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Ohlédnutí za svatomartinským
víkendem na zámku

ádherné podzimní slunečné počasí vytvořilo skvělé podmínky
pro více jak tisíc návštěvníků zámku, kteří přišli v sobotu 13.
listopadu zhlédnout v pořadí již třetí ročník Hubertovy jízdy, výstavy Mladá Svatomartinská vína a vernisáže výstav Slavkovské slunce a Koně a slavkovský zámek.
Překrásní koně s jezdci v kostýmech a uniformách zahájili
v zámeckém parku jízdu, poté předvedli ukázku parkúru, rozmanité
soutěže a symbolický hon na
lišku. Ke stylovosti nepochybně
přispěl i příjezd sv. Martina.
Mladá svatomartinská vína
okouzlila svou svěžestí a rozehrála chuťové variace doplněné
nádhernými vůněmi připomínající pestrou škálu květů. Potvrdila,
že i letošní rok přes nepříznivé
klimatické podmínky přinese zajímavá vína.

N

Foto na straně: R. Lánský

(Pokračování na str. 6)

Program
Vzpomínkových akcí
ke 205. výročí
bitvy u Slavkova
naleznete
na straně 2.
Příští číslo vyjde 18. prosince

2O5
18O5–2O10

Pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje, Mgr. Michala Haška

Sobota 4. prosince 2010
Tvarožná, pod Santonem
14:00–15:30 rekonstrukce bitvy tří císařů,
1200 vojáků, na 80 koní a 20 děl
Slavkov u Brna
19:30 defilé vojsk zakončené ohňostrojem (20:00)
10:00–17:00 kostýmované prohlídky zámku s Napoleonem
08:00–22:00 tradiční řemeslný a vánoční jarmark (nádvoří zámku,
Husova ulice a náměstí)

Neděle 5. prosince 2010
Prace, Mohyla míru
10:30–11:00 pietní akt
Slavkov u Brna
09:00–18:00 prohlídky zámku a podzemí

3.–5. prosince
Vojenská ležení
Stará pošta pozořická, Křenovice, Tvarožná
Zámek Slavkov-Austerlitz
Výstava „Napoleonská epocha na pohlednicích“
Výstava fotografií a militárií „Slavkovské slunce“

www.CzechTourism.com
www.kudyznudy.cz
www.austerlitz.org
Vstupné na rekonstrukci bitvy
dne 4. 12. 2010 pro veřejnost zdarma.
Vstupenky na tribunu v předprodeji
v síti Ticketstream.
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

LXXIII. mimořádná schůze RM – dne 1. 11. 2010
1. RM doporučuje ZM ke schválení rozbory
hospodaření Města Slavkova u Brna za III. čtvrtletí 2010.
2. RM doporučuje ZM schválit plnění plánu
vedlejší hospodářské činnosti za III. čtvrtletí
2010.
3. RM doporučuje ZM ke schválení Rozbory
hospodaření TSMS a ZS-A za III. čtvrtletí 2010.
4. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření školských PO za III. čtvrtletí 2010.
5. RM doporučuje ZM: přijetí dotace – Volby
do obecního zastupitelstva ve výši 127 500 Kč
a rozpočtové opatření č. 54 – Volby do obecního
zastupitelstva.
6. RM schvaluje prodej časomíry ve výši
8000 Kč ISŠ ve Slavkově u Brna a vyřazení uvedeného nepotřebného investičního majetku z majetku DDM.
7. RM ukládá FO zapracovat do rozpočtu
města na rok 2011 následující částky: Charitní
pečovatelské službě Slavkov u Brna příspěvek
ve výši 400 000 Kč, Charitnímu centru denních
služeb příspěvek ve výši 60 000 Kč, Charitní poradně příspěvek ve výši 50 000 Kč, Centru denních služeb – Pohoda Slavkov u Brna příspěvek
ve výši 70 000 Kč, na Aktivizační služby příspěvek ve výši 75 000 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 ZM schváleného rozpočtu na rok 2011.
8. RM dává souhlas k uzavření nájemní
smlouvy s panem Václavem Opplem na pronájem části pozemku parc. č. 2690/1 orná půda
v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 85 m2 (zahrádka č. 75) s ročním nájemným ve výši
119 Kč.

9. RM doporučuje ZM schválit prodej budovy
č.p. 441 včetně pozemku p.č. 486 o celkové výměře 134 m2, k.ú.Slavkov u Brna, z vlastnictví
města Slavkov u Brna za nabídkovou cenu
375 100 Kč a uzavřít kupní smlouvu.
10. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy
na byt č. 62 v DPS, Polní 1444, Slavkov u Brna,
na dobu určitou do 31. 3. 2011.
11. RM nesouhlasí s přednostním umístěním
osob v DPS, Polní 1444, Slavkov u Brna.
12. RM ukládá správcům budov v majetku
města předložit RM návrh opatření, která vyloučí
možnost vnikání holubů do půdních prostor a jejich hnízdění. RM současně ukládá odboru ŽP
navrhnout do rozpočtu města na rok 2011 částku
150 000 Kč pro účely regulace populace zdivočelých holubů a předložit RM návrh způsobu regulace.
13. RM schvaluje přijetí úvěru od Komerční
banky, a.s. ve výši 5 720 000 Kč k přeúvěrování
hypotečního úvěru, uzavření úvěrové smlouvy
s Komerční bankou, a.s. s dobou splatnosti úvěru
maximálně k 31. 7. 2017 a zajištění výše uvedeného úvěru blankosměnkou bez avalu.
14. RM dává souhlas společnosti FINREKA
s.r.o., k užívání veřejného prostranství v prostoru
u kašny na Palackého náměstí dne 11. 11. 2010
za účelem stánkového prodeje a ochutnávky Svatomartinského vína. RM dále ukládá MěÚ připravit změnu OZV pro případné další komerční
zájemce s využitím kauce.
15. RM schvaluje kvalifikační předpoklady
a hodnotící kritéria k veřejné zakázce na stavební
práce na akci: „Rozšíření MŠ Zvídálek v areálu
ZŠ Komenského Slavkov u Brna“, v předloženém znění dle přílohy a schvaluje předložený
návrh smlouvy o dílo.

LXXII. mimoﬁádná schÛze RM –
dne 20. 10. 2010
1. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke
smlouvě o dílo s DHV CR, spol. s.r.o.
2. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí směnné smlouvě se společností GOLF
INVEST AUSTERLITZ, a.s. dle usnesení XV.
řádného zasedání ZM ze dne 14. 6. 2010 k bodu
č. 4.12. v předloženém znění s úpravou v čl. II,
odst. III – vypuštění poslední věty.
3. RM na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek rozhoduje, že nejvhodnější nabídka na veřejnou zakázku: „Stavební úpravy
předzámčí zámku Slavkov – Napoleonská expozice – realizační dokumentace akce“, byla předložena společností SAURA CZ s.r.o. a vylučuje
ze zadávacího řízení uvedeného v bodě 1, nabídku uchazeče č. 2 Ing. Jiřího Delonga z důvodů nedoložení kvalifikačních předpokladů.
RM zároveň souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
na zpracování realizační dokumentace napoleonské expozice s uvedenou společností až po
předchozí kontrole procesu výběrového řízení
Úřadem regionální rady regionu soudržnosti JV.
4. RM vydává v předloženém znění nařízení
města – Plán zimní údržby místních komunikací
2010/2011.
5. RM schvaluje ZŠ Komenského přesuny
v rozpočtu na nákladových položkách v celkové
výši 105 000 Kč.
6. RM ukládá finančnímu odboru předložit
návrh na spolufinancování nákladů na účast
města a ZS-A na Regiontouru 2011 do výše
40 000 Kč.
Zprávy z rady mûsta zpracovala
Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

Přichází s podzimem…
Povětšinou máme příchod podzimu spojen
s větry, plískanicemi a teplotami, které nám kazí
náladu. Potěší nás vždy aspoň pár dnů krásného
babího léta, celou paletou barev přioděná
okolní příroda, jež nám až oslňuje zrak. To
všechno zkrátka k podzimu patří a nějak s tím
počítáme.
S podzimem však uklízíme kolem domovů,
shrabujeme trávníky a popadané listí, ošetřujeme
dřeviny na zahrádkách, aby se brzy zjara vše
znovu probudilo do čistého. V chladných podvečerech uděláme ohníček venku nebo přitopíme doma v kamnech. Voňavé suché dříví praskající v ohni přispěje k příjemné chvilce
kouzelného podzimu. Leč doby, kdy se nakonec
z popela vybíraly pečené brambory a jejich
vůně odplouvala s mizejícím dýmem, jsou ty
tam...
Přes veškerou a dlouholetou osvětu o sběru,
třídění a likvidaci odpadu se stále mezi námi najdou jedinci, kteří nechtějí pochopit, že máme
zákony, které je třeba dodržovat. O odpadech,
ochraně ovzduší i občanský zákoník. Podle něj
se vlastník věci musí zdržet všeho, čím by nad
míru přiměřenou poměrům obtěžoval sousedy
ve svém okolí a obydlené oblasti např. prachem,
popílkem, kouřem, plyny, pachy, pevnými a tekutými odpady. Zákon o ochraně ovzduší zakazuje spalování látek v topidlech (zdrojích znečišťování ovzduší), které nejsou palivy určenými

jejich výrobci. V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí,
suché rostlinné materiály a plynná paliva určená
výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými
látkami. Tedy žádné lakované odpadní dřevo,
odpadní PET lahve.
Je prokázáno, že největším současným problémem jsou emise prachových částic pocházející především z lokálních topenišť. Ta jsou leckdy stará a ve špatném technickém stavu, nejsou
u nich prováděny pravidelné kontroly spalinových cest. Kromě prachu jsou i spalováním nevhodných a nekvalitních paliv uvolňovány do
ovzduší nebezpečné rakovinotvorné látky, které
jsou navázány právě na prachové částice. Opatrnost je proto na místě. Je nutné si uvědomit, že
to, co spaluji, opět dýchám já, celá moje rodina
i sousedé.
Pamatujme, že koruna stromu zachytí 10x
více prachu než stejná plocha trávníku. Že každoroční novoroční ohňostroje vyprodukují mnohonásobně více dioxinů (látky vysoce nebezpečné, a to i ve stopových množstvích), než např.
spalovny za celý rok. Chraňme si proto životní
prostředí, své zdraví a nenechme ho odcházeti
s podzimem ...
Ing. Stanislava Kubešová
odbor ŽP MěÚ Slavkov u Brna

Rozsvícení vánoãního stromu
Vedení města Slavkova u Brna srdečně zve
občany na rozsvícení vánočního stromu, které se
uskuteční 3. prosince 2010 od 18 hod. na Palackého náměstí. K dobré pohodě přispěje zpívání
vánočních koled a na zahřátí bude připraveno
svařené víno.
Vedení města Slavkova u Brna

Pozvánka na ples
Město Slavkov u Brna vás srdečně zve na
7. městský ples, který se bude konat v sobotu
8. ledna 2011 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 13. prosince 2010 na sekretariátu starosty u paní Cenkové nebo přímo na místě konání plesu.
Vedení města Slavkova u Brna
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Slavkov má ãtvrté nejlep‰í
podmínky pro podnikání

Sbûr bioodpadÛ ve Slavkovû

Foto: R. Lánsk˘

Svoz odpadů ze zeleně
Svoz odpadů ze zeleně končí v 48. týdnu
2010, tj. v út. 30. listopadu 2010.
Poslední svoz z ulic města bude v pondělí
29. listopadu a úterý 30. listopadu.
Vydávání (bezplatné) kompostu bude v letošním roce končit ve středu 1. prosince 2010
v „panšule“ v Zámecké ulici.

V roce 2011 bude pokračovat systém svozu
odpadů ze zeleně a bezplatné vydávání kompostu. Jarní termín bude upřesněn včas ve Slavkovském zpravodaji.
Děkujeme vám všem za příkladné zapojení se
do této ekologicky úspěšné likvidace odpadů ze
zeleně.

Svoz odpadů ze zeleně
Rok
2009
2010
Celkem

Svoz od občana
tuny
405,80
510,70
916,50

Týdny
33
33
66

Svoz
dny
66
66
132

∅
tun/svoz
12,30
15,50
13,90

Zpětný bezplatný odběr kompostu občany
Rok
2009
2010
Celkem

Týden
výdej středa
16
26
42

Domácnosti
∅
odběr
za týden
833
52
675
26
1508
36
Radoslav Lánský, ředitel TSMS

Úředníci zvýší svoji profesionalitu

Upozornění

Město Slavkov u Brna se rozhodlo podpořit
vzdělávání svých úředníků spolu s úředníky
sedmnácti obcí ve svém správním obvodu. Do
projektu mohou být zahrnuti také volení členové místních zastupitelstev spádových obcí.
Hlavním cílem projektu je zvýšení profesionality zaměstnanců veřejné správy. V letošním
roce bude zahájen tříletý projekt, který je spolufinancován z Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost, jenž je součástí Evropského sociálního fondu.
Celkové náklady projektu dosáhnou výše
dvou milionů dvě stě tisíc korun. Osmdesát pět
Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla
je pondělí 6. 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)

procent této částky pokryje dotace ze zmíněného fondu EU. Díky dotaci se městu podaří
ušetřit velký objem financí z jeho rozpočtu,
které každoročně vydává na vzdělávání svých
úředníků. Projekt vzdělávání v eGon-centru
Slavkov u Brna je součástí zavádění efektivní
veřejné správy v krajích celé České republiky.
Vzdělávací kurzy budou probíhat dálkově
prostřednictvím e-learningových kurzů Institutu pro místní správu v Praze tzv. distanční
formou, ale také prezenční formou v zasedací
místnosti Městského úřadu Slavkov u Brna.
V nabídce se objeví jak kurzy týkající se datových schránek nebo CzechPOINTu, tak lekce
počítačových dovedností programů Word
a Excel. Velký důraz bude kladen zejména na
praktické využití získaných poznatků.
RNDr. Hana Kotíková
odbor kancelář tajemníka

Na úctyhodné čtvrté příčce se umístilo naše
město z více než dvou stovek srovnávaných co se
příznivých podmínkách pro podnikání týká. Ty
pravidelně zjišťuje a vyhodnocuje týdeník Ekonom a dle celkového pořadí předčila Slavkov
u Brna jen města Písek, Nová Paka a Prostějov.
Ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys
bylo vyhodnocováno 205 obcí s rozšířenou působností ve 13 krajích, Praha a její městské části
byly vyhodnoceny zvlášť.
Města byla sledována na základě 50 kritérií
rozdělených do šesti oblastí: současný rozvoj
podnikatelského prostředí, kvalita lokality, přístup veřejné správy, podmínky pracovního trhu,
ceny a průzkum mezi podnikateli mezi více než
10 tisíci podnikateli. Týdeník Ekonom také každoročně srovnává podnikatelský potenciál měst
v jednotlivých krajích. Z jihomoravských měst
dosáhl Slavkov u Brna na první příčku jak v letošním, tak i loňském roce.
Martina Vilímová, odbor kancelář tajemníka
zdroj: www.mestoprobyznys.cz

Výzva řidičům
Odbor ŽP MěÚ Slavkov u Brna žádá tímto řidiče, aby byli ohleduplní a neparkovali v těsné
blízkosti nebo před kontejnery na odpady. Znemožní tím jejich vývoz a v následujícím týdnu
nebude odpad kam odkládat. Děkujeme za pochopení. Ing. Stanislava Kubešová
odbor ŽP, MěÚ Slavkov u Brna

Podvodníci na na‰ich silnicích
V poslední době se jak městské, tak i státní policii ve Slavkově u Brna stalo, že se setkali s podvodníky na příjezdových cestách do Slavkova.
Nejčastěji na horizontu od Velešovic a na obchvatu. Jedná se vždy o Romy, mnohdy s rumunskou nebo anglickou SPZ. Vždy jeden z nich
vstupuje do vozovky a snaží se zastavovat vozidla. Buď simulují nehodu, nebo tvrdí, že se ztratili a chtějí ukázat cestu na mapě. Při té příležitosti
se vás pokusí okrást, nebo tvrdí, že nemají na
benzin a výměnou za peníze se vám snaží vnutit
do rukou sundané zlaté prsteny a řetězy. Nejedná
se však o zlato, ale pravděpodobně o vyleštěnou
mosaz. Poslední případ se stal 2. 11. nad holubickým kopcem a Romové byli po zásluze odměněni pokutou.
Pokud se vás někdo takový bude pokoušet zastavit, doporučuji ve svém vlastním zájmu pokračovat v cestě a neprodleně celou věc ohlásit na
policii.
Městská policie
725 746 435, 725 746 436
Policie České republiky
158
Pavel Ehrenberger, velitel MP

Čertovské pečení
DDM Slavkov u Brna pořádá pro děti pekelně dobré
Čertovské pečení, které se
koná v pátek 3. prosince od
15 do 18 hodin. Cena 50 Kč.
Program: pečení a zdobení perníkových čertů
a čertovské discohrátky (perníky si děti odnesou domů). S sebou: přezůvky a dobrou náladu
Na akci je nutno se přihlásit předem, nejpozději do úterý 30. 11. (osobně v DDM nebo na
tel. 544 221 708).
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Seminář Leptané sklo

Vánoční koncert ZUŠ F. France

Zveme vás na vánoční výtvarný seminář,
který pořádá DDM ve
Slavkově u Brna Leptané sklo. Seminář se
koná ve čtvrtek 9. prosince od 17 hodin – výtvarná dílna DDM.
Program: leptaný obrázek anděla v cínovém
rámečku + dekorování vlastní skleničky, svícínku apod.
Vstupné 100 Kč na osobu, s sebou skleničku
nebo svícínek (hladký povrch vhodný k leptání),
manikúrní nůžky, přezůvky.
Bližší informace a předběžné přihlášení –
na čísle 544 221 708 nebo 608 767 496. Počet
míst je omezen!

Úspûchy ÏákÛ Z· Malinovského
Každoročně se žáci naší školy zapojují do
sportovních soutěží pořádaných občanským
sdružením Sportment. 21. října se uskutečnilo
krajské kolo přespolního běhu. V areálu zámeckého parku při ZŠ Předklášteří u Tišnova se výborně umístila Marie Janíčková z 5. ročníku,
která doběhla v silné konkurenci na třetím místě.
Deváťák Jirka Blažek závod na 2400 metrů dokončil na výborném čtvrtém místě.
10. listopadu se v Želešicích pro nejmenší
žáčky konal turnaj ve hře, kde záleží jen na štěstí
a náhodě – Člověče nezlob se. Na velkoprostorovém hřišti s netradičními figurkami se naši špunti
neztratili. Filip Majerský a Jakub Kuba svou kategorii s přehledem vyhráli a dvojice Jan Holub
a Míša Hrašná skončila na místě třetím. Gratulujeme.
Pedagogové ZŠ Malinovského
Redakãní rada
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.

Brouãci
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Základní umělecká škola Františka
France ve Slavkově u Brna vás srdečně zve na
tradiční VÁNOČNÍ KONCERT, který se koná
v pátek 10. prosince v 17.30 hodin v Historickém sále Zámku Slavkov – Austerlitz.
Účinkují žáci a učitelé ZUŠ Františka France.
Tradiční Vánoční koncert žáků Základní umělecké školy Františka France ve Slavkově
u Brna se poprvé bude konat v Historickém sále
slavkovského zámku. Toto nezvyklé a krásné
prostředí je inspirativní nejen pro účinkující
žáky, ale i pro učitele, kteří už od září koncert
připravují. Do akce budou zapojeny všechny tři
obory. Hudební obor budou reprezentovat žáci
ve hře na klávesové, dechové, smyčcové,
strunné a bicí nástroje, žáci z hudební nauky
zazpívají koledy. Ve třech vstupech se představí
žáci tanečního oboru a žáci výtvarného oboru ve
spolupráci se svými vyučujícími zhotoví plakáty a pozvánky.

