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NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA
ámek Slavkov u Brna (Austerlitz)
se na základě rozhodnutí vlády
ČR ze dne 28. dubna 2008 zařadil
mezi národní kulturní památky.
S účinností od července 2008 se může
tato barokní stavba oficiálně pyšnit
uvedeným titulem. Tímto prestižním
oceněním se zámek po právu zařadil
na nejvýznamnější místo mezi stejně
oceněné památkové objekty nacházející se na území České republiky.
V ČR je celkem více než 40 000
památkových objektů, z toho je asi
2000 hradů a zámků. Z tohoto počtu
bylo postupně uvedeným prestižním
titulem oceněno 230 památek. Je tedy
na místě zdůraznit, že se slavkovský
zámek dostal mezi „vybranou společnost“. Význam tohoto ocenění je
zvýrazněn i tím, že byl mezi národní
kulturní památky zařazen zřejmě
v poslední vlně udělování tohoto ocenění vládou ČR. Podle pracovníků
Ministerstva kultury ČR se takto chce
předejít jistému „znehodnocení“ udělovaného ocenění.

Z

Zámek Slavkov u Brna – Austerlitz

(Pokračování na str. 8)

Květiny bílé po cestě

Příští číslo vyjde 28. června

Foto na straně: B. Maleček

Již posedmé uspořádal Zámek Slavkov – Austerlitz společně se Střední zahradnickou
školou v Brně floristickou výstavu v interiérech zámku. Naší prioritou a zvláštností mezi
ostatními památkovými objekty, které se floristickými výstavami zabývají, jsou témata
jednotlivých výstav. Od svatebního – při první výstavě – přes Historické kostýmy a vazby,
Procházku staletími, Moderními vazbami, při výročí bitvy tří císařů v roce 2005 – empírem, Z pohádky do pohádky a v loňském roce Od jara do zimy. (Pokračování na str. 8)

Taneční
koncert

Foto: B. Maleček

Sál Společenského domu
Bonaparte
16. května
2008

Slavkovské koupaliště zahajuje sezonu

Koupaliště v sobotu 31. května očekává první návštěvníky
Foto: R. Lánský

(Více na straně 6)
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

30. řádná schůze RM – dne 28. dubna 2008
12. RM ukládá MěÚ zjistit cenové podmínky návrhu řešení revitalizace Palackého nám. a předložit informaci na nejbližší řádné zasedání ZM.
13. RM souhlasí s pořádáním kulturně propagační
akce Den dětí s Oriflame v aleji ulice Kounicova ve
Slavkově u Brna dne 15. 6. 2008 organizované Salonem Z+I, Ivana Klučková.
14. RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o výstavbě bytových jednotek formou půdní vestavby v obytných domech ve vlastnictví města v sídl. Nádražní č. p. 1153 a č. p. 1154,
v předloženém znění, RM dále souhlasí s uzavřením
smlouvy o dílo s firmou REISTAV s.r.o., na revitalizaci bytových domů sídl. Nádražní č. p. 1153
a č. p. 1154, za předpokladu schválení financování
akce v ZM, RM dále doporučuje ZM schválit financování revitalizace bytových domů sídl. Nádražní
č. p. 1153 a č. p. 1154 dle předloženého návrhu finančního odboru, RM dále doporučuje ZM: přijetí
úvěru ve výši 1 650 000 Kč k částečnému financování
revitalizace na sídlišti Nádražní č.p. 1153 a 1154 od
České spořitelny a. s.; pověření RM schválením úvěrové smlouvy; použití finančních prostředků z orj. 8
– bytové a tepelné hospodářství ve výši 1 517 000 Kč
a z položky č. 42 – Fond BTH ve výši 209 122 Kč na
dofinancování revitalizace sídliště Nádražní č.p. 1153
a 1154 z vlastních zdrojů. RM zároveň ukládá MěÚ
předložit návrh barevného řešení fasád na bytových
domech Nádražní č.p. 1153–1158.
15. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy
s panem Kamilem Kemzou na pronájem části pozemku parc. č. 1070 zahrada v lokalitě Za Parkem
Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracovala Martina Vilímová

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
INFORMAČNÍ CENTRUM
nabízí předprodej vstupenek na
■

Concentus Moraviae – Mezinárodní hudební festival 13 měst

první koncert ve čtvrtek 19. června v 19.30 h. v Historickém sále Zámku Slavkov – Austerlitz
(Ensemble Inégal, Adam Viktora – umělecký vedoucí; S. Capricornus)
druhý koncert ve čtvrtek 26. června v 19.30 hod. v zámecké kapli sv. Kříže
(Nova Silesia, Jan Čižmář – loutna, umělecký vedoucí; S. Capricornus, A. Bertali, G. A. Rigatti, G. F. Sances)
Vstupné: dospělí 180 Kč, studenti, důchodci, ZTP 90 Kč
■

Galakoncert Z operety do operety

sobota 7. června v 17 hod. v Historickém sále Zámku Slavkov – Austerlitz
účinkují: Johann Strauss Orchestr – Die flotten Geister se sólity: Luisa Albrechtová – soprán Praha,
Vojtěch Filip – tenor Praha, Jiří Preisinger – housle Coburg, dirigent Christian Pollack – Vídeň.
Koncertem provází pan Ladislav Lakomý.
(J. Strauss, F. Lehár, A. Cibulka, F. Kreisler, O. Nedbal, P. de Sarasate, J. Massenet, R. Friml, G.
Gerschwin, R. Eilenberg)
Cena vstupenky v předprodeji: 180 Kč, na místě: 200 Kč
■

Hudební festival Slavkov 2008

sobota 21. června od 15.30 hod. v zámeckém parku
vystoupí: H. Hegerová, A. Langerová, Mig 21, Chinaski, Gipsy.cz, Prohrála v kartách, One
Night Band. Festivalem vás provedou ALL X
Vstupné: do 10. 6. včetně 250 Kč; 11.–20. 6. včetně 290 Kč; 21. 6. v předprodejích i na místě
340 Kč; děti do 12 let a vozíčkáři mají vstup ZDARMA
Otevírací doba informačního centra v červnu:
pondělí–neděle 9–11.30 a 12–17 hodin
Kontakt: Informační centrum, Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna
tel./fax: 544 220 988; e-mail: info.austerlitz@infos.cz

v k. ú. Slavkov u Brna o výměře 1 215 m2, označené
jako původní parcela 1068, s ročním nájemným ve
výši 608 Kč.
16. RM schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě
č. 305/2005 s nájemcem Agria, a.s., v předloženém
znění.
17. RM uděluje paní Heleně Vránové souhlas ke
zřízení branky v šíři 1 m v oplocení zahrady parc.
č. 32 za účelem umožnění pěšího zpřístupnění uvedené zahrady přes pozemek města parc. č. 23/1, vše
v k. ú. Slavkov u Brna.
18. RM doporučuje ZM za kupní cenu ve výši 300
Kč/m2 dát souhlas k výkupu pozemků: parc. č. 1199/2
zahrada o výměře 80 m2 v k.ú. Slavkov u Brna od
Ing. Vladislavy Florianové; parc. č. 1197/2 zahrada
o výměře 82 m2 v k.ú. Slavkov u Brna od pana
Zdeňka Drábka; parc. č. 1196/4 zahrada o výměře 20
m2 a 1196/3 zahrada o výměře 32 m2 vše v k.ú. Slavkov u Brna od spoluvlastníků Ing. Jiřího Karkošky
a Ing. arch. Davida Kudly; parc. č. 1194/5 zahrada
o výměře 134 m2 a parc. č. 1194/4 zahrada o výměře
61 m2 vše v k.ú. Slavkov u Brna od Ing. Jiřího Karkošky. RM pro případ výkupu pozemku parc. č.
1196/3 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna a pro případ výkupu pozemku parc. č. 1194/4 zahrada v k.ú. Slavkov
u Brna souhlasí se zřízením předkupního práva
k těmto pozemkům pro Ing. Jiřího Karkošku.
19. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje
pozemku parc. č. 2636/35 zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Slavkov u Brna.
20. RM po projednání zprávy „Žádost ZŠ Tyršova
o povolení čerpání rezervního fondu“ schvaluje čerpání částky do výše 250 000 Kč z rezervního fondu
organizace na úpravu stávající šatny tělocvičny.
21. RM ukládá MěÚ doplnit zprávu o návrhu RO
č. 2/2008 o další dvě nabídky automobilů (včetně jejich technické specifikace) vhodných pro činnost
městské policie.
22. RM bere na vědomí udělení volna pro žáky ZŠ
Komenského ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2008.
23. RM jmenuje konkursní komisi na obsazení
funkce ředitele/ky ZŠ Komenského nám. 495 Slavkov
u Brna, okres Vyškov v následujícím složení: člen
určený zřizovatelem – předseda Ing. Jiří Doležel, člen
určený zřizovatelem – PaedDr. Miroslav Charvát, člen
určený ředitelem KrÚ – Mgr. Věra Hlaváčová, odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace
a řízení – Mgr. Karel Durda, pedagogický pracovník
příslušné příspěvkové organizace – PhDr. Hana Sokoltová, školní inspektor České školní inspekce –
PhDr. Helena Kneselová, CSc., člen školské rady –
Ing. Pavel Dvořák. RM zároveň pověřuje Ing. Barbaru Macháčkovou funkcí tajemníka komise. Tajemník není členem konkursní komise.
24. RM bere na vědomí žádost MO Moravského
rybářského svazu o poskytnutí finančního příspěvku
a ukládá odboru životního prostředí žádost o poskytnutí finančního příspěvku znovu předložit na jednání
RM v září 2008.
25. RM schvaluje fyzickou likvidaci kopírky
CANON NP 1020 a vyřazení z účetní evidence
TSMS Slavkov u Brna dle předložené žádosti.
26. RM po projednání dopisu p. Jana Hudce, předsedy komise pro výstavbu a rozvoj města, zve předsedu na nejbližší řádnou schůzi RM.
(Pokračování na str. 4)
Upozornění

1. RM bere po projednání zprávu o činnosti odboru
sociálních věcí za rok 2007 na vědomí.
2. RM bere na vědomí zprávu o podmínkách nabídky k převodu bytů se spoluvlastnickým podílem
ke společným částem budovy a k zastavěnému pozemku sídliště Nádražní č.p. 1155 a č.p. 1156.
3. RM bere na vědomí zprávu o společenském
domě Palackého nám. 126 – Bonaparte ve Slavkově
u Brna a ukládá MěÚ zprávu předložit na nejbližší
řádné zasedání ZM.
4. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 13. 4. 2005 na pronájem bytu
č. 7, sídl. Nádražní 1158, Slavkov u Brna.
5. RM uděluje předchozí souhlas k dohodě o výměně bytů, zapsané pod č. j. 8773-08 ze dne 11. 4.
2008, mezi manželi Evou a Valdemarem Lifkovými
a p. Radkem Lánským.
6. RM schvaluje zadávací podmínky pro vyhlášení
záměru pronájmu bytu č. 9 v sídl. Nádražní čp. 1157
s odkoupením pohledávky, ve znění dle přílohy.
7. RM odkládá zprávu Dohoda o umístění zateplení domu č. p.1155 nad sousední nemovitostí.
8. RM souhlasí s uzavřením dohody s nájemci
p. Ladislavem Michálkem a p.Vlastimilem Lysákem,
na započtení částky 187 218 Kč jako protihodnotu
splátkám nájemného dle nájemní smlouvy ze dne 23.
8. 2007.
9. RM ukládá MěÚ po půl roce provozu regulovaného parkování na Palackého náměstí provést jeho
vyhodnocení a závěry předložit na jednání RM.
10. RM odkládá zprávu „Systém optimalizace dopravy ve městě“.
11. RM ukládá MěÚ ověřit možnost a podmínky
umístění přechodu pro chodce na silnici III/0501 na
ulici Špitálská ve Slavkově u Brna u Penny Marketu.

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího
čísla je pondělí 16. června do 12 hodin. Přednostně
budou zařazeny články o rozsahu do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu info@bmtypo.cz.
U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje příspěvky
zasílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě.
(red)
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31. řádná schůze RM – dne 12. května 2008
1. RM doporučuje ZM schválit záměr výstavby
nové budovy mateřské školky s kapacitou pro 150 dětí,
zároveň doporučuje umístit budovu MŠ v lokalitě: 4,
7, 8b, 12, 13 a uložit RM zadat zpracování studie vybudování MŠ ve vybraných lokalitách.
2. RM bere zprávu o řešení rozšíření kapacity MŠ
Zvídálek na celkový počet 191 dětí na vědomí a doporučuje ZM schválit uhrazení nákladů na PD a rekonstrukci prostor na ZŠ Komenského z položky 71 –
rezerva investiční činnosti.
3. RM projednala s předsedou komise pro výstavbu
a rozvoj města odstoupení tří jejich členů.
4. RM bere na vědomí zprávu o činnosti Sboru pro
občanské záležitosti při MěÚ ve Slavkově u Brna a vyslovuje členkám Sboru poděkování.
5. RM schvaluje následující okruh firem k podání
nabídky na akci: „Rozšíření kapacity MŠ Zvídálek v ZŠ
Komenského ve Slavkově u Brna“: Durit s.r.o., Měnín,
Ing. Jan Reichl Slavkov u Brna, Petr Šianský, Brno. RM
zároveň schvaluje následující složení hodnotící komise:
Ing. Jiří Doležel, Mgr. Eva Jurásková, Mgr. Jaromír Pytela, RNDr. Hana Kotíková, Ing. Petr Lokaj; náhradníci:
p. Radoslav Lánský, Mgr. Jiří Půček, pí Jarmila Olejníková, Ing. Miroslav Zavadil, Ing. Jiří Černý.
6. RM souhlasí s výměnou dřevěných oken v bytě
č. 9, v domě na ul. Bučovická 187, za okna plastová
v barvě bílé, ve stejném provedení s tím, že nájemce
bytu uhradí 2/3 vzniklých nákladů, zbývající 1/3 bude
hrazena umořováním nájemného.
7. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 11. 5. 2005 na pronájem bytu č. 5, Bučovická 187, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Vladislavou Havránkovou, na dobu určitou, do 31. 3. 2013.
8. RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 1/2008 s Modrou pyramidou stavební spořitelnou, a.s., za stejných podmínek jako doposud s tím, že smlouva nabývá platnosti dnem jejího
podpisu a účinnosti od 1. 5. 2008.
9. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na
pronájem místností č. 2.17 o výměře 22,99 m2 a místnosti č. 2.18 o výměře 12,28 m2, na tři dny v týdnu
(pondělí, středa a čtvrtek), za cenu 900 Kč/m2/rok,
v objektu Polikliniky Slavkov u Brna, č.p. 551, Malinovského nám., s MUDr. Ingrid Maňasovou, s účinností od 1. 9. 2008.
10. RM souhlasí s uzavřením dodatku: č. 5 ke
smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu pro-

najímatele Poliklinika Slavkov u Brna, Malinovského
551, Slavkov u Brna ze dne 3. 11. 1997, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené se Zdeňkem Krčmářem,
řešícím snížení plochy předmětu nájmu, tj. dispečerské
místnosti na podíl id. 1/4 tj. 4,5 m2, s účinností od 1.
7. 2008; č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
č. 17/2006 v objektu pronajímatele Poliklinika Slavkov
u Brna, Malinovského 551, Slavkov u Brna ze dne 18.
10. 2006, uzavřené se Sanitou Vyškov, s.r.o., řešícím
snížení plochy předmětu nájmu, tj. dispečerské místnosti na podíl id. 1/4 tj. 4,5 m2, s účinností od 1. 7.
2008; č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
v objektu pronajímatele Poliklinika Slavkov u Brna,
Malinovského 551, Slavkov u Brna ze dne 3. 11. 1997,
ve znění pozdějších dodatků, uzavřené s Milanem Košťálem, bytem Zámecká 1399, 684 01 Slavkov u Brna,
IČ: 489 00 281, řešícím snížení plochy předmětu
nájmu, tj. dispečerské místnosti na podíl id. 1/4 tj. 4,5
m2, s účinností od 1. 7. 2008. Dále souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2/2008
v objektu pronajímatele Poliklinika Slavkov u Brna,
Malinovského 551, Slavkov u Brna s Ivo Vojtasem,.
Předmětem nájmu je id. 1/4 tj. 4,5 m2 dispečerské místnosti, za cenu 900 Kč/m2/rok, s účinností od 1. 7. 2008.
11. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na
pronájem místnosti č. 003 o ploše 10,70 m2 a místnosti č. 004 o výměře 22,20 m2, za cenu 660
Kč/m2/rok, v objektu Koláčkovo nám. č.p. 727,
s Mgr. Hanou Charvátovou, s účinností od 1. 6. 2008.
12. RM v souvislosti s akcí „Revitalizace polikliniky – I. etapa“ souhlasí se změnou kvalifikačních
předpokladů dle návrhu, ukládá MěÚ předložit ucelenou zprávu týkající se revitalizace budovy polikliniky
– I. etapa, na nejbližší zasedání ZM a doporučuje ZM
schválit uvedený návrh financování akce:
13. RM odkládá zprávu „Barevné řešení bytových
domů na sídl. Nádražní č.p. 1153–1158“
14. RM odkládá zprávu „Návrh RO č. 2/2008“.
15. RM schvaluje uzavření předloženého dodatku
č. 5 ke Smlouvě o výpůjčce a o úpravě některých vzájemných vztahů ze dne 28. 6. 2005 mezi městem
a Sportovním klubem – SK Slavkov u Brna.
16. RM ruší usnesení z 26. schůze RM bod 4.17. Zároveň souhlasí s hostováním a umístěním atrakcí provozovatele Vlastislava Schulze, při Dnech Slavkova
a Svatourbanských hodech ve dnech 30. 5.–1. 6. 2008
v prostoru aleje ulice Kounicova.

