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Město Slavkov u Brna a Historické muzeum ve Slavkově u Brna zvou na Napoleonské dny
13. a 14. srpna pořádané pod záštitou 1. místopředsedy vlády a ministra financí Mgr. Bohuslava Sobotky
Letošní Napoleonské dny přinášejí bohatý program, který
najdete přiložený uvnitř
Zpravodaje. Z toho, co uvidíte
a prožijete ve městě i na
zámku, namátkou vybíráme:

Napoleonské dny

Let balonem
Láká vás atraktivní let v horkovzdu‰ném
balonu? Zúãastnûte se nûkteré ze soutûÏí
a mÛÏete proÏít nezapomenuteln˘ záÏitek!

Soutěže pro děti i dospělé
Zapojte se aktivnû do programu Napoleonsk˘ch dnÛ úãastí v nûkteré ze soutûÏí, které
pro vás pﬁipravili zamûstnanci Historického muzea ve Slavkovû u Brna, a získejte mimo jiné
vstup do parku zdarma! Více na stranû 10.

Exhibice vojsk před
francouzským císařem
a rakouskou císařovnou
Nenechejte si ujít atraktivní „historickou“ podívanou pﬁed obnovenou severní fasádou zámku.

Cimbálová kapela
Jindřicha Hovorky
Celé dvû hodiny pro vás bude na nádvoﬁí
hrát známá cimbálka.

Císařská letní noc
Pestr˘ sobotní program pokraãuje na nádvoﬁí zámku. Kromû hudby k tanci i poslechu
vás ãeká opékání selátka a bohatá tombola –
to v‰e do noãních hodin.

Promítání krátkého filmu
z Napoleonských her
v roce 1935

Ohňostroj
Bratislavský mír

Dochovan˘ unikátní dokument promítan˘ v pﬁízemí zámku, kter˘ nejen pamûtníkÛm pﬁipomene prÛbûh historick˘ch her.

Monumentální sochaﬁsko-ﬁezbáﬁská kompozice bude umístûna po cel˘ mûsíc srpen
v prostranství pﬁed konírnami. Více informací
najdete ve ãlánku na stranû 2.

Koncert Marty Kubišové
Cel˘ program leto‰ních Napoleonsk˘ch dnÛ uzavﬁe nedûlní koncert známé zpûvaãky v Historickém
sále zámku za klavírního doprovodu Karla ·tolby.

Marta Kubi‰ová

Generální partner:
Pﬁíjezd Napoleona s císaﬁovnou na zámek

V˘cvik vojska v parku

Příští číslo vyjde 2. září

Foto na stranû: mab a archiv

Jindﬁich Hovorka

Karel Zeman
opět na slavkovském zámku

Jiﬁí Pernes pﬁi úvodním slovu

Ve ãtvrtek 21. ãervence byla slavnostní vernisáÏí zahájena v˘stava grafik a medailí Karla Zemana. Souãástí vernisáÏe byl kﬁest
knihy Oldﬁicha Klobase „Sekáã Murat“, kterou autor v salla terrenû podepisoval ãetn˘m zájemcÛm. O úvodní slovo se podûlili
PhDr. J. Pernes a PhDr. J. Mjartan. V˘stava je ke zhlédnutí dennû (kromû pondûlí) v galerii Austerlitz aÏ do 11. prosince 2005.
Knihu O. Klobase mÛÏete zakoupit v pokladnû zámku.
HM

Pﬁedání medaile Karlu Zemanovi

Monumentální sousoší „Bratislavský
mír“ putuje z Bratislavy do Slavkova

Zleva: Karel Zeman, Oldﬁich Klobas, Jan Mjartan a Jiﬁí Pernes

Volná kompozice sochaﬁsko-ﬁezbáﬁského monumentálního souso‰í je vytvoﬁena
jako vzpomínka na 200. v˘roãí v˘znamné
události – podepsání Bratislavského míru
v zrcadlovém sále Primaciálního paláce
v Bratislavû dne 26. prosince 1805 mezi
Francií a Rakouskem.
Bratislavsk˘ mír byl zavr‰ením Napoleonova taÏení r. 1805, které bylo korunováno
bitvou tﬁí císaﬁÛ u Slavkova 2. prosince 1805.
Nedlouho po bitvû bylo podepsáno pﬁímûﬁí
v Historickém sále slavkovského zámku.
Jeho signatáﬁi byli mar‰ál Berthier za Francii
a kníÏe Jan Liechtenstein za Rakousko.
Nûkteﬁí z aktérÛ tohoto pﬁímûﬁí se zúãastnili i podepsání koneãné mírové smlouvy v Bratislavû. Pod mírov˘ dokument se

podepsali za rakouskou stranu jiÏ jmenovan˘ kníÏe Jan z Liechtensteina a Ignác
hrabû Gyulay, za francouzskou CharlesMaurice Talleyrand-Périgord. Bratislavsk˘m mírem uznalo Rakousko Napoleonovy zisky a ztratilo cca 63 000 km2 území.
Ztvárnûní samotného aktu „podepsání
mírové smlouvy“ vytvoﬁilo 11 slovensk˘ch
a ãesk˘ch sochaﬁÛ. Prvotní my‰lenku vzniku tohoto díla dal sochaﬁ Alojz Machaj
v Plaveckém ·tvrtku. Kolorované souso‰í
z lipového a topolového dﬁeva v Ïivotní velikosti bude vystaveno na nádvoﬁí zámku
ve Slavkovû u Brna po cel˘ mûsíc srpen
2005.
Hana Lokajová, Hana Partyková
Historické muzeum ve Slavkovû u Brna

V sobotu 23. ãervence oÏilo zámecké
nádvoﬁí ﬁemesln˘m jarmarkem. Ten dotváﬁel atmosféru sedmi svatbám, které bûhem
dne probíhaly nejen v zámecké kapli, ale
také v zahradû. V odpoledních a podveãerních hodinách se otevﬁely prostory zámeckého podzemí, které si mohli poãetní zájemci prohlédnout. Sobotní program
ukonãila malá ohÀová show na nádvoﬁí.

Repro: mab

Foto na stranû: mab

Zámecký jarmark

7/2005

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU

3

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

51. schůze RM – 27. 6. 2005
1. RM bere na vědomí předložený pracovní program přípravného výboru Vzpomínkových akcí 2005
a ukládá přípravnému výboru za úkol předložit radním
města Slavkova u Brna návrh průběhu Vzpomínkových akcí 2005 na území města do 31. 7. 2005 a předložit RM podrobný program průběhu Vzpomínkových
akcí 2005 na území města do 30. 8. 2005 tak, aby mohl
být tento materiál projednán na prvním zasedání RM
v měsíci září.
2. RM bere na vědomí informace Historického muzea ve Slavkově u Brna o poptávce pronájmu zámku
v období Vzpomínkových akcí a ukládá přípravnému
výboru připravit návrh řešení účasti vojenských jednotek CENS na Napoleonských dnech v létě tohoto roku.
T.: 1. 7. 2005.
3. RM bere výše uvedenou zprávu na vědomí a stanovuje jako nejvhodnější k rozpracování variantu „B“
– obousměrná komunikace s oboustrannými chodníky,
pravostranným parkovacím pruhem a levostranným
zeleným pruhem.
4. RM bere na vědomí návrh záměru opravy Zámecké Černé kuchyně a schvaluje nájemci panu Milanu Hrazdílkovi záměr opravy odpadů, vodoinstalace,
omítek, obkladů a dlažeb v zámecké Černé kuchyni
a Panské lázni v požadovaném rozsahu.
5. RM nedoporučuje ZM dát souhlas k prodeji pozemků parc. č. 167 zahrada o výměře 152 m2 a parc.
č. 168 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 100 m2
v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví pana Arnošta Urbana ze Slavkova u Brna. RM současně ukládá MěÚ připravit záměr využití pozemků ve
prospěch města.
6. RM po projednání žádosti o zřízení zpevněné
plochy pro stání osobního vozidla v ulici Čelakovského ve Slavkově u Brna nedává souhlas Ing. Jiřímu
Schneiderovi, vlastníku nemovitosti čp. 639 v ulici
Čelakovského ve Slavkově u Brna k vybudování zálivky pro stání osobního vozidla u místní komunikace
před domem čp. 639 v ulici Čelakovského ve Slavkově u Brna. RM současně souhlasí s tím, aby si Ing. Jiří
Schneider vybudoval odstavné stání pro jedno osobní
vozidlo na pozemku p.č. 1806 na travnaté ploše za
chodníkem souběžným s vozovkou před domem čp.
639 v ulici Čelakovského ve Slavkově u Brna.
7. RM projednala zprávu o stavu záměru oprav balkonů BD na sídl. Zlatá Hora čp. 1357, 1358.
8. RM bere zápis č. 4/2005 z jednání komise pro výstavbu města Slavkova u Brna na vědomí.
9. RM souhlasí s postupem navrženým ve zprávě ve
věci řešení vztahů k pozemku parc. č. 2637/7 v k.ú.
Slavkov u Brna – pronájem firmě Lohmann-Rauscher,
s.r.o. a ukládá odboru IR předložit konečné znění nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 2637/7
v k.ú. Slavkov u Brna radě města k odsouhlasení.
10. RM dává souhlas k vypracování návrhu nájemní smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 3067 orná
půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 17 940 m2 se
společností TOMAS holding, a.s. z Dražovic za účelem zřízení stavebního dvora pro recyklaci stavební
suti od 1. 10. 2005 na dobu 5 let s možností prodlou-

žení nájmu, za roční nájemné ve výši 40 000 Kč s tím,
že do smlouvy bude zahrnut závazek smluvních cen za
služby prováděné pro Město Slavkov u Brna. Veškerá
povolení spojená s provozem zařízení si zajistí nájemce.
11. RM po projednání zprávy „Návrh souboru rozpočtových opatření číslo 6–7/2005“ bere její obsah na
vědomí a doporučuje ZM přijmout dotaci z rozpočtu
JMK pro Historické muzeum 200 000 Kč a dotaci
z rozpočtu JMK v částce 18 000 Kč na zajištění výchovného rekreačního tábora pro děti.
12. RM projednala stav čerpání finančních prostředků v rozpočtu Města Slavkova u Brna v položce
č. 103 – „Stadion“.
13. RM schvaluje konání veřejné sbírky dle zák.
č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, konané v době od 1. 7. 2005 do 30. 6.
2008 za účelem shromáždění finančních prostředků na
udržování, podporu a rozvoj nemovitosti bývalé židovské školy na Koláčkově náměstí a expozice k židovskému osídlení ve Slavkově u Brna v ní umístěné.
14. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o zhotovení insignií města ze dne 15. 4. 2004 mezi
Městem Slavkov u Brna a ak. sochařem André Víchou
v předloženém znění.
15. RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce
a o úpravě některých vzájemných vztahů mezi Městem
Slavkov u Brna a Sportovním klubem – SK Slavkov
u Brna.
16. RM schvaluje pronájem kuchyňských a jídelních prostor o celkové výměře 204,35 m2 v objektu
Domu s pečovatelskou službou, Polní 1444, Slavkov
u Brna obchodní společnosti Jamak s.r.o. z Brna, a to
od 1. 7. 2005 za účelem výroby jídel a poskytování
stravovacích služeb a současně ukládá odboru BTH
zajistit uzavření příslušné smlouvy o nájmu nebytových prostor.
17. RM po projednání financování odkupu movitých věcí schvaluje odkoupení movitých věcí (z prostředků VHČ) a podepsání kupní smlouvy ve výši
74 726 Kč s JUDr. Arnoštem Malíkem, správcem konkurzní podstaty úpadce Agroklasu a.s.
18. RM souhlasí se změnou názvu nájemce Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 7/2004 ze dne 30.
12. 2004 v objektu polikliniky č. p. 551 na ulici Malinovského ve Slavkově u Brna a ukládá odboru BTH
zajistit vypracování smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu polikliniky č.p. 551 na ulici Malinovského ve Slavkově u Brna se zapracováním změny názvu nájemce, s MUDr. Zdenkou Koldovou z Vyškova
na pronájem ordinace pro účely provozování alergologické ambulance.
19. RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy
o nájmu nebytových prostor ze dne 5. 5. 2005 v objektu Brněnská 727, Slavkov u Brna, která byla sepsána s Bc. Ilonou Grabovskou z Rašovic ke dni 30. 6.
2005. RM současně souhlasí s uzavřením nájemní
smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Brněnská 727 s firmou Sky Blue, s.r.o., Rašovice s platností od 1. 7. 2005. RM ukládá odboru BTH zajistit

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ
nabízí
- internetové služby za 30 Kč/hod.
- faxové služby
Otevírací doba IRC Austerlitz
červenec–srpen:
pondělí–neděle 9–18.30 h
Kontakt:

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

vypracování příslušné smlouvy o nájmu nebytových
prostor.
20. RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy
panu Miroslavu Šimkovi, bytem Fügnerova 110, Slavkov u Brna, na dobu určitou, a to v délce tří let, do 31.
7. 2008. RM ukládá odboru BTH zajistit vypracování
příslušné nájemní smlouvy na dobu určitou, a to v délce tří let, do 31. 7. 2008.
21. RM schvaluje žádost paní Milady Horáčkové,
trvale bytem sídliště Nádražní 1158, Slavkov u Brna,
o přechod nájmu při úmrtí nájemce bytu. RM ukládá
odboru BTH zajistit s paní Miladou Horáčkovou uzavření příslušné nájemní smlouvy k bytu s platností od
1. 7. 2005 na dobu neurčitou.
22. RM souhlasí s prodloužením smlouvy o pronájmu nebytových prostor na bývalé sklady CO v objektu Palackého nám. 89, Slavkov u Brna, s firmou Bond
marketing, s.r.o. Slavkov u Brna s platností od 1. 7.
2005 na dobu určitou v délce 12 měsíců, tj. do 30. 6.
2006. RM ukládá odboru BTH zajistit vypracování
příslušného dodatku ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor s platností od 1. 7. 2005 na dobu určitou
v délce 12 měsíců, tj. do 30. 6. 2006.
23. RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy
paní Julii Pintyeové, bytem Zlatá Hora 1227, Slavkov
u Brna, na dobu určitou, a to v délce jednoho roku, do
30. 6. 2006. RM ukládá odboru BTH zajistit vypracování příslušné nájemní smlouvy s paní Julií Pintyeovou na dobu určitou, a to v délce jednoho roku, do 30.
6. 2006.
24. RM schvaluje následující pořadí pro přidělení
bytu č. 1, I. kategorie v sídlišti Nádražní 1193, Slavkov
u Brna: Jiří Ondráček, Zlatá Hora 1244, Slavkov
u Brna, Renata Ruslerová, ČSA 533, Slavkov u Brna,
Leona Zuzáková, Zlatá Hora 1229, Slavkov u Brna,
Olga Vykoukalová, Vážany nad Litavou 215, Kateřina
Žahourková, ČSA 1162, Slavkov u Brna. RM přiděluje byt č. 1, I. kategorie v sídlišti Nádražní 1193, Slavkov u Brna, panu Jiřímu Ondráčkovi, bytem Zlatá
Hora 1244, Slavkov u Brna, s podmínkou úhrady dlužného nájemného ve výši 320 083 Kč v termínu splatnosti do 31. 7. 2005. Nájemní smlouva s panem Jiřím
Ondráčkem bude uzavřena s platností od 1. 8. 2005 na
dobu určitou v délce trvání 1 roku, tj. do 31. 7. 2006
a nájemné se stanovuje ve výši 29,26 Kč/m2. Pokud
pan Ondráček podmínku úhrady dlužného nájemného
nesplní, nastupují na jeho místo další podle pořadí
schváleného radou města v bodě 1.
25. RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy
paní Soni Chaloupkové, bytem Fügnerova 110, Slavkov u Brna, na dobu určitou, a to v délce tří let, do 30.
6. 2008. RM ukládá odboru BTH zajistit vypracování
příslušné nájemní smlouvy na dobu určitou, a to v délce tří let, do 30. 6. 2008.
26. RM schvaluje uzavření smlouvy s Centrem sociálních služeb Vyškov, o.p.s., o poskytování služeb
Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Vyškov ve spádovém území obce s rozšířenou působností.
27. RM schvaluje poskytnout Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR – Klub Paprsek
Vyškov, finanční příspěvek na rehabilitační pomůcky
ve výši 1500 Kč z položky na humanitární účely.
28. RM projednala a povoluje výjimku z počtu dětí
v Mateřské škole Zvídálek, Slavkov u Brna na školní
rok 2005/2006 ve třídách: 1A Berušky – výjimka na
1 dítě, celkem 25 dětí ve třídě, 2A Kuřátka – výjimka
na 1 dítě, celkem 25 dětí ve třídě, 3A Koťátka – výjimka na 1 dítě, celkem 25 dětí ve třídě.
29. RM po projednání žádosti o příspěvek na energii pro svůj provoz v areálu TJ Sokola Slavkov v areálu stadionu rozhodnutí odkládá a zve představitele TJ
Sokol Slavkov na schůzi RM dne 18. 7. 2005.
30. RM ukládá MěÚ a TSMS předložit soupis prací schválených městem, které realizoval nájemník na
městském koupališti v roce 2005. T.: 13. 7. 2005
31. RM projednala havarijní stav kotelny na ZŠ Tyr(Pokračování na str. 4)
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51. schůze RM – 27. 6. 2005
(Dokončení ze strany 3)
šova. RM ukládá MěÚ připravit technické podmínky
řešení a připravit způsob financování v roce 2005. RM
ukládá odboru BTH oslovit okruh firem a současně
schvaluje komisi na posouzení nabídek ve složení.
32. RM nesouhlasí s přidělením krizového bytu na
Domě s pečovatelskou službou, Polní 1444, Slavkov
u Brna, manželům Karlu a Miladě Brückovým ze
Slavkova u Brna.
33. RM schvaluje uzavření smlouvy o provedení
veřejné dražby dobrovolné mezi Městem Slavkov
u Brna a ROYAL SEAL, s.r.o., Brno v předloženém
znění a ukládá funkcionářům města dojednat termín
konání dražby a zajistit před konáním dražby přiměřenou inzerci nad rámec inzerce zajištěné dražebníkem.
34. RM souhlasí se zvýhodněným nájemným za
pronájem sálu Bonaparte pro firmu Orionreal spol.
s r.o. v rámci Grand Prix Austerlitz 2005 – mezinárodní výstavu vín konanou 13. 8. 2005. RM souhlasí se
zařazením této akce do programu letních napoleonských dnů, čímž se tato akce objeví na všech tiskových
výstupech a programech. RM souhlasí se zakoupením
jednoho poháru pro udělení ceny „Starosty města
Slavkova u Brna“ z položky „propagace města“.
35. RM bere na vědomí poděkování Diakonie Broumov za uspořádání sbírky oděvů městem a neschvaluje poskytnutí finančních prostředků pro Diakonii.
36. RM nesouhlasí s objednávkou prezentace v Turistickém informačním magazínu TIM.
37. RM bere na vědomí děkovný dopis Jeffa Cohena, prezidenta „Nottingham Progressive Jewish Congregation“ týkající se otevření expozice v bývalé židovské škole na Koláčkově náměstí. RM vyslovuje
poděkování velvyslanci státu Izrael v ČR panu Arthuru
Avnonovi za jeho účast na slavnostním otevření expozice v bývalé židovské škole na Kolačkově náměstí.
RM vyslovuje poděkování členům sdružení „Friends of
Austerlitz“ za jejich účast na slavnostním otevření expozice v bývalé židovské škole na Kolačkově náměstí.
38. RM schvaluje uvolnění částky 11 900 Kč z položky Propagace města na prezentaci v publikaci Jihomoravský kraj vydávaný firmou Proxima Bohemia
s.r.o.
39. RM souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou
FDA Bezpečnostní služba, s.r.o. na ostrahu objektu
stadionu.

52. schÛze RM – 18. 7. 2005
Rada města ve Slavkově u Brna se na své 52. schůze dne 18. 7. 2005 podrobně zabývala podněty k rušení nočního klidu a poškozovaní cizího majetku v souvislosti s pořádáním hudebních produkcí v areálu
SLAFPARK (na střelnici) a přijala níže uvedené usnesení:
1. Rada města ve Slavkově u Brna projednala stížnost občanů města na rušení nočního klidu a pořádku
ve dnech 30. 6., 2. 7. a 16. 7. 2005 v souvislosti s akcemi pořádanými v areálu střelnice.
2. Rada města ve Slavkově u Brna důrazně upozornila majitele prostoru střelnice na hlučné hudební produkce s tím, že pokud do konce měsíce července se budou stížnosti opakovat, mimořádné zasedání ZM
začátkem srpna přijme opatření ve smyslu omezení
těchto aktivit.
3. Rada města ve Slavkově u Brna projednala poškozování soukromého a obecního majetku (umisťování propagačních materiálů) v souvislosti s činností
SLAFPARK v.o.s. Rada města ve Slavkově u Brna vyzývá zástupce SLAFPARK v.o.s. k okamžitému odstranění těchto propagačních materiálů.
4. Rada města ve Slavkově u Brna doporučuje zástupci SLAFPARK v.o.s. zajistit hlídkovou službu po
ukončení jimi pořádaných akcí v prostoru města.

Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

40. RM projednala připomínku občanů, že při zvýšeném tlaku v kanalizačním systému dochází ke zpětnému nátoku z kanalizačního přivaděče do nemovitostí. RM současně ukládá zástupci města ve VaK, a.s.
projednat předmětnou stížnost na jednání příslušného
orgánu VaK, a.s.
41. RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy
s Českou pojišťovnou, a.s. v administrativní budově na
ulici Brněnská 727 k 30. 6. 2005.
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Koupaliště – doplnění
V článku Koupaliště je naší chloubou,
který vyšel v minulém čísle zpravodaje, ve
výčtu osob, které se zasloužily o výstavbu
městského koupaliště, nebyl uveden pan
Gustav Kučera, tehdejší předseda MěstNV
ve Slavkově u Brna. Redakce a autor článku
se za tuto chybu omlouvají.
red

XI. řádné zasedání ZM – dne 20. 6. 2005
1. ZM po projednání zprávy „Návrh rozborů hospodaření Města Slavkova u Brna za 1/4 roku 2005“ bere
její obsah na vědomí a schvaluje hospodaření města za
1/4 roku 2005. RM dále schvaluje úpravu plánu podnikatelské činnosti města na rok 2005 zvýšením nákladů
na opravu a údržbu nebytových prostor a snížení výsledku hospodaření o částku 700 000 Kč (v případě realizace stavebních úprav v budově na Brněnská č. p. 727 pro
potřeby nového nájemce – Úřadu práce Vyškov).
2. ZM po projednání zprávy „Návrh rozpočtového
opatření č. 2 – 5/2005“ bere její obsah na vědomí
a schvaluje úpravy rozpočtu Města Slavkova u Brna pro
rok 2005 (LSPP, sociální dávky, výkup pozemku, rekonstrukce zámku).
3. ZM po projednání zprávy „Fond rozvoje bydlení“
bere její obsah na vědomí a schvaluje zrušení stávající
obecně závazné vyhlášky č.17 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území
města Slavkova u Brna a úplné znění pravidel Města
Slavkova u Brna o tvorbě a použití účelových prostředků ,,Fondu obnovy“ nemovitostí na území města Slavkova u Brna.
4. ZM dává souhlas k prodeji části pozemku parc.
č. 1784/256 ostatní plocha o výměře cca 50 m2
v k.ú.Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví
pana Pavla Čáslavy ze Slavkova u Brna formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
5. ZM dává souhlas k prodeji pozemku parc. č.17/1
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 214 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví SBD Žuráň
za podmínky předložení usnesení představenstva,
v němž se SBD Žuráň zaváže, že neprodá výše uvedené
pozemky za cenu vyšší, než je cena kupní. Kupní cena
ve výši 3210 Kč bude uhrazena nejpozději při podpisu
kupní smlouvy a bude převedena do Fondu pro výkupy
pozemků.
6. ZM nedává souhlas k převodu pozemku parc.č.dle
PK 1433/1 v k. ú. Slavkov u Brna z majetku města Slavkov u Brna do vlastnictví Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna s odkazem na § 29 zákona č. 229/1991 Sb.
v platném znění.
7. ZM nedává souhlas k prodeji pozemku parc.č.3593
zahrada o výměře 1279 m2 v lokalitě Vinohrady v k.ú.
Slavkov u Brna.
8. ZM nedává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s panem Pavlem Zieglerem, Kotvrdovice 108 a paní Samanthou Zieglerovou, Kotvrdovice
108 o prodeji částí pozemků parc. č. PK 1709/1 a PK
3581/1 o celkové výměře cca 1700 m2, které jsou specifikovány v přiložené mapce, v předloženém znění.
ZM současně nedává souhlas k prodeji částí pozemků
parc.č.dle PK 4500; 3863; 4501 a 4502 a celých pozemků parc. č. KN 803; 804/2; 758/2; 3073/22 a 807
v k. ú. Slavkov u Brna. ZM deklaruje záměr prodeje
uvedených pozemků v případě dořešení majetkoprávních vztahů v lokalitě umožňujících bezproblémovou
realizaci záměru žadatelů.
9. ZM schvaluje směnu poloviny pozemku parc.
č. 340/1 o výměře cca 2300 m2 (přesnou výměru a nové
parcelní číslo určí geometrický plán před uzavřením
směnné smlouvy) a pozemků parc. č. 340/2 o výměře 96
m2, parc. č. 2719/4 o výměře 2248 m2, parc. č. 2719/5
o výměře 225 m2 a parc. č. 2718 o výměře 39 m2 z vlastnictví pana Martina Doubka ze Slavkova u Brna (1/4)
a společnosti M plus, s.r.o. ze Slavkova u Brna (3/4) za

část pozemku parc. č. 2733/4 o výměře cca 7000 m2
a celé pozemky parc. č. 2734 o výměře 1711 m2 a budovu bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 2734, technické vybavení (objekt bývalé ČOV určený k demolici) a parc. č.
2732/3 o výměře 1466 m2 z vlastnictví Města Slavkov
u Brna. Náklady spojené se směnou (vypracování geometrického plánu, správní poplatek za podání návrhu na
vklad do KN) uhradí p. Martin Doubek.
10. ZM nedává souhlas k prodeji objektu bývalé
zvláštní školy v ulici Tyršova – budova s číslem popisným 500, způsob využití bydlení, na pozemku parc.
č. 1704 a pozemků parc. č. 1704, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 525 m2 a parc. č. 1705 zahrada o výměře 663 m2 formou přímého prodeje společnosti Jinlong,
s.r.o. ze Slavkova u Brna za cenu určenou odborným odhadem tržní ceny ve výši 1 700 000 Kč.
11. ZM schvaluje způsob realizace prodeje objektu
bývalé zvláštní školy Tyršova 500 včetně pozemků parc.
č. 1704 a 1705 v k. ú. Slavkov u Brna formou veřejné
dražby s nejnižším podáním 1 700 000 Kč prostřednictvím dražební společnosti ROYAL SEAL, s.r.o. Merhautova 173, 613 00 Brno.
12. ZM po projednání Informativní zprávy o administrativní budově na ul. Brněnská 727 bere její obsah na
vědomí a pověřuje RM jednáním s paní Danou Dvořákovou z Němčan, stávající vlastnicí pozemků pod budovou a pozemků umožňujících příchod pěších, příjezd
a parkování vozidel (označeno v příloze jako var. 1) za
maximální cenu 1000 Kč/m2 u zastavěných ploch a 500
Kč/m2 u nezastavěných ploch. ZM současně pověřuje
RM, v případě neakceptování návrh uvedeného v bodě
1) tohoto usnesení ze strany vlastníka pozemků, zahájit
přípravné a realizační práce k výstavbě bezbariérového
přístupu do budovy ze strany Koláčkova náměstí.
13. ZM dává souhlas k záměru směny části pozemků
parc.č. 1787/9, 1787/10, 1787/11, 1787/12, 1787/13;
3751/10, 3753/4, 3753/3, 3751/9 v k.ú. Slavkov u Brna,
která bude skutečně zastavěna stavbou komunikace, ve
vlastnictví pana Slavoje Leitnera, Polní 1198, Slavkov
u Brna a ing. Štěpána Leitnera, Polní 1328, Slavkov
u Brna za pozemek o stejné výměře v lokalitě Zelnice
(část pozemku parc. č. 354/1) v k.ú. Slavkov u Brna formou smlouvy o budoucí smlouvě.
14. ZM ukládá RM projednat možnosti veškerých dotačních titulů, u kterých je možnost získání finančních
prostředků pro záměr zřízení Napoleonské expozice
v předloženém rozsahu. ZM předběžně souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu JMK ve výši 1 000 000 Kč na částečné financování části Napoleonské expozice –
„dómu“. ZM souhlasí se zadáním realizace části Napoleonské expozice – „dómu“ s celkovými pořizovacími
náklady ve výši 3 242 750 Kč podle projektu akad. malíře Alexandra Ulmy. ZM pověřuje RM zajištěním dofinancování uvedeného díla nad rámec účelové dotace, tj.
do výše 2 242 750 Kč. V případě, že se nepodaří uvedené náklady či jejich část pokrýt z dotačních zdrojů či
sponzorských darů, ZM souhlasí s dofinancování nezbytné výše nepokrytých nákladů na realizaci uvedeného díla formou dodavatelského úvěru. ZM pověřuje RM
sjednáním konkrétních podmínek smluv.
15. ZM uděluje panu Jaromíru Seifertovi stolní medaili jednostrannou ∅ 80 mm (na aversu znak města
Slavkova a latinský text) a jednostrannou ∅ 60 mm
(aversu znak Kouniců a latinský text) jako cenu města za
jeho osobní podíl na vybudování židovské expozice.
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Návštěva ministra pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínka ve Slavkově

Upozornění pro provozovatele
maloobchodů a hostinské činnosti
S účinností od 1. července 2005 je podle
§ 3, odst. 3 zákona č. 215/2005, o registračních pokladnách, povinností všech provozovatelů maloobchodů a hostinské činnosti
umístit viditelně v pokladním místě, tj. v místě, kde dochází k platbě a kde je umístěna
v současnosti používaná jakákoliv elektronická pokladna (tato zatím nemůže splňovat
podmínky speciální pokladny s fiskální pamětí, neboť certifikace těchto speciálních
typů pokladen bude na Ministerstvu financí
ČR ukončena až ve 4. čtvrtletí 2005 a teprve
poté bude jejich seznam zveřejněn) tyto dvě
základní informace:
Identifikace prodejce, tj. jméno, příjmení,
název obchodní firmy nebo jiný název prodejce s uvedením adresy jeho bydliště nebo
sídla a jeho daňové identifikační číslo (DIČ).
Oznámení ve velikosti nejméně formátu A5
tohoto zákonem předepsaného znění:
Zákon o registračních pokladnách ukládá prodávajícímu povinnost předat o provedené platbě pokladní blok vystavený po-

XXV. mimoﬁádné schÛze RM –
dne 17. 6. 2005
1. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi
městem a obchodní společností Jinlong s.r.o. ze Slavkova u Brna v předloženém znění. RM současně ukládá starostovi a místostarostovi města oznamovat nájemci podle této smlouvy stanovenou dobu užívání
podle aktuálních potřeb města.
2. RM doporučuje ZM dát souhlas ke směně části
pozemků parc.č. 1787/9, 1787/10, 1787/11, 1787/12,
1787/13; 3751/10, 3753/4, 3753/3, 3751/9 v k.ú. Slavkov u Brna, která bude skutečně zastavěna stavbou komunikace, ve vlastnictví pana Slavoje Leitnera, Polní
1198, Slavkov u Brna a ing.Štěpána Leitnera, Polní
1328, Slavkov u Brna za pozemek o stejné výměře
v lokalitě Zelnice (část pozemku parc.č.354/1) v k.ú.
Slavkov u Brna formou smlouvy o budoucí smlouvě.
Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057, Svûtla Häringová, Slovanská 615, Jan Hudec, Tyr‰ova
1108, Eva Janková, Su‰ilova 412, Mgr. Jana Jelínková, Komenského nám. 330, Radoslav Lánsk˘, Polní 1326, Zdenûk Novák (redaktor), Buãovická 168, Zdenûk Pavlík, Dvoﬁákova 864, Mgr.
Jaromír Pytela, Brnûnská 120, Mgr. Vladimír Soukop, Zlatá Hora 1370.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