LoÀsk˘ vánoãní koncert

Foto: B. Maleãek

Sváteční večer bude moderovat MgA. Kateřina Jiráková.
Všichni se velmi těšíme, že v netradičním
a působivém prostředí vytvoříme tu pravou předvánoční náladu, která vás, věrné a vděčné posluchače, osloví.
Za kolektiv učitelů ZUŠ Fr. France
MgA. Jana Jelínková,
ředitelka ZUŠ Fr. France

Hudební večer žáků
V Základní umělecké škole F. France ve
Slavkově u Brna se uskutečnil ve čtvrtek 11. listopadu první Hudební večer žáků.
Rodiče, žáci a přátelé naší školy si mohli vyslechnou pestrý program složený ze skladeb
autorů různých stylů a různých nástrojů, který
nastudovali pedagogové se svými žáky.
Bývá zvykem, že tento koncert je doménou
většinou mladších žáků, ale tentokrát jsme
mohli slyšet i žáky „služebně starší“.
Svůj program předvedli žáci David Doležel
a Ivana Macháčková – housle, Matěj Stejskal
a Vojtěch Dohnal – kytarové duo, na klavír
hráli Klára Červinková,Vít Horký, Monika
Pěnčíková a Tamara Bláhová. Dalšími účinkujícími byli Klára Klinkovská – příčná flétna,
Veronika Svobodová – saxofon, Matěj Červinka – trubka, Daniel Kurdík – klarinet, Ale-

Foto: archiv M·

Chystáme dobroty

xandra Bláhová a Theresa Opletalová – zobcová flétna a soubor zobcových fléten. Velmi
dobře vyzněly skladby doprovázené žáky
v rámci komorní hry a byly oceněny posluchači velkým potleskem.
Klavírních doprovodů se ujaly žákyně Klára
Červinková, Alexandra Bláhová a Tamara Bláhová a učitelé J. Jelínková, K. Jiráková a J. Mašová. Účinkující žáky připravili učitelé M. Červinka, J. Handrla, J. Jelínková, M. Letecká,
J. Mašová, T. Pecháčková, V. Šujanová, M.
Uma a A. Vodička.
Všem žákům i jejich učitelům děkujeme za
výborně nastudovaný program. Tento vydařený
„koncertík“ byl příslibem dalších akcí, které
nás čekají v nastávajícím předvánočním čase
a na které vás tímto jménem naší školy srdečně
zvu.
Jarmila Mašová

Foto: archiv M·

Jak v Mateřské škole Zvídálek poznáváme ovoce a zeleninu
Děti v mateřské škole v průběhu podzimu poznávají ovoce a zeleninu, jejich původ, zpracování a zejména význam pro zdraví.
Pomocí různých her a činností se učí děti rozlišovat zeleninu a ovoce zrakem, hmatem, chutí
i čichem.
Děti ze třídy Broučků si, mimo jiné, připravily každý svůj ovocný kompot, sušily a ochutnávaly křížaly, vyráběly postavičky ze zeleniny

a ovoce. Úspěch měla týdenní „Bramboriáda“,
kdy se děti zapojily do přípravy bramboráků
a bramborových placek s povidly a skořicí. Moc
si na nich pak pochutnaly.
Z brambor vyráběly děti podle fantazie postavičky a zvířátka. Se zaujetím tiskaly bramborovými tiskátky. Zábavné pro ně byly pohybové dovednosti s bramborami v ranním
cvičení.

Nejrůznější druhy ovoce a zeleniny si děti
prohlédly na výstavě Svazu zahrádkářů ve Slavkově u Brna.
Rozmanitá výchovně vzdělávací nabídka
nám tímto napomáhá vést děti ke zdravým životním návykům.
Paní učitelky třídy Broučků
Světlana Machalová
Jarmila Volešová
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Ohlédnutí…
(Dokončení ze str. 1)

Julie Florianová, Adéla Lovasová a Hana Navrátilová

Julie Florianová

Slavkovské stolní tenistky
mají svůj klub
Hanka Navrátilová byla čtvrtá. Největším úspěchem byl pro Julii Floriánovou a náš tým
Okresní přebor staršího žactva konaný 7. listopadu v Bučovicích. Účastnilo se jej 22 registrovaných hráček a hráčů z celého okresu.
Hrálo se ve čtyřčlenných skupinách, ve kterých
hráli st. i mladší hráči společně. Do finále se
probojovala i Julie Floriánová (chodí do šesté
třídy!) a obsadila zde krásné 3. místo. Zvítězil
Špunar z Otnic (devátá třída) před Markovou
z Bošovic (také devátá třída). Julie tak byla
vlastně nejlepší v mladším žactvu. Další slavkovské hráčky Hanka a Adélka hrály ve finále
útěchy.
Nyní nás čekají zápasy Okresní soutěže,
Okresní přebor žen a pro některé hráčky žebříčkové turnaje. Přejeme hráčkám a hráčům, aby
se jim při jejich mládí a treninkové píli dařilo
a získávali další úspěchy.
DDM Slavkov

Hledáme
volejbalistky

Od letošního roku hrají slavkovská děvčata
pod hlavičkou DDM Slavkov u Brna. Tým
zatím hraje Okresní soutěž IV. Což je soutěž,
kde mohou hrát dívky i chlapci všech věkových
kategorií. Náš tým je složený ze čtyř děvčat
a jednoho chlapce. Jsou to mladší žákyně Julie
Floriánová a Adélka Lovasová. Dále starší
žákyně Hanička Navrátilová a mladší dorostenka Eliška Pitronová. Děvčata v týmu doplňuje mladší žák Daniel Štark.
Děvčata mají v soutěži za soupeře Němčany
D, Velešovice C, Otnice D, Slavíkovice C
a Rousínovec D. Náš tým trénuje zkušený trenér Zdeněk Daněk. Pod jeho vedením dosáhla
děvčata v úvodu sezony pěkné výsledky.
Na turnaji v Komořanech zvítězila i mezi
staršími chlapci Julie Florianová. Na pěkném
třetím místě byla Hana Navrátilová. Na stejném
turnaji za 14 dní, si Julie vítězství zopakovala.

Volebalisté zvou do sv˘ch ﬁad

Návštěvníci, kteří se zúčastnili vernisáže výstav, pak byli překvapeni nádherou vystavených
fotografií. Úspěšná a bohatě navštívená vernisáž
tak přispěla ke skvělé atmosféře tohoto podzimního víkendu na zámku. Obě uvedené výstavy budou přístupné souběžně s provozem
zámku a potrvají do 12. 12. 2010.
A pro ty, kteří si chtěli program zpestřit, byly
připraveny stylové kostýmované prohlídky
zámku s loveckou tématikou, které se opět setkaly s velkým zájmem návštěvníků.
Sobotní odpoledne všem zpříjemnilo nejen
hojné občerstvení v parku, ale také akce Svatomartinské hody v Zámecké restauraci Austerlitz, kde mnozí využili příležitost ochutnat výbornou svatomartinskou husu. A že byla
opravdu chutná, potvrzuje fakt, že o ní byl mimořádný zájem!
Příznivý ohlas návštěvníků i mimořádný
zájem médií potvrdil, že se na zámku zabydlela
nová podzimní tradice, která výrazně oživuje
nabídku podzimních akcí.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Hubert byl i v zámku
V krásném sobotním počasí, které bylo jako
pozdní babí léto, se mimo jiné konaly „Oživené
prohlídky“ Občanského sdružení PER VOBIS
v zámeckých prostorách. Jako při každé z velkých akcí, které se konají během celého roku
v těchto krásných interiérech, tak i při Hubertovi
se mohli návštěvníci podívat na kostýmované
prohlídky, které byly tentokrát zaměřeny právě
k probíhajícímu Hubertovi. Návštěvníci se zde
potkali s hrabětem Kounicem, komořím, lovčím, písařem a dalšími postavami, které patří
k zámku. Protože právě probíhala i hostina s vybranými lahůdkami, mohli návštěvníci ochutnat, na čem si pochutnává zámecké panstvo. Určitě to pro ně bylo milé překvapení a po
závěrečné prohlídce zůstaly mísy prázdné.
Opravdu chutnalo všem.
Zveme všechny naše příznivce na 4. prosince
při Vzpomínkových akcích, kdy se mohou přijít opět podívat na kostýmované prohlídky. Při
veršovaných prohlídkách se setkají s hlavními
postavami, které na zámku žily a nebo jsou
s ním historicky spojeny. Věříme, že naše nové
představení bude zajímavé a bude se všem návštěvníkům, kteří si toto vystoupení přijdou prohlédnout, líbit a odnesou si z něj i zajímavé historické informace.
Srdečně všechny zveme a těšíme se na setkání na zámku.
za Občanské sdružení Per Vobis Ilona Zyková

Foto: archiv

Zájmový kroužek – přípravka volejbalu dívek při DDM Slavkov u Brna – přivítá další
zájemce. Vítáme dívky ročníků 2001–2004, tréninky jsou každé úterý 15.30–16.30 hod.
v tělocvičně ZŠ Tyršova. Informace na tel. 544 221 708. Kontakt: Ing. Jan Zmrzlý, tel. 603
422 803.

âlenové Per Vobis

Foto: archiv PV
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Zápis do pamûtní knihy

Foto: archiv ZS-A

návštěvy Slavkova a zámku přispívají k jeho
propagaci v takové míře, jejíž význam můžeme
jen stěží docenit.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Provoz zámku, mûstské knihovny a kina na pﬁelomu roku
Dovolujeme si vám oznámit provozní dobu
zmíněných institucí v prosinci t. r. a v roce následujícím:
Zámek – poslední možná návštěva v tomto
roce bude v neděli 12. prosince v obvyklých návštěvních hodinách (tj. 9–16 hod.). Od pondělí
13. prosince 2010 do 24. března 2011 včetně
budou prostory zámku uzavřeny. V této době
je zámek přístupný pouze pro předem sjednané
prohlídky a návštěvy.
Městská knihovna – knihovna bude naposledy v tomto roce nabízet své služby ve dnech
14. a 15. 12. (tj. úterý a středa), v obvyklou

www.zamek-slavkov.cz

Tři nové výstavy

Vzácná návštěva na zámku
Další vzácnou návštěvou, kterou by poctěn
Zámek Slavkov – Austerlitz v letošním roce,
byla návštěva Jeho Excelence D. P. Srivastava,
zplnomocněného velvyslance Indické republiky, který v doprovodu manželky paní Nandini
Das a prvního tajemníka velvyslanectví Mahinder K. Khurana navštívil zámek v pondělí
25. října v rámci oficiální návštěvy Jihomoravského kraje. Indie má totiž četné majetkové podíly v různých zahraničních firmách sídlících
na území JmK a v top-managementu rozličných
firem působí občané jeho vlasti.
Jeho Excelence pan velvyslanec se velmi živě
zajímal o historii zámku, města i o historické
souvislosti s bitvou tří císařů. Ačkoliv navštívil
již více památek, byl velmi příjemně překvapen
krásou zámku a nadšen jeho interiéry. Po pracovním obědu v Zámecké restauraci Austerlitz
odjel zpět do Brna.
Ukazuje se, že systematická propagace města
Slavkova u Brna a jeho skvostu – zámku přináší
své ovoce, i když prozatím jen ve formě prestižních návštěv zahraničních politiků a vládních
činitelů. Je nezpochybnitelné, že právě takovéto
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výpůjční dobu. Po Novém roce zahájíme provoz
v úterý 4. ledna 2011 od 12 hod.
Kino Jas – také kino bude přes vánoční a novoroční svátky uzavřené. Poslední možnost
zhlédnout filmové představení bude 18. a 19.
prosince (sobota a neděle), kdy uvádíme „novodobou lyrickou pohádku ONDINE.“ Sezonu
2011 zahajujeme v úterý 4. ledna 2011 filmem
„Harry Potter a relikvie smrti – 1. část.“
Děkujeme pochopení a přejeme všem našim
příznivcům příjemné prožití svátků vánočních
a úspěšný nadcházející rok 2011.
Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

V průběhu listopadu byly na zámku zahájeny ve
všech třech výstavních prostorách nové výstavy.
Dvě z nich byly zahájeny v rámci Hubertovy
jízdy v sobotu 13. listopadu V místnosti před kavárnou tak můžete zhlédnout výstavu, která nese
název „Slavkovské slunce“. Jsou zde k vidění
fotografie Čestmíra Karpíška, které byly pořízeny během bitevní ukázky 204. výročí bitvy
u Slavkova. Ty doplňuje sbírka militárií Jana
Dvořáka. Druhá z výstav umístěna v OK galerii
nese název „…snění tří fotografek… Koně
a Slavkovský zámek“. Jak už je patrné z názvu,
výstava představuje fotografie tří autorek – Michaely Holly, Zuzany Buráňové a Michaely
Wercke. Všechny tři pracovaly se stejným zadáním a nafotily soubor fotografií ušlechtilých zvířat se slavkovským zámkem. Obě tyto výstavy
bude možné zhlédnout do 12. prosince 2010 souběžně s provozem zámku.
Ve čtvrtek 25. listopadu byla u příležitosti 205.
výročí bitvy u Slavkova slavnostně zahájena reprezentativní výstava „Napoleonská epocha na
pohlednicích“. Ta představuje rozsáhlou sbírku
pohlednic věnujících se Napoleonskému období,
jejímž vlastníkem je Zámek Slavkov – Austerlitz
a která patří k největším v České republice. Společně se zahájením výstavy byla představena
a pokřtěna kniha věnovaná stejnému tématu.
Tuto výstavu bude možno navštívit v galerii
v přízemí do 1. května 2011 souběžně s provozem zámku, v období od 12. prosince 2010 do
23. března 2011 pouze na objednávku. Srdečně
zveme všechny zájemce k návštěvě těchto zajímavých výstav. Mgr. Zuzana Mičková, ZS-A

Zápis do pamûtní knihy

Foto: archiv ZS-A

Pestrý program Vzpomínkových akcí 2010
V letošním roce si připomeneme 205. výročí
bitvy u Slavkova, a to ve dnech 2. až 5. prosince
2010.
Úvodem celého bloku akcí bude čtvrteční (2.
12.) koncert z tvorby hudebních mistrů národů
zúčastněných ve „slavkovské bitvě.“ Díla přednese orchestr vedený dirigentem Jiřím Preisingerem, jako sólová zpěvačka se představí vynikající sopranistka Luisa Albrechtová. Koncert se
koná v Historickém sálu zámku v 19.00 hod.
Pořadatelem je o.p.s. Mohyla míru – Austerlitz
a vstup na tuto akci je volný.
Hlavními body programu budou sobotní bitevní ukázka pod kopcem Santon (14.00 h.),
večerní defilé s přehlídkou a ohňostrojem ve
Slavkově u Brna (19.30 h.) a nedělní pietní
akt na Mohyle míru, místu nejtěžších bojů
bitvy tří císařů (10.30 h).
Návštěvníci se mohou těšit i na císaře Napoleona, kterého ztvární pan Frank Samson
z Francie. Akce se zúčastní na 1100 účastníků
z evropských spolků napoleonské vojenské historie v uniformovaných armádách Francie, Rakouska a Ruska a na 80 koní a 20 děl.
Pro přepravu návštěvníků ze Slavkova u Brna

a Holubic na rekonstrukci bitvy a zpět bude
v době od 13.00 do 19.00 hodin mimořádně odkloněna linka 106 obousměrně mezi zastávkami
Brno, Tržní a Slavkov u Brna, aut. st. po trase
a zastávkách linky 601. Tímto bude zajištěno
přímé spojení ze Slavkova u Brna a Holubic
k motorestu Rohlenka a zpět. Ze Slavkova
u Brna k Rohlence bude linka 106 odjíždět v časech 12.52 a 15.22, zpět z Rohlenky do Slavkova u Brna v časech 15.55 a 18.55. Na lince
rovněž platí Tarif IDS JMK.
V rámci Vzpomínkových akcí se bude v sobotu konat i tradiční řemeslný a vánoční jarmark, který bude letos situován do ulice Husovy, na Palackého náměstí a na nádvoří zámku.
Ve stylových stáncích si budete moci nakoupit
rukodělné výrobky, dárky na Vánoce i pro své
potěšení. Nabídka bude opravdu bohatá: měděné či vitrážové šperky, staročeský i malovaný
perník, kožešiny, výrobky z kůží, různé doplňky
tkané, pletené, batikované, ručně malované, dětské, dřevěné hračky a ozdoby, vánoční ozdoby,
nejrůznější druhy čajů, keramika, repliky
zbraní, atd.. Chutného jídla a stylového občerstvení bude všude dost. Bramboráky, staročeské

speciality, klobásky, maďarské speciality, tradiční trdelníky a mnoho dalších pochutin určitě
všem zpříjemní čekání na večerní ohňostroj.
Program zámku bude v sobotu doplněn také
velmi oblíbenými oživenými kostýmovanými
prohlídkami, které návštěvníky přenesou do napoleonské doby. Při veršovaných prohlídkách se
setkají s hlavními postavami, které na zámku žily
a nebo jsou s ním historicky spojeny. Věříme, že
toto nové představení bude zajímavé a bude se
všem návštěvníkům, kteří si jej přijdou shlédnout líbit a odnesou si z něj i zajímavé historické
informace. Na tyto prohlídky je nutná telefonická
rezervace na pokladně zámku: 544 227 548.
U příležitosti 205. výročí bitvy u Slavkova
jsou v prostorách zámku umístěny také dvě výstavy. Obě je možné shlédnout v přízemí zámku.
První z nich je výstava Napoleonská epocha na
pohlednicích a druhou výstava Slavkovské
slunce.
Všichni jste srdečně zváni.
Tereza Cenková, DiS.
odbor kanceláře tajemníka
Mgr. Jana Formánková
Zámek Slavkov – Austerlitz
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Zámek Slavkov – Austerlitz
si vás dovoluje pozvat na křest knihy
a vernisáž výstavy

NAPOLEONSKÁ EPOCHA
NA POHLEDNICÍCH ZE SBÍREK

ZÁMKU SLAVKOV – AUSTERLITZ
Čtvrtek 25. listopadu v 17 hodin
v Historickém sále
Výstava bude přístupna
do 1. května 2011
souběžně s provozem zámku,
od 12. 12. 2010 do 23. 3. 2011
pouze na objednávku
(tel. 544 221 685)

Křest knihy Napoleonská epocha na pohlednicích
Počátkem prosince si připomeneme již 205.
výročí bitvy u Slavkova. Jednou ze souvisejících
aktivit Vzpomínkových akcí 2010 byl křest knihy
Napoleonská epocha na pohlednicích, který se
uskutečnil ve čtvrtek dne 25. listopadu v Historickém sále zámku u příležitosti vernisáže výstavy napoleonských pohlednic.
Tato publikace, která nepochybně zaujme odbornou i laickou veřejnost, představuje reprezentativní výběr více než 600 kusů pohlednic
z rozsáhlé sbírky, vztahující se k napoleonskému

období, která je ve vlastnictví Zámku Slavkov –
Austerlitz. Sbírku získal zámek před třemi lety
od soukromého sběratele. Je to po mnoha letech
první publikace zpracována přímo odbornými
pracovníky zámku, kterou zámek vydává ve spolupráci s Nakladatelstvím Beskyd. Na pohlednicích představuje známé vojevůdce včetně Napoleona a jeho rodiny, další významné osobnosti,
bitvy i zásadní události úzce spjaté s obdobím
přelomu 18. a 19. století a s dějinnými událostmi
té doby. U každého vyobrazení jsou kromě zá-

Úprava stromů v zámeckém parku
Jednou ze zásad provozu zámeckého parku je
i zajištění bezpečnosti jeho návštěvníků, kteří
mohou být ohrožováni poškozenými či odumřelými částmi stromů. O nehodách na jiných
místech ČR, dokonce i s tragickými následky,
jsme se slyšeli v minulých letech několikrát.
Vzhledem k tomu, že je ve slavkovském zámeckém parku většina stromů velmi starých
a jejich životnost se blíží ke konci, je třeba takovou údržbu provádět každým rokem. Není
třeba proto zdůrazňovat, jaký význam má
správná údržba stromové části parku.
Během jara a léta byli přizváni odborníci
z řad dendrologů a entomologů, aby posoudili
stav stromů a navrhli optimální postup jejich
údržby. Byly vybrány stromy, které již na pohled vykazovaly špatný zdravotní stav a hlavně
byly nebezpečné v blízkosti hlavních parkových cest. Již v minulosti se vyskytly případy,
kdy samovolně se ulamující a padající větve
mohly za větrného počasí zranit nic netušící návštěvníky. Při výběru a posuzování stavu
stromů se také přihlíželo k možnému výskytu
chráněného brouka páchníka hnědého, který by
mohl v parku žít ve ztrouchnivělých dutinách
stromů.
Ihned po vydání závazného stanoviska odboru ochrany a památkové péče JmK bylo započato s bezpečnostním zdravotním řezem.
Práce prováděla odborná firma Údržba zeleně
Ing. Pavla Švece z Brna, která již v parku několikrát zasahovala a má ve svých řadách především odborníky-horolezce. Některé postižené
stromy jsou totiž značně vysoké a košaté, proto
se na ně z plošiny nedosáhne. Firma také disponuje speciálními stroji na zpracování menších větví, proto ihned po prořezu na místě pro-

Pokácen˘ strom

Foto: J. BlaÏek

vedla jejich likvidaci. Kmeny a velké větve byly
pořezány a ponechány v zámeckém parku na
vyschnutí k pozdějšímu použití jako palivové
dřevo pro skleníky a na ohniště při různých společenských akcích pořádaných městem.
Bezpečnostním a zdravotním řezem prošlo
nyní 17 stromů a další tři suché a nebezpečné
stromy musely být vykáceny. Byl sice proveden
bezpečnostní řez také u dalších dvaceti stromů,
nadále však existuje potenciální nebezpečí padání větví nebo celých stromů za silně větrného
počasí, mrznoucího mrholení, náporu sněhu
a velkých bouří a v podobných extrémních povětrnostních podmínkách. Za takového počasí
pak není z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti návštěvníků povolen vstup do zámeckého
parku.
Letošní mimořádně rozsáhlou údržbou stromového parku tato činnost rozhodně nekončí.
Je třeba ji provádět průběžně, každoročně.
V parku je totiž víc jak jeden tisíc stromů…
Věra Marková, správa majetku ZS-A

kladních údajů také informace o dějinných souvislostech doplněné podle potřeby dalšími podstatnými údaji. Kniha obsahuje i texty ve francouzštině, čímž by se mohla stát zajímavou také
pro zahraniční návštěvníky našeho zámku, kteří
k nám přijíždí za touto historickou tematikou.
Publikace o 350 stranách zaujme svoji nádhernou výpravou i reprezentativním provedením
a je k zakoupení za zvýhodněnou cenu na pokladně zámku.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Soutěž o nejkrásnější
vánoční stromeček
V sobotu 27. listopadu ve 13.30 hodin slavnostně zahájí Zámek Slavkov – Austerlitz v Historickém sále soutěž o nejkrásnější vánoční
stromeček. Do soutěže se přihlásili a o výzdobu
stromků se postarali žáci slavkovských škol (ZŠ
Komenského, ZŠ Tyršova, ZŠ Malinovského)
a Domu dětí a mládeže Slavkov. Od tohoto dne
mají návštěvníci zámku možnost si vyrobené
stromky nejen prohlédnout, ale také vybírat ten
nejkrásnější. Program zahájení soutěže doplní
žáci ZŠ Tyršova, kteří pod vedením Mgr. Pavla
Korbičky nacvičili pásmo „Vánoční rozjímání“.
Vánoční pásmo oživí prohlídky s výkladem,
nejen o zámku, ale také o vánočních tradicích,
v tento den ještě dvakrát, a to ve 14.15 a 14.45
hodin. Tyto prohlídky doporučujeme objednat
na tel. 544 227 548.
Po celý den (od 10 do 16 hodin) bude v Rubensově sále probíhat vánoční prodejní výstava
Marcely Drápalové a Pavly Tauberové, kde si
budete moci zakoupit vánoční dekorace, případně první vánoční dárky pro své blízké.
Prodejní výstavu bude možno navštívit
i samostatně.
Vítězové soutěže budou vyhlášeni
při Vánočním koncertu ZUŠ Františka France, který proběhne
v pátek 10. prosince 2010 od
17.30 hodin v Historickém sále.
Zveme vás tímto nejen na zahájení, ale také na vyhlášení
této soutěže. Přijďte na zámek
nasát vánoční atmosféru.
Mgr. Zuzana Mičková,
ZS-A
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Velešovice – 1. polovina 20. století

