máte zdravotní omezení, které vám brání v nale-
zení práce nebo uplatnění v původní profesi? Sdružení PIAFA pro vás má řešení
V rámci námi realizovaného projektu Vám nabízíme:
• Individuální podporu při hledání zaměstnání a řešení složitých životních situací
• Kurz „Základy práce na osobním počítači“
• Job kluby – společná setkání v příjemném prostředí nad zajímavými tématy
• Fyzioterapie, canisterapie (relaxace se psy), hiporehabilitace (kontakt s koňmi)

Máme poslední volná místa – hlaste se do 10. ledna 2008!
Pro bližší informace nás prosím kontaktujte:

Sdružení „Piafa“ ve Vyškově, Žerotínova 2, Vyškov, tel.: 517 325 073, mob. 739 188 674, piafa@piafa.cz

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího
čísla je pondělí 14. ledna do 12 hodin. Přednostně
budou zařazeny články o rozsahu do půl strany for-
mátu A4 zaslané e-mailem. U delších příspěvků se
pisatel vystavuje možnosti zkrácení, popř. i nezařa-
zení svého článku. Svoje pří spěvky zasílejte, prosím,
e-mailem, popř. na disketě. (red)U
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Ve dnech 30.listopadu až 2.prosince 2007
proběhly na území Slavkovského bojiště tra-
diční Vzpomínkové akce na bitvu tří císařů,
jejíž 202. výročí jsme si v letošním roce při-
pomněli. Naše město se po dvou letech stalo
opět hlavním organizátorem těchto akcí a cen-
trem jejích dění. Ve spolupráci především s ob-
cemi Tvarožná, kde se odehrála stejně jako
v několika posledních letech sobotní rekon-
strukce této slavné bitvy a obcí Prace, na jejímž
území se nachází Památník Mohyla míru, kde
proběhl nedělní pietní akt k uctění památky
obětí této bitvy. Ve Slavkově u Brna se konal po
celou sobotu tradiční jarmark, na zámku jar-
mark řemesel, prohlídky zámku s oživenou his-
torií, prohlídky podzemí. Na zámeckém ná-
dvoří i na náměstí a v jeho blízkosti se od pátku
až do neděle pohybovaly menší či větší sku-
pinky vojáků v dobových uniformách. Sobotní
program akcí v našem městě vyvrcholil tradič-
ním večerním defilé vojsk zakončeným tento-
krát premiérově působivým proslovem císaře
Napoleona ve ztvárnění amerického herce
Marka Schneidera. Poté se rozzářil na slav-
kovským zámkem nádherný ohňostroj. 

Přestože letošním Vzpomínkovým akcím
nepřálo počasí, provázel dění na všech mís-
tech, na nichž se odehrával některý z bodů jed-
notného programu, velký zájem návštěvníků.
Déšť, chlad ani bláto neodradily diváky od re-
konstrukce bitvy ani od večerního defilé vojsk.
Významně akci prospělo, že Jihomoravský
kraj ze svého rozpočtu přidělil na akci finanční
podpora ve výši 950 000 Kč (tato částka byla

určena na pokrytí nákladů celého projektu,
v rámci kterého se konaly jednotlivé dílčí akce
ve 12 obcích Slavkovského bojiště, resp. jeho
těsného okolí). Díky této finanční podpoře byl
zajištěn nejen plnohodnotný program Vzpo-
mínkových akcí, ale byl umožněn vstup ná-
vštěvníkům na každou z pořádaných akcí zcela
zdarma. Věříme, že „smíření“ na Slavkovském
bojišti, které bylo společně deklarováno pod-
pisem města Slavkova u Brna a obce Tvarožná,
dvou stěžejních míst tradice pořádání Napole-
onských dnů a Vzpomínkových akcí, dne
26. června 2007 na Žuráni, významně přispělo
ke zdaru a úspěchu těchto akcí v roce 2007. Vě-
říme, že tímto byl vytvořen základ rozvoje tě-
chto tradic do budoucích let a že rok 2007 bude
tím nejlepším signálem pro další podporu tě-
chto aktivit ze strany JmK a další zvýšení
zájmu ze strany návštěvníků těchto akcí.

Chtěl bych touto cesto poděkovat všem, kteří
se v letošním roce o přípravu, průběh a pořá-
dání těchto akcí zasloužili. Především vojákům
v historických uniformách, bez jejichž nadšení
a účasti by konání těchto akcí nebylo možné,
pořadatelům a spoluorganizátorům akcí za udr-
žování a rozvoj nejvýznamnějších tradic tohoto
regionu, dárcům a sponzorům, bez jejichž fi-
nanční, technické či jiné podpory by konání
akcí též nebylo možné. Děkuji také vám, ná-
vštěvníkům, že jste přišli, zájem a spokojenost
návštěvníků je vždy pro účastníky, pořadatele
a sponzory jakýchkoliv akcí tím největším oce-
něním.

Ivan Charvát, starosta města 

Ceny vodného a stoãného v r. 2008
Představenstvo společnosti Vodovody a kana-

lizace Vyškov, a. s. rozhodlo na svém zasedání
22. 11. 2007 o cenách pro rok 2008. Dochází ke
zvýšení ceny vodného o 1,50 Kč/m3 a stočného
o 3,50 Kč/m3. Hlavní příčiny cenového nárůstu
jsou skryty ve zdražení vstupů – zejména naku-
pované povrchové vody o 8 %, elektrické energie
o 15 % a dalších služeb souvisejících s výrobou
a distribucí pitné vody nebo odváděním vody
 odpadní. Součástí zvýšení ceny stočného je i zvý-
šená potřeba zdrojů na realizaci projektu „Re-
konstrukce a výstavba vodohospodářské infra-
struktury na okrese Vyškov“, jehož realizaci
s využitím dotací z Fondu soudržnosti již naše
společnost zahájila.

Realizace tohoto projektu s celkovými náklady
cca 580 mil. Kč je dotována z Fondu soudržnosti
66 % nákladů a jedná se o šanci získat pro náš re-
gion více jak 380 mil Kč na dobudování a rekon-
strukci stávající kanalizační infrastruktury.

Zvýšení ceny z důvodu zdražení vstupů činí
2,82 Kč/m3, tj. 5,86 %. Opatření státu ve formě
reformy veřejných financí se promítá ve změně
sazby DPH ze současných 5 % na 9 %. Dochází
tím ke zvýšení ceny o 2,18 Kč/m3, tj. 4 %. Naše
ceny i přes toto zvýšení zůstávají na úrovni blížící
se cenám v našem regionu i v ČR.

Vzpomínkové akce 2007

Vodovody a kanalizace Vy‰kov, a. s. informuje

Ceny platné od 1. 1. 2008
bez DPH včetně DPH
(Kč/m3) (Kč/m3)

Vodné 27,52 30,00
Stočné 23,39 25,50
Celkem vodné a stočné 50,91 55,50

Připomínáme možnost získat důležité infor-
mace jako je např. kvalita dodávané vody na
stránkách www.vakvyskov.cz. Dále je možné
stránky využít pro zadání tzv. samoodečtu vo-
doměru nebo se na společnost obrátit s jakým-
koliv dotazem. Současně doporučujeme našim
odběratelům využít možnost zálohových pla-
teb trvalým příkazem přímo ze svého účtu.
Kontaktujte, prosím, naše zákaznické centrum:
telefon 517 324 930, VoIP 511 111 822, elekt-
ronickou poštou info@vakvyskov.cz.

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

pondělí až pátek 7–14 h

Zákaznické centrum
Vyškov, Brněnská 13

Provozní středisko
Slavkov u Brna

Provozní středisko
 Bučovice

pondělí až čtvrtek 7–16 h
pátek 7–14 h

pondělí až pátek 7–14 h

Provozní doba zákaznického centra ve Vyškově
na ulici Brněnské bude omezena v období od
27. 12. do 31. 12. 2007 od 7 do 14 hodin.

Vážení zákazníci, děkujeme vám za dobré ob-
chodní vztahy v roce letošním, přejeme vám pěkné
Vánoce a těšíme se na spolupráci v roce 2008.

Ing. Vladimír Kramář
ředitel společnosti a člen představenstva
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Vlastně to není tak přesné – s Markem Schnei-
derem, předním americkým hercem, který ho
úspěšně představuje ve filmu i v rámci akcí „živé
historie“ po celém světě.

Když jsem se dozvěděl, že má přijet na Vzpo-
mínkové akce 2007 do Slavkova a že projevil
zájem spát na zámku, nevěřil jsem tomu. Vždyť
tzv. inspekční pokoj na zámku slouží spíše pro
občasné přespání technické údržby a není vhodný
pro ubytování takové osobnosti. Kontaktoval jsem
proto produkci, která jeho účast zajišťovala a sna-
žil se ji přesvědčit o změně záměru a aby jej uby-
tovali v hotelu odpovídající kvality a úrovně. Od-
pověděli mi, že jde o jeho přání a na zámek se těší,
protože chce být v „centru dění“. Nechápal jsem.
Vždyť pokoj je vybaven pouze sektorovými vá-
lendami a peřináčem. 

Setkání první: V pátek v předvečer akcí jsem
byl v zasedačce HM přítomen jednání vedení rad-
nice se zahraničními hosty města. Vtom do míst-
nosti vejde skupina uniformovaných vojáků
a s nimi ON. Nastává obligátní společenské před-
stavování s podáním rukou. Někdo z doprovodu
poznamená, že venku je sychravo. Nabídnu tedy
příchozím něco z plodů naší zahrádky (tekuté me-
ruňky). Mark Schneider po ochutnání poznamená,
že posledně mu nabídli pouze meruňkový táč a že
toto je lepší. Pak povídá o tom, že ve Francii vzpo-
mínají na jeho francouzskou maminku, v Ně-
mecku na německého otce a v Rakousku na jeho
rakouské jméno. Nejen mluví, ale chová se i velmi
mile a přátelsky. Žádné hvězdné manýry… 

Následuje společenské setkání s významnými
hosty a představiteli kraje i města v Rubensově
sále. Po několika projevech jako moderátor ve-
čera předávám slovo našemu hostovi. Ten uchopí
svoji příležitost a okamžitě přítomné ohromuje
nádhernou francouzštinou a císařovými slovy do-
provázenými stylovými gesty. Dojem je dokonalý,
přítomní jsou ohromeni. V závěru svého vystou-
pení vtipně poznamená, že ho zajímá jeho vý-
stava, která se právě otevírá. Poté se nechá bez
okolků fotit s každým, který ho o to požádá a po-
sléze nenápadně mizí.

Setkání druhé: Potkáváme se v Tvarožné, kde
pro pozvané hosty hovoří opět jako císař. Projev
je přerušován výkřiky skupinky francouzských
hostů: „Ať žije Francie! Ať žije císař!“ Mark se

Slavkovské boji‰tû v roce 1805
Letošní rok jsme si připomněli 202. výročí

bitvy u Slavkova. Při této příležitosti uspořádala
Mohyla míru – Austerlitz o.p.s. v prostorách Ru-
bensova sálu slavkovského zámku přednášku
prof. PhDr. Dušana Uhlíře, CSc. na téma Slav-
kovské bojiště v roce 1805. Profesor Uhlíř patří
mezi naše přední odborníky na napoleonskou
epochu – pro slavkovské občany není asi třeba
připomínat jeho slavnou knihu Slunce nad Slav-
kovem. O historii přelomu 18. a 19. století také
přednáší na Filozofické fakultě Masarykovy uni-
verzity v Brně a Filozoficko-přírodovědecké fa-
kultě Slezské univerzity v Opavě. Posluchači
byli nejprve seznámeni s vývojem v Evropě roku
1805 a průběhem Napoleonova tažení do nitra
podunajské monarchie. Speciální pozornost ale
byla věnována přípravě, průběhu a důsledkům
bitvy tří císařů. Po tomto uvedení do problema-
tiky se již rozpoutala poměrně živá diskuse. V ní
profesor Uhlíř např. vyvrátil zažité názory, že
Napoleon byl Hitlerem 19. století zejména pou-
kazem na rozdílnost „ideologií“ obou osob. Na
miskách vah historie leží na jedné straně Napo-
leonovy zásluhy o francouzský stát (občanský
zákoník, školství, infrastruktura…) a na druhé
nesmírné utrpení vojáků i civilistů v dlouhém
období napoleonských válek.

Přednášku charakterizovala vysoká účast
a mezi přítomnými se nacházela řada starostů,
reprezentantů obcí a institucí slavkovského bo-
jiště. Domů mohli odcházet obohaceni zajíma-
vými informacemi nejen o bitvě u Slavkova, ale
i osobnosti Napoleona Bonaparta a historického
vývoje Evropy počátku 19. století.

Mgr. Martin Rája, HM

Spoleãná prezentace mûsta a zámku
na veletrhu Regiontour 2008

Na největším středoevropském veletrhu ces-
tovního ruchu Regiontour 2008, který se na
brněnském výstavišti bude konat od 10. do 13.
ledna 2008, se město Slavkov u Brna a zámek
představí na společném stánku. Zařadí se tak
mezi tisícovku vystavujících firem, zastoupení
všech krajů i turistických regionů, které ná-
vštěvníkům nabídnou své významné památky,
plánované společenské akce a výstavy, stejně
jako možnosti k využití volného času a aktivní
dovolené. Veletrhu se zúčastní nejen zástupci
tuzemských a zahraničních cestovních kance-
láří, ale také široká veřejnost.

Na stánku města a zámku se budou svými
propagačními materiály prezentovat také slav-
kovské firmy, které o to projevily zájem.

Mgr. Michaela Kavková (HM)

tváří důstojně, přijímá ovace, svoji roli zvládá do-
konale.  

Setkání třetí: Skončil velkolepý ohňostroj a on
promlouvá z balkonu zámku k seřazeným vojá-
kům v zámeckém parku. Já čekám spolu s kolegy
v přítmí za ním. Opět je naprosto skvělý. Když
jeho vystoupení skončí, přichází k nám se širokým
úsměvem a s přátelsky nataženou paží. Opět se
zdravíme, děkuji mu za skvělé vystoupení i za
všechny Slavkováky a zvu ho opět za rok do Slav-
kova. Hovoří o tom, jak se mu u nás líbí, jaký je
zámek překrásný atd. a že určitě pozvání využije.