Pﬁedání pﬁíspûvkÛ do 22. srpna 2005

kladnou tohoto pokladního místa nebo
očíslovaný paragon, popřípadě pokladní
blok vystavený záložní pokladnou, v případě její poruchy.
Jelikož tuto povinnost mnozí provozovatelé maloobchodních prodejen a pohostinství
dosud nesplnili, upozorňuje finanční úřad na
možnost sankcí za nesplnění povinností vyplývajících z výše uvedeného zákona. (Podrobněji viz též Slavkovský zpravodaj
č. 6/2005, str. 5.)
Finanční úřad ve Slavkově u Brna

V úterý 12. 7. 2005 navštívil naše město
ministr pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínek v doprovodu poslance Parlamentu České
republiky Mgr. Michala Haška a poradce ministra Prof. Ing. Jaromíra Císaře. Jejich první kroky
mířily na radnici
města Slavkova kde
v diskusi se starostou
města
Mgr. Petrem Kostíkem a Zdeňkem
Pavlíkem probrali
dění ve městě Slav- Mgr. Radko Martínek
kově a samosprávě města. Jako druhý bod
jeho návštěvy bylo setkání starostů z blízkého
okolí s ministrem. Ministr hbitě odpovídal na
palbu jejich otázek, které se ponejvíce zaměřovaly na obvyklá témata, tj. finančních příspěvků na novou bytovou výstavbu, na různá
dotační tituly jak z ministerstva, tak z fondů
Evropské unie, na podmínky přijetí dotací, na
spoluúčast na různé dotační tituly atd.
Zdeněk Pavlík

Předprodej vstupenek
Informační regionální centrum Austerlitz nabízí předprodej vstupenek na VII. ročník festivalu Folk a country na zámku, který se uskuteční
v pátek 5. srpna od 19 hodin na nádvoří slavkovského zámku. Vystoupí Poutníci, Koňaboj z Vyškova, Slávek Janoušek s houslistou Vojtou Kupčíkem, Robert Křesťan s Druhou trávou, Osada.
Cena vstupenky je 100 Kč. I.R.C. Austerlitz

Upozornění pro pořadatele
Finanční odbor Města Slavkova u Brna upozorňuje na ohlašovací povinnost pořadatelů veřejných hudebních produkcí, kulturních a sportovních akcí a akcí obdobného charakteru. Tato
povinnost vychází z oddílu IV. Obecně závaz-

né vyhlášky města Slavkov u Brna č. 38/2002
o místních poplatcích, v platném znění. Ohlášení se provede vyplněním tiskopisu, který je
k dispozici na fin. odboru – úsek školství, kde
se také eviduje ohlašování akcí.

ODDÍL IV Obecnû závazné vyhlá‰ky mûsta Slavkov u Brna ã. 38/2002 o místních poplatcích,
jak vypl˘vá ze zmûn proveden˘ch obecnû závaznou vyhlá‰kou ã. 44/2002 a 5/2003.
ODDÍL IV.
Poplatek ze vstupného
ãl. 18
Pﬁedmût poplatku, poplatník
Poplatek se vybírá ze vstupného na veﬁejné
hudební produkce, akce kulturní, sportovní a akce
obdobného charakteru. Z akcí, jejichÏ v˘tûÏek je
cel˘ urãen na charitativní a veﬁejnû prospû‰né
úãely se poplatek neplatí. Poplatek rovnûÏ neplatí spoleãenské organizace pÛsobící ve mûstû, neziskové organizace, jejichÏ zﬁizovatelem je mûsto,
které finanãnû dotuje jejich ãinnost a provoz a církevní a náboÏenské spoleãnosti. Oznámení o poﬁádané akci je poﬁadatel povinen uãinit, k posouzení poplatkové povinnosti, i v pﬁípadû, kdy
nebude poplatek vybírán.
Za vstupné se pro úãely této vyhlá‰ky pokládají
i místenky, konzumaãní lístky, úãastnické poplatky
a jiné obdobné zpÛsoby nahrazující vstupné.
Poplatek ze vstupného platí fyzické i právnické
osoby, které akce poﬁádají.
ãl. 19
Ohla‰ovací povinnost a sazba poplatku
Poﬁadatel akcí uveden˘ch v ãl. 18 odst. 2

(i kdyÏ poplatek nebude vybírán), je povinen písemnû toto ohlásit na pﬁíslu‰ném tiskopise mûstskému úﬁadu nejménû 5 dní pﬁedem pﬁed konáním
akce.
Poﬁadatel je povinen umoÏnit kontrolnímu orgánu provedení kontroly, dodrÏování této obecnû závazné vyhlá‰ky.
Poplatník je povinen do 5 dnÛ oznámit správci
poplatku kaÏdou skuteãnost, která má za následek zánik povinnosti platit poplatek
Sazba poplatku ze vstupného ãiní 10 % z úhrnné ãástky vybraného vstupného.
ãl. 20
Splatnost poplatku
Poﬁadatel je povinen do 7 dnÛ po konání akce
písemnû, na pﬁíslu‰ném tiskopise, pﬁedloÏit správci poplatku vyúãtování konané akce s v˘poãtem
poplatku a zároveÀ poplatek zaplatit. V pﬁípadû,
Ïe poplatník poﬁádá ãtyﬁi a více akcí v kalendáﬁním mûsíci, ãiní lhÛta pro pﬁedloÏení vyúãtování
a zaplacení poplatku 7 dnÛ po skonãení pﬁíslu‰ného kalendáﬁního mûsíce.
Jarmila Olejníková,
vedoucí fin. odboru
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Výstavba města v roce 2005

V˘mûna odpadÛ v Z· Komenského

dovské škole. Město také zrealizovalo dětská
hřiště na ulici Zámecká a v sídlišti Polní,
na ulici Litavská byly instalovány dva stoly
na stolní tenis. Občané mohou již užívat nový
přístřešek u autobusové zastávky na ulici Boženy Němcové.
Se začátkem školních prázdnin
byly zahájeny práce na rekonstrukci obou základních škol.
Základní škola Komenského
V letošním roce pokračují práce na rekonstrukci budovy školy.
Jedná se především o vybudování
nové plynové kotelny a výměnu
rozvodů ÚT. Kromě kotelny jsou
prováděny práce na opravě krovů
a střešní krytiny historické budovy školy. Práce jsou financovány
z prostředků státního rozpočtu poskytnutých Ministerstvem financí
ČR. Rekonstrukci provádí stavební firma Pavel Čáslava – ČáslavaStav Brno, dodavatel vybraný na
základě výběrového řízení v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 40/2004 Sb.

Mateřské školy
Na Koláčkově nám. zahájila firma REISTAV
s.r.o. Slavkov u Brna práce na opravě fasády
V letošním roce probíhají rozsáhlé pokračující práce na rekonstrukci střechy a fasády
zámku Slavkov u Brna.
Městu Slavkov u Brna byla pro rok 2005
poskytnuta dotace z Programu záchrany arZ· Tyr‰ova

Základní škola Tyršova
Školních prázdnin využila škola k provedení rozsáhlých oprav, které mají přispět
ke zkvalitnění prostředí pro žáky a učitele.
V těchto dnech probíhají izolace stěn proti
vlhkosti a opravy podlah v pěti učebnách.
Tyto opravy provádí firma REISTAV s.r.o.
Slavkov u Brna.
Začátkem měsíce července bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavby
rekonstrukce kotelny ZŠ Tyršova. Pokud
se podaří vyčlenit potřebné finanční prostředky z rozpočtu města, zahájí vybraný
dodavatel firma TERMO CZ, s.r.o. Slavkov u Brna práce tak, aby zrekonstruovaná
kotelna byla připravena na novou topnou
sezonu.

Z· Tyr‰ova

Zastávka autobusÛ na ul. B. Nûmcové

Stﬁíkání radiátorÛ v Z· Komenského

západní strany budovy školy včetně zateplení.
V plánu je rekonstrukce sociálního zařízení
v budově školy na Malinovského náměstí.
chitektonického dědictví Ministerstva kultury
ČR na pokračování obnovy fasády severní
části zámku – severozápadní rizalit. Stavební
práce provádí firma Rekonstruktiva spol.
s r.o. Hodonín, která provedla celkovou obnovu fasád předzámčí i severní části zámku
v minulých letech.
Dále obdrželo město dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Tyto finanční prostředky spolu s vlastními zdroji jsou použity
na pokračování rekonstrukce střechy a krovu
zámku. Práce provádí firma Pozemní stavitelství Zlín a.s., která zvítězila ve výběrovém řízení na celou stavbu již v loňském roce.

Stﬁecha severního kﬁídla zámku

Stránku pﬁipravil odbor investic a rozvoje MûÚ Slavkov u Brna

Foto na stranû: mab a archiv Z· Tyr‰ova

V návaznosti na plán rozvoje města byly
dokončeny nebo pokračují práce na investičních akcích města.
Dokončena byla revitalizace Palackého náměstí, oprava východní části terasy městského koupaliště, zřízena expozice v bývalé Ži-
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HISTORICKÉ MUZEUM
VE SLAVKOVĚ U BRNA

Měsíc srpen na zámku

Letní dûtsk˘ v˘chovnû rekreaãní tábor v roce 2005
Od 7. 7. do 16. 7. 2005 probíhal pod záštitou
Městského úřadu Slavkov u Brna a MÚ Bučovice, dále za finanční podpory Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno výchovně rekreační tábor pro děti, a to v rekreační chatě Radost, jejíž
majitelem je DDM Veselí nad Moravou. Tábor se
uskutečňuje na základě § 43 zákona č. 359/1999
o sociálně-právní ochraně dětí a zaměřuje se na
děti s výchovnými problémy a děti ze sociálně
slabších rodin. Zúčastnilo se 28 dětí, které byly
rozděleny do čtyř oddílů, nad nimi bděli čtyři oddíloví vedoucí včetně zdravotníka.
Tábor se konal v krásném prostředí Chřibů ve
Vřesovicích, kde měly děti kromě jiného k dispozici hřiště na fotbal, přehazovanou a nohejbal,
všude okolo krásnou přírodu, která poskytovala
mnoho možností k hrám a soutěžím. Pobyt dětí
provázela celotáborová hra s názvem „Polis
Olympion – olympijské hry ve starém Řecku“, při
které se děti přejmenovaly na známé i méně známé bohy a bohyně, legendární bojovníky, mořeplavce a bájná stvoření. Děti si ve stejném duchu
pojmenovaly oddíly, vyrobily antický oděv, skupinový prapor a vozík na „závody vozů“. V rámci
programu si děti i v deštivém počasí s chutí zahrály hru „Povodeň“, kdy zachraňovaly svůj majetek a holýma rukama stavěly hráz, plnily
„prázdné studny“, získávaly dřevo, aby postavily
mosty. Při „Trojské válce“ v lese vytvořily svá

sídla a vzájemně si ukořišťovaly vlajky a životy,
vyzkoušely si i těžký úděl Sisyfa při „cvrnkání“
kuliček do kopce a mnoho dalšího v zajímavých
hrách, včetně vědomostních soutěží. Své výtvarné
umění předvedly děti mimo jiné i při malování na
sklo a puzzle. Během výletů, her a soutěží se mezi
dětmi postupně vytvářela kamarádská pouta, která prohlubovala nové zážitky a také nutnost spolupráce při plnění rozličných úkolů. Součástí programu byly i výlety na zříceninu hradu Cimburk,
na Klimentek, na Kazatelnu, ke Gorazdově studánce a celodenní výlet do Buchlovic a jejich
krásného zámku. V předvečer konání táborových
Olympijských her byl přivezen olympijský oheň
a jeho zapálením byly hry slavnostně zahájeny.
V letošním roce nám počasí nepřálo, a tak si
děti nemohly zařádit na osvětimanském koupališti dle libosti. Do programu byly zařazeny také
přednášky z oblasti drogové prevence, práce policie a ukázka výcviku policejního psa. Na žádném správném táboře, tedy ani na tom našem, nechyběly táboráky a dětmi milované diskotéky.
Rádi bychom také touto cestou poděkovali
sponzorům, kteří poskytli velmi pěkné ceny do
soutěží. Poděkování patří: Auto Bayer s.r.o. prodej – servis, Fenstar s.r.o., JM Demicarr s.r.o.,
Milan Lokaj – Profitisk, Lohmann & Rauscher
s.r.o., Pivovar Černá Hora a. s., Smíšené zboží
Svoboda.
odbor sociálních věcí MÚ

SPORTOVNÍ CENTRUM BONAPARTE
Palackého nám. 126, Slavkov u Brna, tel. 544 221122, 731 548213

LETNÍ AKCE do 31. srpna
SQUASH, BOWLING, BADMINTON AŽ O 50 % LEVNĚJŠÍ
SQUASH, BADMINTON
pondělí – pátek
10–13 hod.
13–17 hod.
17–22 hod.
Sobota, neděle
BOWLING
Pondělí – neděle

100 Kč/1 hod.
120 Kč/1 hod.
150 Kč/1 hod.

90 Kč/30 min.
110 Kč/30 min.
140 Kč/30 min.

10–17 hod.
17–22 hod.

120 Kč/1 hod.
120 Kč/1 hod.

110 Kč/30 min.
110 Kč/30 min.

10–15 hod.
15– hod.

90 Kč/1 hod.
150 Kč/1 hod.

FITNESS
jednorázový vstup – 50 Kč
perm. vstup 2x týdně (dny jsou
pevně určeny) 240 Kč
perm. vstup volný – 480 Kč

Zapůjčení bow. obuvi 10 Kč • Zapůjčení sq. rakety 50 Kč • Zapůjčení sq. míčku – 10 Kč
INTERNET 30 Kč/1 hod. • SOLÁRIUM 5 Kč/1 min.