Poklady nejen z depozitáﬁÛ (80)
Pohlednice (pokračování)
VELATICE
Obec leží cca 9 km východním směrem od
Brna. Svůj název odvozuje od vlastního jména
Velet – Velata – Veleslav. Nejstarší písemná
zpráva pochází z roku 1288. Tehdy král Václav
II. věnoval Veleslavovi, nejvyššímu písaři Království českého, za jeho zásluhy půl lánu, mlýn
a část dalších pozemků patřících Velaticím.
Další písemná zmínka pochází z roku 1321, kdy
Velatice získala zakladatelka kláštera na Starém
Brně královna Eliška Rejčka. V období 1323
až1713 obec vlastnil Klášter Králové na Starém
Brně. V roce 1713 Velatice odkoupil rytíř Jan
Kristián z Freienfelsu a připojil je ke svému líšeňskému panství. Tento rod měl Velatice ve
svém držení více než sto let. V roce 1819 je však
odkázal hraběti Eduardovi Belcredimu. Belcrediové pak Velatice spravovali dalších sto let.
Do školy chodily děti z Velatic do nedaleké
obce Tvarožná. V roce 1901 byla postavena nová
školní budova. V současné době zde působí
pouze mateřská škola.
K památkám Velatic lze přiřadit kapli sv.
Anny. Připomíná se k roku 1909, kdy byla opravena původní starší stavba zvonice. Při rekonstrukci v roce 1994 byly propojeny prostory
kaple a v těsné blízkosti stojící bývalé hasičské
zbrojnice a prostor byl rozšířen rovněž o místo
pro nový oltář.
V roce 1924 byl nedaleko od Velatic objeven
žárový hrob s keramikou s typickými znaky.
Podle místa nálezu byla tato kultura, která patří
do okruhu středodunajských popelnicových polí
a je datována léty –1300 až –1000, nazvána kulturou velatickou.
Ve sbírkovém fondu Zámku Slavkov – Austerlitz se nachází jedna pohlednice z přelomu 20.
a 30. let 20. století, která představuje celkový
pohled na Velatice, kapli, školu a na budovu Potravního spolku.
VELEŠOVICE
Obec leží cca 4 km severozápadním směrem
od Slavkova u Brna. Svůj název získala od osobního jména Veleš. Nejstarší písemná zpráva pochází z roku 1131, kdy část velešovických pozemků náležela k majetku brněnského chrámu
sv. Petra. Ve 14. století patřily Velešovice pánům
z Vildenberku. Jmenováni jsou Zdenka – vdova
po Půtovi starším z Vildenberka, její synové Proček, Půta a Ješek, v roce 1371 pak markrabě Jan,
jeho syn markrabě Jošt a opět brněnská kapitula
sv. Petra, která ves odkoupila i s jedním mlýnem.
V 16. století byly Velešovice pronajaty olo-

mouckému biskupovi Vilému Prusinovskému
z Víckova. V této době se zde nacházel kapitulní
dvůr a pivovar. Později byly Velešovice připojeny k podolskému panství. Z roku 1622 pochází
nejstarší velešovická pečeť. Za třicetileté války
byl zničen kapitulní dvůr s ovčínem a mlýnem.
V polovině 18. století se zde nacházela panská
krčma, obecní pastouška, kovárna a tzv. invalidovna.
Do školy děti chodily nejprve do Starého
Rousínova. V roce 1829 byla zřízena pobočka
této školy přímo ve Velešovicích. Neprve se
učilo v domku č. 40, vlastní školní budova byla
postavena až v roce 1892 stavitelem Antonínem

 Nové knihy

Milena Mathausová: Jarmark – Josefa Maličká je dospívající intelektuálka a kašle naprosto
na všechny – spolužáky, učitele, rodinu i Moraváky. Nelehký přechod do dospělého života líčí
s elegancí sobě vlastní – a tak před čtenářem defilují její potrhlí rodiče, majitelé nakladatelství
Maličkost, přepracovaní pedagogové i zoufalí
spolužáci, potýkající se s nástrahami jarmarku
jménem život. Vtipný jazyk a mírně bizarní
humor historek vyprávěných osobitou teenagerkou si jistě najde mnoho příznivců.
Julián Sánchez: Starožitník – mysteriózní
román s vypráví příběh spisovatele Enriquea
Alonsa, který dostane dopis od svého nevlastního otce. Artur Aiguader, známý barcelonský
starožitník, mu píše o existenci latinsky psaného
textu z 15. století, jehož pravděpodobným autorem je jeden ze stavitelů barcelonské katedrály.
Když je Artur zavražděn, Enrique přijíždí do Barcelony s cílem odhalit tajemství rukopisu i vraha
svého nevlastního otce. Stavba barcelonské katedrály, chladná a vypočítavá vražda, kabalistická tradice, stopy magie a tajemství přísně střežená v barcelonské židovské čtvrti — to jsou jen
některé z přísad tohoto podmanivého příběhu.
Wolfgang Hohlbein: Krev templářů – devatenáctiletý David, který vyrostl v klášterní škole
v péči dobromyslných, ale zcela nepraktických
mnichů, tráví většinu času v klášterní knihovně
obklopen zaprášenými knihami a prastarými dokumenty. Jediným vzrušením v jeho životě je
opakující se noční můra. Jednoho dne se tato
noční můra stane skutečností: David je unesen,
jeho blízcí zraněni nebo usmrceni a tajemný templářský řád usiluje o jeho život. Ale co by mohl
mít mladík v 21. století společného s hrobem
Krista a Svatým grálem? Proudí v jeho žilách

Müllerem. Dvoutřídní škola byla v r. 1904 rozšířena na trojtřídní. V současné době zde působí
škola mateřská a první stupeň školy základní.
I památkám Velešovic patří kostel sv. Barbory,
který byl postaven v letech 1731–1732. Ve věži
kostela se dochovaly dva starší zvony ze 17. století. Stávala zde rovněž kaplička sv. Jana Nepomuckého, která však byla zbořena a opět postavena v roce 1904.
Ve sbírkách Zámku Slavkov – Austerlitz se nachází pouze jedna pohlednice se čtyřmi záběry
na školu, kostel, náves a na Šebelův obchod.
PhDr. Vladimíra Zichová
Zámek Slavkov – Austerlitz
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA
skutečně svatá krev? David je nanejvýš zmatený.
Neví, komu může důvěřovat...
Kubátová, Táňa: Převozníci - první ze dvou
příběhů sester Kalendových sleduje osudy o rok
starší Báry od chvíle, kdy do jejího života zasáhne manželova nevěra. Těžké období, které
následuje, přečkává Bára v rodičovském domě.
Rodiče, sestra Jitka, bratr Honza i teta Klára zde
spolu s obřím psem Hugem a papouškem Alfrédem vytvářejí ovzduší plné humoru, i když
mnohdy šibeničního. Tato svérázná atmosféra
pomůže Báře znovu nalézt smysl pro humor
a optimistický pohled na svět.
Eduardo Trujillo: Hledej v životním prostředí - kniha přibližuje dětem podnebí, počasí,
globální oteplování, elektrickou energii, zemědělství a další obory lidské činnosti. Najdou v ní
spoustu informací a také mohou na obrázcích
hledat věci, které tam nemají co dělat…
Roderick Gordon: Návrat z Podzemí - Dobrodružství Willa Burrowse pokračuje! V centru
Země - ve světě, o jehož existenci nemá na Povrchu nikdo ani tušení, jde Willovi o život. Pronásledují ho nebezpeční Styxové. Jsou odhodláni jít za ním až na konec světa, jen aby získali
zpět smrtící virus! Dokáže jim Will uniknout?
Jeho přítel Drake se chystá zaútočit na Styxe na
povrchu. Povede však jeho odvážný plán k vítězství nebo k jisté smrti? Jestli se domníváte, že
jste na Povrchu v bezpečí, raději se znovu zamyslete!
Úplný seznam všech nových knih v městské
knihovně lze získat elektronickou poštou (e-mailem). V případě zajmu o tuto službu pište, prosím, na adresu: blazek@zamek-slavkov.cz
Mgr. Jiří Blažek
Městská knihovna ve Slavkově u Brna
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Hodina zdravotní tûlesné v˘chovy s fyzioterapeutem Náv‰tûva slavkovského zámku
V rámci dlouhodobého školního projektu
Optimalizace pohybového režimu školy zaměřeného na prevenci a nápravu vadného držení
těla probíhá spolupráce s rehabilitačním pracovištěm Lázeňský dům, B Braun Avitum Austerlitz. Každého čtvrt roku navštíví lekce školní
zdravotní tělesné výchovy odborník – fyzioterapeut. První taková hodina zdravotní tělesné
výchovy s fyzioterapetkou Mgr. Hanou Vardžákovou proběhla v prvním listopadovém týdnu.
Děti navštěvující hodiny ZTV měly možnost
zacvičit si a naučit se speciální rehabilitační
cviky, které při každodenním cvičení mohou
výrazně napomoci nápravě a prevenci vadného
držení těla. Všichni se velmi snažili, především
ve skupině mladších žáků ze třetí a čtvrté třídy.
Děti se naučily např. protahovací cviky pro zádové svaly nebo relaxačně-protahovací polohy
z dětské jógy „kočičku, králíka nebo kapra“.
Při hodnocení stavu držení těla při cvičení
Mgr. Hana Vardžáková upozornila děti na nejčastěji se vyskytující problémy. U mladší skupiny žáků to byla výrazná ochablost břišního
svalstva a u skupiny starších dětí problém zkrá-

Rovnání zad

Foto: archiv ‰koly

cených svalů na zadní straně trupu a ochablost
zádových svalových skupin. Pozitivně hodnotila, že i po relativně krátké době od počátku
školního roku je na dětech vidět výsledky především při držení těla ve stoji a chůzi. Další hodina ZTV s odborným vedením proběhne v měsíci únoru.
Na nutnost prevence vadného držení těla bylo
upozorněno i na třídních schůzkách, kde byli
rodiče informováni o správné poloze dětí při sezení a o vhodné ergonomii psacího stolu a židle.
Důležité je také vést děti k pravidelné pohybové
aktivitě.
Mgr. Hana Charvátová

První kolo soutěže v logických hrách
Vyučující matematiky se rozhodli uspořádat
pro žáky druhého stupně soutěž v logických
hrách, a to v několika kolech. V prvním kole
této soutěže na žáky čekalo luštění SUDOKU.
Tohoto klání, které se konalo 10. listopadu, se
zúčastnilo celkem 27 žáků, kteří byli rozděleni
do dvou kategorií. V mladší kategorii, kterou
tvořili žáci 6. a 7. tříd, změřilo své síly 13 lušti-

Sudoku

Foto: archiv ‰koly

telů. Ve starší kategorii se strhl boj mezi 10 osmáky a 4 deváťáky. Jejich úkolem bylo vyluštit
celkem 4 sudoku a to v maximálním čase 45
minut.
V mladší kategorii na plné čáře zvítězila
Šárka Florianová ze 7. B, která v rekordním čase
– 29 minut, zdolala bezchybně všechny čtyři
úkoly. S hezkými výsledky se za ní umístila
děvčata z 6. A – na druhém místě Adriana Baštýřová a na třetím místě Tereza Tomášková.
Starší kategorii svými výkony ovládli žáci 8.
A, mezi nimiž byla nejúspěšnější Eva Svobodová, která odevzdala taktéž všechny bezchybně
vyluštěné sudoku za 40 minut a zanechala tak za
sebou Martina Záleského na druhém místě
a Rudolfa Ruského na třetím místě.
Všech šest výherců obdrželo za svoje skvělé
výkony sladkou odměnu. Jsme rádi, že se tohoto
kola zúčastnilo hodně žáků a že tím tak užitečně
a příjemně strávili odpolední hodinku.
Doufáme, že neméně žáků bude mít chuť procvičit své mozkové závity v dalším kole, kde na
ně bude čekat už jiná logická hra.

Exkurze do Anthroposu
Expozice „O původu a vývoji člověka“ v Brně
v pavilónu Anthropos je rozsahem a způsobem
provedení ojedinělá ve střední Evropě. Seznamuje návštěvníky s biologickým vývojem člověka. Podařilo se zde soustředit rozsáhlou sbírku
zkamenělin. Největší část výstavy je však věnována kulturnímu vývoji člověka. Jednotlivé úseky
pojednávají o lovu jako o základním způsobu obživy pravěkých lidí, o výrobě nástrojů, stavbě
obydlí, pohřbívání mrtvých a o umění. K nejzajímavějším patří bezesporu exponáty z naleziště
Dolní Věstonice, Předmostí u Přerova a jeskyně
Pekárna, které dosáhly světové proslulosti.
Pavilon Anthropos navštěvujeme každoročně
se žáky 6. ročníku poté, co probereme učivo
o pravěku. Také letošní šesťáci uvítali exkurzi
jako zpestření výuky ve školních lavicích. Nej-

více je samozřejmě zaujala replika mamuta
s mládětem, diorámata z života pravěkých lidí
a model hrobu, v němž byli nezvyklým způsobem pohřbeni tři mladí lidé.
pp, vd

6. roãník v Anthroposu

Foto: archiv ‰koly

Žáci 8. ročníku se v rámci dějepisné výuky
seznamují také s regionálními dějinami. K nejvýraznějším obdobím dějin Slavkovska patří
doba, kdy zdejší panství patřilo rodu Kouniců.
Dominik Ondřej Kounic začal s přestavbou
slavkovského zámku v barokním duchu, kterou
v polovině 18. století dokončil jeho vnuk Václav Antonín Kounic. Barokní kultura je jednou
z kapitol učiva dějepisu 8. ročníku. Protože slavkovský zámek patří k nejvýznamnějším barokním památkám na Moravě a mnozí žáci jej
dosud nenavštívili, zorganizovali jsme pro naše
osmáky prohlídku interiéru zámku spojenou
s výkladem.
Naše poděkování patří pracovnicím slavkovského zámku, které nám při organizaci exkurze
vyšly maximálně vstříc. Doufáme, že naše spolupráce bude nadále pokračovat, jistě využijeme
i další historická témata navazující na učivo dějepisu.
pp, vd

Logická olympiáda
Logická olympiáda je soutěž založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup, pořádaná Mensou
České republiky.
Věková kategorie I: žáci prvního stupně základních škol (1.–5. třída).
Věková kategorie II: studenti středních škol.
Soutěž má tři kola: Nominační kolo – on-line,
které proběhlo 5.–9. října, Krajské kolo – prezenční, 22. října ve všech krajských městech
ČR, Finále – prezenční, 22. listopadu 2010.
Celkem se v kategorii I (první stupeň ZŠ) do
soutěže zapojilo 5718 řešitelů, z toho v našem
kraji 596.
Do následujícího krajského kola se z naší
školy probojovala 3 děvčata (Katka Pflimpflová, Markéta Krejčířová a Veronika Klinkovská). Nakonec do Brna cestovaly reprezentantky
školy bez Markéty, která těsně před krajským
kolem onemocněla. I tak byl výsledek velmi
dobrý – obě reprezentantky obsadily shodnou
28. příčku. Blahopřejeme.

Projekt Podzim na prvním stupni
Koncem září a začátkem října proběhly na
1. stupni projektové dny na téma Podzim. Děti
si v přírodovědných hodinách povídaly o podzimu, na vycházkách pozorovaly změny v přírodě, sbíraly listy a porovnávaly jejich tvary
a barvu, sbíraly přírodniny. Podzim je vděčné
téma také v estetické výchově. A tak nástěnky
ve třídách ovládli draci různých velikostí, barev
a tvarů, doplnění zdařilými výkresy s barevnou
podzimní přírodou. Všem dětem se moc líbila
vkusná a velice poučná výstava ovoce a zeleniny. Chlapci a děvčata ze 4. a 5. třídy si ve čtvrtek 14. 10. přinesli do školy svoje draky a svižným krokem vyrazili na Střelnici na
minidrakiádu. Po příchodu na místo vítr téměř
ustal a nad poli se válela mlha. Přesto nepřízeň
počasí drakovodiče neodradila a trpělivě se snažili, aby dráčci vylétli co nejvýše. Projekt Podzim se vydařil, děti získaly nové poznatky, prokázaly svoje praktické dovednosti a ověřily si
řadu teoretických poznatků v praktickém životě.
Mgr. Olga Zehnálková
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Informace ze Základní ‰koly Komenského

Halloween aneb Ukaž, co umíš
Jak název napovídá, letošní Halloween byl
u nás ve škole ve znamení soutěží. Již na začátku října byli žáci informováni o možnosti zapojit se do soutěže o nejvtipnější halloweenskou
básničku „The Best Halloween Poem“. Stačilo
jen oprášit halloweenskou slovní zásobu, zapojit fantazii, vymyslet krátké čtyřverší (samozřejmě v angličtině) a dílka byla na světě. První
místo patří Barboře Lónové, žákyni VII. třídy.
Společně tvořily Marie Boubínová s Lucií Jachanovou z VIII.A a za tři krátké, ale vtipné
texty získaly druhé místo. Na třetím místě se
umístila Veronika Svobodová, rovněž z VIII.A.
Ti, kteří neměli odvahu pustit se do veršování,
mohli v hodině anglického jazyka věnované

Halloweenu předvést svoji manuální zručnost.
Ze spolužáků-dobrovolníků se pokoušeli vytvořit mumie, a to omotáváním toaletního papíru
kolem celého těla. Užili si spoustu legrace, protože tento materiál, jak známo, je velmi jemný
a snadno se roztrhne.
V hodinách výtvarné výchovy se vyráběly halloweenské klobouky, čarodějnice, dýně, strašidla
– podle toho, co označovalo anglické slovíčko na
kartičce, kterou si žáci vytáhli. Vítěznou prací se
stala černá kašírovaná čarodějnická kočka od
Z. Pospíšilové a N. Řičánkové ze VII.B.
Ze všech prací a výrobků vznikla zajímavá
minivýstava, umístěná v pracovně Aj. Happy
Halloween!
Mgr. Olga Ryšavá
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Podpora školní úspěšnosti
Snad každý rodič si přeje, aby jeho dítě bylo
ve škole úspěšné. Důležitá je první třída, kde si
žák utváří vztah ke škole, k učení. Pro dobrý
„start“ do základního vzdělávání již druhým
rokem ve spolupráci s Oblastní pedagogickopsychologickou poradnou ve Vyškově nabízíme
rodičům žáků 1. tříd program pod názvem Podpora školní úspěšnosti. Cílem je podchytit možné
první projevy vývojových poruch učení jako je
dysgrafie, dyslexie, ale i projevy nadání. Žáci
pod dohledem odborného pedagoga plní po dobu
asi 20 minut různé úkoly. Na základě jejich vyhodnocení je rodičům i učitelům doporučeno, jak
s žákem dále pracovat, aby školní výsledky byly
co nejlepší. Věříme, že tato spolupráce, stejně
jako v loňském roce, bude ku prospěchu dětí i rodičů.
Mgr. Hana Stárková

Halloween

Halloween

Foto: archiv ‰koly

B. Lónová
Everywhere was full of blood,
Oh my god, it’s ketchup.
Bell is ringing,,
zombies singing:
“Give us a lot of sweets,
because we like raw meat.”
I gave everything I had
I repeated oh my god,
those guys are green.
I say Happy Halloween.

