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Ve středu 4. listopadu navštívila naše město
velmi významná návštěva. V doprovodu hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala
Haška k nám přijela delegace ze Zadarské župy
(Chorvatsko) vedená županem Stipe Zrilićem.
Delegace z překrásného přímořského regionu,
který je od roku 2007 partnerem Jihomoravského kraje na základě podepsané Dohody
o spolupráci, pobývala na jižní Moravě od 3.
do 5. 11. 2008. Návštěva byla tematicky zaměřená na oblasti podpory vysokého školství
(Masarykova zemědělská a lesnická univerzit),
mládežnického sportu (1. FC Brno), oblast
podnikání (výměnné mise podnikatelů), rozvoj spolupráce měst a obcí (Slavkov u Brna –
Pag), spolupráce nemocnic (Vyškov, Ivančice
a Břeclav) a turistický ruch (Regiontour 2010).
(Pokračování na str. 5)

Zadarsk˘ Ïupan Stipe Zriliç, starosta Slavkova u Brna Ing. Ivan Charvát a jihomoravsk˘ hejtman Mgr. Michal Ha‰ek

Foto: B. Maleček

Vzácná návštěva
ze Zadarské župy

Hubertova jízda na zámku

Příští číslo vyjde 19. prosince

Foto: 2x R. Lánský, 1x J. Blažek, 2x B. Maleček

Nádherné podzimní slunečné počasí vytvořilo skvělé podmínky pro
více jak tisíc návštěvníků zámku, kteří přišli v sobotu 14. listopadu
zhlédnout druhý ročník Hubertovy jízdy, výstavy Mladá Svatomartinská vína na zámku a vernisáž výstavy krajkových
betlémů, krajek a betlémů na pohlednicích.

Slavkov u Brna, Tvarožná, Prace, C.E.N.S. a Projekt Austerlitz s finanční participací Jihomoravského kraje
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Sobota 28. listopadu
Tvarožná 14:00–15:30

2O4

rekonstrukce bitvy tří císařů
Slavkov u Brna 19:00–20:00

slavnostní defilé a ohňostroj

Neděle 29. listopadu
Mohyla míru 10:30–11:00

pietní akt
Pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje, Mgr. Michala Haška

Pátek 27. listopadu

Neděle 29. listopadu

17:00 Slavkov u Brna – kino Jas
Přednáška Františka Kopeckého

07:30 – 08:00 Žuráň
vítání Soleil d’Austerlitz
09:00 Slavkov u Brna
slavnostní přehlídka na náměstí
10:30 – 11:00 Mohyla míru
pietní akt

Sobota 28. listopadu
09:00 Slavkov u Brna
slavnostní nástup zakončený
vojenskou přehlídkou na náměstí
09:30 – 12:00 Slavkov u Brna
zámecký park
manévry
14:00 – 15:30 Tvarožná, Santon
rekonstrukce bitvy tří císařů
19:00 – 20:00 Slavkov u Brna
defilé vojsk náměstím
zakončené ohňostrojem

Vstup na všechny body programu zdarma.

Změna programu vyhrazena.

18O5–2OO9
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

63. schůze RM – dne 2. 11. 2009
1. RM bere na vědomí zprávu o činnosti kulturní
komise a vyslovuje poděkování jejím členům za
aktivní činnost.
2. RM schvaluje ZŠ Tyršova změnu použití čerpání rezervního fondu ve výši 100 000 Kč na posílení rozpočtové položky plyn v roce 2009.
3. RM bere na vědomí zprávu o činnosti komise
pro sport a volný čas a vyslovuje poděkování jejím
členům za aktivní činnost.
4. RM vydává v předloženém znění nařízení
města, kterým se stanoví příloha nařízení města
č. 6/2004 – Plán zimní údržby místních komunikací 2009/2010.
5. RM souhlasí s vypracováním a předložením
nové nájemní smlouvy mezi městem Slavkovem
u Brna a Ivanem Durkem na dobu určitou maximálně do roku 2019 s nájmem 1.000,- Kč/m²/rok
se zapracováním inflační doložky. Zůstatek neumořených nákladů se započítává do nové nájemní
smlouvy.
6. RM souhlasí s předloženou změnou Provozního řádu hřiště pro míčové hry na Zlaté Hoře.
7. RM souhlasí se stanovením smluvního nájemného v bytech ve výši 47,08 Kč/m2, schvaluje
jeho každoroční zvyšování o stanovený inflační
koeficient a ukládá odboru BTH zapracovat do nájemních smluv ustanovení, aby v případě, že dojde
k navýšení regulovaného nájemného, došlo zároveň i ke zvýšení smluvního nájemného tak, aby nájemné smluvní a regulované ve srovnatelných bytech bylo stejné.
8. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 22. 12. 2005 na pronájem
bytu uzavřené s nájemci Martinem a Renatou Šidlíkovými obsahujícím prodloužení nájmu bytu na
dobu určitou, do 30. 11. 2014 za podmínek schválených v usnesení k bodu 4.13.
9. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 31. 10. 2005 na pronájem
bytu uzavřené s nájemcem paní Renatou Ruslerovou obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu
určitou, do 31. 10. 2014 za podmínek schválených
v usnesení k bodu 4.13.
10. RM ukládá MěÚ zařadit položku výměna
oken a balkonových dveří v městských bytových
domech na sídlišti Zlatá Hora ve výši
3 877 888 Kč do plánu VHČ pro rok 2010 a souhlasí s financováním výměny z položky oprava,
údržba bytových prostor a z Fondu bydlení.
11. RM schvaluje snížení kupní ceny bytu
o 35 759 Kč pro manžele Tamaru a Pavla Dvořákovy a při uplatnění slevy 10 % před podpisem
kupní smlouvy doporučuje ZM schválit prodej
bytu za konečnou kupní cenu ve výši 644 766 Kč.
RM dále doporučuje ZM schválit prodej bytu manželům Petře a Michalovi Skotníkovým za konečnou kupní cenu ve výši 517 431 Kč (uplatnění
slevy 10 % před podpisem kupní smlouvy) a paní
Ireně Pasekové za konečnou kupní cenu
512 860 Kč (uplatnění slevy 10 % před podpisem
kupní smlouvy).
12. RM souhlasí s objednáním realizace informačního systému na poliklinice u firmy Petr Navrátil v ceně 126 140 Kč včetně DPH, s termínem
dodání do 31. 12. 2009 a splatností faktury do 31.
1. 2010 z prostředků VHČ.
13. RM schvaluje výpověď z nájmu nebytových
prostor na Koláčkově nám. 727 firmě Hot Reality
Zprávy z rady mûsta zpracovala
Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

Plus s.r.o., v týdenní výpovědní lhůtě a zároveň
ukládá právníkovi města dát okamžitou výpověď
paní Daně Šlampové, MUDr. Vaďurovi a MUDr.
Vaďurové.
14. RM ukládá FO zapracovat do rozpočtu
města na rok 2010 následující částky: Charitní pečovatelské službě Slavkov u Brna příspěvek na
mzdy 4 pečovatelek – 400 000 Kč; Charitnímu
centru denních služeb příspěvek na provozní náklady ve výši 50 000 Kč; Charitní poradně rovněž
příspěvek na provozní náklady ve výši 35 000 Kč;
Rodinné pohodě o.s. Vyškov – Centru denních služeb – Pohoda Slavkov u Brna příspěvek na provozní výdaje a na mzdy ve výši 70 000 Kč, na Aktivizační služby příspěvek ve výši 80 000 Kč. RM
dále souhlasí s uzavřením dohod s poskytovateli
sociálních služeb – Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Hodonín a Rodinnou pohodou
o.s. Vyškov až do výše schváleného rozpočtu ZM.
15. RM schvaluje uzavření smlouvy, jejíž návrh
je přílohou po schválení přidělení dotace zastupitelstvem JMK a doporučuje ZM schválit přijetí dotace na zřízení služby Family point.
16. RM odkládá zprávu o financování kompostárny a ukládá MěÚ doložit jednotlivé náklady
související s kompostárnou s uvedením z jakých
zdrojů byly financovány v letech 2008 a 2009.
17. RM bere zprávu o odpadovém hospodářství
města na vědomí.
18. RM schvaluje okruh společností k podání
nabídky na akci: „Výměna 52 balkonů na bytových domech sídliště Zlatá Hora č. p. 1227, 1228,
1229, 1230 a 1237“, složení hodnotící komise
a kritéria pro výběrové řízení. schvaluje následující složení hodnotící komise a kritéria pro výběrového řízení. RM vybrala pro výměnu obdélníkový typ ocelového závěsného balkonu o rozměrech 1000 x 2500 mm.
19. RM ukládá odboru IR projednat předloženou studii s obyvateli bytových domů čp. 1153-8
v sídlišti Nádražní.
20. RM souhlasí s přerušením příprav projektu
„Program mobility“ ve Slavkově u Brna a ukládá
odboru IR zařadit do rozpočtu pro rok 2010 finanční prostředky potřebné na provedení bezbariérových úprav přechodu ul. Čs. armády (u autobusového nádraží) a místa pro přecházení na ulici
Polní.
21. RM ruší výběrové řízení na dodavatele akce
„Výstavba VO + MR – Zelnice a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Výstavba VO +
MR – Zelnice“ s fyzickou osobou Ivan Durek.
22. RM doporučuje ZM schválit smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/
BVY/3143/2009-BVYM (týkající se nabytí pozemků parc. č. 2903/5; 2903/8 a 2903/10 v k. ú.
Slavkov u Brna do vlastnictví města) v předloženém znění.
23. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji
pozemku parc. č. 3681/21 zahrada o výměře 443
m2 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do
vlastnictví manželů Libora a Jany Pitákových.
Kupní cenu ve výši 30 Kč/m2 a náklady spojené
s prodejem (správní poplatek 500 Kč za podání
návrhu na vklad do KN) uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.
24. RM schvaluje uzavření dodatku k nájemní
smlouvě ze dne 18. 7. 2001 s Mysliveckým sdružením, spočívajícího ve vyjmutí pozemku parc.
č. 2741/9 v k. ú. Slavkov u Brna z předmětu nájmu
a v aktualizaci názvu a sídla nájemce – Myslivecké
sdružení Slavkov u Brna a schvaluje uzavření ná-

jemní smlouvy o užívání pozemku parc. č. 2741/9
v k. ú. Slavkov u Brna se společností LIKO-S, a.s.,
zčásti pro motokrosovou dráhu a zčásti za účelem
provádění údržby. Roční nájemné ve výši 100 Kč
za každý i jen započatý kalendářní rok bude
splatné nejpozději do konce měsíce února příslušného kalendářního roku.
25. RM schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 1 k Dohodě o úhradě nákladů mezi městem a Základní školou, Slavkov u Brna, Malinovského 280.
26. RM doporučuje odboru kanceláře tajemníka
sledovat možnosti podání žádosti o podporu výměny oken ve 2. polovině příštího roku, kdy s velkou pravděpodobností budou přesněji specifikovány podmínky pro schválení žádostí na opravy
menšího rozsahu u panelových domů (současné nastavení podmínek vyžaduje rozsáhlejší a komplexnější úpravy nebo opravy).
27. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy
O vzájemné spolupráci při realizaci „Vzpomínkových akcí 2009“ k 204. výročí bitvy u Slavkova
mezi městem a Davay Communications, s.r.o.
28. RM bere na vědomí zápisy č. 4/2009 z jednání Školské rady Základní školy Komenského
nám. a Školské rady Základní školy Tyršova.
29. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření neškolských PO za 3. čtvrtletí 2009.

Pozvánka na přednášku
„O SLAVKOVSKÉ BITVĚ“
V pátek 27. listopadu od 18 hod. se v sále
slavkovského kina Jas uskuteční přednáška pana
Františka Kopeckého – starosty obce Tvarožná
u příležitosti vydání jeho publikace s názvem
„O Slavkovské bitvě“. Posluchači se mohou těšit
na zajímavé informace o dění v roce 1805, o tradicích bitvy a zajímavostech s ní spojených.
Všichni jsou srdečně zváni. Vstup volný.

Pozvánka na ples
Město Slavkov u Brna vás srdečně zve na
6. městský ples, který se bude konat v sobotu
9. ledna 2010 ve velkém sále Společenského domu
Bonaparte. Začátek akce je ve 20 hod. K tanci a poslechu zahraje skupina Panorama z Vyškova. Nedílnou součástí bude i bohatá tombola.
Vstupenky bude možné zakoupit od 14. prosince 2009 na sekretariátu starosty u paní Gehrové nebo pak přímo na místě konání plesu.
Vedení města Slavkova u Brna

Pozvánka na besedu na téma úklid
snûhu, odpadové hospodáﬁství
Vážení občané, chcete vyjádřit svůj názor
k tématům, jako je nakládání s odpady, systém
svozu bioodpadů a provoz kompostárny, úklid
města nebo úklid sněhu? Pak budete mít možnost dne 2. 12. 2009 v 16.30 hodin v promítacím sále kina Jas, kde radnice pořádá besedu k uvedeným tématům. Setkání se zúčastní
vedení města, ředitel TSMS a zástupci odboru
životního prostředí.
Ing. Pavel Janeba, odbor ŽP
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Setkání slavkovsk˘ch jubilantÛ

Îáci si prohlédli vÛz mûstsk˘ch stráÏníkÛ

Foto: 2x archiv MP

Školáci se zúčastnili akce BESIP
Akci zaměřenou na bezpečnost silničního
provozu a prohloubení znalostí v tomto směru
uspořádal v pondělí 26. října MěÚ Slavkov
u Brna, odbor dopravy a SH společně s Městskou policií a Policií ČR, DDM a vedením základních škol.
Tohoto výchovného dopoledne se zúčastnili
žáci třetích a čtvrtých tříd základních škol ve
Slavkově u Brna. Děti si nejprve ověřily své vědomosti pomocí dopravního testu, a poté se zúčastnily přednášky zdravovědy uspořádané
ČSČK Vyškov v nové tělocvičně základní školy
Komenského. Také si vyzkoušely překážkovou
dráhu, kde si otestovaly svoji fyzickou zdatnost

Zájmové kroužky –
poslední volná místa
Dům dětí a mládeže nabízí poslední volná
místa v zájmových kroužcích:
- NOHEJBAL + SÁLOVÁ KOPANÁ pro
žáky 5.–9. tříd
- FLORBAL pro žáky 7.–9. tříd
- FLORBAL pro mládež od 15 let
Bližší informace přímo v DDM Slavkov
nebo na tel. čísle 544 221 708.
io

a obratnost. Tu si ověřily také na poznávání dopravních značek.
Poté se žáci průběžně přesouvali do Svojsíkova parku, kde pro ně strážníci a policisté přichystali dráhu dovednosti pro jízdní kola, která
zahrnovala dvě křižovatky s dopravními značkami. Hodnotila se jak rychlost jednotlivých
družstev, tak i zastavení na dopravní značce
„stůj, dej přednost v jízdě“, upažení před průjezdem křižovatkou nebo průjezd mezi všemi
kužely překážkové dráhy.
Na dalším stanovišti si děti prověřily své vědomosti týkající se vybavení jízdních kol a pohybu osob na pozemních komunikacích.
Nakonec si žáci mohli prohlédnout vozy
a vybavení strážníků a policistů včetně transportéru dopravního oddělení Vyškov a odchytového vybavení Městské policie.
Vyhlášení družstev proběhlo opět v tělocvičně. Nejlepší výsledky vedoucí odboru dopravy Dagmar Janebová odměnila hodnotnými
cenami a ani ti, kterým se tolik nedařilo, nepřišli zkrátka a odnesli si alespoň sladkou odměnu.
Pevně doufám, že si děti z tohoto dne odnesly spoustu užitečných vědomostí, kterými se
budou řídit při pohybu na pozemních komunikacích.
Velitel MP: Pavel Ehrenberger

Vážení občané, město Slavkov u Brna hodlá
v roce 2010 během Dnů Slavkova, které se uskuteční v temínu 29. a 30. května, uspořádat setkání
slavkovských jubilantů.
Abychom mohli zajistit pozvání těch, kteří se
narodili, žijí nebo prožili část svého života
v našem městě, prosíme o spolupráci místní občany. Rádi bychom oslovili všechny, kteří se narodili v letech 1950, 1940, 1935, 1930, 1925
a dalších předcházejících letech.
Pokud právě vy, někdo z vašich příbuzných
a známých bude toto jubileum slavit, nahlaste
prosím jeho kontaktní údaje. Informace o těchto
osobách je možné odevzdat na podatelně MěÚ či
zaslat na adresy:
Město Slavkov u Brna, Palackého nám. 65,
684 01 Slavkov u Brna, e-mail: austerlitz@meuslavkov.cz nebo nahlásit telefonicky na číslech:
544 121 162, 544 121 180.
Všem občanům děkujeme za pomoc a spolupráci při přípravě setkání.
Vedení města Slavkova u Brna

Foto: B. Maleček

Rozsvícení vánoãního stromu
Vedení města Slavkova u Brna srdečně zve
občany na rozsvícení vánočního stromu, které
se uskuteční 27. listopadu od 17 hod. na Palackého náměstí. K dobré pohodě a na zahřátí
bude připraveno svařené víno.
Vedení města Slavkova u Brna

Změny ve výplatě příspěvku na péči
Novelou zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
došlo u příspěvku na péči (PnP) ke změnám,
které ovlivňují řízení o příspěvku, mají vliv
na přiznání a na výši výplaty:
Obecní úřad obce s rozšířenou působností
přeruší řízení o příspěvku nejen po dobu, po
kterou okresní správa sociálního zabezpečení
posuzuje stupeň závislosti osoby, ale i po dobu,
po kterou je osobě poskytována zdravotní
péče formou ústavní péče v nemocnici nebo
odborném léčebném ústavu, pokud nebylo
do dne přijetí osoby do tohoto zařízení provedeno sociální šetření.
Písemný záznam ze sociálního šetření provedeného v přirozeném prostředí žadatele
o PnP se na požádání předkládá posuzované
osobě.
Posouzení stupně závislosti okresní správou sociálního zabezpečení s uvedením
úkonů, které osoba není schopna zvládat, je
součástí rozhodnutí o přiznání či zamítnutí
příspěvku, které obdrží žadatel.
Osoba blízká, jiná fyzická osoba nebo poskytovatel sociálních služeb, kteří poskytovali
oprávněné osobě pomoc, se dopustí přestupku

tím, že neohlásí úmrtí oprávněné osoby ve
lhůtě do 8 dnů ode dne úmrtí oprávněné
osoby. Za přestupek lze uložit pokutu do výše
20 000 Kč.
I nadále trvá povinnost písemně oznámit
do 8 dnů každou změnu, která má vliv na
pobírání PnP, především zahájení a ukončení
hospitalizace, změnu poskytovatele, změnu
bydliště, atd.
Snížil se počet úkonů potřebných pro přiznání příspěvku na péči I. stupně u osob do
18 let, jestliže potřebují každodenní pomoc
nebo dohled při více než 4 úkonech. Do
1. 8. 2009 to bylo ve více než 5 úkonech!
Ke stejnému datu došlo ke zvýšení výše příspěvku ve IV. stupni, a to pro osoby do 18 let
věku i pro osoby starší 18 let. Zvýšení provedl
odbor sociálních věcí bez návrhu, a to oznámením o zvýšení příspěvku na péči z 11 000 Kč na
12 000 Kč.
Dále došlo ke změně při přechodu nároku
na příspěvek a jeho výplatu v případě úmrtí
oprávněné osoby. Nárok na výplatu nevyplaceného příspěvku na péči do dne smrti již nemá
manžel (ka), děti, rodiče a jiné osoby, které žily
s oprávněnou osobou v době její smrti v do-

mácnosti, ale nárok přechází na osoby blízké,
jiné fyzické osoby, zařízení sociálních služeb
nebo zařízení poskytující sociální služby, pokud
byly uvedeny v žádosti o příspěvek jako poskytovatelé pomoci. V případě, že se podílelo
na péči více těchto osob, nabývají nárok na
částku příspěvku rovným dílem.
Upozornění
Místně příslušný úřad provádí kontrolu využívání příspěvku na péči v domácnosti žadatele, při které se zjišťuje kvalita zajištěné
péče, její rozsah a způsob využití vypláceného
příspěvku. Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci
osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může
být tedy „spotřebován“ jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby nebo
pečující osoba, která není poskytovatelem sociální služby. Oba výše uvedené způsoby může
příjemce kombinovat dle vlastní potřeby v závislosti na způsobu a rozsahu zajištěné péče.
Příspěvek na péči není určen na úhradu léků
a různých nákladů spojených s provozem domácnosti!
Ing. Jana Šolcová, vedoucí odboru SV
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Uvítání delegace pﬁed radnicí