Setkání čtvrté: Na Staré Poště probíhá setkání
představitelů velení vojáků „po bitvě“ s „císa-
řem“. On jako císař uděluje audience. Dojem je
dokonalý. Obě strany se vžívají do svých rolí tak,
že člověk má pocit, jako by se vrátil do reality
o 202 let zpět. Odcházíme a Mark Schneider nás
zahlédne a opět se s námi dnes již poněkolikáté
velmi přátelsky loučí.

Setkání páté: Na Mohyle míru probíhá pietní
akt. On stojí po celou dobu téměř nehnutě, důs-
tojně sleduje dění kolem. Jsem pár kroku od něho
a nebýt okolního dění, znovu bych si připadal jako
ve filmu. Iluze je až neuvěřitelná… Kdybych se
s ním nepotkával v posledních dnech tolikrát v rů-
zném prostředí, asi bych si o Markovi Schneide-
rovi těžko udělal obrázek. Teď vím, že je nejen
opravdovou hereckou hvězdou, ale také skvělým
člověkem. A o tento dojem jsem se chtěl s vámi,
kteří jste tuto možnost neměli, podělit.

Ing. Aleš Šilhánek

Jak jsem se potkal (potkával) s Napoleonem

Provoz mûstské knihovny
na konci roku 2007

Dovolujeme si upozornit vážené čtenáře
a návštěvníky městské knihovny, že tato bude
„mezi svátky“ uzavřena. Jedná se o jediný
výpůjční den, a to v pátek 28. 12. 2007. Po
novém roce bude opět běžně otevřeno.

Přejeme všem nynějším i budoucím čte-
nářům radostné Vánoce a dobrý start v roce
2008.

J. Blažek a L. Coufalová 
Městská knihovna ve Slavkově u Brna

Vpravo Dušan Uhlíř Foto: R. Lánský

Foto:
R. Lánský
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Poklady nejen z depozitáfiÛ (56)

Nové knihy V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

Pohlednice (pokračování)

Unikátní kolekce pohlednic
s napoleonskou tematikou
v Historickém muzeu ve
Slavkově u Brna

Nestává se každý den, aby muzea získala
kvalitní ucelenou sbírku předmětů, která vý-
razně obohatí sbírkový fond. Historickému
muzeu ve Slavkově u Brna se to však podařilo.
V letošním roce dostalo nabídku od soukro-
mého sběratele na odkoupení sbírky více než
3000 pohlednic s napoleonskou tematikou. 

Vytvoření této jedinečné sbírky znamenalo
získat nejenom pohlednice vydané v naší re-
publice, ale především se poohlédnout v ostat-
ních evropských zemích. Jde o pohlednice za-
chycující významné bitvy napoleonského
období, na pohlednicích jsou rovněž reprodu-
kovaná díla umělců této epochy – Davida, Gé-
rarda, Grosse, Vereščagina a dalších, a to jak
výjevy jednotlivých bitev, tak portréty Napo-
leona a známých osobností. Sbírka však obsa-
huje rovněž pohlednice s tématikou pomníků,
budov, interiérů a událostí, které jsou spojeny
s osobností Napoleona I. Ty jsou zastoupeny
jako jednotliviny i jako celé soubory, mnohdy
v reprezentativní podobě se zlacenou ořízkou.
Ve sbírce nechybí ani pohlednice se vzpomín-
kovými akcemi z 30. let 20. století. Další ka-
tegorii tvoří alegorie a karikatury napoleon-
ského období. Nechybí ani uniformovaní
vojáci, pohlednice s cínovými figurkami i s ce-
lými dioramaty. Částečně je rovněž zastoupena
současná produkce pohlednic s napoleonskou
tématikou. 

Samostatnou kapitolu tvoří rovněž odesíla-
telé a příjemci pohlednic. Jako ukázku před-
stavujeme dopisnici, jejímž adresátem byl
princ Thurn Taxis. Další zajímavosti jistě při-
nese kompletní zpracování celé sbírky.

Datování pohlednic je poměrně obtížné. Ne-
existuje žádný souhrnný katalog a většina po-
hlednic byla hned od počátku určena jako sbě-
ratelský kousek a neprošla tedy poštou. Přesto
je možné jejich větší část zařadit do prvních
dvou desetiletí dvacátého století. Sbírka však
pokrývá prakticky celé dvacáté století.

Lze tedy jenom konstatovat, že pohlednice
s napoleonskou tematikou, které podstatně roz-
šířily sbírku dosavadní, přiřadily Historické
muzeum ve Slavkově u Brna k největším svě-
tovým vlastníkům pohlednic s touto tematikou.

Sbírku mohlo Historické muzeum ve
Slavkově u Brna získat pouze díky uznání
a finanční dotaci Rady Jihomoravského
kraje. Poděkování patří rovněž Bc. Zdeňku
Pavlíkovi, z jehož iniciativy byla dotace za-
řazena na jednání Rady JmK. Historické
muzeum ve Slavkově u Brna děkuje všem,
již se jakkoli podíleli na získání této unikátní
sbírky. Po jejím evidenční zpracování bude
sbírka představena veřejnosti na rozsáhlé
výstavě pohlednic s napoleonskou temati-
kou.

PhDr. Vladimíra Zichová, HM

Napoleon I. jako italský
král (autor: Andrea Ap-
piani 1754–1807)

Napoleon u Slavkova – ilustrace vydaná Ludwigem Feistem, jejím
adresátem byl princ Thurn Taxis – obě strany pohlednice

Bradfordová, Barbara T.: Havraní útes – ro-
dinná sága známé britské autorky nás zavádí do
Británie na úsvitu dvacátého století – do doby,
kdy zkostnatělou a puritánskou viktoriánskou éru
vystřídalo svobodomyslnější edwardiánské ob-
dobí, které přálo podnikavým a ctižádostivým.
Takový je i hlavní hrdina příběhu Edward, mla-
dík ze zámožné rodiny, jejímž rodovým sídlem je
romantický zámek Ravenscar. Edward studuje
na Oxfordu,  má kolem sebe milující rodinu i přá-
tele, když ho náhle zasáhne tragická událost: jeho
otec a bratr jsou zavražděni. Edward se tak v de-
vatenácti letech stává hlavou početné rodiny a má
před sebou nesnadný úkol -  vypátrat vrahy a zís-
kat nazpět rodinnou firmu, kterou intrikami ulou-
pili rodině vzdálení příbuzní. 

Rosnay, Tatiana de: Klíč k minulosti – Vélo-
drome d’Hiver je nejznámějším aktem francouz-
ské kolaborace s nacisty. Tatiana de Rosnay se-
stavila citlivý a přitom nemilosrdně upřímný
portrét Francie za okupace a porušila tak tabu
mlčení, které tuto bolestnou událost až dosud za-
halovalo. Novinářka Julia objeví objeví příběh
desetileté Sáry a vydává se po jejích stopách
v naději, že zjistí, co se nejen s ní vlastně stalo…

Říhová, Jaroslava: Osud s pečetí rezavých
vlasů – kniha odhaluje tajemství ivanovického
zámku. Jde o románově i historicky zpracovaný
příběh života barona Václava Přepyského a jeho
manželky Charloty z Moravce. „Baron s Charlo-
tou byli manželé jediný den. Po dodnes nevy-
světlené tragédii se Přepyský zavřel do věže, kde
setrval třicet let. Pojala jsem příběh jako vykou-
pení jedné kletby. Snažila jsem se očistit barona,

kterého lidé považovali za podivína,“ vysvětluje
autorka.

Buchvaldová, Michaela – Karsten, Gunther:
Úspěšná paměť (kniha o tréninku paměti) – určena
všem, kdo touží po zkvalitnění paměti a využití
její kapacity v plném rozsahu. Metody pro zlep-
šení paměti využijí studenti, kteří se potřebují
snadno a dobře naučit na zkoušky, aniž by zís-
kané vědomosti za pár dní zapomněli. Knihu jistě
ocení i ti, kdo se chtějí dobře naučit cizí jazyk,
neboť techniky zde popisované jsou užitečným
nástrojem k snadnému zapamatování slovíček

Malý, Radek: František z kaštanu, Anežka ze
slunečnic - lyrická podzimní pohádka o dvou
bezdomovcích z holých polí – Františkovi vy-
loupnutém z kaštanu a Anežce ze slunečnic je
vlastně podobenstvím o životním putování
a o tom, že někdy se musíme rozejít, abychom se
zase mohli setkat. Napínavý a přitom několika-
vrstevný text talentovaného autora „zlehčují“
vtipné ilustrace Galiny Miklínové, výtvarnice,
jejíž obrázky básníkům velmi svědčí.

Nikl, Petr: Lingvistické pohádky – ve své
čtvrté autorské knížce si Petr Nikl vyhrál s jazy-
kem – čeština je k tomu opravdu mimořádně
vhodná - dá se na ní vyřádit s písmenky, slovy
i větami nebo zvukomalbou. Pro čtenáře s fanta-
zií od 8 let.

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

Těšíme se na vaši návštěvu.
Mgr. Jiří Blažek, MK ve Slavkově u Brna

�

Napoleon Bonaparte se připravuje na vá-
lečné tažení (dle malby Em. Bachrach-Barče
z kolekce moderních mistrů)
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V úterý 20. listopadu 2007 pořádalo Histo-
rické muzeum v prostorách Rubensova sálu
slavkovského zámku další z cyklu přednášek.
Tentokrát na téma Krvavé události ve Slavkově
u Brna roku 1905 hovořil PhDr. Jiří Pernes,
Ph.D. z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie
věd České republiky v Brně. Posluchači se pře-
nesli v čase o více než sto let nazpět do bouř-
livého roku 1905. Moravskou společností té
doby hýbaly zejména dvě otázky: zřízení české
univerzity na Moravě a zavedení všeobecného
volebního práva. Právě změna volebního zá-
kona byla důvodem plánované slavkovské de-
monstrace 28. listopadu, tedy v den generální
stávky. Na rozdíl od jiných míst v českých ze-
mích neměla ale demonstrace klidný závěr
a skončila tragédií. Protesty se vyostřily před
slavkovským cukrovarem a přerostly ve vý-

Krvavé události ve Slavkovû u Brna roku 1905
Foto: R. Lánský

tržnosti. Následný zásah četnictva zapříčinil
smrt dvou mužů z Hodějic a Kobeřic (Jana
Marka a Martina Žilky) a zranění řady dalších
osob. Slavkov se tak vedle Prahy a Brna zapsal
černým písmem do historie českých zemích
roku 1905. Přednášející celou událost poutavě
vylíčil a zasadil do širších souvislostí, takže si
účastníci přednášky mohli udělat o této kapi-
tole slavkovských dějin ucelený pohled. 

Na uvedené téma Jiří Pernes publikoval sa-
mostatnou knihu s názvem Nejen rudé prapory
aneb Pravda o revolučním roce 1905 v českých
zemích. Tuto publikaci si mohli přítomní za
sníženou cenu koupit a případní další zájemci
mají ještě do konce ledna 2008 možnost ji zís-
kat v Historickém muzeu ve Slavkově u Brna.
(Kontakt: raja@zamek-slavkov.cz).

Mgr. Martin Rája, HM

Mikulá‰ské hudební setkání
Stalo se již tradicí, že Základní škola v Kře-

novicích ve spolupráci se ZUŠ Fr. France ve
Slavkově u Brna pořádá každý rok Mikulášské
hudební setkání žáků obou škol.

To loňské bylo výjimečné tím, že bylo věno-
váno 150. výročí postavení budovy ZŠ v Kře-
novicích a vystoupili na něm i někteří bývalí
absolventi ZUŠ, kteří „muzicírování“ zůstali
věrni i nadále.

I letošní 5. setkání, které se konalo 6. pro-
since, mělo své kouzlo. Na dopolední „vý-
chovný“ koncert se letos poprvé přišly podívat
i děti Mateřské školy v Křenovicích, naslou-
chaly znějícím tónům a některé si dokonce i po-
brukovaly známé melodie nebo se pohybovaly
přesně do rytmu hudby.

Program letošních koncertů nebyl nijak spe-
ciálně zaměřen, zaznělo několik sólových čísel,
koledy v podání zobcových fléten, vystřídaly se
různé hudební nástroje jako kytary, trumpeta,
klavír, keyboard a několikrát zazněl i zpěv
a kromě křenovických žáků se letos představili
i žáci ZUŠ ze Slavkova a blízkého okolí. 

Výjimečnost koncertů byla zejména v tom, že
se většina z 32 účinkujících představila v tzv.
komorních souborech, ať už to byla dueta, tria či
větší hudební uskupení, takže žáci se mohli
přímo v praxi pokusit napodobit své vzory z řad
populárních zpěváků, skupin a muzikantů. 

Mohli jsme tak slyšet písně např. zpěvaček
Avril Lavigne, Rihanna nebo populární skupiny
Simple Plan, kteří se drží na předních místech
světových hitparád. „Třešničkou na dortu“ byla
bezesporu píseň z muzikálu Drákula v podání
pěveckého sboru za doprovodu klavíru, keybo-
ardu a bicích.

Píseň Smrt Drákulova jsme zařadili záměrně
na samý konec programu, abychom uctili pa-
mátku Karla Svobody – vynikajícího hudebního
skladatele, neboť v lednu uplyne rok od jeho
úmrtí.

Na závěr bych chtěla velmi poděkovat všem
učitelům ZUŠ, kteří připravili žáky na tuto akci,
i když to pro ně byla vlastně práce navíc, kole-
gyni Aleně Slezákové za výrobu plakátů, a pak
také všem účinkujícím, kteří odvedli skvělé vý-
kony a byli za ně odměněni sladkostí v podobě
čokolády.