Pasování čtenářů
Máš rád knížky? Čteš rád pohádky? Jakou
knihu si přeješ na Vánoce? Tyto a mnohé další
otázky museli v úterý 26. 10. zodpovídat osmákům – pohádkovým postavičkám - naši druháci. Někteří překvapili znalostmi získanými
z knih, jiní bravurně plnili úkoly, které museli
na cestě ke králi zvládnout a další jedním dechem hltali příběhy z knih, jež si mohli za odměnu prohlédnout a pročíst.
Všichni žáčci překonali veškeré nástrahy
čtení bez chybičky, a tak mohli být slavnostně
pasováni na čtenáře. Doufáme jen, že si doma
knihu skutečně sami otevřou, přečtou pohádku
sourozencům nebo rodičům a budou mít knihu
rádi.
Snahou velkých osmáků bylo dětem knihu
přiblížit jako přítele, vtáhnout je do tajů četby
a ukázat jim, jak vhodně využít svůj volný čas.
Sami poznali knihu z druhé strany, vyzkoušeli

Bez internetu se dnes jen těžko obejdeme. Děti
se na sociálních sítích druží, seznamují se s novými kamarády, sdělují jim nejrůznější informace
a novinky ze svého života. Neuvědomují si, že je
třeba dodržovat jisté zásady a chránit své soukromí. Poučení o bezpečném užívání internetu je
samozřejmou součástí výuky v hodinách informatiky. K doplnění poznatků jsme u nás ve škole
využili filmu „Seznam se bezpečně“, k jehož
vzniku přispěla Linka bezpečí a Seznam.cz. Je
určen pro žáky 2. stupně ZŠ, a proto ho v úterý
26. 10. zhlédli všichni žáci 6.–9. tříd naší školy.
Ve čtyřech krátkých příbězích ze života poznali,
že internet je sice dobrý sluha, ale jen pro toho,
kdo zná pravidla bezpečného pohybu v kyberprostoru. Děti byly také seznámeny s problémem
kyberšikany. Následně o těchto skutečnostech
žáci diskutovali v hodinách informatiky a občanské výchovy.
Rodičům jsme umožnili vidět tento film během
třídních schůzek dne 9. 11. v 16 a 16.30 hod. v divadelním sále.
PhDr. Hana Frimmerová,
metodik primární prevence

Vánoční jarmark
Pasování na ãtenáﬁe

Foto: archiv ‰koly

si, jak se dá s knihou pracovat a zavzpomínali
si na své čtenářské začátky.

Povídání v muzeu
Stalo se již úspěšnou tradicí, že každý podzim
navštěvují naši žáci Historické muzeum ve Slavkově. Z pracovníků muzea, paní PhDr. Vladimíry Zichové a pana Mgr. Martina Ráji, se stanou po několik dnů milí hostitelé, kteří se malým
návštěvníkům ochotně věnují.
Žáci šestého ročníku se s dějepisem a historií
teprve seznamují. Proto jsou jejich cílem depozitáře se sbírkovými předměty a hlavně archeologická chodba, v níž se stanou účastníky archeologických výzkumů. Držet v ruce několik
tisíc let starý kamenný nástroj je určitě velký zážitek pro všechny z nich.
To deváťáci jsou již zkušení návštěvníci. Jejich

Bezpečný internet

téma se vztahuje k dějinám 20. století – jedná se
o historii 1. světové války a vznik československých legií. I jim byly představeny zajímavé exponáty: uniforma, ruční granát, puška, vyznamenání obou válčících stran, řada dokumentů.
Nesmíme zapomenout ani na žáky osmého
ročníku. Pro ně bylo připraveno povídání o napoleonské době a samozřejmě bitvě u Slavkova.
Sedmáci se do muzea vypraví na jaře a dozvědí se o středověké historii Slavkova.
Návštěvou muzea žáci získali řadu nových informací, na něž v učebnicích nezbylo místo.
Chceme touto cestou našim milým hostitelům
poděkovat za jejich čas a trpělivost.

ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna pořádá
v úterý 14. prosince vánoční jarmark, který se
bude konat od 15 hodin v prostorách staré školní
budovy. Vchod z parku. Žáci se budou prezentovat vlastními výrobky. Ty si mohou návštěvníci
zakoupit za symbolické ceny. Výnos z jarmarku
bude věnován na úpravy na školním dvoře.
Zveme všechny rodiče a přátele školy. Na vaši
návštěvu se těší žáci a učitelé.

Po Talentmánii v âeské televizi
Ve středu 13. října nastal v tělocvičně ZŠ Komenského čilý ruch. Za děvčaty z Glitter Stars
přijel štáb České televize. Dosavadní vystoupení
tohoto týmu zaujala produkci natolik, že se rozhodla s nimi natočit jejich profil do pořadu
„Věříš si?“ v rubrice „Seznamte se“. Tento
pořad, již byl vysílán 1. 11. na programu ČT1.
Při natáčení byla zároveň domluvena účast naší
školy v této soutěži. Naše barvy bude hájit Dominik Horák, žák třídy VII.A. Všichni mu držíme palce, aby se mu dařilo. Do studia ho doprovodí nejen skupina Glitter Stars, ale i celá
jeho třída.
Mgr. Renáta Macharová
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Oblastní kolo stﬁedních ‰kol
v pi‰kvorkách
Dne 9. listopadu se na vyškovském gymnáziu
uskutečnilo oblastní kolo v piškvorkách. Z naší
školy se soutěže zúčastnily dva týmy. Tým A se
v konkurenci pěti družstev probojoval na druhé
místo těsně za vítězný tým vyškovského gymnázia. Všem soutěžícím srdečně blahopřejeme.
RNDr. Hlaváčková, ISŠ
Metelka Austerlitz Cup

Dny otevřených dveří ISŠ

Foto: 2x archiv ‰koly

Soutěž Metelka Austerlitz Cup 2010
Dne 3. listopadu proběhl na ISŠ Slavkov
u Brna již 10. ročník barmanské soutěže v míchání horkých drinků Metelka Austerlitz junior
cup. Naše škola soutěž pořádá ve spolupráci s firmou Milan Metelka – výroba likérů a lihovin Moravské Prusy a s Českou barmanskou asociací.
Soutěž má dvě části – klasickou, kde se míchá
horký nápoj – punč a pro diváky atraktivní flair.
Zde se ukáže nejšikovnější barman, který nejvíce
diváky pobaví a ohromí svým vystoupením odborné komisaře. Samostatně se hodnotí pouring

test – co nejpřesnější nalévání určeného množství
destilátu bez použití odměrek. Letošního jubilejního ročníku se zúčastnilo 37 mladých barmanů
z celé republiky. Vítězství v klasické soutěži si odnesla studentka SŠHS Kroměříž Aneta Dědková,
v soutěži flair byl nejlepší Jan Veselý z HŠ Bohemia Chrudim. Naší školu reprezentovali Zuzana Rožčínská, Zuzana Mrázová, Eliška Hlobilová a Ruda Forman. Všem blahopřejeme
k umístění a přejeme hodně úspěchů v dalších
barmanských soutěžích. M. Novoměstská, ISŠ

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna si
dovoluje pozvat všechny zájemce o studium na
naší škole a další veřejnost na Dny otevřených
dveří, které proběhnou ve dnech 3. prosince od
13.30 do 17 hod. a 4. prosince od 9 do 13 hodin.

Akce pro studenty

Foto: archiv ‰koly

Úspû‰ná akce studentÛ pro studenty
Studenti maturitních ročníků ISŠ řeší v těchto
dnech řadů zásadních problémů. Jedním z nich je
i odpověď na otázku: „Kam po maturitě?“
Aby se mohli co nejkvalifikovaněji rozhodnout, proběhla již potřetí ve školní jídelně tzv.
Roadshow. Jednalo se o přibližně pětačtyřicetiminutovou návštěvu naší školy, kdy proběhlo
představení Provozně ekonomické fakulty Mendlovy univerzity v Brně prostřednictvím multimediální prezentace připravené současnými studenty
PEF. Po ní následovala diskuse o problémech,
které maturanty nejvíce zajímaly.
Mgr. Spáčilová, ISŠ

Zápasy ve stolním tenisu

Foto: archiv ‰koly

Dva dny stolního tenisu v ISŠ Slavkov u Brna
Jako každý rok naše škola pořádá školní
a okresní kolo středních škol ve stolním tenisu.
Jde o náročnou sportovní akci, kdy se tělocvična ISŠ promění ve velké hrací pole s devíti
stoly včetně mantinelů. Školního kola konaného
25. 10. 2010 se zúčastnilo 84 žáků ze všech tříd
školy. Vítězem hochů se stali žáci 4.A OPUT ve
složení: Ledvina Vít, Skokan Milan a Winter
Jiří. Vítězkami dívek se stalo družstvo 2.B HT
ve složení Halasová Martina a Hlobilová Eliška.
Okresního kola pořádaného 26. 10. 2010 se zú-

častnilo 5 družstev hochů a 5 družstev dívek.
Vítězem celého turnaje v kategorii hochů se stali
žáci Gymnazia Bučovice, druhé místo obsadili
žáci Gymnázia Vyškov a třetí místo žáci ISŠ
Slavkov ve složení: Konečný Radek, Skokan
Milan, Hasala Jiří a Ledvina Vít.
V soutěži dívek vyhrála škola GymnáziumVyškov a naše dívky ve složení Halasová Martina, Hlobilová Eliška, Hrabalová Zdena a Knéslová Jana obsadily 4. místo
Jiří Lekavý, ISŠ

Výstava měla velký ohlas
Velký ohlas mezi studentkami a studenty ISŠ
Slavkov u Brna měla výstava Svazu diabetiků,
územní organizace ve Slavkově u Brna s názvem Den pro zdraví, která se uskutečnila 11.
11. 2010 v prostorách Společenského domu ve
Slavkově.
Široká veřejnost, mezi kterou se zařadili učni
a studenti ISŠ, si prohlédla dia výrobky a potřeby pro diabetiky, výrobky pro zdraví, potravinové doplňky a hlavně získali mnoho cenných
informací týkajících se prevence civilizačních

chorob. Studentky 3. ročníku si nechaly přeměřit glykémii, tlak krve, obsah tuku a tělesnou
hmotnost podle BMI. Výsledky, byť zatím
dobré, je vedly zamyšlení nad správností životního stylu skloubeného s náročností studia. Radost jim udělaly i drobné vánoční dárečky pro
zdraví, které zde mohly zakoupit. Všichni byli
spokojeni s ochutnávkou výrobků, připravených
žáky – kuchaři ISŠ Slavkov u Brna, které dokazují, že i diabetická strava může být rozmanitá
a vyvážená.
Mgr. J. Sekerková, ISŠ

Amundsed Valmez Cup

Foto: archiv ‰koly

Amundsen Valmez Cup 2010
Dne 21. října se žáci Integrované školy Slavkov u Brna zúčastnili 1. ročníku koktejlové juniorské soutěže Amundsen Valmez Cup 2010, kterou ve spolupráci s Českou barmankou asociací
pořádala Integrovaná střední škola a Centrum odborné přípravy Valašské Meziříčí.
ISŠ Slavkov u Brna podpořila tuto novou barmanskou soutěž dvěma žáky 3. ročníku oboru
kuchař – číšník Zuzanou Rozčínskou a Radkem
Hálou. Zuzka obsadila se svým drinkem Amarena 14. místo a Radek s drinkem Mátová
vzpruha 15. místo z 18 soutěžících z moravských
škol zaměřených na gastronomii.
Domů jsme přesto bez poháru nepřijeli. Tuto
soutěž zaštítila místostarosta města Valašské Meziříčí Mgr. Dagmar Lacinová, která ocenila
Radka Hálu pohárem Amundsen Valmez Cup
2010 za celkový dojem v práci za barem a jediným drinkem míchaným na peprmintovém likéru
firmy Stock. Bc. M. Kocmanová,
učitelka odborných předmětů ISŠ
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PRODEJ:
• nov˘ch pneu
• jet˘ch pneu
• protektorÛ
• ráfkÛ

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

Areál AGROKLAS

OTEV¤ENO:

(u vodojemu)

Po–Pá 8–17 h
So dohodou

Topolová 1418
Slavkov u Brna

Va‰e spokojenost je jiÏ na‰í starostí!
Rychlost a kvalita za rozumné peníze.
Pﬁijeìte se pﬁesvûdãit
o na‰ich profesionálních sluÏbách.
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Zámecká restaurace Austerlitz
zámecký
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Vstupné zahrnuje:
• Slané pečivo a jednohubky
založené na stolech
• Raut (neomezená konzumace)
• Láhev sektu Bohemia demi sec 0,3 l

Možnost pořádání vánočních
večírků v prostorách restaurace
i v zámeckém vinném sklípku

Slavkov u Brna, Koláčkovo nám. 111
mobil: 731 572 240

chu
a posle ott revival
Karel G

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.

Cena vstupenky: 750 Kč
Vstupenku zakoupíte přímo v restauraci –
na její koupi se nevztahují slevové karty.

nabízíme

Zámecký vinný sklep

KAMENICTVÍ ŠAFRÁNEK
- 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

e-mail: info@kamenictvi-safranek.cz

www.kamenictvi-safranek.cz
Zámecká černá kuchyně

OTEVŘENO DENNĚ

Kosmetika

• PERMANENTNÍ MAKE-UP
• top nalíčení – mikrokurz
Obj.: 776 339 930 (I. Šmídová)
Arnika.kosmetika.sweb.cz

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

ˇ i ducha
ˇ tela
Ocista
PODZIM

ASTMATICI, PSYCHIKA, DEPRESE

Detoxikace těla vyjadřuje
přirozený způsob pomoci
tělu v odstraňování toxinů
a nahromaděných zplodin,
které ovlivňují kvalitu života
člověka

Prodej
pravky
• bylinné pří ospělé
pro děti i d
minerály
• vitaminy,
loe vera
• výrobky A mie
ké
ly
g
í
ví
• měřen
a poradenst
ce
ta
ul
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ko
•

tel. 604 994 476, Marie Zdražilová, Čelakovského 839, Slavkov u Brna

nabízí od 28. listopadu prodej
Kﬁenovická 1286
Slavkov u Brna
Tel.: 544 220 733
602 590 883
Otevírací doba:

od 21. prosince

Po–Pá: 8–17 h
So:
8–12 h
Nedûle
28. listopadu
5., 12. a 19. prosince
8–12 h

i

vánoãních
stromkÛ
prodej

Ïiv˘ch kaprÛ
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2
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1

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 najdete na adrese
www.bmtypo.cz

11/2010

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

15

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
VINOTÉKA AUSTERLITZ

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

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

Přijďte ochutnat!
Brněnská 640, Slavkov u Brna
tel. 731 572 240
Po–Čt: 9–19 h., Pá 9–22 h.
So: 8–22 hod.

www.veslavkove.cz

Hledáme ženy
na kancelářskou práci z domu

Tel.: 777 315 033
Bezplatná právní pomoc
pro každého

Tel.: 777 900 925

DAT
ZLATNICTVÍ GOLD ZÁCHRANA
ze smazaných i poškozených

Palackého náměstí 89, Slavkov u Brna, tel. 544 220 111
• moderní šperky Swarovski
• zlaté a stříbrné šperky, briliantové
šperky, snubní prsteny
• zhotovení gravírovaného portrétu
na zlatou destičku
• výkup zlata
• stříbro, hodinky
• –50 % chirurgická ocel a hodinky

Nejlepší investice
ZLATO A BRILIANTY

karet do digitálních fotoaparátů

uzenac@slanecek.cz, 604 706 900
Příjem inzerce
Uzávěrka pro inzerci

pátek 10. prosince do 16 hodin
info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853
POZOR!
Uzávěrka pro příspěvky (články)

je již v pondělí 6. prosince

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Nová prodejna

BARVY–LAKY
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STùHUJEME A VYKLÍZÍME PO CELÉ âR
NÁKLADNÍ A DODÁVKOVÁ DOPRAVA
• stûhování firem, bytÛ, RD, klavírÛ, trezorÛ, strojních zaﬁízení atd. • balicí servis, zapÛjãení pﬁepravek
zdarma • montáÏ, demontáÏ a moÏnost uskladnûní
nábytku • víkendy a svátky bez pﬁíplatku • uklízecí
práce vãetnû odvozu a likvidace odpadu

KrouÏek 2 • Rousínov
NONSTOP 602 737 087 - p. Krejãí
www.akr-stehovani.cz
doba:
Otvírací 8–17 h
Po–Pá 8–11 h
So

2 parkovací místa přímo před prodejnou.

9 Kč
Kč s DPH

4
15 kg – 3
93
7,5 kg – 1

Další parkovací místa cca 30 m od prodejny

Lidická 311, Slavkov u Brna. Tel. 773 906 020 Tû‰íme se na Vás!

Pod stromečkem potěší,
bolavá záda poléčí…

Darujte vánoční

DÁRKOVÝ POUKAZ
na léčebné masáže

Pavel Krčmář
FYZIOTERAPEUT

Ordinace: Poliklinika, Tyršova 324
Objednávky na tel.:

603 946 440

• Zajímá vás dûní ve Slavkovû?
• Chcete mít 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
HLEDÁME zdatnou, bystrou,
pečlivou a pohodovou
DŮCHODKYNI na občasnou
výpomoc při balení výrobků.
Slavkov, tel. 511 119 820 nebo 604 500 164

Firma Milan Májek nabízí

HUTNÍ MATERIÁL
pro firmy, stavebníky, občany
• Kari sítě
• Roxory
• Ocel



604 272 975
725 397 914

areál Agrozetu
Slavkov u Brna
Čs. armády 1081
tel./fax. 544 220 816
Prodejní doba:

po, st
7–17 h.
út, čt, pá 7–15 h.

Všem svým zákazníkům přejeme příjemné Vánoce a hodně zdraví,
štěstí a osobních i pracovních úspěchů v novém roce.
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Zima klepe na dveře
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Při objedA hrablo na sníh
ZDARM

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

REHABILITAČNÍ CENTRUM
Lázeňský dům . B. Braun Avitum Austerlitz

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

Vážení hosté,
provoz sauny byl zahájen 1. 10. 2010
Sauna má blahodárné účinky na zdraví
člověka. Pravidelné saunování posiluje
obranné schopnosti lidského organismu
a snižuje výskyt nemocí. Přijďte si k nám
odpočinout v příjemném prostředí.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

■ Lymfodrenáže a další
Více informací Vám rádi
podáme osobně nebo
na tel. +420 544 227 485

Jednorázová SLEVA 10 %
Při předložení tohoto kuponu*
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■ Masáže
■ Whirlpool
■ Rašelinové zábaly
■ Přísadové koupele

* Sleva se netýká kosmetiky RYOR a hromadných nákupů

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
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Poradíme Vám zdarma
s výběrem aktuálně nejvýhodnější hypoteky, stavebního spoření,
penzijního připojištění, také zajistíme všechny druhy pojištění,
investiční fondy, termínovaný vklad, depozita,....

|

Bankovní
Nebankovní
Úvěry

Stanislav Formánek
hypoteční a úvěrový makléř

+420 777 626 228

mobil:
email: s t a n l e y f @ s e z n a m . c z

oblast:
Vyškov-Rousínov-Brno
Slavkov-Bučovice
www.bnu.cz
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SALON

ORIN

Zborovská 47, Slavkov u Brna
Tel. 737 880 783
www.masaze-pedikura.webnode.cz

• PEDIKÉRSKÉ SLUŽBY, peelingy, zábaly na nohy
• MASÉRSKÉ SLUŽBY včetně zábalů
a orientálních procedur (relaxační, medová,
čokoládová, marocká masáž…)
• KOSMETIKA – luxusní ošetření pro vaši pleť
(ošetření datlové, jílové…)
• DEPILACE, MANIKÚRA
• PRODEJ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

Nechte se pohltit vůní orientu…

ORIGINÁLNÍ VÁNOâNÍ DÁREK

Darujte sv˘m blízk˘m
dávné vzpomínky
v nové kvalitû!
Záznamy na VHS časem ztrácí na kvalitě a může se
stát, že za nějakou dobu o ně přijdete. V případě
rodinných videí je to nenahraditelná škoda. Proto si
zavčas nechejte svoje videokazety zdigitalizovat
a dále uchovávejte své vzpomínky v DVD kvalitě.
TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642, Slavkov u Brna
tel.: 604 706 900, e-mail: uzenac@slanecek.cz