Foto: 2x B. Maleãek

Hosté v obﬁadní síni slavkovské radnice

Vzácná návštěva ze Zadarské župy
(Dokončení ze str. 1)

Upozornění

Po přijetí této vzácné návštěvy v obřadní síni
naší starobylé radnice a po představení historie
i současnosti Slavkova u Brna si hosté prohlédli
zámeckou zahradu a část zámeckých interiérů.
Po slavnostním obědě v Rubensově sále, pořádaným hejtmanem JMK, kterého se zúčastnil
též velvyslanec České republiky v Chorvatsku
JUDr. Karel Kühnl, jsme navštívili Integrovanou střední školu, kde právě probíhala velmi
atraktivní celorepubliková soutěž Metelka Austerlitz Cup. Ředitel ISŠ Mgr. Josef Smékal nás
provedl areálem budov školy i nově zrekonstuovaným Domovem mládeže a seznámil nás
s výukovými obory a činností této největší
střední školy na okrese Vyškov. Poté jsme se
přesunuli na přání chorvatských hostů na golfové hřiště. Zde se hosté seznámili s celým proRedakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla
je pondělí 7. prosince do 12 hodin. Přednostně budou
zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu do půl strany
formátu A4 zaslané e-mailem na adresu info@bmtypo.cz.
U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje příspěvky zasílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě.
(red)

5

jektem výstavby tohoto sportovního areálu a na
vlastní kůži i s vlastní hrou. Následně celá delegace odjela do obce Prace k Památníku Mohyla míru, kde její velmi zajímavý program
v našem regionu pokračoval prohlídkou napoleonské expozice a památníku věnovaného obětem bitvy. Poněvadž jsem měl možnost celou
delegaci během jejich pobytu doprovázet,
z vlastních ohlasů zahraničních hostů vím, že se
jim téměř pětihodinový pobyt v našem městě
velmi líbil. Byli nadšeni nejen z města vlastního, ale i z pamětihodností, které zde mohli
navštívit a zhlédnout (v Chorvatsku je velmi
málo podobných historických staveb – hradů
a zámků). Nadchl je též areál golfového hřiště
(na celém území Chorvatska jsou pouze dva),
jehož výstavbu má vedení Zadarské župy ve
svých záměrech a plánech. Při návštěvě byla ze
strany hejtmana Mgr. Haška i župana Stipe Zriliće vyslovena podpora při navazování partnerských kontaktů mezi městem Slavkov u Brna
a městem Pag, které se nachází právě v Zadarské župě a jehož zástupci k nám přijedou v závěru tohoto měsíce na Vzpomínkové akce
k 204. výročí bitvy tří císařů.
Ing. Ivan Charvát, starosta města

Milí rodiče, občané města
My, děti z mateřské školy Zvídálek Slavkov
máme veliký problém, se kterým nám můžete pomoci jenom vy. Určitě se ptáte, co to může být?
Tak my vám to tedy prozradíme. Každý den chodíme se svými p. učitelkami na vycházky, abychom byly zdravé a otužilé a měly pohyb na čerstvém vzduchu. Ke svým vycházkám využíváme
hlavně areál zámeckého parku a aleje vedle
zámku. A tady se objevuje ten problém, o kterém
vám píšeme. Celá alej, včetně trávníků, je poseta
psími hovínky, které nezodpovědní majitelé neuklízí po svých miláčcích, a to víte, my děti si
každý den něco odneseme domů na svých botičkách nebo pokud upadneme i na svých šatech.
A nejsou to zrovna voňavé vzpomínky na náš
pobyt v našem jinak moc krásném městečku, a to
ani nemluvíme o možnostech různých onemocnění, které nám z těchto psích hromádek hrozí.
Proto pevně věříme, že nám, vašim dětem, vnučkám, vnukům, neteřím a synovcům a také svému
městu pomůžete udržovat čistotu a budete si po
svých miláčcích uklízet. Není to přece tak těžké
a nám jdete příkladem, takže z toho budete mít
dvojnásobný prospěch. Za vaši snahu vám děkuje
všech skoro dvě stě dětí z MŠ Zvídálek.
Mateřská škola Zvídálek má svoje webové
stránky: www.msslavkov.cz

Setkání na radnici
Ve čtvrtek dne 12. listopadu se v obřadní síni
slavkovské starobylé radnice uskutečnilo setkání vedení města se zástupci slavkovských
neziskových organizací. Setkání se zúčastnili
taktéž zástupci příspěvkových organizací zřízených městem Slavkov u Brna i Jihomoravským krajem, které mají své sídlo a působnost
v našem městě. Cílem setkání bylo seznámit se
navzájem s aktuálními plány města, městských
organizací i občanských a jiných sdružení z nejrůznějších oblastí činnosti (sport, kultura, modelářství, myslivci, rybáři, chovatelé, diabetici
a další). Vedení města informovalo zástupce
všech složek o aktuálních plánech pořádání
akcí v roce 2010, kterých by se mohly jednotlivé složky zúčastnit (Dny Slavkova u Brna
apod.), o možnostech finanční pomoci na podporu činnosti organizací pracujících s mládeží
i na podporu významných akcí plánovaných organizacemi na rok 2010, o nabídce technické
pomoci při pořádání akcí jednotlivými organizacemi (součinnost Města Slavkova u Brna,
Technických služeb města Slavkova u Brna
i Městské policie), podpoře činnosti organizací

Foto: 2x R. Lánský

formou věcných darů a propagačních předmětů
při odměňování účastníků akcí nebo při prezentaci města na soutěžích doma i v zahraničí,
o možnostech prezentace své činnosti, akcí
i dosažených výsledcích na stránkách Slavkovského zpravodaje. Ze vzájemné diskuse vzešla
celá řada velmi zajímavých nápadů a podnětů
pro všechny zúčastněné.
Za vedení města bych chtěl i prostřednictvím
Slavkovského zpravodaje (osobně jsem tak učinil na setkání vlastním) poděkovat všem, kteří
svůj volný čas (často i finanční prostředky) vě-

nují ve prospěch svých organizací a svojí činností a výsledky reprezentují naše město.
Zvláště bych chtěl poděkovat všem, kteří se věnují v rámci svých organizací práci s mládeží,
učí je dovednosti v dané činnosti, budují v nich
vztah k oboru (zálibě), které se věnují a předávají jim své vědomosti a zkušenosti. Setkání
bylo zakončeno malým slavnostním pohoštěním, které nám připravili žáci a žákyně Integrované střední školy Slavkov u Brna v rámci
svých maturitních prací.
Ing. Ivan Charvát, starosta města
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Pozvánka na výtvarný
seminář DDM
Dovolujeme si pozvat všechny šikovné zájemce na výtvarný seminář VÁNOČNÍ KERAMIKA s DDM Slavkov, který se uskuteční
ve čtvrtek 3. prosince od 17 hod. ve výtvarné
dílně DDM Slavkov. Vstupné 60 Kč na osobu
+ poplatek na materiál a vypálení výrobku
(200 Kč), s sebou pouze přezůvky
Prosíme o rychlé předběžné telefonické
přihlášení – na čísle 544 221 708 nebo
608767496. Počet míst je omezen!
io

Vánoční koncert
Srdečně zveme na Vánoční koncert Základní umělecké školy Františka France,
který se koná v pátek 18. prosince v 17.30
hod. v sále ZUŠ.
Za kolektiv pracovníků ZUŠ Jana Jelínková

Foto: R. Lánský

Svoz odpadů ze zeleně – kompostování
1. Technické služby oznamují občanům, že
svoz zahradního odpadu od občanů (biologicky rozložitelný odpad) končí v letošním
roce v 49. týdnu, tj. dle svozových tras (SZ
č. 10/2009) v pondělí 30. 11. a v úterý 1. 12.
2009. Po tomto temínu může být vynesený
odpad na veřejné plochy považován za černou
skládku. Svoz bude pokračovat v prvních měsících roku 2010.
2. Technické služby oznamují občanům, že
letošní bezplatné vydávání kompostu (Zámecká ulice „Panšula“ středa 14–17 hod.) končí
ve středu 25. listopadu 2009 (poslední letošní
den, kdy zdarma vydáváme kompost).
3. Kompost bude zdarma vydáván opět na
stejném místě v jarních měsících r. 2010
4. Informace o svozu odpadu ze zeleně a bezplatném vydávání budou včas podány prostřednictvím SZ a na internetu, případně po telefonickém kontaktu.
5. Předpokládáme, že úklid zeleně z veřejných ploch města bude v letošním roce dokončen v úterý 1. 12. 2009.
6. Případné jednotlivé případy úklidu z veřejných ploch města se budou řešit individuálně,
přes kontaktní místo TSMS.

Pár statistických čísel:
1. Rekordní svoz v letošním roce byl v 46.
týdnu (9. a 11. listopadu).TSMS svezly z ulic
města 21,80 tun!
O pracnosti a náročnosti si udělá představu
každý z vás, který vidí každý týden pracovníky
TSMS při sběru odpadů ze zeleně (hromádky,
větve, různé pytle, nádoby a podobně).
2. Ze svezeného biologicky rozložitelného
odpadu jsme kompostováním přeměnili na kvalitní kompost 219,797 tun.
3. 692 domácností pro svoje potřeby
zdarma odvezly z „Panšuly“ za 13 týdnů (od
5. 8. do 4. 11. 2009) 70 m³ kompostu.
4. To je v průměru zdarma 100 litrů na jednu
domácnost, která ve středu od 14–17 hod. využila zpětný odběr organických látek – hnojiva,
kompostu zpracovaného TSMS na kompostárně
města.
5. Od zahájení svozu (18. týden, 27. dubna
2009) TSMS svezly ve 29. svozových týdnech
(k 10. 11. 2009) od občanů celkem 362,40 tun
odpadů ze zeleně. To je v průměru 12,50 tuny
za týden!
6. V posledním období se množství svezeného odpadu navyšovalo. Za 30. týden – 46.

týden (od 20. 7. do 10. 11. 2009) to bylo v průměru 15 tun za týden.
7. Za poslední tři svozy (od 26.10. do 10. 11.
2009) to bylo v průměru 19,60 tun za týden!
8. Plánované náklady města, resp. TSMS jsou
v letošním roce na kompostování ve výši
850 000 Kč. K 31. 10. 2009 je čerpáno z této
položky 780 677 Kč, tj. 92 %!
Závěrem:
Děkujeme všem občanům, kteří mají kladný
vztah k životnímu prostředí města a denně to
dokazují např. tříděním odpadů.
Slavkov u Brna se řadí k městům, kde občané příkladně třídí odpady.
Radoslav Lánský, ředitel TSMS

Kontaktní místo:

TSMS, Špitálská 733
684 01 Slavkov u Brna
tel./fax. 544 221 302
tel.
544 220 989, 603 156 818
e-mail: tsms@volny.cz
tsms.lansky@atlas.cz

Vánoce na zámku se slavkovskými školami Provoz zámku a mûstské
Rok se s rokem se sešel a opět na nás čeká opakování mimořádně úspěšné akce „Vánoce na
zámku se slavkovskými školami“. Stejně jako
v uplynulých dvou letech zajistí celodenní program
žáci ZUŠ F. France, kteří se představí v zámecké
prohlídkové trase (historické salonky) svými hudebními i tanečními vystoupeními. Součástí pásma
bude v Divadelním sále vystoupení dětí a žáků Mateřské školy a návazně obou slavkovských Základních škol s vánoční tematikou. K nim se po celý
den připojí také studenti a učitelé ISŠ, kteří si také
pro letošní akci připravili výstavky vyřezávaného
ovoce a zeleniny, nazdobených perníků a vánoč-

Vánoční nabídka
Kniha o historii a současnosti Slavkova
u Brna je k zakoupení na matrice městského
úřadu ve Slavkově u Brna za 350 Kč.

ního cukroví. Všechny jistě potěší i recepty, které
mohou odnést.
V letošním roce si opět přijdou na své návštěvníci v Historickém sále. Také letos si chvíle pobytu mohou zpříjemnit možností výroby drobných vánočních předmětů a dárků pod vedením
učitelek z Domu dětí a mládeže, které pro ně připravily v tomto nádherném sále výtvarnou dílnu,
kde jim pomohou s jejich výrobou. Nedílnou součástí prohlídky bude i výstavka výtvarných prací
dětí a samozřejmě nezapomene i na stylové předvánoční občerstvení, které je zajištěno v Zámecké
restauraci Austerlitz a v Zámecké kavárně.
Věříme, že se nám podaří vytvořit příjemnou
vánoční náladu, při které zapomenete na každodenní starosti. Přijměte proto naše pozvání na sobotu 12. prosinece od 10 h. – vystoupení dětí
Mateřských škol, od 13.30 h. a od 15 h. žáků vystoupení žáků Základních škol ze Slavkova.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

knihovny na pﬁelomu roku

Dovolujeme si vám oznámit, že zámek a městská knihovna jsou z provozních důvodů od pondělí 14. prosince do neděle 4. ledna vč. uzavřeny. V této době je zámek přístupný pouze pro
předem sjednané prohlídky a návštěvy.
Provoz zámku bude zahájen opět v pondělí
5. ledna a provoz v městské knihovně bude zahájen v úterý 6. ledna 2010 ve 12 hod., kdy se začne
opět půjčovat.
Děkujeme vám za pochopení a přejeme všem
našim příznivcům příjemné prožití svátků vánočních a úspěšný nadcházející rok 2010.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A
Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová (vedoucí), Radoslav Lánsk˘,
Mgr. Jiﬁí BlaÏek, MgA. 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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Foto: 3x J. Blažek

Vánoční výstava paličkované krajky a krajkových betlémů
Zámek Slavkov – Austerlitz vás srdečně zve na
Vánoční výstavu paličkované krajky a krajkových
betlémů.
Na výstavě se můžete seznámit s prací Ivy
Vanžurové, známé krajkářky a návrhářky paličkované krajky z Letohradu, a členek Mo-

helnického spolku ručních řemesel. Tyto budou
reprezentovat práce krajkářek z Mohelnicka,
Přerovska a Valašskomeziříčska a Vyškovska.
Pro zajímavost uvádíme, že členky tohoto
spolku letos vytvořily rekord – největší počet
krajkových betlémů shromážděných na jed-

nom místě a byly tak zapsány do Guinnessovy
knihy rekordů. Část těchto betlémů budete
moci spatřit ve výstavních prostorách Galerie
OK na slavkovském zámku. Paličkované betlémy budou doplněny menší výstavou pohlednic betlémů ze soukromé sbírky.
ZS-A

Foto: 3x J. Blažek

V˘stava obrazÛ s napoleonskou tematikou na Zámku Slavkov – Austerlitz
Rádi bychom vás pozvali na další zajímavou
výstavu s napoleonskou tematikou. Tentokrát
můžete na Zámku Slavkov – Austerlitz zhlédnout výstavu obrazů ze sbírek našeho zámku.
Jedná se o obrazy, na kterých jsou zachyceny
významné osobnosti přelomu 18. a 19. století –
především francouzský císař Napoleon Bona-

parte, dále rakouský císař František I. nebo vojenští velitelé formátu ruského generála Michaila I. Kutuzova. Jiná plátna zobrazují důležité
události uvedeného období, především z vojenské oblasti.
K zajímavostem patří hedvábné tkané portréty Napoleona nebo obraz představující pří-

pravy na Napoleonovu korunovaci, kdy postavení jednotlivých osob při vlastní korunovaci
císaře je prezentováno šachovými figurkami.
Výstava bude přístupná na zámku od 6. 11.
2009 do konce roku 2009, otevřena bude souběžně s provozem zámku, v závěru roku na objednávku.
ZS-A

Přednáška Minulost a současnost Číny
Ve čtvrtek 5. listopadu se konala v prostorách Divadelního sálu slavkovského zámku
další z přednášek pedagoga a cestovatele
Mgr. Borise Vlacha, profesora Gymnázia Bučovice. Po putování v zemích Jižní Ameriky
(Peru, Ekvádor), Afriky (Keňa) a severovýchodní Asie (východní Sibiř) se návštěvníci
mohli přenést až na Dálný východ do „Říše
středu“ – Číny. Spolu s Mgr. Vlachem poznávali
krásy Pekingu – zejména velkolepé Zakázané
město, rozsáhlou rezidenci čínských císařů
s řadou paláců. Poté zhlédli Velkou čínskou zeď,
označovanou za jeden z divů světa, ale též
hrobky dynastie Ming a tzv. Cestu duchů, zdobenou řadou pozoruhodných skulptur. Následoval přesun do západní Číny, provincie Šen-si,
kde byla objevena unikátní terakotová armáda
střežící hrobku prvního čínského císaře. Další
zastávkou se stal Tibet s bývalým hlavním městem Lhasou, dalajlámovým palácem Potálou
a řadou klášterů a posvátných míst buddhismu
rozesetých mezi štíty Himálaje. Cesta pak směřovala do jihovýchodní Číny, kde se pozorovatelům naskytly krásné pohledy na rýžová po-

líčka vysoko v úbočích kopců i vápencové „homole“ tyčící se z roviny kolem řeky. Konečnou
stanicí čínského putování se stal Hong-kong,
město amerického typu s řadou moderních výškových budov.
Přednáška se setkala s mimořádně velkým zá-

jmem veřejnosti a Divadelní sál se zaplnil více
než 100 zájemci o toto téma nejen ze Slavkova,
ale i z širokého okolí. Poutavý výklad, doprovázený fotodokumentací včetně ukázky dovezených artefaktů, byl po zásluze oceněn dlouhým
potleskem.
Mgr. Martin Rája, ZS-A

Foto: J. Blažek
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Tradiční předvánoční
jarmark na zámku