V neposlední řadě patří dík také zástupkyni
ZŠ Křenovice Regině Kokešové, která si vzala
tato hudební setkání za své a pak také vedení
ZUŠ Slavkov, které podporuje prezentaci na-
šich žáků i mimo sál naší školy. 

Magda Killarová,
učitelka ZUŠ Fr. France Slavkov u Brna

Součástí této oficiální návštěvy našeho města
bylo přijetí prezidentského páru i hejtmana JmK
na slavkovské radnici, kde se v obřadní síni us-
kutečnilo setkání se zástupci města, jeho organi-
zací a dalšími významnými hosty. Po diskusi a po
podpisu prezidenta ČR pana Václava Klause
a jeho manželky paní Livie Klausové do pamětní
knihy města byly prezidentovi ČR předány dary
jako upomínka a vzpomínka na tuto návštěvu
(pamětní medaile, obraz zámku od Heleny Pu-
chýřové, kniha Slavkov – město nejen se slavnou
historií a brožurka představující naše město s fo-
todokumentací dřívějších pobytů Václava Klause
ve Slavkově u Brna a fotodokumentace z jeho
křtu letadla ČSA z roku 2004, nesoucí název
Slavkov). Po rozloučení se s představiteli města
a jeho občany pokračovala cesta celé delegace
k památníku Mohyla míru.    

Chtěl bych touto cesto poděkovat všem, kteří
se na přípravě této významné akce podíleli, vám
všem, kteří jste na setkání s nejvyšším předsta-
vitelem naší země, prezidentem České republiky,
přišli (i v tom nevlídném počasí) a vytvořili jste
této akci důstojný rámec a báječnou atmosféru.

Ivan Charvát, starosta města

Pozn.: Knihy Václava Klause na jeho autogra-
miádu měla zajišťovat společnost spolupracující
přímo s kanceláří prezidenta ČR, která však tento
svůj závazek nedodržela. Tato skutečnost, která
pohněvala nejen prezidenta ČR Václava Klause,
nebyla způsobena sebemenší vinou města. Přesto
se za toto nedopatření způsobené třetí stranou
omlouváme.

Přítomnost prezidenta České republiky přilá-
kala na Palackého náměstí stovky lidí, kteří
mohli sledovat jeho přijetí, za fanfár naší Zá-
mecké dechové hudby a čestné salvy Slavkovské
gardy v historických uniformách, chlebem a solí.
Prezident ČR pan Václav Klaus, jeho manželka
paní Livia Klausová i hejtman Jihomoravského
kraje pan Stanislav Juránek pozdravili občany
krátkými projevy, na které plynule navázala dis-
kuse s občany. Poté se prezident ČR podepisoval
přítomným občanům, jeho manželka mezitím
živě hovořila a diskutovala s občany. 

Návštěva Prezidenta České republiky ve Slavkově u Brna
(Dokončení ze str. 1)

Setkání prezidenta s občany

Upozorňujeme čtenáře na možnost objednání
obrazového záznamu z návštěvy prezidenta
České republiky Václava Klause ve Slavkově na
DVD za akční cenu 199 Kč. Objednávky jsou
přijímány na tel. čísle 776 800 456 a následné
vyzvednutí DVD na podatelně MÚ.

DVD s náv‰tûvou  Václava Klause
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Informace ze Základní ‰koly na Komenského námûstí

Již několik let probíhá mezi naší školou a Historickým muzeem ve
Slavkově úspěšná spolupráce. V rámci této spolupráce se žáci se-

znamují s historií zámku, rodu Kouniců, města Slavkova, se sbírko-
vými předměty a jejich funkcí v kon-
textu doby.

Také letos navštívili žáci šestých
až devátých ročníků Historické muzeum a absolvovali výklad s pou -
žitím materiálů ze sbírek muzea, takže si mohli „dějiny“ doslova a do
písmene osahat, byť většinou jen v bílých rukavicích.

Šesťáci se zájmem poslouchali vyprávění o pravěku, archeologii
a archeologických nálezech, tj. velmi starých předmětech, které byly

při výzkumu vykopány ze země. Zvědavě zkoumali různé kamenné ná-
stroje a obdivovali keramické nádoby.

Sedmáci se v muzeu seznámili se založením Slavkova, s obdobím
středověku ve Slavkově a s cechy,
které zde ve středověku působily.

Na osmáky čekal výklad o fran-
couzské revoluci, napoleonských válkách a o Napoleonovi u Slavkova.

Rovněž deváťáci si poslechli zajímavé téma o vypuknutí 1. světové
války, o vzniku československých legií, jejich boji a návratu domů. 

Návštěvou muzea se žáci učí získávat nové informace i z jiných
zdrojů než pouze z učebnic. PhDr. Hana Sokoltová

To bychom museli nejdříve sestrojit času. A to se zatím nikomu nepo-
dařilo. Proto jsme se za mamutem vypravili do Brna, do pavilonu Anthro-
pos. Budova Anthroposu prošla v uplynulých třech letech rozsáhlou sta-
vební rekonstrukcí a prostorovým rozšířením. V muzeu tak nyní návštěvníci
naleznou kromě stálé expozice přednáškový sál a kavárnu. 

Žáci šestých tříd naší školy si se zájmem prohlédli expozici o nejstar-
ších dějinách osídlení Moravy i celého evropského kontinentu. Výstava
je rozdělena do tří základních celků: Morava lovců a sběračů, Nejstarší
umění Evropy a Paleolitické technologie. Nově vybudovaná expozice je
obohacena řadou dioramat a rekonstrukcí prostředí i života paleolitic-
kých lovců a sběračů, které pozorně sledovali všichni žáci.

Nejoblíbenější a také největší atrakcí je model mamuta, který je nyní ob-
klopen přirozeným přírodním prostředím. Je proto zcela pochopitelné, že
právě u mamuta strávily děti nejvíce času. 

Exkurze přinesla žákům nové poznatky i zážitky. PhDr. Hana Sokoltová

Ve středu 5. prosince se konal tradiční turnaj
v malé kopané pro děti 4. a 5. třídy. Nepsaným
pravidlem se stalo, že v každém týmu hraje dívka,
která je současně i kapitánkou. Letošní, v pořadí
již 8. ročník, zpestřili svojí účastí borci ze ZŠ Ho-
dějice. Přijeli, viděli a zvítězili – tak se dá stručně
popsat jejich vystoupení. V základní skupině ob-
sadili sice druhé místo za Bílými tygry, ale ve
 finále jim „nadělili předčasnou mikulášskou na-
dílku“ v podobě čtyř gólů. Hráli v sestavě M. Zá-
potočný, L. Zápotočný, J. Rusňák, M. Záleský,
A. Cigánek a M. Florián. Poražení finalisté J. Fiv-

Za mamutem do pravěku?

Foto:
Petr Žižlavský

Vážení přátelé,
opět nastává předvánoční čas a blíží se

konec roku 2007. Brzy se všude rozzáří stro-
mečky, nastanou  nejkrásnější svátky v roce.
Především děti budou s radostným napětím
očekávat, co jim letos Ježíšek nadělí.

Přejeme vám, abyste letošní Vánoce prožili
v klidu a pohodě v kruhu svých nejbližších
a alespoň na chvíli se vám podařilo odpoutat se
od všedních starostí a každodenních problémů.

Do nového roku 2008 vám přejeme hlavně
pevné zdraví, hodně štěstí, duševní klid a spo-
kojenost. Pracovníci ZŠ Tyršova

Každý jistě ví, že názorná výuka je pro žáky
mnohem zajímavější a pestřejší a že to, co na
vlastní oči vidí, nebo si dokonce mohou sami
ohmatat, si také mnohem lépe a déle pamatují.
Proto se i my snažíme našim žákům výuku zpe-
střit různými besedami, zájezdy a exkurzemi.

Dne 20. 11. 2007 se naši sedmáci zúčastnili
přírodovědno-dějepisné exkurze v Moravském
zemském muzeu v Brně. V Dietrichsteinském
paláci na Zelném trhu si prohlédli expozici o ži-
votě prvních Slovanů na našem území a dozvě-
děli se mnoho zajímavostí z období Velké Mo-
ravy. Ve vitrínách si mohli zblízka prohlédnout
předměty, o kterých se učili v hodinách dějepisu
– např. gombíky, nákončí, velkomoravské
šperky, zbraně apod. Mnohé jistě zaujala na-
podobenina šperkařské dílny nebo maketa vel-
komoravského hradiště. Nejobdivovanějším ex-
 ponátem ovšem bezesporu byly kosterní pozůs-
tatky z 9. st.

XI. veletrh vzdûlávání a pracovních pfiíleÏitostí
Ve středu 21. listopadu navštívili žáci obou na-

šich devátých tříd již XI. veletrh vzdělávání a pra-
covních příležitostí, který se konal v prostorách
Posádkového domu armády ve Vyškově. Zástupci
středních škol zde představují jednotlivé studijní
a učební obory, seznamují žáky devátých tříd
s podmínkami přijímacího řízení, nabízejí mož-
nosti dalšího studia po skončení základní školy.
Letos se Vyškově prezentovalo celkem 43 střed-
ních škol. Veletrh je zaměřen nejen na žáky zá-
kladních škol a rodiče dětí, které stojí před první
volbou povolání, ale i na absolventy středních škol
a širokou veřejnost, která se zde může seznámit
s rekvalifikacemi a dalšími vzdělávacími pro-
gramy a také s možnostmi uplatnění na trhu práce.

Žáci v devátých třídách jsou nyní v situaci, kdy
přemýšlejí, co dál, jak se v životě co nejlépe uplat-
nit, na kterou střední školu zaslat přihlášku. Vele-
trh vzdělávání, který každoročně organizuje Úřad
práce ve Vyškově, by měl žákům usnadnit jejich
rozhodování. V. Dobešová

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

V zoologické expozici muzea se žáci sezná-
mili s faunou Moravy. Nejvíce je zaujala akvá-
ria s našimi běžnými druhy ryb. Mnozí poprvé
viděli lesní živočichy v životní velikosti.

Domů si všichni odvezli hezké zážitky,
spoustu fotografií a také pochvalu zaměstnanců
muzea za zájem o výstavu a vzorné chování.

V úterý 4. 12. 2007 žáci 6. ročníků navštívili
brněnský Antrophos. Seznámili se s vývojem
člověka od jeho živočišných předchůdců až do
současnosti. Pozornost šesťáků nejvíce přitaho-
valy vystavené předměty připomínající dávno
zaniklé kultury na území dnešní Moravy. Nej-
častěji fotografovaným objektem byl mamut
a zejména jeho mládě. O své zážitky se žáci po-
dělili doma s rodiči a sourozenci při prohlížení
hezkých fotografií. Všichni účastníci si zaslouží
pochvalu za přístup k výstavě i za reprezentaci
školy na veřejnosti.

P. Pitronová, V. Křivánková

Exkurze – výpravy za poznáním

Na návštěvě v muzeu

chuk, V. Zapletal, D. Glozar, L. Lorenz a P. Lorenz
sportovně uznali, že soupeř byl lepší. Bronzová
příčka se stala kořistí Žluťásků ( ti nepostoupili do
finále kvůli horšímu skóre) s kapitánkou K. Ha-
nákovou a se spoluhráči I. Cagáškem, E. Glatzem.
E. Durákem a V. Laštůvkou.

Na poslední příčce se umístili po statečném vý-
konu Žraloci, ale N. Novotná, P. Ševčík, R. Ruský,
O. Stavěl a M. Uhlíř nebyli ze 4. místa smutní.
Protože  smyslem turnaje bylo, aby si všichni
účastníci zasportovali a přitom se  i pobavili. 

O. Zehnálková

Mikulášský turnaj v malé kopané
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Mimořádný ohlas mezi veřejností měla akce,
na jejímž uspořádání se spolupodílely všechny
slavkovské základní školy, MŠ, DDM, ISŠ,
zejména však ZUŠ. Skvěle komponovaný pro-
gram se setkal s velmi příznivou odezvou více
než 500 návštěvníků zámku, kteří obdivovali
nejen hudební, pěvecké, taneční i recitační vý-
kony dětí, ale také jejich zručnost a jimi při-
pravenou vánoční výzdobu. 

Na vystoupeních v historických prostorách
severního křídla zámku se postupně vystřídalo
bezmála 150 dětí. Za přípravu akce pak patří
dík nejen všem účinkujícím dětem, ale také pe-
dagogickým pracovníkům a dalším, kteří se na
tom spolupodíleli. 

Vánoce na zámku se slavkovskými školami
se nepochybně zařadily mezi nejúspěšnější
akce, které se zde v poslední době uskutečnily.
Věřím, že tímto započala nová tradice na slav-
kovském zámku, která stylově přispěje ke svá-
teční předvánoční atmosféře.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel HM

Vánoce na zámku se slavkovskými školami

Foto: V. Soukop 1x, B. Maleček 8x
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Vzpomínkové
akce 2007

Foto: R. Lánský 4x, B. Maleček 8x

12/2007
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Žákovský koncert kytaristů 5. prosince v ZUŠ byl
vylepšen i mikulášskými převleky účinkujících.

Při příležitosti konání vzpomínkových akcí
byli pozváni do Slavkova zástupci polského
města Ostrolenka. Byl to zároveň projev
 poděkování za pozvání zástupců našeho města
k nim. O této události se již starosta města
zmínil v zářijovém čísle Slavkovského zpra-
vodaje, kdy se jednalo o vzpomínkové akce
při příležitosti 200. výročí vzniku Varšav-
ského velkovévodství a návratu generála
 Dombrowského do Polska současně s 200. vý-
ročím francouzsko-ruské srážky, jež následně

pokračovala velkou bitvou u Polského Jílo-
vého.