FITNESS, AEROBIC, BAR, KAVÁRNA

Po celý měsíc srpen bude na zámeckém nádvoří vystaveno devět soch dřevěného sousoší
„Bratislavský mír“ v životní velikosti, připomínající diplomatické události, které následovaly krátce po bitvě u Slavkova. Více podrobností
o tomto unikátním projektu najdete na straně 2
zpravodaje.
•
V pátek 5. srpna se na nádvoří zámku uskuteční již VII. ročník festivalu Folk a country. Podrobně o této akci na straně 17 zpravodaje.
•
Sobota 6. srpna bude ve znamení sportu.
V zámeckém parku se uskuteční mezinárodní
turnaj v pétanque – Grand Prix Austerlitz.
•
Ve středu 10. srpna od 19 hodin vystoupí
v zámecké kapli kytarové duo Daniel a Raul
Olmos z Mexika, kteří představí především latinsko-americkou hudbu. Dvojice vystoupí na
zámku v rámci XIV. mezinárodního kytarového festivalu Brno 2005.
•
13. a 14. srpna – Napoleonské dny (kompletní program najdete ve vložené příloze).
•
Sobotní podvečer 27. srpna přinese koncert
vážné hudby, který představí dvě mladé hudebnice – Ladu Fedorovou (housle) a Lucii
Kauckou (klavír). Koncert začíná v 17 hodin,
poprvé v Divadelním sále zámku.
Mgr. Petr Lukas,
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Víkend s japonskou kulturou
Srdečně vás a vaše
přátele zveme na Japonské kulturní dny v rámci „Roku mezilidských
vztahů mezi EU a Japonskem“, které se budou konat 9.–11. 9.
2005 ve Slavkově u Brna za podpory společnosti TENRYU spol. s r.o. Křenovice a Velvyslanectví Japonska v ČR.
V rámci programu proběhnou různé kulturní
a jiné akce. V pátek a sobotu 9. a 10. září 2005
na čerpací stanici TENRYU ve Slavkově u Brna
můžete vidět ukázku tradiční japonské kuchyně, zajímavosti z Japonska prostřednictvím
videoprojekce a také se můžete zúčastnit japonské loterie o velmi lákavé ceny.
V neděli 11. září vyvrcholí program japonským kulturním odpolednem v prostorách zámku ve Slavkově u Brna (vstup zdarma). Na něm
předvedou
japonští
amatérští umělci tradiční japonská umění,
např. čajový obřad, ikebanu (aranžování květin), ukázku japonského
tance, hudební vystoupení, bojové umění kendo, kaligrafie. Srdečně
zvou japonsko-česká společnost TENRYU spol.
s r. o. Křenovice a Historické muzeum ve Slavkově u Brna.
HM
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Poklady nejen z depozitářů (31)
Pohlednice (pokračování)
DRYSICE
Obec se nachází 8 km na severovýchod od
Vyškova. Její název je odvozen od osobního
jména Drs., zkratky jména Drslav.
Drysice byly původně zeměpanskou vsí. Za
vlády Přemysla Otakara I. však ves byla darována jednomu z olomouckých kostelů. Vlastnili ji
nejprve majitelé Melic, později byla přičleněna
k vyškovskému panství. Několik písemných
zpráv pak pochází ze 14. a 15. století – pojednávají o změnách vlastníků půdy v Drysicích a jejich okolí. Ze zápisů se dovídáme o délce robot,
která byla rozdělena podle majetku robotníka.
Tak např. po třicetileté válce (1618–1648): sedlák se dvěma koňmi robotoval 3 dny v týdnu,
pololáník se dvěma koňmi pak dva dny v týdnu,
čtvrtláník 3 dny a chalupník 2 dny v týdnu.
Během doby však docházelo ke změnám jak
v délce roboty, tak v obsahu jejího plnění.
V roce 1728 zde byla postavena kaple
a v r. 1846 škola. K dalším památkám patří pozdně barokní socha sv. Floriána, Boží muka u silnice do Pustiměře (kolem r. 1800) a kamenný kříž
z r. 1804. V roce 1888/89 zde byl postaven kostel
Narození P. Marie, který tvoří dominantu obce.
Velkou část obce však zničil požár 1. června
1825. Elektřina byla v obci zavedena až
v r. 1913.
K významným osobnostem obce patřili přírodovědec Dr. Karel Spisar (1879–1932). V letech
1892–1941 zde působil rovněž jako vlastivědný
pracovník farář František Vaculík.
Historické muzeum má ve svém sbírkovém
fondu 5 pohlednic – dvě z počátku 20. století
představují v různém uspořádání kostel Narození P. Marie, školu, hostinec a Novou ulici. Další tři pohlednice z období I. republiky představují náves obce a dva různé dálkové pohledy na
Drysice.
HABROVANY
obec asi 10 km severně od Slavkova. Svůj název získala podle osadníků žijících při habrovém lese. Oblast byla osídlena již v období neolitu. První písemné zmínky však pocházejí až
z let 1350–1368. Hovoří o Mikuláši z Habrovan,
další pak 1370–1376, která uvádí Petra z Habrovan, jež držel Habrovany a Nemojany.
R. 1385 Vložil markrabě Jošt tvrz a ves Habrovany Benešovi z Pamětic. V držení vsi se pak
vystřídali jeho synové Jan, Bohuš a Proček, Další zmínky uvádějí Racka z Cetechovic či Vaňka
a Zikmunda z Radenína. V roce 1447 se hovoří
již o pusté tvrzi v Habrovanech.

Secesní pohlednice z Drysic.

Habrovanská tvrz dosud nebyla řádně probádána. Byla zmiňována již v roce 1385, 1447 pak
jako pustá /viz výše/, avšak kolem roku 1482
snad znovu obývaná. Tvrz byla s největší pravděpodobností zničená za husitských válek, pak
byla znovu postavená v polovině 15. století, a to
v místech dnešního zámku. Záhadu původního
umístění tvrze a její případné nové polohy však
může objasnit pouze důkladný archeologický
průzkum. V této fázi se objevuje zajímavé rodové propojení s vlastníky slavkovského panství –
i když ne v hlavní linii. V roce 1595 se třetí
manželkou vlastníka Habrovan Jana Bohuslava
Zoubka ze Zdětína stává Magdalena Stošová
z Kounic. (Rod Kouniců vychází z rodu Stošů
z Kounic.)
K velkému úbytku obyvatelstva dochází po
třicetileté válce, kdy téměř třetina obce zůstala
pustá. Rod Zoubků ze Zdětína vystřídali na poč.
17. stol. jezuité.
V roce 1824 koupil habrovanské panství Jan
Herring z Frankensdorfu a postavil zde trojkřídlý zámek v empírovém slohu. 7. 10. 1946 byla
budova zámku přidělena Zemskému ústavu pro
tělesně vadné v Brně-Králově Poli. Využití
zámku pro sociální služby trvá dodnes.
Další významnou památkou je kostel Nejsvětější Trojice. Počátky stavby sahají až k roku
1523, kdy byla za Jana Dubčanského ze Zdenína
započata jeho stavba. V r. 1730 byla loď kostela
rozšířena a v letech 1748–1749 byla místo dřevěné zvonice přistavena věž. V současné době je
kostel z důvodu havarijního stavu uzavřen.
Až do roku 1783 děti z Habrovan navštěvovaly školu v Královopolských Vážanech. V tomto
roce začal v Habrovanech učit František Sattler
z Pustiměře. Vzhledem k tomu, že obec neměla
samostatnou školu, učilo se v místním hostinci.
V roce 1807 zde byla postavena nová školní budova. Zcela přestavěna byla v r. 1884. V letech
1908–1909 byla postavena nová škola, která
slouží dodnes.
Ve sbírkách Historického muzea ve Slavkově
u Brna se nachází 5 černobílých pohlednic Habrovan. Jedna ukazuje pohledy na významná místa obce – zámek, kostel a náves. Druhá pohlednice představuje zámek se zámeckým parkem,
další pak dálkový pohled na obec s dominantami kostela a zámku. Zajímavá je pohlednice
odeslaná 26. 4. 1938, zobrazující děti ve školních lavicích v zámeckém parku. Ze 70. let 20.
století pohází černobílá pohlednice návsi
v Habrovanech.
PhDr. Vladimíra Zichová
Historické muzeum ve Slavkově u Brna
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OZNÁMENÍ
Mûsto Slavkov u Brna vyhla‰uje v˘bûrové ﬁízení na místo

Referent(-ka)
odboru sociálních vûcí – v˘plata sociálních dávek
Druh práce: Referent(-ka) odboru sociálních vûcí-v˘plata sociálních dávek
Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úﬁad Slavkov u Brna, Palackého
nám. 65, 684 01
PoÏadované pﬁedpoklady:
- pﬁedpoklady podle § 4 zák. ã. 312/2002 Sb.*
- min. S· vzdûlání s maturitou, nejlépe se sociálním zamûﬁením
- alespoÀ základní znalost zákonÛ ze sociální oblasti
- dobrá znalost práce s PC
- odpovûdn˘ pﬁístup a dobr˘ vztah k práci
- pﬁíjemné vystupování, umûní klidného jednání
- nelze vykonávat podnikatelskou ãinnost
Vítané pﬁedpoklady:
- zkou‰ka ZOZ, praxe ve státní správû, znalost správního ﬁádu, ¤P sk. B
Pﬁihlá‰ka uchazeãe (-ky) musí obsahovat:
- jméno, pﬁíjmení, titul uchazeãe
- datum a místo narození uchazeãe
- státní pﬁíslu‰nost uchazeãe
- místo trvalého pobytu uchazeãe
- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizího státního obãana
- datum a podpis uchazeãe
K pﬁihlá‰ce uchazeã (-ka) doplní dle § 6, odst. 4, zák. ã.
312/2002 Sb. tyto doklady:
- strukturovan˘ Ïivotopis s akcentem na dosavadní praxi
- doklad o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání (ovûﬁená kopie)
- v˘pis z evidence Rejstﬁíku trestÛ ne star‰í tﬁí mûsícÛ
Termín pﬁípadného nástupu: polovina listopadu 2005, nejpozdûji v‰ak 1. 12. 2005
Platové zaﬁazení: tﬁída 8
Písemné pﬁihlá‰ky je nutno doruãit do pondûlí 5. 9. 2005 do 15.
hodiny na podatelnu MûÚ nebo na adresu:
Mûsto Slavkov u Brna
Ing. Pavel Dvoﬁák, tajemník MûÚ
Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna

Integrovaný dopravní
systém na Slavkovsku
Jak jsme psali již v minulém čísle zpravodaje, od poloviny prosince zasáhne na území
Slavkov Integrovaný dopravní systém Jm kraje.
Informace o rozšiřování IDS JMK na Slavkovsko a Vyškovsko můžete najít na webových
stránkách www.idsjmk.cz na pravé straně pod
odkazem „Druhá a třetí etapa IDS JMK“. Zde
si můžete prohlédnout plány vedení linek, rozdělení území do tarifních zón, návrhy jízdních
řádů a dozvědět se i další informace týkající se
nového způsobu zajištění veřejné dopravy
v našem regionu. Pokud máte zájem dostávat
pravidelné informace o změnách v IDS JMK,
můžete se zde také přihlásit k pravidelnému zasílání informací e-mailem.
kh

Zámek s parkem v Habrovanech.
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Statistické údaje Městské knihovny ve Slavkově u Brna v 1. pololetí
roku 2005 a jeho srovnání s předchozími třemi lety
Nástup července znamená pro každého něco
jiného. Školáci a studenti se těší na prázdniny,
jejich rodiče třeba na dovolenou. Většina administrativních pracovníků (ale nejen oni) musí
však na počátku prázdnin zhodnotit své pracovní výsledky za uplynulého půl roku. Tuto běžnou
povinnost neopomíjíme ani v městské knihovně
a dovolujeme si svým čtenářům, návštěvníkům
a ostatním příznivcům literatury a informací
předložit několik vybraných ukazatelů, které

nejlépe ilustrují úspěchy či případné neúspěchy
knihovnické práce.
Velmi pozitivně hodnotíme neustávající příliv
stálých (přihlášených) čtenářů, který má v posledních třech letech výrazně stoupající tendenci. Potěšující je pochopitelně i zvyšující se počet
dětských návštěvníků. Od vyššího procenta uživatelů knihovny se většinou odvíjí i větší počet
vypůjčených titulů, jak jsme toho svědky i ve
slavkovské knihovně. Svou nezanedbatelnou roli

Nové knihy
Murdochová, Iris: Uťatá hlava – tento román
vyšel ve Velké Británii poprvé v roce 1961. Je to
brilantní parodie plná typicky anglického humoru na tehdy módní vlnu psychoanalýzy. Hrdina
Martin Linch-Gibbon věří, že může vlastnit jak
krásnou ženu, tak mladou a roztomilou milenku.
Milostné běsnění Martina, jeho manželky, milenky, bratra, manželčina psychoanalytika a jeho
sestry strhne každého, kdo dovede ocenit vtipně
napsaný příběh plný neočekávaných zvratů.
Slaughter, Karin: Stigma – soudní patoložka
Sára se ocitne jako rukojmí dvou ozbrojených
mužů, kteří přepadli policejní stanici s úmyslem
zabít jejího bývalého manžela. Zatímco se kolegové zajatých policistů snaží zachránit rukojmí
bez dalšího krveprolití, vyděšená Sára přemýšlí,
proč si vrahové zvolili za cíl právě jejího bývalého muže. Přišli se brutální zabijáci pomstít za
hříchy minulosti…?
Kolektiv: Nevěry – NEVĚRA! Slovo nečetněkrát prokleté těmi, kteří jí byli postiženi. Její přímí aktéři toho slova neužívají. Pro ně to je či
byla LÁSKA. Zapovězená, nevhodná, nežádoucí, dokonce i nežádaná. Prostě – najednou tu
byla! Cílem sborníku povídek není soudit, to je
přece to nejlehčí. Pohledy a přístupy účastnic –
autorek, jsou různé, různý je i jejich věk.
Kolektiv: Vinnetou tady nebydlí (antologie
současných povídek severoamerických indiánů)

Poznávací zájezd
Základní škola Tyršova pořádá poznávací
zájezd ke dvoustému výročí bitvy u Slavkova
s názvem „Od Slavkova k Waterloo“. Zastávkami na naší cestě bude Lipsko, Jena, Austerlitz, Brusel, Waterloo, Paříž, Darney, Basilej
a Kostnice. Termín 25. 10.–31. 10., cena 5400
Kč. V ceně je doprava, ubytování a pojištění.
Přihlášky posílejte buď na e-mail
zstyrs@infos.cz nebo od 22. 8. volejte na telefon 544 221 113. Bližší informace na
www.zsslavkov.cz, odkaz Zahraničí, Slavkov
– Waterloo.
vs

V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

– nenajdete zde romantické příběhy vinnetouovského typu (většina čtenářů v Severní Americe –
indiánů i bílých – o Vinnetouovi nikdy neslyšela), pokud vás však zajímá, jak žijí severoameričtí indiáni dne, jaké mají problémy a jak je reflektují, jste na správné adrese. Doufáme, že tato
antologie přispěje k lepšímu povědomí o různorodosti a bohatosti indiánských kultur.
Olič, Jiří: Jos. Lada (životopis) – přestože
uplynulo již téměř 50 let od smrti Josefa Lady,
každé Vánoce rozesíláme pohlednice s jeho podmanivými obrázky a dětem vybíráme knihy
s jeho nezaměnitelnými ilustracemi. Z biografie
J. Oliče poznáváme Ladu i jinak než coby ilustrátora Dobrého vojáka Švejka či autora vánočních betlémů.
Košíková, Irena – Melanová, Dana: Vaření
s Čirinou (aneb Čtvero ročních období v kuchyni) – osvědčené recepty vyhlášené kuchařky Čiriny, která vařila prezidentovi, diplomatům
a umělcům. Podle této kuchařky může vařit nezkušený začátečník i ostřílený kulinář. Některé
recepty znáte z televizního pořadu Jak na to?,
kterým vás provází Jiřina Bohdalová.
Roddaová, Emily: Deltora – Hora děsu –
Lief, Barda a Jasmína pokračují v nebezpečném
pátrání po sedmi ztracených drahokamech Kouzelného pásu Deltory. Teprve až bude všech
sedm kamenů vsazeno zpět do pásu, může se
Deltora zbavit hrůzovlády krutého Pána stínů.
Fantasy příběh australské spisovatelky.
Kreslíme zvířátka – jednoduché instrukce vám
krok za krokem ukážou, jak nakreslit všechny
druhy zvířat – od chlupatých orangutanů až po
tygra na lovu. Je zde vysvětleno množství technik, které si můžete sami vyzkoušet, počínaje
kresbou na počítači, přes stínování .
Úplný seznam všech nových knih v městské
knihovně lze pravidelně získávat elektronickou
poštou (e-mailem). V případě zájmu o tuto službu pište, prosím, na adresu: blazek@zamekslavkov.cz
Mgr. Jiří Blažek
Městská knihovna ve Slavkově u Brna

sehrává jistě i 54 titulů populárních společenských časopisů, které má knihovna zajištěné již
od loňského roku. Bylo by jistě lákavé získat
další, v současné době by to však bylo na úkor
přehlednosti jejich uložení v městské knihovně.
Děkujeme všem našim čtenářům a návštěvníkům za významnou pomoc při dosažení předložených výsledků a těšíme se na vzájemnou spolupráci i ve druhé části letošního roku.
Mgr. Jiří Blažek, MK ve Slavkově u Brna

2002 2003 2004 2005 Meziroã.
+/- v %
(2004–2005)
âtenáﬁi
92
69 192 380
198 %
z toho dûti
33
20
81 123
152 %
Náv‰tûvníci 2167 2065 2897 3051
105 %
V˘pÛjãky
6627 6133 8749 10468
120 %
Z toho ãasop. 891 456 1842 3415
185 %