Šaratice – dopisnice se secesními motivy z počátku 20. století

Poklady nejen z depozitáﬁÛ (73)
Pohlednice (pokračování)
ŠARATICE
Obec se nachází cca 8 km jihozápadním směrem od Slavkova. Svůj název získala od osobního
jména Žirata – Žerata. V roce 1209 jsou Šaratice
jmenovány jako Zyretitz. Již v roce 1298 se však
název obce vyvinul v Saraticz. Ve 13. století patřily Šaratice k majetku kláštera v Zábrdovicích.
V roce 1314 udělil král Jan Lucemburský
(1296–1346) Šaraticím svobody podle olomouckého městského práva. V období husitských válek
byl zábrdovický klášter vypálen a pobořen a pozemkový majetek rozchvácen. Zábrdovické vlastnictví se podařilo obnovit až v polovině 15. století.
Majetkem kláštera zůstaly Šaratice až do roku
1784. Významným vlastníkem byl František Xaver
z Dietrichsteina, který tento majetek v roce 1830
vydražil za 220 000 zlatých. Na základě smluvního ustanovení přecházejí Šaratice na Františkovy
dcery – Marii z Dietrichsteina a Terezii MensdorfPouilly. Po smrti Terezie a jejího manžela získává
část Šaratic Vincenc hrabě z Bubna a Litic a jeho
dědicové. V roce 1896 je tento majetek prodán brněnské firmě E. Čermák a spol.
Školství má v Šaraticích dlouhou tradici. Již
z roku 1788 se píše o obnově původní školní budovy z roku 1695. Škola byla obnovována ještě
v letech 1855 a 1909. Škola, která působí v Šaraticích dodnes, v letošním roce oslavila 100. výročí od dostavby nové školní budovy.
K památkám obce patří zejména farní kostel sv.
Mikuláše. Původní gotický kostel stával uprostřed
hřbitova. Nynější chrám byl postaven v letech
1902–1903 v novorománském slohu stavitelem
Richardem Martinem.
Všeobecné známosti se Šaraticím dostalo díky
pramenu, který vytéká poblíž obce. Tento pramen s typickou hořkou chutí obsahuje hlavně
síran hořečnatý a sodný. Používá se k léčbě zažívacích potíží, žloutenky, dny a při některých ženských chorobách.
Ve sbírkovém fondu Zámku Slavkov – Austerlitz se nachází devět pohlednic a dopisnic s vyobrazením obce Šaratice. Všechny pohlednice
spadají do počátku 20. století. Čtyři pohlednice
jsou rámovány secesními motivy a představují záběry na významná místa Šaratic – náměstí, původní kostel, faru a obchod A. Drbala. Jedna
pohlednice byla vydaná jako upomínka na bývalý
hřbitovní kostel sv. Mikuláše. Nová podoba kos-

tela postaveného v letech 1902–1903 je zachycena na dalších čtyřech pohlednicích, které obsahují rovněž záběry na další místa obce.
PhDr. Vladimíra Zichová, ZS-A

Svûtnice s obrázky Ludmily Procházkové

Jako každoročně, tak i letos pořádá Zámek
Slavkov – Austerlitz v rámci Vzpomínkových
akcí k výročí bitvy u Slavkova tradiční předvánoční jarmark v zámeckém parku, a to v sobotu 28. listopadu 2009 od 8 do 19 hodin. Ve
stylových stáncích si budete moci nakoupit rukodělné výrobky, dárky na Vánoce i pro své potěšení.
Sortiment bude opravdu bohatý. Jen tak namátkou: smaltované, měděné, bronzové, vitrážové šperky, staročeský i malovaný perník, bižuterii, kožešiny, výrobky z kůží, různé doplňky
tkané, pletené, batikované, ručně malované, dětské, dřevěné hračky a ozdoby, vánoční ozdoby,
plyšáky, vykrajovačky na vánoční cukroví, malované sklo, různé čaje, dózy, keramika, repliky
zbraní, tradiční trdelníky, pravé francouzské
sýry i francouzská vína atd.
A hlavně chutného jídla a stylového občerstvení bude všude dost! Bramboráky, staročeské
speciality, klobásky, maďarské speciality
a mnohé další pochutiny, které určitě všem zpříjemní čekání na velkolepý ohňostroj.
Vstupné na jarmark nevybíráme. Těšíme se
na vaši návštěvu a doufáme, že nám zachováte
stálou přízeň.
Věra Marková, ZS-A

Foto: 3x J. Hyn‰t

Ludmila Procházková maluje

Ludmila Procházková – 25. výročí úmrtí
* 25. 12. 1903 Heršpice, † 29. 9. 1984 Slavkov u Brna
K výrazným osobnostem Slavkova u Brna
patřila rodačka z nedalekých Heršpic, naivní
malířka Ludmila Procházková.
Naivní umění bylo znovuobjeveno na přelomu 19. a 20. století. Tzv. naivní malíři neprošli klasickým malířským vzděláním, avšak jejich dílo výrazně ovlivňovalo jejich současníky.
Ludmila Procházková se narodila v roce 1903
v Heršpicích. V roce 1924 se provdala za Josefa
Procházku, se kterým pobývali nejprve v rodném domku v Heršpicích, poté ve Slavkově,
v Biskupicích u Jevíčka, Cetkovicích, v Brně,
Dambořicích a od roku 1948 opět ve Slavkově
u Brna. V letech 1951–1955 stála v čele slavkovského muzea. Malovat začala již v roce
1941. Od druhé poloviny 50. let začala svá díla
vystavovat. Společně s manželem, rovněž malířem, se zúčastnili výstav jak v Československé
republice – v Praze, Brně, Ostravě, Bratislavě,
Šumperku či ve Slavkově u Brna, tak v zahraničí. V roce 1967 vystavovali v Montréalu, 1971
v Rechlinghausenu, 1974 v Darmstadtu, 1975
v Mnichově a Zürichu, 1976 v Lübecku a v roce
1981 v Hannoveru.
Ludmila Procházková zemřela ve Slavkově
u Brna 29. září 1984.

Ve sbírkovém fondu
Zámku Slavkov – Austerlitz se nachází hned
několik děl této umělkyně. Technikou podmalby na skle jsou
zhotoveny dva obrazy
– bývalá Hodinová Ludmila Procházková
brána v jižní části slavkovského náměstí a veduta Slavkova vytvořená podle nejstaršího vyobrazení Slavkova na oltářním obraze z kaple
sv. Urbana. Stejnou technikou bylo vytvořeno
rovněž „domácí požehnání“ – obrázek, který
býval umístěn nad vchodovými dveřmi a vítal
návštěvníka domu. Vzácné jsou dva medailony,
původně umístěné v oválech Božích muk sv.
Vendelína, která se dnes nacházejí na Jiráskově
ulici. K zajímavostem patří rovněž několik zasklených obrazů, které názorně ukazují zpracování lnu. Dle pamětníků je dílem Ludmily Procházkové rovněž kolébka, která sloužila k vítání
nových slavkovských občánků na místní radnici. Kolébka však – na rozdíl od ostatních děl
– není signována typickou značkou Ludmily
Procházkové „LP“
PhDr. Vladimíra Zichová, ZS-A
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Ohlédnutí za uplynulým víkendem na zámku
díky mimořádným klimatickým podmínkám přinese skvělá vína a zařadí se tak mezi výjimečné
ročníky.
Návštěvníci, kteří se zúčastnili vernisáže výstavy, byli překvapeni nádherou vystavených
krajek i zručností krajkářek, které přítomným
předvedly své umění. Úspěšná a bohatě navštívená vernisáž tak přispěla ke skvělé atmosféře
tohoto podzimního období na zámku. Tato výstava potrvá do 13. 12. 2009.
Sobotní odpoledne zpříjemnilo návštěvníkům

nejen občerstvení v parku, ale také akce Svatomartinská husa v Zámecké restauraci Austerlitz, kde mnozí využili příležitost ochutnat výbornou pečenou husu. A že byla opravdu chutná
a byl o ní mimořádný zájem, potvrzuje fakt, že
se za pár dnů této akce zkonzumovalo již 340 kg
hus!
Příznivý ohlas návštěvníků jen potvrdil, že se
po neméně úspěšné loňské premiéře podařilo zahájit novou podzimní tradici na našem zámku.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Foto: 2x R. Lánský, 1x J. Blažek, 10x B. Maleček

Překrásní koně s jezdci v kostýmech a uniformách zahájili v zámeckém parku jízdu, poté
předvedli ukázku parkúru a symbolický hon na
lišku. Mezi koňmi byl i dvojnásobný vítěz Velké
pardubické Mascul. Ke stylovosti nepochybně
přispěl i příjezd sv. Huberta, který před zraky diváků předvedl se sokolem ukázku lovu.
Mladá svatomartinská vína okouzlila svou
svěžestí a rozehrála chuťové variace doplněné
nádhernými vůněmi připomínající pestrou škálu
květů. Potvrdila již známý fakt, že i letošní rok
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Exkurze do Tišnova
Dne 6. listopadu navštívili žáci 9. ročníků ZŠ
Komenského mezinárodní mineralogickou výstavu
v Tišnově. Exponáty byly vystaveny v areálu Sokolovny a gymnázia Tišnov. Mohli jsme si prohlédnout různé zkameněliny, meteority, krystaly,
vyvřeliny doslova z celého světa. Mnohé z vystavených kamenů jsme si mohli i zakoupit. Dalo se
i smlouvat, ale cizími jazyky nám to moc nešlo.
Takže nejdražší exponát této výstavy, elbait, který
stál 99 000 Kč a pocházel až z Afghánistánu, jsme
si nekoupili. Zato jsme si přivezli spoustu jiných
a také krásných kamínků. Výstava byla nádherná
a myslím, že nám přinesla i názornou ukázku toho,
co se právě učíme v přírodopise. T. Marková, 9.A

Nabitý program Glitter Stars
Ani v letošním školním roce taneční skupina
GLITTER STARS ze Základní školy Komenského nám. ve Slavkově u Brna nezahálí. Přijala do svých řad nové členky a pilně nacvičuje
další sestavičky, náročné zvedačky a vyhazovačky, aby svým účinkováním opět zpestřovala
velké množství kulturních, společenských
i sportovních akcí. Za první čtvrtletí školního
roku již má za sebou spoustu vystoupení, např.
v Brně v Semilasse, na KYOSHO WORLD

CUP 2009, na barmanské soutěži Metelka cup,
v golfovém clubu Austerlitz a 3. 11. zahájila
děvčata novou sezonu Euroligy a podporují
svými výkony nejlepší basketbalistky Evropy
v brněnské hale Rosnička. Další termíny vystoupení: 18. 11., 2. 12., 16. 12. a 2. 1. 2010 na
zápasech Euroligy, které můžete sledovat vždy
v 18 h na ČT4 SPORT. GLITTER STARS lze
také spatřit 16. ledna na školním plese, kam
vás srdečně zveme.
R. Macharová

Foto: archiv školy

Halloween ve škole aneb Ať žijí duchové
Stává se tradicí, že se děti v hodinách Aj seznamují se svátky anglicky mluvících zemí. Jedním z nich, mimochodem druhým nejpopulárnějším, je právě Halloween – pohanský svátek, jímž
staří Keltové končili starý a začínali nový rok (takový keltský silvestr – Samhain). A protože symbolem Halloweenu je dýně, zkusili si naši žáci
v hodinách pracovního vyučování svůj „pumpkin
lantern“ vyrobit. Do prázdné slupky vyřízli otvory
pro ústa a oči a už stačilo jen vložit svíčku a zlí duchové by se museli třást strachy. Tu správnou
atmosféru pomohli vytvořit i žáci ve Vv. Jejich
veselé halloweenské obrázky duchů, netopýrů
a hlavně dýní zdobily naši jazykovou pracovnu.
A jak vypadala samotná halloweenská hodina? Nejprve jsme si s žáky připomněli proč,

kdy a jak slavíme Halloween. Oživit si tematickou slovní zásobu pomohly žákům pracovní listy
s nejrůznějšími úkoly: osmisměrky, anagramy –
co si dát o Halloweenu k snídani, popisy strašidelných bytostí atd. Na co se ale žáci nejvíce těšili, byla typická hra Bobbing for Apples – vylovit jablko z vody jen za pomoci úst. Že to nebylo
jednoduché, potvrdí ti odvážlivci, kteří to zkusili
a mnozí z nich si tak odbyli i večerní hygienu.
A protože jablko je typické pro mnoho halloweenských her, následovala soutěž o nejdelší odkrojenou, ale nepřerušenou jablečnou slupku.
Nutno říct, že halloweenská hodina byla netradiční, zajisté zpestřila každodenní výuku a že
se dětem líbila, svědčí fotografie na webových
stránkách naší školy.
Mgr. O. Ryšavá

Foto: K. âervinková, 9.A

Hledali jsme houby pod snûhem
aneb Zimní pohádka
Začátkem listopadu se naši šesťáci vydali do
Brna Soběšic do Lesní školy Jezírko na výukový
program o houbách – „V říši neviditelných vláken“. Do deštivého úterního rána se nevstávalo
nijak radostně, zvlášť při představě hledání hub
v lese v takovém nečase. Kupodivu jsme se sešli
všichni a vyjeli jsme směr Brno. Nikoho ovšem
nenapadlo, jaké překvapení nám vrtkavé počasí
přichystá. Sotva jsme se vyhoupli na „Holubák“,
začaly poletovat vločky, v Brně bylo bílo a v Soběšicích „zimní pohádka“. Vše zachumelené,
včetně našich hledaných hub. Děti byly nadšené.
Sněhové koule létaly vzduchem a zima nikomu
nevadila. Na Jezírku nás přivítali jako vždy mile
a vlídně, děti se rozdělily do skupin, zopakovaly
si, jak se chovat v lese a vyrazily hledat houby.
I když to pod několikacentimetrovou sněhovou
peřinkou bylo hodně těžké, několik hub přece
jen našly. A pak hurá do tepla, do útulné jídelny
na bylinkový čaj. V druhé polovině programu se
děti seznámily se základními druhy hub, s využitím některých hub a plísní v potravinářství
a ochutnaly nápoj Kombucha z šípků. Na závěr
si všichni zahráli známou soutěžní hru Kufr,
ovšem o houbách.
Ve Slavkově nikdo nevěřil, že jsme si užili sněhových radovánek, nebylo tu po sněhu ani památky. Nám všem se zimní výlet moc líbil. MiL

Vánoční jarmark
ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna pořádá
ve čtvrtek 17. posince vánoční jarmark, který
se bude konat od 15 hodin v prostorách školy.
Žáci se budou prezentovat svými vlastnoručními výrobky a celý program bude doplněn recitačním a hudebním pásmem v divadelním
sále. Zveme všechny rodiče a přátele škole. Na
vaši návštěvu se těší žáci a učitelé.
zšk
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Spolupráce s Městskou
knihovnou
Slavkovská městská knihovna je veřejnou
univerzální knihovnou, která se nachází v prostorách zámku a veřejnosti poskytuje své základní i speciální služby. K dispozici má celkem
asi 20 tis. svazků odborné literatury a beletrie.
Naše škola pravidelně s městskou knihovnou
spolupracuje. Velmi si ceníme knihovnicko-informačních lekcí pro žáky šestého ročníku,
které pro nás připravuje zástupce ředitele
Zámku Slavkov – Austerlitz pan Mgr. Jiří Blažek. Také letos se žáci na počátku výuky literatury na druhém stupni seznámili s prostředím
knihovny a jejími službami. Zajímavé bylo také
ohlédnutí do historie půjčování knih ve Slavkově.
Domníváme se, že z některých žáků se určitě
stanou pravidelní návštěvníci knihovny a celoživotní čtenáři.
zšt

Hudební večer v ZUŠ
V sychravém podzimním
odpoledni se 12. listopadu
uskutečnil první hudební
večer žáků ZUŠ Františka France. Připravovaný program byl ovlivněn nastupující
vlnou chřipek, což však neodradilo ani posluchače, ani zbylé účinkující. Večerem provázel p. uč. A.Vodička. Vlastní pořad zahájil soubor zobcových fléten, jenž pod
taktovkou p. uč. J. Handrly předvedl směs
tří lidových písní. Drobné skladby pro
housle pak byly vystřídány kytarovým
duem R. Zrebný a P. Podzimek. Nejvíce přítomné zaujaly vstupy sester Alexandry a Tamary Bláhových a také příčná flétna Martina Tobiáše. Dlužno podotknout, že bylo
čerpáno převážně z klasických autorů
(Haydn, Händel), nicméně objevily se i současné kompozice (Suzuki, Eythorsson).
Přes drobná technická zaváhání koncert
vyzněl velmi mile, a tak nezbývá než pozvat širokou slavkovskou veřejnost na další
akce pořádané naší školou.
Přehled akcí naleznete na adrese
www.zusslavkov.cz.
Antonín Vodička

Foto: archiv školy

Caroline a Thomas Graumannovi s pﬁekladatelkou paní Veselou

Foto: archiv školy

Tomáš Graumann – dvakrát zachráněné dítě
Již několik let se snažíme vést žáky na druhém stupni k tomu, aby aktivně poznávali historii druhé světové války, zejména se zaměřujeme na výuku holocaustu a prohlubujeme
znalosti žáků o této bezprecedentní genocidě.
S žáky nejvyššího ročníku pravidelně navštěvujeme Památník Terezín a seznamujeme je
také s osudy židovských rodin.
Na počátku listopadu se nám podařilo zorganizovat v naší škole setkání a besedu s panem Tomášem Graumannem, který patří mezi 669 dětí
zachráněných v roce 1939 Nicholasem Wintonem. Tento anglický burzovní makléř včas pochopil nebezpečí nacismu, nebyl mu lhostejný
osud židovských dětí v tehdejším protektorátu,
a proto zorganizoval jejich odjezdy do Anglie.
V jednom z vlaků se zachránil také náš host, pan
Graumann, původně brněnský Žid, který vyrůstal
v Těšanech. Jeho bratr měl odjet vlakem připra-

veným na 1. září 1939. Ten však už nikdy nevyjel, začala druhá světová válka a celá rodina pana
Graumanna skončila v koncentračních táborech.
On sám pak žil ve Skotsku a jak říká, podruhé se
cítil být zachráněn, když slyšel evangelium
a uvěřil v Ježíše Krista. S velkou radostí pak pracoval mnoho let jako misionář na Filipínách a později se s rodinou usadil v USA. Po roce 1989 se
rozhodl vrátit do Čech, aby zde učil angličtinu
a také aby především mladým lidem předával své
svědectví o tom, co je holocaust.
Jsme přesvědčeni o tom, že si během besedy
s panem T. Graumannem a jeho paní žáci uvědomovali historickou spojitost mezi minulostí a přítomností a že osudy jednoho ze zachráněných
Wintonových dětí je velmi zaujaly. Myšlenky rasismu, xenofobie a kolektivní nenávisti dosud
z našeho světa nevymizely, je proto nutné před
nimi varovat především mladou generaci. zšt

Dopravní výchova v ZŠ Tyršova
Dopravní výchově je v naší škole věnována
velká pozornost. Je důležitou součástí výchovy
žáků k ochraně vlastního zdraví. Žáci na I. stupni
jsou postupně seznamováni s pravidly silničního

provozu a svoji účastí v něm. Nejprve na pozicích
chodce a později pak cyklisty. Získají tak základní povědomí o důležitosti respektování daných pravidel již od děství, informace o povinné
výbavě kola, či o nezbytnosti nosit přilbu. Významnou částí dopravní výchovy je také získání
základů poskytnutí první pomoci. Důraz se klade
na prevenci před úrazy.
V pondělí 26. října si teoretické znalosti děti
mohly ověřit v dopravní soutěži pořádané Odborem dopravy MÚ ve Slavkově ve spolupráci
s městskou policií. Ve vědomostních testech, jízdě
zručnosti na kole, poznávání dopravních značek
a znalostech ze zdravovědy všechny děti prokázaly velmi dobrou úroveň a byly zaslouženě odměněni. Družstvo chlapců ze 4. třídy se pak stalo
absolutními vítězi soutěže. Je potěšitelné, že naši
žáci prokazují mnohdy dokonalejší znalosti Pravidel silničního provozu než jeho někteří dospělí
účastníci. Veškeré úsilí by mělo vést ke zvýšené
ochraně zdraví a ke snížení tragických dopravních
nehod za účasti školních dětí. Praktické půldenní
cvičení našich čtvrťáků 11. listopadu na dopravním
hřišti ve Vyškově k tomu jistě přispěje.
zšt
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Metelka Austerlitz Cup 2009
Skvělý výkon a první místo na tradiční barmanské soutěži, kterou pořádalo pracoviště
Slavkov u Brna, obsadila žákyně školy Zuzana
Mrázová. Gratulujeme.
Ve středu 4. listopadu se uskutečnil již 9. ročník celostátní barmanské soutěže Metelka Austerlitz Cup. Jsme jedinou školou v České republice, která pořádá soutěž v míchání horkých
nápojů. Soutěže se účastnilo celkem 30 mladých barmanů ze 17 škol celé České republiky.
V hlavní soutěži naše škola získala prvenství
díky výbornému výkonu Zuzany Mrázové ze
třídy 3.B HT. Povedla se receptura nápoje a také
její technika byla komisaři hodnocena hodně vysoko. To jí přineslo 1. místo a pohár vítězství.