17. RM vyhovuje žádosti slavkovských stárků
o přehodnocení usnesení RM.
18. RM bere na vědomí změnu data konání konkursního řízení na místo ředitele/ky ZŠ Komenského
nám. 495 Slavkov u Brna dle předložené zprávy.
19. RM bere na vědomí harmonogram provozu MŠ
v době hlavních prázdnin.
20. RM schvaluje pořádání MČR v zimním plavání
dne 11. 10. 2008 v areálu městského koupaliště. Dále
ukládá MěÚ a TSMS zajistit technologické procesy
rekonstrukce bazénu a terasy tak, aby se mohl uvedený
závod MČR v zimním plavání konat.
21. RM souhlasí s užitím znaku města pro ORIONREAL, spol. s r.o., Moravskou banku vín pro mezinárodní výstavu vín Grand prix Austerlitz 2008 konanou dne 16. 8. 2008 na tiskoviny (plakáty
a pozvánky).
22. RM souhlasí se zařazením „Rybářského věnečku“ pořádaného MO Moravského rybářského
svazu, o.s. dne 17. 1. 2009 mezi akce se zvýhodněným
nájmem v sálech Bonaparte.
23. RM ukládá MěÚ zadat úpravu PD včetně zpracování zadávacích podkladů závlahy stadionu pro
systém RAIN BIRD.
24. RM mění své usnesení k bodu 4.51 z 29. schůze
rady města takto: Dává souhlas k uzavření smlouvy
o dílo na akci „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Tyršova“
– část přístavby tělocvičny s firmou Reistav s.r.o., za
cenu 1 280 513 Kč vč. DPH. Smlouva na zbývající
část díla – rekonstrukci šaten tělocvičny, bude uzavřena mezi vybraným dodavatelem a ZŠ Tyršova.
25. RM schvaluje program 5. mimořádného zasedání ZM v předloženém znění.
26. Místostarosta informoval o jednání s panem Ulrichem Janíkem ohledně záměru výstavby aquaparku
ve Slavkově u Brna.
27. RM ukládá MěÚ vypsat výběrové řízení na
zpracovatele územního plánu města.

XXI. mimoﬁádná schÛze RM – 19. kvûtna 2008
1. RM souhlasí s uzavřením dohody s paní Petrou Šnoblovou na užívání části její nemovitosti parcela č. 2832/2, na níž stojí budova č.p. 1293, pro
umístění zateplovacího systému na budovu č.p.
1155, která je ve vlastnictví města.

30. řádná schůze RM – dne 28. dubna 2008 5. mimoﬁádné zasedání ZM –
(Dokončení ze str. 3)

27. RM schvaluje smlouvu o spolupráci na projektu „Centrální registr produktů, služeb a činností
firem a institucí Axis4.info, součást informačních
systémů krajů a měst“ s Hospodářskou komoru České
republiky, v předloženém znění.
28. RM pověřuje strážníka Pavla Ehrenbergera plněním úkolů při řízení městské policie Slavkov
u Brna v rozsahu podle přiloženého návrhu.
29. RM po projednání návrhu p. Ulricha Z. Janika
žádá o předložení podrobnějšího návrhu spolupráce
projektu Aquaparku Austerlitz.
30. RM vyhovuje žádosti p. Borise Vlacha, Austerlitz Adventure, o.s. o zapůjčení loga města a propojení webu města.
31. RM ukládá MěÚ zrealizovat záměr stavebních úprav nájemce p. Milana Hrazdílka odsouhlasených ředitelem ZS-A – rozšíření elektrických rozvodů a zabudování nových světel v chodbě spojující
hlavní schodiště zámku s Černou kuchyní a výmalbu
této chodby.
32. RM schvaluje: uskutečnění cesty na základě
pozvání do družebního města Ostroleky ve dnech 23.
až 25. 5. 2008; sestavení delegace ze zástupců města
ve složení Ing. Ivan Charvát, Ing. Jiří Doležel,

Ing. Pavel Dvořák, Ing. Barbara Macháčková; pozvat
zástupce města Ostrolęky v rámci pořádání akce Dny
Slavkova a Svatourbanské hody.
33. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou EUROVISION, a.s., za účelem přípravy žádosti
o dotaci z operačního programu ROP Jihovýchod oblasti podpory 3.2. Rozvoj regionálních středisek na
výstavbu nové budovy MŠ ve Slavkově u Brna za
podmínky schválení finančního krytí na vypracování
žádosti v ZM.
34. RM souhlasí se zvýhodněným nájmem sálu ve
Společenském centru Bonaparte slavkovským stárkům dne 1. 6. 2008 ke konání krojované zábavy Svatourbanských hodů.
35. RM předkládá návrh zveřejnění záměru směny
pozemku parc. č. 347/9 orná půda v k. ú. Slavkov
u Brna z vlastnictví města Slavkov u Brna k rozhodnutí ZM.
36. RM schvaluje mimořádnou odměnu pro
Ing. Aleše Šilhánka, ředitele Zámku Slavkov-Austerlitz, a pro p. Radoslava Lánského, ředitele TSMS, dle
předloženého návrhu.
37. RM souhlasí s opravou fasády budovy radnice
Palackého nám. č. p. 64 dle nabídky firmy Rekonstruktiva, spol. s r.o. v ceně do výše 75 000 Kč vč. DPH.

dne 19. kvûtna 2008
1. ZM bere zprávu o řešení rozšíření kapacity MŠ
Zvídálek na celkový počet 191 dětí na vědomí a schvaluje uhrazení nákladů na PD a rekonstrukci prostor na
ZŠ Komenského z položky 71 – rezerva investiční činnosti. Zároveň ukládá RM předložit na červnovém zasedání ZM harmonogram prací.
2. ZM bere zprávu o řešení navrhovaných lokalit
výstavby nové MŠ na vědomí a schvaluje záměr výstavby nové budovy MŠ s kapacitou pro 150 dětí. Dále
ukládá RM zadat zpracování studie vybudování MŠ
v lokalitách uvedených pod čísly 12, 5, 8b s financováním studie z rozpočtové výdajové položky 94.
3. ZM dává souhlas k výkupu pozemků: parc.
č. 1199/2 zahrada o výměře 80 m2 v k.ú. Slavkov
u Brna od Ing. Vladislavy Florianové; parc. č. 1197/2
zahrada o výměře 82 m2 v k.ú. Slavkov u Brna od
pana Zdeňka Drábka; parc. č. 1196/4 zahrada o výměře 20 m2 a 1196/3 zahrada o výměře 32 m2 vše
v k.ú. Slavkov u Brna od spoluvlastníků Ing. Jiřího Krkošky a Ing. arch. Davida Kudly; parc. č. 1194/5 zahrada o výměře 134 m2 a parc. č. 1194/4 zahrada o výměře 61 m2 vše v k.ú. Slavkov u Brna od Ing. Jiřího
Karkošky, za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2.
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Z činnosti našich strážníků

Členové Městské policie ve Slavkově jsou jistě nejčastěji vidět při vypisování blokových
pokut na svých pravidelných obchůzkách. Hlavně parkování na místech určených pro lidi
upoutané na invalidní vozík je dokáže vyvést z míry. Nezdráhají se ovšem ani pomáhat z nejrůznějších nesnází.
Velitel MP: Pavel Ehrenberger

Zpětný odběr elektrospotřebičů
V roce 2006 se Slavkov u Brna zapojil do
systému zpětného odběru elektrospotřebičů
a elektrozařízení. Jedná se o systémy zavedené
společnostmi Asekol s.r.o., EKOLAMP s.r.o.,
a Elektrowin a.s. To jsou celostátně působící společnosti, z nichž každá se zaměřuje na jiný druh
elektrozařízení nebo elektrospotřebičů.
ASEKOL sbírá zařízení informačních a telekomunikačních technologií, spotřební elektroniku, hračky a vybavení pro volný čas a sporty.
Jsou to například televize, rádia, přehrávače, počítače, mobilní telefony, masážní stroje a podobně.
EKOLAMP zajišťuje sběr zářivek a úsporných
žárovek a z podnikatelské sféry osvětlovací zařízení.
ELEKTROWIN má na starost veškeré velké
a malé domácí elektrospotřebiče, nářadí a nástroje
– například pračky, myčky, chladničky, vysavače,
fény, kuchyňská zařízení, vrtačky, pily apod.
Principem fungování těchto systémů je skutečnost, že do ceny nových elektrospotřebičů jsou již
zahrnuty náklady na jejich ekologickou likvidaci –
to znamená demontáž, roztřídění na jednotlivé suroviny, likvidace neupotřebitelných částí. Náklady
hradí částečně spotřebitel a částečně výrobce nebo
dovozce, který je do systému zapojen. Jednotlivé
systémy zdarma dodávají na sběrná místa kontejnery a jiné sběrové nádoby, zajišťují logistiku, demontáž a následné zpracování surovin.

Tím, že se Slavkov do systému zapojil, ušetří
hned dvakrát. Za prvé je cena za zpětný odběr
mnohem nižší než cena za sběr odpadu, za druhé
podle množství sebraného zařízení a plus ještě
další bonusy získává město finanční odměnu. Tak
se snižují náklady na odpadové hospodářství.
Například při odevzdání kompletní ledničky
ušetří město 400 korun. U kompletní pračky nebo
televizoru je úspora 85 korun. Za rok 2007 činil
příjem z těchto systémů 14 350 korun do městské
pokladny a v letošním roce je to zatím 8500
korun.
Pro Slavkov zajišťuje zpětný odběr společnost
RESPONO a. s. Dalším místem, kde je možné
zdarma odevzdat použitá zařízení, jsou obchody,
ve kterých se tyto výrobky prodávají. V prodejně
by měli vzít zpět minimálně takový spotřebič,
který občan nebo firma kupuje.
V zájmu nás všech je, aby se množství zpětně
odevzdaných použitých elektrospotřebičů zvyšoval. Ani malá zařízení jako jsou kulmy, úsporky,
holicí strojky, walkmany a podobně nepatří do
popelnice nebo do kontejneru. Bez dalšího užitku
tak skončí na skládce. Jestliže se však kompletní
a v „nepoškozeném“ stavu dostanou k recyklaci,
bude možné z nich využít až 90 % materiálu.
Radnice všem občanům Slavkova děkuje za
spolupráci při zpětném odběru elektrozařízení
a příkladném třídění odpadů.
Ing. Pavel Janeba, odbor ŽP

Finanční poradna Svazu důchodců
Pro držitele průkazů ZTP a ZTP-P sjednáváme
slevy:
- na pojištění domácnosti
- na pojištění nemovitosti
- na pojištění zákonné a havarijní osobních automobilů
- na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli
Pro ostatní klienty Finanční poradny sjednáváme slevy:
- na elektrickou energii u vybraného dodavatele
- na dodávku plynu u vybraného dodavatele (od
dubna 2008)
- na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic

- na služby vybraného mobilního operátora, pevné
linky a internetu
- na pojištění domácnosti a nemovitosti
- na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů
Finanční poradnu mohou využívat držitelé průkazů ZTP, ZTP-P, TP, senioři, sociálně slabší rodiny, rodiny s dětmi.
Kontaktní místo od 31. 3. 2008 – malá zasedačka městského úřadu, Palackého nám. 260,
Slavkov u Brna. Úřední den: každé pondělí
10–12.30 h.
Neplaťte víc, než je potřeba!
jš

Telefonní kontakty:
služebna MP
544 121 156
mobil služba
725 746 436

Mateﬁská ‰kola Zvídálek zve
MŠ Zvídálek ve Slavkově
u Brna pořádá v úterý 10. června
v době od 8 do 11 hod. a od 14 do
15.30 hod. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na všech pracovištích mateřské školy.
K návštěvě zveme rodiče s dětmi i zájemce
z řad veřejnosti.

Mateﬁská ‰kola informuje
V úterý 10. června se koná v MŠ Zvídálek
na Malinovského náměstí v 15.30 hodin informační schůzka pro rodiče nově přihlášených dětí do mateřské školy a pro rodiče
dětí předškoláků ve školním roce 2008/2009.
Schůzky se zúčastní i zastupitelé města.

Absolventský koncert
ZUŠ Františka France ve
Slavkově u Brna uspořádala ve
čtvrtek 15. května absolventský koncert žáků hudebního oboru. V koncertním sále zdejší školy předvedli své výkony
absolventi na klávesové a dechové nástroje
a také žáci pěveckého oddělení. Posluchačům
byla nabídnuta pestrá paleta skladeb jak ve
stylu klasiky, tak i v provedení moderní
hudby.Ve hře na klavír se představili – Eva
Benušová, Eva Bubeníčková, Tomáš Fries,
Eliška Mazálková, Jiří Klaška a Iva Mazálková, na keyboard dále Hana Cupáková, Tereza Svíbová a Markéta Husková. Své pěvecké
dovednosti dokázaly Markéta Husková a Iva
Mazálková a zvučný tón trubky náležel Tomáši Mokrému, kterého vystřídal na klarinet
Matěj Šlancar. Výkony všech absolventů měly
velmi dobrou úroveň, což zdůraznilo zdařilý
průběh slavnostního koncertu. J. Handrla
Redakãní rada

PhDr. Hana Frimmerová (vedoucí), Radoslav Lánsk˘, Mgr. Jiﬁí BlaÏek,
Mgr. Jana Jelínková, Mgr. Jana Soukopová, Mgr. Jaromír Pytela, Jan
Hudec, Ing. Ladislav Jedliãka, Martina Vilímová, Eva Janková.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.
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Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna

5/2008

OZNÁMENÍ
MùSTO SLAVKOV U BRNA vyhla‰uje
v˘bûrové ﬁízení na místo

vedoucí odboru dopravy
a silniãního hospodáﬁství
Druh práce: vedoucí odboru dopravy a silniãního hospodáﬁství
Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úﬁad Slavkov u Brna, Palackého nám. 65,
684 01
PoÏadované pﬁedpoklady:
- pﬁedpoklady podle § 4 zák. ã. 312/2002 Sb.
- V· vzdûlání, nejlépe technického smûru
- základní znalost zákona o obcích, stavebního zákona, správního ﬁádu
- velmi dobrá znalost práce s PC
- organizaãní schopnosti
- ﬁidiãsk˘ prÛkaz skupiny B
Vítané pﬁedpoklady:
- zku‰enosti v ﬁídící práci
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

Rej ãarodûjnic a jin˘ch pohádkov˘ch postav
V neděli 20. dubna směřovaly davy rodičů
s dětmi na Rej čarodějnic a jiných pohádkových postav, který letos poprvé (místo tradičního karnevalu)
pořádal Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna ve
spolupráci s firmou Jinlong. Účast malých i velkých čarodějnic a kouzelníků byla vysoká a s dalšími návštěvníky z pohádkového světa zaplnili
všechny prostory velkého i malého sálu Sportovního centra Bonaparte. Radost z pohybu je dětem
vlastní, a tak všechny princezny, víly, čarodějnice,
hastrmani, ale i udatní kovbojové a indiáni měli
možnost se pořádně vydovádět v rytmu disko hudby
DJ P. Jaroše. A pokud se zrovna netancovalo, losovala se velká tombola, ve které bylo plno hodnotných cen. Dále se soutěžilo např. v létání na koštěti,
ve skákání na balonech, také o nejrychlejšího „Čerta
s Káčou“. Snaha všech byla oceněna sladkostí, nejvtipnější masky a nejlepší tanečníci získali ovocné
balíčky. Velké poděkování patří místním podnikatelům a sponzorům, kteří věnovali dětem krásné
ceny do tomboly a cukrovinky k soutěžím.

Jsou to: JM Demicarr, Mountfield Rousínov,
Město Slavkov u Brna, Lohmann-Rauscher, Cukrárna Košvicova, Drogerie Napoleon – Austerlitz,
JV com (Soukop-Půček), Lékárna Slavkov, Zámecká lékárna, GE Money bank, Videopůjčovna
E. Drábková, Dárkové zboží – kosmetika M. Bílková, Elektro Rudolf, Papír – drogerie A. Hlásenský, Smíšené zboží Svoboda, Ovoce – zelenina
Kuda, Hračky sport Souček, Cyklo Hanák, Boutique Ornella, ředitel ZŠ Tyršova Mgr. V. Soukop,
Lumia – Obuv, Večerka Slávka, Désirée – textilní
galanterie, Textil Kudová, Zlatnictví Gold, Knihydárky Skaličková–Pokorná, Kosmetika J. Dvořáčková, Mgr. Rotroeklová – účetní poradenství,
Zahrádkářská prodejna Fialka, pedikúra p. Pešicová, Trafika Walter, Obuv p. Hradilová, paní Vágnerová – Slavkov.
Těšíme se na vás při příštích akcích pro děti
a srdečně vás zveme na 4. dětský den, který se
uskuteční v neděli 8. června na střelnici v areálu
SLAFPARK.
Za DDM Slavkov I.O.

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: 1. 9. 2008
Platové zaﬁazení: tﬁída 10
Písemné pﬁihlá‰ky je nutno doruãit do pondûlí 23. 6. 2008 do 17. hodiny na podatelnu MûÚ nebo na adresu:
Mûsto Slavkov u Brna
Ing. Pavel Dvoﬁák, tajemník MûÚ
Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna
Pozn.: vybran˘ uchazeã bude povinen pﬁed jmenováním do funkce pﬁedloÏit splnûní dal‰ích pﬁedpokladÛ stanoven˘ch zákonem ã. 451/1991 Sb.
(lustraãní osvûdãení) – viz §4, odst. 3) zák. ã. 312/2002 Sb.
Vedoucí odboru bude rovnûÏ vykonávat agendu silniãního hospodáﬁství.

Okrsková soutěž Zazpívej, slavíčku
V úterý 6. května zorganizoval DDM Slavkov
XX. ročník okrskové dětské soutěže ve zpěvu lidových písní bez hudebního doprovodu. Soutěž
je určena pro děti 1.–9. tříd ZŠ a smyslem soutěže je rozvíjení zájmu o hudební výchovu a pěvectví, vyhledávání talentů. Celkem se zúčastnilo 43 dětí. První tři reprezentovali svoji
základní školu v okresním kole v Bučovicích.
Výsledková listina:
I. kategorie 1.–3. třída ZŠ (celkem 15 dětí)
1. Horáková Katka, ZŠ Bošovice
2. Vostřelová Marie, ZŠ Tyršova Slavkov
3. Kejda David, ZŠ Komenského Slavkov
Čestné uznání:
Šebesta Martin, ZŠ Bošovice
Blažková Dominika, ZŠ Komen. nám. Slavkov
II. kategorie 4. a 5. třída ZŠ (celkem 11 dětí)
1. Horák Jiří, ZŠ Bošovice
2. Boubínová Marie, ZŠ Komen. nám.Slavkov
3. Lónová Barbora, ZŠ Komen. nám.Slavkov
III. kategorie 6.–9. třída ZŠ (celkem 7 dětí)
1. Husková Markéta, ZŠ Komen. nám.Slavkov
2. Herzánová Barbora, ZŠ Tyršova Slavkov
3. Turková Michaela, ZŠ Otnice

IV. kategorie dueta (celkem 10 dětí)
1. Pospíšilová Tereza, Turková Michaela, ZŠ Otnice
2. Horáková Kateřina, Horák Jiří, ZŠ Bošovice
3. Vojáčková Markéta, Horáková Anežka, ZŠ Otnice.
I.O.

Vítězové pěvecké soutěže – IV. kategorie dueta
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Otevírací doba koupaliště:
červen
pondělí–pátek:
sobota–neděle:

9–19 hod.
9–19 hod.

červenec a srpen
denně:

9–19 hod.