Převod z VHS na DVD
1 hodina záznamu

300 Kč

ZDARMA
Otitulkování a tvorba DVD
s kapitolami, krabička a přebal

11/2010
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Jana Antošová
Křehká dívka
na silném stroji
Kdyby v garáži jednadvacetileté Jany Antošové nestála krosová motorka, na policích v jejím pokoji nezářila výstavka
trofejí a na stěnách nevisely plakáty slavných motokrosových jezdců, ani ve snu by vás nenapadlo, že tato drobná
dívka je zatraceně dobrou motokrosařkou a letošní vítězkou
seriálu Mistrovství ČR v Dámském poháru.
Za Janou Antošovou jsme vyrazili do Nížkovic, kde žije se svojí rodinou a odkud denně dojíždí do Slavkova za vzděláním. Chodila sem
už na základní školu a nyní navštěvuje ISŠ, její
srdce však patří především motokrosu. Nakoukli jsme do garáže na její Hondu (250 ccm)
a do vitríny na kolekci nejrůznějších pohárů.
Nejnovější a největší z nich má doma teprve
něco přes měsíc – jde právě o pohár z MM ČR
v motokrosu, který získala v říjnu. K takovému
úspěchu však nevede krátká cesta, a proto jsme
se museli nejdříve zeptat, jak to celé začalo.
• Jak ses vlastně dostala k motokrosu?
Dostal mě k tomu taťka (pan Antoš je nadšeným motokrosovým veteránem, pozn. red.).
Moje první motorka, na které jsem se učila jezdit, byl zmenšený Pionýr. Spolu s mojí starší
sestrou nás taťka učil jezdit po polní cestě
u chaty. To mi bylo 8 let. První motokrosovou
motorku jsem měla v roce 1998, a to Kawasaki
60. To už jsme začali trénovat na motokrosové
trati v Karlíně a v Nížkovicích, kde jsem měla
za vesnicí menší trať na trénování. V té době
jsme jezdili na závody do Rakouska, protože
u nás moc závodů nebylo. Já jako jediná holka
jsem tam byla raritou. Potom začala jezdit závody i Jana Bártová, která je doteď moje největší soupeřka, ale i kamarádka. Rok 2002 byl
pro mě smolný, přešla jsem na silnější motorku
osmdesátku a hned na začátku sezony jsem si
zlomila ruku v lokti. A to docela nešťastně, protože mi to špatně srostlo a ruku jsem nemohla
narovnat. Motorka se prodala, čtyři roky jsem
vůbec nejezdila a už jsem si myslela, že ani jezdit nebudu. Jenže díky taťkovi a panu Bártovi,
který zařídil, že se pojede v roce 2006 v Meteor

cupu Dámský pohár, jsem začala opět jezdit,
a to na KTM 125. Bylo to těžké, Jana Bártová
už byla daleko přede mnou, ale pomalu jsem se
do toho dostávala.
• Motokros je drsná disciplína, ne?
Je to náročné na fyzičku. Nejvíc dostávají zabrat ruce a nohy. Motorka váží přes sto kilo a při
mé váze 48 kg to bez fyzičky nejde udržet.
Takže cvičím s činkami, posiluji ruce, nohy,
běhám, musím cvičit dech. Chodím třikrát týdně
do posilovny. Den po závodech mívám odpočinek a potom jdu zase cvičit. Taky přes zimu
hodně cvičím, přes léto musím hlavně trénovat
a jezdit závody. Největší problém je s mou výškou, měřím 159 cm a musím mít sníženou motorku, abych aspoň trochu dostala na zem,
hlavně při startu je to nevýhoda.
• Nasbírala jsi už také celou řádku zranění.
Tak to má každý, kdo jezdí. Na šedesátce
jsem si několikrát zlomila zápěstí, pak jsem
měla zlomenou nohu. Nejdelší dobu jsem měla
problémy s loktem. Jinak jsem měla minulý rok
dost těžkou zlomeninu a to zlomený bérec, dvakrát lýtkovou a dvakrát holenní kost, takže jsem
to měla sešroubované a musela jsem vynechat
dva závody.
Z nemocnic jsem mívala strach, ale už se jich
nebojím. Nejhorší je na tom ta přestávka, než se
zase vrátím do režimu cvičení a tréninků.
• Jezdíš na závody i do zahraničí?
Na to, abych jezdila na závody do zahraničí,
chybí peníze. Motokros sám o sobě je dost
drahá záležitost. Motorka a motokrosové vybavení, pneumatiky, benzín, olej do motorky aj., to

všechno stojí docela dost peněz. Stačí, když jedeme na závody u nás. Holky, které jezdí mistrovství světa, mají své týmy, lepší motorky
a hlavně sponzory a zázemí. S těmi se těžko
můžeme srovnávat.
Na závody se mnou jezdívá taťka a nebo
Tomáš Hrdinka, s ním chodím taky trénovat
a do posilovny. To je ten člověk, díky kterému
jsem letos první.
• Co považuješ za svůj dosud největší úspěch?
Úspěch je určitě tento rok, že jsem skončila
první na Mistrovství ČR v Dámském poháru.
V minulém roce jsem obsadila 5. místo, protože jsem kvůli zranění neodjela dva závody.
V minulých letech jsem v roce 2008 byla druhá,
v roce 2007 a 2006 jsem skončila vždy na 3.
místě.
• A co je tvým cílem do budoucna, čeho bys
chtěla v tomto sportu dosáhnout?
Minulý rok pro mě bylo cílem první místo
a to se mi letos splnilo. Mrzí mě, že jsem nemohla odjet závody Grand Prix v Lokti a trochu
se porovnat se světovou ženskou špičkou, ale
měla jsem 14 dní po operaci kolena. V rozjížďce
jsem tehdy spadla a doktor mi řekl, že si mám
rozmyslet, jestli chci chodit nebo jet závod. Tak
jsem odjela raději domů, ale chtěla bych to zkusit příští rok, jestli se tento závod pojede.
• Vždycky jsem si myslela, že motokros je disciplína pro chlapy. Jak to vidíš ty?
Že jezdí holky je tady docela nové. My
s Janou Bártovou jsme byly tady v republice
vlastně mezi prvními. Letos už nás ale bylo na
závodě okolo dvaceti. Myslím si, že chlapi jsou
kolikrát víc ufňukaní, co se týče zranění. A když
se jim při závodě nelíbí trať, stěžují si víc než my
holky. Někteří chlapi si taky myslí, že nemáme
v motokrosu co dělat. Když jsem byla na republikovém závodě šedesátek spolu s klukama,
tak ti nesnášeli dobře, když je porazila holka.
• Co bys poradila zájemcům a zájemkyním
o motokros? Nebo bys je odrazovala?
Určitě bych je neodrazovala. Hlavně si musí
jít za svým, mít silnou povahu a nebát se. Obavy
ze zranění časem přejdou. Když se to stane podruhé, potřetí, tak už to člověk ani nevnímá.
Děkujeme Janě Antošové za rozhovor a přejeme jí do příští sezony mnoho štěstí a úspěchů
na závodní dráze.
Hana Sokoltová
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RODINNÁ OZNÁMENÍ

ZDRAVÍ A SÍLA PŘÍRODY
Přírodní kosmetika, doplňky stravy
Prodejna Krása a zdraví

Blahopřání
Dne 28. listopadu 2010 oslaví 70. narozeniny
náš kamarád, poradce chovu irských setrů
a majitel chovné stanice Z litavských splavů, pan

V. Brejšková, Polní 974, Slavkov, tel. 722 522 022

www.brejskova.cz

VOJTĚCH KOHOUTEK

JÍZDNÍ KOLA
SPORT Reška

Do dalších let Ti přejeme pevné zdraví a ať to štěká.
Přejí Edíci Andrlovi a Vendulka a Vlasta.
Vzpomínka
Odešels jak osud si přál, ale v našich srdích a vzpomínkách žiješ dál.
Dne 6. prosince by se dožil 85 let pan

sleva 10 % jízdních kol
půjčovna a servis lyží
sáně, boby, brusle…

ZDENĚK FLORIÁN
ze Slavkova u Brna
Vzpomínají syn Miroslav, dcery Zdeňka a Ludmila s rodinami
a syn Karel s rodinou.

KOLA REŠKA
Za Branou 276

Vzpomínka
Dne 9. prosince 2010 jsme vzpomněli 6. výročí úmrtí
našeho milého manžela, tatínka a dědečka, pana

(za hodinářstvím)

Slavkov u Brna
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mobil: 732 502 893

JANA LOHNICKÉHO
Chcete mít své

a 19. prosince uplynulo 89 let od jeho narození.
Vzpomíná rodina Lohnických.

ÚČETNICTVÍ
zpracované už nyní, kvalitně a za příznivou
cenu a nemyslet na příští rok, tak volejte
tel. číslo:

544 222 156
723 207 075

Zpracujeme účetnictví FO i PO včetně daňových přiznání, mzdovou agendu
a zastoupíme Vás na úřadech.

HLADKÁ MAGDALENA
Glitter Stars na Spirit Cherr Cup

Foto: GS

Zlatá návštěva Prahy
Po účasti v Talentmanii a po nedávném hostování v České televizi se děvčata ze skupiny Glitter Stars ze Slavkova u Brna rozhodla zkusit
štěstí v závodu Spirit Cheer Cup 2010 pořádaný
Českou asociací Cheerleadingu. Tento vrcholný
závod, kterého se zúčastnili cheerleaders z celé
České republiky, se konal 14. listopadu v Praze.
Přestože slavkovská děvčata se již po 7 let zaměřují více na gymnastické pojetí svých sestav,
vytvořila skladby odpovídající této soutěži. Nové
sestavy od září usilovně pilovala. Hlavním cílem
bylo získání nových zkušeností do budoucna.
Soutěž probíhala celý den a bylo předvedeno 217
vystoupení 30 týmů v různých kategoriích. Skupina Glitter Stars se na soutěž tak připravila, že
ač v této soutěži byla nováčkem, 10 členů rozhodčích s mezinárodní účastí ohodnotilo její vý-

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz

Glitter Stars

Foto: GS

Glitter Stars

Foto: GS

kony ve svých kategoriích jako nejlepší. Porazila
tím i velké zavedené profesionální týmy.
V kategorii „Group cheer peewees“ a „Theme
cheer show junior“ získala děvčata zlaté medaile.
V kategorii „Group cheer junior“ obsadila 3.
místo a v kategorii „Tubling shock junior“ získala Aneta Macharová 2. místo a ostatní dívky 5.
a 6. místo.
O tento krásný úspěch se zasloužily: Žaneta
Čermáková, Michaela Hudcová, Natálie Hudcová,
Dominika Kantková, Anita Kučerová, Aneta Macharová, Sabina Macharová, Kristýna Mannerová,
Kristýna Maradová, Daniela Martínková, Natálie
Spáčilová, Michaela Suková, Eva Šimoníková
a Linda Štěrbová. Velký dík patří trenérkám
Mgr. Renátě Macharové a Ivetě Sukové a ostatnímu technickému zázemí.
K. Mannerová
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RODINNÁ OZNÁMENÍ

Opustili nás

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Lubuše Spáčilová (1912)
Božena Smutná (1921)
Marie Holoubková (1917)

Dne 15. června uplynulo 25 let, kdy nás navždy opustil
náš bratr, pan

INZERCE

ANTONÍN NEDOROSTEK
Dne 14. listopadu 2010 uplynuly 2 roky, kdy nás
navždy opustil náš tatínek, pan

ANTONÍN NEDOROSTEK
a dne 17. prosince 2010 uplynuly 2 roky, kdy nás
nažvdy opustila naše maminka, paní

NADĚŽDA NEDOROSTKOVÁ
Za tichou vzpomínku děkují dcery Naďa a Dana
s rodinami.
Vzpomínka
Dne 25. listopadu 2010 by se dožila 90 let naše maminka, paní

ANEŽKA ROTREKLOVÁ
Vzpomínají synové Milan a Ladislav.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 25. listopadu 2010 uplynulo osm let, kdy nás navždy opustil pan

MUDr. OTMAR STRACH
Za tichou vzpomínku všem, kdo ho znali,
děkují manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
U Tvého hrobu, tatínku, se zastavíme, kytičku na něj položíme,
tichounce se pomodlíme a s láskou a něžností na Tebe vzpomínáme.
Pohladíme si Tě na pomníku, lehounce a něžně po tváři,
zdá se nám v tom okamžiku, že Tvé oči chvilinku zazáří.

Dne 25. listopadu 2010 vzpomeneme 7. výročí, kdy nás opustil
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

JAROSLAV CHALOUPKA
Za tichou vzpomínku děkují manželka, dcery Lenka a Zora s rodinami.
Vzpomínka
Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád. Uměla jsi pomoci, potěšit i rozesmát.
Dne 29. listopadu 2010 by oslavila 60. narozeniny
naše milovaná maminka, manželka a babička, paní

28. 10.
10. 11.
11. 11.

ČISTÍME kočárky, čalounění i z kůže, koberce
vč. třásní, kožešinové přeložky, plyš. hračky
aj. Nabízím vysokou kvalitu za dobrou cenu.
POZOR! AKCE DĚTEM K VÁNOCŮM. Koberec v DP za poloviční cenu. M. Škromachová
– Fa XENA 99, Křenovice. 605 414 856.
POZOR! Velká akce na leden. 50% SLEVA
zákazníkům, kteří mají v lednu svátek. Objednávky přijímáme již nyní. M. Škromachová –
Fa XENA 99, Křenovice. 605 414 856.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.
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.
VÝKUP OJETÝCH AUT všech značek – ihned
za hotové – přímo u Vás. Tel.: 608 634 575.
www.vranaslavkov.cz
REVIZE do (a nad) 1000 V, revize elektrospotřebičů, ručního nářadí a svářeček, elektropráce, překlady v NJ. Viz: tel.: 602 830 485,
www.elektro-krejci.cz.
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.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
AUTODOPRAVA MAN 8 t S3 + hydraulická
ruka. Tel. 602 581 309.
ČIŠTĚNÍ sedaček i z kůže, plyšových koberců
aj. včetně třásní, kočárků, velkých plyšových
hraček. Křenovice 605 414 856.
DOUČUJI matematiku pro ZŠ. Tel. 737 660 474.
PRODÁM kočárek FILO-BAMBI po 1 dítěti – záruka do 1/11, superstav, p.c. 7200 Kč, nyní za
2990 Kč. Foto e-mailem. Tel.: 776 274 545.

LUDMILA STAVĚLOVÁ
S láskou a modlitbou vzpomínají manžel a dcery s rodinami.
Vzpomínka
Jediná na světě, jež nikdy nezradí, na niž nám zůstane
nejhezčí vzpomínka, to byla nejdražší, to byla maminka.
Dne 1. prosince 2010 uplyne 5 let, co nás navždy opustila
naše drahá maminka, manželka a babička, paní

KADEŘNICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

DOBROMILA ŠKRABALOVÁ, roz. DRESSLEROVÁ
S láskou a úctou vzpomínají manžel, děti a vnoučata.
Vzpomínka
Pracoval až do únavy, klidu sobě nedopřál, srdce jeho zlaté bylo, každému jen blaho přál.
Bylo těžké loučení, když život Tvůj dohasínal, když po dlouhém utrpení naposled jsi usínal.
Za vše dobré, co jsi vykonal, tichý spánek buď Ti přán.

âI·TùNÍ SEDAâEK, KOBERCÒ,
T¤ÁSNÍ, KOâÁRKÒ, KOÎE·IN
VELK¯CH PLY·. HRAâEK
KŘENOVICE

tel. 605 414 856

Dne 6. prosince 2010 uplyne 9 let od chvíle, kdy nás navždy opustil pan

kvalita vysoká ➚ cena nízká ➘

VALENTÍN VANĚK

ZAKÁZKU JE MOŽNÉ PŘIVÉZT I K NÁM

ze Slavkova u Brna
Za tichou vzpomínku všem, kdo ho znali, děkují manželka,
dcery a syn s rodinami.

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 100 Kč.
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Program ﬁímskokatolické farnosti

Bible – jak jí rozumět
V minulém zamyšlení o bibli jsme se zabývali důležitým předpokladem k porozumění bible, že jde o Boží sebesdílení člověku.
Dnes si řekneme něco o lidském zápisu tohoto sdělení.
1. Jazyk a myšlení
Charakter semiských jazyků, ve kterých byla
bible napsaná, je podstatně odlišný od našeho.
Hebrejština je řeč názorná, ale neuzpůsobená
ke sdělování duševních stavů a abstraktních
pojmů. Proto ke sdělení těchto abstraktních
pravd používá konkrétních obrazů. Semitské
myšlení je vyjadřováno názorně, konkrétními
pojmy a příklady. Soustředí se víc na vnější zjev
a chování než na vnitřní stav věcí a osob. U událostí je kladen důraz více na její význam
a smysl, přesný průběh události je druhořadý.
2. Výklad Písma – exegeze
Pokud Bůh mluví v Písmu prostřednictvím
lidí lidským způsobem, objevuje se nutnost výkladu. Musí se brát v úvahu tyto základní skutečnosti:
a) Sdělení bible je náboženské – Bůh oslovuje
člověka, aby na toto oslovení odpověděl. Bible
není učebnicí dějepisu, biologie atd. Pokud se
v ní projevují názory o světě a společnosti běžné
v době a místě svého vzniku, tak ty nejsou obsahem Božího zjevení (např. tehdejší představa
o vesmíru).
b) Bible vznikla v Palestině a oblastech Blíz-

kého východu, kde jsou odlišné životní a společenské podmínky i jiný přístup k životním skutečnostem ve srovnání s námi. Např. v chápání
pravdy jde hlavně o význam a smysl události, ne
o popis okolností. Často se používá místo teoretického vysvětlování příběh a symbolika.
c) Bible je dílo od nás časově vzdálené. Vznikala dlouhou dobu, navíc písemnému zaznamenání často předcházela dlouhá ústní tradice.
I jednotlivé knihy měly mnohdy dlouhý vývoj.
Jsou zde vedle sebe texty z různé doby, různého
prostředí a též různé úrovně víry.
d) Bibličtí autoři používají různé literární
druhy a pro správné pochopení textu nutné jejich rozpoznání.
e) Podstatné pro určení smyslu výpovědi
textu je kontext s jinými pasážemi bible. Tyto
souvislosti pomáhají k vyjasnění pro nás těžko
stravitelných míst (např. vyvražďování obyvatelstva Izraelci na dobytých územích).
Tímto způsobem pracuje s textem tzv. historicko – kritická metoda – nepostradatelná pro
zkoumání textu Písma. Textová kritika se snaží
rekonstruovat text v původní podobě, kterou mu
dal autor, historická kritika zkoumá pravost díla
a jeho historičnost (autorství, doba, prostředí
a okolnosti vzniku) a literární kritika zkoumá
pravý smysl textu.
Prameny: Jan Pacner, Svět Bible
P. Mgr. Milan Vavro, římskokatolický farář

Prosba o milosrdenství
„Vím, co říkají předpisy,“ vysvětloval jsem.
„Já však neprosím o ospravedlnění, ale prosím
o milosrdenství.“
Ona mi ho neposkytla. Bůh s námi však jedná
jinak.
„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení
není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků.“
(Bible - Efezským 2,8-9)
„I když jsem byl zákonem obviněn, Bůh ve
svém milosrdenství mi dal možnost nového začátku.“ (Max Lucado)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. vás zve
i v prosinci na sobotní bohoslužby 4. a 18. 12. na
adresu Lidická 307, Slavkov. Začínáme
v 9 hodin společným studiem Božího slova a od
10.30 hod. následuje úvaha nad biblickým textem.
Kontakt na tel.: 775 789 034 (kazatel Libor
Škrla) http:// www.casd.cz

Poslední kilometr
Nezávodní jízda „Poslední kilometr“ v sobotu
23. října přilákala za studeného, ale slunečního
počasí 150 cyklistických nadšenců. Trasa kolem
Rejvízu startovala z města Jeseník a 14 km stoupání prověřilo kondici všech startujících.
Z plaveckého pobytu v Egyptě se s třicetistupňovým rozdílem vyrovnával Ivan Křivánek
na svém dřevěném kole. Již po čtvrté na této trati
ukončoval sezonu. Zvláštností letošního roku
bylo testování opravených dřevěných loukoťových kol, které byly pro lepší odvalování okuty
ze silnější pásoviny. Test dopadl dobře, a tak se
po zdolání 21 km trasy Dolní Moravice – Ovčárna – Praděd s převýšením 888 metrů v srpnu
tohoto roku chystá Ivan na přejezd Svatého Bernarda – 32 km trasa má převýšení 1937 metrů.

Pravidelné bohoslužby: neděle 8.30 a 18.00,
úterý bohoslužba pro děti 18.00, čtvrtek 7.00,
pátek pro mládež 18.00, sobota 7.30.
Mše sv. v penzionu, čtvrtek 2. 12. v 8.00.
Návštěvy nemocných, pátek 3. 12. dopoledne.
Mikulášská besídka pro děti, neděle 5. 12.
v 15.00, Dům sv. Rodiny.
VÁNOCE 2010
Svátost smíření před Vánocemi, pondělí 20.
12. a úterý 21. 12. farní kostel, 17.00 – 19.00.
Předvánoční koncert Komorního pěveckého
sboru Danielis z Rousínova, středa 22. 12.
v 19.00, Dům Svaté Rodiny, Malinovského
nám.
Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi, 24.
12. v 15.30, zpívá schola s hudebním doprovodem.
Půlnoční mše svatá, 24.12. ve 23.00, zpívá PS
Gloria.
Narození Páně, 25. 12. mše sv. pouze v 9.30,
zpívá PS Gloria.
Živý betlém s průvodem, 25. 12. v 15.00 na
Palackého náměstí.
Svátek sv. Rodiny, neděle 26. 12. v 9.30 mše
sv. zpívá schola, 18,00 mše s lidovým zpěvem.
Prohlídka zvonů a hodin, 31.12. kostel Vzkříšení Páně, 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00.
Mše sv. na poděkování, Sv. Silvestr, 31.12.
v 16.00.
Nový rok, 1. 1. 2010, mše sv. 9.30 a 18.00.
Úřední hodiny na faře:
středa 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

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE
Před několika měsíci jsem se opozdil a zmeškal letadlo na letišti v San Antoniu. Nebylo to
žádné velké zpoždění, ale stačilo, aby moje místo
dali jinému cestujícímu. Když mi pracovnice na
letišti řekla, že se na let již nedostanu, snažil jsem
se ji přesvědčit, jak nejlépe jsem uměl.
„Letadlo ještě neodletělo!“
„Ano, ale sem jste přišel již příliš pozdě,“ odpověděla.
„Přišel jsem a letadlo je ještě tady. Je to snad
pozdě?“
„Předpisy říkají, že zde musíte být nejméně
deset minut před plánovaným odletem. To bylo
právě před dvěma minutami.“
„Ale madam,“ prosil jsem, „musím být
v Houstonu ještě dnes večer.“
Byla trpělivá, ale neoblomná: „Je mi líto, pane,
ale předpisy říkají, že cestující musí být na místě
nejpozději deset minut před odletem.“
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Pozvánka na besedu
Přijměte naše pozvání na besedu s diskusí na
téma ZDRAVÍ A NEMOC. Přednáší MUDr.
František Havlát, který pracuje v brněnské
nemocnici, na speciálním oddělení dialýzy.
Sejdeme se v úterý 7. prosince v 17 hod.
v Husově sboru, ul. Jiráskova 959, Slavkov
u Brna. Po přednášce jste zváni k neformální
diskusi na dané téma. Vstupné dobrovolné.
Srdečně zvou pořadatelé
Milan Vostřel, farář, a rada starších
Předvánoční koncert Komorního pěveckého sboru Danielis z Rousínova, středa 22.
prosince v 19 hodin, Dům Svaté Rodiny,
Malinovského nám.