Exkurze po slavkovském boji‰ti
Historické muzeum ve Slavkově u Brna pořádá v rámci letošních vzpomínkových oslav
200 let od bitvy u Slavkova 25. srpna od 8.30
atraktivní exkurzi po slavkovském bojišti
s odborným výkladem pro širokou veřejnost.
Průvodcem bude renomovaný odborník plk.
PhDr. Oldřich Rampula, předseda Československé napoleonské společnosti. Trasa povede ze Slavkova přes Křenovice, Prace, Mohylu míru, Sokolnice, Telnice, Žuráň, Santon
a Starou poštu. Doprava je zajištěna autobusem. Přihlášky podávejte nejpozději do 17. 8.
v Historickém muzeu ve Slavkově u Brna, Palackého nám. 1, telefon: 544 221 204 nebo
544 221 205.
HM

Mezinárodní v˘stava vín
Grand Prix Austerlitz 2005
Moravská banka vín Brno a Davay Communication, s.r.o. Brno pořádají 13. srpna od 12 do
19 hod. ve Společenském centru Bonaparte
Mezinárodní výstavu vín. Vstupné 250 Kč zahrnuje skleničku, katalog a neomezené množství degustačních vzorků – předprodej v restauraci Bonaparte. Výstava je pořádána jako
součást projektu Austerlitz 2005. Čestným
předsedou výstavy je Michel Jean Deluc – president asociace someliéru ve Francii. V rámci
předání cen bude také předána čestná cena Starosty Města Slavkova u Brna.
jš
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Možnost letu balonem pro kreativní
návštěvníky Napoleonských dnů!
Milí obyvatelé Slavkova u Brna i širokého
okolí, už v minulém čísle jsme vás informovali
o možnosti aktivního zapojení se do programu
Napoleonských dnů a osobně tak přispět k ještě
větší atraktivitě akce. Kromě toho můžete získat
následující odměny: vstup do parku zdarma, dárkové předměty pro každého dětského účastníka,
ocenění nejlepších ve všech kategoriích, dobrý
pocit.
Bývá zvykem, že při různých, ale především
historických slavnostech (namátkou např. Slavnosti pětilisté růže v Českém Krumlově), se zejména místní obyvatelé osobní účastí v dobovém
kostýmu podílí na zvýšení „historičnosti města“.
Chceme přinést do Slavkova stejnou tradici
a přestože víme, že se jedná o časově a finančně
náročnější záležitost, věříme, že se tato snaha
v budoucnu zúročí. Vyzýváme proto všechny
k účasti na Napoleonských dnech v historickém kostýmu z doby kolem počátku 19. století. Vaší kreativitě, umu a fantazii nejsou kladeny
žádné limity.

Soutěž nejen pro pekaře a cukráře…
Napoleonské dny se konají v polovině srpna
– tak, aby byly co nejblíže datu narození císaře
Napoleona. Každá řádná narozeninová oslava se
neobejde bez narozeninového dortu. Proto jsme
se rozhodli oslovit všechny pekařské a cukrářské
talenty, aby se pochlubily svým uměním a upekly císaři moučník.
A co vše je třeba udělat? Upečený
dezert (a opět platí, že fantazii a velikosti se
meze nekladou), přineste v sobotu mezi 11–15
hod. na určené místo na nádvoří do stánku, který bude zřetelně označen nápisem Císařova lidová cukrárna. Tam dostanete po odevzdání
kupon, kterým se v případě výhry prokážete.
Odborná porota bude po uzávěrce hodnotit
chuť a vzhled dezertu a přidělovat body. Ty se sečtou a po 17. hod. budou na nádvoří vyhodnoceni tři nejlepší. Odměnou pro první místo je let
v horkovzdušném balonu! Vítěz obdrží cenu
z císařových rukou, čekají na něj také interview,
uveřejnění v médiích a pamětní list.

Soutěž o nejkrásnější historický kostým
Soutěž má dvě kategorie – návštěva zámeckého areálu v jakémkoliv dobovém kostýmu 19.
století nebo v kostýmu císaře Napoleona. Pokud v sobotu 13. 8. přijdete mezi 9. až 16. hodinou v dobovém kostýmu a zaregistrujete se u viditelně označeného stánku na nádvoří, bude vám
umožněn celodenní vstup na program v parku
zdarma.
Během soboty bude všechny zaregistrované
hodnotit odborná porota, která vybere dva nejzdařilejší kostýmy a umožní oběma vítězům
(historický kostým a nejlepší kostým Napoleona) zažít nepopsatelné dojmy při letu horkovzdušným balonem. Vyhlášení se bude konat
v sobotu 13. 8. od 17.00 na nádvoří zámku.

Soutěž pro děti
Napoleonské dny chtějí dát prostor i dětem
nejen bohatým programem, ale i možností aktivního zapojení. Pokud přijdou děti v dobovém
kostýmu, mají vstup do parku zdarma. Pokud
k tomu navíc přinesou výtvarné dílo vztahující
se k Napoleonovi, získají na místě odměnu.
Díla se budou shromažďovat na označeném místě zámeckého nádvoří do sobotního odpoledne
(16.00 hod.). Všechny práce budou na nádvoří
vystaveny v sobotu i neděli, v sobotu komise vybere tři nejzdařilejší a po 17. hod. je ještě odmění hlavními třemi cenami. Vyhlášení vítězů opět
proběhne na nádvoří zámku.
Mgr. Jana Omar,
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Výmalba farního kostela začala koncem června stavbou lešení. Výška
klenby dosahuje v nejvyšším bodu 25 metrů. Barevnost byla zvolena
v základním odstínu bílé. Nyní je zadní část chrámové lodi vymalovaná,
lešenáři přestavují lešení do přední poloviny.
Restaurátoři začali s náročnými pracemi na obnově reliéfů. Po sejmutí několika vrstev líček bude povrch upraven a opatřen novým nátěrem,
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Policie informuje
• Dne 24. června v odpoledních hodinách
za obcí Bošovice směrem na Velké Hostěrádky, předjížděl řidič (1985) osobního vozidla
Š 120 L na nepřehledném úseku nákladní
auto, přičemž se čelně střetnul s protijedoucím
osobním vozidlem Ford. Při dopravní nehodě
byl zraněn jak řidič, tak spolujezdec ve vozidle Š 120 L. Šetřením bylo zjištěno, že řidič
škodovky nevlastní řidičské oprávnění a před
jízdou požil alkoholické nápoje. Způsobená
škoda je 40 000 Kč.
• Dne 8. července v odpoledních hodinách
přišel na poštu v Holubicích neznámý muž,
maskován kapucí od mikiny a černými brýlemi. U přepážky, ozbrojen střelnou zbraní, požadoval po pracovnici pošty finanční hotovost.
Po vydání peněz z pošty utekl.
mjr. Alois Gryc

Pﬁedná‰ky pro veﬁejnost v sále
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 16.15 hod.
7. 8. Jak získáme moudré srdce
14. 8. DÛvûﬁujte v BoÏské vítûzství
21. 8. Máte evangelozaãního ducha?
28. 8. Jak mÛÏou mladí lidé úspû‰nû zvládat dne‰ní
krizovou situaci.
Pﬁístupné veﬁejnosti, vstup voln˘ – jste srdeãnû zváni.

Z Církve adventistÛ sedmého dne
Církev adventistů s.d. se schází ve Slavkově u Brna k sobotním bohoslužbám, které
probíhají vždy ve dvou částech. V 9.00 hodin
začínáme společným studiem Božího slova
a od 10.30 hod. následuje kázání. V srpnu vás
zveme na sobotu 13. 8. do domu Církve husitské (CČSH) na Jiráskově ulici č. 959 (vedle Hasičské zbrojnice).
Bližší informace na tel.: 732 974 007, (kazatel
Jakub Chládek), www.casd.cz.
(ch)
PS: Omlouváme se za výpadek údajů v minulém měsíci.

Vlevo sochař Aleš Jírovec při práci na jednom z reliéfů.
o jehož odstínu se nyní jedná s pracovníky památkového ústavu. Osm reliéfů, obsahujících výjevy z Kristova života a Archu úmluvy, jsou modelovány ze sádrové hmoty na kostře ze dřeva a textilií.
Bohoslužby v kostele nebyly přerušeny, probíhají během výmalby
v nezastavěné části kostela nebo ve farní kapli.
P. Milan Vavro, farář

7/2005
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání

Dne 20. července oslavil krásné 80. narozeniny pan

MIROSLAV ŠILER

Opustili nás
Vladislava Floriánová (79)
Josef Vymazal (71)
Irena Lokosová (81)
Oldřich Strnad (75)
Věra Pokorná (83)

21. 6.
2. 7.
10. 7.
15. 7.
17. 7.

Vše nejlepší, štěstí, spokojenosti a hlavně hodně zdraví do dalších let
přeje rodina Šilerova a Pavéskova.

V˘stavba rodinn˘ch domÛ
Blahopřání

Dne 7. srpna oslaví 70. narozeniny paní

LIBUŠE VRÁNOVÁ
K životnímu jubileu přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
do dalších let. Manžel Antonín a synové s rodinami.

V lokalitě prodloužení ulice Čelakovského – severní strana byla zahájena výstavba
pěti rodinných domků. Tento záměr je zajišťován stavební firmou pana Leitnera a je
příkladem pro následování. Firma vlastním
nákladem vybudovala kanalizaci, vodovod
a rozvod elektřiny, čímž umožnila přikročit
k vlastní stavbě rodinných domů.
H.L.

Vzpomínka
Že čas rány hojí je jen zdání, zůstává bolest a vzpomínání…
Dne 22. července tomu bude 10 let, co nás navždy opustila
ve 22 letech paní

RENATA BÍLÁ
rozená Hanousková
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje rodina a děti.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Kdo Tě znal, nezapomene.
Dne 2. srpna uplyne 17 smutných roků, kdy od nás odešel
bez slůvka rozloučení manžel, tatínek a dědeček, pan
JIŘÍ ZLÁMAL
ze Slavkova u Brna
Vzpomínají manželka, dcera Jiřina, Vlaďka s rodinou.
Vzpomínka
Dne 22. srpna uplyne osm smutných let od úmrtí paní

JAROSLAVY MAŠTEROVÉ
ze Slavkova u Brna, Zlatá Hora 1232
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manžel, syn Milan
s manželkou, maminka, sourozenci s rodinami a vnuk Ondra
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Vzpomínka
Dne 28. srpna by se dožil 80 let náš tatínek, pan
VÁC L AV A N T O Š
Stále s láskou vzpomínají
dcery Zdena, Anna a Vlasta s rodinami.

Začíná fotbal
Nový soutěžní ročník začíná prvními mistrovskými zápasy již v měsíci srpnu. „A“ mužstvo hraje po sestupu I.A tř. JmKFS, dorost
a žáci po postupu I. tř. JmKFS, „B“ mužstvo se
znovu přihlásilo od IV. tř. okresu Vyškov, kde
budou hrát st. i ml. přípravky.
Sobota 13. srpna
14.00 h dorost Slavkov–Dubňany
16.30 h Slavkov „A“–Dubňany
„B“ mužstvo zajíždí do Otnic
Neděle 21. srpna
10.00 h Slavkov „B“–Kobeřice „B“
„A“ mužstvo a dorost hrají v Lanžhotě
Sobota 27. srpna
10.00 h st. a ml. přípravky Slavkov–Bučovice
žáci hrají s Brankovicemi v Nesovicích, tam zajíždí „B“ mužstvo na utkání s Nesovicemi „B“
14.00 h dorost Slavkov–Dambořice
16.30 h Slavkov „A“–Velká n. Veličkou
V jednání je zájezd do polského družebního města Slawkowa na tamní oslavy. Pokud k tomu dojde, oba zápasy by se hrály v jiném termínu.
Zveme všechny příznivce do ochozů stadionu. sr

Lázeňský dům – chlouba Slavkova
Základní kámen byl položen v roce 1996.
Tato dominantní architektonická stavba se nachází v městské čtvrti Zlatá Hora. Rehabilitace zahájila svůj provoz v roce 1999. O tomto
oddělení jsem si povídal s vedoucím pracovníkem Pavlem Krčmářem, bývalým žákem Zš
Komenského, sportovcem, dvojnásobným
rekordmanem školy v běhu na 1500 m a skoku do dálky.
Pavel mi prozradil, že je absolventem Střední zdravotní školy na Merhautově ulici
v Brně, kde vystudoval tříletý obor fyzioterapeut. Tato práce se mu velmi líbí a je s ní spokojen. V současné době pracuje na oddělení
pět žen a jeden muž jako vedoucí pracovník,
kterým je právě Pavel. Kolektiv je velmi
mladý. O klienty se starají Magda Beutlová,
Helena Černá, Marta Křížová a Vladimíra

Ždánská. Na jednotlivých pracovištích se pravidelně střídají. Jedná se o tato pracoviště: tělocvična, vodoléčba, masáže, elektroléčba
a ultrazvuk. Veškerou terapii je možno dělit
na manuální a fyzikální se širokou škálou
léčebných postupů.
Služeb rehabilitace využívají nejen obyvatelé Slavkova, ale i blízkého okolí. Cílem rehabilitace je obnovení funkce organismu po
úrazech pohybového aparátu. O diagnóze
rozhoduje oddělení ortopedie a neurologie,
které pacienty na rehabilitační oddělení doporučuje a odesílá. Rehabilitační oddělení s těmito lékaři úzce spolupracuje.
Velmi důležitá je prevence u dětí. Pohybová chudost, vadné držení těla a obezita jsou
základní vady, které je třeba odstraňovat rehabilitací.

Mimo rehabilitaci je v lázeňském domě
i dialýza, interní oddělení, ultrazvuk, ubytování, bar, kavárna a recepce.
S Pavlem jsem se rozloučil s přáním mnoha pracovních úspěchů a s poděkováním za
pěkné povídání.
Rozmlouval Mgr. Alois Rotrekl
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Vznik organizace zahrádkářů ve Slavkově u Brna
spolkem Ovocnická jednota ve Slavkově
u Brna (někde se uvádí Ovocnářské nebo hospodářské družstvo). Získána byla budova bývalé sýpky na Tyršově ulici (nyní budova
nové polikliniky) a byla přebudována na varnu povidel a moštárnu. Předsedou družstva
byl Rudolf Velčovský a pánové František Strašil, Bohumil
Možný, Dr. Hugo
Brázdil, František
Ševčík a obchodník
Hanák. Účetnictví
vedla slečna Krejčí.
V roce 1953 družstvo splynulo s organizací Včela.
V r. 1963 byla organizace obnovena
a ustanoven Československý ovocnářský a zahrádkářský
svaz ve Slavkově
u Brna se základním
jměním 156 Kč. Předsedou byl zvolen přítel
Ladislav Hofírek, který tuto funkci vykonával
až do roku 1982. Ve výboru pracovali: Alois
Šafránek, Antonín Procházka, Bohumil Fiala,
Josef Kachlík, Stanislav Olbrich, František
Brulík, Vítězslav Vozdecký a Josef Viewegh.
Hlavní činností bylo zajišťování ovocných stromků, hnojiv, bramborové sadby a zahrádkářských potřeb pro
členy, ochrana zeleně, přednášková činnost s praktickými
ukázkami řezu. Po neshodách
a rozporuplných názorech na
nově budovanou zahrádkovou
osadu ve Vinohradech vznikla
v r. 1974 samostatná organizace Zahrádková osada. Předsedou byl zvolen pan Miroslav Marek. Ve výboru
pracovali pánové Ing. MiroJiﬁí Svoboda (stojící)
slav Merta, Jan Červinka, Bohumil Fiala, Miloš Šmíd a František Pršík.
dislav Hofírek a Karel Zobač. Podle stanov se
Později byl předsedou Jindřich Sáček, za jespolek staral o ochranu ptactva a ozelenění
hož vedení byl zaznamenán největší rozmach
přírody Slavkova, o čemž svědčí, že ihned vypři budování zahrádkové osady. Byla provesázel 4000 ovocných stromků ve Vinohradena elektrifikace osady, nově zaměřeny
dech, U studánky a V Pískách. Spolek pracoa zbudovány příjezdové cesty a vybudován
val do roku 1939, kdy byla činnost utlumena
meliorační systém pro odvod dešťových vod.
z důvodu začínajících válečných let. ObnoveDále byl zakoupen dům v ulici Lomená a brina byla v r. 1946. Předsedou spolku byl pan
gádnicky vybudována zpracovna ovoce, kde
Jan Uhlíř. Chybí zde již pánové Emil Strach
je možno ovoce sušit, lisovat na mošty a vařit
a V.U.Dr. Otmar Lustig, kteří se nevrátili
povidla. Současně jsou zde konány výborové
z koncentračního tábora.
schůze. Se základní organizací jsou pořádány
V r. 1949 se spolek dobrovolně sloučil se
Kdy vznikla organizace zahrádkářů se dovídáme z pera kronikáře města Slavkova
z roku 1933 pana Petra Tichavského. Jak to
tedy bylo? Dne 12. listopadu 1933 svolal pan
Emil Strach několik
přátel přírody k jednání o založení
spolku okrašlovacího. Informační a zakládající schůzka
byla svolána do restaurace U Glosnerů
ve třídě Legionářů
(nyní Bučovická)
Emil Strach
na 18. listopadu
1933. Bylo ujednáno aby název spolku byl:
„Spolek okrašlovací, zahrádkářů a přátel přírody ve Slavkově u Brna“. Předsedou byl
zvolen pan Emil Strach a sedm členů výboru,
pánové: Hugo Brázdil, Bohumil Možný, Čeněk Trýska, Jaroslav Paseka, František Strašil, Antonín Májek a František Bílek. Čtyři
náhradníci pánové: Bedřich Hrazdílek, Jan
Konopka, František Ševčík, Alois Šust. Dva
revizoři účtů páni Josef Troner a Antonín
Šichtař. Jako odborní poradci páni Jaromír
Pluskal, Oldřich Kubač, Petr Kozák, Stanislav Kocman, Oldřich Zeman, V.U.Dr. Otmar
Lustig, JUDr. Antonín Vahala, Bedřich Nováček, Šimon Vozdecký, Antonín Chládek, La-