V případě nepříznivého počasí zavřeno!
U permanentek po 15. hodině 1/2 vstupu
Tel. koupaliště: 544 221 788.
TSMS

7

Otvíráme 31. května – vstupné zůstává stejné od roku 2005

Provoz na koupališti zahájen
Ceník vstupného na koupali‰ti ve Slavkovû u Brna v roce 2008
Obyãejné
Základní
vstupné
(celodenní)
Dospûlí
50 Kã
MládeÏ do 18 let,
dÛchodci
35 Kã
Dûti pﬁed‰k. vûku
15 Kã
·kola – organizovanû 10 Kã
Hromadná
20 Kã

po 15. h
40 Kã
30 Kã
5 Kã

Předplatné – permanentky

5/2008

Poãet Sleva
vstupÛ %
90
60
30
20
10

50
40
30
20
10

100 %
4500
3000
1500
1000
500

Dospûlí
MládeÏ
à 50 Kã
à 35 Kã
po slevû Kã tj. 1 vstup 100 % po slevû Kã tj. 1 vstup
2250
25
3150
1575
17,50
1800
30
2100
1260
21
1050
35
1050
735
24,50
800
40
700
560
28
450
45
350
315
31,50

OZNÁMENÍ
MùSTO SLAVKOV U BRNA vyhla‰uje
v˘bûrové ﬁízení na místo

Referent(-ka) úﬁadu územního plánování

V˘jimeãná pfiehlídka souborÛ
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Lysice, Kyjov, Mikulov,
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Termín pﬁípadného nástupu: moÏn˘ 1. 7. 2008
Platové zaﬁazení: tﬁída 10
Písemné pﬁihlá‰ky je nutno doruãit do pátku 20. 6. 2008 do 13. hodiny na podatelnu MûÚ nebo na adresu:
Mûsto Slavkov u Brna
Ing. Pavel Dvoﬁák, tajemník MûÚ
Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna

s

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

cz

na

jd

e

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

ia

Vítané pﬁedpoklady:
- zkou‰ka ZOZ

Slovenska, Maìarska a Polska

CO

PoÏadované pﬁedpoklady:
- pﬁedpoklady podle § 4 zák. ã. 312/2002 Sb.
- vzdûlání architekt s autorizací nebo bez specifikace oboru podle zákona
ã. 360/1992 Sb., o v˘konu povolání autorizovan˘ch architektÛ a o v˘konu autorizovan˘ch inÏen˘rÛ a technikÛ ãinn˘ch ve v˘stavbû NEBO
- V· vzdûlání uznané pro autorizaci v oboru územního plánování a nejménû
3 roky praxe pﬁi v˘konu územnû plánovací ãinnosti ve veﬁejné správû NEBO
- V· vzdûlání pﬁíbuzného oboru pro autorizaci v oboru územního plánování nebo V· vzdûlání stavebního zamûﬁení a nejménû 3 roky odpovídající praxe
- odpovûdn˘ pﬁístup a dobr˘ vztah k práci
- velmi dobrá znalost práce s PC
- ﬁidiãské oprávnûní sk. B

staré hudby z âeské republiky,

II.

Druh práce: Referent(-ka) úﬁadu územního plánování
Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úﬁad Slavkov u Brna, Palackého nám. 65,
684 01

hlavní
partner

partneﬁi

hlavní
mediální
partneﬁi

mediální
partneﬁi

Ensemble Inégal

Koncerty CONCENTUS MORAVIAE opět po roce na zámku
Koncerty XIII. mezinárodního hudebního
festivalu 13 měst – CONCENTUS MORAVIAE pod záštitou ministra kultury České republiky Václava Jehličky, hejtmana Jihomoravkého kraje Ing. Stanislava Juránka a hejtmana
kraje Vysočina Ing. Miloše Vystrčila se po roce
opět vrací do Slavkova u Brna.
Stejně jako v předchozích letech se pokračuje
v tradici koncertů v rámci prestižního hudebního festivalu na slavkovském zámku. V letoš-

ním roce proběhnou oba koncerty v tematickém
duchu „Staré hudby z Visegrádu“.
Ve čtvrtek 19. června od 19.30 hodin vystoupí v Historickém sále zámku špičkový Ensemble Inégal pod uměleckým vedením Adama
Viktora, v jejichž provedení zazní melodie
S. Capricornuse.
Ve čtvrtek 26. června 2008 od 19.30 hodin
zazní v zámecké kapli tóny nádherných skladeb
S. Capricornuse, A. Bertaliho, G. A. Rigattiho

a G. F. Sancese v provedení neméně slavného
souboru Nova Silesia pod uměleckým vedením
Jana Čižmáře, který zároveň zahraje na loutnu.
Zveme na oba koncerty všechny příznivce
vážné hudby – k mimořádnému uměleckému
zážitku v podání předních evropských interpretů.
Předprodej vstupenek probíhá v Informačním
centru a zároveň před koncerty přímo na zámku.
Ing. Barbara Macháčková, MěÚ

8

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU

5/2008

Zámek Slavkov u Brna – národní kulturní památka
(Dokončení ze str. 1)

Paní Mgr. Ulbrichová, vedoucí oddělení
ochrany kulturních památek MK ČR, která návrh
pro jednání vlády připravila, mj. k návrhu uvedla,
že z jejího pohledu zámek mezi národní kulturní
památky patří naprostým právem. Nynějším oceněním se napravuje to, že se na slavkovský
zámek pozapomnělo v předcházejících „vlnách“
oceňování. Navíc je dáván za vzor, jak se o něj
město jako majitel vzorně a příkladně stará.
Zámek Slavkov je totiž ojedinělý právě tím, že
ostatní podobně oceněné památky vlastní stát,
nikoliv obce. Zámek patří městu Slavkov u Brna,
které na jeho obnovu i údržbu věnuje nemalé finanční prostředky z rozpočtu města. Z pohledu

MK ČR je vzorem i jeho využití, kde se snoubí
historie s kulturními aktivitami současnosti.
Nejen díky proslulé bitvě tří císařů, ale také
díky nádherné barokní stavbě spojené se starobylým a významným rodem Kouniců k nám do
Slavkova ročně zavítají desítky tisíc turistů z tuzemska i zahraničí. Další návštěvníci zámek
i přilehlý park navštíví v průběhu roku v souvislosti s četnými kulturními akcemi, které se
zde pravidelně konají. Domnívám se, že se díky
tomuto prestižnímu titulu otevřou nové možnosti, ocenění přispěje ke zviditelnění a hlavně
příznivě napomůže k rozvoji města a cestovního
ruchu v něm.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Kvûtiny bílé po cestû – tradiãní floristická v˘stava
(Dokončení ze str. 1)

Po těchto sedmi letech jsme se rozhodli zopakovat svatební téma, které je jistě velkým lákadlem pro všechny návštěvníky. Interiéry zámku
provoněly nádherné květinové vazby s vystavenými svatebními šaty.
Každý, kdo se přišel podívat na čtvrteční vernisáž, byl jistě nadšen módní přehlídkou svatebních šatů, které předvedly studentky Integrované
střední školy ve Slavkově a které zapůjčilo Svatební a společenské Ministudio z Brna. Šaty byly
doplněny neobvyklými svatebními kyticemi,
které uvázali paní Dana Felklová a pan Jiří Greguš a které jen podtrhly význam tohoto jistě pro
každou nevěstu slavnostního dne.
Jak se říká, třešničkou na dortu bylo slavnostní
vyzdobení kaple sv. Kříže, kde se následně v sobotu uskutečnilo sedm svatebních obřadů.
Všichni svatebčané měli termín obřadu zamluvený s velkým předstihem, aby se jejich svatební

obřad i svatební fotografie mohly touto velkolepou květinovou výzdobou stát ještě slavnostnější.
Věříme, že všichni, kteří si přišli květinovou
výstavu prohlédnout, odcházeli s pocitem krásně
stráveného času na našem zámku ve Slavkově
a budou se rádi opět vracet na další stejně kvalitní
výstavy.
Ilona Zyková, ZS-A

Výstava obrazů Josefa Lady
cích, budou vystaveny od 4. června na zámku ve
Slavkově. Vernisáž výstavy proběhne tentýž den
v 17 hodin v Rubensově sále slavkovského
zámku, na ni přislíbil svou účast Josef Lada –
jmenovec a vnuk slavného malíře, který se stará
o svěřené umělecké dědictví.
Na výstavě návštěvníky ve třech místnostech
galerie OK čeká známá tvorba, která potěší jak
děti, tak dospělé. Po celou dobu konání výstavy
bude možné zakoupit knihy, časopisy a DVD
ilustrované tímto umělcem.
Výstavu bude možno navštívit souběžně
s provozem zámku do 25. července 2008.
Ilona Zyková, ZS-A

Pﬁedná‰ka Únorové události 1948
Kdo by neznal malíře Josefa Ladu, autora
idylických venkovských obrázků a ilustrátora
dětských knih nebo Dobrého vojáka Švejka.
Kocoura Mikeše, vodníky, hastrmany, ponocné
a jiné známé postavičky mohou návštěvníci na
slavkovském zámku potkat od 4. června.
Obrazy Josefa Lady, zakladatele moderní pohádky, ilustrátora pohádek, říkanek i naučných
publikací, jehož dílo vychází výlučně ze vzpomínek z dětství, které prožil v rodných Hrusi-

V současném roce si připomínáme řadu výročí událostí, které významně ovlivnily dějiny
českých zemí. Jednou z nich bylo i získání
moci v Československu komunistickou stranou v únoru 1948. Na toto téma přijde přednášet na slavkovský zámek přední odborník
PhDr. Jiří Pernes, Ph.D. z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.
Přednáška se bude konat ve čtvrtek 5. června
2008 v 17 hodin v Rubensově sále slavkovského zámku.
Srdečně zvou pracovníci Zámku Slavkov –
Austerlitz.
Mgr. Martin Rája, ZS-A

Ohlédnutí za prodejní
zahradnickou v˘stavou
Prodejní zahradnická výstava, kterou pořádal
Zámek Slavkov – Austerlitz ve dnech 11. a 12.
dubna v zámeckém parku, byla nad očekávání
úspěšná. Zastoupen byl, mimo ovocných
stromků, veškerý sortiment rostlin – stromků,
keřů, květin. Návštěvníci si mohli zakoupit
i různé zahradnické potřeby, keramické nádoby,
dárkové zboží, med a medové výrobky a občerstvit se u stánků s kýtou, buřty, kávičkou i pivem
a také cukrovinkami. Počasí bylo ideální – příjemné pro prodejce i četné návštěvníky. Výstavu
za oba dny zhlédlo cca 2500 návštěvníků. Jistě
k tomu přispělo i to, že se nevybíralo vstupné.
Byl to první ročník prodejní výstavy se zahradnickým zaměřením pořádaný ZS-A, v tomto
trendu budeme pokračovat i v následujících letech.
Věra Marková, ZS-A

Hudební festival Slavkov 2008
Zámecký park bude
v sobotu 21. června od
15.30 patřit již 5. ročníku
Hudebního
festivalu
Slavkov 2008. V sobotní
odpoledne a večer zde vystoupí celá řada interpretů
počínaje skupinami MIG
21, Chinaski, Gipsy.cz přes Anetu Langerovou, skupinu Prohrála v kartách až po One
night Band a tradiční patronku festivalu Hanu
Hegerovou. Celým festivalem vás provedou
ALL X.
Zájemci si již mohou lístky zakoupit v předprodeji v Informačním centru, nyní za zvýhodněnou cenu. Podrobnější informace naleznete na
internetových stránkách www.slavkovfest.cz.
Mgr. Michaela Kavková, ZS-A

Oldtimer festival 2008
Kde jinde než na Zámku Slavkov – Austerlitz
můžete zhlédnout přehlídku vozidel v historickém kontextu dvou století? Koňská spřežení,
parní vozy, ale současně i sportovní automobily
a motocykly si můžete prohlédnout v sobotu 28.
června od 8 hod. v zámeckém parku.
Zájemci se na 15. ročníku Oldtimer festivalu
mohou těšit na nejméně 600 historických vozidel
z různých zemí a evropských klubů. Doprovodný
program, připravený nejen pro milovníky historie, ale i pro rodiny s dětmi, zcela jistě potěší
každého návštěvníka. Přijďte si užít příjemnou atmosféru s hudbou jedinečného Louise Armstronga. Srdečně vás zveme, těšíme se na vaši
návštěvu.
Mgr. Michaela Kavková, ZS-A
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Galakoncert orchestru J. Strausse – Die flotten Geister

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
a MĚSTO SLAVKOV U BRNA
si vás dovolují pozvat na výstavu

Příznivce operety zveme na galakoncert orchestru Johanna Strausse – Die flotten Geister Wien Coburg s dirigentem Christianem
Pollackem, který se bude konat v sobotu
7. června od 17 hodin v Historickém sále na
zámku ve Slavkově u Brna.
Rodina Straussů do značné míry ovlivňovala
společenskou atmosféru Vídně od dob vlády
Metternicha, slavného rakouského kancléře, až
do první světové války. Hudba, kterou Straussové komponovali, reflektuje genius loci tohoto
císařského města v této jedinečné době. Do císařské Vídně vás na chvíli přenese jeden z letošních hudebních „bonbonků“ – galakoncert orchestru Johanna Strausse – Die flotten Geister
Coburg s dirigentem Ch. Pollackem (Vídeň),

který se bude konat na zámku ve Slavkově v sobotu 7. června v 17 hodin. Nevšedním zážitkem
tohoto koncertu nazvaného Z operety do operety
plného známých melodií Strausse, Lehara, Nedbala, Frimla, Gerschwina a dalších hudebních
skladatelů bude vystoupení Luisy Albrechtové
(soprán), Vojtěcha Filipa (tenor) a Jiřího Preisingera (housle).
Věříme, že si tento netradiční hudební zážitek
doplněný slovem Ladislava Lakomého nenechají
ujít nejen milovníci vážné hudby, nýbrž že naše
pozvání osloví mnohé návštěvníky, kteří na slavkovském zámku stráví zajímavý večer plný tónů.
Předprodej vstupenek: Informační centrum
Slavkov – tel.: 544 220 988
Mgr. Michaela Kavková, ZS-A

JUDr. Václav Kounic

Jalov˘ dvÛr – doplnûní pﬁíbûhu z minulého ãísla

osobnost, politik a mecenáš

Článek „Jalový dvůr na konci 2. světové
války“ v čísle 4/2008 Slavkovského zpravodaje
podává ve zpracování J. Loučanského informace
o havárii ruského letadla ve zmíněné lokalitě. Kvůli
nedostatku místa uvádíme až nyní některé další informace.
Především je namístě opravit omyl o německých
vojácích – ve skutečnosti se jednalo o dělostřelecký
oddíl maďarské fašistické armády, ale s německým
velitelem.
Sestřelený letoun byl typ A-20-Ž Boston (s největší pravděpodobností ze spojeneckých válečných
dodávek Sovětskému svazu), zařazený do 453.
bombardovacího pluku – to je ostatně uvedeno i na
pamětní desce.
K osádce letadla, jejíž jména jsou uvedena na pamětní desce, snad jen tolik:
- letec-kapitán Vasilij Kirilovič Jurčenko, nar. 1906,
Ukrajinec, v armádě od r. 1929, narozený ve
městě Kremenčug, dvakrát vyznamenaný Řádem
rudé hvězdy

která se koná pod záštitou:
Ing. Stanislava Juránka, hejtmana Jihomoravského kraje; Ing. Petra Bendla, hejtmana
Středočeského kraje; Ing. Ivana Charváta,
starosty města Slavkova u Brna.
Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční 30.
května ve 13 h v salla terreně slavkovského
zámku. Výstava potrvá do 12. října 2008.
Výstava je věnována výročím:
100 let od darování Kounicova paláce brněnským studentům
85 let od dostavby Kounicových studentských kolejí v Brně
160 let od narození JUDr. Václava Kounice
(28. 9. 1848)
95 let úmrtí JUDr. Václava Kounice
Výstava se koná za finanční podpory:
Jihomoravského kraje, Středočeského kraje
a firem Lohmann & Rauscher, s.r.o.;
PEGAS-GONDA, s.r.o.; ViskoTeepak s.r.o.
LIKO-S, a.s. a ve spolupráci s institucemi:
Památník Antonína Dvořáka Vysoká u Příbrami; Kaunicovy studentské koleje Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně;
Technické muzeum v Brně, metodické centrum konzervace; Muzeum Jana Ámose Komenského v Uherském Brodě; ZUŠ Slavkov
u Brna.
ZS-A

Exkurze po slavkovském boji‰ti
Na sobotu 21. června připravili pracovníci
Zámku Slavkov – Austerlitz pro všechny zájemce ze Slavkova a okolí tradiční exkurzi po
významných místech bitvy z 2. prosince 1805
s odborným výkladem. 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 a zpět do Slavkova.
Doprava je zajištěna autobusem. Odjezd se
bude konat z parkoviště u stadionu a koupaliště
v 8.15 hod. Cena bude stanovena podle finančních požadavků dopravní společnosti.
Přihlášky podávejte nejpozději do 13. 6.
na Zámku Slavkov – Austerlitz, Palackého
nám. 1, telefon: 544 221 205 nebo 544 221
204, e-mail: raja@zamek-slavkov.cz.
Mgr. Martin Rája, ZS-A

- šturman-nadporučík Georgij Davidovič Pirmisašvili, nar. 1913, Gruzín (Gruzínec), narozen ve
vsi Pirmisam-Kari, Dušetský rajón, Gruzínská
SSR
- střelec-radista starší seržant Georgij Tichonovič
Burov, nar. 1923, ruské národnosti, narozen ve vsi
Perepelovo, Losevský rajón, Voroněžská oblast
- palubní střelec starší seržant Vasilij Semjonovič
Fomenko, nar. 1923, v Sovětské armádě od
r. 1941, narozen v Záporoží, Ukrajinská SSR
Výše uvedené údaje byly čerpány z článků v časopise Zápisník, kde v sedmdesátých a na začátku
osmdesátých let vycházel seriál „Po stopách neznámých hrdinů,“ mj. také o havárii jiného letadla
na ulici Bučovické ve Slavkově a o jednom z členů
letadla z Jalového dvora G. D. Pirmisašvilim. Veškeré podklady, které nám laskavě zapůjčil pan Ivo
Svoboda z Heršpic, jsou k dispozici k prostudování na Zámku Slavkov – Austerlitz, nebo v redakci Slavkovského zpravodaje.
Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

 Nové knihy

James Twining: Černé slunce – Tom Kirk, bývalý agent CIA s kolegou Archiem Connollym
místo loupení uměleckých děl se věnují vyhledávání těch ukradených. Jejich dovedností se rozhodne využít i šéf zločinecké organizace, Harry
Renwick. Shodou náhod se dozvědí o existenci
elitního nacistického řádu, jehož symbolem bylo
černé slunce, a s nímž se pojil Zlatý vlak, odvážející na konci války z Maďarska umělecká díla. Na
místo určení ve Švýcarsku ale nikdy nedorazil.
Renwick byl přesvědčený, že v nich byla ukrytá
Jantarová komnata…
Inna Rottová: Případ dárkové kazety – detektivní příběh známé české autorky. Vedoucí malé
drogerie byla zastřelena. Podivný případ dostala na
starost Sabina Hronová, bývalá houslistka a nyní
úspěšná vyšetřovatelka. Postupně rozplétá vztahy
ostatních osob k vedoucí drogerie, která nesnášela
šťastné a spokojené lidi.
Jan Bauer: Smrt si jde pro slavné – autor přináší jednadvacet příběhů životních konců slavných
historických postav. Začíná řeckým filozofem Sokratem, egyptskou královnou Kleopatrou, římským císařem Nerem, pokračuje přes českého
krále Ladislava Pohrobka, sibiřského „divotvorce“
Rasputina až po čínského diktátora Mao Ce-tunga
nebo papeže Jana Pavla I. Kniha nabízí nejedno šokující odhalení.