Koncert Carety
Srdečně vás zveme na benefiční koncert skupiny CARETA, který se koná v sobotu 18. prosince v 19.30 hod. v divadelním sále obecní
hospody v Křenovicích. Host: Malden.
V průběhu koncertu proběhne křest nového
alba skupiny Careta. Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertu bude věnován dětem na vybavení Domu dětí a mládeže v Křenovicích.

Ivan Kﬁivánek po dojezdu

Foto: archiv

Motto akce je: Hannibal na slonech, Napoleon
na mule a Ivan na dřevěné dresíně ve tvaru koně.
Akce plánovaná na konec července 2011 bude realizována po návratu z mistrovství světa historických kol ve Francii, kde se nabízí obhajoba
čtvrtého mistrovského titulu na tomto předchůdci
kola, které je bez pedálů.
red.

Změna provozní doby
Změna provozní doby v zimním období restaurace U dvou kapříků:
Pondělí – čtvrtek zavřeno, pátek 16.30–24.00,
sobota 15–24.00, neděle 15–21 h.
Po telefonické domluvě možnost změny!
Kontakt 777 047 780, 602 785 682 (schůze, narozeniny a různá setkání).
lm
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Kam se poděl slavkovský kroj?
Před jedenácti lety se skupina mládeže rozhodla obnovit hody ve Slavkově. Po čase se
zdálo, že tato akce zanikne, ale znovu se našli
noví mladí lidé, kteří se hodům věnují, a počet
stárků dokonce vzrostl.
Minulý rok dal vzniknout skupině Mládež pro
tradice, která se rozhodla
udržet a pozdvihnout
nově vznikající tradici.
Za pomoci prostředků
z EU jsme mohli uspořádat výstavu krojů, učit se
nové tance a pozvat další
mládež ke slavení Svatourbanských
hodů.
Město na jeden víkend
ozdobily krásné kyjovské
Slavkovsk˘ kroj (1814)
kroje, nejedním návštěvníkem obdivované.
Po vydařené akci se naše myšlenky ubíraly
hlouběji až na samou podstatu hodů a krojů,
chlouby každé obce i města. Začali jsme uvažovat o pořízení vlastních krojů. Nikoli však kyjovských. Ty se v průběhu 20. století dostaly
opravdu daleko od své domoviny a nahradily zaniklé místní kroje. Ale proč se užívají tam, kam
jistě historicky nepatří?
Každý region či obec by měli mít svůj specifický typ kroje s osobitými detaily, tak jak je tomu
třeba na Slovácku. I my bychom měli ctít tradiční
oblečení svého města.
Kam však zmizel slavkovský kroj? Naše pát-

rání počalo v muzeích, v knihovnách a pokračovalo u lidí, kteří se kroji již dlouho zabývají, ale
vše bez velkého úspěchu. Je jasné, že se zde ještě
v 19. století nosil kroj brněnského typu, jaký jste
mohli vidět v květnu na
výstavě. Bez podrobnějších informací se ale kroj
zrekonstruovat nedá.
Proto bychom vás
chtěli požádat o pomoc.
Hledáme
jakoukoli
stopu po slavkovském
kroji, tzn. dobovém oblečení – staré fotografie
nebo obrázky obyvatel
Slavkova, součásti kroje
(ne však kyjovského!),
oblečení po prababičce.
Foto: archiv
Daný kus bychom si
rádi alespoň nafotili a zdokumentovali. Hledejte ve skříních, na půdách, sklepech... Nebo
kdybyste si pamatovali něco z vyprávění vašich předků, kontaktujte nás, prosím, a pomozte povznést tradice Slavkova.
Také jsme se začali opět scházet k nacvičování
tanců a písní. Zveme všechny zájemce mezi sebe!
Následující setkání budou v tělocvičně na Tyršovce v sobotu 27. listopadu, 11. a 18. prosince
od 19 do 21 hodin.
Mládež pro tradice – www.mladezprotradice.cz, info@mladezprotradice.cz, kroje –
Jana Šilerová, silerova.jana@seznam.cz, tel:
608 944 207.
M. Slováček

Více fotografií na
www.veslavkove.cz

âlenové rybáﬁského krouÏku na v˘lovu

Foto: P. Zvonek

Rybářský kroužek na výlovu
Rybářský kroužek při Domě dětí a mládeže
registruje v tomto školním roce 17 přihlášených
dětí ze Slavkova a blízkého okolí. Místní organizace Moravského rybářského svazu ve Slavkově u Brna uspořádala pro naši mládež v sobotu
dne 23. října zájezd na výlov rybníka Dvorský,
který pořádala společnost Rybářství Hodonín.
Děti v doprovodu rodičů mohli na vlastní oči
shlédnout tradiční rybářské řemeslo od zatahování sítí do sloviště až po třídění různých druhů
našich sladkovodních ryb. Průběh jednotlivých
činností včetně slavnostního obřadu pasování na
rybáře moderoval celým krásným slunečním
dnem vodník Čochtan. Součástí této společenské
akce byla také akvarijní výstava různých druhů
rybničních a okrasných jezírkových ryb. Pořa-

datelé připravili pro návštěvníky různé atrakce,
kolotoče, kolo štěstí a spoustu specialit z čerstvých ryb připravovaných na různé způsoby.
Kdo měl zájem mohl si zakoupit živou rybu
nebo chlazenou vodní drůbež v podnikové prodejně pořádající společnosti. Kolem dokola bylo
mnoho trhovců a tudíž bylo co ochutnat nebo
zakoupit. Vedoucí kroužku pan Miroslav Čermák dětem o slovených a vystavovaných rybách
předal spoustu informací, které touto formou
byly záživnější než z literatury v učebně. Chtě
bych poděkovat firmě LIKO-S, a.s., která finančně podpořila tento zájezd. Zároveň doufám,
že se děti o své nevšední zážitky podělí s ostatními a přispěje to k větší účasti v příštím roce.
Za MRS Petr Zvonek
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Kniha o třetím odboji
V nakladatelství HOST Brno vyšla dokumentární kniha nazvaná „Příběhy třetího odboje“. Kniha obsahuje tři rozsáhlé příběhy formou dokumentů a vyprávění o aktivním odboji.
Jako druhý příběh na stranách 57 až 109 je
zachycen příběh ilegální skautské skupiny
SODAN, která operovala v oblasti Slavkovska
a Bučovicka. Řada účastníků ještě žije, a tak je
dokument doplněn o autentické vzpomínky aktérů bojujících proti násilné kolektivizaci a proti
perzekuci demokraticky smýšlejících občanů po
únoru 1948.
Bohumil Robeš
bývalý účastník skupiny SODAN

Jaroslav Dostalík (vpravo)

Foto: archiv

Smutek i radost
Všem příznivcům a posluchačům pěveckého
sboru Mladost, se kterým se již několik let setkáváte při koncertě v Kapli sv. Kříže na slavkovském zámku, musíme sdělit smutnou zprávu.
25. října ve věku 82 let zemřel jeho zakladatel
pan PhDr. Jaroslav Dostalík. Kritiky byl považován za legendu českého sborového zpěvu
a většinu umělecké dráhy spojil s Brnem a se
sbory Mladost a Primavera, se kterými dosáhl
mnoha úspěchů v České republice i zahraničí.
Naposledy jste se s ním mohli setkat na našem
srpnovém koncertě, kde už jeho zdravotní stav
nebyl moc dobrý, ale přesto i s manželkou nás
přijeli podpořit.
Je nám velice líto, že se nedožil našeho velkého úspěchu na Mezinárodní soutěži sborového
zpěvu PRAGA CANTAT 2010, který se konal
minulý víkend v Praze. Při účasti 21 sborů z 11
zemí jsme získaly dvě stříbrná ocenění – v kategoriích světské i duchovní písně. Úspěch završila naše dirigentka MgA Jarmilka Jalůvková,
která obdržela ocenění za vynikající dirigentský
výkon. Pan Dostalík by byl Jistě velmi potěšen,
protože původně dětský sbor, který založil, i po
mnoha letech v současném složení, úspěšně reprezentoval město Brno i Českou republiku.
Ilona Zyková

Jarmila JalÛvková s ocenûním

Foto: archiv
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Naši šoupálci, obaleči a píďalky
nebo odchlípnutou kůrou, vyhnízdil i ve VinoS podzimními dny, kdy nás většina hmyzožrahradech za okenicí chaty, se dostávají stromových ptáků opouští, nastává období přikrmování
vými koridory, alejemi do parků a okolních zaa lákání zimujících opeřenců do našeho okolí. Až
hrad. Zvláště v zahradách se horlivě věnují své
zmizí z polí lány slunečnice, přiletí zvonci, pěnvelmi prospěšné práci, vyhledávají
kavy, severští jikavci, vrabci polní
a hubí škůdce na ovocných dřevia další drobní pěvci, v tyto dny
nách. Právě nyní, od října do projsme svědci hromadných přeletů
since je období rojení píďalek, moa shromažďování hrdliček zahradtýlů, jejichž housenky způsobují
ních, se sněhem se objeví další,
po vyrašení listů i holožíry. Nyní
strakapoudi, drozdi kvíčaly, zvláště
píďalky jako motýli vylézají ze
když jim nabídneme na větvích nazemě, kde byly zakukleny. Sapíchnutá půlená nebo vykrajovaná
mečkové létají, často přiletí večer
jablka, která jsme si jako podřadná
i na naše osvětlená okna, zatímco
k tomuto účelu připravili.
samičky píďalek jsou nelétavé,
Jsou však i ptáci, kteří se ke krmají zakrnělá křídla. Jen vylézají
mítkům zpravidla přilákat nedají,
na nejbližší stromy a kladou vajako oba druhy u nás žijících šoujíčka na kůru kmenů, větví a na
pálků, krátkoprstý a dlouhoprstý.
pupeny. Z vajíček se na jaře líhJsou to podvojné druhy, které ·oupálek na kmeni
nou housenky. Významnými huv přírodě jen ztěží dokážeme rozbiteli, sběrači vajíček pod šupilišit. Způsobem života se podobají
nami borky kmenů a větví jsou
brhlíkům, obývají a potravu hleprávě šoupálci, jak bylo doloženo
dají na stromech, nikdy však nerozbory jejich zažívacího traktu.
šplhají jako brhlík hlavou dolů
Společně s vajíčky hubí šoupálci
a nejsou zdaleka tak pestře oblei samičky píďalek na stromech. Píčeni jako brhlíci. Jejich nenápadné
ďalky jsou v naší přírodě počettabákové zbarvení splývá s kůrou
nou čeledí motýlů, která čítá
stromů, jejich bílá spodina těla,
Samice píìalky
téměř 400 druhů.
přitisknuta ke kůře stromu zpraviŠoupálci hubí také největší škůdce našich jabdla postřehnutelná není. Šoupálka, který vede
loní, obaleče jablečné, kteří způsobují červivost
zvláště v zimně zpravidla samotářský život, někdy
jablek. Jde o malého motýlka, jehož larvy, opět
v párech, zastihneme, když se snáší z koruny
housenky se zavrtávají do plodů. Jedna housenka,
stromu opět na úpatí sousedního kmene a opět
červ, dokáže přecházet z jednoho plodu na druhý
šoupavě šplhá v nepravidelné spirále nahoru. V lea tak znehodnotit na stromně i několik jablek.
sích se šoupálci mohou přidružit i ke skupině poTento škůdce může mít za jedno vegetační období
tulujících se sýkor. Lidí si zpravidla nevšímá, je si
až dvě generace. Přezimuje kukla i larva. Houvědom toho, že má ochranné zbarvení které splývá
senka má schopnost upravit si kukelní komůrku
s kůrou stromů, dovolí nám přiblížit se k němu na
v krytu na kmenu jabloně i v blízkém okolí
několik kroků. Jen se odšoupá na odvrácenou
stromu. Šoupálci dokážou svým ostrým, zakřivestranu kmene a pokračuje ve své práci.
ným zobáčkem najít kukly téměř 10 druhů obaPotravou šoupálků je i v zimním období živý
lečů, včetně lesního obaleče dubového, který dohmyz. Na krmítka nezaletují, i v zimě se potulují
káže celé plochy dubových lesů dohola zbavit
ne příliš daleko od svého hnízdiště. Z naší Obory,
listí.
kde i hnízdí někde na stromě za nalomenou větví
M. Hrabovský
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Moje konto
Mohyla
Nedaleko od nás na kopečku, na Prateckém
kopci mohyla,
ta prý mnoho kostí - lidských kostí - k odpočinku navždy ukryla.
Sbírali ty kosti lidé prostí, v okolí když pole
orali,
sbírali ty kosti, od lítosti mnozí pro ně tiše
plakali.
Neznal oráč lidi, jimž ty kosti, dokud živi
byli, patřily,
ale byly lidské - na tom dosti - a tu v hroudách cestu skončily.
Nepoznal už oráč, čí kdys byly: Rakušana,
Rusa, Francouze?
Také hodnosti a prýmky shnily dávno v rybníku či ve strouze.
Pole pohnojená vzácnou krmí v míru rodí
hojnou úrodu,
žírné klasy v létě zkazku šumí o velikém,
slavném pochodu.
Na té půdě stál tu Bonaparte, jemuž Evropa
se klaněla,
cizí řečí tady znělo „Palte!“, po němž vžy se
země zachvěla.
Dnes však ticho, ticho všude kolem. Jenom
v létě píseň skřivánků..
To vám, mrtví, smrtí usmíření, český skřivan
zpívá do spánku.
Dívka mladá k písničce té ptačí polní cestou
kytku uvije,
v tiché úctě k stánku mrtvých kráčí z Rusi,
Francie i Austrie.
Ó, vy živí, pochopte to za ně, což jen mrtví
dojdou sbratření?
V mohyly již složte hněv i zbraně, svět se
v šťastný domov promění.
L.K

Kalendář akcí – prosinec 2010
Datum

2.12.
3.12.

hod.

druh

19.00
15.00-18.00

spol.
spol.

3. a 4. 12.
4.- 5. 12.
4. 12.
5. 12.
9. 12.

15.00
17.00

10. 12.
17.30
10. 12.
17.30
18. 12.
22. 12.
19.00
24. 12.
15.30
24.12.
23.00
25.12.
15.00
30. 12.
od 14.00
31.12.
31.12.
20.00
Probíhající výstavy:
do 12.12.

akce

Koncert Mohyla míru – Austerlitz o.p.s. k 205. výročí bitvy
Čertovské pečení. Pečení a zdobení perníkových čertů,
přihlášení do 30. 11. v DDM nebo na tel. 544 221 708, cena 50,- Kč
spol. Dny otevřených dveří ISŠ
spol. Vzpomínkové a pietní akce k 205. výročí bitvy u Slavkova. Doprovodný program,
oživené prohlídky zámku s Napoleonem, předvánoční a řemeslný jarmark, ohňostroj
sport. Zimní střelecká liga – střelecká soutěž
spol. Mikulášská besídka pro děti
spol. Leptané sklo. Vánoční výtvarný seminář, info a přihlášení na čísle 544 221 708
nebo 608767496, cena 100,- Kč
kult.
Vánoční koncert žáků ZUŠ Fr. France
spol. Vyhlášení vítězů soutěže „O nejkrásnější stromeček“
sport Zimní střelecká liga – střelecká soutěž
spol. Předvánoční koncert Komorního pěveckého sboru Danielis z Rousínova
spol. Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi
spol. Půlnoční mše svatá
spol. Živý betlém s průvodem
sport. Zavírání šoupátek na ploché dráze
spol. Prohlídka zvonů a hodin – 10.00–12.00, 13.00–15.00 hodin.
spol. Silvestrovské setkání občanů na náměstí zakončené ohňostrojem
výst.

Výstava „Napoleonské pohlednice“ – výstava pohlednic ze sbírek Zámku Slavkov – Austerlitz
k příležitosti vydání knihy „Napoleonská epocha na pohlednicích“
do 12.12.
výst. Výstava „...snění tří... Koně a Slavkovský zámek“
výstava fotografií od Z. Buráňové, M. Holly a M. Wecker
do 12.12.
výst. Výstava „Slavkovské slunce“ Výstava fotografií Č. Karpíška,
doplněna výstavou zbraní J. Dvořáka, volně přístupná v přízemí zámku
Otevírací doba Zámku Slavkov – Austerlitz v prosinci: út-ne 9.00 – 16.00 hodin, do 12.12. 2010

místo konání

poﬁadatel

Historický sál zámku
DDM

Mohyla míru - Austerlitz o.p.s.
DDM Slavkov

ISŠ Slavkov u Brna
Zámek Slavkov – Austerlitz
Zámecká střelnice
Dům sv. Rodiny
DDM

ISŠ Slavkov u Brna
Projekt Austerlitz, Zámek Slavkov,
Město Slavkov u Brna
E-com Slavkov
ř.-k. farnost
DDM Slavkov

Historický sál zámku
Historický sál zámku
Zámecká střelnice
Dům Svaté Rodiny
kostel Vzkříšení Páně
kostel Vzkříšení Páně
Palackého náměstí
Tréninkové fotbalové hřiště
kostel Vzkříšení Páně
Palackého náměstí

ZUŠ Fr. France
Zámek Slavkov – Austerlitz
E-com Slavkov
ř.-k. farnost
ř.-k. farnost
ř.-k. farnost
ř.-k. farnost
MK Austerlitz
ř.-k. farnost
Město Slavkov u Brna

galerie v přízemí zámku

Zámek Slavkov - Austerlitz

galerie OK

Zámek Slavkov - Austerlitz

galerie před kavárnou

Zámek Slavkov - Austerlitz
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Rady do zahrady – prosinec
Pranostika: Není-li prosinec studený, bude
příští rok hubený.
Nyní je ještě listopad a krásné slunečné podzimní počasí nenasvědčuje tomu, že by se mělo
ochladit. Příroda po opadu listů odpočívá a nabírá
sílu na příští úrodu. My nevíme jaký ten příští
rok bude, a tak je nyní čas se na vše připravit. Jednou z možností je pravidelně odebírat a získávat
zkušenosti čtením časopisu ZAHRÁDKÁŘ.
Časopis Zahrádkář je určen všem, kteří mají
zájem úspěšně pěstovat ovoce, zeleninu a jiné
rostliny. Chtějí zdravě žít a ekologicky se chovat
k přírodě. V něm naši přední odborníci z výzkumných ústavů a šlechtitelských stanic seznamují s novinkami v sortimentu rostlin a správnými postupy při pěstování. V příloze pro ženy
Zahrádkářka vás zaujmou kuchařské předpisy na
úpravu zeleniny, předpisy na cukroví a moučníky a také rady na pěstování okrasných rostlin
a aranžování.
Samostatnou kapitolou při pěstování je
ochrana před škůdci. Není nic příjemného vidět,
jak slibnou úrodu poškozují ještě před dozráním
houbové choroby nebo škůdci a potom likvidovat mnohdy celou nenávratně zničenou sklizeň.
Proto od prosincového čísla Zahrádkáře zařazujeme pro všechny čtenáře – pro ty kteří mají
předplatné i pro ty, kdo si časopis kupuje na
stánku novin – KNIHOVNIČKU OCHRANY
ROSTLIN. V prosincovém, lednovém a únorovém čísle najdete postupně popisy i obrazovou

Úãastníci setkání

dokumentaci chorob a škůdců ovoce, zeleniny,
brambor i okrasných rostlin a výpočet přípravků
i biopreparátů biologické ochrany pokud se používají a kterými se proti nim můžeme bránit.
S touto příručkou bude pěstování úspěšné.
Jak si časopis ZAHRÁDKÁŘ zajistit?
Nejlépe je zajistit si přímě předplatné a být
tak celoročně seznamován s děním při pěstování
rostlin.
Jak si předplatné zařídíme?
Stačí zavolat na tel. 222 780 739 nebo poslat
SMS na tel. 602 557 560. Také je možno vyplnit
formulář na www.zahradkar.org. nebo poslat složenkou typu C 24 Kč x počet výtisků, tj. 288 Kč
za rok a uvedeme počet výtisků např. Z 112/2011 na adresu Český zahrádkářský svaz,
Zahrádkář, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3.
Předplatné lze objednat pro známé a rodinné příslušníky jako vánoční dárek.
Výhody předplatného!
Nižší cena časopisu, tj. 24 Kč místo 29 Kč na
stánku. Časopis dostáváte v neprůhledném plastovém obalu přímo do schránky s předstihem.
Budete dostávat zdarma dárky, a to stolní kalendář na příští rok, 2x přílohu Knihovnička zahrádkáře a vzorky novinek osiv a hnojiv pro vaše
vyzkoušení.
Pokud vás časopis zaujme, tak vám přeji hezké
chvíle strávené při čtení Zahrádkáře. Bohatou
úrodu a radost ze zahrady
přeje Vladimír Luža.