Celkové výsledky soutěže
Classic – 1. místo Zuzana Mrázová,
ISŠ Slavkov u Brna, 2. místo Ilona Rakovičová, HŠ Brno, Bosonožská, 3. místo Erik
Mitlehner, SOŠ a SOU Polička. Flair – 1. místo
Václav Abrahám, HŠ Bohemia s.r.o. Chrudim,
2. místo Zdeněk Brůna, HŠ Teplice, 3. mísro
Tomáš Hrubý, HŠ Bohemia s.r.o. Chrudim.
Soutěž navštívila za doprovodu starosty
města Ing. Ivana Charváta také delegace Zadarské župy v čele s županem Stipe Zrilićem, velvyslanec naší republiky v Chorvatsku
JUDr. Karel Kühnl a radní Jihomoravského
kraje PaedDr. Ilona Sokolová.
ISŠ Slavkov u Brna

Oblastní kolo v piškvorkách
Aula Gymnázia Vyškov byla dne 10. listopadu
místem konání oblastního přeboru středních škol
v logické hře zvané piškvorky. Tato soutěž je druhým rokem pořádána jako celorepublikový přebor. Loňského ročníku se zúčastnilo přes 13000
studentů z 256 škol celé ČR a je jasné, že letos
bude tento počet překročen.
Integrovanou střední školu ve Slavkově u Brna
v oblastním kole reprezentovali Jiří Polášek, Lubomír Šíbl, Rudolf Winter, Radim Rippl, Stanislav Ingr a náhradník Radim Trunečka, kteří si
svou nominaci vybojovali v celoškolním přeboru,
který proběhl v říjnu. Všichni jmenovaní podali
velice dobré výkony a zaslouženě obsadili 2.
místo. Okresními přeborníky se stali studenti
Gymnázia Vyškov, kteří předváděli často hru, že

Foto: archiv školy

si soupeř mohl připadat, jakoby hrál s počítačem.
Pomyslnou bronzovou medaili získali reprezentanti SOŠ Vyškov.
isš
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Brno známé i neznámé
Dne 22. října jsem v rámci praktické maturitní zkoušky zorganizovala exkurzi do naší
krásné moravské metropole – Brna. Mým úkolem bylo provést studenty historickou částí,
proto jsem dlouho přemýšlela, jaká místa by
mohla studenty z mé třídy a z 1. ročníku zajímat.
A myslím, že jsem nakonec zvolila dobře.
Všichni jsme se sešli na stanoveném místě
u vlakového nádraží v Brně. Protože jsem exkurzi pojala jako zajímavou procházku s průvodcovským výkladem, zavedla jsem svoje kamarády nejprve na náměstí Svobody. Zde jsem
mluvila o historii náměstí a o zajímavých budovách, které zde stojí. Pak naše cesta vedla na
Zelný trh, kde jsem připomněla, jaké události se
zde v minulosti odehrály. Všechny studenty
také velmi zaujala prohlídka Kapucinské krypty
a prohlídka katedrály Sv. Petra a Pavla.
Dech dávné minulosti nás ovanul při prohlídce hradu Špilberk, který byl také posledním místem naší exkurze. Dozvěděli jsme se
o něm mnoho zajímavostí od fundovaných průvodců.
Po prohlídce hradu jsme se vydali na místo,
kde jsme začínali, tedy na vlakové nádraží
a odsud už každý účastník vyrazil individuálně
domů.
Podle ohlasu studentů, kterých se mimochodem zúčastnilo 52, se exkurze velmi líbila.
Ale věřte mi to nebo ne, já jsem byla nejšťastnější, že všechno klaplo, jak mělo, a já si
mohla oddychnout, že mám kousek praktické
maturity za sebou.
Tereza Pavlicová, 4. A. HT

Praktické maturitní zkoušky na ISŠ vrcholí
Tento školní rok představuje pro studenty
4.A. oboru hotelnictví a turismus velkou zátěž.
Jde o ročník maturitní, a protože jsme především
školou odbornou, začíná maturita našich „čtvrťáků“ nejprve praktickou zkouškou. Tu vykonává
každý žák na základě losování maturitní otázky
se zadaným úkolem, musí ho dokázat splnit
a poté o něm napsat odbornou písemnou práci,
odprezentovat a obhájit ji před maturitní komisí.
K losovaným úkolům patří např. organizace zájezdů, příprava rautů k různým příležitostem, pořádání barmanské soutěže Metelka Cup apod.
Časově jde o jednu z nejnáročnějších zkoušek.
Je v ní kromě žáků zapojeno také mnoho učitelů
z naší školy, jejichž hranice pracovní doby je
značně posunuta i do večerních a nočních hodin.

Snad nejnáročnější je toto období pro
Mgr. Ludmilu Hofmanovou, které za její obětavost při přípravách a hodnocení praktických
zkoušek patří velké poděkování, a pro třídní učitelku Mgr. Světlanu Vaculčíkovou, bez jejíhož
povzbuzení, chlácholení a pochvaly by se dětem
pracovalo mnohem hůře.
Velké díky náleží i všem studentům nižších
ročníků, kteří svým starším spolužákům pomáhali jako tzv. „křoví“ na různých zájezdech.
V dnešní době je totiž jakékoli cestování finančně náročnější akcí, a proto jsme rádi, že
nám stále pomáhá rodičovská veřejnost. Všem
rodičům našich studentů touto cestou děkujeme
a vážíme si jich za jejich obětavou podporu.
Mgr. Jana Soukopová

Po stopách J. A. Komenského
V rámci praktické maturitní zkoušky jsem si
vylosovala zajištění jednodenní exkurze do Uherského Brodu. Mým úkolem bylo zajistit autobusovou dopravu, oběd a prohlídku Muzea J. A. Komenského. Z vlastní iniciativy jsem přidala
prohlídku historického centra města, které také
stojí za pozornost.
Exkurze se konala dne 27. října a zúčastnily se
jí třídy 2. A. HT a 4. A. HT. Pedagogický doprovod zajišťovaly třídní učitelky Mgr. Jana Soukopová a Mgr. Světlana Vaculčíková. Dále se mé
exkurze zúčastnila Mgr. Ludmila Hofmanová
jako vedoucí mojí maturitní práce.
Při přípravě exkurze jsem telefonicky objednala

autobusového dopravce, výborný oběd v Restauraci
KD a e-mailem jsem si zajistila prohlídku Muzea
J. A. Komenského se zasvěceným výkladem průvodce. Zjistila jsem si všechny ceny, vypočítala
cenu na jednoho žáka a peníze od všech vybrala.
Materiály pro průvodcovskou činnost městem jsem
našla na internetu, na oficiálních stránkách Uherského Brodu a z odborných příruček. Město jsem
také v rámci přípravy před exkurzí navštívila a vše
si nejprve sama prošla a prohlédla.
Počasí nám přálo, moji spolužáci mě vydatně
podporovali, paní učitelky se usmívaly, a tak
věřím, že se mi exkurze docela povedla.
Sandra Pavlíková, 4. A. HT

Foto: archiv školy

Dva dny stolního tenisu
Dne 9. listopadu proběhlo tradičně na ISŠ
Slavkov u Brna školní kolo ve stolním tenise.
Zúčastnilo se ho 56 hráčů a hráček. Mezi sebou
se utkala tříčlenná družstva chlapců a dvoučlenná družstva dívek. Z deseti týmů dívek zvítězila děvčata ze 4.B HT Pavla Došková a Vendula Zatloukalová, překvapením bylo druhé
místo 1.B KČ ve složení Lucie Stávková a Vendula Řepková. Třetí místo vybojovala 2.B HT
Eliška Hlobilová a Martina Halasová.
Z dvanácti družstev chlapců první místo získali Radek Konečný, Tomáš Piňous a Rudolf
Forman z 2.B HT, překvapením bylo opět druhé
místo 1.A AU Jiří Hasala, Tomáš Šedivý, Petr
Plaček, na třetím místě skončili hoši 4.B HT Jaroslav Kuchyňka, Jakub Kališ a Jiří Šidlo. Hned
další den 10. listopadu proběhlo okresní kolo, na
které bylo přihlášeno pět družstev chlapců
a čtyři dívek. První místo a postup do krajského
kola vybojovala děvčata Gymnázia Vyškov
a hoši Obchodní akademie Bučovice. Obě družstva ISŠ skončila na pěkném čtvrtém místě.
Mgr. Jana Sekerková
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Projekt Comenius v ISŠ Slavkov u Brna
Od loňského školního roku probíhají v naší
škole aktivity a mobility v rámci projektu Comenius, zaměřeného na spolupráci škol ze států Evropské unie. Díky úspěšně napsanému projektu
(děkujeme naší kolegyni Ireně Lochmanové), se
naše škola mohla zapojit do projektu partnerství
s dalšími šesti školami z Itálie, Francie, Španělska,
Německa, Polska a Velké Británie. Všechny finance – více než 10 000 €, potřebné k uskutečnění
projektu, plynou z fondů Evropské unie. Zástupci
ISŠ Mgr. Bohdana Bílková a Mgr. Jaroslav Světlík se zúčastnili v listopadu loňského roku
schůzky v italském Leccu, kde se seznámili jednak se všemi zástupci státních škol a také s hlavním tématem projektu nazvaném „The European
jigsaw puzzle“, kterým je migrace rodin žáků jednotlivých škol od roku 1900 dodnes. Během projektu jsou zpracovávána data získaná od žáků a jejich rodin. Tyto údaje byly shromážděny pomocí
dotazníků a budou zahrnuty do hlavního výstupu
projektu – závěrečné zprávy. V té budou výsledky
šetření ze všech škol srovnány a vyhodnoceny.
Kromě této hlavní aktivity jsou neméně důležité mobility studentů a učitelů, tedy jejich výjezdy do zahraničí, spojené s poznáním jednotlivých zemí a návštěvou škol přihlášených do

Foto: archiv školy

projektu. První mobilita byla uskutečněna v době
od 15. do 18. 9. 2009, kdy šest studentek třetího
ročníku oboru Hotelnictví a turismus v doprovodu
učitelek jazyků Mgr. Bohdany Bílkové a Mgr. Evy
Kosíkové navštívilo školu v polském Rybniku.
Během pobytu měly studentky v programu prohlídku nejen města Rybniku, ale také památky
bohatého Krakowa a solného dolu ve Wieliczce.
Utrpení obyvatel během II. světové války měla
děvčata možnost poznat během prohlídky muzea
v Osvětimi.
Během prohlídky školy byly studentky pozvány
také do hodiny zeměpisu, aby mohly porovnat,
jak se učí na školách v zahraničí.
Za tři týdny po naší návštěvě využily našeho pozvání do Slavkova zase studentky z Polska se svými

Svačí vaše dítě ve škole? A víte co?
První desítky škol se v České republice přihlásily k účasti na projektu Svačiny do škol.
Děti tak dostanou zdravou svačinu přímo do
třídy, aniž musí mít u sebe peníze a rozhodně ji
nezahodí do koše – samy si ji totiž objednají na
internetu, podle své chuti.
Možná patříte k rodičům, kteří vybaví svou ratolest každé ráno domácí svačinkou. Možná jste
rodičem, který dítěti místo svačiny dá „na svačinu“.
Ať už patříme ke kterékoliv skupině rodičů, často
zjistíme, že domácí svačina zůstala nedotčená v aktovce, nebo že z ranní dvacetikoruny zbyl v zadní
kapse kalhot zmačkaný obal od čokoládových tyčinek. Přitom právě na snídani a svačině závisí
energetické poměry v dětském organismu během
školní výuky – a od nich se odvíjí například míra
pozornosti či základy budoucího zdraví.

Okrskové kolo SŠ AŠSK
Vyškov v kopané
Dva fotbalové týmy jsme postavili do okrskového kola v kopané. Lépe si vedli hráči z pracoviště Rousínov. Druhým místem vybojovali pro
celou školu postup do okresního kola.
Turnaj se hrál 30. září na hřišti ve Slavíkovicích za účasti 4 týmů ISŠ Slavkov, ISŠ Slavkov
– Rousínov, Gymnázium Bučovice, Obchodní
akademie Bučovice.
ISŠ Slavkov – Rousínov se umístil na 2. místě,
čtvrtou příčku obsadil náš druhý tým – ISŠ Slavkov. Hráči si za předvedené výkony zaslouží pochvalu a poděkování. Do okresního kola postupují OA Bučovice a ISŠ Slavkov.
Mgr. Rudolf Vaňura, ISŠ Slavkov u Brna

učitelkami. Ubytování a stravování bylo pro ně zabezpečeno v nově zrekonstruovaném domově mládeže školy a naši učitelé jim nabídli velmi zajímavý a nabitý program – návštěvu slavkovského
zámku a zámku Buchlov, prohlídku Brna s jeho
kostely a hradem Špilberk a projížďku na lodičkách v Moravském krasu spojenou s návštěvou jeskyní. Koncem pobytu si mohla delegace z Rybniku
vyzkoušet golf na slavkovském golfovém hřišti.
Vše samozřejmě spolu s našimi studenty a učiteli.
Výše zmíněný projekt v rámci Comenia bude
pokračovat dalšími aktivitami a výjezdy do zahraničí, předpokládáme návštěvy škol v Itálii
a Německu. Program Comenius v naší škole
skončí závěrem školního roku v červnu 2010.
Mgr. Jaroslav Světlík, ISŠ Slavkov u Brna

Foto: archiv školy

Dopřát školním dětem zdravou svačinu, dodat ji
zaručeně čerstvou až do školy, aniž by děti musely
mít při sobě peníze a udělat ze svačin zábavu je
cílem projektu Svačiny do škol, který v České republice právě startuje. Rodiče mohou dětem svačiny předplatit převodem na bankovní účet, složenkou, nebo přes systém PaySec a děti si na
internetu svačinu samy vyberou a objednají, klidně
na den, týden nebo i měsíc dopředu. Zdravou svačinu dostanou až do třídy, přímo z výrobny, čerstvě
připravenou. Celý objednávkový systém je přístupný z internetové adresy www.svaciny.eu. Děti
si mohou vybírat ze sladkých i slaných svačin, salátů, jogurtů. Rodiče mohou mít jistotu, že jejich
dítě svačí – a že svačí zdravě.
Alexandr Bílek,
autor projektu Svačiny do škol

Den pro zdraví

Celkov˘ pohled do sálu

Mûﬁení glykemie

Glykemii se nechává zmûﬁit E. Andrla

Nejstar‰í ãlenka slavkovské organizace – paní Fri‰tenská

Pﬁedstavitelé mûsta a dal‰í ãestní hosté

Více fotografií na
www.veslavkove.cz

Chovatelská v˘stava
pátek a sobotu 13. a 14. listopadu se
uskutečnila za nádherného slunečného
počasí a za velké pozornosti návštěvníků
(cca 900) již tradiční Okresní soutěžní výstava
králíků drůbeže a holubů, kterou pořádaly OO
ČSCH Vyškov a ZO ČSCH Slavkov u Brna.
Slavkovští chovatelé se opět velmi dobře připravili a chovatelé-vystavovatelé představili to nejlepší ze svých chovů. Návštěvníci si mohli prohlédnout a zhodnotit cca 600 králíků, 190 holubů
a 40 voliér drůbeže. Jako zpestření pro návštěvníky sloužila malá expozice okrasného ptactva.
Mýlil by se ten, kdo by se domníval, že chovatelství je záliba jen pro starší občany. Nejenže
častými návštěvníky byly děti, ale ve Slavkově
dlouhodobě funguje i chovatelský kroužek pro
děti pod vedením paní Kachlíkové. Záliba mladých chovatelů se často mění v celoživotní
hobby, takže o budoucnost chovatelství u nás nemusíme mít strach.
red.