V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

Yxta Maya Murray: Zapomenutý příběh – pozoruhodný román o lásce, posedlosti a životním
naplnění má dvě hlavní hrdinky, které spojuje indiánský původ, ale dělí je celá staletí – Saru, restaurátorku vzácných tisků a rukopisů a záhadnou
aztéckou dívku. Jejich osudy se prolínají.
James A. Owen: Indigový drak – Indigový drak
vám otevře bránu do Souostroví snů. Společně
s Johnem a jeho dvěma přáteli se přenesete do imaginárního světa, kde ožívají draci a antické legendy. To vše díky starobylému atlasu Imaginárium Geographica, který John musí střežit, aby se
nedostal do rukou Zimního krále.
John Connolly: Kniha ztracených věcí – dvanáctiletý David je opuštěný a společnost mu dělají
pouze knížky. Jenže ty knížky k němu začnou šeptem promlouvat ze tmy, a poté co se David uteče
do světa představ, zjistí, že skutečnost a fantazie se
začaly jaksi prolínat. Čtenář se ocitá spolu s hrdinou poněkud temného a neuvěřitelně nápaditého
románu na prahu dospělosti a loučí se s dětskou
nevinností. Příběh o smutku a o ztrátě, o věrnosti
a lásce a o zázračné síle vyprávěných příběhů.
Úplný seznam všech nových knih v městské
knihovně lze získat elektronickou poštou (e-mailem). V případě zájmu o tuto službu pište prosím
na adresu: blazek@zamek-slavkov.cz
Mgr. Jiří Blažek, MK ve Slavkově u Brna
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Obecenstvo v Divadelním sále

Festival válečné literatury faktu – Slavkovské memento 2008
Poslední pátek v měsíci dubnu bývá na slavkovském zámku vyhrazen pro Slavkovské memento. Nebylo tomu jinak ani letos, kdy se konal
čtvrtý ročník tohoto Festivalu literatury faktu. Tak
jako v předchozích ročnících poskytl akci záštitu
hejtman JmK Ing. Stanislav Juránek, velitel Vojenské akademie ve Vyškově pplk. Ing. Radek Hasala, ředitel Ředitelství výcviku a doktrín plk. gen.
štábu Ing. Jaromír Zůna a starosta Slavkova
Ing. Ivan Charvát. Neoddělitelnou součástí jsou
rovněž autoři a členové klubu literatury faktu,
nejen jako účastníci, ale zejména jako porotci literární soutěže „Války dávné i nedávné“, která byla
opět vypsána pro žáky středních škol a II. stupně
základních škol (vyhodnocení soutěže uvádíme na
vedlejší straně).

Slavnostního zahájení Festivalu a vyhodnocení
výtvarné a literární soutěže se zúčastnili zástupci
zaštiťujících institucí, za Klub autorů literatury
faktu JUDr. Jan Kux (předseda poroty literární
soutěže), PhDr. Jiří Jilík a za spolupořadatele Československou obec legionářskou pan Bohuslav
Páral. Vítaným zpestřením byla dvě hudební vystoupení žáků slavkovské ZUŠ F. France Tamary
Bláhové a Dalibora Šíchy ve spolupráci s vyučující Jarmilou Mašovou.
Součástí Mementa byla i tradiční prezentace Vojenské akademie ve Vyškově, která představila zejména mladým divákům svoje aktivity, ukázky výcviku, výzbroje a výstroje.
Po ukončení vyhodnocení a předání cen vítězným autorům soutěžních prací se účastníci přesu-

Sochy proti válce
Návštěvníci Slavkovského mementa 2008 měli možnost zhlédnout
mimo jiné i reliéfy a sošky sochaře
Martina Peče (1985) z Prostějova,
kde žije a tvoří. Jeho dědeček akad. sochař Oldřich
Peč (1922–1965) byl žákem prof. Otakara Španiela, který byl internován v době 2. sv. války ve
zdejším internačním táboře. Jablko tedy nepadlo
daleko od stromu.
Martin vystudoval gymnázium s uměleckou
profilací v Brně, kde spoustu času věnoval návštěvám Moravské galerie či studiu sochařské výzdoby
města, zde i získal konečný vztah k této profesi.
Jeho vzory jsou právě od studijních let sochař
V. Makovský, K. Pokorný, J. Lauda či Bourdelle.
Poté studoval v Olomouci dějiny umění na UP.
Následné návštěvy a mapování soch na Slovensku
vedly k jasnějšímu názoru i na tvorbu Jozefa
Kostky či Rudolfa Pribiše a získal zde i řadu přátel z uměleckých kruhů, mezi nimiž je Ján Kulich

a další. „Vyjádřit myšlenku sochařskou formou
není právě nejlehčí. Ne vše se povede na poprvé,“
říká Martin Peč.
Poté u něj začíná převládat praktická sochařská
práce. Některé z již zpracovaných motivů přepracoval tak, že mezi pracemi již dominují působivé
motivy protiválečného cyklu nazvané Zastřelený,
Hirošima, Irák, Fašismus, Odpor, Matka aj. V jeho
tvorbě jsou však i motivy portrétní, mytologické
či lyrický cyklus. Dnes připravuje zatím svou největší objednávku, která má zachytit pojem Vítězství. Je tedy i logické, že o jeho díla je zájem,
který potvrzuje již absolvovaná řada výstav v Ostravě, Prostějově, Valašských Kloboukách, Kyjově, Brně a jinde.
Martin Peč je vytrvalý a ví, co chce, inspirace
prostřednictvím zestudované poezie, dějin umění
či svých praktických poznatků z vnímání děl svých
kolegů nejen sochařů nepochybně přinese i další
zdařilé sochařské výtvory.
-jax-

nuli k pomníku padlých rudoarmějců, u kterého se
při příležitosti 63. výročí osvobození města konal
pietní akt kladení věnců (za účasti Nikolaje Brjakina, tajemníka generálního konzula Ruské federace v Brně).
„Čtení při svíčkách“ v zámecké Černé kuchyni
osvěžil svou přítomnosti spisovatel Pavel Toufar.
Čekání na jeho příjezd (uvázl na dálnici D1) bylo
bohatě odměněno jeho zajímavým vyprávěním
o neřestech a nectnostech našich předků. Když
jsme se loučili, svíčky byly již dávno vyhořelé.
Kromě vystoupení Vojenské akademie ve Vyškově bylo možné v salla terreně zhlédnout dvě výstavy, které mají spojitost s Festivalem válečné literatury faktu. Jednou z nich byla výstava „Sochy
proti válce“ výtvarníka Martina Peče z Prostějova,
druhou pak „Vykopané válečné artefakty“ Ondřeje
Lukáše ze Ždánic. Vystavovatelé předvedli účastníkům Festivalu i běžným návštěvníkům zámku na
dvě stě předmětů. Obě výstavy zprostředkovala
Československá obec legionářská, Brno 2, za kterou se svým projevem vystoupil její předseda Bohuslav Páral.
Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

O. Luká‰ se svou v˘stavou váleãn˘ch artefaktÛ

Foto na straně: p. Snížek

Sochy proti válce

Pietní akt pﬁi pﬁíleÏitosti 63. v˘roãí osvobození mûsta v roce 1945

Ukázky v˘cviku armády

A. ·ilhánek, J. Kux, J. Jilík s ocenûn˘mi Ïákynûmi
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VYHODNOCENÍ SOUTĚŽNÍCH PRACÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL

Války dávné i nedávné
Slavkovské memento si nelze představit bez výtvarné
a literární soutěže, letos s názvem „Války dávné i nedávné“. Téma poskytující dostatek prostoru pro každého „psavce.“ Obesláno bylo přes 30 základních
a středních škol v regionu i mimo něj. Do soutěže přihlásilo své práce celkem 117 žáků z pěti škol (ZŠ Tyršova Slavkov u Brna, ZŠ a MŠ v Šaraticích, Střední
škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická Vyškov,
ISŠ Slavkov u Brna a Gymnázium Uherské Hradiště).
Hodnocení prací se ujala tříčlenná porota ve složení:
JUDr. Jan Kux (předseda, spisovatel Klubu autorů literatury faktu), PhDr. Jiří Jilík (spisovatel, člen Klubu autorů literatury faktu) a Mgr. T. Králová (redaktorka
a básnířka). Protože některé výtvarné práce byly kolektivní, celkem se sešlo 114 prací, z toho 23 výtvarných a 91 literárních. Určit vítěze jednotlivých kategorií nebylo vůbec jednoduché, 4. ročník byl mimořádně
bohatý na kvalitní práce, proto jsou „stupně vítězů“
mnohdy obsazeny hned několika soutěžícími.

Předseda poroty JUDr. Jan Kux mj. řekl: „Letošní ročník zdobí i rekordní účast soutěžících, což přineslo i vyšší
kvalitu prací. V nich se objevil nový fenomén, který se
přes originální myšlenky v pojetí obsahu válka projevil
docela novátorsky. Zároveň potvrdil, že poměrně těžké
válečné téma je uchopitelné i pro mládež, která válku nezažila. Zachycování vzpomínek posledních pamětníků či
příbuzných v mnohých případech napomohlo konverzaci
mezi generacemi, i to je nepochybný přínos této soutěže.
Pro následující ročníky se nabízí široká paleta možností
zpracování příběhů pomníků či jiných artefaktů, které
jsou v každé obci a jsou věnovány první světové válce…“
Pro všechny oceněné byly připraveny knižní dary,
které sponzorsky poskytla brněnská nakladatelství – zejména díky nakladatelství DOPLNĚK si každý oceněný
odnesl nejméně dvě knihy, dále přispěla JOTA, Moravská
Bastei – MOBA, Computer Press a Akademické nakladatelství CERM. Všem těmto dárcům patří zasloužené
poděkování, a to i za dlouhodobou spolupráci.

Výsledková listina
Poezie
1. Lucie Hubená, Gymnázium Uherské Hradi‰tû
2. Jan Zámeãník, Gymnázium Uherské Hradi‰tû
3. Anna Skrá‰ková, Gymnázium Uherské Hradi‰tû
3. Tomá‰ Provazník, S·ZZE Vy‰kov

Monika Kuãerová, Z· Tyr‰ova Slavkov u Brna
Jiﬁí Pololáník, Gymnázium Uherské Hradi‰tû
Michal Slavík, Gymnázium Uherské Hradi‰tû
David Stojnov, Gymnázium Uherské Hradi‰tû
Jiﬁí Vala, Z· Tyr‰ova Slavkov u Brna

âestné uznání
Jana Kehmová, S·ZZE Vy‰kov

Próza – stﬁední ‰koly
1. Lucie Ko‰ábková, Gymnázium Uherské Hradi‰tû
Zvlá‰tní cena mimo kategorii
1. Radka Northartová, IS· Slavkov u Brna
Lenka Linhartová, Gymnázium Uherské Hradi‰tû
1. Martin Stﬁe‰tík, IS· Slavkov u Brna
2. Marcela Rotreklová, IS· Slavkov u Brna
Próza – základní ‰koly
2. Sylvie Sedláãková, Gymnázium Uherské Hradi‰tû
1. Marek Suchánek, Gymnázium Uherské Hradi‰tû
2. Martin ·tûrba, Gymnázium Uherské Hradi‰tû
2. nebylo udûleno pro velk˘ rozdíl mezi 1. a 3. místem 3. Kamila BuráÀová, Gymnázium Uherské Hradi‰tû
3. Petr ·ilhavík, Gymnázium Uherské Hradi‰tû
3. Kateﬁina HÛtová, Gymnázium Uherské Hradi‰tû
3. Michaela Gottvaldová, Z· a M· ·aratice
3. Tereza Chovanová, S·ZZE Vy‰kov
3. Nikola Pislcajková, IS· Slavkov u Brna
âestná uznání
Silvia Hájková, Gymnázium Uherské Hradi‰tû
âestná uznání
SoÀa Hoffmannová, Gymnázium Uherské Hradi‰tû
Klára Holásková, Gymnázium Uherské Hradi‰tû
Jan Jurák, Z· Tyr‰ova Slavkov u Brna
Veronika Koãíﬁová, Gymnázium Uherské Hradi‰tû

Všem autorům (nejen těm výše uvedeným) děkujeme za jejich úsilí a snahu, velká část uznání jistě
patří i pedagogům, kteří s námi od vyhlášení soutěže
spolupracovali. Poděkování patří i všem dalším, kteří
nebyli vyjmenováni, ale díky kterým měla celá akce
hladký průběh. Soutěžícím pak přejeme, aby i nadále

Ondﬁej ·krabal, Gymnázium Uherské Hradi‰tû
Ocenûní knihou poslance s podpisem
Libor Jordán, Gymnázium Uherské Hradi‰tû
Gabriela Sedláãková, Gymnázium Uherské Hradi‰tû
Martin ·imon, Gymnázium Uherské Hradi‰tû
Tereza Chovanová, S·ZZE Vy‰kov
V˘tvarné práce
1. Z· Veronika Zelinková a Zuzana Zouharová, Z·
a M· ·aratice
1. S· Gabriela Gálová, Gymnázium Uherské Hradi‰tû
2. Z· Tereza Kalinová a Monika Pospí‰ilová, Z· a M·
·aratice
2. S· Markéta Marischlerová, S·ZZE Vy‰kov
3. Z· Filip Kropáãek a Petr ·míd, Z· a M· ·aratice
3. S· Jan Metelka, S·ZZE Vy‰kov
Zvlá‰tní cena – mimo v‰echny kategorie
byla udûlena Petru Gerne‰ovi, Ïákovi 4. roãníku Z·
v ·araticích

rozvíjeli své literární či výtvarné nadání – ať každá
doba má své Čapky či Lady.
Všem oceněným nabízíme užívání služeb Městské
knihovny ve Slavkově u Brna do konce tohoto roku
zdarma.
Mgr. Jiří Blažek (ZS-A)

LUCIE KOŠÁBKOVÁ, 1.A, GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Válka klepačů
Rozhodla jsem se, že na toto téma napíši takové netradiční vyprávění. Události této „války“ se odehrávají
každoročně v prostředí mé rodné vesnice. Je to vlastně
boj mezi skupinami kluků. V období Velikonoc, na
Zelený čtvrtek chodí malí kluci, ale i žáci základní
školy klepat. Je to proto, že podle křesťanů v tento
čtvrtek odlétají zvony do Říma, a tak místní kluci
„klepačema“ dělají hluk a tímto způsobem svolávají
lidi do kostela. Při této tradici kluci zpívají náboženskou píseň. Naše vesnice je velmi rozlehlá, a tak skupin klepačů je zde několik. A to je kámen úrazu. Na
jednom místě je území, kde se střetávají tři party.
A právě tady od pradávna probíhají urputné boje.
I když jsou kluci normálně kamarádi, v tomto okamžiku se z nich stanou nepřátelé a bojují proti sobě.
A právě události jedné bitvy, o kterých vím od
svého bratra, vám budu vyprávět.
Milan je nejstarší z kluků, a proto je kaprálem
a rozhoduje o všem. Toho dne přišla parta klepačů
z naší části obce s Milanem v čele na místo bitvy

o chvilku dříve. Vyšplhali na kopec, schovali se za
keře, odkud chtěli překvapit své nepřátele. Ti se brzy
s obrovským hlukem přiřítili. Milan zakřičel: „Na ně!
Letos vyhrajeme a území je naše!“ Házeli po nich
koule z bahna, předem vyrobené, takže nepřátelé nemohli na kopec vyšplhat. Po čase se jim to podařilo.
Začala obrovská mela! Kluci se dokonce třískali klepačema po hlavě. Po chvíli Milan zakřičel: „ Au, au!
Moje ruka!“ Ale i přes bolest dál pokračoval v boji.
Nepřátelé byli nakonec poraženi.
Toto vítězství však bylo draze vykoupeno. Kromě
odřených kolen, zablácených bot i kalhot, roztržených
bund stálo Milana letos i něco navíc – ruku v sádře.
I přes všechny problémy, které klukům tyto bitvy
přinášejí, se těší, že o příštích Velikonocích budou
znovu vést boje o toto území. Kluci z naší části obce
doufají, že loňské vítězství úspěšně obhájí.

Ukázky dalších prací přineseme
v příštím čísle Sl. zpravodaje.

Ukázky oceněných výtvarných prací
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Zprávy ze Základní ‰koly Tyr‰ova
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www.zsslavkov.cz

Biologická olympiáda
Žáci naší školy se každoročně zapojují do biologické olympiády. Jde o poměrně náročnou soutěž, v níž musí účastníci prokázat nejen teoretické znalosti o přírodě, ale také prakticky poznávat rostliny a živočichy, zvládnout práci
s mikroskopem a formulaci vlastních závěrů
z pozorování. Každý účastník okresního kola
navíc předkládá dokumentaci z dlouhodobé
práce, která je založena na vlastních pokusech
nebo pozorováních a doplněna o vyhodnocení
získaných výsledků. Naši zástupci pravidelně
podávají nejlepší výkony v poznávaní přírodnin
a v praktických činnostech. Tato skutečnost dokazuje, že nejsou připravováni pouze teoreticky,
ale dokáží získané poznatky uplatnit v praxi.