Zástupci města Ostrolenky v čele s jejich
starostou panem Januszem Kotowskim toto
pozvání s radostí přijali a s velkým nadšením
zhlédli nejen nabízený program vzpomínko-
vých akcí ve Slavkově a ve Tvarožné, ale také
navštívili zámek, kde byli přivítáni ředitelem
Historického muzea v zasedací místnosti
a poté se zúčastnili slavnostního otevření Na-
poleonské výstavy. V neděli si mohli již po-

hlédnout zámek celý, včetně jeho podzemí
a zámeckého parku. Poté odjeli na Mohylu
míru, kde se konal pietní akt. Naši hosté měli
možnost vidět Slavkov hned z několika po-
hledů, jeden den jako rušné město plné vo-
jáků, stánků a nakupujících nebo pouze pro-
cházejících se lidí a druhý den jako poklidné
a čisté město, které se jim velice líbilo. V ne-
děli měli možnost nakoupit dárky pro své
blízké v brněnském nákupním a společenském
centru Galerii Vaňkovka a v pondělí krátce na-
vštívili některé organizace města Slavkova.
Procházku po městě zakončili na radnici, kde
jim bylo podáno několik základních informací
o chodu a fungování celého úřadu. Na rozlou-
čenou obdrželi od zástupců města malé po-
zornosti, včetně propagačních materiálů
a knihy o Slavkově.

Ing. Barbara Macháčková,
ref. pro rozvoj regionu a kultury 

Návštěva zástupců polského města Ostrolenka ve Slavkově

Zástupci polského města Ostrolęka. Foto: R. Lánský

Foto: A. Slezáková
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Ročenka INFORMACE
Slavkovsko 2008
vyjde v polovině ledna

Cena za výtisk je 35 Kč.

Platnost do 31. 1. 2008
nebo do vyprodání zásob
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Vánoční koncert ZUŠ
pátek 14. prosince, sál ZUŠ

Adventní koncert
Zámecké dechové hudby

Slavkov u Brna na historických fotografiích

Hodinová brána na jihu dnešního Palackého náměstí – pohled od jihu,
před r. 1903. Z obou stran brány – přízemní domky, které přiléhají k pů-
vodnímu městskému opevnění. Hodinový stroj z 19. století, bez cifer-

níku, je uložen v Historickém muzeu ve Slavkově u Brna. V popředí je dře-
věná pumpa nad studnou, jejíž voda s největší pravděpodobností nebyla
pitná. PhDr. V. Zichová

Pokračujeme ve zveřejňování historických fotografií Slavkova u Brna. Tentokrát je na řadě již neexistující Hodinová neboli Rybniční brána.

V neděli 9. prosince se uskutečnilo tradiční adventní vy-
stoupení Zámecké dechové hudby. Děkujeme všem návštěvní-
kům koncertu i občanům Slavkova, kteří ji vyjadřovali přízeň
a podporu po celý uplynulý rok.

Hodně zdraví, osobních úspěchů a příjemných kulturních
zážitků v roce 2008 přejí členové Zámecké dechové hudby.

Foto: A. Slezáková

Foto: R. Lánský
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Vánoční svátky a s nimi spojený začátek no-
vého kalendářního roku se vyznačují radostnou
a přátelskou atmosférou. Neodmyslitelně k nim
patří skutečnost, že si lidé navzájem osobně vy-
slovují či prostřednictvím korespondence sdě-
lují přání. Nejčastěji snad slyšíme přání zdraví
a štěstí. Jedná se o hodnoty, po kterých každý
člověk touží a které zajisté patří k těm nejdůle-
žitějším. Zkusme se nechat inspirovat o těchto
vánocích a na začátku nového kalendářního roku
2008 známým „irským novoročním přáním“:

Abys zůstal ušetřen každého trápení –
to ti nepřeji,

ani to, aby tvá cesta byla samá růže
a aby po tvé tváři neskanula žádná slza;
abys nezakusil nikdy žádnou bolest –
ne, nic z toho ti do nového roku nepřeji.
Vždyť slzy očišťují srdce, utrpení zušlechťuje,
bolest a úzkost tě uvedou do společenství
s Marií a Dítětem
a jejich úsměv tě naplní důvěrou.
Mé přání tobě zní spíš takto:
Kéž bys byl vděčný a povždy uchovával ve svém

srdci
drahocennou vzpomínku na dobré věci svého

života;
abys statečně obstál ve své zkoušce,
když tvrdě spočine kříž na tvých ramenou,
když vrchol, k němuž nutno vystoupit,
se zdá nedosažitelný a světlo naděje mizí;
aby Boží dary v tobě rostly
a celý rok ti pomáhaly vnášet radost, sílu
v duše těch, k nimž tě pojí láska,
abys měl vždy přítele, jenž je opravdový
a je hoden tvého přátelství, jenž ti dodá důvěry,
když síly slábnou a nedostává se ti světla;
abys vytrval vždy v bouřích, a dosáhl tak výšin
a aby tě s Pánem pojila vždy vroucí láska,
jak On si to s touhou přeje – kvůli tobě.

Za římskokatolickou farnost ve Slavkově
u Brna P. Doc. Petr Mareček, Th.D, farní vikář

VÁNOâNÍ PROGRAM 
fiímskokatolické farnosti ve Slavkovû
Svátost smífiení pfied Vánocemi:
17. 12. pondûlí a 18. 12. úter˘, 17–19 h, zpovídá více

knûÏí
23. 12. nedûle
Betlémské svûtlo dopoledne v kostele
24. 12. ·tûdr˘ den 
Betlémské svûtlo dopoledne v kostele
·tûdroveãerní m‰e sv. pro rodiny s dûtmi: farní

kostel Slavkov v 15.30 h
PÛlnoãní m‰e svaté: farní kostel Slavkov 23.00, Ho-

dûjice 21.00, Her‰pice 21.00, Nûmãany 23.00
25. 12. Narození Pánû 
M‰e sv. Slavkov 9.30, veãerní 18.00 h
Koledování se zámeckou kapelou, v 17 h v kostele 
26. 12. sv. ·tûpána
M‰e sv. Slavkov 9.30 (veãerní nebude)
30. 12. nedûle – Svaté Rodiny
M‰e sv. Slavkov 8.30 a 18 h s modlitbou za rodiny 
Vánoãní koncert dûtského cimbálového souboru

Kyjovánek, kostel Slavkov 16.00 h.
31. 12. sv. Silvestr 
Dûkovná m‰e sv. v 16.00 s pfiehledem za rok 2007  
Prohlídka kostelních hodin 14.00–16.00 h
1. 1. 2007 Nov˘ rok
m‰e sv. Slavkov 9.30 a 18.00 h
5. 1. Tfiíkrálová sbírka
6. 1. Slavnost Zjevení Pánû
m‰e sv. v 8.30 a 18.00 s Ïehnáním vody, kfiídy a kadidla 
Sbírky o Vánocích budou na dokonãení oprav kostela. 

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

·tûdr˘ den 24. 12. v dobû 14.00–15.30 h
Narození Pánû 25. 12., Sv. ·tûpána 26. 12., Nedûle – Sv.

Rodiny 30. 12. a 1. 1. Nov˘ rok v dobû 10.00–11.30
a 14.00–16.00 h

Úfiední hodiny na fafie:
stfieda 9.30–12.00 h, pátek 15.00–17.00 h
Kontakt: Tel.: 544 221 587,  604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

U stolu
Toho dne se u slavnostního oběda sešla téměř

celá rodina. Chyběl pouze jeden ze dvou synů
(plnil své pracovní povinnosti), a tak příjemnou
rodinnou atmosféru přišla podpořit jen jeho man-
želka s malou dcerkou. Vůně připravovaných jídel
se za chvíli šířila po celém domě a děda – dnešní
šéfkuchař – byl náramně spokojen. „Dnes se to
povedlo! Určitě si všichni pochutnají!“, liboval si
a pobízel své nejbližší ke stolu.

„Mami, ještě pomodlit a poděkovat,“ říká na-
jednou malá Katuška a dívá se na dospělé. 
„Ale mně děkujte, já jsem vařil,“ ozve se oka m-
žitě děda.

„No, to já vím, že nám to Pán Bůh neuvařil, že
jsi to udělal ty,“ pokračuje malá školačka, „ale
všechno ostatní máme od Pána Boha, a tak mu za
to musíme poděkovat.“

Tohle nedočkavé konzumenty dobrého sváteč-
ního oběda zaskočilo. K radosti malé Katky však
babička tiše sklonila hlavu a poděkovala za dary.
Když zaznělo společné amen všech přítomných,
malá vnučka se usmívala: „Tak je to správné.“

„Umět poděkovat patří k bohatství člověka.“
(arabské přísloví)

„Rodiče, kteří nejsou ochotni růst a trpět se
svými dětmi a učit se od nich, směřují k senilitě,
i když si to mnohdy neuvědomují; děti a svět je ne-
chají daleko za sebou. Nejlepší způsob, jak si za-
jistit plnohodnotné stáří, je učit se od vlastních
dětí.“ (M. S. Peck)

„Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte
a nebudete jako děti, nevejdete do království ne-
beského.“ (Matoušovo evang. 18,3)

Společenství adventistů ve Slavkově vám přeje
pokojné vánoční svátky a do roku 2008 vše
dobré a mnoho důvodů k vděčnosti.

Kontakt na tel.: 544 227 308 (kazatel Roman
Mach) http:// www.casd.cz

Novoroční přání

O Bibli nezaujatě
Mimořádná akce v listopadu, prosinci
Je Bible opravdu knihou knih? Mnoho lidí

o tom vážně pochybuje. Proč se Bibli říká Slovo
Boží, když všichni vědí, že ji napsali lidé? Dá se
spoléhat na to, co radí do života? Vyplatí se in-
vestovat čas a síly do toho, abych si Bibli přečetl,
nebo dokonce probádal? A který překlad se
k tomu nejvíc hodí?

Na tyto i jiné otázky odpovídá zvláštní vydání
Probuďte se! s námětem „Můžete věřit Bibli?“.
Svědkové Jehovovi v listopadu ve velkém se vě-
novali distribuci tohoto časopisu, aby jej mohl do-
stat každý, kdo si to přál, nebo ještě přeje.
Čtenáři se dočetli o pádných argumentech, na zá-
kladě kterých se miliony lidí přesvědčily, že Bibli
mohou věřit. Po přečtení časopisu se každý může
rozhodnout, jestli on sám Bibli věřit bude, nebo
ne. Časopis Probuďte se! tedy nemá za cíl nutit ně-
komu konkrétní náboženské názory. Probuďte se!
vychází celosvětově v počtu přes 34 260 000 vý-
tisků, v 80 jazycích. Stanislav Vaněk

Srdečně vás zveme

NA VÁNOČNÍ KONCERT
dětského národopisného souboru Kyjovánek

neděle 30. prosince v 16 hodin
farní kostel Slavkov

VáÏení spoluobãané, radostné Vánoce
a poÏehnan˘ nov˘ rok 2008 vám pfiejí
knûÏí P. Milan Vavro a P. Petr Mareãek

Pfiedná‰ky pro vefiejnost v sále 
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 18.30 hod.
6. 1. Sklízíte, co zaséváte?

13. 1. Kdo je Jehova, náš Bůh?
20. 1. Své vzdělání používejte ke chválení Jehovy
27. 1. Máme evangelizačního ducha?

Přístupné veřejnosti, vstup volný – jste srdečně zváni.

Pozvání k ekumenickému
t˘dnu modliteb 2008

Jako každoročně vás chceme, my kazatelé či fa-
ráři křesťanských církví ve Slavkově, pozvat ke
společným ekumenickým bohoslužbám. Těm,
kteří ještě o „ekumeně“ neslyšeli, nechci dlužit
vysvětlení, co ona „ekumena“ je.

V naučném slovníku byste se dočetli, že EKU-
MENA (řecky: οικουμενη „oikoumene“) zna-
mená v původním smyslu „obývaný“ nebo „celý
známý“ svět. Nebo také „společný dům“. V křes-
ťanském smyslu označuje slovo EKUMENA spo-
lečenství všech křesťanských církví a jejich spolu-
práci. 

Doufám, že pro dnešní církve je už velmi vzdá-
lená doba, kdy se jednotlivá společenství navzájem
obviňovala z kacířství. Dnes si povětšině uvědo-
mujeme potřebu spolupráce, vzájemného sblížení
a přijímání se navzájem jako věřících v jediného
Pána Boha. 

Zde na Slavkovsku o tom svědčí i naše dlouho-
leté setkávání se při společných modlitebních ve-
čerech v ekumenickém týdnu modliteb, resp.
v Týdnu modliteb za jednotu křesťanů, v lednu.
Tématem tohoto týdne jsou slova z Prvního listu
apoštola Pavla do Tesaloniky (Soluňanům) (1 Te
5,12–18), z něhož jako ústřední myšlenku a motto
celého týdne vybrali autoři textů verš „V modlit-
bách neustávejte“.

Příští rok v lednu půjde o dvoje bohoslužby, a to
23. 1. ve Slavkově a 24. 1. v Heršpicích. Ve Slav-
kově máme možnost setkat se v nové modlitebně
křesťanů z Církve adventistů na ulici Lidické 307,
která je nad zubní ordinací před drogerií Teta.
V Heršpicích jste zváni do modlitebny v 1. po-
schodí fary. Oboje dvoje bohoslužby budou za-
čínat v 18 hodin.

Zveme tedy všechny, kteří se chtějí podílet na
sbližování se jednotlivých církví a chtějí přijímat
druhé křesťany jako bratry a sestry a společně se
modlit k Pánu Bohu. 

Za společenství kazatelů, které tvoří kazatel
Roman Mach z Církve adventistů SD, děkan
Milan Vavro za římsko katolickou církev a farář
Milan Vostřel z Církve československé husitské  

Jarmila Řezníčková,
farářka Českobratrské církve evangelické
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Opustili nás
Jaroslav Lotrek (71) 10. 10.
Jarmila Bílková (86) 14. 11.
Bedřiška Světlíková (93) 18. 11.
František Stehlík (62) 26. 11.
Michal Tomeček (61) 30. 11.

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od
pondělí do pátku v naší kanceláři na ul. Brněnská 642
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 60 Kč.

RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Blahopřání

Dne 28. listopadu oslavila 75. narozeniny paní

EMILIE TRÁVNÍČKOVÁ

Vše nejlepší do dalších let, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
přejí dcery Dagmar a Zdeňka s rodinami.

Vzpomínka

Dne 24. prosince 2007 uplyne 32 let, kdy zemřel pan

FRANTIŠEK ZAJÍČEK

S láskou vzpomínají dcera Marie s rodinou.

Vzpomínka

Dne 10. října 2007 nás navždy opustil ve věku 71 let pan

JAROSLAV LOTREK

Děkujeme všem za projevenou soustrast a účast při posledním rozloučení.
Syn s rodinou.

Vzpomínka
Dne 26. prosince 2007 uplyne 35 let od úmrtí našeho tatínka a dědečka,

pana

JAROSLAVA DVOŘÁČKA
ze Slavkova u Brna

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Za celou rodinu dcera Eva.

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

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

navždy  opustila moje maminka, paní

JAROMÍRA KOUŘILOVÁ
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Syn Tomáš Matula s manželkou.

Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal zapomenout.

Dne 14. ledna 2008 vzpomeneme 5. výročí úmrtí, kdy nás navždy
opustil můj manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF ROUČKA
S láskou a úctou vzpomínají manželka Jiřina

a synové Jiří a Ivo s rodinami.

Vzpomínka
Stále všichni máme jedno přání jen, aby ses nám vrátil na jediný den!

Dne 7. prosince by se dožil 74 let pan

OLDŘICH PLCHOT
ze Slavkova u Brna, dlouholetý řidič autobusu ČSAD

19. ledna 2008 uplynou dva smutné roky od jeho úmrtí.
S láskou stále vzpomínají manželka, dcery s rodinami

a pravnoučci Dominik a Štěpán

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 4. prosince uplynulo 5 let od úmrtí pana

JAROSLAVA MOUDRÉHO
z Hodějic

S láskou a vděčností vzpomínají manželka a synové s rodinami.

KOUPÍM ruskou digitální hru Vlk – jen počkej
(chytání vajec). Tel. 604 706 900.
VĚNUJI akvarijní rybičky menších běžných
druhů včetně rostlin. Tel.: 732 132 947.
VYMĚNÍM obecní byt 3+1 v Jeseníku, 1. patro
panel. domu na malém klidném sídlišti za
obecní byt 2+1, příp. 1+1 ve Slavkově, tel. 731
338 103, e-mail: stepan.ok@centrum.cz
KOUPÍM rodinný dům ve Slavkově a okolí.
Platba hotově. Tel. 776 206 702.
PRONAJMU BYT 2+1 I. kat. zařízený ve Slav-
kově u Brna. Tel. 604 831 158.
PŘENECHÁME PRONÁJEM skladovacích
a kancelářských prostor v areálu firmy Agro-
zet ve Slavkově u Brna. Jedná se o skladovací
halu s dvěmi vybavenými kancelářemi, záze-
mím a vzorkovnou. Celkem se jedná o pro-
story o výměře 400 nebo 800 m2. Velice nízký
pronájem! Prohlídka, cena a bližší informace
po telefonické dohodě. Tel.: 603 262 187,
e-mail: juko.erik@seznam.cz
PŘIJMEME ASISTENTKU prodeje. Poža -
davky: vzdělání SŠ, znalost práce na PC, spo-
lehlivost, časová flexibilita, zodpovědnost, loa-
jalita k firmě, seriozní vystupování, znalost AJ
nebo účetnictví výhodou. Tel.: 603 262 187,
životopisy zasílejte na e-mail: juko.erik@se-
znam.cz
PRODÁM Renault Clio r. v. 93, 1,4 benz.,
3dv., modrá metal., cena 23 000 Kč. Tel.
604 706 900.

INZERCE

Nástěnný čtrnáctidenní kalendář

Ždánický les a Politaví
je od prosince v prodeji.
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„Toto vám bude znamením: Nale-
znete dět’átko v plenkách, polo-
žené do jeslí.“ 

evangelium Lukášovo 2,12
ousedé, spoluobčané, adventní nedělí, 2. 12.

začal další církevní rok. Blíží se Vánoce, nový rok
kalendářní a mnozí se obávají, jaké změny při-
nese. Slova Božích zaslíbení, jejichž pravdivost
i naše vlastní zkušenosti potvrzují, zůstávají ( na
rozdíl od proměnlivého „slova“ trhu ) nadčasová,
stále platná, tj. bez ohledu na politickou situaci
dané doby, dosažený technický pokrok, či ceny
potravin, lékařské péče a služeb...

Zamysleme se nad výše citovanou větou Luká-
šovy zvěsti v jiném než doslovném, tentokrát
v symbolickém, alegorickém pohledu.

Co si lze zástupně představit pod pojmem
„jesle“? Například širší, hmotné podmínky a zá-
zemí poskytující člověku bezpečí a radost ke spo-
kojenému bytí a osobnímu rozvoji.

„Plenkami“, v přeneseném smyslu, budiž ma-
térie bezprostředně zakrývající a ochraňující
jádro, podstatu věci, zvláště v jejím stadiu zrodu
a růstu. Možno říci, že „plenkami“ je naše hma-
tatelná lidská bytost. „Dítětem“ pak nejniter-
nější podstata člověka: duše, svědomí, ale i jeho
tajná přání, sny a touhy, ač zatím neprojevené,
neuskutečněné. Dítětem – obecně – rozumíme
tvora mravně čistého, bezbranného a upřímného;
bytost, kterou je třeba ochraňovat před zraňují-
cími vlivy okolí. Zde, v alegorickém smyslu,
ochraňovat osobní touhy a sny před ironií, vý-
směchem a zneužitím jinými. 

Každý z nás v sobě takové dítě nosí, at’ nena-
rozené nebo už vesele skotačící. Je-li budoucí
rodič zodpovědný, než přijde dítě na svět hledá pro
něho „jesle“, do kterých novorozeně uloží. Jinými
slovy: většina z nás si dobře rozmýšlí, za jakých
okolností, a komu, je vhodné své důležité záměry
otevřeně říci. Samozřejmě, že lidem důvěryhod-
ným, lidem nám blízkým svým hodnotovým sys-
témem, „stejné krevní skupiny“. Těm, kteří umějí
pozorně naslouchat, obohatit nás i svými pohledy
na předestřenou věc, a možná i pomoci „dítěti“
vstoupit do této časnosti.

Jako obilné zrno, jež je podobné novorozeněti
v plenkách, potřebuje dobré půdní podmínky
i příhodný čas, aby vzešlo a přineslo užitek, tak
i my lidé hledáme okolnosti – čas a příležitost –
k naplnění svých snů, abychom do brány tělesné
smrti mohli vcházet s pocitem, že většina z toho,
co jsme považovali za důležité, nezůstalo jen
v etapě úvah a tužeb.

Přijetím zmíněného podobenství nahlédneme,
že anděl Páně ( at’ si jej představujeme jakkoli),
jež se dal pastýřům poznat, hovoří vlastně ke kaž-
dému z nás. Říká, že potkáme-li člověka, nachá-
zíme – úplně v každém – ono dítě v plenkách, tj.
duši s jejími sny a touhami, at’ zřetelnými v po-
době již vykonaných skutků, či dosud utajenými.
Mějme proto, prosím, k našim  bližním (i jejich
snům a „horizontům“) úctu, i když se s nimi nez-
totožňujeme, „kráčíme-li jinou krajinou“…

To nám všem, nejen do vánočního času, ale
i v r. 2008, přeje Milan Vostřel, farář Církve čsl.
husitské ve Slavkově u Brna

Podobenství nejen vánoční Vánoãní program Církve ãsl. husitské
Koncert Komorního pûveckého sboru Danielis, fiízen˘

Mgr. Martinem DoleÏelem, v sobotu 22. 12., od 17.h
v Husovû sboru v Kobefiicích u Brna. Program: ãeské
a cizojazyãné vánoãní písnû a koledy. Sólisté: H. ·lápotová
– pfiíãná flétna, P. ·vejnoha – housle; vstupné dobrovolné

BohosluÏby:
Slavkov u B. – HusÛv sbor, Jiráskova 959: „pÛlnoãní“,

24. 12. od 22 hod.; 26. 12. a 30. 12. – v 8.30 hod.
Kobefiice u B. – HusÛv sbor, 25. 12. a 30. 12. – v 10.30 hod.
Újezd u B. – Rychmanov, evangelick˘ kostel, spoleãná bo-

hosl. s evangelíky: 26. 12., v 10.30 hod.  
Nemochovice, sál restaurace: 25. 12., ve 13 hod.

Dětské divadlo
 představilo Jonáše

Každý, kdo navštívil některé z repríz farního
divadla Jonáš, byl zajisté spokojen a především
odcházel s pocitem příjemně prožitého odpoledne.
Dětské divadlo za vedení zkušené režisérky Lud-
mily Noskové zaujalo smělým, nadlehčeným,
satirickým příběhem na biblické motivy. Kdo ale
čekal pouhé mentorování, byl příjemně pře-
kvapen: humor, podaný s patřičnou aktualizací na
současné problémy a neduhy ve veřejném životě
i ve státní správě, budil oprávněný potlesk.

Patřím mj. mezi pamětníky doby, kdy ve
Slavkově působily dokonce dva divadelní sou -
bory. A tak s potěšením konstatuji, že divadelní
podhoubí se urputně a nezadržitelně ozývá k ži -
votu. Město s bohatou kulturní tradicí si to za-
slouží. Bohumil Robeš

Topoly a vrby tvoří samostatnou čeleď. Jsou
to většinou dřeviny dvoudomé, samčí květy
jehnědy a samičí tobolky se semeny rostou na
oddělených rostlinách. 

Oba druhy stromů se stále vyvíjí, i v pří-
rodě se mezi sebou kříží. Nové hybridy mohou
mít listy odlišných tvarů i barev, mají i odlišné
vlastnosti. Toho se využívá ve šlechtění těchto
dřevin pro lesnické, zahradní, krajinářsky es-
tetické účely. Jsou vyšlechtěny rychlerostoucí
hybridy s plnodřevnými rovnými kmeny, na
hlubokých půdách v lužních lesích dosahují
až čtyřicetimetrových výšek. Za dvě až tři de-
setiletí mohou být smýceny zpravidla pro vý-
robu celulózy, papíru nebo i krájených dýh,
mají lehké bílé bezsuké dřevo, nebo naopak
stromy hustě zavětvené, pyramidální pro ver-
tikálně zapojené vysoké stěny. Topoly rostoucí
podél bývalého mlýnského náhonu nedaleko
sídliště Polní jsou ve směs samičí stromy to-
polu černého. Jejich drobná, ochmýřená se-
mena dokážou již od května nepříjemně kon-

taminovat ovzduší do širokého okolí. Nehodí
se v blízkosti sídlišť vysazovat samičí stromy. 

V 50. letech v době scelování zemědělské
půdy byly v bezlesé krajině na jihozápad od na-
šeho města vysazovány větrolamy, pruhy ze-
leně, kde topoly tvořily a místy ještě tvoří horní
stromovou etáž. Velkou zásluhu na šlechtění
topolů v našem kraji má lesnická fakulta Men-
delovy univerzity v Brně. Množírna topolů ve-
getativní cestou byla založena i u bývalého
koupaliště ve Slavkově, kde byly řízkováním
množeny topolové sazenice. Dodnes je na
místě topolový porost dnes již padesátiletý.
Tento porost vytvořil po deseti letech kom-
paktní houštinu kde byla sledována obsazenost
ptactvem a stal se důležitým bodem na tahu
ptactva. Koncem šedesátých let od poloviny
června do října tam nocovalo denně až 11 tisíc
špačků, 1200 drobných pěnkavovitých ptáků,
kde většinu tvořily konopky. Ptáci přilétali
z okolí v malých skupinách. 

V našem zámeckém parku je nejmohutněj-
ším „pětichlapovým“ stromem topol šedý
s nejsilnějším kmenem a svou výškou značně
převyšuje okolní stromy. Je to kříženec topolu
bílého a osiky, což dokládá i tvar jeho listů. 

Skupiny topolů v době květu červenavými
jehnědami vydechují balzámovou vůni, kterou
vítr roznáší do okolí spolu s pylem. Podle Mat-
tioliho herbáře, sepsaného v Praze v polovině
16. století jsou topolové listy, míza rašících to-
polů zvaná topolové slzy, ale hlavně pupeny
složkou ke zhotovování léčivých a hojivých
přípravků. Dodnes se místy v Evropě přípravky
z topolu bílého a topolu osiky v lidovém léči-
telství používají. M. Hrabovský 

Dřeviny kolem nás – topoly

Příjem inzerce
do zpravodaje
info@bmtypo.cz

544 220 661
605 742 853
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okénkoRady do zahrady – leden. Jaký byl rok 2007
Po vánočních svátcích mnozí máme obavy

vstoupit na váhu, nebo jít na kontrolu k lékaři.
Musíme se proto vrátit k doporučeným stravo-
vacím návykům. Udělejme si více času na pří-
pravu jídla, místo smažení masa můžeme opé-
kat a grilovat na sucho. Připravíme si různě
ochucené tvarohové pomazánky, zeleninové sa-
láty, sýry, kysané zelí. Hlad je převlečená žízeň,
proto si vodu nebo čaj ochuťte citronem a po-
píjejte po celý den. 

Protože zatím nevíme zda dostaneme něja-
kou státní dotaci na naši činnost, rozhodl se
výbor Svazu diabetiků ČR zveřejnit jen ty akce,
o kterých víme, že je zabezpečíme. O všech
dalších vás budeme informovat v DIA okénku.
Rozhodně budeme pokračovat v zajímavých
zdravotních přednáškách pro veřejnost. Budou
se konat jedenkrát měsíčně vždy ve středu od
14 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu
ve Slavkově. Dne 23. ledna to bude na aktuální
téma: „Poplatky v českém zdravotnictví.“ 

Jak jsem již mnohokrát zdůraznila, diabetik
musí do svého denního programu zařadit také
přiměřený pohyb. Pokud pojedete na hory ly-
žovat, váš energetický výdaj se výrazně zvýší.