D
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M. ZdraÏilová a V. Brej‰ková

en pro zdraví, který se konal
v rámci oslav Světového dne diabetu, navštívilo přes 400 občanů.
Přišli nás podpořit diabetici z Tišnova,
Břeclavi, Hodonína a Brna. Největší zájem
byl o měření tlaku krve, glykémie, cholesterolu a tuku, které se v rámci prevence
konalo zdarma. To jsou tělesné hodnoty,
které souvisí s onemocněním cukrovkou.
Na prodejní výstavě bylo zastoupeno 24
různých firem, které nabídly nejen potřeby
pro diabetiky, ale také výrobky zdravé výživy, koření, přírodní kosmetiku, sladidla.
Návštěvníci si mohli také zakoupit pěkné
a užitečné dárečky k Vánocům.
Vyzvali jsme všechny, aby už dnes udělali něco pro své zdraví a prošli se pěšky
okolo Palackého náměstí. Takto se připojíme k celosvětovému „Pochodu
proti diabetu“. Ve Slavkově jsme se setkali v sobotu 14. listopadu ve 13 hodin
a šli jsme pěšky do zámeckého parku.
Půlhodinový pěší pochod nás nic nestojí a je to první krok k tomu, jak žít
zdravěji.
Děkujeme všem, kteří naši výzvu za
zdravější životní styl berou vážně a spolu
s námi vykročí na procházku do podzimní
přírody. Zveme vás na další naše pohybové aktivity, které budeme postupně
uveřejňovat.
Marie Miškolczyová

V

Poﬁadatelé

Klec se slepicí a kohoutem

Exotické ptactvo

V˘stava se konala v hale chovatelÛ

Holuba pﬁedvácí pan ·krla

âesk˘ strakáã

Ocenûn˘ holub

Náv‰tûvníci

Sametov˘ králík
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Zahradní a lesní technika
pro profesionály i chalupáře

DEMOLIâNÍ, ZEMNÍ A V¯KOPOVÉ PRÁCE
AUTODOPRAVA
• Realizace staveb
• Realizace přípojek
• Odvoz, recyklace a ukládka suti
• Odvoz odpadu
• Demolice
• Terénní úpravy
• Veškeré zemní práce
• Dovoz a prodej písků, recyklátu
a stavebního materiálu
• Hutnicí technika – vibrační pěchy,
příkopové vibrační válce, sbíjecí kladiva
• Mobilní drticí a třídicí jednotka
Jiří Šlimar
• Smykové nakladače
3,5–4 t
• Pásové nakladače
3,5–4 t
Pavel Maršík
• Traktorbagry
8–12 t
mobil: 608 816 835
• Kolové bagry
12–20 t
mobil: 604 634 253
• Pásové bagry
5–27 t
• Avia kontejner
3,5 t
slimarj@seznam.cz
• Renault Kerax sklopka
15 t
bagrymarsik@seznam.cz
• Man – kontejner
15 t
Rousínov – Vyškov
• Volvo – čelní nakladač
15 t

www.demolicniprace.eu

slevu
Kupon na

500 Kč

VELKÝ VÝPRODEJ ZIMNÍCH BUND
SLEVA AŽ 20 %

www.rumpova.cz
Bučovická 325, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 177, mobil: 602 758 367
Prodejní doba: Po–Pá 8–17 hod., So 8–11 hod.

NÁŘADÍ

I
www.azvercajk.cz

NÁ STROJE
PARAMETRY PRODUKTU:

10 990,–
včetně DPH

PRODEJ:
• nov˘ch pneu
• jet˘ch pneu
• protektorÛ
• ráfkÛ

DROBNÉ OPRAVY:
• v˘mûna v˘fukÛ,
kapalin, brzdov˘ch destiãek
• dále dle dohody

Štípač dřeva
Basic TT/D

Rs!y
ZO
PO
re
d
a
ûna

AKCE

12 990,–

Zm

Areál AGROKLAS

OTEV¤ENO:

(u vodojemu)

Po–Pá 8–17 h
So dohodou

Topolová 1314
Slavkov u Brna

Přípojka motoru:
400 V
Výkon motoru:
3,5 kW
Max. štípací tlak:
8t
Sloupek:
100 x 100 mm
Max. zdvih při štípání: 460 mm
(se štípacím křížem): 1020 mm
Max. délka štíp. dřeva
(bez štípacího kříže): 1040 mm
Celk. rozměry
(v x š x h) v mm:
1540x600x900 mm
Hmotnost (cca):
128 kg

Va‰e spokojenost je jiÏ na‰í starostí!
Rychlost a kvalita za rozumné peníze.
Pﬁijeìte se pﬁesvûdãit
o na‰ich profesionálních sluÏbách.

na
Sledujte akce

včetně DPH

ajk.cz
www.azverc
Přípojka motoru:
Výkon motoru:
Otáčky motoru:
Rozm. pil. kotouče:
Hřídel motoru:
Řezný výkon:
Hmotnost (cca):

JAROMÍR HÁLA

400 V
4,0 kW (P1 / S6 40 %)
1380 ot./min.
600 mm, otvor 30 mm
30 mm (s pouzdrem)
cca 220 mm
80 kg

Kolébková pila
GWS 600 EC

Čs. armády 347 (býv. cukrovar), Slavkov u Brna
tel./fax: 544 220 644, mobil: 777 577 990
e-mail: hala.naradi@hcomputers.cz
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Tip na vánoãní dárek!
Motivy historického
Slavkova v dﬁevûn˘ch
rámeãcích
33x43 cm

350 Kã
TYPOGRAFICKÉ STUDIO

Brnûnská 642
Slavkov u Brna
tel.: 544 220 661

Oznámení pro přispěvatele

Bezplatná právní pomoc
pro každého

na kancelářskou práci z domu

Příspěvky do Slavkovského zpravodaje
č. 12 posílejte prosím nejpozději

Tel.: 777 900 925

Tel.: 777 315 033

do 7. prosince.

Oznámení pro inzerenty
Inzerci do č. 12 zpravodje přijímáme
nejpozději do pátku 11. prosince.

KUCHYŇSKÉ LINKY
VESTAVNÉ SKŘÍNĚ
vyrobíme
dle Vašich představ
• zdarma návrh
• trendy materiály
• poctivě, krátká dodací lhůta
Kuchyňské studio STOSS
Slavkov u Brna, ČSA 347
naproti autobusového nádraží

tel. 775 204 373

Pod stromečkem potěší,
bolavá záda poléčí…

vánoční

DÁRKOVÝ POUKAZ
na léčebné masáže

Pavel Krčmář
FYZIOTERAPEUT

Ordinace: Poliklinika, Tyršova 324
Objednávky na tel.:

603 946 440

Hledáme ženy

11/2009
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Zámecká restaurace Austerlitz

zámecký
oku
ového r k
N
d
o
h
e
c
avit pří vkovský zám
l
s
o
e
t
Přijď
na sla
Nabízíme Vám netradiční prostředí a především možnost vybrat si svou silvestrovskou
večeři, která bude připravena formou rautu.
Na rautovém stole naleznete studené i teplé
pokrmy nejen z tradiční české kuchyně. Můžete se těšit i na nevšední speciality.
Na grilu se bude točit selátko. Samozřejmě
nebude chybět živá hudba, při níž budete
mít možnost protančit se do Nového roku.

12. a 13. prosince
• zabijačková polévka
• čerstvé vnitřnosti z kotle atd.
• křupavé škvarky, čerstvé maso
• jitrnice, jelita, tlačenka
a další speciality na místě i s sebou!

Vstupné zahrnuje:
• Slané pečivo a jednohubky založené
na stolech
• Raut (neomezená konzumace)
• Láhev sektu Bohemia demi sec 0,3 l

OTEVŘENO DENNĚ

Cena vstupenky: 750 Kč

od 9 do 22 hodin (pátek a sobota do 24 hodin)

Vstupenku zakoupíte přímo v restauraci –
na její koupi se nevztahují slevové karty.

Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: 606 637 666, 605 512 657, 544 212 166 • fax: 544 212 116
e-mail: info@restauracezamek.cz

www.zameckarestauraceslavkov.cz

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

www.veslavkove.cz

Rezervace na tel.: 606 637 666, 544 212 166, info@restauracezamek.cz

Výroba razítek Colop
Samonamáčecí razítka dodáváme v těchto
barevných kombinacích s černým základem:
modrá, zelená, šedá, žlutá, červená.
Nabízíme různé tvary: čtverec, obdélník,
kruh, ovál. Razítka „datumovky“.

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

• moderní šperky Swarovski
• velký výběr zlatých a stříbrných
šperků, snubní prsteny, hodinky
• výkup zlata

Podmínky viz

nabízíme

KAMENICTVÍ ŠAFRÁNEK

e-mail: info@kamenictvi-safranek.cz

www.kamenictvi-safranek.cz

nejvíce zajímalo:
1. Zlodûji na hﬁbitovû
2. Zdaﬁilá prezentace slavkovského zámku
3. Pﬁedná‰ka Borise Vlacha o âínû

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

pátek 11. prosince do 16 hodin

Slavkov u Brna, Koláčkovo nám. 111
mobil: +420 731 572 240, +420 605 046 928

www.veslavkove.cz

ZLATNICTVÍ GOLD

www.bmtypo.cz

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

V ﬁíjnu Vás na webu

Neváhejte
a investujte
do zlata

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Firma Milan Májek nabízí

HUTNÍ
MATERIÁL
pro firmy, stavebníky, občany
areál Agrozetu
Slavkov u Brna
Čs. armády 1081
tel./fax. 544 220 816

• Kari sítě
• Roxory
• Ocel
272 975
 604
603 112 474

Prodejní doba:

po, st
7–17 hod.
út, čt, pá 7–15 hod.

Sluníčko
KOSMETICKÉ STUDIO

Kﬁenovická 1286
Slavkov u Brna
Tel.: 544 220 733
602 590 883
Otevírací doba:

Po–Pá: 8–17 h
So:
8–12 h
Nedûle
6., 13. a 20. prosince
8–12 h

nabízí
od 30. listopadu prodej

vánoãních
stromkÛ

Srdečně Vás zveme do příjemného prostředí
nově otevřeného kosmetického studia Sluníčko

od 21. prosince
prodej

Ïiv˘ch kaprÛ

VINOTÉKA AUSTERLITZ

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

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

684 01 Slavkov u Brna, Nerudova 1131 • tel. 739 000 224
e-mail: kosmetika.slunicko@seznam.cz • www.kosmetikaslunicko.cz

Originální vánoãní dárek
Darujte va‰im
blízk˘m
dávné vzpomínky
v nové kvalitû!
Záznamy na VHS ãasem ztrácí
na kvalitû a mÛÏe se stát,
Ïe za nûjakou dobu o nû pﬁijdete.
V pﬁípadû Va‰ich rodinn˘ch videí
je to nenahraditelná ‰koda.
Proto si zavãas nechejte Va‰e
videokazety zdigitalizovat a dále
uchovávejte Va‰e vzpomínky
v DVD kvalitû.
Pﬁevod z VHS na DVD
1 hodina záznamu
Dal‰í práce –
TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642, Slavkov u Brna

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

300 Kã

VÁNOâNÍ AKCE!

A
M
R
A
D
Z

Stﬁih, otitulkování
a tvorba DVD s kapitolami 250 Kã
Krabiãka a pﬁebal
50 Kã

REHABILITAČNÍ CENTRUM
Lázeňský dům . B. Braun Avitum Austerlitz

Myslete na své blízké a potěšte je
DÁRKOVÝM POUKAZEM na relaxační služby
Lázeňského domu:

■ Masáže:
• havajské
• lávovými kameny
• aromaterapeutické
• medové
• masáž baňkami
• léčebné
• lymfodrenáže
■ Rašelinový zábal
■ Přísadové koupele
• bylinné
• rašelinové

■ Whirlpool
■ Finská sauna s ochlazovacím
bazénem

■ Tvarování postavy
ultrazvukem
■ Jóga

Více informací Vám rádi
podáme osobně nebo
na tel. +420 544 227 485

B. Braun Avitum Austerlitz, s.r.o. . Lázeňský dům . Zlatá Hora 1466 . CZ-684 01 Slavkov u Brna . www.austerlitz.cz
Tel. +420 544 227 485 . Fax +420 544 227 489 . e-mail: slavkov@bbraun.com

Hostinec na Buãandû

Foto: 2x R. Lánsk˘

Soutěž o nejlepší domácí tlačenku
V sobotu 14. listopadu proběhla v Hostinci na Bučandě soutěž o nejlepší amatérsky vyrobenou domácí tlačenku. Jak se tento nápad zrodil? Chlapi
chodí na pivko, kde probírají své záliby a koníčky,
mezi které patří bezesporu i vaření. Ve Slavkově probíhá již tradiční soutěž v nakládaných utopencích
a ve vaření kotlíkového guláše. Provozní hostince
paní Monika Šemorová zadala štamgastům úkol vymyslet pro svoji nálevnu zajímavou netradiční disciplínu. Nastává zimní období, čas zabijaček, kterých v našich domácnostech stále více ubývá.
Naturální prasátka není kde vzít z důvodu rušení živočišné výroby v zemědělství a novodobé babičky
a dědečkové již domácí zvířectvo nepěstují tak jako
dříve. I když se na prodejních pultech nabízejí vepřové speciality studené kuchyně, tak právě domácí
tlačenka byl ten správný nápad produktu k soutěži.
Slovo dalo slovo, dohodnul se termín a započaly přípravy. Měsíčník Slavkovský zpravodaj zveřejnil předem pozvánku do soutěže.

Pořadatelé stanovili pravidla, kde odborná porota
hodnotí čtyři kategorie dodaného vzorku. Vzhled
v řezu, soudržnost, chuť a vůni. Do soutěže přispěly
věcnými cenami sponzoři ze Slavkova a okolí, jmenovitě pivovar Starobrno, Kofola, a.s., Řeznictví
František Kuda, Masna Josef Bajko, Knihy a dárky
paní Skaličková a Pokorná, Papír a knihy paní Hlásenská, ovoce zelenina Petra Řeháková, restaurace
U dvou kapříků Vladimír Michálek a vinařství Rosařín pan Richard Janoušek. Do prvního ročníku se
překvapivě přihlásilo hned šestnáct soutěžících se
svým výrobkem o váze 2,5–3 kg. Bylo tedy z čeho
vybírat, co hodnotit a o co soutěžit. Vždyť první
cenou byl sud se sto pivy od pivovaru Starobrno. Porotu tvořilo pět řezníků ze Slavkovska pan Jaroslav
Dvořáček, Miloš Procházka, Josef Bajko ml., Zdenek Červinka a Jiří Šmerda.
Každý z porotců bodoval samostatně ve čtyřech
kategoriích známkou od jedné do pěti. Když porota
ukončila své hodnocení, byli ke společné ochutnávce

SvaÈka a Petr Zvonkovi

přizváni všichni soutěžící a přísedící hosté, kteří také
hodnotili losem nejpodařenější vzorek. Cenu od veřejnosti získali za svoji tlačenku provozovatelé hostince
Monika a Zdenek Šemorovi. Následně byly předneseny
výsledky soutěže a předány věcné ceny pro všechny soutěžící. Na prvním místě se umístilo družstvo ve složení
Pavel Krátký a Josef Skoupý. Druhé místo obsadili pánové Zdenek Kohoutek a Petr Stávek. Třetí bodovanou
příčku sdílejí Svaťka a Petr Zvonkovi. Škoda jen, že ke
společné pohodě z důvodu nemoci nemohl večer provázet slíbený harmonikář. Podle mnoha názorů přítomných
hostů se soutěž nad očekávání zdařila. Pořadatelé tímto
děkují sponzorům, soutěžícím, porotě a zvou vás za rok
k druhému ročníku .
Z.P.

etošní lampionový průvod se uskutečnil v podvečerních hodinách v sobotu
14. listopadu. Počet rozzářených lampionů, dětí i jejich rodičů předčil všechna
očekávání pořadatelů. Na shromaždiště průvodu před kostelem se sešlo více než 1000
účastníků. Po procházce trasou průvodu,
která vedla Svojsíkovým parkem, ulicemi
Tyršovou, Lidickou a B. Němcové, jsme průvod zakončili setkáním před radnicí. Tady
organizátoři akce, tedy občanské sdružení
Austerlitz Adventure, chcete-li sdružení slavkovských dobrodruhů, a Město Slavkov
u Brna připravili opékání špekáčků pro nejmenší a svařené víno pro maminky a tatínky.
K dobré náladě zahrála kapela „Lampion“,
na jejíž všem známé písničky si mnohé děti
i zatančily. Věříme, že nejen nám, ale i vám se
večerní setkání v centru našeho města líbilo,
a že se můžeme těšit na další podobné akce.
Za organizátory bychom rádi poděkovali
Městu Slavkov u Brna, technickým službám,
městské policii a mnoha dalším za podporu
a spolupráci. Také vás rádi zveme na všechny
další zajímavé akce, informace na www.austerlitz-adventure.org
bv

L

Úãastníci lampionového prÛvodu

Lampionový průvod

Úãastníci lampionového prÛvodu

Úãastníci lampionového prÛvodu

Více fotografií na
www.veslavkove.cz

Úãastníci lampionového prÛvodu

Svûtlu‰ky

Opékání ‰pekáãkÛ

Foto na straně: B. Maleček

Pﬁed radnicí
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Jak proběhly Lidové misie 2009
Slavkovská římskokatolická farnost prožila po 74 letech duchovní obnovu, která proběhla nejen
v prostorách církvi vlastní, ale pro oslovení všech obyvatel také na dalších místech města. Po stránce
duchovního významu nelze říci, jaký měly misie úspěch, neboť se odehrávaly v nitru každého účastníka.
Cílem misií bylo oslovit všechny obyvatele
k probuzení dobra ve svém životě podle misijního
hesla „probudit v sobě dobro“ a navíc pozvat katolíky k hlubšímu prožívání víry, zejména k životu ze svátostí. Jako farář mohu přinést vnější pohled na uskutečněné misie tak, jak jsem mohl
sledovat jejich rozmanitý průběh nebo podle hodnocení při setkání farní rady.
V celé farnosti, tedy ve Slavkově, v Němčanech, v Hodějicích a v Heršpicích se účastnilo duchovního programu denně na 11 bohoslužbách
přibližně 450 osob. Požehnání domu bylo uděleno 40 kněžími a jáhny v 800 domácnostech
z celkových 3500. Misionáři navštívili s informací
o misii také třídy základních a mateřských škol,
kde děti povzbudili ke konání dobra. Sedm kněží
a jáhnů proneslo v kostelích a sálech denně 18
kázání a promluv (celkem jich bylo kolem 100),
zaměřených pro děti, mládež, muže, ženy, manžele, rodiče, seniory a nemocné.
Ve Slavkově se denně v misijních kázáních věnovali kazatelé P. Jindřich Bartoš a jáhen Ladislav
Kinc oblastem náboženského, mravního a duchovního života křesťana, povzbuzovali k přijímání svátostí a k prožívání svátečního dne, hovořili o pokání, modlitbě a nesení utrpení v našem
životě. V radostné atmosféře se scházelo denně
až 50 dětí, od batolat a malých dětí doprovázených
rodiči, po školáky 6. třídy ZŠ k odpolední bohoslužbě v sále sester v Domě Sv. Rodiny. Vedl je
o. Milan Plíšek a děti zaujal příběhy s použitím
loutek. V 18 hodin je vystřídal o. Marek Dunda,
který slavil mši sv. s mládeží od 7. třídy ZŠ po
středoškoláky. Oslovil je k životu podle Kristova
evangelia osobitým způsobem, myšlenky formuloval použitím slovních zkratek. Každý den se

Fotografie, dokumentující celý misijní program
můžete zhlédnout na farních webových stránkách
www.farnostslavkov.cz, videonahrávky kázání
a stavovských promluv budou na internetové televizi www.tv.mis.cz.
Na závěr děkuji všem, kteří jste misie pomohli
pořádat, a za vstřícný přístup všech, kteří jste nám
umožnili předat poselství výzvy ke konání dobra.
Pokud jste byli něčím osloveni a chtěli byste pomoci v otázkách víry, můžete se na mne obrátit
osobně nebo telefonicky.
P. Mgr. Milan Vavro, římskokatolický farář

Program ﬁímskokatolické farnosti
sešlo 25 až 40 mladých. Hojně bylo navštívené kající procesí se svícemi ke kříži před hřbitovem
s prosbou za odprošení za hříchy, které se staly ve
farnosti od minulých misií. Osmdesátisedmiletý
probošt P. Stanislav Krátký z Mikulova přicházel
za seniory do penzionu a v sobotu uděloval v kostele svátost nemocných. Poslední noc z pátku na
sobotu kostel žil příležitostí ke zpovědi a modlitbou se zpěvem mládeže až do ranní mše v 5.00
hodin.
Slavnosti misijního kříže, kterou Lidové misie
vyvrcholily, se účastnilo ve Slavkově kolem 350
věřících. Každý účastník mohl nabídnout Bohu
symbolickým dotekem kříže své misijní předsevzetí, co ve svém životě změní k dobrému. Po večerní bohoslužbě nesli muži misijní kříž k Domu
Sv. Rodiny, kde jej za přítomnosti sochaře postavili jako památku nejen na Lidové misie 2009, ale
také návštěvu papeže Benedikta XVI., který kříž
v Brně požehnal. V závěru slavnosti jsme se modlili za nás přítomné i za budoucí generace a společně zazpívali Svatováclavský chorál a Českou
národní hymnu.