V letošním školním roce žáci ZŠ Tyršova dosáhli vynikajících výsledků. V okresním kole biologické olympiády se v kategorii žáků 6. a 7. tříd
umístila Eliška Křivánková na krásném 3. místě
a Tomáš Fraňo obsadil 7. místo. V kategorii 8.
a 9. tříd žáci Vojta Andrla a Petr Omelka obsadili 4. a 5. místo. Vítězem okresního kola se stal
rovněž náš zástupce – Tomáš Hrabovský, který
následně reprezentoval nejen naši školu, ale
i celý okres Vyškov v krajském kole olympiády
v Brně.
Všem úspěšným řešitelům biologické olympiády blahopřejeme a děkujeme za vzornou přípravu a reprezentaci školy.
Mgr. Věra Křivánková

Pozvánka
ZŠ Tyršova si vás dovoluje pozvat na Den
otevřených dveří, který se uskuteční v sobotu
7. června od 9 hodin. Letošním tématem jsou
kraje ČR. Každá třída si pro vás připravila prezentaci jednoho kraje. Návštěvníci si budou
moci prohlédnout nejen jednotlivé třídy, ale
také zhlédnout představení v tělocvičně.
Srdečně zvou učitelé i žáci

Holocaust – projekt „Vagon”

Klubová výstava psů
Každoročně pořádá Moravskoslezský klub
anglických ohařů ve spolupráci s Okresními
mysliveckými spolky klubovou výstavu psů.
Letos se konala v sobotu 10. května opět v nádherných prostorách slavkovské zámecké zahrady. Vždy se zde představí zástupci všech
plemen, jež sdružuje tento klub. Účast se každým rokem velmi zvyšuje. Pro vystavovatele
tak vzniká opravdu veliká konkurence nejen
z celé České republiky, ale i ze zahraničí.
Žákyně naší školy Šárka Ščudlová (9.B) se

výstavní činnosti a kynologii věnuje již dlouho,
a tak na této akci nesměla samozřejmě chybět.
Vystavovala dvě fenky, zástupce plemene gordon setr (skotský setr) a v hodnocení dopadla
nadmíru úspěšně. Fenka Bumble-Bee Áres Šamarkan ve věku 16 měsíců se stala vítězem
mezitřídy s oceněním V1 CAC. A další fenka
Frea z Želečky (matka Bumble-Bee) zvítězila
ve třídě pracovní, ocenění V2Res.CAC.
Šárce upřímně blahopřejeme a přejeme jí
hodně dalších úspěchů.
zšt

Rousínov: Úřad zamítl větrníky
Obří kolosy, jejichž stavba naháněla hrůzu
ochráncům přírody, ornitologům, vedení Slavkova nebo třeba taky Velešovic. Větrné elektrárny, které měly vyrůst v katastru Rousínova,
by podle nich narušily ráz slavkovského bojiště nebo tažnou cestu ptáků.
Po třech letech od doby, kdy společnost Eldaco podala žádost o vydání územního rozhodnutí na výstavbu větrných elektráren, rousínovští úředníci rozhodli ve prospěch
odpůrců. „Stavební úřad zamítá návrh společnosti Eldaco o umístění větrných elektráren
v katastrálním území Rousínova,“ tvrdí veřejná

vyhláška, kterou vydal Jiří Pukowietz z rousínovského stavebního úřadu.
Ten vycházel při rozhodování z několika
podkladů. Jedním z důvodů, proč vydal záporné stanovisko, byla námitka kraje. Podle
tamních úředníků větrníky naruší dosavadní
charakter krajinného rázu. Město Slavkov
u Brna zase argumentovalo tím, že naruší památkovou zónu Slavkovského bojiště.
Záležitost ovšem stále není u konce. Společnost Eldaco totiž ještě může podat odvolání.
(mig)
Zdroj: Deník Rovnost 16. května 2008

Počátkem května navštívili žáci 9. ročníku naší
školy velmi zajímavou výstavu nazvanou
„Vagon“. Cílem tohoto projektu je seznámit žáky
s tragickými osudy lidí v období holocaustu. Výstava je mobilní, je umístěna ve dvou dobových
železničních vagonech a poté, co se s ní seznámili žáci slovenských škol, putuje po vybraných
nádražích České republiky. V týdnu od 28. dubna
do 7. května byla výstava umístěna na hlavním
nádraží v Brně. Žáci měli možnost vyslechnout
vzpomínky pamětníků a prohlédnout si, jak vypadaly vnitřní prostory vagonů, které odvážely
Židy do koncentračních táborů. Na panelech pak
byly umístěny kopie fotografií a dokumentů týkajících se holocaustu. Výstavou nás provázeli
studenti Gymnázia třídy Kapitána Otokara Jaroše v Brně. Tento ojedinělý projekt připravilo
Muzeum SNP v Banské Bystrici, které naší škole
rovněž poskytlo metodický materiál pro výuku
holocaustu.
Věra Dobešová

Letové ukázky dravců
Dne 7. května jsme navštívili představení organizace Seiferos o dravých ptácích, které se
uskutečnilo na slavkovském stadioně. Měli jsme
možnost seznámit se s různými druhy dravců
a dozvědět se o nich spoustu zajímavých informací, například to, že dravci téměř nepotřebují
pít, protože vodu získávají z masa. Ke konci programu jsme mohli obdivovat let některých
dravců, kteří měli za úkol chytit vycpanou návnadu v podobě jejich přirozené potravy. Tři
z nás si také mohli vyzkoušet, jaké to je, když
člověku přistane na ruce dravý pták. Celá akce
trvala dvě hodiny a sklidila velký úspěch a potlesk obecenstva.
E. Křivánková, D. Vičarová, D. Škrabalová, 7.A
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Slavkov u Brna na historických fotografiích
Dne‰ní Koláãkovo námûstí, dﬁíve ·iroká Ïidovská ulice.
Brnûnská ulice oddûlovala mûsto Slavkov od Ïidovské ãtvrti. Vlevo
– zru‰en˘ obchodní dÛm Koﬁínek, pÛvodnû dÛm patﬁící jiÏ do Ïidovské ãtvrti; vpravo nahoﬁe dnes jiÏ zboﬁen˘ nároÏní dÛm pﬁi
vstupu do ·iroké Ïidovské ulice, vpravo dole pÛvodnû pozdnû renesanãní dÛm, b˘valé Matochovo ﬁeznictví. Fotografie je z období
I. republiky.
Pohlednice ze sbírek S. Olbrichta,
popis PhDr. V. Zichová

Slavkovsk˘
Další zpravodaj vyjde 26. června

Uzávěrka čísla 6/2008
Pro příspěvky (články)
Platnost
do 30. 6. 2008
nebo do vyprodání
zásob
z

E

pondělí 16. června do 13 hodin
Pﬁíspûvky do Slavkovského zpravodaje vítáme dodané nejlépe e-mailem a poslané
jako pﬁíloha ve wordu na adresu info@bmtypo.cz, popﬁ. na disketû (obrázky nevkládejte a nezmen‰ujte je, ukládejte je zvlá‰È), v krajním pﬁípadû psané strojem
ob ﬁádek (ne husté ﬁádkování). Tato pravidla neplatí pro inzerci a rodinná oznámení.
Nûkolik formálních zásad pﬁi psaní rukopisu:
• ENTER uÏívejte pouze na konci odstavcÛ (ne na konci ﬁádkÛ)
• Ve‰ker˘ text pi‰te hned od levého okraje (graficky neupravovat, necentrovat apod.)
• Slova na konci ﬁádku nerozdûlujte (dûlení se provádí automaticky pﬁi zlomu)
• Interpunkãní znaménka (. , ? ! ;) se pí‰í tûsnû za slovo, vyvarujte se dvojmezer
• Letopoãty a ãíslovky ve smyslu „aÏ“ pi‰te vÏdy bez mezer, napﬁ. 1945–2008
• Za teãku nebo ãárku pi‰te vÏdy mezeru, napﬁ. A. Novák, p. Novák
• NepouÏívejte lomítka místo závorek
• U hodin pi‰tû vÏdy teãku, nikoliv dvojteãku nebo ãárku, napﬁ. 13.30 hodin
• Pﬁi psaní textÛ dodrÏujte pravidla ãeského pravopisu

Pro inzerci

pátek 20. června do 16 hodin
(Podmínky viz www.bmtypo.cz)
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Vesmírné nesmírné nebezpeãí

Zájezd žáků ZŠ Komenského do Anglie
Neděle 27. dubna kolem půl desáté ráno. Před budovou ZŠ Komenského je nezvykle rušno. Nezbytná
kontrola pasů, zamávání rodičům, snad i nějaká slzička – a už vyrážíme. Naším cílem je Londýn.
Takhle nějak začínal poznávací zájezd do Anglie, kterého se zúčastnilo 28 žáků naší základní
školy. Program byl opravdu nabitý. V Londýně
jsme viděli divadlo Globe, pevnost Tower, parlament s proslulým Big Benem, Westminsterské
opatství, Buckinghamský palác, prohlédli jsme
si křižník Belfast, hodinku hrůzy jsme si prožili
v London Dungeon a při projížďce na London
Eye jsme měli celý Londýn jako na dlani. Putování po památkách jsme si zpestřili jízdou lodí po
Temži, vyzkoušeli jsme i cestování londýnským
metrem. Na observatoři v Greenwiche jsme mohli
stát jednou nohou na západní a druhou na východní polokouli.

Kromě návštěvy hlavního města nás čekaly
ještě dva celodenní výlety. První do přístavního
města Portsmouth, ve kterém jsem si prohlédli
Nelsonovu loď Victory, z moře vyzvednutý a zakonzervovaný vrak lodě Mary Rose a v muzeu
věci vylovené z této lodě. Velký úspěch měla Action Stations, kde si žáci mohli vyzkoušet různé
aktivity.
Druhý výlet nás zavedl do Windsoru, letního
sídla královny, a do blízkého Legolandu, kde jsme
strávili příjemné odpoledne. Žáci byli ubytovaní
v anglických rodinách, takže si mohli vyzkoušet
konverzaci s rodilými mluvčími a také ochutnat
britskou kuchyni.
Doufám, že si žáci přivezli spoustu krásných
dojmů, zážitků a nových poznatků a náladu jim
nepokazilo ani deštivé počasí, které nás provázelo po celý zájezd.
L. Záleská

Divadelní představení Voda pro svět
V německém originále „Wasser für die Welt“.
Tak se nazývalo divadelní představení profesionální skupiny THEVO z Norimberka, které
v pondělí 21. dubna v rámci netradiční výuky
němčiny zhlédli žáci 8.A třídy.
Jak sám název napovídá, jednalo se o hru na
téma voda, globalizace a s tím spojené problémy.
Fiktivní příběh začal v Německu, v prosperujícím
městě, kde však jednoho rána netekla z vodovodu
ani kapka vody. „Co se to děje?“ přemýšlejí
hlavní hrdinové, s nimiž se prostřednictvím nadnárodní společnosti, která chce ovládnout vodní
hospodářství v Jižní Americe, dostaneme až do

Chile. Zde zápletka vrcholí, neboť hlavní hrdinka
je unesena místními aktivisty. Vrátí se ještě někdy
do Německa, domů?
Součástí představení byla rovněž obrazová projekce a tanec. Občas příliš dlouhé dialogy v němčině bránily našim žákům v lepším pochopení
děje. Přesto se na hodinu a půl nechali vtáhnout
do melodie a rytmu cizího jazyka, nechali na sebe
působit správnou výslovnost rodilých mluvčích,
radovali se z pochopených vět a možná se i nechali vyprovokovat k vlastním úvahám a postojům k ožehavým tématům dnešního světa.
PhDr. Hana Sokoltová

Glitter Stars v čele průvodu ve Křtinách
U příležitosti svátku svatého Floriána, patrona
hasičů, se sjelo v neděli 27. května do Křtin několik stovek hasičů z celé jižní Moravy. Oslavy
byly zahájeny dopoledne slavnostním průvodem

zúčastněných sborů dobrovolných hasičů v čele
s mládežnickou dechovou hudbou Bivojanka z Jedovnic a s taneční skupinou Glitter Stars ze Slavkova, která celý průvod přivedla až ke kostelu –
chrámu Panny Marie Křtinské. Průvod byl velkou
přehlídkou hasební techniky, dobrovolných
i profesionálních hasičů, bylo zde k vidění historické koněspřežení, hasičské stříkačky z konce
19. století, technika z minulého století. Od půl jedenácté začala slavnostní mše, při níž byla požehnána zrestaurovaná socha svatého Floriána.
O hodinu později zahájila svým dynamickým vystoupením skupina Glitter Stars ukázky způsobů
hašení požárů historickou technikou. Hasičské
pouti se také zúčastnil hejtman Ing. Stanislav Juránek.
Mgr. Renáta Macharová

překonali mladí herci z našeho dramatického
kroužku v minulém týdnu. V sedmi představeních
pro děti i dospělé porazili nepřítele a hezky pobavili diváky i sebe. Školní tělocvična se tentokrát
proměnila ve vesmírnou loď a planetu Rubín.
Ráda bych dětem poděkovala za jejich výkony
a nadšení. Škoda, že ve Slavkově zmizela ochotnická činnost dospělých. Zájem je velký, ale
z pěkně vybaveného jeviště jsou trosky. Doufám,
že se to změní. Divadlo je pěkný koníček.
Kč

Zazpívej, slavíčku
Čtvrtek 15. května byl pro některé děti ze základních škol vyškovského okresu zkouškou jejich
pěveckého nadání i pevných nervů. 34 vítězů okrskových kol se zúčastnilo 20. ročníku pěvecké soutěže pro žáky základních škol „Zazpívej, slavíčku“.
Naši školu reprezentovaly tři žákyně – Marie
Boubínová, Markéta Husková a Barbora Lónová.
Všechny odvedly pěkný výkon, i když tréma před
náročným publikem a odbornou porotou byla jistě
veliká. Děvčata dobře reprezentovala a přivezla
domů dokonce dvě trofeje. Barbora Lónová zvítězila v kategorii 4. a 5. tříd a Markéta Husková vybojovala 3. místo v nejstarší kategorii pro žáky
druhého stupně. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů ve škole i při zpívání!
(pod)

Šlapanický koniklec
V sobotu 19. dubna oddíl SG TJ Sokol Šlapanice
uspořádal závody ve sportovní gymnastice pod názvem „Šlapanický koniklec“, kterých se zúčastnila
také slavkovská děvčata. Za soupeře měly naše gymnastky Sokol Šlapanice, Znojmo, Bučovice, Brno I,
Drnholec, Přerov a Šitbořice. Závodilo se ve družstvech i jednotlivkyních na třech nářadích: přeskok,
kladina, akrobacie. V kategorii mladších žákyň suverénně vyhrálo naše družstvo ve složení krajských
přebornic: Hudcová Natálie, Macharová Aneta, Šimoníková Eva, Martínková Daniela a nechalo tak za
sebou zkušená družstva jako je Sokol Znojmo či
Sokol Bučovice. V soutěži jednotlivkyň si prvenství
do Slavkova odvezla Aneta Macharová. Slavkovská
děvčata rovněž bojovala v nejmladší kategorii, kde
ve složení Dočekalová Klárka, Macharová Sabinka
a Mannerová Kristýnka, což jsou teprve děvčata
předškolního věku, obsadila cenné třetí místo.
Všem našim reprezentantkám děkujeme za jejich vzornou reprezentaci, rovněž i rodičům, kteří
věnovali větší kus soboty podpoře svých ratolestí
a sportu vůbec.
Mgr. Renáta Macharová

Nadějný matematik
Úspěšní řešitelé školního kola matematické olympiády postupovali i letos do okresního kola, které se
konalo 9. dubna ve Vyškově. Tentokrát „palmu vítězství“ přivezl do Slavkova žák 6. A třídy ZŠ Komenského Václav Mečíř, jehož výkon byl organizátory označen za špičkový. Blahopřejeme k úspěchu
a v dalších soutěžích přejeme mnoho zdaru. (MiL)
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Automechanik junior 2008 – opût
postup do celostátního finále

Barman Imrich Szeif

Simona Langerová, Imrich Szeif

Barmanská soutěž
Dalšího skvělého úspěchu na prestižní barmanské soutěži CARRIBEAN SOFT FABBRI
CUP 2008, která se konala dne 14. 5., dosáhli studenti Integrované střední školy Slavkov u Brna
ve Velkém Meziříčí. Soutěž probíhala v příjemném areálu Hotelové školy Světlá a OA v rámci
tradičního GASTRODNE školy, za prezentace
gastronomických firem.
V soutěži barmanů v kategorii FESTIVAL MÍCHANÝCH NÁPOJŮ měli soutěžící za úkol
v časovém limitu 10 minut připravit v šejkru podle
vlastních receptur 3 druhy drinku po pěti nápojích,
celkem připravit 15 porcí míchaných nápojů. Nejlépe se v této soutěži umístil na 2. místě Imrich

Stejně jako loni naše
škola postoupila 13.
května do celostátního finále soutěže Automechanik junior. Postup vybojoval Michal Moudrý ze
třídy 3.B AUOP. Dokázal
v konkurenci čtrnácti
mladých automechaniků Jihomoravského
kraje získat 2. místo a zasloužený postup.
V Praze, na celostátním finále, mu přejeme
mnoho úspěchů.
isš

Szeif ze 3.B kuchař - číšník, na 6. místě se umístil Jakub Kališ ze 2.B oboru hotelnictví a turismus.
Odborná komise soutěže vyhodnotila v kategorii
„Nejelegantnější projev barmana“ na 1. místě Simonu Langerovu ze 3.B oboru hotelnictví a turismus.
V klasické soutěži MARTINI – BACARDI,
kategorie FANCY LONG DRINK, soutěžící připravovali čtyři porce míchaných nápojů podle
vlastních receptur, které doposud nebyly prezentovány na žádné barmanské soutěži. V této soutěži se velmi dobře umístila Martina Kubínová ze
3.B oboru hotelnictví a turismus, která obsadila
13. místo. Všem blahopřejeme!
isš

Radka Nothartová – 4.B HT

Slavkovské memento 2008

Sportovní dopoledne na ISŠ
Stejně jako loni připravili žáci třídy 3.B HT pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Sekerkové
a paní Táni Uhlířové 17. dubna dopoledne plné her a radosti pro děti všech mateřských škol ve
Slavkově u Brna. Akce s názvem „Cvičíme pro radost“ se vydařila a všem organizátorům byly
odměnou rozzářené oči více jak 150 dětí.
isš

Český den proti rakovině
Dne 14. května proběhl v našem městě ve spolupráci studentů 2. roč. hotelnictví a turismus Integrované střední školy ve Slavkově u Brna
„Český den proti rakovině“.