přednášky o pěstování ovoce a výstavy ovoce
a zeleniny. Stav členů byl 240. V r. 1982 byl
na místo předsedy původní základní organizace zvolen Jiří Svoboda. Byl zakoupen dům
na ulici Čs. armády 252 od paní Škaroupkové. Jsou zde konány brigády na opravě a zkul-

turnění domku. Z dosavadní schůzovní místnosti, která byla v restauraci U Vrbíků, se
činnost přestěhovala do nově upravených
místností. Výbory pracovaly ve složení: předseda Jiří Svoboda, pokladník Miroslav Rys
st., místopředseda Ing. Miroslav Rys ml., jednatel Josef Dvořák. Organizace nadále zajišťovala pro členy ovocné stromky pro výsadbu,
hnojiva a bramborovou sadbu. Z důvodu
úbytku členstva a poklesu činnosti došlo zásluhou předsedů a členů výborů ke sloučení
obou organizací k 1. 1. 2003 a po třiceti letech byly napraveny chyby našich předchůdců. Výbor pracuje v tomto složení: předseda
Jiří Svoboda, místopředseda Jindřich Sáček,
pokladník Vladimír Luža, jednatel a kulturní
referent. Roman Suchomel. Členové výboru
Alois Pospíšil, Bohumil Hanák, Josef Charvát, Bohumil Uhlíř, Gustav Zapletal, Miroslav Slováček, Anna Häringová a Miluše Zikmundová. Revizní komise Jiří Strašil
a Vlastimil Karas. Do nové organizace přinesla Zahrádková osada majetek ve výši 483
tis. Kč a 140 členů a základní organizace 127
tis. Kč a 44 členů. Činnost organizace se oživila, zlepšily se možnosti i kulturní vyžití členů. Členové jsou k sobě přátelštější, což se
projevuje tím, že jsou každoročně pořádány
zájezdy, výstavy ovoce a zeleniny, večírky na
ukončení sezony a v únoru Zahrádkářský věneček. Zastavil se pokles členské základny.
(Byly použity materiály z připravované
kroniky zahrádkářů ve Slavkově u Brna rok
1933–2005, které zpracoval Vladimír Luža).
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Práce na zahradě v srpnu – choroby a škůdci
Pranostika: Teplé a suché léto přivádí za sebou
mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno.
Léto vrcholí, ranní chladna a rosy v tomto měsíci podporují vybarvování ovoce, stejně tak vyšší
teplotní rozdíly mezi dnem a nocí a slunečné počasí. Pokračujeme v doplňkovém letním řezu bujně
rostoucích stromů jádrovin. Ořezáváme letorosty
nebo listové růžice jabloní napadené padlím. Koncem měsíce zkracujeme rovněž letorosty broskvoní, na nichž jsou diferencována květní očka pro
příští rok. Stromy přetížené úrodou včas podpíráme, aby se nerozlámaly. Po dubnových mrazech
v naší oblasti to asi nebude nutné. U maliníku odřežeme odplozené dvouleté pruty. V srpnu zakládáme
nové záhony jahodníku, nejlépe z kvalitních sazenic z množitelských stanic. Nezapomínejme na zálivku, aby se lépe ujaly. Sklízíme okurky, papriky,
rajčata, fazolové lusky, tykvovou zeleninu, letní
košťáloviny a končíme se sklizní cibule.
Pokud je příznivé počasí pro šíření houbových
chorob, provedeme postřik proti plísni bramborové
u rajčat. Preventivně BRAVO 75 WG či KUPRIKOL 50 0,4–0,5 %. Avšak při jasných proje-
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vech plísně jen RIDOMIL GOLD MZ 68 0,25%
s léčebným účinkem s ochranou lhůtou 7 dní. K zamezení hořké skvrnitosti jablek použijeme CHLORID VÁPENATÝ v přípravcích KALKOSOL 25
2% či KALCOLIT FORTE 0,5–1% nebo 1% roztok LEDKU VÁPENATÉHO. K zamezení vzniku
pozdní červivosti plodů , způsobenou druhou generací obalečů použijeme ZOLONE 35 EC 0,2%,
RELDAN 40 EC 0,125% nebo SUMITHION
SUPER 0,1%. U zimních odrůd MOSPILAN 20
SC 0,025% nebo CALYPSO 480 SC 0,02%.
V srpnu můžeme ještě vysévat špenát na podzimní sklizeň a některou zeleninu k přezimování,
a to hlávkový salát, štěrbák, zimní cibuli a zimní
odrůdy ředkve. Vše na zimu přihrneme netkanou
textilií. Záhony po sklizni poryjeme a vysejeme
osivem na zelené hnojení, čímž dodáváme do půdy
organickou hmotu. Pro uskladnění brambor, kterých bude letos hodně, připravíme skladovací prostory. Vhodné je vyvětrání, desinfekce a vybílení.
Materiál do kroniky
V dnešním vydání Slavkovského zpravodaje
vás několika fotografiemi a stručným výňatkem
seznamujeme se vznikem zahrádkářů ve Slavkově a s přípravou kroniky. Když jsme se rozhodli,
že by se měla sepsat kronika zahrádkářů, ještě
jsme netušili, kolik hodin času je zapotřebí k bádání a dohledávání různých dat a jmen, která by
v této kronice měla být vzpomenuta. I když jsme
obeznámeni s léty 1933–2004, neustále nám chybí některé záznamy z let 1946–1953 a vůbec žádné záznamy nejsou z let 1953–1965. Obracíme se
na všechny nynější zahrádkáře ale i na rodinné příslušníky dřívějších zahrádkářů o zapůjčení nebo
darování různých dokladů. Jedná se o členské průkazy, diplomy, fotografie bývalých členů ale i starší zákoutí přírody Slavkova, památné stromy
a vzpomínky na začátky zahrádkaření. Rádi vše
uvítáme a zaznamenáme v kronice, kde budete
uvedeni mezi těmi kdo do kroniky přispěli. Za vše
předem děkujeme a věříme, že i vaši zásluhou
vznikne dílo, které zaujme nejen zahrádkáře, ale
i ostatní občany Slavkova.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje za ZO
ČZS Slavkov u Brna
Vl. Luža

okénko
Fotografií se ještě vracíme k setkání rodin s diabetickými dětmi, které se konalo ve dnech
24.–26. 6. 2005 opět v RS Čermák ve Sloupu
v Moravském krasu. Rodiče ocenili rady psycholožky Mgr. Renaty Musilové a dietní sestry Jitky
Andráškové. Kvalitní byly také prezentace firmy
LifeScan, Johnson & Johnson a Abbott Laboratories. Děti zase návštěvu jeskyně Balcarka, táborák, diskotéku a také dobrodružnou cestu na
Holštejn za pokladem. Přejeme dětem pěkné
prázdniny a těšíme se na setkání na Mohyle míru
v sobotu 27. srpna a na hru o tom, jak zde před
200 lety zvítězil císař Napoleon.
Za pěkného počasí v srpnu můžete přijít
v pondělí a čtvrtek od 9.30 hod. na letní koupaliště zaplavat si a také ve středu od 17 hodin zahrát si v zámeckém parku pétanque.
A teď něco o výrobě domácích dia kompotů.
Diabetici by měli upřednostňovat čerstvé ovoce,
ale proč se nezásobit na zimní období z vlastních
zdrojů. Lze zavařovat prakticky všechny druhy
domácího zahradního i lesního ovoce. Ovoce
musí být nepoškozené, sklenice raději menší,
dobře vymyté, uzavřené sterilizovat 25 minut při
teplotě 85 °C. Ovoce můžeme zavařovat ve vlastní šťávě bez cukru a sladidel, nebo použít dietní
želírovací ovocný cukr, zejména na džemy. Za
vhodná sladidla jsou považována sacharin, aspartam, acesulfam K, sucralosa. K doporučeným
druhům ovoce patři borůvky, o kterých se uvádí,
že mohou mírně snižovat hladinu cukru v krvi.
Dají se konzervovat jako kompot ve vlastní šťávě
i bez umělého sladidla. Podobně léčivý účinek
mají i brusinky, doporučuje se džem. Jeřabiny
mají pro diabetiky speciální význam – jsou přirozeným zdrojem sorbitu a obsahují i značné množství vitaminu C. Je však nutné je osladit umělým
sladidlem. Ve vlastní šťávě lze konzervovat jahody, třešně, švestky, meruňky, maliny, ostružiny
nebo rybíz. Jablka mají velmi široké uplatnění,
konzervují se ve formě kompotu ve vlastní šťávě,
nastrouhaná v kombinaci s jinými druhy ovoce.
Nezapomeňte, že všechny druhy ovoce musíte započítávat do své denní povolené dávky sacharidů.
A ještě dva recepty z posledního čísla Dia života,
za které vyhrály autorky glukometry:
Kyselá polévka z cuket – Jana Kroupová,
Klatovy:
100 g cuket, 125 ml podmáslí, 1 lžička hladké
mouky, 1 vejce, kopr, kmín, sůl. Cukety vaříme
společně s kmínem do poloměkka. V podmáslí
rozmícháme hladkou mouku, vajíčko a pomalu
přidáváme k cuketám. Na závěr dochutíme sekaným koprem, případně polévku podle chuti dokyselíme, nebo dosladíme.
Zapečená brokolice – Jindřiška Doleželová,
Velešovice:
220 g brokolice, 100 g fazolek v tomatě, 20 g
strouhaného sýra eidam, 1 vejce, 20 g hl. mouky,
20 g oleje. Povařenou brokolici rozebereme na
růžičky a klademe do olejem vytřené zapékací
formy. Zalejeme směsí z vajec, oleje, fazolek,
mouky a navrch posypeme strouhaným sýrem
a zapečeme.
Autorkám receptů blahopřejeme a vám, kteří
tyto recepty vyzkoušíte, přejeme dobrou chuť!
Marie Miškolczyová

Upozornění
Setkání rodin s diabetickými dětmi v RS Čermák ve Sloupu v Moravském krasu.

Zámecká střelnice ve Slavkově u Brna
oznamuje, že ve dnech 3.–7. 8. 2005 bude
z důvodu dovolené uzavřena.
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Mistrovství republiky Ïen v pláÏovém volejbale
SK Beachvolleyball Slavkov pořádá na slavkovském
koupališti v sobotu a neděli
(13. a 14. srpna) MR žen v plážovém volejbale.
Turnaje, který je uzavřen pro zahraniční hráčky, se zúčastní 16 našich nejlepších dvojic. K favoritkám turnaje budou patřit akademické mistryně světa Klapalová–Petrová, úspěšné účastnice

z turnajů ME Novotná–Felbábová a své kvality
po zranění a osobních problémech budou chtít
dokázat bývalé mistryně Evropy do 23 let sestry
Tychnovy respektive zkušený pár Tobiášová–Šotkovská. O slovo se také budou chtít přihlásit mladé nadějné juniorské reprezentantky.
Kvůli plnění mateřských povinností neuvidíme
mnohonásobné mistryně ČR Evu Celbovou
a Soňa Novákovou. Domácí klub bude zastupovat Eva Kuchtová, která společně s nadějnou
Kristýnou Hejlovou budou sbírat především zkušenosti a snažit se o překvapení na účet favoritů.
Finálový zápas bude zahájen v neděli ve 14.30
hod. Součástí programu je sobotní beach party,
vystoupení taneční skupiny Glitter Stars, soutěže
pro diváky o zajímavé ceny, skákací hrad pro nejmenší, aerobic pro diváky, módní přehlídky
a při finálovém zápase čepování pěnivého moku
z Černé Hory zdarma! Na finálový zápas, jež
bude přenášen ČT2, je vstup volný!
Srdečně zvou pořadatelé z SK BV Slavkov

u Já, toulavý psík
Jmenuju se Potvora, Mrcha, Zablešený špinavec… Každý den mi dávají lidé jiná jména, někdy lepší. Ale většinou ta horší. Opravdové jméno nemám, i když si matně vzpomínám, že kdysi
jsem jedno měl, ale už nevím jaké. Taky si vzpomínám na rodinu, u níž jsem vyrůstal, ale ona mě
pak jednou zapomněla u lesa a už jsem ji nenašel. Od té doby se toulám, zjistil jsem, že nejlepší je toulat se ve městě, tam se vždycky nějaký
zbytek něčeho k jídlu najde. Míval jsem bílou
barvu, ale ta teď zešedla, protože mě už dávno
nikdo nekoupal. A tak celé dny chodím ulicemi
a hledám něco k zakousnutí. Ale dneska jsem měl
konečně štěstí na dobré lidi, nebo lépe řečeno
děti. Ty jediné jsou ke mně hodné, nepletly si
mne s kopacím míčem ani s krvežíznivou bestií.
A jedna osoba, se ke mně chovala opravdu hezky, vzala mě a nakrmila. A taky jsem seděl někde
u telefonu a pozoroval ji, jak se mi snaží sehnat
pelíšek nebo aspoň útulek pro psy a viděl jsem
její zklamání, když se od dalšího a dalšího člověka na drátě dozvěděla, že prostě nemá zájem.