Pravidelné bohosluÏby: nedûle 8.30 a 18.00, úter˘ bohosluÏba pro dûti 18.00, ãtvrtek 7.00, pátek 18.00, sobota
7.30.
M‰e sv. v penzionu, ãtvrtek 3. 12. v 8.00.
Náv‰tûvy nemocn˘ch, pátek 4. 12. dopoledne.
Mikulá‰ská besídka pro dûti, nedûle 6. 12. v 15.30,
DÛm sv. Rodiny.
Vánoce 2009
Svátost smíﬁení pﬁed Vánocemi, pondûlí 21. 12.
a úter˘ 22. 12. farní kostel, 17.00 – 19.00.
·tûdroveãerní m‰e sv. pro rodiny s dûtmi, 24. 12.
v 15.30, farní kostel, zpívá schola s hudebním doprovodem.
PÛlnoãní m‰e svatá, 24.12. ve 23.00, farní kostel, zpívá
PS Gloria „II. past˘ﬁská m‰e Fr. Kolaﬁíka“.
Narození Pánû, 25. 12. pouze v 9.30, zpívá PS Gloria.
Sv. ·tûpána, 26. 12. pouze v 9.30, zpívá schola.
Svátek sv. Rodiny, nedûle 27. 12. farní kostel, v 8.30 Zámecká kapela: „Koledová ÏesÈová m‰e“, v 18.00 m‰e sv.
s lidov˘m zpûvem koled.
Prohlídka zvonÛ a hodin, 31. 12. farní kostel, 14– 16.
M‰e sv. na podûkování, Sv. Silvestr, 31.12. v 16.00.
Nov˘ rok, 1. 1. 2010, m‰e sv. 9.30 a 18.00.
Úﬁední hodiny na faﬁe:
stﬁeda 9.30–12.00 a 15.30–16.30 pátek 9.30–12,00
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

K misiím se připojím, dobro v sobě probudím!
aneb Jak jsme prožili lidové misie ve Slavkově u Brna Poděkování
Jedním z apoštolátů sv. Antonína Marie Clareta, duchovního otce naší církevní rodiny, byly lidové misie. A právě na jeho svátek 24. 10. byl postaven nový misijní kříž ve Slavkově u Brna, na
připomínku lidových misií ve Slavkově, Heršpicích, Němčanech a Hodějicích, kterých jsme se
mohli také s radostí zúčastnit.
V týmu asi 20 misionářů nám připadl úkol vyjít
do ulic Slavkova, procházet dům od domu, dveře
od dveří, hlásat všem lidem, že misie začaly, a povzbudit je, aby nepromarnili tuto velikou příležitost a milost od Boha. Ve městě se denně konaly
čtyři mše svaté, z toho jedna pro děti a jedna pro
mládež, v kostele byla každý den celodenní adorace a povzbudivé promluvy. Podobný program
probíhal i ve třech sousedních vesnicích.
Náš misionářský tým, složen z šesti kněží, dvou
jáhnů, několika řeholnic a laiků byl vyslán ke
všem lidem bez rozdílu, k věřícím i nevěřícím,
zdravým i nemocným, od mateřských školek až
po penzion pro staré lidi. Lidé byli povzbuzováni
k dobré svaté zpovědi a k nějakému konkrétnímu
kroku ve víře, k novému začátku.
Jak nás přijímali? Různě. Někdo rychle zavřel
dveře, než jsme stihli něco říct, někdo řekl, že
nemá čas, že musí vydělávat peníze, někoho naše
pozvání potěšilo, jiného překvapilo, někdo byl
rád, že si může trochu popovídat o svých problé-

mech a někdo zase povzbudil více nás než my
jeho. A protože my sami nedokážeme bez Boha
nic, modlili jsme se za všechny, které jsme potkali,
a odevzdávali je Bohu, který jediný může oslovit
srdce člověka.
V polovině týdne jsme za zpěvu kajících žalmů
vyšli po večerní mši svaté do ulic Slavkova se
svíčkami a pochodněmi v rukou a prosili jsme tak
za odpuštění všech hříchů od posledních lidových
misií. Ty se konaly v roce 1935. Po tomto procesí
začala druhá část misií, kdy kněží neúnavně zpovídali a byli připraveni pomoci při duchovních
rozhovorech. V pátek jsme Pánu obětovali svůj
půst a noční bdění při celonoční adoraci v kostele,
každý podle svých možností. Adoraci vedli mladí
z farnosti. Vydrželi odvážně chválit, děkovat
a prosit Pána po celou noc, až do ranní mše svaté
v pět hodin. Po celou noc byli k dispozici kněží
a lidé stále přicházeli ke svaté zpovědi.
Misie byly zakončeny mší svatou v sobotu
večer, kdy byl postaven misijní kříž, před měsícem požehnaný od Svatého otce v Brně. Bude pro
farnost památkou na tento týden plný milostí. Jen
Bůh ví, kolik duší se zachránilo. Mnoho je nám tajemstvím, ale jedno je jisté – ta radost v srdcích,
ty úsměvy a občas i slzy na tvářích těch, kteří se
smířili s Bohem, to světlo v očích těch, kteří se
rozhodli začít znovu… Chvála Pánu!
Míša

Před nedávnem proběhly ve Slavkově Lidové
misie, jejichž poselství stále ještě vstřebáváme.
Ukázalo se, že misie znamenaly pro farnost a potažmo pro celé město velké požehnání, přejeme si,
aby se to v budoucnu projevilo v našich osobních
životech a také na lepším soužití lidí v našem městě
a přilehlých vesnicích.
Děkujeme všem, kdo se na průběhu misií podíleli, zvláště pak všem misionářům, kteří zde strávili celý týden a od rána do pozdních nočních hodin
se věnovali všem, kdo o misie projevili zájem, ať už
účastí na bohoslužbách, přednáškách, či se přišli
podívat ze zvědavosti nebo si popovídat a třeba
i vyřešit své problémy. A zde je také na místě poděkovat panu děkanovi, otci Mgr. Milanovi Vavrovi, jenž se stal otcem myšlenky uspořádat ve
Slavkově Lidové misie. Ale poděkovat jen za misie
je málo, protože za těch bez mála 12 let, co otec
Milan spolu s vikářem Doc. Dr. Petrem Marečkem,
Th.Dr. pečují o slavkovskou farnost, se změnila
spousta věcí k lepšímu. Rozebírat je, to by zabralo
několik stran tohoto zpravodaje. Takže zkrátka,
Otče Milane a Petře, děkujeme vám za to, že slavkovská farnost je funkční, stabilní a živá, že je nám
farníkům s vámi dobře a přejeme vám hodně sil,
Božího požehnání a radosti ve vaší kněžské službě,
vaši vděční
farníci ze Slavkova, Němčan, Hodějic a Heršpic.
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KADEŘNICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404
PRODEJNA

KRÁSA + ZDRAVÍ
V. Brejšková, Polní 974, Slavkov u Brna

www.solarium-slavkov.cz

VÁNOČNÍ AKCE

RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Dne 22. listopadu 2009 oslaví 65. narozeniny
tatínek a dědeček, pan

JA N D R BA L
Přejeme mu mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.
Dcery Lenka a syn Jenda s rodinami.
Blahopřání
Dne 29. listopadu 2009 to bude 40 let, co si řekli své ano
manželé

H E L A A J I R K A KO U T N Í KOV I
Do dalších let hodně zdraví, štěstí a rodinného klidu přejí
děti, maminka a bratr s rodinou

KONTEJNEROVÁ DOPRAVA

Vzpomínka
Dne 26. listopadu 2009 by oslavil 100 let pan

Pavel Martínek, Křenovice
tel. 605 777 412

Jízdní kola, sport
• Prodej a opravy jízdních kol
• Půjčovna a servis lyží
• Sportovní zboží i zimní
• Sáně, boby, brusle,
koloběžky, přilby…
• Do konce února sleva
na opravy kol 25 %
KOLA REŠKA
Za Branou 276 (za hodinářstvím)
Slavkov u Brna

âI·TùNÍ kobercÛ,
sedaãek, koãárkÛ
KŘENOVICE
tel. 605 414 856
HLADKÁ MAGDALENA
ekonomický a účetní poradce vám nabízí vedení:

• účetnictví, daňové evidence
a další služby včetně:
• zpracování daňových přiznání
FO a PO
• zpracování mezd a zastoupení
na úřadech
Kvalitní rychlé služby za příznivou cenu

tel.: 544 222 156, 723 207 075

Malíﬁství & natûraãství
Bedřich Dufek, Slavkov u Brna
tel. 737 784 045
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FRANTIŠEK PECHÁNEK
a 21. října 2009 by oslavila 97 let paní

MARIE PECHÁNKOVÁ
S láskou vzpomínají dcera Zdeňka a syn František s rodinami.
Vzpomínka
Dne 9. prosince 2009 uplyne 5 let od úmrtí mého milého manžela,
tatínka a dědečka, pana

JANA LOHNICKÉHO
Vzpomíná manželka, syn Jan a Miroslav s rodinou.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři na ul. Brněnská 642
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 60 Kč.

 Takový pocit

Blížil se podzim a já si spontánně začala zdobit
prostor před domem. Vždycky mě to bavilo a těšilo, ale v posledních letech mi to mé zdravotní
problémy nedovolily. I proto jsem měla z výzdoby
hned dvojnásobnou radost, nebo vlastně trojnásobnou, protože smyslem toho všeho je také potěšit ty, kteří projdou kolem.
Dnes jsem si všimla, že mi někdo ukradl ze
schodku dekorační hříbečky, které tam stály vedle
kateřinky. Možná se divíte, proč o tom píšu do

zpravodaje, vždyť je to taková hloupost, vždyť v životě jde o důležitější věci, kolik lidí má všelijaká
trápení… Ale možná právě proto. A také že se blíží
Dušičky a Vánoce, kdy lidi k sobě mají jaksi blíž,
alespoň jsem si to vždycky tak myslela. Jsem z toho
smutná, lidi ve Slavkově mám ráda, ale teď jdu
a pro sebe si říkám – „nebyl jste to vy, nebyla jsi to
ty?“ A moje naivita a slepá důvěřivost jsou ty tam.
Krásné předvánoční období a jen to dobré všem
přeje
Iva Krbková

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Krajní řešení
Na trhu ukradli jednomu rolníkovi osla.
Vzteky bez sebe běhal muž kolem svého
stánku, křičel a vyhrožoval: „Ten padouch, co
mi ukradl mého oslíka, ten špinavec, který si
troufá mě okrást, by si to měl raději rozmyslet!
Jinak budu nucen přistoupit ke krajnímu řešení
a udělat něco, čeho bych do smrti litoval!“
Lidé kolem se se strachem rozcházeli a zvědavě se kolem sebe rozhlíželi. Vtom, kde se
vzal, tu se vzal – oslík! Všichni si zase oddechli
a chvíli o celé záležitosti živě diskutovali. Tu
k rolníkovi přistoupil jeden bohatý kupec a zeptal se ho: „Těší mě, že jsi oslíka dostal zpátky,
ale pověz, co bys dělal, jaká byla tvá hrozba,
kdyby se ti tvé zvíře nevrátilo?“

„Tedy, nezbývalo by mi nic jiného, než si
koupit nového osla. A řekni, jestli bych toho
potom nemusel litovat až do smrti, když už
i beztak mám peněz málo?“
„Je krásné spolu mlčet, krásnější spolu se
smát.“ (Friedrich Nietzsche)
„Zářivý pohled vlévá do srdce radost, dobrá
zpráva vzpružuje kosti.“ (Bible – kniha Přísloví)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. se schází ve
Slavkově k sobotním bohoslužbám dvakrát za
měsíc. V prosinci vás zveme na soboty 5. a 19. 12.
na adresu Lidická 307. Začínáme v 9 h společným studiem Božího slova a od 10.45 následuje
úvaha nad biblickým textem. Kontakt na tel.: 775
789 034 (kazatel Libor Škrla) http:// www.casd.cz
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Dne 17. listopadu 2009 uplynulo 6 let, co nás opustila paní

LIBUŠE ŠOLCOVÁ
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Dcera Libuše s rodinou.
Vzpomínka
Večer, když slunce zemi opustilo, Tvoje srdce se navždy zastavilo.
Najednou už tu není, nedals nám sbohem ani rozloučení.
Proč musel jsi odejít, když Tvoje přání bylo žít.

Dne 25. listopadu 2009 tomu bude 6 smutných let, co nás opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

JAROSLAV CHALOUPKA
S láskou stále vzpomíná manželka a dcery s rodinami.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Děkujeme.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 25. listopadu 2009 uplyne sedm let, kdy nás navždy opustil pan
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INZERCE
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu na plastová
a eurookna – 10 % sleva! Tel. 604 863 437,
544 220 577, Lubomír Remiáš, Slavkov
u Brna, ČsČk 972.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
KOUPÍM starší a historické počítače výhradně
zn. Apple Macintosh. Tel. 604 706 900.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
HLÍDÁNÍ vašeho dítěte v RD nekuřáků se zahradou v klid. prostř. dět. hřiště bez siln. provozu 20 km od Brna. Tel. 544 220 119.
SVATEBNÍ salon Lucie - služby pro vás. Vážany n. Lit., tel. 544 220 119.
PŮJČKY pro všechny na cokoliv bez poplatku za solidní úrok. Tel. 731 886 265.

MUDr. OTMAR STRACH

KOUPÍM RD v okolí Brna. Volejte nebo pište
na tel. 733 553 756.

Za tichou vzpomínku všem, kdo ho znali,
děkují manželka a děti s rodinami.

KOSMETIKA, Permanentní make-up, Tatoo
776 339 930, www.sweb.cz/arnika.kosmetika

Vzpomínka
Jediná na světě, jež nikdy nezradí, na niž nám zůstane
nejhezčí vzpomínka, to byla nejdražší, to byla maminka.
Dne 1. prosince 2009 uplynou 4 roky, co nás navždy opustila
naše drahá maminka, manželka a babička, paní

DOBROMILA ŠKRABALOVÁ, roz. DRESSLEROVÁ
S láskou a úctou vzpomínají manžel, děti a vnoučata.

ČIŠTĚNÍ SEDACÍCH SOUPRAV (od 400 Kč)
i z kůže, koberců, plyšáků vč. třásní, kočárků. Doprava do 15 km zdarma. Fa Xena99, Křenovice,
tel. 605 414 856.
KONTEJNERY od 4–20 m3, plachtový kontejner,
MAN, AVIA do 5 tun. Odvoz odpadů, dovoz stavebnin, železa aj. Pavel Martínek, Křenovice,
mob. 605 777 412.
PŘÍJEM navíc, finanční nezávislost, více volného
času – chcete to také? Volejte 722 522 022.

Vzpomínka
Neplačte, drazí, že odešel jsem spát, ve věčné noci bude se mi zdát,
že žiji s Vámi tak, jak žil jsem rád.
Dne 3. prosince 2009 uplyne patnáct let, co nás opustil pan

PRODÁM ořechy 5 kg – 120 Kč. 737 113 525.

JAROSLAV SŤAHEL

HLEDÁM pronájem krytého stání (garáže) pro
os. automobil cca na 6 měsíců. Tel. 728 039 409

ze Slavkova u Brna
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje manželka a dcery s rodinami.
Vzpomínka
Již není mezi námi, není slyšet její hlas.
Nám zůstalo jen vzpomínání na toho, kdo rád žil a měl nás rád.
Dne 3. prosince 2009 uplyne 1 rok, kdy nás navždy opustila paní

ANNA ZUKALOVÁ
S láskou a úctou vzpomíná bratr Oldřich s rodinou.
Vzpomínka
Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy předobré srdce. Očima se už nepodíváš, teď klidným
spánkem odpočíváš. Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo Tě miloval, vzpomíná dál.

Dne 6. prosince 2009 uplyne 8 let, kdy nás navždy opustil pan

VALENTÍN VANĚK
ze Slavkova u Brna
S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcery a syn s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

HLEDÁM doučování AJ pro žáka 6. třídy
ZŠ. Tel. 774 35 39 42.

PRODÁM DB 3+1 na Polní ul. po celkové
rekonstrukci. Tel. 777 212 974.
PRODÁM stavební pozemek v Heršpicích
o celkové výměře 7853 m2 – z toho je v územním plánu určeno k výstavbě RD cca 1500 m2
(ostatní orná půda). Šířka pozemku je 23,5 m.
Pozemek je situován nad obcí v nové zástavbě RD, krásný výhled. Sítě u pozemku.
Tel.: 603 219 416.
KOUPÍM na autoveterána AERO 30/50 veškeré náhradní díly, součástky a příslušenství.
Zejména motor a jeho části (klikovku, setrvák,
spojku, hlavu), převodovku, diferenciál, dynamo, startér, vodní pumpu, světla, spínací
skříňku, klaksony atd. I celé auto i ve špatné
stavu před renovací. Tel.: 603 219 416.

Dne 7. prosince 2009 uplyne 10 let, kdy po dlouhé, těžké nemoci odešel
pan

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

FRANTIŠEK OPLUŠTIL

Pﬁíspûvky do zpravodaje posílejte na:

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka a dcery s rodinami.

info@bmtypo.cz

Vzpomínka
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Neúprosně se blíží čas Vánoc a konec
roku. Máte-li zájem o oslavení konce
roku v Zámecké vinárně „u Edy“, informujte se přímo v Zámecké vinárně
nebo na tel. 724 145 627 do 15. 12.