Již dvanáctkrát uspořádala
Liga proti rakovině veřejnou
sbírku, jejímž cílem je informovat veřejnost o možnostech
prevence rakoviny a získat prostředky na boj proti této zákeřné nemoci. Zhoubné nádory
jsou sice z části léčitelné, ale
daleko důležitější je chránit se
před nimi nebo alespoň přijít k lékaři včas.
Rakovina je časovaná bomba, která tiká
v každé rodině. Kdo četl Evropský kodex proti rakovině a řídí se jeho návrhy a doporučeními, určitě pochopí, jak důležitou roli zde sehrává prevence. Poděkování proto patří všem, kdo tuto akci
finančně podpořili, ale i těm, kdo se na jejím průběhu podíleli.
Mgr. Jana Sekerková

Dne 25. dubna se uskutečnilo v Divadelním
sále Zámku Slavkov – Austerlitz vyhlášení výsledků a předání cen v literární soutěži „Války
dávné a nedávné“, která byla vyhlášena při příležitosti konání 4. ročníku Festivalu literatury
faktu Slavkovské memento 2008. Nad soutěží
převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje,
starosta města Slavkov a velitel Vojenské akademie ve Vyškově.
Naši žáci v kategorii středních škol získali dvě
1., 2. a 3. místo. Předání cen proběhlo za přítomnosti zástupců Klubu autorů literatury faktu,
Československé obce legionářské, vedení školy,
vyučujících a spolužáků oceněných.
Získaná ocenění: 1. místo Radka Nothartová
– 4.B HT, Martin Střeštík – 1.B HT, 2. místo
Marcela Rotreklová – 1.B HT, 3. místo Nikola
Pislcajková – 3.A HT.
isš
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Program ﬁímskokatolické farnosti

Dopis z Indie
Z finančních darů, které farní charita dostává
od našich farníků, posíláme část Nadaci sv. Františka. Tato nadace odesílá každoročně dva kamiony se zdravotními potřebami Misionářkám
lásky, sestrám Matky Terezy do Indie. Od roku
1999 do roku 2007 odeslala 21 kamionů.
Na konci minulého roku jsme od sester misionářek dostali dopis, který uvádíme zkrácený:
„Milí přátelé, děkujeme za vaši pomoc nejchudším z chudých, zejména našim malomocným. Do
našich domovů pro léčení malomocných přichází
každým dnem více a více pacientů. Naše sestry
vedou centra pro léčení v 17 státech v Indii. Distribuce věcí, které v kontejnerech přijdou, je již
ustálená. Největší podíl dostanou centra, kde se
provádějí operace, každý měsíc 150 až 200 operaci. Je mnoho dalších center, která prosí o zdravotnický materiál, proto musíme být velmi peč-

liví v rozdělování a také jim něco poslat. Všude
jsou tyto věci velmi ceněny a jsou tak velkou pomocí, že se všichni neustále ptají, kdy přijde další
kontejner. Jakmile vaše zásilky dorazí, musíme je
dopravit z přístaviště. Pracujeme s našimi pomocníky celou noc, protože kontejnery nesmí ve
dne zajíždět do města. Hned druhý den začínáme
převážet věci do našich center. Všechno musí být
pečlivě spočítáno, zváženo, očíslováno. Mnoho
lidí je zapojeno do této milosrdné práce pro
Boha. Když dostaneme invalidní vozíky, berle
nebo chodítka, jsme dvojnásob šťastní a vděční.
Každý den prosíme Boha za naše příznivce a dobrodince, i vy jste zahrnuti do našich proseb. Prosíme, aby vám Bůh dal sílu pokračovat v tomto
díle milosrdenství, aby vás naplnil svou milostí
a žehnal vám.“ Sestra M. Sudha z Kalkaty, Indie
Farní charita Slavkov u Brna

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Defekt
Jednoho rána se čtyřem studentům strašně nechtělo jít do školy. Nedokázali odolat slunečnému počasí a touze jít jen tak ven. K tomu ke
všemu ještě měli psát test…
„Nemohli jsme ráno přijít, protože jsme měli
defekt,“ omluvili se třídní profesorce, když v poledne vstoupili do třídy. Značně se jim ulevilo,
když se paní profesorka rozesmála.
„Tak tedy – ráno jste test nepsali. Sedněte si
a připravte si pero a papír,“ oslovila je po chvíli,
stále se usmívajíc. Potom počkala, až se usadí
a připraví na otázky. „První otázka: Na které
pneumatice jste měli defekt?“
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„Člověk doplatí více na zaškobrtnutí jazyka
než na klopýtnutí nohou.“ (arabské přísloví)
„Konejte toto: Mluvte každý svému bližnímu
pravdu. Vynášejte ve svých branách pravdu a pokojný soud.“ (Bible – Zacharjáš 8,16)
Církev adventistů s.d. se schází k sobotním
bohoslužbám ve Slavkově na adrese Lidická 307
(sál nad zubní ordinací). Začínáme vždy v 9 hodin
společným studiem Božího slova a od 10.30 h následuje úvaha nad biblickým textem. V měsíci červnu vás zveme na soboty 14. a 28. 6.
Kontakt na tel.: 544 227 308 (kazatel Roman
Mach) http:// www.casd.cz

Pravidelné bohosluÏby ve farním kostele: nedûle 8.30 a 18.00 (od
22. 6. v 19.00), úter˘ 18.00 bohosluÏba pro dûti, ãtvrtek 7.00,
pátek 18.00, sobota v 7.30.
Svatourbanské hody ve Slavkovû, nedûle 1. 6. prÛvod a m‰e sv.
v 9.30
M‰e sv. v penzionu ãtvrtek 5. 6. v 8.00
Svátost smíﬁení ãtvrtek 5. 6. kostel 18.00 – 19.00
Náv‰tûvy nemocn˘ch v pátek 6. 6. dopoledne
Modlitba první soboty 7. 6. v 7.30 (rÛÏenec, m‰e sv.)
III. farní den nedûle 22. 6. program v zámeckém parku (14–18 h)
Úﬁední hodiny na faﬁe:
stﬁeda 9.30–12.00 h, pátek 15.00–17.00 h
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz, www.farnostslavkov.cz

Zveme vás

na III. farní den
Neděle 22. června zámecký park, 14–18 h
14 h Vystoupení folkového písničkáře
Slávka Janouška
15.30 Hry a soutěže pro děti
16.30 Folkrockový koncert Richarda Čanaky
s kapelou F.B.I.
Vstup zdarma, občerstvení připraveno.

Pozvánka na koncert
Vážení příznivci komorní hudby, přijměte, prosíme, pozvání na koncertní vystoupení Smyčcového komorního souboru při ZUŠ v Rousínově pod vedením Michala Terebieniece,
v úterý 24. června v 15.30 hod. na faře Církve
čsl. husitské, ul. Jiráskova 959, Slavkov u Brna.
V programu zazní skladby starých mistrů
(vstupné dobrovolné).
Za CČSH vás zve
Milan Vostřel, farář
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Co krásnějšího je na světě, než růže, která rozkvete, co krásnějšího, nežli
žena, která bude věčně ctěna. Naší mamince, babičce, prababičce vše nejlepší
– ať přání naše její srdce potěší. 80 let je mezi námi, snad v pěti dětech život ji
vše hezké vrátí. Zdraví ať stále oplývá, k dobré náladě láska rodiny přispívá.
Děkujeme za vše, čím pro nás jsi, za oběti matky, rady babičky.

Dne 4. června 2008 oslaví své 80. narozeniny paní

ZDEŇKA HERMANOVÁ
Z celého srdce přejí: dcera Dana s rodinou, syn Josef s rodinou,
syn Oldřich s rodinou, syn Jiří s rodinou, vnoučata a pravnoučata.

17

Opustili nás
Růžena Uhlířová (84)
Josef Pavéska (79)
Marie Šafránková (95)
Miloslav Kachlík (80)
Jozef Monček (60)
Růžena Vránová (78)
Anna Lovasová (76)
Jindra Holcová (78)
Zdeňka Kocourková (87)

16. 4.
16. 4.
24. 4.
2. 5.
10. 5.
11. 5.
12. 5.
15. 5.
19. 5.

INZERCE

Blahopřání
Ať kvítí na cestu sype se Ti, ať každé přání splní se Ti.
Ať oči Tvé štěstím září, ať kvete úsměv na Tvé tváři.

Dne 11. června oslaví své životní jubileum 80 let pan

AUGUSTIN KUČERA
Všechno nejlepší, pevné zdraví, spokojenost a všestranný elán
Ti do dalších let přeje dcera Olga s manželem Radomírem,
synové Karel a Gusta, vnoučata a pravnoučata.
Vzpomínka
Dne 10. ledna 2008 jsme ztratili milovaného syna, pana

PETRA ODEHNALA
Dne 15. května 2008 by oslavil své 28. narozeniny
S láskou vzpomínají rodiče, Monika se synem, sestra s rodinou a babička.
Zároveň bychom chtěli poděkovat všem kamarádům za velkou podporu
v nejtěžších chvílích.
Vzpomínka
Odešel od všeho, co měl rád, pro co žil a pracoval.
Dne 20. května uplynul 1 rok, co nás navždy opustil pan

GUSTAV ŠTŮSEK
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka, děti s rodinami
a vnoučata Adéla, Tomáš, Martin, Kateřina a Valentýna.
Vzpomínka
Dne 23. května 2008 uplynulo deset roků od úmrtí pana

KARLA KUBÍNKA
S láskou a úctou vzpomínáme a přátelům a známým
za tichou vzpomínku děkujeme.
Manželka a dcery s rodinami.
Vzpomínka
Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 27. května 2008 by oslavil 80. narozeniny náš tatínek a dědeček, pan

VLASTIMIL VRÁNA
ze Slavkova u Brna
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.
Vzpomínka
Dne 2. června 2008 uplyne 1 rok od úmrtí paní

ANNY CUPÁKOVÉ
S láskou a úctou vzpomíná manžel s rodinou.
Vzpomínka
Již není mezi námi, není slyšet jeho hlas. Nám zůstalo jen vzpomínání na toho,
kdo rád žil, pracoval a měl nás rád.

Dne 21. června vzpomeneme 1. smutné výročí, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec, dědeček a pradědeček, pan

ÚKLIDOVÁ FIRMA hledá ženy pro úklidy RD
v okolí Brna a Slavkova na dopoledne. Tel.
605 414 856.
PROVÁDÍME čištění kočárků, koberců, sedaček, pravidelné úklidy RD, mytí oken. 10 let
praxe, spolehlivě, kvalitně. Tel. 605 414 856.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu na plastová
a eurookna. Tel. 604 863 437, 544 220 577,
Lubomír Remiáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
KOUPÍM ruské digitální hry – Vlk, jen počkej,
Chobotnice, Kuchař apod. Tel. 604 706 900.
ZHUBNĚTE ZDRAVĚ, bez diet a navždy.
Poradentví ZDARMA. www.hubni.eu. tel.:
776 085 308.
KOUPÍM HOTOVĚ pěkný RD nebo byt.
Pozdější stěhování možné. Prosím nabídněte T.: 775 674 572 i SMS.
RESTAURACE Bonaparte přijme na HPP
i brigádně servírky/číšníky. Tel. 775 734 605.
FIRMA VE SLAVKOVĚ U BRNA hledá do
HPP pracovníka (pracovnici) na přípravu
a projektování pozemních staveb. Podmínkou: min. SPŠ stavební – pozemní
stavby. Práce na PC v ACAD. Kontakt
www.stavbyaprojekty.cz.
NABÍZÍM PRONÁJEM obchodních prostor
60 m2 nebo 120 m2 ve Slavkově u Brna (u náměstí) vhodné jako kanceláře, vzorkovna, ordinace, služby… Info na tel.: 737 867 922
nebo večer 517 374 306.
PRODÁM ROD. DŮM v Křenovicích, přízemí 2pokoj. byt + místnost 30 m2 pro obch.
činnost nebo garáž – samostatný vchod.
V patře 4pokojový byt. Dvorek se zahrádkou
200 m2. Cena dohodou. Tel. 722 600 355.
INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA vyhlašuje výběrové řízení na pozici asistenta/ky
ředitele školy, s nástupem od 1. 9. 2008. Podrobnosti a požadavky jsou uvedeny na
www.iss-slavkov.cz

Slavkovsk˘ zpravodaj
si mÛÏete pﬁeãíst na internetu:

www.bmtypo.cz

JAROMÍR ŠOLC
ze Slavkova u Brna
Za tichou vzpomínku děkují manželka Anna,
děti Milan, Jaromír, Zdena a Anna.

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

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Fotbal v červnu
Soutěžní ročník 2007/2008 končí v červnu těmito mistrovskými zápasy:
A mužstvo
Ne 3. 6., 16.30 h., SK Šlapanice–SK Slavkov
So 14. 6., 16.30 h., SK Slavkov–So Lanžhot
B mužstvo
So 7. 6., 14.30 h., Slavkov B–Otnice B
Ne 15. 6., 16.30 h., Heršpice–Slavkov B
St. a ml. žáci
So 7. 6., 9 a 10.45 h., Čebín–Slavkov
So 14. 6., 10.30 a 9 h., Rousínov–Slavkov
Dorost a přípravka ukončili soutěže již v květnu.
VV SK Slavkov u Brna děkuje všem hráčům za
předvedené výkony, trenérům a funkcionářům za jejich obětavou práci a také všem sponzorům i fanouškům za jejich přízeň! A na městském stadionu se zase
sejdeme asi v polovině srpna, kdy bude zahájena podzimní část soutěžního ročníku 2008/2009.
rs

Pozvánka

na Babské hody
V sobotu 21. června v restauraci Gól ve Slavkově na Zlaté Hoře ve Slavkově.
Program: Od 14 hodin – průvod ulicemi města k radnici
V 16 hodin – předání „babského práva“
Od 19 hodin – taneční zábava v restauraci Gól
K tanci a poslechu hraje Zámecká dechová kapela
Srdečně zvou ženy-stárky

Legendární skautská mohyle Ivančena v Beskydech.

Pozvánka
na festival KŘENOVICKÝ RAKOVEC a folklorní festival POD KŘENOVSKÓ MÁJÓ.

Jaro ve slavkovském Junáku
AVKOV
U
SL

JUN
Á

NA
BR

V uplynulých měsících se uskutečnilo několik akcí, o kterých jsme čtenáře zatím neinformovali.
Již v únoru se konal střediskový Karneval,
letos v prostorách tělocvičny ZŠ Tyršova. V průběhu celé zimy mohli členové oddílů tělocvičnu
jednou týdně navštívit a zahrát si sportovní hry.
Dvakrát jsme také pobývali na chatě v Nížkovicích. Jeden víkend zde strávili skauti a vlčata,
v polovině března pak proběhla výprava pro starší
skautky a skauty. Program přizpůsobený věku
účastníků probíhal po oba víkendy v chatě,
a pokud nám počasí přálo, vyrazili jsme také na
výlety do okolí (Jalový dvůr, pomník letců 2. světové války).
Koncem března měly místo v kalendáři tradiční závody Junácký slunovrat. Letošní 18. ročník nesl přiléhavé pojmenování „SAFARI“, přestože nám slavkovské podnebí nadělilo spíše
chladný den.
•
V dubnu jsme uspořádali další ročník Sběru
železného šrotu., na konci měsíce pak členové 4.
a 1. oddílu vyrazili na víkend do Beskyd k legendární skautské mohyle Ivančena.
K

Skauti z Jedničky začali plnit úkoly odborky
Cyklistika, a tak k některým akcím přibrali
i jízdní kola.
Několikrát vyrazily téměř všechny oddíly na
Pálavu a do nedalekého Mikulova. Skautky prožily celý víkend v Mikulově a na přilehlých kopcích, skauti pak tamtéž vyrazili na jednodenní výpravu v polovině května. Vlčata se tamtéž
zúčastnila krajského kola celostátního Závodu
vlčat a světlušek. V souboji téměř 30 hlídek
Slavkované obsadili 4. místo. Gratulujeme!
•
Alespoň krátce chceme pozvat občany našeho
města na Odpoledne s Junákem, které bude součástí programu akce Dny Slavkova. Přijďte za
námi na Palackého nám. v neděli 1. června
(14–17 hod.)
Aktuality z činnosti oddílů najdete na internetu – www.berusky.estranky.cz a www.skautislavkov.org.
•
Děkujeme firmám a občanům, kteří podpořili
výše uvedené akce, stejně jako rodičům a bývalým členům za pomoc při Sběru železného šrotu.
Vedoucí oddílů Junáka Slavkov

Obecní úřad Křenovice, DFS Křenováček,
SDH Křenovice a skupina Careta si vás dovolují
srdečně pozvat na 6. ročník folk & country & bluegrassový festival KŘENOVICKÝ RAKOVEC,
který se uskuteční v sobotu 31. května od 14 h
v Křenovicích v areálu Orelská. Účinkují: Roman
Horký a KAMELOT (Brno), Hrnek (Ostravsko
– folk), Goodwill (Ostravsko – bluegrass), LaMancha (Slavkov u Brna – folkrockový bigbeat),
Pocity (Brno – folk), Yantar (Břeclav – folkrock),
Careta (Křenovice – folk) a další. Festival zakončí
kapela Sedlo z Brna již tradičním country bálem.
Během celého odpoledne bude probíhat dětský
den s turistickým oddílem Tuláci z Křenovic.
Dále vás zveme na 23. ročník folklorního festivalu POD KŘENOVSKÓ MÁJÓ. Akce se uskuteční v neděli 1. června od 14.30 h. v Křenovicích
v areálu Orelská. Účinkují soubory – dětské: Křenováček – Křenovice, Malá Jasnka – Vsetín, dospělé: Křen – Vyškov. Hlavní program je věnovaný
45. výročí založení folklorního souboru Křenováček a 25. výročí folklorního souboru Křenovák.
Kﬁenováãek
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O smírčích křížích a dalších kamenných památkách (5)
O PYTLÁCÍCH
V lesích u Kobeřic se nachází nenápadný
pískovcový pomníček o rozměrech přibližně
38 x 31 x 14 cm. Kamenná deska nese na přední
straně nápis, který připomíná zastřelení myslivce
pytláky:
+
JOANNES:
ORLITCKI:
BIL 1759 RO
KU DNE 5. DU
BNA BIL R.S.
OD R. M. K.
Obětí pytláků byl
údajně myslivecký příručí
z kobeřické myslivny „Na
Pinduli“. Následující pověst pochází z kroniky obce
Milešovic.
„V Žarošicích bydleli 3 pytláci, jejichž jména počínala písmeny R. M. K. Neradi pracovali. Nejraději
se toulali po lesích a sklízeli tam, kde neseli a nesázeli. Okolní hajní je už však dobře znali a dávali
na ně všude pozor. Pytlákům se dařilo stále hůře.
Když viděli, že jim v žarošských a damborských
lesích pšenice více nekvete, přenesli svoji činnost do
vzdálenějších lesů koberských, kde je hajní ještě neznali. Lesy ty byly sice pro ně vzdálenější, zato ale
zvěř na té straně mívala větší klid, a proto se jim při
pytlačení nad pomyšlení dobře dařilo. To však trvalo pouze krátký čas.
Tenkráte býval v Kobeřicích hajným pan Orlický.
Ve vesnici dobrý, klidný člověk, ale jak vstoupil do
lesa, do svého království, byl pravým Orlickým –