Foto: archiv volejbalistÛ

Sraz slavkovských volejbalistek a volejbalistů
O tom, že volejbal měl a má ve Slavkově velkou tradici, jsme se znovu mohli přesvědčit při
1. srazu slavkovských volejbalistek a volejbalistů, který se uskutečnil v sobotu 23. října. v zámecké vinárně „U Edy“. S nápadem na toto
setkání přišly dvě Jitky – Pospíšilová a Schovancová. Společně sestavily seznam hráčů, hráček a trenérů, který obsahuje přes 200 jmen.
Účastníky setkání byli nejen hráči a hráčky,
kteří ve Slavkově hrávali na antukových hřištích
nově vybudovaného stadionu, ale i další, kteří
již trénovali „na gumě“. Se zářivými úsměvy
jsme si tiskli ruce s bývalými spoluhráči a trenéry. Mnoholeté odloučení změnilo naše tváře
a tak na otázky „Ty jsi kdo?“ a „Kdo je ten?“
jsme si zodpověděli společnými vzpomínkami
a listováním v albech. Poznávali jsme sebe, své
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spoluhráče a spoluhráčky – při smečích, nahrávkách, na blocích i při pádech. Jindy zase na
společných fotografiích s diplomy a poháry.
V průběhu odpoledne a večera se nás postupně sešlo téměř padesát. Většina ze Slavkova,
ale také ti, kteří vážili cestu za námi z Brna,
Zlína, Luhačovic, Kroměříže, Koryčan,… S nostalgií jsme zavzpomínali na, ty, kteří se s námi
setkat již nemohli. Rozcházeli jsme se v pozdních nočních hodinách. Z úst mnoha účastníků
zaznělo přání, znovu se po čase sejít.
Velký dík patří především oběma organizátorkám tohoto setkání – Jitce Pospíšilové a Jitce
Schovancové.
Další informace najdete na: www.volejbalslavkov.webnode.cz.
Milan Florian, oddíl volejbalu TJ Sokol

Blíží se konec roku, proto chci poděkovat všem
členům výboru ÚO Svazu diabetiků ČR, kteří pro
Vás pro celý minulý rok připravovali různé akce.
Naše poděkování také patří Městskému úřadu ve
Slavkově, VZP ČR pro JMK, firmám Abbott,
Johnson&Johnson a Roche za finanční podporu
naší činnosti. Stejné poděkování patří všem 26
vystavovatelům, kteří se letos účastnili „Dne pro
zdraví“ a také všem občanům, kteří si přišli zkontrolovat svůj zdravotní stav a také si nakoupili
zdravotní potřeby a výrobky zdravé výživy nebo
vánoční dárky pro sebe a své známé. Ti, kteří měli
naměřené vyšší hodnoty, než je doporučený limit,
by měli navštívit svého ošetřujícího lékaře a požádat o kontrolní vyšetření. Nepodceňujte příznaky onemocnění na cukrovku, i když Vás nic
nebolí, ale bolí její neléčené následky.
Je pro nás alarmující, že v minulém roce bylo
zaregistrováno 55 000 nově zjištěných diabetiků.
Tím se Česká republika dostala na nezávidění
hodné přední místo v Evropě, kdy už každý desátý dospělý občan má příznaky onemocnění na
cukrovku. Příčiny se hledají v nezdravém stravování, pracovním vytížení, stresech, málo pohybu
ve volném čase.
Zatím co úkolem lékařů je včasná diagnostika
a správně vedená léčba bez následných komplikací, naším posláním zůstává edukace diabetiků
a praktické ukázky jak žít s diabetem do vysokého věku. Proto zařadíme do svého programu na
rok 2011 opět besedy s lékaři a zdravotníky, pohybové aktivity jako je cvičení a plavání, které
pomáhá lepšímu vstřebávání inzulinu. Máme potvrzený týdenní rekondiční pobyt v lázních Luhačovice v termínu 10.–16. května a začátkem
září ozdravný pobyt u moře v Itálii. Chceme se
více věnovat také těm, u kterých byla cukrovka
diagnostikována v posledních 3 letech, protože
s tímto onemocněním budou žít do konce svého
života. Nestačí však jen užívat léky, případně si
aplikovat inzulin, ale musí trvale změnit své dosavadní stravovací návyky a začít se aktivně pohybovat.
Diabetiky čeká právě v prosinci největší nástrahy ve formě prostřených stolů s mnoha vydatnými pokrmy o vánocích a rozličnými nápoji
o Silvestru. Musíme odolat všem těmto nástrahám a uvědomit si, že oslava konce roku nespočívá jen v hojnosti jídla a pití. Rozhodně doporučujeme v jídelníčku ryby, ale nemusí to být vždy
smažený kapr. Vyzkoušejte třeba kapra s křenem,
nebo v bylinkovém těstíčku. Vánoční cukroví
může diabetik pouze ochutnat a vždy si ho musí
započítat do doporučeného denního obsahu sacharidů. Vhodnější je ovocný pohár se šlehaným
tvarohem. Tvaroh neobsahuje žádné sacharidy,
čerstvé ovoce sice ano, ale fruktóza je přijatelnější
a důležité jsou přírodní vitaminy. I v zimě musíme dodržovat pitný režim, nejlepší je vlažný čaj
zelený, ovocný, nebo černý. Pivo a víno v malém
množství a to jenom po jídle, spíše jako přípitek.
Získané kalorie je vhodné spálit procházkou
v přírodě. Jak jsme se přesvědčili na akci „Pochod
proti diabetu“, chůze je nejpřirozenější lidský
pohyb. Diabetik však musí mít vhodné oblečení
a obutí, nechodit sám a mít u sebe teplý čaj, jídlo
a hroznový cukr pro případ hypoglykémie.
Dobré rady o tom, jak si užít „Vánoce s diabetem“ získají naši členové na setkání u stromečku
dne 16. prosince v Zámecké vinárně u Edy a Vendulky Andrlových. Vstupenky si můžete zakoupit
v naší kanceláři.
Marie Miškolczyová

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

26

MK Austerlitz informuje
V listopadu byla ukončena sezona silničních
motocyklových závodů. V ne-děli, sedmého dne
téhož měsíce se nejkrásnějším způsobem rozloučil posledním silničním závodem ve španělské Valencii brněnský jezdec Karel Abrahám
v kategorii Moto 2. Tuto třídu po velmi náročné
a dramatické jízdě vyhrál. Nám všem motofandům poskytl nezapomenutelný zážitek. Tímto
vítězstvím se důstojně rozloučil s kategorií Moto
2. Příští sezonu přechází do kategorie Moto GP
ze stáje Ducati. Tato třída je velmi rychlá, ná-

ročná a jezdecky vyrovnaná. Od 9. listopadu již
pilně testuje tovární stroje ducati. Příští sezonu
se máme na co těšit a opět budeme držet palce
Abajovi v této nejtěžší a nejnáročnější třídě.
Motoklub Austerlitz uspořádal v roce 2010
několik zdařilých motoakcí, i když byly narušeny a posunuty květnovými zátopami. Letošní
rozloučení se sezonou bude 30. prosince s názvem Zavírání šoupátek na slavkovské ploché
dráze. Akce je velmi závislá na přízni počasí,
přesto však se na ni těší řada účastníků.

Předpokládané akce MK Austerlitz v roce 2011
Název akce
IV. motobál
Výroční členská schůze MK Austerlitz
AusterliCzCrossFest 3, otevření šoupátek
AHC 4 – úvodní závod
AFC 8 – jarní závod
AHC 4 – druhý závod
AFC 8 – podzimní závod
AHC 4 – závěrečný závod
Zavírání šoupátek na ploché dráze 2

Termín
pá 18. února
st 2. března
so 26. března
so 2. dubna
so 30. dubna
so 21. května
so 10. září
so 17. září
pá 30. prosince

Místo
společenský sál Bonaparte Slavkov u Brna
Zámecká vinárna ve Slavkově u Brna
tréninková trať v areálu Likos
slavkovské serpentiny
tréninková trať v areálu Likos
Šebetov
tréninková trať v areálu Likos
Konice nebo Slavkov – sami bez aut
fotbalový stadion Slavkov u B.

Finálová smůla Martina Bayera
Ve dnech 8.–14. listopadu proběhl v thajské
Pattayi závod Mistrovství světa 2010 kategorie
1:8IC Buggy, kterého se zúčastnili i čeští repre-

Martin Bayer

Foto: archiv

zentanti Martin a Aleš Bayerové a Marek Morávek.
Našim zástupci se probojovali až do závěrečných bojů. Finále začalo pro naše barvy úžasně
– po druhém kole Martin vedl! Martinův motor
se však od pátého kola začal vzpouzet a ztrácet
výkon. Když mu pak navíc 2 kola po prvním
tankování motor zhasl a musel se restartovat, nabraná ztráta znamenala konec nadějí. Martin
Bayer na mistrovství světa skončil na celkovém
21. místě.
Mistrem světa MS2010 1:8IC BUGGY se stal
nakonec v napínavém boji Američan Cody King,
našim patří tyto pozice: Martin Bayer 21. místo,
Aleš Bayer 43. místo a Marek Morávek 166.
místo.
red.

Bojové umění ve Slavkově pro vás
Dovoluji si vás tímto pozvat na tréninky bojových umění Bujinkanu. Pravidelně studuji
v Japonsku a nyní jsem se rozhodl představit
toto umění i široké veřejnosti. Přijďte si zacvičit,
zbavte se únavy, bolestí a zlepšete svou fyzickou
kondici. Poznejte své tělo, své možnosti, poznejte sami sebe. Připravte se na každodenní fyzickou i psychickou zátěž. Naučte se praktické

sebeobraně, nahlédněte do umění starých válečníků, objevte nové přátele.
Tohle všechno a mnohem více vám může nabídnout bojové umění Bujinkanu vycházející
z tradičních japonských škol zabývajících se výukou dovedností sbíraných bojovníky po staletí
až do dneška.
Shidoshi Jiří Nohel (7. DAN)
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Tradiční japonské
bojové umění Bujinkanu
Již čtvrtým rokem probíhají pravidelné tréninky bojového umění Bujinkanu ve Slavkově
a v Rousínově. V současné době jsem se rozhodl
představit toto umění i široké veřejnosti a umožnit tak lidem blíže poznat pravou podstatu bojových umění jako takových.
Mnoho lidí si pod pojmem bojové umění vybaví především hrdiny akčních filmů, akční bojové scény, sportovní zápasy a jiné podobné věci.
Na první pohled se může zdát, že je toto spojeno
s násilím a rváčstvím. Opak je pravdou. Skutečné
bojové umění není o násilí, ale je především o životě, jehož je boj nedílnou součástí. Bojová
umění od pradávna vznikala především z důvodů
obrany, ochrany kmene či vesnice. Bojové umění
je z velké části umění přežití v různých životních
situacích. Otevřený boj je až poslední východisko
a člověk na něj musí být připraven. Až později vyčlenili lidé z bojových umění určité části pro fyzický trénink a vytvořili tak základy bojových
sportů jako je box, zápas, karate atp. Stanovily
pravidla a začali pořádat soutěže a vystoupení.
V Bujinkanu se zabýváme výukou devíti škol.
Šest škol jsou školy Bujutsu (samurajské školy)
a tři školy jsou školy Ninpo (ninjutsu). Ve všech
těchto školách jsou uloženy zkušenosti válečníků
nabité za několik staletí a předávané z generace
na generaci. Výuka probíhá stejným způsobem
jako v historii, jen s ohledem na dnešní nové
zbraně a situace z toho vyplívající.
Skrze bojové techniky trénujeme své tělo, studujeme jeho přirozené pohyby a tím i své osobní,
nejen fyzické možnosti. To je také jeden z důvodů, proč se můžeme ubránit i fyzicky zdatnějšímu nepříteli. Ve výuce je rovněž kladen důraz
na schopnost rychlého strategického uvažování
a vůbec chování v ne zcela běžných situacích. Za
jeden z nesporných kladů bojových umění považuji jejich schopnost otevřít člověku nové pohledy na zcela běžné věci. I díky nim můžeme
být schopni různé situace předvídat a vyhnout se
tak těm kritickým. Opravdový válečník tyto situace studoval a znal, a proto byl schopen jim
předcházet.
My všichni jsme „válečníky“ dnešního světa
a potýkáme se s každodenními nástrahami a situacemi, které sebou dnešní hektická doba přináší. Každý je řešíme na základě svých zkušeností a znalostí. Bojové umění Bujinkanu vám
může zpřístupnit zkušenosti a znalosti poctivě
střežené a děděné z generace na generaci válečníků po mnohá staletí. Přistupuje k životu s respektem k člověku, přírodě, minulosti, současnosti i budoucnosti. Je důležité zachovávat tuto
myšlenku respektu.
Shidoshi Jiří Nohel, (7.DAN )

Bujinkanu

Ilustraãní foto

Slavkov u Brna, Základní škola – malá tělocvična od kostela, Komenského nám 495
Každá středa: 18–20 hod. – dospělí
S sebou stačí pouze volné oblečení na cvičení, přezůvky a nezapomeňte dobrou náladu.
Kontakt: Jiří Nohel, tel. 777 871 345,
jinok@seznam.cz, www.bujin.webnode.cz
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K 125. výročí vzniku Farní cyrilské jednoty ve Slavkově u Brna
V hudebních i v obecně kulturních dějinách
Slavkova u Brna zaujímá pozoruhodné místo
Farní cyrilská jednota (dále též FCJ). Je spolkem, jehož délku existence ani repertoárový
záběr žádný jiný slavkovský spolek nepřekonal.
V minulosti byla několikrát zmíněna v regionální
historické i muzikologické literatuře, vždy však
pouze v širším kontextu. Jelikož dnes (r. 2010)
žijí již jen dva někdejší činní členové jednoty
(nar. 1918 a 1919), považuji za svou povinnost
aspoň tímto příspěvkem připomenout těleso, kterým prošly stovky nadšenců, kterým časově i fyzicky náročná pěvecká a divadelní činnost byla
samozřejmostí.
Za rozhodující impuls k založení FCJ ve Slavkově můžeme považovat přípravu k oslavám milenia smrti sv. Metoděje v roce 1885, které nakonec přerostly do akce vpravdě mezinárodní.
Předběžné valné hromady 9. 8. 1885 v prostorách
městské radnice se zúčastnilo 29 osob. Ke schválení spolkových stanov došlo 15. 8. 1885 pod
č. j. 16 597, ustavující valná hromada se konala 13. 12. 1885.
Nejviditelnější složkou spolku se stali činní
členové, kteří se měli zúčastňovat zkoušek a vystoupení spolku a naplňovat tak jeho hlavní poslání. Po opadnutí prvotní vlny nadšení se několik následujících desítek let udržoval stav na
počtu 60–70 pěvců, což umožňovalo realizaci
i děl, vyžadujících poměrně silné hlasové obsazení. Každý zpěvák zkoušel minimálně dvakrát
týdně; v pondělí muži, v úterý ženy, v pátek byla
zkouška společná a nedělní odpoledne poskytovalo rezervu pro zkoušky mimořádné.
Až po 10 letech existence si FCJ pořídila vlastními náklady spolkový prapor a slavnost jeho
svěcení se stala jedním z nejsvětlejších bodů historie spolku. Dějiny FCJ však netvořily pouze
události radostné, členové se museli potýkat
i s mnohými strastmi a příkořími. Některé trampoty se nakonec obrátily v dobré; kvůli nepřízni
vedení města od počátku 20. století si několik
spolků nakonec postavilo vlastní dům (budova
dnešní Základní umělecké školy).
První světová válka přervala nit života mnohých spolků; Jednota v sestavě ztenčené o narukované vojáky udržovala aspoň pravidelné
zkoušky liturgického zpěvu, ochotníci své nácviky ztlumili na minimum, do celkového zákazu divadelních představení v roce 1916 hráli
pouze dvakrát. Dušený plamínek držely při životě jen mladší členky, provozující v neděli odpoledne loutková představení. Bolestně bylo vnímáno zejména přerušení dopravy, kvůli kterému
nebylo možné ani vypravit zástupce na pohřeb
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bývalých členů. Až počátkem roku 1917 divadelní činnost poněkud ožila, již
v březnu se hrálo s pomocí
vojáků, léčících se v lazaretu.
FCJ ve Slavkově odchovala celé tři generace zpěváků a hudebníků. Z první,
zakladatelské, známe hlavně
činovníky, jejichž jména jsou
zaznamenána ve spolkových
dokumentech, zatímco řaFoto: archiv
doví členové figurují v zápi- Farní cyrilská jednota
sech sporadicky. Příslušníci druhé generace se
jeho oratorium Stabat Mater, vše řídil František
narodili nedlouho před nebo krátce po vzniku
Franc
Jednoty. A generaci třetí, narozenou hlavně za
(ne náhodou nese již několik let naše Zákl.
první republiky, zastavil v tvůrčím rozletu zákaz,
umělecká škola jeho jméno ve svém názvu). Po
jenž postihl všechny korporace, s jejichž exijeho úmrtí byly spolku dopřány ještě dvě velké
stencí, natož činností, nehodlal totalitní režim
události: 29. a 30. 4. 1947 při oslavách milenia
v budoucnu počítat. Členové sice pokračovali
smrti sv. Vojtěcha, spojených s poutí jeho ostatků
v činnosti jako chrámový sbor, ale záhy přišly
po našich zemích a 22. 3. 1953 posledním slavčasy diametrálně odlišné od dosavadních. Na
nostním provedením Haydnova oratoria Sedm
všechny byl postupně vyvíjen soustavný psyslov Vykupitelových na kříži.
chologický tlak; tu silnější, tu mírnější, podle
Zrušení FCJ bylo v rozhodnutí Okr. nár. výboru
okolností a úvahy, která metoda přinese větší
ve Slavkově u Brna ze 14. 10. 1953 odůvodněno
efektivitu. Těžko lze mít za zlé rodičům, kteří do
slovy: „Po provedení nové úpravy spolkového žizkoušek přestali chodit, poněvadž nechtěli svým
vota bylo očekáváno, že spolek „Farní jednota Cydětem kvůli občasnému zpívání v kostele uzavřít
rilská ve Slavkově u Brna se bude snažiti zvýšenou
cestu ke studiu či sobě ke kariernímu postupu
měrou přispět k budování socialismu. Toto očekáv práci. Zredukovaný sbor FCJ se tak záhy dostal
vání však nebylo splněno. Okresní národní výbor
do pozice, která stranické představě vyhovovala:
ve Slavkově u Brna došel proto k přesvědčení, že
začal pozvolna stárnout a bez nutného přílivu
existence spolku nepomáhá k výstavbě socialismu,
mladých členů byla prognóza jejího zániku zálea proto rozhodl, jak výše uvedeno.
žitostí jednoduchých počtů...
Vzhledem k naléhavému veřejnému zájmu na
Jen během prvních 40 let 20. století vyproprovedení shora uvedeného rozhodnutí vylučuje
dukovala Cyrilská jednota na 70 činoher, přes
se odkladný účinek případného odvolání, není
60 zpěvoher a bezmála 70 nejrůznějších konodvolání přípustno.“
certů, večírků a hudebních akademií (!!!). Už
Farní cyrilská jednota ve Slavkově byla
tento výčet budí úctu, která se ještě umocní věskutečně výjimečným fenoménem. Fenomédomím, že vedle světské produkce zde stále exinem pěveckým, hudebním, divadelním a zestovala činnost tělesu nejvlastnější, a to práce na
jména lidským. „Cyriláci“ byli na svůj spolek
reformě chrámové hudby a zpěvu. Na její vrub
hrdi a nelitovali námahy pro něj mnoho udělat.
bylo připsáno přes 50 celých mší a desítky děl
Není příliš relevantní námitka, že „byla jiná
menších forem – graduale, ofertorií, Pange lindoba, nebyla televize, video a podobně, lidé se
gua a nejrůznějších vložek.
dokázali bavit i jinak“. Příčina ochoty pro „CyNa svém uměleckém vrcholu stál spolek porilku“ něco obětovat byla jinde. Spočívala ve
čátkem druhé světové války: 21., 22. a 29. září
vztazích, které si členové vybudovali nejen mezi
1940 provedli sólisté a sbor FCJ, doprovázeni
sebou, takže formální zákaz, násilné rozpuštění
Slavkovským orchestrálním sdružením, operu
spolku, znamenal pouze změnu formy existence.
Viléma Blodka V studni a 20. října v obdobném
Od většiny členů to však vyžadovalo značnou
obsazení byla ve slavkovském kostele při mši
dávku osobní statečnosti, snášet pronásledování
sv., vysílané brněnským rozhlasem, provedena
režimem. Většina „Cyriláků“ tak zůstala svému
Mše F-dur Františka Picky. Šestého dubna 1941
spolku věrná až do posledních sil, ne-li do smrti.
bylo v sále slavkovské spořitelny provedeno na
A je na nás, aby tolik nadčasově krásného neupočest 100. výročí narození Antonína Dvořáka
padlo v zapomnění.
Petr Hlaváček

PVC

Slavkov u Brna, Za Branou 279
DOVOZ • POKLÁDKA • KOMPLETNÍ SERVIS
• koberce (metrové i kusové)
• PVC
!NovinKkOaB!ERCŮ, Í
AC
NÍ
• přírodní linoleum
ČIŠTĚ EK A MATR
Č
SEDA PÁROU
• plovoucí podlahy

OTEVŘENO:
po–pá: 9–17 h
tel./fax: 544 227 555
mobil: 777 769 975

www.koberce-pvc.cz

RESTAURACE ZÁMECKÁ VINÁRNA
Vás srdečně zve na

ZVĚŘINOVÉ HODY
ve dnech 9.–11. prosince
čt 16–21 h., pá 14–21 h., so 12–20 hodin
Připraveny jsou speciality

z jelena, zajíce, divočáka, bažanta a daňka
Rezervace stolů na tel. 724 145 627.
Na Vaši návštěvu se těší Eduard Andrla s kolektivem
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Junák v říjnu a listopadu
První říjnovou sobotu se chlapci a děvčata
z 1. a 2. oddílu vydali na akci rousínovských ornitologů. Nedaleko Kroužku proběhl odchyt
a kroužkování ptáků. Ornitologové při práci
povídali o významu kroužkování, označené
ptáky jsme pak vlastnoručně vypouštěli na svobodu. Zpáteční cestu do Slavkova jsme absolvovali po svých, přes Urbánek až dolů do města.
Starší skauti a skautky začali v říjnu plnit
úkoly humanitárního projektu Postavme školu
v Africe. Letošní šestý ročník neobsahuje pouze
finanční sbírku, ale jeho účastníci získavají informace o životě v Etiopii, jedné z nejchudších
a přitom nejvíce zalidněné země světa.