ŽALUZIE • ROLETY
MARKÝZY • SÍTĚ
proti hmyzu na plastová a eurookna
Tel. 604 863 437, 544 220 577
Lubomír Remiáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972

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

www.veslavkove.cz

Polední MENU • spoleãnost,
kultura, sport, ãerná kronika
• fotogalerie • diskuse pod
ãlánky • program kina •
krátká videa z akcí

Dráha za autobusov˘m nádraÏím

Úspěšná sezona Auto RC Slavkov
Zástupci našeho klubu si v letošní sezoně
vedli velmi dobře na všech závodech, kterých se
zúčastnili – ať je to mistrovství republiky, závody Grand Prix nebo mistrovství Evropy. Je to
dobrá zpráva i proto, že nás v příštím roce čeká
pořadatelství Mistrovství Evropy 2010 kategorie 1:5 Touring Cars, ale i pořadatelství
Mistrovství Evropy 2010 kategorie 1:5 Formula 1!
Naším nejúspěšnějším závodníkem se stal
v loňské sezoně Aleš Bayer, který se může pochlubit čtyřmi tituly mistra ČR 1:5. Svými výsledky v posledním sedmém závodu seriálu
MČR 2009 kategorií 1:5 Eko a Touring Cars
pro sebe rozhodl o zisku titulů Mistr republiky

Martin Bayer (vpravo) ve francouzském Pierrefeu

a Juniorský mistr republiky. V Eku nasbíral celkem 290 bodů, na druhém místě skončil Martin
Marek s 262 body, třetí příčku obsadil a vítězem
mezi seniory 40+ se stal Josef Kolařík. V kategorii Touring Cars Aleš nasbíral celkem 266
bodů, druhý Tomáš Marek 262 bodů, třetí skončil Martin Bayer s 246 body. Poslední závod
rozhodl i o celkovém vítězi Porsche Cupu –
1. místo obsadil Dušan Bayer s 255 body, na
druhé pozici skončil Igor Vlahovič s 252 body,
3.místo patří Jiřímu Tlustému.
Více informací, další podrobnosti, výsledky a bohatou fotogalerii najdete na
www.arcslavkov.cz

Ale‰ Bayer

www.veslavkove.cz
Slavkovská dráha
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Máte-li zájem o inzerci
v ročence, kterou se listuje celý rok, napište na
info@bmtypo.cz nebo volejte na tel. 544 220 661.
Podmínky pro inzerci
a ceník na-jdete na adrese
www.bmtypo.cz
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Martin Bayer

1. místo v soutûÏi dvojic – Martinové Bayer a Pater
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Rady do zahrady – prosinec
Pranostika: Prosinec, když je mu zima, halí se
v bílý kožich.
Poslední měsíc v roce je měsícem rekapitulace. Zahrádka v tichu odpočívá a my, poté co
jsme naposledy zkontrolovali, zda je o vše postaráno, máme také nárok na odpočinek. Přesto
nám to nedá, a pokud předvánoční povinnosti
dovolí, přemýšlíme o zahradě, listujeme poznámkami a vzpomínáme, co se nám v uplynulém roce nedařilo a jaká mohla být příčina nezdaru, abychom jí mohli propříště předejít.
Někdy je příčina v našich chybách, někdy
v chybách, které jsme sami bezprostředně nezavinili. V posledních letech je počasí nějaké
umanulé. Kolísá z extrému do extrému. Není
divu, když i naše krajina se změnila ve střídání
extrémů. Velké lány s obilím a rozsáhlé plochy
bez vegetace se střídají se zbytky lesů a velkými
vodními plochami. Potom velké masy horkého
i studeného vzduchu se nezvykle rychle přesouvají, a naše zahrádky trpí suchem, vichřicemi, kroupami, záplavami… Ale dost takovým

úvahám. Máme přeci svoji zahrádku rádi a tak
nám to nedá a přicházíme zkontrolovat stromy,
zda někde nezůstaly viset scvrklé moniliozní
plody. Zkontrolujeme oplocení, případně proti
okusu zabezpečíme stromky pletivem, pytlovinou nebo alespoň papírem. Uděláme také něco
pro naše zpívající pomocníky: nasypeme jim do
krmítka olejnatá semínka nebo pověsíme na
větev kousky loje a nalijeme vodu do napajedla.
Svátek svaté Barbory nás svádí k nařezání
třešňových větviček do vázy. V polovině měsíce, pokud ještě neuhodily mrazy, si také můžeme nařezat rouby peckovin pro případné jarní
přeroubování. Nezapomínáme ovšem ani na
sklep a pravidelně kontrolujeme uskladněné
ovoce a zeleninu, abychom předešli větším škodám. Veškeré chemické přípravky na ochranu
rostlin uložíme v chladné, ale bezmrazé temnější místnosti, aby se nesnižovala jejich účinnost. Tak jsme hotovi a mohou přijít Vánoce.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Foto: 3x V. Kohoutková

Labutí soužití na Šámech
Přišel podzim a labutí rodinka se vrátila na
mokřad Šámy. Mláďatům dorostla křídla, už dokážou létat, ale i přesto je můžeme vidět na
svém rodném mokřadu. Šámy byly po horkém
létě doplněny vodou z Litavy, a tak by si mohla
rodinka klidně plavat po mokřadu a využívat
bohaté zdroje potravy.
Jejich pohodu jim narušuje labutí pár, který
na toto hezké místo přiletěl z nedalekého rybníka. Vybral si mokřad k jarnímu zahnízdění.
Labutí samec hájí svoje teritorium, aby měli
společně se samicí kde obstarávat dostatek potravy pro budoucí rodinu.
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Labutí rodinka se musela uskromnit a obývá
jen zadní část mokřadu. Pokud se některý z jejich členů zatoulá na část obsazenou labutím
párem, samec je zahání syčením, zobákem
i křídly. I když je labutí rodinka v přesile a Šámy
jsou jejich domovem, nestaví se na odpor, ale
prchají před samcem zpátky na zadní část. Neposlušná mláďata se však stále pokouší vyplout
na hájenou část a labutí samec je opět důsledně
zahání zpět. My máme možnost pozorovat toto
představení znovu a znovu, dokud to mladé labutě nebo nás neunaví.
Věra Kohoutková

V listopadu vrcholila naše činnost uspořádáním
„Dne pro zdraví a Pochodem proti diabetu“.
Mnoho občanů využilo možnost dát si změřit své
tělesné hodnoty a snad si také nakoupili potřeby
pro diabetiky a vánoční dárky pro sebe a své blízké.
Chci poděkovat všem, kteří nám po celý rok pomáhali připravit pro diabetiky i pro veřejnost zajímavé aktivity. Naše poděkování patří Městskému
úřadu Slavkov, VZP a všem firmám, které se účastnily na akci ke Světovému dni diabetu.
Koncem listopadu se konal 8. sjezd Svazu diabetiků ČR, který zhodnotil práci za poslední čtyři
roky, ale hlavně se zabýval budoucností a postavením naší organizace ve společnosti. Zatímco
hlavním cílem lékařů je včasná diagnostika
a správně vedená léčba diabetu bez následných
komplikací, naším posláním zůstává edukace diabetiků a praktické ukázky toho, jak plnohodnotně
žít i s diabetem. Bude to zejména podpora správného životního stylu a pohybové aktivity do vysokého věku. Naším cílem také bude získávat do našich řad více mladých diabetiků a podat pomocnou
ruku nově zjištěným diabetikům, protože ti musí se
svým onemocněním žít do konce svého života.
Poslední akcí, kterou uspořádáme pro své členy,
je tradiční setkání u stromečku pod názvem „Vánoce s diabetem“. Toto předvánoční setkání bude
17. prosince od 14 hodin tentokrát v Zámecké vinárně u Edy Andrly. Vystoupí nejmenší děti z mateřské školy, bude také tombola a občerstvení.
Zatímco se v mnoha domácnostech připravují
lákavé pokrmy a domácí cukroví, diabetik musí
i o Vánocích dodržovat léčebný režim. Musí si počítat množství sacharidů v jídle, častěji si změřit
glykémii a podle toho upravit léčbu. Na Štědrý
večer si může dát porci tradičního kapra, ale bramborový salát bude bez tučné majonézy a s přidáním
zeleniny. Tučné pečínky a řízky nahradíme kvalitním libovým masem a zeleninovými přílohami.
Vánoční cukroví je doslova sacharidová bomba,
diabetik musí odolat a raději si připravit ovocný
pohár s tvarohem. Upřednostňujeme čerstvé ovoce
a tradiční české jablíčko. Z nápojů tolerujeme výjimečně po jídle 2 deci přírodního vína, nebo jedno
pivo. Nezapomeňme, že po jídle se máme pohybovat, abychom spálili přijaté kalorie. Procházka
zimní přírodou prospěje všem, ale nezapomeňte
si vzít teplý čaj, sušenky, nebo ovoce a hroznový
cukr pro případ náhlé hypoglykémie. O svátcích si
můžete připravit zeleninové jednohubky. Místo rohlíku použijeme na kolečka nakrájenou mrkev,
okurku, ředkvičku, nebo jablko. Jedno balení tvarohu si rozdělíme a ochutíme několika příchutěmi
např. česnekem, cibulí s práškovou červenou paprikou, jemně nastrouhaným křenem, hořčicí, nebo
čerstvými bylinkami. Ochucený tvaroh natíráme
na kolečka zeleniny, ozdobíme plátkem rajčete,
kouskem zelené, nebo žluté papriky, nebo čtvrtkou
vlašského ořechu. Tvaroh neobsahuje žádné sacharidy, zelenina také ne. Je to zdravé mlsání a můžete si ho dopřát kdykoliv.
Mezi nejoblíbenější svátky patří Vánoce, silvestr
a Nový rok. Přeji vám, abyste je prožili v kruhu
svých rodin a přátel, abyste zapomněli na své nemoci a trápení. Všichni si přejeme hlavně hodně
zdraví, štěstí a lásky. Také pevnou vůli odolávat
všem těm svátečním lahůdkám. Děkuji všem, které
jsme naším programem pro zdravý život oslovili
a spolu s námi se na něm podíleli. Přejeme příjemné prožití vánočních svátků, pevnou vůli,
hodně zdraví, splnění všech vašich přání a dobré
vykročení do nového roku 2010.
Marie Miškolczyová
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Moje konto
Z podzimních motivů

Podzimní ráno

Slavkovsk˘ bazén

SvaÈka Matu‰tíková

Slavkováci byli opět vidět
Také ve třetí řijnovou sobotu se na slavkovském koupališti konala plavecká soutěž zimních
plavců. Týden staré výsledky z prsařského mistrovství se tentokrát sčítaly s tratěmi volného
způsobu. Řadě plavců zejména z českých oddílů
se podruhé během týdne do Slavkova nechtělo.
Svoji roli také určitě sehrálo rekordní ochlazení.
V prořídlých startovních listinách ovšem nechyběly slavkovské opory oddílu Fides a ten se
se 13 cennými kovy stal v oblíbeném slavkovském azylu nejúspěšnějším oddílem mistrovství.
Teplota vody klesla ze 16 dokonce těsně pod
deset stupňů, přesto se bylo opět nač dívat. Padesátka plavců od 15 do 80 roků to rozjela v bazénu opět naplno, a tak byly k vidění velmi zajímavé souboje.
Ze slavkovských plavkyň potěšila Svaťka Matuštíková. Ve velkém souboji o dohmat porazila

přemožitele kanálu La Manche Richarda Haana
a významně rozšířila bodovou sbírku domácího
oddílu. Za ten na nejdelší 750 metrové trati nastoupili dražovická Šárka Třísková i další slavkováci Vlaďka Fialová, Hanka Matýšková, Pavel
Nosek a Antonín Pavéska. Také díky jejich výborným výkonům získal domácí oddíl po třetím
kole výrazný bodový náskok před nejbližšími
pronásledovateli z I. plaveckého klubu otužilců
Praha a Spartaku Přerov.
Absolutní pořadí:
Muži 750 m prsa + 750 m v. zp.: 1. Václav
Mihola (Fides Brno) 22:55,2, 2. Vlastimil Zaoral (Sp. Přerov) 27:26,1, 3. Vladimír Hrbata
(Fides Brno) 27:50,7. Ženy 500 m prsa + 750m
v. zp.: 1. Lenka Pacáková 20:38,1, 2. Kateřina
Miholová (obě Fides Brno) 25:48,6, 3. Barbora
Pálková (KLM Praha) 26:17,1. Petr Mihola

Plakalo podzimní ráno slzy do pavučin,
do mlhy schouleno a nevyspáno.
Sny předlo do vláken babího léta,
štětec a paleta zůstaly pohozeny.
Zlato se rozteklo do mlžné šedi.
Vrabci snad vědí, kdo smyl krev z listoví,
ale ti nepoví.
Zahořklý básník ťal do ticha satyrou.
Drvoštěp zširoka rozmách´se sekyrou.
Zděšeně vrabec vzlét´, schoulil se do křoví.

Cesta vlakem
Telegraf sloupovím míhá se kolem,
dumná šeď zalehla zoraným polem,
na šňůře obzoru zamženě zasvítí
občas jen korálek lidského soužití.
Silnice v mžiku jak hádě se svinula,
v dálce by splynula s šedí.
Kapkami deště den do okna hledí,
zvadlý list přisál se na jeho tabuli.
Vítr je silnější, přerval ho na půli,
poslal ho k ostatním do kalné louže. Unaven klouže vlak kolejí do šera,
ujíždí chiméře syrého večera.
L. Kropáčková

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

Start závodu

Tel.: 544 220 119

Kalendář akcí – prosinec 2009
Datum

5. 12.
6. 12.
12. 12.

18. 12.
19. 12.
31. 12.
Výstavy:
do 13. 12.

hod.

druh

akce

místo konání

poﬁadatel

10.00–16.00. sport. Zimní střelecká liga
Zámecká střelnice
SSK 0750 E-com Slavkov
14.30 kult. Adventní koncert Zámecké dechové kapely
Historický sál zámku
Zámek Slavkov – Austerlitz
Koncert klarinetového a žesťového kvinteta prokládaný mluveným slovem, v duchu vážné hudby s vánočními prvky
10.00 spol. Vánoce na zámku se slavkovskými školami
Zámek Slavkov – Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz
Zámek Slavkov – Austerlitz spolu se všemi slavkovskými školami pro vás připravil celodenní program
v historických prostorách zámku. Pobavit se můžete nejen při vánočně laděných hudebních a tanečních
vystoupeních dětí, ale také shlédnout výstavky výtvarných prací dětí, vyřezávaného ovoce, zdobených
perníků a vánočního cukroví, dokonce ve výtvarné dílně pod vedením učitelek z Domu dětí a mládeže
si můžete drobné vánoční předměty a dárky sami vyrobit.
17.30 kult. Vánoční koncert
sál ZUŠ
ZUŠ Fr. France
10.00–16.00 sport. Zimní střelecká liga
Zámecká střelnice
SSK 0750 E-com Slavkov
20.00 spol. Silvestrovské setkání občanů na náměstí zakončené ohňostrojem
náměstí
Město Slavkov u Brna
výst.

Výstava obrazů s napoleonskou tematikou
ze sbírek Zámku Slavkov – Austerlitz, přístupná do konce sezony 2009

Zámek Slavkov – Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz

Vánoční výstava paličkované krajky, krajkových betlémů a betlémů na pohlednicích
Zámek Slavkov – Austerlitz Galerie OK a před pokladnou
Výstava prací Ivy Vanžurové, známé krajkářky a návrhářky paličkované krajky z Letohradu a členek
Mohelnického spolku ručních řemesel. Paličkované betlémy budou doplněny menší výstavou pohlednic betlémů ze soukromé sbírky.
Otevírací doba zámku je v měsíci prosinci út–ne 9–16 hodin, do 13. 12.

do 13. 12.

výst.
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O smírčích křížích a dalších kamenných památkách (19)
Záhadná památka v zámeckém podzemí
V jednom z koutů lapidária v podzemí slavkovského zámku se nachází pozoruhodný
kámen. Na jeho přední straně je dobře patrný
kruh, jehož plochu přetíná vodorovná a svislá
úsečka. V kruhu je tedy jednoduše zachycen
kříž. Je však sporné, zda jde o úmyslné znázornění symbolu kříže, či zda linie sloužily jen
k technickému rozdělení kruhové plochy na
čtvrtiny.
Když si na povrch kamene posvítíme baterkou, uvidíme v levé horní čtvrtině kruhu písmeno D a v pravé horní čtvrtině písmeno Z.
Dole pod písmeny jsou snad naznačeny číslice
88. Může však jít jen o hru světla a stínu na nerovné ploše kamene.
Není jasné, jakému účelu tento kámen sloužil. Je pravděpodobné, že s problematikou
smírčích křížů nemá nic společného. Tvar
jeho spodní části napovídá, že byl původně
téměř do poloviny své výšky zasazen v zemi.
Mohl to tedy být kupříkladu hraniční kámen.
Je sice poněkud rozměrnější, než bývá u hraničních kamenů obvyklé, existují však i mnohem větší hranečníky. Mezníky na hranicích
katastrů se také často číslovaly – nejsou-li číslice v dolní polovině kruhu jen optickým kla-

Horní části kamene pořídil pan J. Seifert Fotografie z roku 2006.
v r. 1999. V té době byl kámen umístěn na Foto: M. Jirák
zámku na schodišti ke kancelářím.
mem, pak by mohly určovat pořadové číslo
hranečníku.
Prosím pamětníky, kteří o této památce cokoliv vědí (např. odkud pochází a kdy byla na
zámek převezena), aby se mi ozvali na níže

Náčrtek kamene v lapidáriu.
Kresba: M. Jirák

uvedený e-mail. Je také možné zanechat
zprávu v redakci zpravodaje. Děkuji za
všechny informace o tomto kameni.
Matouš Jirák
kamenne.pamatky@centrum.cz

Paprsek informuje
Poradna a půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek „PAPRSEK“, Lípová
364/2, Vyškov. Od října jsme rozšířili otevírací
dobu pro klienty, a to takto:
pondělí, středa, čtvrtek 7.30–12 h 12.30–16 h
úterý 8–15 h.
Protože se blíží období prosincových svátků,
bude provozovna zavřena od 23. do 31. prosince. V roce 2010 bude otevřena až do 4. ledna.
Pokud bude v době 23.–31. 12. velice nutné zapůjčit pomůcku, lze zavolat na tel. číslo 739 598
764 a dohodnout se přímo se zaměstnancem
půjčovny. Webové stránky Paprsku: www.paprsek-vyskov.cz
Jaroslava Bednářová

Upozornění lékařů
MUDr. Věra Blanková, MUDr. Zdeněk
Hartl, MUDr. Oldřich Pospíšil a MUDr.
Květloslava Kovaříková upozorňují své pacienty, že nemají uzavřenou smlouvu se
zdravotní pojišťovnou MEDIA! Proto doporučují svým pacientům, aby se u této pojišťovny neregistrovali.

Psí salon Dá‰a
Dagmar Rychlíková
koupání, stříhání a úpravy psů
objednávky na tel.: 721 609 351
www.salondasa.cz
Provozovna: Čs. armády 952, Slavkov u Brna

PEDIKÚRA
MANIKÚRA
Jarmila Jilichová • tel. 737 784 045
Palackého nám. 77, Slavkov u Brna
PRODEJ DÁRKOV¯CH POUKAZÒ

Zámecká dechová hudba

Adventní koncert na zámku
Zámek slavkov – Austerlitz a Zámecká dechová hudba vás srdečně zvou na adventní koncert, který se koná v Historickém sále slavkovského zámku v neděli dne 6. prosince v 14.30
hodin.

Na programu budou skladby od starých i současných skladatelů J. S. Bach, G. T. Teleman,
W. A. Mozart, P. J. Vejvanovský, Machek.
Vstupné dobrovolné.
Milan Hrazdílek

Motoklub Austerlitz informuje
Měsíc listopad je už bez motoakcí. Jen poslední závod Moto GP, pořádaný osmého se jel
ve španělské Valencii a tam se rozhodlo o mistru
světa. Ve třídě 250 ccm se jím stal osmadvacetiletý Japonec Hiroši Aoyama po dramatickém
závodě s Markem Simončelim, jenž koncem závodu havaroval a tím nedosáhl potřebné body na
Japonce Aoyamu. Byl to také boj nervů.