Zájem o mě nebo alespoň o to, abych se už nemusel toulat. Pochopil jsem, že se asi nenajde nikdo, koho bych zajímal, kdo by o mě stál. Ale
proč, já přece nikomu nic neudělal! Nemůžu za
to, že jsem se narodil a že jsem se ztratil. Na to,
že mě možná moje rodina nezapomněla, ale nechala mě tehdy u toho lesa schválně, raději už
nemyslím. Kdysi mi jeden pes říkal, že lidé mají
nějaké instituce, které by se o nás psy měly starat, ale já nevím, nikdy jsem nikoho takového neviděl, nikdy o mě nikdo zájem neprojevil, nikdo
mi nikdy nepomohl. A pak už jen vím, že se objevila jedna dáma, která si mě vzala domů. Mám
se teď dobře, ale nevím, jak by to se mnou dopadlo, kdyby si mne tehdy nevšimla ta osůbka
u školy. Vzpomínám si na Fešáka, kterej na tom
byl stejně jako já a doplatil na lhostejnost lidí,
kteří si ho nevšímali a on hladovej a úplně zničeném raděj vběhl pod auto…
A tímto děkuji té osůbce u školy a té dámě,
u které teď žiji, za nový domov
Bc. Olga Kolibová, Mgr. Jitka Šedá
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje
ELEKTRA. JENNIFER GARNER. Femme fatale Elektra se probouzí z mrtv˘ch a stává se z ní nejnebezpeãnûj‰í vraÏedkynû svûta, která Ïije jen
pro smrt ostatních. Ale její nejnovûj‰í úkol ji donutí k zásadnímu Ïivotnímu rozhodnutí. Pﬁikloní se nakonec na stranu dobra nebo zla?
NA DOTEK. JULIA ROBERTS, JUDE LAW, NATALIE PORTMAN, CLIVE
OWEN. Vûﬁíte-li v lásku na první pohled, nikdy se nepﬁestaÀte dívat.
Vtipná, romantická a velmi drsná love story o náhodn˘ch setkáních,
vzájemné pﬁitaÏlivosti a neãekan˘ch zradách. Film rozechvívá svou erotiãností, humorem a dynamickou stavbou.
KREV ZMIZELÉHO. VILMA CIBULKOVÁ, ESTER GEISLEROVÁ, MARTIN
HUBA, OND¤EJ VETCH?. V˘pravn˘ pﬁíbûh matky a dcery reÏiséra milana Cieslara.
ZBùSILÁ JÍZDA. Kdo nebrzdí, jede rychleji! Rychl˘ kola, bezva ro‰tûnky, natvrdlí poldové… Adrenalinová komrdie pro superléto.
P¤ÍLI· DLOUHÉ ZÁSNUBY. AUDREY TAUTOU, JEAN-PIERRE JEUNET.
Dobﬁe natoãen˘ váleãn˘ film, milostn˘ pﬁíbûh a napínavá detektivka
v jednom.
ZAKLETÁ ELLA. ANNE HATHAWAY, HUGH DANCY, MINNIE DRIVER,
JIMI MISTRY. To nejlep‰í z Popelky a Shreka. Nechte se okouzlit magickou pohádkou s rozmanit˘mi postavami, pÛsobivou hudbou a inteligentním humorem!
HLAVA V OBLACÍCH. CHARLIZE THERON, STUART TOWNSEND,
PENELOPE CRUZ. Romantick˘ dramatick˘ pﬁíbûh se odehrává v tﬁicát˘ch letech minulého století v Evropû. PﬁestoÏe se schyluje k válce, hrdinové si tuto situaci nepﬁipou‰tûjí a snaÏí se uÏívat si Ïivota. Pﬁitom
cítí, Ïe je tﬁeba proti fa‰ismu bojovat. Îivotní cesty tﬁí pﬁátel se rozdûlují. Zdá se, Ïe navÏdy…
POUTA VÁLKY. JANG DONG-GUN, WON BIN, LEE EUN-JOO. Kasovní trhák z prostﬁedí korejské války. Spalující Ïár váleãn˘ch bitev i zásahy osudu nutí hrdiny stále znovu zkou‰et sílu jejich odhodlání, lásky a dÛvûry.
Pouta války ukazují korejskou krizi v novém svûtle plném napûtí a akce.
V¯ZVA. Nejlep‰í mistﬁi bojov˘ch umûní si to rozdávají ve svûtû bez zákonÛ.
ANDùLÉ POMSTY. ARNOLD VOSLOO. RUTGER HAUER. Akãní dobrodruÏn˘ pﬁíbûh o odplatû a cti z prostﬁedí stﬁedovûké Anglie.
AGENTKY D.E.B.S. JORDANA BREWSTER, SARA FOSTER. Îhavé bojovnice proti zloãinu mají zabíjení v krvi. Vtipná a chytrá ‰pionáÏní komedie o lásce na první v˘stﬁel.
CHUCKYHO SÉMù. CHUCKY TIFFANY, JENNIFER TILLY, REDMAN. Nejoblíbenûj‰í zabijácká panenka se vrací – Chuckyho odkaz pokraãuje
v novém ãlenu rodiny! Chucky a jeho rodina rozpoutávají nové násilnické akce vraÏedného ﬁádûní!
TEAM AMERIKA. Team America je mezinárodní policejní jednotkou,
která udrÏuje globální stabilitu. Team zjistí, Ïe diktátor Kim âong-il chce
zniãit svût a najme proto broadwayského herce, aby v pﬁestrojení vypátral úkryt zbraní.
Loutkoví superhrdinové zachraÀují svût!
ZÁTOKA TICHA. RORY CULKIN, RYAN KELLEY, SCOTT MECHLOWITZ,
TREVOR MORGAN. Debut o pﬁátelství, toleranci a odpu‰tûní. Pozoruhodn˘ snímek. Drsnûj‰í neÏ si myslíte.
SLONISKO A MEDVÍDEK PÚ. Nov˘ okouzlující film ze Stokorcového
lesa nás znovu zavede za Medvídkem Pú a jeho pﬁáteli, kteﬁí zjistí, Ïe ne
v‰echno je Ïdy tak, jak se zdá b˘t. Jednoho poklidného rána se ozve
zvlá‰tní troubení a vydûsí v‰echny kamarády. Takov˘ zvuk vydává jen
obávané Slonisko!
KOUZELN¯ SVùT MEDVÍDKA PÚ:
ROSTEME S MEDVÍDKEM PÚ – dobré zpÛsoby se líbí v‰em!
LÁSKA A P¤ÁTELSTVÍ – jak je hezké se dûlit a starat se o kamarády
SVùT PRO V·ECHNY – kdyÏ se dûlí‰ s kamarády, hezk˘ den je je‰tû
krásnûj‰í
VùRNÍ P¤ÁTELÉ – dobrodruÏství s nejmilej‰ími kamarády.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

Opět bouřily motory na slavkovském rybníce
V sobotu 16. července se konal čtvrtý ročník
již tradičního skupinového závodu rádiem řízených modelů lodí AUSTERLITZ CUP, součástí
bylo i Mistrovství ČR modelů lodí nejsilnější
kubatury s motory do 35 ccm.
Pro absenci loňské soutěže, která se neuskutečnila pro nízký stav vody v rybníce, se pořadatel Klub lodních modelářů Slavkov rozhodl
termín závodu přesunout z podzimního termínu
na začátek prázdnin. Změna se vyplatila, vody
bylo až dost a krásné slunečné počasí jen umocnilo zážitek diváků ze soutěžních jízd.
Dopoledne bylo věnováno treninkovým jízdám všech kategorií. Ve 12 hod. odstartovala
první jízda nejsilnější kubatury do 35 ccm modelů lodí kategorie O-SHORE (což jsou zmenšené napodobeniny skutečných lodí závodících
na moři), po ní se jel vytrvalostní závod na 1 hodinu AUSTERLITZ CUP se soutěžními speciály vlastních konstrukcí s motory do 15 ccm.
Další se jel rychlostní závod na poloviční trati
na deset minut o cenu sponzora JME. Na závěr

v 16 hod. startovala druhá jízda mistrovského
závodu O-SHORE. Soutěž byla ukončena vyhodnocením vítězů. Těšíme se na další setkání

v příštím roce. Za Lodní modeláře Slavkov
předseda klubu
Luděk Mátl

7/2005
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Vážení přátelé dobrého folku a country!
V minulém čísle zpravodaje jsem vám slíbil
podrobnější článek o všech účinkujících 7. ročníku přehlídky Folk a country na zámku v pátek 5. srpna. A protože sliby se mají plnit, a nejen o Vánocích, proto tak činím.
První od 19 h vystoupí Koňaboj. Kapela pochází z Vyškova a vznikla v září roku 2002. Koňaboj hraje moravské lidové písničky především
z
Horňácka,
Podluží
a Moravskoslezského pomezí ve folkrockové
úpravě. Podle jedné z nich, Já sa koňa bojím,
vznikl i jejich název. Tato sedmičlenná sestava
vystupuje vždy ve stejnokrojích. V roce 2003
triumfovala kapela v divácké soutěži na festivalu Zahrada ziskem diváckého Krtečka. V témže

Vojta Kupãík a Slávek Janou‰ek

roce vydala CD Čarohraní a v roce 2004 vydala CD Já sa koňa bojím.
Druhým vystupujícím bude Slávek Janoušek – písničkář známý folkovému publiku už
od poloviny 80. let. Je znám ze spolupráce se
svými kolegy Jaroslavem Samsonem Lenkem
a Vlastou Redlem, s nimiž také natočil několik

KoÀaboj

společných CD. Slávek v současné době vystupuje společně s hráčem na elektrické housle
Vojtou Kupčíkem s kterým bude hrát i ve Slavkově. Slávek také hraje a zpívá se skupinou
Banda, s kterou natočil svoje CD v roce 2002
Letadlo.
Jako třetí zahrají Poutníci – služebně nejstarší skupina na letošní přehlídce. Letos začali
Poutníci svoji 35. sezonu. Za tuto dobu kapela
odehrála přes 2000 koncertů, projela půl Evropy a vydala 11 alb. Na vystoupení ve Slavkově
zahraje jak své největší hity jako je Panenka, Až
uslyším hvízdání či Telegraf Road, tak i novinky z posledního CD Pláč a smích. Poutníci mají
poslední roky svoje sídlo ve Slavkově u Brna.
Předposledním účinkujícím bude Druhá tráva Roberta Křesťana. V roce 1991 Robert Křesťan a Luboš Malina odešli od Poutníků a založili skupinu Druhá Tráva. Tato kapela v čele
s Robertem se stává zakrátko předním českým
sdružením v oboru country a bluegrassu. Vydává úspěšná CD, dostává ocenění od Hudební

Centrála
Újezd u Brna
tel. 544 224 435

akademie a v roce 1994 se chytla i v kolébce
country v USA, kam každoročně vyráží na letní festivalová turné. Na slavkovské
přehlídce bude účinkovat Robert Křesťan s Druhou trávou v akustické podobě posledních dvou
let, a to s banjistou Lubošem Malinou, dobristou Lubošem Novotným, kontrabasistou Petrem
Surým a kytaristou Emilem Formánkem.
Závěr obstarají country bálem slavkovští muzikanti říkající si Osada. Pánové spolu hrají od
roku 2000 většinou v této sestavě: Karel Fikar
basová kytara a kapelník, Milan „Eble“ Slezák
sólová kytara, Olda Mikuš doprovodná kytara
a hlavně zpěv, Zdeněk Andrla „Ampík“ bicí
a na banjo hostuje Jiří Kubík z Uherského Hradiště. Ve skupině alternuje dle potřeby řada jiných muzikantů. V jejich podání uslyšíte největší hity české country hudby.
Přehlídka tedy vypukne v 19 h, a to 5. srpna
na nádvoří našeho krásného zámku. Závěr této
je naplánován na druhou hodinu ranní následujícího dne. Předprodej vstupenek bude v Infocentru Austerlitz. Na vaši co největší účast se
za Historické muzeum ve Slavkově u Brna a za
všechny muzikanty těší
Jiří Karas Pola

Druhá tráva a Robert KﬁesÈan

Omluva za hluk
Dne 2. července 2005 proběhla v našem areálu Slafpark (střelnice) akce nazvaná Jungle a Psytrance. Bohužel se při této produkci nepodařilo pořadatelům uhlídat únosnou hladinu hluku, a
tak některým občanům mohli znepříjemnit noční klid. Za toto se
všem, kterých se to týká, srdečně omlouváme a slibujeme, že uděláme vše pro to, aby se tento incident neopakoval. Děkujeme za
pochopení.
SLAFPARK

SVÍCAFEST 2005
Dovolujeme si vás pozvat na třetí a zatím největší ročník rockového festivalu, který proběhne ve dnech 26. a 27. srpna 2005 v areálu Slafpark (střelnice). Tentokrát se můžete těšit na hvězdy jako
jsou DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND, ŠKWOR, MŇÁGA
A ŽĎORP, READY KIRKEN, –123 MINUT, HELMUTOVA STŘÍKAČKA, NARVAN, DARK GAMBALLE, MOTORBAND a spousta dalších kapel, mezi kterými nebude chybět ani kapela ze Švýcarska SCHWIMMBAD. V letošním roce se k naší akci připojilo i rádio
HEY, které se rozhodlo, že u nás oslaví své třetí narozeniny a tak
k nám se svou show přijedou moderátoři této stanice, jejichž vystoupení bude zakončeno velkým ohňostrojem. Jako jindy se můžete těšit na bohaté občerstvení a pokud se rozhodnete u nás zůstat po celou dobu produkce, budete moci přespat v areálu pod stany. Akce se
bude konat za každého počasí a samozřejmě je vhodná pro všechny
věkové skupiny. Na vaši návštěvu se těší pořadatelé.
mk

• OD SPÁâIL – BRNO-VINOHRADY, Îaro‰ická 16, 544 218 003
• OD SPÁâIL – BRNO-ST¤ED, Nové sady 37, 543 211 246
• PRODEJNA SPÁâIL – BRNO, Ka‰tanová 72 (naproti Makra),
545 229 800 prodej v sobotu i v nedûli od 9.30 do 20 h

Poznámka

Turnaje v pláÏovém volejbale

Redakční uzávěrka pro předání
podkladů do příštího čísla je 22.
srpna. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl
strany formátu A4. U delších
příspěvků se pisatel vystavuje
možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Vaše příspěvky zasílejte, prosím, e-mai(red)
lem, popř. na disketě.

SK Beachvolleyball Slavkov pořádá na slavkovském koupališti pravidelné nedělní turnaje pro příchozí
– NIVEA CUP 2005 v kategoriích
muži, ženy, mixy. Začátek vždy od
10 hod. v termínech 31. 7., 7. 8., 21.
8., 28. 8., 4. 9. Hraje se za každého
počasí!
Srdečně zvou pořadatelé
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Život a dílo barokního sochaře Giovanni Giulianiho (1664–1744)
Giovanni Giuliani se narodil 29. dubna 1664 v Benátkách jako syn pekaře. V jeho rodném městě vládne
v době baroka styl Vlámů Giusta Le Courta a jeho šiřitelem je i syn tohoto sochaře Jean (1627–1749). Giuliani se stává žákem Giuseppe Mazzy (1653–1741)
v Benátkách a Boloni. V období mezi léty 1680–1690
mladý umělec působí v Mnichově, kam odešel společně se sochařskou dílnou rodiny Feistenbergerů. Giuliani se objevuje kolem roku 1690 ve Vídni, kde získává prvou zakázku na plastické vybavení knížecí
zahrady v Leopoldstadtu od knížete Montecuccoliho.
V tomto městě třicetiletý sochař r. 1693 uzavřel manželství. Od r. 1694 pracuje Giuliani pro klášter Heiligenkreuz.
K přestavbě rodové rezidence ve Slavkově u Brna
povolal Dominik Ondřej hrabě Kounic italského
architekta Domenika Martinelliho, od roku
1695 pro něj pracuje i Giuliani. Sochař vytvořil jednotlivé plastiky i sousoší pro zahradu a zámek, je to největší dílo Giulianiho na
Moravě. Souběžně vedle zakázek pro Heiligenkreuz a hraběte Kounice byl pověřen novými úkoly pro objednatele Liechtensteiny.
Umělec zdobí sochami jejich městský palác
na Bankgasse ve Vídni, vede sochařské práce pro tuto šlechtu v zahradním paláci v Rossau, vytváří i plastiky Fischerem navržených
stájí v Lednici na Moravě. (Zahradní palác
v Rossau – dnes Liechtensteinské muzeum
představuje veřejnosti kolekci Giulianiho
sochařských návrhů i děl, zpřístupněno
je i jeho umění v paláci Liechtensteinů
na Bankgasse.)
Giuliani od r. 1701 zdobí liechtensteinský
městský palác na Bankgasse. V tomto období prožívá i svou osobní krizi, roku 1705 je
jeho manželství zrušeno, sochař opouští Vídeň kvůli dluhům. Stává se bratrem – laikem
v klášteře Heiligenkreuz, zde podepisuje
smlouvu, že jeho přípravné studie pro sochařská díla zůstanou v klášteře.
Během poslední periody svého prací
naplněného života vytváří díla pro klášter, i ve vysokém věku je umělecky činný. od roku
1720 do r. 1723 vyhotovil vlastoručně dřevěné plastiky pro kostel v Budišově u Třebíče, podílel se i na výzdobě zámeckého sídla hrabat Paarů a přilehlé zahrady. V klášteře Heiligenkreuz nedaleko Vídně prožil
Giuliani 33 roků svého plodného života, zde zemřel 5.
září 1744. jeho odkaz klášteru a evropské kultuře –
bozzetta ze dřeva i pálené hlíny jsou k vidění na výstavě v Liechtensteinském muzeu. Kromě těchto studií
můžeme spatřit i sochařské práce především v městském paláci Liechtensteinů na Bankgasse, vedle drobnějších kompozic na parapetu schodiště jsou zde zpří-