Ovšem po náročnější horské túře by mohlo
dojít až k hypoglykémii. Proto si nezapomeňte
přibalit glukometr a mít u sebe stále nějaké jídlo
a pití. Musíte také věnovat větší péči svému ob-
lečení, zvláště botám a ponožkám. 

Máme skvělou nabídku pro ty, kteří mají
v zimě více volného času. Od 14. ledna a pak
každé pondělí od 15.30 hod. cvičíme v tělo-
cvičně ISŠ pod vedením Mgr. Jany Sekerkové.
Přijít může každý, kdo si chce zachovat dobrou
kondici do vysokého věku. Právě společné cvi-
čení pod vedením odborného cvičitele je pro
nás ta nejlepší relaxace. 

Další dobrá zpráva je pro ty, kteří s námi
chtějí jet na týdenní rekondiční pobyt do lázní
Luhačovice. V termínu 5.–11. května jsme za-
bezpečili ubytování v léčebném domě Dagmar,
celodenní stravování ve Společenském domě,
10 lázeňských procedur, plavání v krytém ba-
zénu, cestovné vlakem. Pro členy SD ČR to
letos bude za poplatek 2800 Kč, pro rodinné
příslušníky 3800 Kč. Přihlášky a poplatek do
konce března v naší kanceláři na poliklinice.

Chceme také uspořádat ve dnech 27.–29. 6.
2008 setkání rodin s diabetickými dětmi ve
Sloupu v Moravském krasu. Po dohodě s CK
ForLineTour v Brně znovu uskutečníme 10
denní ozdravný pobyt v italském lázeňském
přímořském městečku BIBIONE začátkem
září. O bližších podrobnostech vás budeme in-
formovat po veletrhu cestovního ruchu, který se
koná každoročně v lednu v Brně. Určitě také
připravíme program letní pohybové aktivity,
především zvýhodněné plavání na letním kou-
pališti a další.   

Plánů je dost, bude ovšem záležet především
na těch, pro které to vše děláme – na diabeticích
z našeho regionu. Najděte si čas, přijďte mezi
nás, lépe a snadněji zvládnete záludnosti ne-
moci, která má sladké jméno diabetes mellitus,
ovšem je ale velmi záludná. 

Marie Miškolczyová

Pranostika: Leden studený, duben zelený.

Dovolte, abych vám popřál klidné a pří-
jemné prožití  vánočních svátků v kruhu rodiny
a přátel. Při pojídání sladkostí nezapomeňte
také na dary ze zahrady a pochutnejte si na do-
brém ovoci, zelenině nebo zavařeninových
kompotech. Totéž by nemělo chybět na
novoročním stole.

Při bilancování nad rokem 2007 zjišťujeme,
že začal velmi dobře. Leden, únor i březen byly
bohaté na vláhu a prakticky bez mrazů. Ovocné
stromy začaly bohatě kvést. 5. dubna přišel
mrazík a v mrazových kotlinách zmrzly
meruňky a broskve. Suchý duben se srážkami
jen 3 mm a další mráz 2. května dovršil zkázu
– zmrzly jabloně, hrušně, švestky a ořechy.
Brambor bylo málo z důvodů sucha. Výstava
ovoce byla sice úspěšná, ale s menším počtem
výstavních vzorků ovoce. Zájezd a dva večírky

pořádané naší organizací byly pro zúčastněné
odreagováním se od každodenní starosti
o zahradu. Výroční členská schůze s před-
náškou Ing. Dušana Nesrsty přinesla všem
poučení a seznámili jsme se s novými odrů-
dami ovoce.

V lednu není na zahradě mnoho práce. Je
však potřeba zkontrolovat oplocení a chrániče
na stromech proti okusu zajíců. Také kontrolu-
jeme uskladněné ovoce a větráme sklepy, up-
ravujeme vlhkost a teplotu. Studujeme literaturu
a plánujeme výsadbu. O objednávkách bram-
borové sadby a ovocných stromků vás budeme
informovat v příštím čísle zpravodaje.

Ještě jednou vám přeji mnoho zdraví, hodně
štěstí, splnění přání v osobním životě a také
mnoho pěstitelských úspěchů na zahradě
v roce 2008.

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

Všechen má svůj čas, říká moudrý biblický
Kazatel, život člověka nevyjímaje. Ano, je čas
zrození i čas umírání. Pan učitel Ota Pohle měl
čas pozemského života vymezený požehnaným
věkem 94 let. Ve čtvrtek 15. 11. 2007 odpo-
ledne jsme se s ním rozloučili a poděkovali za
jeho naplněný život ve slavkovském farním
kostele.

Ota Pohle začal pedagogickou dráhu ve tři-
cátých letech minulého století na okolních
obecných školách. Setkal jsem se s ním prvně
v letech 1939 a 1940 ve dvoutřídní obecné
škole v Křižanovicích. Vyučoval zpěv, při
němž nás žáky učil znát noty a zpívat lidové

Tříkrálová sbírka 
Vážení občané, Tříkrálová

sbírka, kterou organizuje Česká
charita, je v naší zemi již tradicí.

Výtěžek pomáhá obrovskému množství strá-
dajících lidí u nás i v zahraničí. V našem městě
se sbírka uskuteční v sobotu 5. ledna 2008.
Skupinky tři králů opět zazvoní u vašich dveří
a poprosí o příspěvek do pokladničky. Předem
děkujeme za vaši štědrost. 

Farní charita Slavkov

písně, jejichž tón udával do-
provodnou hrou na housle.
S vděčností však vzpomí-
nám na jeho dlouholeté pů-
sobení  ve slavkovském
amatérském divadle. Nacvi-
čoval s účinkujícími ope-
retní melodie, které na je-
višti zazněly v sólových
výstupech, v duetech, nebo jako sborový zpěv.
Ve slavkovském orchestrálním sdružení blahé
paměti zase vynikal hrou na oblíbené housle.
Ve slavkovských školách vedl jako sbormistr
žákovské pěvecké soubory. Působil také jako
taneční mistr v tanečních hodinách mládeže.
Velmi rád vzpomínám na březnový večer
v r. 1966, kdy Ota Pohle uvedl ke Dni učitelů
překrásné, rozněžňující dílko Bohuslava Mar-
tinů a Miloslava Bureše „Otvírání studánek“
v provedení pěveckého sboru a několika hu-
debních nástrojů. Vybral si mne ke spoluúčin-
kování jako vypravěče spojujícího slovem jed-
notlivé dějové obrazy.

Ota Pohle zkrátka patřil mezi výrazné osob-
nosti kulturního života v našem městě. Byl
 člověkem vskutku obdarovaným hudebním
a pohybovým nadáním. Svou činností jiné
obohacoval a posiloval smysl mládeže a do-
spělých pro duchovní hodnoty. Takto jsme se
s ním loučili a takový zůstane i v našich vzpo-
mínkách.

JUDr. Miloslav Honek

Za panem učitelem Otou Pohlem

Slavkovsk˘ zpravodaj
na internetu

www.bmtypo.cz

Motoklub Austerlitz 
Blížící se konec roku nás nutí ke stručné bi-

lanci sportovní činnosti našeho Motoklubu
Austerlitz – Slavkov u Brna. Letošní sezona
byla bohatá jak množstvím uspořádaných akcí,
tak i dobrými výsledky našich jezdců, o nichž
jsme vás po celý rok informovali ve zpravodaji.

Sezona končí. Na závěr roku bych chtěl
jménem MK Austerlitz poděkovat všem
čtenářům za zájem o naši činnost. Všem
příznivcům motosportu přejeme krásné prožití
Vánoc a mnoho úspěchů v roce 2008.

Jaroslav Marek

JINLONG CLUB LEDEN
Kavárna – Bar – sportovní centrum

Rezervace: Tel. 544 221 122
Mob. 775 734 606

4. 1. DJ PeeJay / Dance – R&B music
5. 1. DJ Denyf / Dance – R&B – Club

music
11. 1. BigBeatový večer Šest prstů, La

Mancha a host  
12. 1. DJ Denyf  / Dance – R&B – Club

music
18. 1. DJ Jaroš Petr / Oldies music
19. 1. DJ Tomaazo – (Vyškov)- Dance

mix
25. 1. Hip Hop party vol. 5
26. 1. DJ Jabko / Rockotéka

www.jinlong-club.cz
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Syn slavkovského živnostníka
a člena Rady města Slavkova
JUDr. Alois Zyka se narodil 30.
7. 1912 v Brně. Obecnou školu
navštěvoval ve Slavkově a gym-
názium v Bučovicích. Poté stu-
doval práva na právnické fakultě

Masarykovy univerzity v Brně a v roce 1938 zís-
kal diplom doktora práv. 15. 1. 1942 byl pro svoji
odbojářskou  činnost zatčen gestapem a byl od-
souzen za přípravu velezrady k deseti letům káz-
nice. Po osvobození v roce 1945 a téměř čtyřech
letech strávených v koncentračních táborech,  se
vrátil zpět do Slavkova a zde žil až do konce
svého života do roku 1987. 

S manželkou Janou byli od mládí členy Sokola
a Alois Zyka všechen svůj volný čas věnoval této
činnosti. Zastával různé funkce ve výboru a ve
cvičitelských sborech jednoty, byl vedoucím do-
rostenců, odbíjené, košíkové, ledního hokeje
a lehké atletiky.

Jako vedoucí stavebních prací na stavbě sta-
dionu v roce 1948 se zasloužil největší měrou
o jeho výstavbu. Bez jeho záslužné a obětavé

Narodil se 30. 7. 1947 jako syn JUDr. Aloise
Zyky, který věnoval celý svůj život sportu a bu-
dování stadionu ve Slavkově. Ve sportovním
duchu vychovával i svého syna Milana.

Milan již jako žák vyzkoušel různé druhy
sportů: tenis, kopanou a řadu dalších, ale vzhle-
dem k tomu, že byl otec trenérem volejbalu, na-
konec se začal plně věnovat tomuto sportu. Sa-
mozřejmě jako každý kluk jezdil na kole, a to jej
nakonec tak zaujalo, že se v roce 1965 přihlásil
do cyklistického oddílu Lokomotiva Horní Her-
špice, kde začala jeho závodnická kariéra.

Vyzkoušel řadu silničních závodů, kritérií, ale
nakonec se jeho doménou stala dráhová cyklis-

Na jaře letošního roku vyšla nová kniha
o Slavkově u Brna. Shánění podkladů pro tuto
knihu bylo obtížné (byly obeslány všechny or-
ganizace s prosbou o potřebné údaje) a všichni
autoři se snažili o maximální úplnost. I přes tuto
snahu byly opomenuty dvě velké osobnosti
Slavkova, které nepochybně do knihy patří –
JUDr. Alois Zyka a jeho syn – PhDr. Milan
Zyka. Pokusím se tuto chybu poněkud napravit.

Co v knize o Slavkově nebylo

práce by tak krásný stadion
Slavkov neměl. Každý rok na
jeho stavbě odpracoval nej -
méně 500 hodin – za celý
jeho život jich byly tisíce.
Stadion byl jeho velkou lás-
kou, kde trávil nejvíce svého času.

Alois Zyka byl sportovcem tělem i duší. Velmi
dobře se v životě uplatnil jako cvičitel, výborný
hráč i jako atlet. Skvěle se osvědčil jako trenér
volejbalu a pod jeho vedením vyrůstala řada
hráčů od těch nejmenších žáčků až po dospělé
muže. Pro všechny byl jen Lojza, vždy obětavý
a dobrý trenér, spravedlivý a správný chlap. 

Byl předsedou Jihomoravského krajského vý-
boru Českého volejbalového svazu a do poslední
chvíle svého života rozdával radost a pohodu
všem kolem sebe.

Ve sportovním duchu vychovával i svého syna
Milana, který přes různé sporty zakotvil po svém
otci u volejbalu, kde dosahoval solidních vý-
sledků. Nakonec ze všech sportů zvítězila cy-
klistika, ve které se stal úspěšným českosloven-
ským reprezentantem, a které se věnuje doposud. 

Družstvo volejbalistů – zcela vpravo trenér
Alois Zyka. Druhý zleva v horní řadě jeho syn
Milan (začátek 60. let 20. století)

Brigáda na stadionu – vlevo Alois Zyka

Vpravo: Milan Zyka na dráze.
Zcela vpravo: M. Zyka vítězí v silničním závodě.

Olympionik a čs. rekordman Milan Zyka
tika. V ní dosáhl jako člen Dukly Pardubice řady
významných výsledků – 4x mistrem republiky ve
stíhacím závodě družstev na 4 km (viz tabulka
vlevo dole), tak i později jako závodník Favoritu
Brno. Vyvrcholení jeho závodní činnosti byla re-
prezentace na Letních olympijských hrách
v Mnichově v roce 1972 a na Mistrovství světa
v cyklistice v italském Varesse.

Od roku 1973 sice zůstává na cyklistické
dráze, ale zaměření se trochu mění, začíná závo-
dit za motorovými vodiči. I zde se mu podařilo
získat velmi dobré výsledky, které zakončil
v roce 1976 mistrovským titulem s dosud nej-
vyšším průměrem celé cyklistické historie v této
disciplíně – 72,674 km/hod. V tomto roce ukon-
čil svoji reprezentaci a závodní činnost.

Nastoupil do civilního zaměstnání, kterému se
plně věnuje. Vyjížďky na kole mu postupně za-
čínají chybět, a tak se v roce 1995 začíná zúča-
stňovat různých závodů veteránů jak na dráze,
tak i na silnici. Opět se dostává do vynikající
formy a dosahuje skvělých výsledků.