orlem, kterému nic neušlo. Proto také brzy pozoroval,
že nejen zvěř jemu svěřená je plašší, ale také že počet
její se stále menší. Při dřívějších pochůzkách lesem vídával srny, králíky a jinou zvěř na pastvě, v poslední
době však nebylo vídati ničeho. Z toho jako zkušený
myslivec usoudil, že má ve svém revíru škodnou.
Od té chvíle neměl ve dne v noci pokoje. Kdyby
slunce a měsíc mohly na své pouti nahlédnouti do
všech houštin a skrýší jemu svěřeného lesa, byly by ho
zastihly ve stálém pozorování toho, co se v lese děje.
Tak se mu podařilo přijíti brzo pytlákům na stopu.
Žarošičtí pytláci však byli už také svého řemesla
tak znalí, že brzy poznali, že hajný Orlický přišel na
jejich činnost. Umínili si tedy, že se jej stůj co stůj,
třeba i za cenu vraždy, zbaví, aby měli v revíře, kde
se jim tak dobře počalo dařiti, volnou ruku.
Jedné měsíční noci vypravil se zase hajný Orlický na svoje pozorovací místo. Čekal dlouho přes
půlnoc, až pojednou uslyšel v protější stráni podezřelý šustot, jako by se někdo křovinami prodíral.
Brzy nato uviděl, pokud to bylo v měsíčním světle
v houštinách možné, lidskou postavu s puškou
v ruce. Poznal, že je to pytlák a zdálo se mu, že nic
netuší. S namířenou puškou jej vyzval, aby odhodil
zbraň a vzdal se mu. Vtom však kdesi za ním padla
rána a on pocítil, že je těžce zasažen. Uvědomil si
ještě, že pytlák před ním byl asi jen léčkou, zatímco
jiní naň číhali zezadu. Potom počal pomalu ztrácet
vědomí, až upadl do mdlob.
Zatím pytláci, vidouce jej ve mdlobách, domnívali se, že je mrtev, a zmizeli v lesních houštinách.
Hajného Orlického přivedla k vědomí až ranní
rosa. S velkou námahou si ovázal kapesním šátkem

ránu a plazil se pomalu údolím ke Kobeřicím. Dostal se až na louku, kde jej našel jeden koberský
sedlák. Hajný jej prosil, aby mu přivedl kněze, ježto
tušil svůj blízký konec. Kněz se ihned vypravil na
místo, kde těžce raněný ležel, a když jej zaopatřil
svátostmi umírajících, vydechl hajný naposled.
Na památku toho bylo místo, kde hajný zemřel,
označeno dřevěným křížem, který byl stále obnovován. Dnes stojí na tom místě železný kříž na kamenném podstavci.
Kdo označil pamětním
kamenem místo, kde byl
hajný smrtelně raněn, není
známo. Patrně tak učinili
lesní zaměstnanci, druhové
nešťastného myslivce.“
Vyobrazení kamene podle A. Procházky
Podle řídícího učitele Aloise Procházky památník
postavili pravděpodobně sami pytláci, kteří tak
chtěli ulehčit svému svědomí. Protože se však obávali trestu, úmyslně vytesali do kamene neúplný
popis události. Text sice udává přesné datum
i jméno oběti, ale záměrně zamlčuje, co se přesně
stalo. Lze jen souhlasit s tvrzením, že kdyby nápis
pořídili příbuzní mrtvého, zněl by určitě jinak.
Vysvětlení zkratky R. S. v předposledním řádku
nápisu jsem v literatuře nenalezl. Je-li však pověst
alespoň zčásti pravdivá, mohla tato zkratka znamenat „ručnicí střelen“.
Matouš Jirák
kamenne.pamatky@centrum.cz

Motoklub Austerlitz
Na konci dubna se konala valná hromada
s nadpoloviční přítomností členů klubu. Z obsahu
jednání vedle samozřejmého zhodnocení uplynulé sezony je nutno zveřejnit, že nezaplacením
příspěvku do 31. května může být zrušeno členství v MK. Dále byl schválen nový provozní řád
pro juniorskou trať u LIKOsu s platností od 5.
května 2008. Kdo chce trať používat, musí si dát
vystavit novou průkazku u pana J. Novoměstského v prodejně motopříslušenství v Tyršově
ulici.
Motoristická sezona se již naplno rozběhla.
Třináctiletý Lukáš Michalčík absolvoval další terénní závody: v Kroměříži obsadil pěkné 4. místo
a v Bánově nad Bebravou 6. místo. S těmito výsledky jsme spokojeni, neboť je na začátku své
nadějné kariéry. Také Kája Májek se zúčastnil

JINLONG CLUB

ČERVEN

Kavárna – Bar – sportovní centrum

Rezervace:
Tel. 544 221 122
Mob. 775 734 606
6. 6. DJ PeeJay – Freeparty
7. 6. DJ PeeJay – Freeparty
14. 6. DJ Jabko / Rockotéka / New metal,
Rock, Pop, metal
20. 6. DJ Jaroš Petr / Oldies music
staré pecky, pro večerní pohodu
21. 6. DJ Pája in the mix – Dance mix party
28. 6. DJ Jabko / Rockotéka / New metal,
Rock, Pop, metal
Foto z akcí na www.jinlong-club.cz

testování v Německu. Dvacátého sedmého dubna
jel první závod a ze čtyřiapadesáti závodníků
skončil na 26. místě. V neděli 28. května měl
druhý závod Oschersleben ze seriálu IDM,
o jehož výsledku nemáme do uzávěrky našeho
měsíčníku ještě zprávu. Snad jeho produkční
honda bude s dalším vylepšením výkonnější.
Opět mu držíme palce.
Rád se zmiňuji o VI. ročníku závodu silničních motocyklů pod názvem Slovácký okruh, jenž
se konal 10. a 11. května ve Starém Městě u Uherského Hradiště v provedení 4. třídy Klasik – 175
ccm, 250 ccm, 350 ccm, nad 350 ccm a Volné –
Supermoto + 125 a 250 ccm. Nádherné a hodnotné závody doplnilo téměř letní počasí. Této
akce se zúčastňuje každoročně řada slavkovských
závodníků.

Dovolte mi ještě, abych připojil poznámku o jednom z nejstarších a snad i nejzkušenějších žijících
motozávodníků panu Františku Mrázkovi, zvaném
FRENKY. Pan Mrázek se stal v roce 1962 mistrem
Československa ve třídě 350 ccm. Od roku 1966
začal závodit v Severní Americe. Po emigraci v roce
1968 získal kanadské občanství. Zpět do vlasti se
vrátil po osmdesátém devátém. Ve své dlouhé jezdecké kariéře se stal dvacetinásobným mistrem Kanady a dvanáctinásobným mistrem Spojených států.
Od začátku kariéry najezdil 1910 závodů a z toho
1281 vítězných. Desátého května startoval F. Mrázek na stroji triumph ve Slováckém okruhu a dojel
jako čtvrtý. Je to obdivuhodný výkon a vzor vitality
tohoto dvaasedmdesátiletého muže. Pan Mrázek
přijal mé pozvání na besedu v Zámecké vinárně.
Termín besedy včas oznámíme.
J.M.
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

V plné svěžesti oslavil stovku pan Stanislav Spáčil. Vlevo
s oceněním od plukovníka J. Zůny, vpravo v kruhu rodiny
a gratulantů před svým domem v Křenovicích.

Pocta válečnému veteránovi
Dne 24. dubna 2008 se dožil 100 let
pan Stanislav Spáčil z Křenovic, veterán 2. světové války podle Osvědčení
č. 255 a č. 170. V den oslavy svých narozenin přijal pan Spáčil z rukou ředitele
Ředitelství výcviku a doktrín Krále Jana
Lucemburského ve Vyškově plukovníka
gšt. Ing. Jaromíra Zůny, MSc., pamětní
odznak Krále Jana Lucemburského.
V průběhu 2. světové války se účastnil
odboje, organizovaném odbory v Brně,

odkud byl nucen před Němci odejít do
Zlína k firmě Baťa, kde v odbojové
činnosti pokračoval.
Do důchodu odešel v roce 1972
a v různých odborných profesích pracoval ještě až do svých 80 let. Celý
svůj život prožil skromně v Křenovicích a jako první muž se ve 300leté
historii obce, doložitelné matrikami,
dožívá 100 let.
Pavel Kočvara

Pták roku 2008 – racek chechtavý
Přestože v našem nejbližším okolí rackové nehnízdí, tento druh racka pravidelně v našem okolí
protahuje, za mírné zimy se objevuje u nezamrzajících, většinou říčních
vod. V našem okolí lze
spatřit i jiné druhy racků,
nejčastěji větší racek
stříbřitý a jemu velmi podobný racek bělohlavý.
Racek chechtavý byl zařazen v posledních létech do
kategorie zranitelný druh
v Červeném seznamu
2003. Je to druh silně ubývající. Stavy těchto racků
se začaly zvyšovat v polovině minulého století, maxima dosáhly počátkem
osmdesátých let. V blízkém okolí na Novomlýnských nádržích ještě počátkem devadesátých let
hnízdilo téměř 20 000
párů, v roce 2003 již jen
5000 párů. Několik kolonií je na rybniční soustavě na řece Kyjovce od Dubňan po Hodonín.
Zvláště Jarohněvický rybník poskytuje zajímavou podívanou do kolonie hnízdících racků na
nedávno zbudovaných ostrůvcích na rybníce. Při
přiblížení k hnízdišti na zemi se rackové ozývají
velmi agresivním křikem. Rackové mají bohatý
repertoár hlasů, neustále se ozývají i na zimovištích.
Naši rackové jsou ptáci tažní, početným
kroužkováním bylo zjištěno jejich zimoviště
u středomořských pobřeží, nejvzdálenější zpětná
hlášení pochází z Portugalska, Alžírska a Ma-

roka. U nás zimující a protahující rackové pochází ze skandinávských zemí, také z Polska, Běloruska nebo z Pobaltí.
Velkou část potravy
rackové nacházejí na polích, především při zemědělských pracích, z půdy
vybírají vše živé, od drobných obratlovců přes žížaly až po mravence. Naučili se nacházet potravu
i na skládkách odpadů.
V letním období je u nich
zastoupena i potrava rostlinná. Zajímavostí je jejich
pravidelný příjem třešní.
Sbírají zralé plody za letu
přímo ze stromů, na polích
sbírají i obilí. Ve městech
jsou přikrmováni nejrůznější potravou, kousky starého pečiva dokážou
velmi obratně chytat i ve
vzduchu.
Velmi zajímavé je pozorovat jejich tok, kdy se
ptáci uklánějí, přešlapují na místě, roztahují letky
i ocas, pokyvují hlavami do stran a vše doprovází
tichým hlasem. Hnízdění v koloniích přináší rackům mnoho výhod, společně dokážou zahnat
predátory společnými útoky a ohlušujícím křikem. Však v jejich koloniích hledají hnízdiště
i jiné druhy vodních ptáků.
S racky se setkáváme na každém mořském pobřeží nebo i ve vnitrozemských přístavech. Vzbuzují v nás pocit volnosti a svobody, přispívá
k tomu i jejich elegantní let. Mezi lidmi se řadí
k velmi známým ptákům. Milan Hrabovský

AMERICK¯ GANGSTER. RUSSELL CROWE, DENZEL WASHINGTON. Souboj neúplatného policisty a kriminálního bosse,
kter˘ vládne newyorskému drogovému podsvûtí – podle skuteãné události.
RAMBO: DO PEKLA A ZPùT. SYLVESTER STALLONE, JULIE
BENZ. âtvrt˘ díl série nás zavede do jihov˘chodní Asie, kde se
stárnoucí Rambo usadil.
JÁ LEGENDA. WILL SMITH, ALICE BRAGA. Impozantní akãní
dobrodruÏství plné znepokojiv˘ch zábûrÛ vylidnûného Manhattanu.
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ. Oblíbení hrdinové se koneãnû prozpívali aÏ na filmové plátno a jejich první celoveãerní film nabízí úÏasné dobrodruÏství plné rytmÛ a zábavy!
NA VLASTNÍ NEBEZPEâÍ. JI¤Í LANGMAJER, FILIP BLAÎEK,
MIROSLAV KROBOT. Vzru‰ující souboj s divok˘m pﬁírodním
Ïivlem, samozvan˘mi stráÏci zákona i hranicemi vlastních moÏností.
¤Í·E HRAâEK. DUSTIN HOFFMAN, NATALIE PORTMAN. Kdo
uvûﬁí, mÛÏe vidût zázraky.
DRAâÍ VÁLKY. Armáda gigantick˘ch monster je pﬁipravena
smést ze zemského povrchu na‰i civilizaci. Podaﬁí se, aby povûstn˘ jaz˘ãek vah pﬁeváÏil na stranu lidstva?
ODSOUZEN K SMRTI. RON ELDARD, TIL SCHWEIGER, CHRISTOPHER PLUMMER. Spravedlnost nûco stojí… ale na odplatu není nikdy pozdû.
HALLOWEEN. Úspû‰né znovuzrození jednoho z nejslavnûj‰ích hororÛ novû odhaluje pozadí patologicky naru‰ené mysli
a oslovuje jak nové diváky, tak i fanou‰ky pÛvodní série. ReÏisér Rob Zombie obrací ãas a pátrá po pÛvodu ãistého zla jménem Michael Meyers.
OSTROV ZTRACEN¯CH DU·Í. Souboj na Ïivot a na smrt se silami zla, které zaãínají ovládat celé mûsteãko.
CHYËTE DOKTORA. TATIANA VILHELMOVÁ, MICHAL MALÁTN¯. Celkem tﬁikrát se s hlavním hrdinou vrátíte na stejné
místo jednoho dne a tﬁikrát se spolu s ním nebudete staãit
divit, co v‰echno se mÛÏe stát.
POKÁNÍ. JAMES McAVOY, KEIRA KNIGHTLEY. Spojila je láska.
Rozdûlil je strach. Zbyla jim nadûje.
PAST¯¤. JEAN CLAUDE VAN DAMME. Agent pohraniãní stráÏe
bojuje s pa‰eráky heroinu.
NEZLOMNÁ VÒLE. Poutav˘ pﬁíbûh zaloÏen˘ na historick˘ch
faktech, kter˘ vedl v roce 1833 k vyhlá‰ení zákona zakazujícím otroctví.
BLUEBERRY. VINCENT CASSEL, JULIETTE LEWIS, MICHAEL
MADSEN. Pronásledování vraha se mûní v mystickou cestu
plnou tajupln˘ch rituálÛ a halucinaãních vizí…
BRATRSTVO KAMENÒ. MONICA BELLUCCI. Adoptovan˘
mongolsk˘ chlapec patﬁil ve svém kmeni k vyvolen˘m jedincÛm, a proto se kolem nûho dûjí divné vûci. Jak˘ je jejich
pÛvod?
POSEDLÉ TANCEM. âtyﬁi holky a jeden cíl – vítûzství v taneãní
soutûÏi. Jejich cesta za vítûzstvím, plná blázniv˘ch situací, pobaví i vás.
ZTRACEN¯ POKLAD TEMPLÁ¤SK¯CH RYTÍ¤Ò 2. Skupina
dûtí se vydává po stopách tajemného stﬁedovûkého pokladu
templáﬁÛ. Nejsou v‰ak jediní, kdo po nûm pátrají.
P.S. MILUJI Tù. HILARY SWANK, GERARD BUTLER, LISA
KUDROW. Po smrti manÏela ãeká Holly série dopisÛ a rok
pln˘ neobyãejn˘ch dobrodruÏství, které ji pﬁed svou smrtí pﬁipravil manÏel.
10 POLOÎEK A MÉNù. MORGAN FREEMAN, PAZ VEGA. Dva
lidé ve správn˘ ãas na správném místû. Pﬁidejte se i vy ke dvojici náhodn˘ch znám˘ch a jejich pohodovému pﬁíbûhu.
9. ROTA. Strhující váleãn˘ velkofilm o hrÛzách ruské intervence v Afghanistánu. Syrové zobrazení války od v˘cviku po
tvrdé nasazení ve váleãném konfliktu.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

si mÛÏete pﬁeãíst na internetu:

www.bmtypo.cz

5/2008

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

21

okénko

Rady do zahrady – červen
Pranostika: Jasno-li o Božím těle, dobrý rok čekejme směle.
Červen by měl být bohatý na vláhu. Začínají naplno dozrávat třešně, jahody, angrešt, koncem měsíce pak rané odrůdy černého, červeného a bílého
rybízu a první maliny. Mohutné stromy třešní se
zdravými plody doporučujeme zmladit (sesadit nedostupné vrcholy řezem), větve opatrně spustíme
po provaze na zem a tam je pohodlně očešeme.
Stromy a keře, které dobře nasazují úrodu přihnojujeme rychle působícími hnojivy. V chudších
půdách se osvědčuje půdní závlaha vodou s rozpuštěnými hnojivy jednosložkovými nebo kombinovanými, kdy zavlažujeme raději méně často, ale
vydatněji. Vylamujeme postupně ještě nevyzrálé
vlky na starším dřevě zmlazených stromů. Dosud
nezdřevnatělé, ale perspektivní letorosty upravíme
do žádoucí polohy vyvazováním nebo rozpěrkami.
Prosvětlíme koruny broskvoní časně letním řezem.
Provádíme podlom u vinné révy. Odstraňujeme
nežádoucí obrost na kmíncích a vylamujeme pře-

bytečné letorosty. Vlivem počasí může docházet
k rozvoji houbových chorob. Je proto třeba věnovat velkou pozornost ochraně proti plísni révy
vinné (KUPRIKOL 50, CUPROXAT SC nebo RIDOMIL, POLYRAM WG, QUADRIS aj.) před
a po kvetení révy a pak podle infekčního tlaku
a padlí (SULIKOL K, DISCUS, HORIZON 250
EW a IQ CRISTAL)
Tak jak zelenina roste a vyvíjí se plody, tak se
vlivem počasí začínají objevovat houbové choroby
a chutná i živočišným škůdcům. Aby ztráty na
úrodě byly co nejmenší musíme provádět ochranu.
Zpočátku mechanickou, a pokud stav překročí
únosnou mez, zasáhneme chemicky. Uvádím některé známější přípravky na ochranu zeleniny,
brambor a vinné révy s použitím na určité druhy
škůdců. Poznámka OL znamená OCHRANNÁ
LHŮTA a počet dní, kdy by se neměla ošetřená
plodina používat a ani vstupovat do porostů. Přípravky jsou uvedeny orientačně. Dávkování je
uvedeno na návodu k použití nebo na etiketě.