Pﬁedání ocenûní zaslouÏil˘m ãlenÛm

Také 4. oddíl v říjnu rozhodně nezahálel.
Nejprve se uskutečnila netradiční schůzka ve
stylu Barevné párty, která se opravdu povedla
a zvláště u dětí měla velmi kladné ohlasy. Jídlo
bylo obarveno do různých barev, celá klubovna
byla vyzdobena a přeměněna na barevný taneční parket.. Všichni se samozřejmě oblékli
do nejbarevnějšího oblečení. Celé páteční odpoledne zaplnily nejrůznější hry a divoký
tanec. O týden později nás čekala městská hra
na indiány, ta vyvrcholila výrobou indiánských čelenek a pro ty starší také oddílovým
noclehem.
Skauti a skautky ze 1.,2. a 4.oddílu

Betlémské světlo
Betlémské světlo je novodobý symbol Vánoc, který cestuje každoročně až z Betléma
a dostává se do všech domácností v Evropě. Myšlenka šíření
předvánočního pokoje a míru
vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do pětadvaceti zemí světa. Tak byla založena novodobá vánoční tradice.
Mít doma betlémský plamínek a nenechat ho
zhasnout po dlouhé cestě pro nás znamená stát
se součástí nekonečného řetězu domovů propojených symbolem naděje a duchovního poselství vánočních svátků. Stát se poslem pokoje
a přinést toto světlo jako dar lidem ve svém
okolí a zapojit se do velké rodiny lidí dobré
vůle, to je pro nás i tento rok velkým vánočním
přáním a radostí.
I vy můžete mít Betlémské světlo doma. Čekáme Vás dne 23. prosince od 10 do 14 hod. na
Palackého náměstí u kašny.
Skautky ze 4. oddílu Junáka Slavkov

Foto: 2x archiv

Poděkování hostům skautského zábavného večera
V pátek 5. listopadu se ve slavkovském společenském sále uskutečnil večírek na oslavu 90
let od založení prvního junáckého oddílu ve
Slavkově u Brna. Přichystán byl velice bohatý
a pestrý program, za zmínku stojí určitě vystoupení Glitter Stars, country tance v podání tanečníků skupiny Junico, taneční blok v rytmu
zumby pod taktovkou Ivany Sotolářové nebo
všemi očekávané půlnoční losování bohaté tomboly. Hudební doprovod pak všem více než

Slavkov‰tí junáci

dvěma stovkám přítomných zařídila skupina
Relax. Více o akci se můžete dočíst na www.junakslavkov.cz.
Podle bezprostředních ohlasů se akce vydařila a zalíbila snad všem v sále. Jsme velice rádi,
že tomu tak bylo a děkujeme za veškerou vaši
podporu. Velký dík samozřejmě patří také všem
dárcům do tomboly, účinkujícím i majitelům brněnské restaurace Fidel, která nám zajistila vybavení i obsluhu baru.
Milan Šemora

Foto: archiv

Junico

Foto: archiv

Glitter Stars

Foto: archiv

Vítězství juniorů FBC Sokol Slavkov
Slavkovský florbalový klub se intenzivně věnuje i výchově mladých hráčů, vždyť popularita
tohoto sportu u nás rok od roku roste a zájemců
stále přibývá.
Naši mladíci nejsou žádnými nováčky, dva
roky reprezentovali město a náš oddíl ve 2. lize
dorostenců a v letošní sezoně nastupují již
ve 3. lize juniorů. S ohledem na premiéru v této
soutěži i cíle pro tuto sezonu nejsou přehnané.
Došlo k rozšíření kádru, přišli noví hráči, kteří
se postupně zapracovávají do sestavy, proto pilujeme týmovou souhru a získáváme cenné herní
zkušenosti. I na postu trenéra zažívá premiéru
vedoucí oddílu Jan Šícha.
V neděli 14. listopadu bojovalo juniorské
družstvo ve 3. a 4. kole 3. ligy v Bánově, kde postupně změřilo síly s týmy Gullivers Sokol Brno
I a FbC Orel Uherský Brod.

V prvním zápase čekal na juniory nelehký
soupeř z Brna, pasován na favorita celé soutěže.
Hráči se soupeře nezalekli a skvělým vstupem
do zápasu jej zaskočili. Již ve druhé minutě utkání otevřel skóre zápasu Holomek. Soupeř poté
zvýšil nasazení a do konce první třetiny dokázal
dvěma rychlými góly překlopit utkání na svou
stranu. Druhá třetina byla již v režii Gullivers,
kteří přidali další dvě branky, a zajistili si tak
bezpečné vedení. Do poslední části, nastupovali
naši hráči plni odhodlání, což dokázali nebezpečnými výpady na soupeřovu branku. Bohužel, ke změně stavu mnohdy chybělo i to potřebné štěstí, a tak konečná podoba výsledku 1:5
ve prospěch soupeře nikoho nepřekvapila.
O dvě hodiny později se náš tým postavil domácím hráčům, FbC Orel Uherský Brod. Slavkovští mladíci se z předchozí porážky dokázali

rychle otřepat a domácím zatápěli již od prvních
minut. Skvělá souhra týmu, podpořená výborným výkonem brankáře Ondřeje Horáka, vedla
k prvnímu vítězství v sezoně. Hráči Drápal, Holomek a Patsch, kteří se postarali o všechny
branky, jsou pro nás velkým příslibem. Konečný
stav utkání 6:2 ve prospěch Slavkova.
FBC Sokol Slavkov–Gullivers Sokol Brno I 1:5
Branky: Holomek
FbC Orel Uherský Brod–FBC Sokol Slavkov 2:6
Branky: Drápal 2x, Holomek 2x, Patsch 2x
Příští soutěžní utkání se hraje 28. listopadu
ve 13 hodin v hale ZŠ Komenského ve Slavkově
u Brna. Soupeři nám budou Slovácký FBK Spartak Hluk a TJ Sokol Lanžhot.
Přijďte nás podpořit! Těší se družstvo juniorů
FBC Sokol Slavkov!
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Více fotografií na www.veslavkove.cz

ShromaÏdi‰tû za kostelem

Foto: R. Lánsk˘

Opékání ‰pekáãÛ

Foto: R. Lánsk˘

Lampionový průvod
V sobotu 13. listopadu v podvečerních hodinách se uskutečnil tradiční lampionový průvod pro děti a rodiče. O tom, že se jednalo
o oblíbenou předvánoční akci dokazuje obrovský počet účastníků, který čítal více než tisíc
rozzářených tváří. Za doprovodu Zámecké dechové kapely se průvod vydal od kostela, prošel ulicemi Malinovského, Tyršovou, Lidickou
a Boženy Němcové na Palackého náměstí, kde
na všechny čekalo občerstvení v podobě špekáčků, čaje či svařeného vína. Později dechovou kapelu vystřídalo folkové trio „Brněnské
kredenc“, se kterým si mnozí nejen zatančili,
ale i zazpívali. A že se jednalo o vydařené setkání, můžete na fotografiích vidět sami. Lampionový průvod uspořádalo občanské sdružení
Austerlitz Adventure, chcete-li sdružení slavkovských dobrodruhů ve spolupráci s Městem

Lampionov˘ prÛvod

Slavkov u Brna, Technickými službami a Městskou policií. Zvláštní poděkování patří Zámecké dechové kapele, pánům Křivonožkovi,
Kudovi a Chládkovi, skautům ze Slavkova,
a všem přátelům za pomoc s organizací. (bv)

Lampionov˘ prÛvod

Foto: B. Maleãek

Foto: B. Maleãek

Pﬁed radnicí

Foto: B. Maleãek

Výstava moravských pštrosů
Ve dnech 4.–6. listopadu se ve Slavkově
u Brna konala 1. evropská výstava moravských
pštrosů, pořádaná klubem chovatelů moravského pštrosa v Brně. Vystaveno zde bylo 970

Více fotografií na
www.veslavkove.cz

Moravsk˘ p‰tros F. Kudy

Foto: B. Maleãek

holubů ve 27 barevných rázech
od chovatelů z České republiky, Slovenska, Rakouska
a Německa. Slavnostního zahájení se v pátek zúčastnili
hlavní představitelé našeho
města a zástupci klubů chovatelů z Německa a Slovenska.
Absolutním vítězem se stal
pan František Kuda. Získal tato
ocenění: 3x evropský šampion, mistr klubu, nejlepší kolekce vystavených holubů, nejlepší výletek v barvě
modré,
pohár
starosty
města, medaile od Evropské
unie za nejlépe posouzené holuby na této výstavě.
red.

Absolutní vítûz v˘stavy – Franti‰ek Kuda

Foto: B. Maleãek
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KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel

30. 11. úterý
1. 12. středa

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
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PROSINEC 2010–LEDEN 2011
Program kina téÏ na: www.veslavkove.cz nebo

kina.365dni.cz

19.30 hod. RESIDENT EVIL: AFTERLIFE
97 min.
19.30 hod. Čtvrté pokračování velmi úspěšné série Resident Evil je opět založeno na oblíbené sérii videoher. Ve světě zamořeném virovou
infekcí, která mění své oběti na Nemrtvé, pokračuje Alice (Milla Jovovich) na své cestě, aby našla ty, kteří přežili a dovedla je do
bezpečí. Její smrtelná bitva s Umbrella Corporation dosahuje nových vrcholů, ale Alice získá nečekanou pomoc od starého
přítele. Akční sci-fi horor. Režie: Paul W. S. Anderson. Hrají: Ali Larter, Kim Coates, Shawn Roberts, Spencer Locke a další.
Vstupné: 75, 80 Kč
Mládeži přístupno od 15 let

4. 12. sobota 16.30 hod. SHREK – ZVONEC A KONEC
92 min.
5. 12. neděle 16.30 hod. Co nás čeká ve čtvrtém díle Shreka? Mnohem drsnější Fiona, otylý Kocour v botách a mnohem zmatenější Oslík. A království
Za sedmero horami vzhůru nohama. Shrek totiž na vlastní kůži poznal, jaké to je, když se žije šťastně až do smrti a vůbec se
mu to nelíbí. Animovaná komedie v českém znění. Režie: Mike Mitchell. Dabing: David Novotný, Tomáš Juřička, Kamila
Špráchalová, Aleš Procházka.
Mládeži přístupno
7. 12. úterý
8. 12. středa

19.30 hod. OBČANSKÝ PRŮKAZ
137 min.
19.30 hod. Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana na motivy stejnojmenné knihy Petra Šabacha sleduje osudy čtveřice dospívajících
mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů. Od okamžiku, kdy v patnácti letech dostanou občanský průkaz, až do chvíle, kdy se
v osmnácti snaží uniknout vojně a pokoušejí se získat modrou knížku. Občanský průkaz vypráví o tom zvláštním životním
období, kdy dětství zvolna přechází v dospělost. Hrají: Libor Kovář, Matouš Vrba, Jan Vlček, Jakub Šárka, Anna Geislerova,
Marek Taclík, Jana Šulcová a další.
Mládeži přístupno

11. 12. sobota 19.30. hod. TOY STORY 3 - PŘÍBĚH HRAČEK
103 minut
12. 12. neděle 16.30. hod. Repríza dobrodružné komedie, ve které se naši známí hrdinové dostanou do školky plné rozjívených dětí a batolat. Přestože
naše hrdiny čeká nejedna horká chvilka, dobře ví, že nesmí jeden druhého zradit. A k tomu čeká panenku Barbie první osudové
setkání s Kenem. Animovaný film v českém znění.
Vstupné: 70, 75 Kč
Mládeži přístupný
14. 12. úterý
19.30. hod. SCOTT PILGRIM PROTI ZBYTKU SVĚTA
112 minut
15. 12. středa 19.30. hod. Scottu Pilgrimovi je dvaadvacet, hraje v garážové kapele Sex Bob – omb a stylem pásové výroby balí jednu holku za druhou
Scott nikdy neměl problém ulovit jakoukoliv kost. Spíš mu dělalo problém ji následně zahodit. Teď ale nastal čas, aby i on
poznal, jak láska bolí. Jmenuje se Ramona, má nejmodřejší vlasy na světě a Scott se do ní na první pohled, nenapravitelně
a bezhlavě zamiloval.Roztomile potrhlá romantická komedie říznutá akcí z dílny Edgara Wrighta. Hrají: Michael Cera, Elizabeth
Winstead, Kieran Culkin, Anna Kendrick, Jason Schwartzmann. Film USA s českými titulky.
Vstupné: 65, 70 Kč
Přístupný od 12 let
18. 12. sobota 19.30. hod. ONDINE
103 minut
19. 12. neděle 19.30. hod. Když irský rybář Syracuse vylovil z moře krásnou mladou ženu řekla jen, že se jmenuje Ondine. Příznačné jméno, které
znamená „ta, která přichází z moře.“ Ondine je novodobou lyrickou pohádkou, milostným příběhem mezi mořem, zemí
a nebem. Hlavní roli rybáře Syracuse bez váhání přijal Colin Farrell, který se o filmu vyjadřuje pouze v superlativech „Četl jsem
Ondine a zamiloval jsem se. Je to opravdu nádherný příběh, skutečné kouzlo.“ říká Farrell. Režie: Neil Jordan. Dále hrají: Alicja
Bachleda, Dervla Kirwan, Alison Barry. Film Irsko, USA s českými titulky.
Vstupné: 65, 70 Kč
Přístupný od 12 let
4. 1. úterý
5. 1. středa

19.30. hod. HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI (1)
150 minut
16.30. hod. První část závěrečného dílu Harryho Pottera začíná, když se Harry, Ron a Hermiona vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem
je najít a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti – viteály. Spoléhat musí jen sami na sebe a to víc než kdy dříve, protože
jim už profesoři nemohou pomoci. Dlouho obávaná válka se zlem začala, smrtijedi kontrolují ministerstvo kouzel i školu
v Bradavicích a terorizují všechny, kdo by se jim chtěl postavit. Režie: David Yates. Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma
Watson, Robbie Coltrane, Helena Bonham Carter. Film USA v českém znění.
Mládeži přístupný

8. 1. sobota
9. 1. neděle

19.30.hod. VÁNOČNÍ KOLEDA
96 minut
16.30. hod. Ebenezer Vydřigroš (Jim Carrey) začíná vánoční svátky se svým obvyklým skrblickým opovržením. Štěká na svého věrného
úředníka ( Gary Oldman) a svého veselého synovce ( Colin Firth ) Ale když ho duchové Vánoc minulých, přítomných
a budoucích vezmou na cestu, která mu otevře oči a odkryjí mu pravdy, kterým starý Vydřigroš nechtěl uvěřit, musí otevřít své
srdce a odčinit roky špatností, dříve než bude příliš pozdě. Režie: Robert Zemeckis. Rodinný animovaný film v českém znění.
Mládeži přístupný

11. 1. úterý
12. 1. středa

19.30.hod. JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT
140 minut
19.30. hod. Liz Gilbert (Julia Roberts) je moderní žena, která se vydává poznávat a obdivovat krásy světa a současně se pokouší znovu
najít a probudit své pravé já. Během svých exotických a pozoruhodných cest poznává v Itálii prosté potěšení z dobrého jídla,
v Indii sílu modliteb a meditaci a konečně na Bali najde zcela nečekaným způsobem pokoj v duši a rovnováhu lásky. Snímek je
natočen na motivy skutečného a pozoruhodného příběhu a dokazuje, že existuje více způsobů, jak si užívat a poznat svět.
Režie : Ryan Murphy. Dále hrají: James Franco, Richard Jenkins, Viola Davis, Billy Crudup, Javier Bardem. Film USA s českými
titulky.
Mládeži přístupný
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Spoleãné foto

Foto: B. Maleãek

Den pro zdraví

Svaz diabetiků ČR ve Slavkově ve
spolupráci s Městským úřadem a VZP ČR
pro JMK uspořádali 11. listopadu v rámci
Světového dne diabetu pro občany našeho
regionu Den pro zdraví. Celkem 26 našich
i zahraničních firem nabídlo pomůcky pro
diabetiky, výrobky zdravé výživy, přírodní
produkty a kosmetiku. Návštěvníci si
mohli dát zdarma změřit hodnoty krevního

Mûﬁení cholesterolu

Foto: B. Maleãek

Mûﬁení tlaku

cukru, tlaku krve, cholesterolu a tuku. Zájem
byl o nákup zdravotní obuvi, racio výrobky,
výrobky s aloe vera, žeňšeňové přípravky,
náhradní sladidla a další produkty. Přes 500
návštěvníků se také po prohlídce výstavy vydalo na půlhodinovou pěší vycházku, aby se
připojili k celosvětovému „Pochodu proti diabetu“. Ti všichni udělali první krok ke
zdravému životnímu stylu. Celostátní akce ke
Světovému dni diabetu pokračují i v pátek 12.
11. např. v Brně na nám. Svobody. Pokud si na
internetu zadáte heslo „dendiabetu.cz“,
můžete si zapálit virtuální svíci a dozvíte se
další zajímavosti o nemoci, která nese sladké
jméno diabetes mellitus – cukrovka. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci této
akce, našim sponzorům, vystavovatelům
a všem občanům, kteří přišli a věnovali alespoň jeden den v roce prevenci svého vlastního zdraví.

Foto: B. Maleãek

Více fotografií na www.veslavkove.cz

V sobotu 20. listopadu navštívil Slavkov u příležitosti zahájení
zvěřinových hodů populární český herec a dlouholetý nimrod
Foto: B. Maleãek
Vladimír Brabec.

Více fotografií na www.veslavkove.cz

Ocenûní vystavovalé

Foto: R. Lánsk˘

Okresní chovatelská výstava
Okresní organizace ČSCH ve Vyškově spolu se
základními organizacemi okresu Vyškov uspořádali
ve dnech 12. a 13. listopadu 2010, nad kterou převzala záštitu Rada Města Slavkov u Brna, okresní
soutěžní výstavu drobných zvířat s expozicemi okrasných ptáků a ukázkou Teddy králíčkůa morčat v chovatelském areálu ve Slavkově u Brna. Výstava byla
rozšířena o speciální kluby chovatelů králíku, které
mají působnost v ámci ČR.N avýstavě bylo ke shlédnutí: 392 ks králíků 42 plemen a barevných rázů na
které bylo uděleno 24 čestných cen a 13 pohárů.
Okrasných holubů bylo vystaveno 256 ks 36 plemen a barevných rázů a bylo uděleno 15 čestných cen
a 7 pohárů
Drůbeže bylo vystaveno 62 voliér se 137 kusy
z toho bylo vystaveno 2 ks husy pomořanské,4 krůty,
4 perličky a 127 ks hrabavé drůbeže 36 plemen a barevných rázů, uděleno 10 čestných cen a 5 pohárů.
Na výstavě vystavovali i mladí chovatelé,kteří byli
rovnocenní soupeři dospělých a na svá zvířt získali
5 čestných cen a 3 poháry.
Pravidelně na této výstavě je vyhlášená soutěž zá-

kladních organizací okresu Vyškov v odbornosti králíků. V letošním roce roce zvítězila ZO ČSCH Vyškov s počtem získaných bodů 946,5, na druhém a třetím místě se stejným počtem 945,5 bodů se umístila
ZO ČSCH Bučovice a ZO ČSCH Slavkov u Brna.
Výstavu navštívilo 810 platících návštěvníků
a přes 300 dětí se základních a mateřských škol.
V sobotním dnu plném sluníčka byly slavnostně
předány poháry, které předávali místostarosta Ing. J.
Doležal a Ing. F . Vlček, předseda OO ČSCH Vyškov. A kdo obdržel pohár, tak to se dozvíte na
www.ceskysvazchovatelu-slavkovubrna.webnode.cz,
kde bude i fotogalerie z výstavy. Ve 13 hodin se brány
chovatelského areálu uzavřely, začal úklid haly a už
se všichni můžeme těšit na další rok, kdy bude výstava ve dnech 11. a 12. listopadu 2011. Poděkování
patří organizátorům, sponzorům, posuzovatelům, garantům a všem kteří se alespoň malým dílem podíleli
na přípravě výstavy. Nezapomeňte si do kalendáře
poznačit termín výstvay na příští rok
Za ZO ČSCH Slavkov u Brna
Bedřich Knésl, Vendula Andrlová

Vendula Andrlová se sv˘m králíkem
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Expozice drÛbeÏe

Foto: B. Maleãek