Město Slavkov pořádá jako každý rok setkání
zástupců zájmových organizací a sdružení se
zástupci města k plánování kulturních a sportovních akcí pro rok 2010. Setkání se konalo
12. listopadu v 16 hodin na radnici. Byl zhodnocen letošní rok a příprava kulturních a sportovních akcí na rok příští.
J.M.

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

28

11/2009

Informace z Junáka – Noc rytířů, Mikulášská besídka
V listopadu se chlapci
a děvčata scházeli na pravidelných schůzkách družin
a oddílů. Před termínem uzávěrky Slavkovského zpravodaje se konala Noc rytířů.
O dalších akcích budeme informovat v příštím čísle.
Noc rytířů uspořádal 1.
a 2. oddíl pro svoje mladší i starší členy – světlušky, vlčata, skauty a skautky. První listopadový
pátek tak 30 rytířů prožilo s programem vztahujícím se k historii našeho města na klubovně a při
netradiční návštěvě slavkovského zámku. Jeho
podzemí nám ukázal historik Mgr. Martin Rája.

Během návštěvy se každá
rytířská družina pokusila
složit historický plán šlechtického sídla. Osvětlená
i neosvětlená zákoutí několik metrů pod zemí vytvořila zajímavou kulisu k historickým příběhům stejně
jako vystavené předměty
připomínající minulá staletí. Starší skauti
a skautky začaly na této akci měsíční soutěž týkající se historie našeho města a tvorby osobních
rodokmenů.
Také na tomto místě chceme poděkovat vedení Zámku Slavkov – Austerlitz za vstřícný pří-

stup, umožnění akce a zajímavé povídání o historii zámku i komendy řádu německých rytířů.

Mikulášská besídka Junáka
a Veřejná schůze Junáka
V neděli 6. prosince se uskuteční tradiční Mikulášská besídka. Srdečně zveme nejen naše
členy, ale také jejich sourozence, rodiče a kamarády. Rodiče i veřejnost zveme na Veřejnou
schůzi Junáka, která se uskuteční ve stejný termín. Informace o místě a času začátku zveřejníme ve vývěsce Junáka na Komenského náměstí
a na webech oddílů. Program budou tvořit zprávy
o činnosti oddílů a plánech pro příští rok. hch

Velká soutěž o ceny se Zámeckou restaurací Austerlitz
Vyhodnocení z minulého čísla: na
obrázku zcela vpravo byl Vladimír Mečiar.
Ze správných odpovědí byli vylosováni tito výherce:
1. cena – poukázku na 1000 Kč
do Zámecké restaurace Austerlitz získává
Olda Spáčil, Křenovice
2. cena – knihu získává Naděžda Kúdelová, Brno
3. cena – knihu získává Eva Kneslová, Slavkov
Poukázku si výherce vyzvedne v Zámecké restauraci Austerlitz
a knihy dostanou výherci v redakci zpravodaje.
Odpověď pošlete na mailovou
adresu info@bmtypo.cz nebo
poštou: Sl. zpravodaj, Brněnská
642, Slavkov u Brna nejpozději
do 10. listopadu. Úspěšní řešitelé
budou zařazeni do slosování.

Vítěz obdrží od Zámecké restaurace Austerlitz poukázku v hodnotě 1000 Kč na konzumaci
v Zámecké restauraci. Druhý
a třetí v pořadí získá od vydava- Otázka: V roce 2008 navštívila slavkovský zámek jedna známá osobnost
telství BM typo knihu.
red. světové politiky (na fotografii zcela vpravo). Kdo to byl?

Soutěžní fotografie • Soutěžní fotografie

KOBERCE

PVC

Slavkov u Brna,

Za Branou 279

KOMPLETNÍ SERVIS:

OTEVÍRACÍ DOBA:

• Pokládáme koberce i PVC!
• Nav‰tívíme vás se vzorky
ZDARMA!
• Va‰e prostory zmûﬁíme
ZDARMA!
• ZboÏí vám pﬁivezeme ZDARMA!

Pondûlí–pátek: 9–17 h
KONTAKTY:
Tel.: 544 227 555,
777 769 975,
608 416 887
E-mail: kobercem@volny.cz

www.koberce-pvc.cz

Poradenská kancelář pro léčebnou
metodu MUDr. Jonáše
• Na základě měření přístrojem Salvia sestavím individuální toxickou mapu
organismu a navrhnu optimální detoxikační postup.
• Detoxikace čistě přírodními prostředky originální informační a rezonační bylinné preparáty, které zbaví organismus toxinů ze životního prostředí, z potravin, metabolitů i infekcí a především skrytých infekčních ložisek, jež jsou
společně s výše uvedenými toxiny hlavní příčinou civilizačních nemocí.
• Vhodné pro děti i dospělé.
• Doplňkový prodej přírodních vitaminů a minerálů.
• Prodej výrobků aloe vera.

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

Samiãka páchníka v Zámeckém parku

Foto: M. Hrabovsk˘

Obyvatelé stromov˘ch dutin z ﬁí‰e hmyzu v na‰em okolí
Častí návštěvníci zámeckého parku, přilehlých stromových alejí nebo i jižního okraje
Obory měli možnost za teplého dne letošního
léta nebo i v podvečer zhlédnout většího letícího
brouka. Mohl to být náš největší evropský brouk
roháč, který se objevil i na náměstí, nebo i jeden
z největších tesaříků tesařík piluna, který se dokáže i citelně zakousnout do prstu, častěji však
to byl dutinový brouk páchník hnědý, reprezentant a symbol ochrany hmyzí fauny stromových
dutin.
Zámecký park jako kulturní památka, kterou
nám zachovaly předcházející generace, neslouží
jen k rozmanitým kulturním akcím dnes již i celoevropského významu. Je však i lokalitou nejen
vzácných druhů stromů, také stromů více jak
200 let starých, plných dutin od dutinových
ptáků, stromů s vyhnívajícím jádrem kmene
nebo i ponechaných zlomů nebo pařezů. Park,
stromové aleje, Obora s přilehlými sady a biokoridory vysoké zeleně tvoří v naší, většinou zemědělsky obhospodařované krajině stanoviště
významné i z evropského hlediska. Dosud zachovalé sbírky brouků s lokalitou našeho města
to dokládají.
Iniciativou členů České společnosti entomologické, Agenturou ochrany přírody a krajiny
ČR byla tato lokalita před šesti léty navržena do
evropské soustavy chráněných území NATURA
2000. Dbá se na to, aby zde bylo zachováno prostředí blízké přírodnímu stavu, aby byly dodrženy přírodě blízké formy obhospodařování.
Také České lesy, kterým náleží Obora jako hospodářský les o výměře necelých 15 ha, tuto zásadu respektují.
Počátkem tohoto roku byl zveřejněn seznam
chráněných území v rámci Natura 2000, schválených Evropskou komisí. Je to na Vyškovsku

13 lokalit, které většinou již jsou zařazeny do některého stupně chráněného území. Vesměs
území vzácných rostlin stepních lokalit nebo
částí lesa, také budovy, vodní plochy pro
ochranu obojživelníků. V abecedním výčtu pod
číslem 122 je zařazen: Slavkovský zámecký park
a aleje pro ochranu dutinového brouka páchníka
hnědého.
Poměrně velký brouk příbuzný zlatohlávkům
pozorován letošního léta od června do konce
srpna má své larvy tvaru písmene C až 6 cm
dlouhé v trouchu listnatých stromů, kde se po
dobu dvou až tří let vyvíjí. K zakuklení si vytvoří
vajíčkovitý kokon. Larvy podobné ponravám
i brouci mají hrabavé nohy, dokážou v krátké
době zmizet v hlubině stromové dutiny. Za teplých slunečních dnů prouci vylétají za potravou
kterou tvoří stromová míza, medovice nebo
zbytky ovoce, které rozmělňují a olizují.
Tučné larvy páchníků i jeho příbuzných druhů
byly kdysi pochoutkou na římských hostinách
kolem počátku našeho letopočtu, jak dokládá
„500 receptů labužnických jídel včetně přípravy
tučných larev brouků“ z této doby.
Stromový trouch, na první pohled nevábná
neživá hmota, může být osídlena miliony jak
mikroskopických, tak makroskopických živočichů i rostlin. Dutina neustále dýchá, je doplňována opadem i zvlhčována. Podle informací koordinačního střediska není způsob ochrany
parku včetně vyzdravování stromů a ochrany
proti klíněnce v rozporu s chráněným územím
Natura 2000. Jde o zachování a přístup do neasanovaných stromových dutin, jak je to běžné
v rozsáhlé síti parků u nás, které se stávají důležitou složkou pro zachování rozmanitosti živočichů a ojedinělou lokalitou starých stromů.
M. Hrabovský

HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE. DANIEL RADCLIFFE,
EMMA WATSON, RUPERT GRINT. Chcete-li znát budoucnost,
musíte se vrátit do minulosti.
TRANSFORMERS: POMSTA PORAÎEN¯CH. MEGAN FOX. Bitva
o Zemi pokraãuje. Mechaniãtí gauneﬁi jsou totiÏ zpût, jsou silnûj‰í
neÏ kdy dﬁív a mají plán: zniãit ná‰ svût.
BATHORY. ANNA FRIEL, KAREL RODEN, DEANA HORVÁTHOVÁ,
FRANCO NERO. Nejúspû‰nûj‰í film roku 2008. Vzkﬁí‰ení ãachtické legendy.
BRUNO. SACHA BARON COHEN. Vítejte u filmu, kter˘ vy musíte
vidût – nejvíc sexy film od Top gun. A vÛbec, vy mi uÏ nekoukat
do rozkroku.
MONSTRA VS VET¤ELCI. Na na‰i modrou kulatou planetu uÏ
zase zaútoãili mimozem‰Èané. Je‰tû Ïe máme obrovskou zásobárnu hrdinÛ, kteﬁí se jim mohou postavit!
PROKLETÍ DOMU SLUNEâNIC 2. NORMAN REEDUS, CLAIRE
HOLT, HEATHER STEPHENS . Americk˘ horor.
ADMIRÁL. Tragick˘ pﬁíbûh admirála Kolãaka, jeho velké lásky,
bojÛ s Rudou armádou a ruského zlatého pokladu.
STÁHNI Mù DO PEKLA. Stará ãarodûjnice se‰le na mladou dívku
smrtící kletbu. Zaãíná zoufal˘ boj o záchranu du‰e mladé dívky.
DOBA LEDOVÁ 3 - ÚSVIT DINOSAURÒ. Zrovna, kdyÏ jste si
mysleli, Ïe vût‰í zima uÏ opravdu b˘t nemÛÏe…
VE¤EJNÍ NEP¤ÁTELÉ. JOHNNY DEEP, CHRISTIAN BALE, MARION COTTILARD. Film inspirovan˘ Ïivotními osudy jednoho
z nejobdivovanûj‰ích a nejproslulej‰ích ‰tvancÛ americké historie – Johna Dillingera.
RESET. VAL KILMER, CUBA GOODING JR. Ukradli mu minulost,
ale budoucnost si vzít nenechá.
POSLEDNÍ DÒM NALEVO. Horor o dvou unesen˘ch dívkách, které
se snaÏí vrátit do domu sv˘ch rodiãÛ, aby tam hledaly záchranu,
ale jejich únosci mají stejné úmysly.
ÎIVOT JE BOJ. CHANNING TATUM, TERRENCE HOWARD. Ze
Shawna se témûﬁ pﬁes noc stává zápasnická hvûzda, jeÏ v ohromující sérii vypjat˘ch soubojÛ poráÏí nejlep‰í profesionální boxery i mistry bojov˘ch umûni.
VLÁDCE KOUZEL. Do mûsta iluzí Las Vegas pﬁijíÏdí TaÈána se
sv˘mi kamarádkami, aby pátrala po smrti své matky, která byla
kouzelníkovou asistentkou a tragicky zahynula pﬁi nevydaﬁeném
triku.
P¤ÍPAD NEVùRNÉ KLÁRY. LAURA CHIATTI, ANNA GEISLEROVÁ.
Milostn˘ trojúhelník, kter˘ má nebezpeãnû ostré hrany – film
podle románu Michala Viewegha.
PA¤BA VE VEGAS. Cokoliv tihle mládenci provádûli bûhem veãírku, bledne ve srovnání s tím, co musejí v téhle bájeãné komedii udûlat za stﬁízliva, kdyÏ si z nejasn˘ch náznakÛ zaãnou
skládat dohromady vzpomínky na v‰echna ta ‰patná rozhodnutí
minulé noci.
VENI VIDI VICI. SANDRA NOVÁKOVÁ, FILIP TOMSA, JITKA KOCUROVÁ. Chud˘ student se stane slibn˘m golfistou, ale pﬁi své
cestû za slávou v‰ak utratí nejen svoji lásku, ale málem i sebe.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574
VIDEOPÒJâOVNA DÁLE NABÍZÍ
• ·irokou nabídku prodejních filmÛ na DVD
v‰ech ÏánrÛ za zajímavé ceny.
• Totální v˘prodej v‰ech VHS.
• Pro na‰e zákazníky jsme roz‰íﬁili ‰irokou nabídku ‰perkÛ ze stﬁíbra, chirurgické oceli
a oceli.
• BiÏuterii rÛzn˘ch odstínÛ ve spoustû barev
a zajímav˘ch tvarÛ vãetnû vlasov˘ch doplÀkÛ.
OTEVÍRACÍ DOBA:
Po + St + Pá
9–12 h 14–19 h
Út + ât
14–19 h
So
9–11 17–19 h

Tesaﬁík piluna

Foto: M. Hrabovsk˘

Samiãka roháãe velkého Foto: M. Hrabovsk˘

Slavkov, Brnûnská 484, tel. 544 220 574
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KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
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PROSINEC 2009
Program kina téÏ na: www.veslavkove.cz nebo

kina.365dni.cz

NÁVRH

21. 11. sobota 19.30 hod.
22. 11. neděle 19.30 hod. Romantická komedie USA. V původním znění s titulky. Režie: Anne Fletcher. Hrají: Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Mary
Steenburgen, Craig T. Nelson, Betty White a další
Vstupné: 75, 80 Kč
Mládeži přístupno
24. 11. úterý
25. 11. středa

108 min.

HANEBNÝ PARCHANTI

19.30 hod.
148 min.
19.30 hod. Film USA / Německo. Snímek, směšující žánry od romantického válečného příběhu po akční thriller a černou tragikomedii. V původním
znění s titulky. Režie: Quentin Tarantino. Hrají: Brad Pitt, Diane Kruger, Mélanie Laurent, Christoph Waltz, Daniel Brühl a další
Vstupné: 75, 80 Kč
Mládeži přístupno od 15 let

NÁHRADNÍCI

104 min.
28. 11. sobota 19.30 hod.
29. 11. neděle 19.30 hod. Film USA. Lidé žijí své životy v ústraní, v bezpečí svých domovů, prostřednictvím robotických náhradníků – sexy a naprosto dokonalých
mechanických zpodobnění jich samotných. Jde o ideální svět, v němž neexistují zločin, bolest, strach a následky. V původním znění
s titulky. Režie: Jonathan Mostow. Hrají: Bruce Willis, Rosamund Pike, Radha Mitchel, Ving Rhames, Valerie Azlynn a další
Vstupné: 75, 80 Kč
Mládeži přístupno od 12 let
1. 12. úterý
2. 12. středa

BEJVALEK SE NEZBAVÍŠ

19.30 hod.
100 min.
19.30 hod. Romantická komedie USA. V českém znění. Režie: Mark Waters. Hrají: Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Lacey Chabert,
Emma Stone, Christina Milian a další
Vstupné: 69, 64 Kč
Mládeži přístupno

G – FORCE

89 min.
5. 12. sobota 19.30 hod.
6. 12. neděle 16.30 hod. Rodinná komedie USA vypráví o tajné skupině vycvičených malých hlodavců, kteří si přejí stát se zvláštními agenty. V českém znění.
Režie: Hoyt Yeatman. Hrají: Kelli Garner, Zach Galifianakis, Niecy Nash, Mini Anden, Chris Ellis a další
Vstupné: 74, 69 Kč
Mládeži přístupno
8. 12. úterý 19.30 hod.
9. 12. středa 19.30 hod.

12. 12. sobota 19.30 hod.
13. 12. neděle 16.30 hod.

15. 12 úterý
16. 12. středa

AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI

105 min.
Česká dobrodružná komedie ze středověku. Příběh filmu nás zavede do temných zákoutí hradu a nedaleké tvrze, které se vyzývavě tyčí
v těsném sousedství, obklopeny hlubokým lesem. Vcelku poklidné soužití naruší nečekaná událost a zdá se, že zlo už má vyhráno. Podaří se
dětem zvítězit nad mnohem silnějším nepřítelem? Režie: K. Janák. Hrají: D. Prachař, P. Kříž, M. Hádek, M. Písařík, Tereza Voříšková a další
Vstupné: 64, 59 Kč
Mládeži přístupno

MADAGASKAR 2: ÚTĚK DO AFRIKY
Animovaná dobrodružná komedie USA. V českém znění. Režie: Eric Darnell, Tom McGrath
Vstupné: 64, 59 Kč

89 min.

Mládeži přístupno

19.30 hod. ULOVIT MILIARDÁŘE
19.30 hod. Miliardáře touží ulovit každý i každá. Policisté, novináři, politici, umělci, dámy i chlápci od náboženství. Česká komedie.
Režie: Tomáš Vorel. Hrají: Tomáš Matonoha, Ester Janečková, Jiří Mádl, Tatiana Pauhofová, Josef Carda a další
Vstupné:
Mládeži přístupno

120 min.

94 min.
19. 12. sobota 19.30 hod. 2BOBULE
20. 12. neděle 19.30 hod. 2Bobule jsou volným pokračováním úspěšné filmové komedie Bobule. Opět budeme sledovat trampoty dvojice kamarádů
Honzy a Jirky, z nichž ten první se pouští jakožto vinař začátečník do vrcholného umění slámového vína.
Režie: Vlad Lanne. Hrají: Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer, Tereza Voříšková, Jana Pidrmanová, Lubomír Lipský a další
Vstupné:
Mládeži přístupno
VE VÝŠE UVEDENÉM VSTUPNÉM JE ZAHRNUT PŘÍSPĚVEK 1 Kč NA ROZVOJ KINEMATOGRAFIE
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ZDARMA
TERMOSKA NA TEPLÉ
I STUDENÉ NÁPOJE
V HODNOTù 129 Kã
P¤I KOUPI V¯ROBKU
NAD 350 Kã.

Dárek obdrÏíte i v pﬁípadû jin˘ch
reklamních akcí, ale pouze
po odevzdání kuponu.
Platnost akce do 19. 12. 2009.

Bučovická 325, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 177, mobil: 602 758 367
Prodejní doba: Po–Pá 8–17 hod., So 8–11 hod.

www.rumpova.cz

✁
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MIMO¤ÁDNÁ AKCE