Dnes jako čerstvý šedesátník plně trénuje
a vyhrává další trofeje. B. Maleček

Významné sportovní výsledky
Milana Zyky 
• Mistr republiky ve stíhacím závodě družstev v letech

1968, 1969, 1970 a 1973

• Mistr republiky v závodě za motorovými vodiči v roce
1976. (Milan Zyka je držitelem dosud nepřekonaného
rychlostního rekordu v této disciplině – 72,674 km/h)

• Stříbrná medaile z mistrovství republiky ve stíhacím zá-
vodě družstev v roce 1971

• Stříbrná medaile z mistrovství republiky v závodě za mo-
torovými vodiči v roce 1975

• 5. místo na mistrovství světa ve Varese ve stíhacím zá-
vodě družstev

• Účast na OH v Mnichově ve stíhacím závodě družstev
v roce 1972.
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

BOURNEOVO ULTIMÁTUM MATT DAMON je nájemní
zabiják Jason Bourne.PfiestoÏe ztratil pamûÈ i tolik mi-
lovanou osobu, neohroÏenû uniká spr‰ce kulek.
V‰echno si pamatuje nic neodpou‰tí. Infarktové akãní
scény, extrémní kaskadérské kousky a jedineãné vzru-
‰ení.

TRANSFORMERS Jejich válka, na‰e planeta. Vzru‰ující
bitva mezi AUTOBOTY a DECEPTICONY. Pfiipojte se
k boji za lidstvo v neobyãejném dobrodruÏství a za-
Ïijte „jedny z nejlep‰ích akãních scén v‰ech dob.“

GRINDHOUSE: AUTO ZABIJÁK KURT RUSSEL, RO-
SARIO DAWSON, VANESSA FERLITO. Nejoãekávanûj‰í
filmov˘ projekt dvojice legendárních reÏisérÛ QENTINA
TARANTINA a ROBERTA RODRIGEZE. Tarantino a Ro-
drigez spojili svoje síly, aby vzdali hold krvákÛm kate-
gorie „B“.

DIVOKÉ VLNY Pfiipojte se k tuãÀákovi skalnímu jmé-
nem Cody. Putuje z Antarktidy z rodného MraÏákova,
aÏ na pláÏe proslunûného tropického ostrova. Na své
dlouhé cestû pozná nové pfiátele, nauãí se Ïe skuteãn˘
vítûz nemusí b˘t vÏdy ten, kdo dorazí do cíle první.
Animovan˘.

OKAMÎIK ZLOMU ANTHONY HOPKINS, RYAN GOS-
LING. KdyÏ Ted Crawford zjistí, Ïe  jej jeho pfiekrásná
a v˘raznû mlad‰í manÏelka podvádí s jin˘m, naplánuje
její vraÏdu. Crawford se k vraÏdû manÏelky okamÏitû
pfiizná. Ale bohuÏel, nic není tak jednoduché jak to vy-
padá…

ZÁCHRANÁ¤I KEVIN COSTNER, ASHTON KUTCHER,
SELA WARD. Záchranáfi Ben je proti své vÛli pfiefiazen
do v˘cvikového centra pro mladé adepty jako instruk-
tor. Do v˘uky se vrhne jedin˘m zpÛsobem, kter˘ je mu
vlastní a sv˘mi nekonveãními metodami pfievrátí v˘-
ukov˘ program naruby.

DIVOâÁCI âtyfii spofiádaní kamarádi v nejlep‰ích le-
tech, pfiední hollywoodské hvûzdy TIM ALLEN, JOHN
TRAVOLTA, MARTIN LAWRENCE a WILIAM H. MACY
se jednoho dne radikálním zpÛsobem rozhodnou ope-
pfiit svÛj rutinní Ïivot a vydají se napfiíã Amerikou na
motorkáfisk˘ v˘let. Ani jeden v‰ak nemá tu‰ení co je na
jejich dobrodruÏné cestû ãeká a Ïe pÛjde i o krk. Pro-
toÏe na‰tvat skuteãn˘ motorkáfisk˘ gang je nûco ….

HIGH SCHOOL MUSICAL hudební.
P¤ÍBùH ZROZENÍ Jeden z nejvût‰ích pfiíbûhÛ lidstva.
MIMZY Rodinn˘ dobrodruÏn˘ sci-fi film.
·KOLA SVÁDùNÍ Îivot je hra, nauã se pravidla. Úspûch

u Ïen zaruãen!
VDÁ· SE A BASTA! DIANE KEATON,MANDY MOORE.

Drtivá síla matefiské lásky. Kinohit!
AÎ DO DNA PARIS HILTON, DAVID KEITH, JASON

MEWES. Filmové hvûzdy, divoké veãírky a mraky do-
larÛ. Je ãas na nejvût‰í párty. 

ÎHAVÉ NÁPADY Nejdfiív ukradla jeho notes a potom
jeho srdce…

HIGHLANDER 5. Svût se propadá do chaosu. Duncan
MacLeod se pfiidává ke skupinû nesmrteln˘ch a spo-
leãnû se vydávají na nebezpeãnou v˘pravu: hledat
pÛvod své nesmrtelnosti…

MEDVùDÍ BRAT¤I 2  Tak jsme zpátky v novém filmu,
co? Paráda! A nejenom my, va‰í stafií známí, ale i va‰i
noví známí. OK. Vydáváme se na dobrodruÏnou cestu.
WALT DISNEY.Animovan˘.

POPELKA 3: ZTRACENA V âASE  WALT DISNEY. Co
by se stalo, kdyby stfievíãek nepadnul??

ROBINSONOVI Nejnovûj‰í animovan˘ film z produkce
studia WALT DISNEY se toãí okolo geniálního kluka Le-
wise se zálibou v ‰ikovn˘ch technick˘ch vychytáv-
kách a obrovskou touhou najít svoji rodinu, kterou
nikdy nepoznal.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

Mikulášská besídka skautských oddílů ze Slav-
kova našla místo v kalendáři v sobotu 8. prosince.
V salonku restaurace Gól na Zlaté Hoře začal ve
14 hod. program, který si připravily všechny od-
díly a družiny slavkovského Junáka. 

Úvodní Austerlitz CUP 2007 – vědomostní
soutěž – nedopadla pro smíšené týmy moc
šťastně, velká část náhodně vybraných soutěží-
cích si nevěděla s otázkami o historii Slavkova
i skautingu rady. 

Následující program byl o poznání úspěšnější.
Inspirací programu byly pohádky, filmy, televizní
vysílání i život na skautském táboře. Proto se di-

váci mohli zasmát i pobavit u scének „Obecná
škola“, „Červená Karkulka aneb Jak to bylo
doopravdy“, při muzikálu „Rebelové“, při po-
hádkách „O Palečkovi“, „O ustřiženém psím
ocásku“, bloku reklam i parodii na skautskou
akci nazvanou „Tábor“.

Děti i textů znalí rodiče si během odpoledne
zazpívali několik známých písniček, při posled-
ním vystoupení pak každý jen koukal ke dveřím
a vyhlížel příchod Mikuláše, anděla a čertů. Ná-
vštěva těchto nadpozemských bytostí a rozdávání
dárků ukončily letošní Mikulášskou besídku
krátce po čtvrté hodině.

Další bod programu sobotního odpoledne tvo-
řila „Veřejná schůze Junáka a SPJ“. Bilancující
zprávy o činnosti skautských oddílů a hospoda-
ření střediska vystřídalo zhodnocení táborů, pro-
mítání fotek i krátkého sestřihu z tábora Jasenice. 

Velmi nás také potěšila návštěva a podpora
 činnosti Junáka panem starostou Slavkova
ing. Ivanem Charvátem i členem rady města
p. Radoslavem Lánským.

Na závěr zde chceme vyjádřit poděkování za
podporu uspořádání této akce i poskytnutí cen
pro děti majiteli restaurace Gól p. Kučerovi,
p. Petru Matuštíkovi i p. starostovi Slavkova
ing. Charvátovi.

Mikulášská sobota u skautů

Skauti v prosinci
Betlémské svûtlo v centru Slavkova

Tradice započatá rakouskými skauty – před-
ávání Betlémského světla – bude letos pokra-
čovat. Podle organizačních možností přive-
zeme světlo do našeho města v neděli 23. nebo
v pondělí 24. prosince. 

Zájemci najdou slavkovské skautky v centru
města, bližší informace zveřejníme ve vývěsce
Junáku na Komenského náměstí.

Skautské v˘roãí letos nekonãí
Století existence skautingu bylo námětem

mnoha skautských akcí, několika se zúčastnili
také členové slavkovských oddílů.

Jako připomínka na tuto událost byl vydán
nástěnný skautský kalendář pro rok 2008 a ba-
líček časopisů Skautský svět, Skaut-Junák
s pamětním odznakem. Zajímavé fotografie
pořízené při setkání desítek tisíc skautů v Anglii
i texty popisující okolnosti „fenoménu Skau-
ting“ vás mohou provázet i v příštím roce.
 Kalendář (50 Kč) i balíček časopisů (100 Kč) lze
zakoupit u skautských vedoucích, bližší in-
formace na tel. č. 776 811 580 nebo na
www.skautislavkov.org. Zakoupením podpoříte
činnost dětských oddílů Junáka ze Slavkova.

Vedoucí oddílů Junáka Slavkov

Poděkování
Děkuji všem členům Redakční rady Slav-

kovské zpravodaje za práci, kterou pro toto pe-
riodikum v uplynulém roce nezištně vykoná-
vali, za všechny jejich připomínky a aktivity
a především za čas, který této práci věnují.

PhDr. Hana Frimmerová,
předsedkyně RR SZ

Mikulášská besídka skautů

Dne 30. prosince uplyne již šest let od úmrtí
obětavého, skromného a laskavého člověka,
Slavkováka tělem i duší, mého přítele pana
Zdeňka Újezdského, který zemřel ve věku 80
let.

Od svého mládí až do konce svého života byl
členem Sokola. Po založení TJ Slavoje Slavkov
byl jejím aktivním členem, v posledních letech
pak jejím předsedou. Téměř všechen svůj volný
čas věnoval nezištné práci pro veřejnost našeho
města. Jeho doménou byla tělovýchova a sport.
Dvacet let vedl početný a úspěšný lehkoatletický
oddíl. Zdeněk měl rád hudbu, byl členem teh-
dejšího slavkovského tanečního orchestru, ve
kterém hrál na klavír.

Zdeněk byl charakterní a čestný člověk, který
nade vše miloval svoji rodinu. Čest jeho pa-
mátce. Za Zdeňkovy přátele vzpomínal
ing. Mirek Kostiha.

Vzpomínka na Zdeňka Újezdského
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Příjem inzerce do zpravodaje
info@bmtypo.cz

544 220 661 • 605 742 853

KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  lleeddeenn  22000088
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

10.–13. 1. 10.00–18.00 spol. 17. ročník Mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech Regiontour 2008 Výstaviště Brno Výstaviště Brno
přijměte pozvání do společné expozice města Slavkova a Historického muzea na veletrhu cestovního ruchu
(10. a 11. 1. dny pro odbornou veřejnost, 12. a 13. 1. dny pro veřejnost)

12. 1. 10.00–16.00 sport. Zimní střelecká liga Zámecká střelnice SSK 0750 E-com
12. 1. 20.00 spol. Ples ZŠ Komenského sál centra Bonaparte ZŠ Komenského
13. 1. 13.30 kult. Zájezd do divadla Radost na pohádku O perníkové chaloupce Divadlo Radost Brno DDM

odjezd od kostela, cena 130 Kč na osobu (doprava + vstupné)
19. 1. 10.00–16.00 sport. Zimní střelecká liga Zámecká střelnice SSK 0750 E-com
19. 1. 20.00 spol. Rybářský ples sál centra Bonaparte Rybářský svaz
21. 1. 17.00 kult. Hudební večer žáků sál ZUŠ ZUŠ Fr. France
25. 1. 20.00 spol. Ples ISŠ a nadačního fondu Student sál centra Bonaparte ISŠ Slavkov

�
Nedávno tomu byly 4 roky, co Zastupitelstvo

města Slavkova v čele se starostou Mgr. Petrem Kos-
tíkem i přes protesty obyvatel rozhodlo o prodeji
poloviny společenského domu Bonaparte a uzavření
smlouvy na 99 let a nájmem 8333 Kč měsíčně se
společností PRELAX.

O (ne)výhodnosti smlouvy pro město toho bylo
řečeno mnoho, s tím už se ale bohužel nedá nic dělat
a jediné, co jako občané můžeme, je bilancovat. Pre-
lax se zavázal budovu zrekonstruovat a udržovat, ale
proinvestovaných 17 milionů korun, za které se
firma budovou zaručila za úvěr, na ní vidět není.
Krovy jsou stále v havarijním stavu, za větrného po-

Vedení města se mj. zabývá i situací a stavem
společenského domu Bonapart. Současný stav ne-
může považovat za uspokojivý. Proto projednalo
na 21. zasedání RM základní souvislosti.

Společným projevem města Slavkov a společ-
nosti Prelax bylo vložit rozvojové záměry tohoto
objektu jako jednu z položek většího projektu.
Poté, kdy nedošlo k akceptaci podaného projektu,
přistoupilo vedení města k parciálnímu řešení,
toto projednalo se svým partnerem (viz výše)
a zahájilo kroky, jež si kladou za cíl zlepšení
(technického) stavu interních prostor, jež ná-
sledně umožní lepší využitelnost celého zařízení.
Tento krok je úzce spojen jednak alespoň s ob-
novením využití jednotlivých úseků zařízení

Pomalu nebo spíše docela rychle se blížíme ke
konci kalendářního roku. V tomto období ob-
vykle bilancujeme a více přemýšlíme o tom, co
se nám podařilo a co méně. Před začátkem no-
vého roku si také mnozí budeme klást svá novo-
roční předsevzetí. Zlepšit nějakou oblast životo-
správy bude jistě často jedním z nich. Zdraví za
to určitě stojí, a to zvláště v době, kdy nás čeká
reforma ve zdravotnictví se svými poplatky. Stále
platí, že zdravotní prevence je tou nejúčinnější
a současně také nejlevnější cestou obrany proti
nemoci.