Houbové choroby:

Žraví škůdci:

ACROBAT MZ OL 7 – plíseÀ okurková OL 7, plíseÀ rajãete OL 21,
plíseÀ cibule OL 14.
ALIETTE 80 WP OL 3 – plíseÀ okurková.
CURZATE K OL 3 – plíseÀ okurková.
CUPROXAT SC – plíseÀ vinné révy.
RIDOMIL PLUS 48 WP – OL 3 plíseÀ okurková, plíseÀ vinné
révy.
RIDOMIL GOLD MZ 68 WP – OL 3 – plíseÀ rajãete.
BIOTON – padlí okurkové.
DISCUS – padlí vinné révy.
SULIKOL K – OL 3 – padlí okurkové, padlí rajãete, padlí vinné
révy.
ROVRAL FLO ( 50 WP) – OL 3- ‰edá hniloba okurky, fuzarioza
( hniloba) ãesneku, skládkové choroby.
IQ CRISTAL – padlí vinné révy.
HORIZON 250 EW – padlí vinné révy.
KUPRIKOL 50 – OL 7 – plíseÀ rajãete, plíseÀ cibule, plíseÀ vinné
révy.
BRAVO 500 SC – plíseÀ rajãete OL 7, plíseÀ cibule OL 14.
QUADRIS – plíseÀ vinné révy.
CHAMPION 50 WP – plíseÀ cibule OL 7.
POLYRAM WC – plíseÀ vinné révy.
RIDOMIL MZ 72 WP – plíseÀ cibule OL 14.

BIOOL – molice skleníková, m‰ice, svilu‰ka chmelová.
PIRIMOR 25 WG –OL 3 - m‰ice.
LEPOVÉ DESKY – Ïluté – molice, m‰ice.
modré – tﬁásnénka skleníková a zahradní.
MOSPILAN 20 SP – m‰ice OL 0, mandelinka bramborová OL 14.
NEUDOSAN – bûlásek zeln˘, svilu‰ky, osenice polní.
SUMITHION SUPER – OL 21 – kvûtilka cibulová, houbomilka
ãesneková, kvûtilka zelná.
FERRAMOL SCHNECKENKORN – plÏi, slimáci, plzáci.
MESUROL SCHNECKENKORN – plÏi, slimáci, plzáci.
VANISCH SLUG PELETS – plÏi, slimáci, plzáci.
DUSIKATÉ VÁPNO – plÏi, slimáci, plzáci.
BIOBIT FC – bûlásek zeln˘.
DECIS EW 50 – vrtalka pórová OL 10, mandelinka bramborová
OL 14, osenice polní OL 10, dﬁepãíci.
SULKA – háìátko zhoubné.
CALYPSO 480 SC – mandelinka bramborová OL 14.
VAZTAK 10 EC (SC) – mandelinka bramborová, osenice polní.
BANCOL – mandelinka bramborová.
REGENT 800 WG – mandelinka bramborová OL 14.

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

Účastníci rekondičního pobytu pro diabetiky v lázních Luhačovice. Vpravo otevírání pramenů.

Fotografií dole na straně se vracíme do květnových dní, kdy jsme prožili celý týden na rekondičním pobytu pro diabetiky v lázních
Luhačovice. Zúčastnili jsme se otevírání pramenů, užili si lázeňské procedury, dostalo se nám
poučení jak se správně stravovat a jak si měřit
a kontrolovat glykémii. Diabetici musí změnit
stravovací návky a počítat si množství sacharidů
pomocí výměnných tabulek, ale musí se také více
pohybovat, aby si udrželi optimální hmotnost
a dobrou kondici do vysokého věku. Proto jsme
znovu připravili letní pohybovou aktivitu. Bude to
cvičení s plaváním na letním koupališti pod vedením Mgr. Jany Sekerkové.
Překrásný areál koupaliště, voda a sluníčko
blahodárně působí na každého. Začínáme už
v pondělí 30. června v 9.30 hod. a pokračujeme
za pěkného počasí vždy v pondělí a ve čtvrtek dopoledne. Pro diabetiky a seniory za spolupráce
Technických služeb bude připravena zvláštní permanentka se slevou. Ve dnech 20.–22. června
pořádáme pro rodiny s diabetickými dětmi
setkání ve Sloupu v Moravském krasu.
O prázdninách si s námi můžete přijít zahrát
pohodovou, nenáročnou hru s kovovými koulemi
– pétanque. Hrací soupravy máme, mohou hrát
i zdravotně postižení občané. Za příznivého
počasí nás najdete každou středu od 17 hodin
v zámeckém parku u fontány. Jak jsme již
oznámili, pořádáme také ozdravný pobyt k moři
do Itálie v termínu 5.–14. září.
Máme ještě několik volných míst do přímořského střediska Marcelli di Numana, kde je
průzračně čistá voda, krásné okolí na procházky.
V ceně 4900 Kč je zahrnuta cesta autobusem,
ubytování 7 nocí v apartmánech pro 4 osoby s vybavenou kuchyní, sprchou a WC, pojištění,
služby delegáta. Pojedeme na celodenní výlet do
Říma a nedalekého Loreta. Můžete se přihlásit
v naší kanceláři v dětské části polikliniky v úterý
dopoledne.
Přicházejí teplé letní dny, kdy bychom měli pít
více tekutin. Nejlépe vodu, a to z vodovodu, nebo
balenou perlivou i čistou bez sladidel. Různé
limonády a džusy slazené cukrem jsou zdrojem
prázdných kalorií a kromě cukru nám nedodávají
žádné živiny. Jeden litr představuje okolo 2000
kJ, v této hodnotě si můžeme dopřát výborný
oběd. Pokud pijeme minerálky, doporučuje se
střídat různé druhy, protože obsahují hodně minerálů, které by mohly způsobovat obtíže. Pivo
obsahuje kromě sladového cukru také alkohol
a povzbuzuje chuť k jídlu. Na našem trhu je
dostatek různých ovocných čajů, které mohou uspokojit naše chuťové buňky zcela nekaloricky.
Měli bychom popíjet v menších dávkách po celý
den a nejenom po jídle a když máme žízeň.
Těším se na setkání s vámi na některé z našich
letních pohybových aktivit.
Marie Miškolczyová
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SK Beachvolleyball
Slavkov informuje
Vážení čtenáři a příznivci beachvolejbalu, tímto
bychom vás chtěli informovat o novinkách
v našem klubu a současně pozvat na turnaje, jejichž termíny naleznete níže v tomto článku.
Turnaj MR žen, jež bude přímým přenosem
vysílat ČT, se uskuteční v termínu 19. a20. července. Pro amatérské a výkonnostní hráče jsou určeny dva turnaje Poštovní spořitelna Cup 2008 (14.
a 15. a 28. a 29. června) v kategoriích muži, ženy,
mixy, junioři a juniorky. V průběhu července
a srpna se konají pravidelné nedělní amatérské turnaje pro příchozí, jež se hrají v kategoriích muži,
ženy a mixy. Dalším turnajem je Český pohár juniorů, jež se uskuteční 29. června.
Současně bychom chtěli přivítat na našich kurtech mládež ve věku od 10 do 17 let. Trénovat se
bude v pondělí a ve středu, vždy od 17.30 hod.
a první trénink se uskuteční v pondělí 12. května.
Přihlásit se můžete přímo na kurtech, na tel. 602
518 192 nebo na e-mailové adrese beachvolleyball@volny.cz. V týmu trenérů jsou L. Kuchta,
P. Vrána, J. Odložil a P. Vykoupil.
V polovině měsíce dubna byly vytvořeny nové
webové stránky www.beachvolleyballcz.cz, kde
naleznete vyčerpávající informace týkající se
klubu a beachvolejbalu u nás i ve světě.

Snímkem se vracíme k poslednímu MR žen, které se u nás uskutečnilo v roce 2005 a v němž zvítězila
útočící dvojice Klapalová–Petrová, jež v současné době bojuje na turnajích Světové série o účast na
OH v Pekingu.
Náš klub se také podílí na organizaci turnaje
Světové série mužů, jež se uskuteční v termínu
7.–11. května v Praze.
Pro ty z vás, kteří by jste si chtěli zahrát dříve

než teploty dosáhnou tropických hodnot, zahajujeme sezonu od 1. května. Kurty si můžete rezervovat u správce kurtů na tel. čísle 728 210 189.
SK Beachvolleyball Slavkov

Výstavba bytového domu ve Slavkově u Brna v Polní ulici
Vážení spoluobčané Slavkova, ze všeho nejdříve bych vám chtěl představit naši společnost.
Jsme firma s dlouholetými zkušenostmi působící na trhu již od roku 1992. Postupem času se
naše společnost začala rozvíjet v oboru truhlářském (hlavně výrobou oken, dveří a nábytku)
a v oboru stavebním (stavbou bytových domů).

Naše zkušenosti nás ženou stále kupředu a naším
cílem do budoucna je rozšířit výstavbu bytových
domů, kde samozřejmě začleníme kompletní výrobky naší společnosti.
Výstavba bytového domu ve Slavkově u Brna
v ulici Polní, vedle obchodního střediska COOP,
je pro nás jedna z dalších obrovských zkušeností. Naším přáním je postavit bytový dům
v moderním provedení, ve slušném nadstandardu s myšlenkou dnešního ekonomického
bydlení. Stavební místo pro tento bytový dům
bylo pečlivě vybíráno. Okolí, ve kterém se bytový dům nachází, je velice příjemné, klidné
a přesto kousek od centra města. Bytový dům má
27 bytových jednotek a každá z nich vlastní parkovací stání. V domě se nacházejí dva vchody.
Kombinace bytů byla zvolena tak, abychom

mohli uspokojit každého našeho zákazníka od
nejmladší generace po seniory. V současné době
má již 20 bytových jednotek své majitele. Dostavba bytového domu s kolaudací je plánována
na 30. 1. 2009, ale věříme, že tento termín se
nám podaří zkrátit na konec roku 2008. Naším
největším cílem a potěšením bude pro nás spokojenost našich zákazníků!
Do příštích let se i nadále budeme snažit pokračovat ve výstavbě bytových domů ve Slavkově u Brna a nejen zde, a zdokonalovat tak naše
zkušenosti s výstavbou.
Na závěr bych vám rád poděkoval za shovívavost a trpělivost, kterou s námi máte při výstavbě tohoto bytového domu.
Za MIRROR CZ, spol. s r.o.
Pavel Šmerda, jednatel společnosti

Kalendář akcí – čer ven 2008
Datum

30. 5.–1. 6.
1. 6.
5. 6.
7. 6.
8. 6.

hod.

9.00–15.00
17.00
17.00
od 10.00

14. a 15. 6.
14. a 15. 6.
od 9.00
14. a 15. 6.
19. 6.
19.30
21. 6.
8.00
21. 6.
od 15.30
22. 6.
14.00–18.00
26. 6.
19.30
28. 6.
8.00–14.30
28. a 29. 6.
od 9.00
29. 6.
od 9.00
Výstavy:
do 12. 10. 2008
4. 6.
17.00

druh

akce

spol.
sport.
spol.
kult.
spol.

Dny Slavkova a Svatourbanské hody. Program viz samostatné plakáty.
Den otevřených dveří Golf Clubu Austerlitz
Přednáška PhDr. Jiřího Pernese s názvem „Únor 1948“
Koncert Orchestru J. Strausse „Die flotten Geister“. Předprodej vstupenek v informačním centru
Dětský den. Program: Cesta pohádkovým lesem (10–12 h), start na konci ulice Jiráskova, dopravní
výchova (12–16), zábavné soutěže (12–16), drobné občerstvení a upomínkové předměty pro děti zdarma.
3. závod MČR Slavkov – on-road, 1:5 Touring Cars, Eko, F1, Kamiony
Poštovní spořitelna Cup. 2. regionální turnaj mužů, žen, juniorů a juniorek v beachvoleybalu
To nejlepší z Šardic, Čejkovic a Krumvíře. Ochutnávka vín (sobota: 10–20; neděle 10–17)
Concentus Moraviae. Koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu (Ensemble Inégal Adama Viktora)
Exkurze po slavkovském bojišti pro širokou veřejnost. Povede Dr. Oldřich Rampula, prof., doprava zajištěna
Festival Slavkov 2008. Festival populární hudby. Podrobnosti na straně 8 zpravodaje.
III. farní den. Program na straně 18 zpravodaje
Concentus Moraviae. Koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu (Nova Silesia, Jan Čižmár)
Oldtimer festival – setkání auto-moto veteránů
Poštovní spořitelna Cup. 3. regionální turnaj mužů, žen, juniorů a juniorek v beachvoleybalu
Český pohár juniorů v beachvolleyballu

sport.
sport.
spol.
kult.
spol.
kult
spol.
kult.
spol.
sport.
sport.
výst.
výst.

JUDr. Václav Kounic – osobnost, politik a mecenáš. Výstava bude přístupná souběžně s provozem zámku
Vernisáž výstavy obrazů Josefa Lady. Výstava známého autora idylických venkovských obrázků
a ilustrátora dětských knih nebo Dobrého vojáka Švejka. Účast na vernisáži přislíbil Josef Lada – jmenovec
a vnuk slavného malíře, který se stará o svěřené umělecké dědictví. Výstava potrvá do 25. 7. 2008

místo konání

poﬁadatel

golfové hřiště
Rubensův sál zámku
Historický sál zámku
areál Slafpark

GC Austerlitz
Zámek Slavkov - Austerlitz
Zámek Slavkov - Austerlitz
JmK, BESIP, DDM Slavkov a

areál Auto RC
koupaliště Slavkov
Zámecká černá kuchyně
Historický sál zámku
Zámek Slavkov – Austerlitz
zámecký park
zámecký park
Zámecká kaple
zámecký park
koupaliště Slavkov
koupaliště Slavkov

Auto RC Slavkov
SK Beachvolleyball
Zámecká černá kuchyně
Zámek Slavkov – Austerlitz
Římskokatolická farnost Slavkov
Zámek Slavkov – Austerlitz
Zámek Slavkov – Austerlitz
SK Beachvolleyball
SK Beachvolleyball

Zámek Slavkov – Austerlitz
Galerie OK
Zámek Slavkov – Austerlitz
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KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
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âERVEN–âERVENEC 2008
Program kina téÏ na: www.bmtypo.cz nebo

kina.365dni.cz

31. 5. sobota
1. 6. neděle

19.30 hod.
16.30 hod.

POTKAN 007
72 min.
Celý svět nenávidí potkany, ale nejlepší kamarád Halvorsena je potkaní mazlíček. Rozhodne se, že přesvědčí lidi, že i potkani
jsou roztomilí. Rodinná komedie. Norský film – český dabing.
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži přístupno

3. 6. úterý
4. 6. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

NOVÁ FRANCIE
142 min.
V zrcadle politických událostí 18. století se odehrává milostný příběh mladé venkovské dívky a temperamentního dobrodruha.
Film byl natočen podle skutečné události z tzv. „období vášní“. Film Kanada/Francie. Hrají: N. Godin, G. Depardieu a další.
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

7. 6. sobota
8. 6. neděle

19.30 hod.
16.30 hod.

ZTRACENÝ POKLAD TEMPLÁŘSKÝCH RYTÍŘŮ 85 min.
Dobrodružný detektivní příběh za ztraceným pokladem. Čtyři děti řeší záhadu kolem kostelů, tajného bratrstva templářských
rytířů a legendárního pokladu. Dánský film – český dabing.
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži přístupno

10. 6. úterý
11. 6. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

14. 6. sobota
15. 6. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

27 ŠATŮ
119 min.
Miluje svatby a pomáhá na každé, na kterou narazí. Co se ale stane, když jí sestra překazí tu jedinou, jejíž protagonistkou
chtěla být ona sama? Odpověď najdete v romantické komedii USA.
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

17. 6. úterý
18. 6. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

VENKOVSKÝ UČITEL
126 min.
Statkářka se synem a učitel jsou tři lidé toužící po porozumění a lásce. Jejich osudy se však ubírají úplně jinak. Je člověk schopen
smířit se s „nemožností lásky“? Nový český film. Režie: B. Sláma. Hrají: P. Liška, Z. Bydžovská, L. Šedivý, T. Voříšková a další.
Vstupné: 65, 68 Kč
Mládeži do 15 let nepřístupno

21. 6. sobota
22. 6. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

TAJEMSTVÍ PRSTENU
117 min.
Příběh o lásce, válce a dávných dobách inspirovaný skutečným nálezem zlatého prstenu v troskách starého letounu na místě,
kam se její nastávající za 2. světové války zřítil. Film V. Británie/Kanada.
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

24. 6. úterý
25. 6. středa

19.30 hod.
16.30 hod.

KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ
95 min.
Adaptace úspěšného fantastického příběhu Artura Spiderwicka, který se ponořil do magického světa natolik, že už neví, co je skutečnost
a co přeludy. Svá poznání světa kouzel, víl, skřetů a magična raději ukryl, aby nenapáchali strašlivnou neplechu. Film USA v české verzi!
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži přístupno

28. 6. sobota
29. 6. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

MONGOL – ČINGISCHÁN
129 min.
Historický velkofilm Sergeje Bodrova vypráví především o mládí slavného mongolského dobyvatele. Film byl nominován
na udělení Oscara. Koprodukční film Německo/Kazachstán/Rusko/Mongolsko.
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži do 15 let nepřístupný

1. 7. úterý
2. 7. středa

19.30 hod.
16.30 hod.

HORTON
87 min.
Animovaný film o dobráckém slonovi a městečku, ležícím ve smítku prachu. Zachraňuje svět miniaturních človíčků. Horton
nešilhá, jenom dobře slyší. Film USA v české verzi! Mluví: Z. Svěrák, M. Dejdar, P. Rychlý, H. Talpová, J. Boušková a další.
Mládeži přístupno

5. 7. sobota
6. 7. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

ÚHEL POHLEDU
90 min.
Příběh filmu sledujeme očima osmi různých lidí, kteří se společně pokoušejí odhalit pravdu o pokusu o atentát na prezidenta
Spojených států. Jak tito lidé postupně doplňují jednotlivé části skládačky, začínají se odhalovat děsivé souvislosti.
Mládeži přístupno od 12 let

12. 7. sobota
13. 7. neděle

19.30 hod.
16.30 hod.

TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
90 min.
Máte pocit, že je vaše rodina praštěná? Seznamte se s Hanákovými! Historka o podivné rodince rozjitřené nečekaným těhotenstvím.
Podle knihy Fan Vavřincové natočil Patrik Hartl. Hrají: E. Holubová, J. Dulava, M. Zoubková, J. Mádl, L. Malkina, M. Labuda a další.
Nový český film.
Mládeži přístupno

BOBULE

90 min.

Komedie o dvojici podvodníčků, kteří hledají útočiště před zákonem v bezpečí moravské vesnice. O problémech nejen
s červeným burčákem. Nový český film Tomáše Bařiny. Hrají: K. Hádek, L. Langmajer, T. Voříšková, L. Lipský a další.
Vstupné: 70, 75 Kč
Mládeži přístupno
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