stupněny i větší plastiky na schodišti i vně paláce.
Giovanni Giuliani v 17. a na počátku 18. století
zaujímá mezi vídeňskými umělci dominantní postavení. Johann Adam Andreas 1. von Liechtenstein umožnil umělci návštěvu Itálie a tak mohl Giuliani konfrontovat svou uměleckou tvorbu s tamním sochařstvím.
Jeho dílo ovlivnilo i další umělce, především Georga
Rafaela Donnera – velkého sochaře vrcholného klasicistního baroka v Rakousku, jehož tvorba by se bez
uměleckých podnětů Giulianiho prací umístěných
v sídlech Liechtensteinů, neuskutečnila.
Počátkem roku 2004 bylo Liechtensteinské muzeum opět zpřístupněno veřejnosti. Kromě prezentace významných světových sbírek vystavuje
instituce i kolekce ze sbírek Hanse-Adama II.
knížete Liechtensteina, probíhají zde i různě zaměřené výstavy. V roce 2004 uplynulo 340 roků
od narození a 260 let od úmrtí význačného barokního sochaře Giovanni Giulianiho, k tomuto výročí byla v březnu 2005 otevřena jedinečná výstava Giulianiho uměleckých návrhů, které sjou
uloženy v depozitáři Klášterního muzea v Heilingenkreuz a pro veřejnost nepřístupné. Na této
výstavě je možno spatřit 188 plastických malých
návrhů či studií k uměleckým sochařským pracím
vytvořených umělcem s nevšedními schopnostmi. (Název bozzetto či modelleto byl převzat
z italštiny.) Výstava je doplněna asi čtyřmi desítkami děl Giulianiho předchůdců či současníků, kteří ovlivnili umělcův růst, nalezneme zde i tvorbu jeho spolupracovníků
a následovníků. Tyto práce pochází
z rakouských muzeí a sbírek Liechtensteinů,
jiné byly zapůjčeny zahraničními institucemi. Katalog uvádí celkem 234 děl prezentovaných v pánském apartmá paláce
Liechtensteinů v Rossau a také v několika
přilehlých sálech dámské části této knížecí rezidence. Každá z vystavených prací má v katalogu své číslo, následuje
jméno autora, název díla a datum
vzniku, dále materiál návrhu a název
muzea, z něhož byla práce zapůjčena.
V odstavci, který následuje, je uveden objednatel
a místo se sochami vytvořenými podle studie navrhovatele.
Jen vůdčí umělci význačných sochařských dílen
byli schopni vytvářet kvalitní návrhy pro plastiky. taková bozzetta byla skutečným pokladem uměleckých
dílen a jejich majitelé je jako největší cennost předávali svým následovníkům. I tovaryš byl schopen podle takového návrhu zvládnout v hrubých rysech zamýšlenou plastiku, mistr pak většinou vlastní rukou
prováděl dokončení sochařského díla, na jehož výstavbu také dohlížel. Tovaryši pak rozšiřovali styl práce

mateřské dílny, ale v těchto opakovaných plastikách už
je cítit změny a mnohdy i úpadek. Jedno bozzetto
mohlo mít i větší počet vyhotovení. Někdy dle významu objednatele šlo o práci jedinečnou. Bozzetta byla
vytvářena ze dřeva, jindy z vypálené hlíny, řidčeji se
užívalo i jiných materiálů. Pro uměleckou tvorbu Giulianiho měla prvořadý význam práce s hlínou, v níž
mohl uplatnit své jedinečné schopnosti modelovat tuto
tvárnou hmotu. K několika plastickým návrhůmGiulianiho nebyla dosud nalezena konečná obdoba v sochařském díle. Tři z těchto bozzett byla před rokem
přičleněna k plastikám kostela Nanebevzetí P. Marie
a sv. Gotharda v Budišově u Třebíče. (Příloha Budišovského zpravodaje č. 4/2003, www.horacko.cz/budisov/zpravodaj.) Rakouská uměnověda převzala bez
výhrad tento oběv a v literatuře k výstavě Giulianiho
ve Vídni jsou bozzetta uvedena jako přípravné studie
pro budišovské chrámové sochařské práce. V katalogu
pod číslem 83.2028 figuruje Sv. Gothard v biskupském ornátu s lokalizací plastiky ve farním kostele
v Budišově. Bozzetto z klášterního muzea v Heilingenkreuz bylo podle dnes ústřední postavy budišovského oltáře opraveno a znovu pozlaceno a tak uvedeno do původní podoby. Také další dva Giulianiho
návrhy z pálené hlíny v katalogu pod čísly Kat.
103.2028 a Kat. 104.2028 s názvy: Stojící anděl s rohem hojnosti 1722; Stojící anděl též s rohem hojnosti
1722, jsou označeny jako přípravné studie plastik farního kostela v Budišově, kde stojí jako světlonoši na
konzolách v presbyteriu. Dále je zde uvedeno, že nebyla nalezena žádná další díla vyhotovená podle výše
uvedených bozzett. Giuliani zde zřetelně na přání
znalce umění hraběte Paara, majitele panství Budišov,
vytvořil vlastoručně jedinečná a originální díla.
Zámek Slavkov u Brna
Kolem roku 1695 započal Giuliani s tvorbou soch
pro zámek ve Slavkově u Brna na zakázku říšského vicekancléře hraběte Dominika Ondřeje Kounice. Projekt hlavní rodové rezidence šlechty vypracoval Enriko Zuccalli, od r. 1691 se stavby ujal Ital Domeniko
Martinelli. Posledně jmenovaný architekt pracoval
i pro Johanna Andrease von Liechtensteina, vedl výstavbu obou vídeňských sídel Liechtensteinů v Rossau
a na Bankgasse. Slavkovský zámek byl ukončen
r. 1702/03. Sochařské práce v náročné sestavě postupně vytvářel Giuliani s pomocníky. Plastika Merkura je
datována v přípravné studii rokem 1690 (kat. 1). Aurora z roku 1697 je v katalogu pod číslem (kat. 113).
Pod čísly kat. 127–129 jsou vedeni putti z r. 1702 určení pro zámeckou lodžii. Barokní zámecká zahrada
sídla Kouniců s převládající tematikou znázorňujícími
Amora a Psyché, v protější dvojici Jupitera s Amorem,
k nimž Giuliani vytvořil návrhy z pálené hlíny. Tato
modelletta se nachází v našich sbírkách.
Marie Šoukalová

Kalendář akcí – srpen 2005
Datum

5. 8.

hod.

19.00

6. 8.
8.00–20.00
7. a 21. 8.
10. 8.
19.00
11. a 12. 8.
13. a 14. 8.
13. 8.
13. 8.
13. a 14. 8.
13. a 14. 8.
20. a 21. 8.
26. 8.
27. 8.
od 9.00
27. a 28. 8.
27. 8.
17.00
od 21. 7. do 2. 10. 2005
do konce roku
do konce roku
do konce roku

druh

akce

spol. VII. roãník festivalu Folk a country
vystoupí Slávek Janou‰ek, Robert KﬁesÈan a Druhá tráva, Poutníci, KoÀaboj, Osada. Vstupné: 100,-Kã
sport Grand prix Austerlitz – mezinárodní turnaj v pétanque
sport Klubov˘ turnaj
kult. Kytarov˘ koncert v rámci XIV. mezinárodního kytarového festivalu Brno ’05
zazní skladby ve stylu latinsko-americké hudby v podání kytarového dua z Mexika – Daniel a Raul Olmos
sport Mid Amater dvojic
spol. Napoleonské dny za úãasti císaﬁe Napoleona
sport O Napoleonsk˘ klobouk
sport Napoleon golf Cup
sport Mistrovství âR – cestovní vozy + tﬁída EKO
sport Mistrovství republiky Ïen v beachvolleyballe – pﬁím˘ TV pﬁenos na âT2, www.beachvolleyballcz.cz
sport Mistrovství âR automobilov˘ch modelÛ 1 :10 a 1 :8
sport Ness Golf Tour
sport Finále Pell’s Cupu – závody horsk˘ch kol
sport Závody modelÛ Kyosho
kult. Koncert na zámku – Lada Fedorová (housle) a Lucie Kaucká (klavír)
v˘st. V˘stava grafik a medailí Karla Zemana
v˘st. „Zbranû a zbroj XVI.–XVIII. století“. V˘stava otevﬁena od 9. 6. do 4. 12. 2005
v˘st. Kde byste Napoleona nehledali – v˘stava kuriozit, karikatur a zajímavostí
v˘st. Pohlednice z depozitáﬁÛ. V˘stava unikátních pohlednic zachycujících památná místa napoleonsk˘ch válek v Evropû, volnû pﬁístupné do konce roku
v˘st. Souãasná sklenûná plastika. V˘stava prací pﬁedních ãesk˘ch skláﬁÛ

místo konání

poﬁadatel

nádvoﬁí zámku Slavkov

Historické muzeum

zámeck˘ park
golfové hﬁi‰tû
Kaple sv. KﬁíÏe

pétanque
GCA
Historické muzeum

golfové hﬁi‰tû
Zámek Slavkov
Zámecká stﬁelnice
golfové hﬁi‰tû
areál ARC Slavkov
koupali‰tû Slavkov
areál ARC Slavkov
golfové hﬁi‰tû
start u koupali‰tû
areál ARC Slavkov
Divadelní sál zámku
Galerie Austerlitz
Zámek Slavkov, sever. kﬁídlo
Zámek Slavkov
Zámek Slavkov
Zámek Slavkov

GIA
Historické muzeum
SSK 0750 E-com
GIA
ARC Slavkov
SK Bechavolleyball,
ARC Slavkov
GIA
Cykloklub Slavkov
ARC Slavkov
Historické muzeum
Historické muzeum
Historické muzeum
Historické muzeum
Historické muzeum
Historické muzeum
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TLUMOâNICE

2. 8. úter˘
3. 8. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

129 min.
Sly‰ela, co nemûla, a teì jí jde o Ïivot! Má b˘t spáchán atentát na prezidenta její rodné zemû. Na ochranu je jí pﬁidûlen zvlá‰tní agent.
Thriller USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi nepﬁístupno.

6. 8. sobota
7. 8. nedûle

19.30 hod.
16.30 hod.

85 min.
Pﬁíbûh o pﬁátelství ãtyﬁ zvíﬁat z newyorské zoo, která by se za normálních okolností rozhodnû nepﬁátelila a která se rozhodnou poznat
skuteãn˘ svût. Animovaná komedie z produkce studia DreamWorks v ãeské verzi!
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno

9. 8. úter˘
10. 8. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

123 min.
Dva pﬁátelé se vrhají do zkoumání promûn lásky a pﬁátelství, osamûlosti a snÛ i odvûké pﬁe o jakosti druhÛ vín. Víno chutná a spoleãnost
Ïen blaÏí… Komedie – nejlep‰í americk˘ film roku 2004.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

13. 8. sobota
14. 8. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

117 min.
Poslední válku na Zemi nezaãnou lidé. Film podle slavného románu H. G. Wellse, jehoÏ tématem je invaze MarÈanÛ na planetu Zemi.
ReÏie S. Spielberg. V hlavní roli Tom Cruise. Sci-fi USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno

16. 8. úter˘
17. 8. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

100 min.
Úspû‰ná komedie reÏiséra Filipa Renãe podle bestselleru Michala Viewegha. V hlavních rolích M. Va‰ut, S. Sta‰ová a Z. Kanóczová.
Nov˘ ãesk˘ film.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno

20. 8. sobota
21. 8. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

137 min.
Pﬁíbûh o starém a rezignovaném trenérovi, kter˘ se rozhodne naposled v Ïivotû vyslat do ringu boxera ochotného riskovat pro vítûzství
v‰echno i Ïivot. Tím boxerem je ov‰em poprvé v jeho profesionálním Ïivotû Ïena – tﬁicetiletá servírka. Film ocenûn˘ Oscarem za rok 2004.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

23. 8. úter˘
24. 8. stﬁeda

19.30 hod.
16.30 hod.

27. 8. sobota
28. 8. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

95 min.
O dílãích neúspû‰ích v nepﬁetrÏité ﬁadû úspûchÛ. Kamarádi z ostravské fabriky pﬁijdou o práci a zaãnou podnikat. Pﬁed nimi se otevírá
zcela nov˘ svût. Nov˘ ãesk˘ film. ReÏie Martin ·ulík.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno

30. 8. úter˘
31. 8. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

118 min.
John Travolta zkou‰í ‰tûstí v hudební branÏi, zaplétá se s ruskou mafií a pomáhá talentované zpûvaãce. KaÏd˘ chce mít superstar…
Komedie USA. Vstupné 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

3. 9. sobota
4. 9. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

141 min.
Je svûdkem toho, jak jsou jeho rodiãe na ulici zastﬁeleni. V Asii se setká s tajemn˘m mistrem bojov˘ch umûní a jeho zbrojíﬁem, kteﬁí z
nûj vychovají neúprosného bojovníka – Batmana. Sci-fi USA.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

6. 9. úter˘
7. 9. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

127 min.
Hrdina románu – neprÛstﬁeln˘ a nepotopiteln˘ Dirk Pitt se pou‰tí do nejvût‰ího dobrodruÏství svého Ïivota, které má hodnû záhad a nejedno
tajemství. Akãní dobrodruÏn˘ film USA.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

10. 9. sobota
11. 9. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

102 min.
Na‰la muÏe sv˘ch snÛ. Nane‰tûstí se ukáÏe, Ïe jeho matka je ztûlesnûná noãní mÛra, která se rozhodne snachu zapudit a strhne se
nelítostn˘ boj. Komedie USA.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

13. 9. úter˘
14. 9. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

100 min.
Kriminální komedie o krádeÏi nejdraÏ‰ího obrazu polsk˘ch sbírek – da Vinciho Dámy s hranostajem. Polsk˘ film. ReÏie J. Machulsk˘.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

MADAGASKAR

BOKOVKA

VÁLKA SVùTÒ

ROMÁN PRO ÎENY

MILLION DOLLAR BABY

ROBOTI

86 min.

Jak by vypadal svût obydlen˘ v˘hradnû roboty? Aã jsou to umûlé bytosti stvoﬁené z kovu, dokáÏou b˘t skvûl˘mi „lidmi“. Rodinná
animovaná komedie v ãeské verzi!
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno

SLUNEâNÍ STÁT

BUë V KLIDU

BATMAN ZAâÍNÁ

SAHARA

P¤Í·ERNÁ TCHYNù

VINCI

Ve výše uvedeném vstupném je zahrnut příspěvek 1 Kč na rozvoj kinematografie
SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ - mûsíãník vydávan˘ vydavatelstvím bm typo ve Slavkovû u Brna v nákladu 2900 ks. Zaregistrováno na MK âR pod E 13035. Sazba a grafická úprava B. Maleãek, Hradební 1441, Slavkov u Brna, tel.: 544 220 661,
e-mail: info@bmtypo.cz. Tisk: Old print, s. r. o., Kulkova 8, Brno, tel. 545 241 829. Pﬁíjem inzerce na tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz. (Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu, nikoli v‰ak za obsah a stylistiku.) www.bmtypo.cz