Občanské sdružení Život a zdraví přichází
opět s cyklem přednášek zaměřených na zdra-
votní prevenci, zdravou životosprávu a pozitivní

Občanské sdružení Život a zdraví
vás zve k cyklu přednášek
pro veřejnost pod názvem
NEW START ZA ZDRAVÍM 2008
15. ledna – Nepostradatelné složky výživy.

Přednáší PharmDr. Hana Machová
12. února – Malá abeceda duševní pohody.

Přednáší PharmDr. Hana Machová a Roman
Mach, M.A.

11. března – Bylinky v domácí lékárně. Před-
náší PharmDr. Monika Foltínová

V uvedené úterky vždy v 18 hodin. Sál nad
zubní ordinací, Lidická 307, Slavkov – vstup
zdarma. Přednášky budou doplněny promítá-
ním a ochutnávkou zdravých pokrmů
Srdečně zveme všechny, kdo chtějí žít zdra-
věji a lépe!

časí ze střechy stále padají tašky a fasáda s ptačími
hnízdy připomíná oprýskanou mozaiku, dokonale
ladící s rozpadajícími se cihlovými zídkami
u schodů před budovou. Podle vyhlášky č. 6/91 je
náměstí památkovou zónou, i přesto byly do histo-
rické budovy v těsném sousedství zámku probou-
rány nové vchody a osazena plastová okna. Tím
firma PRELAX asi považuje rekonstrukci za do-
končenou, prostory pronajala za nezveřejněné částky
dalším subjektům, ze Slavkova se stáhla a pouze in-
kasuje zisk. Z velkého sálu byla odmontována je-
vištní technika, ozvučení a osvětlení. Modré židle se
ladně doplňují s oranžovými závěsy a šesti 1000 W

Dopis zastupitelstvu

a jednak s optimalizací provozních nákladů. Byl
vytvořen pracovní tým, který bude pro uvedenou
oblast jednat s partnerem. Předložené oblasti ře-
šení jsou adresně cíleny na jednotlivé prostory
(samostatně využitelné), dotýkají se i stavu a pro-
vozování celého komplexu. Se záměrem zlepše-
ného využívání volila již v časovém předstihu
RM i strukturu svých odborných komisí. 

K dosažení zlepšeného stavu přispějí mj. i od-
borné komise RM, dále rozšířená orientace
a směr, jež si vytklo vedení HM do dalšího ob-
dobí.

Vzhledem k časovému úseku jež je zatím pro
uvedenou oblast využit, je možno formulovat, že
práce jsou v počáteční fázi. JD

Společenský areál Bonaparte

Pozvání na pfiedná‰ky o zdravém Ïivotním stylu New start za zdravím 2008
vztah k životu. Cyklus s názvem NEW START
ZA ZDRAVÍM 2008 navazuje na předchozí roč-
ník, na jehož poslední přednášce účastníci vyjá-
dřili prostřednictvím ankety oblasti svého dal-
šího zájmu. Nejvíce hlasů získala zdravá
životospráva, léčivé byliny a psychologie každo-
denního života. Proto bychom tentokrát chtěli
naši tematiku orientovat právě těmito směry.

První přednáška (15. ledna) se tedy bude vě-
novat nepostradatelným složkám výživy. Před-
nášet bude PharmDr. Hana Machová, absol-
ventka Farmaceutické fakulty Univerzity
Karlovy, ze Zámecké lékárny ve Slavkově.

Druhá přednáška (12. února) se zaměří na bu-
dování duševní pohody, která je v úzkém vztahu
k našemu zdraví. Přednášet budou manželé Ma-
chovi. Roman Mach, M.A., absolvoval anglic-
kou Newbold College, je učitelem teologie a ka-
zatelem a pro tuto tematiku využije svou
teoretickou průpravu i zkušenost z práce s lidmi.

Třetí přednáška (11. března) se bude týkat lé-
čivých bylin, které byly a stále jsou důležitou

součástí prevence i léčby nemocí. Přednášet bude
PharmDr. Monika Foltínová, absolventka Far-
maceutické fakulty Univerzity Komenského,  ze
Zámecké lékárny ve Slavkově.

Přednášky se budou konat jednou měsíčně od
ledna do března v sále nad zubní ordinací na ulici
Lidické č. 307 ve Slavkově (viz pozvánka). Tento
cyklus není zaměřen na propagaci ani na finanční
zisk, vstup bude proto zdarma. Všechny před-
nášky budou doprovázeny promítáním a také
ochutnávkou zdravých pokrmů.

Název NEW START je akronym – každé pís-
meno těchto dvou slov v sobě nese svůj vlastní
význam, zde tedy důležitou zásadu zdravého
způsobu života. V překladu  zároveň znamená
nový začátek. Chcete-li se dozvědět víc, přijďte
a společně můžeme odstartovat cestu za naším
lepším a plnějším zdravím. Nyní, na prahu no-
vého roku, je k tomu zvlášť vhodná příležitost.
Přejeme vám v novém roce 2008 hodně zdraví,
radosti a uspokojení.

PharmDr. Hana Machová

stavebními halo-
geny, kterými je
nově osvětlen. Je-
vištním propad-
lem se propadnete do posilovny, šatny byly zrušeny
a přístup pro kulisy byl zastavěn squashovou halou.

Žádám tedy vás, zastupitele, radu a starostu města
– postavte se k tomuto problému čelem a řekněte
nám, občanům a voličům, co s tím hodláte dělat.
Jestli ještě někdy budeme mít šanci do Společen-
ského domu zajít na divadlo nebo koncert, nebo tam
99 let budeme nakupovat obnošený textil, ponožky
a levnou obuv. Petr Hlásenský
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Dny otevřených dveří
V pátek 30. listopadu a v sobotu 1. prosince

proběhly první letošní Dny otevřených dveří.
Zvláště v sobotu byla vysoká účast rodičů
a žáků 9. tříd. Další Dny otevřených dveří pro-
běhnou v pátek 18. ledna 2008 od 13 do 18
hodin a v sobotu 19. ledna od 8. do 12 hodin.

Informace z ISŠ Slavkov u Brna

Anketa – Mladý sportovec
Slavkova 2007

Komise pro sport a volný čas ve spolupráci
s vedením města Slavkov u Brna vyhlašuje an-
ketu „Sportovec Slavkova 2007 v mládežnic-
kých kategoriích“. Obracíme se tímto na spor-
tovní oddíly a kluby bez rozdílu zaměření jejich
činnosti o zaslání návrhů na nominace. Návrhy
doplňte zdůvodněním s odkazem na jejich vý-
kony a úspěchy dosažené v roce 2007.

Na základě obdržených návrhů komise vy-
hodnotí nejlepšího mladého sportovce Slavkova
u Brna za uplynulý rok. Vyhodnocení sportovci
budou přijati starostou města.

Své návrhy zasílejte nejpozději do 31. 12.
2007 na adresu sportovni.komise@centrum.cz.

Za sportovní komisi
Jiří Knesl, předseda 

Oslavy 202. výročí bitvy tří
 císařů za účasti naší školy

V rámci oslav 202. výročí bitvy tří císařů se  ISŠ
Slavkov u Brna podílela na organizaci tím, že žáci
oboru kuchař-číšník pod vedením učitelek odbor-
ného výcviku připravili společenský raut. Ten se
konal v Rubensově sále na slavkovském zámku. Sou-
částí slavnostního zahájení vzpomínkových oslav
bylo také otevření Napoleonské expozice, která byla
připravena převážně ZE soukromých sbírek. Škola
také poskytla prostory pro ubytování vojáků.

28. listopadu proběhl na ISŠ Slavkov u Brna se-
minář pro výchovné poradce základních škol
okresu Vyškov, který připravili pracovníci Úřadu
práce Vyškov. Kromě informací ředitele úřadu
práce Ing. Marka o současném stavu nezaměstna-
nosti na okrese Vyškov, o zamýšleném projektu
vzdělávání výchovných poradců, informací
o vstupech investorů do regionu a aktuálních pra-
covních příležitostech, byly diskutovány otázky
přijímacího řízení a problematiky zájmu žáků 9.
tříd o učební obory.

Výchovní poradci poté byli ředitelem školy
Mgr. Smékalem seznámeni s naší studijní nabíd-
kou, byly jim podrobně podány informace o jed-
notlivých oborech vzdělávání, o aktivitách školy
a o všech možnostech získání dalších odborných
dovedností v jednotlivých kurzech. Na závěr jim
byly ukázány jednotlivé odborné učebny. Většina

ISŠ připravila občerstvení pro
prezidenta ČR Václava Klause

V neděli 25. listopadu navštívil Slavkov
u Brna prezident ČR pan Václav Klaus. Při jeho
krátké dopolední návštěvě jsme připravovali
malé občerstvení, které panu prezidentovi, jeho
manželce Livii i členům doprovodu velmi chut-
nalo. Pana prezidenta ve Slavkově u Brna přiví-
tal kromě představitelů města také hejtman Ji-
homoravského kraje Stanislav Juránek. 

Seminář výchovných poradců ZŠ okresu Vyškov 
z výchovných poradců byla překvapena podmín-
kami pro výuku na naší škole a velmi kladně hod-
notili toto setkání. Mgr. Josef Smékal
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KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel Historické muzeum ve Slavkově u Brna

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

LEDEN – ÚNOR 2008

5. 1. sobota 19.30 hod. 30 DNÍ DLOUHÁ NOC 113 min.
6. 1. neděle 19.30 hod. Nejsevernější americké městečko každou zimu ovládnou na 30 dnů tma, mráz, samota a tentokrát i nezvaní hosté – hladoví vlci.

Horor USA. 
Vstupné: 60, 62 Kč Mládeži nepřístupno

8. 1. úterý 19.30 hod. KRÁLOVSTVÍ 110 min.
9. 1. středa 19.30 hod. Jednotka elitních agentů se vydává do Saúdské Arábie, aby odhalila pachatele teroristických útoků. Lidé, kteří nemají strach

ze smrti, se zatýkají velmi obtížně. Thriller USA.
Vstupné: 60, 62 Kč Mládeži nepřístupno

12. 1. sobota 19.30 hod. PROBUZENÍ TMY 99 min.
13. 1. neděle 19.30 hod. Musí sehnat šest Znamení roztroušených napříč časem aby bojoval s Tmou vybaven nadpřirozenými schopnostmi 

a získal Světlo. Fantastický příběh. Film USA.
Vstupné: 60, 62 Kč Mládeži přístupno

15. 1. úterý 19.30 hod. POSLEDNÍ VLAK 125 min.
16. 1. středa 19.30 hod. Příběh transportu do Osvětimi. O lidech, kteří tváří v tvář smrti musejí jednat a nemají kam se obrátit o pomoc.

Koprodukční film, český dabing.
Vstupné: 60, 62 Kč Mládeži přístupno od 12 let

19. 1. sobota 19.30 hod. SUPERBAD 114 min.
20. 1. neděle 19.30 hod. Příběh dvou dospívajících chlapců. Rozverná komedie o teenegerovském toužení a soužení. Zoufalé pokusy zapůsobit

během jedné bláznivé noci na osoby, po kterých touží. Komedie USA
Vstupné: 70, 75 Kč Mládeži nepřístupno

22. 1. úterý 19.30 hod. TĚSNĚ VEDLE 115 min.
23. 1. středa 19.30 hod. Nežeňte se do ženění. Protože až na svatební cestě zjistil, že našel tu pravou. Dotyčná dáma ale bohužel nebyla

jeho novomanželka. Originální komedie plná omylů. Film USA
Vstupné: 60, 62 Kč Mládeži přístupno od 12 let

26. 1. sobota 19.30 hod. RESIDENT EVIL: ZÁNIK 90 min.
27. 1. neděle 19.30 hod. Nastal konec světa? Pokusný T-virus vyrobený společností Umbrella, byl vypuštěn do světa a proměnil obyvatelstvo

v hordu potácejících se zombies. Akční sci-fi horor USA, VB a SRN
Vstupné: 70, 75 Kč Mládeži nepřístupno

29. 1. úterý 19.30 hod. VÁCLAV 97 min.
30. 1. středa 19.30 hod. Tragikomedie o vesnici a jejím bláznovi podle skutečných událostí, které se staly v 90. letech, kdy jen pomalu docházelo

k přeměně vesnice a venkova. Nový český film režiséra J. Vejdělka. Hrají: I. Trojan, E. Vášáryová, J. Budař, J. Lábus a další.
Vstupné: 65, 70 Kč Mládeži přístupno

2. 2. sobota 19.30 hod. HITMAN 93 min.
3. 2. neděle 19.30 hod. Z proslulé videohry se na plátna kin přesunul Agent 47, aby likvidoval nepřátele na zakázku tajemné Agentury. Zjedná pořádek,

právo a spravedlnost? Sci-fi film Francie, USA.
Mládeži přístupno od 12 let

5. 2. úterý 19.30 hod. SVATBA NA BITEVNÍM POLI 100 min.
6. 2. středa 19.30 hod. Úsměvná komedie o chlapech s hlavou v oblacích, hříšných touhách lásky a jedné svatbě, která skončila málem jako bitva

u Waterloo. Film byl inspirován napoleonskými bitvami a jejich vzpomínkovými akcemi. Nový film režiséra Dušana Kleina.
Hrají: B. Polívka, Z. Adamovská, J. Somr, M. Hilmerová a další.

Mládeži přístupno od 12 let

9. 2. sobota 19.30 hod. HRDINOVÉ A ZBABĚLCI 89 min.
10. 2. neděle 19.30 hod. Chcete vyhrát  válku proti teroru? Ano nebo ne? Fascinující debatní kroužek hollywoodských hvězd na témata nejen politická.

Film se vyjadřuje k současné americké případně světové militaristické situaci. Film USA.
Mládeži přístupno od 12 let

12. 2. úterý 19.30 hod. KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK 114 min.
13. 2. středa 19.30 hod. Kvůli vyššímu zájmu obětovala svou lásku a nechala popravit svou příbuznou. Unikla pokusu o atentát. Díky ní se Británie

může chlubit přívlastkem Velká. Historický příběh královny Alžběty.
Mládeži přístupno od 12 let

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


