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Festival válečné
literatury faktu –
Slavkovské
memento 2006
Literatura faktu a slavkovský zámek jsou dva pojmy, které k sobě patří již přes dvě desítky let. I letos
se na zámku sešli spisovatelé tohoto žánru, ale ne na
Setkání autorů LF, nýbrž na akci, která vznikla z nápadu a následné realizace Historického muzea –
Slavkovském mementu 2006. Podařilo se tak úspěšně navázat na první ročník autorského čtení literatury faktu a pokračovat v nastolené tradici.
Stejně jako loni poskytnul akci záštitu
hejtman JmK Ing. Stanislav Juránek, velitel
Vojenské akademie ve
Vyškově plk. gšt.
Ing. Milan Solík a starosta Slavkova Mgr.
Petr Kostík. Spolupráce při organizaci byla
rozšířena o pomoc slovenského Klubu autorů
literatury faktu, svůj
nezanedbatelný díl práce splnili rovněž jejich
Rudolf Schuster – slovenský čeští kolegové. Nejen
prezident v letech 1999–2004. v tom, že se podíleli

Zleva: J. Leikert, J. Kux, R. Schuster, V. Horák, P. Kostík, M. Solík a J. Omar
osobní účastí, byli také hodnotiteli a porotci literární soutěže „Děti a válka“, která byla vypsána pro
žáky středních škol a II. stupně základních škol
(vyhodnocení soutěže uvádíme na jiném místě
zpravodaje).
Za Klub autorů literatury faktu vystoupil
JUDr. Jan Kux (předseda poroty literární soutěže),
prof. PhDr. Dušan Uhlíř, JUDr. Jaroslav Krempl
a na závěr odpoledního bloku předseda slovenského Klubu autorov literatúry faktu doc. PhDr. Jozef
Leikert, který k akci řekl: „Som velmi rád, že slavkovský zámok opäť žije literatúrou faktu. Zapojenie
mladých ľudí do tejto akcie je rozhodne chvályhodné a verím, že si návštevníci tohto podujatia odnesú veľa pekných zážitkov.“
Rudolf Schuster – jméno, které jsme po pět let

často slýchali z nejrůznějších zpravodajství ze zahraničí. Slovenský prezident v letech 1999–2004,
člen slovenského Klubu autorů literatury faktu.
A právě on již od časných dopoledních hodin pobýval v našem městě, byl přivítán na radnici i na
zámku a při slavnostním zahájení předával diplomy
a ceny svým mladým kolegům spisovatelům. Byli
jsme také svědky křtu jeho knihy fotografií „Aljaška“ (pan prezident je rovněž vášnivý fotograf), kterou věnoval městské knihovně. Odpolední literární
beseda „Niečo o mojich knihách“ byla pro všechny
přítomné neopakovatelným zážitkem. „Pan prezident se ukázal jako vynikající a zábavný vypravěč,
byla jsem jeho vystoupením skutečně nadšena“,
řekla po besedě jedna z účastnic, Mgr. Věra
(pokračování na straně 2)

Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu České republiky
Starosta města Slavkova u Brna Mgr. Petr Kostík,
podle § 15 zákona číslo 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů oznamuje:
l. Volby do Parlamentu ČR se uskuteční:
dne 2. 6. 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 3. 6. 2006 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb do Parlamentu ČR
VE VOLEBNÍM OKRSKU č. 1
je místnost pro hlasování v budově Městského
úřadu, Palackého náměstí čp. 64 (obřadní síň) pro
oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu:
B. Němcové, Bezručova, Bučovická, Dvořákova,
Hradební, Husova, Jiráskova část čp.: 829–830,
835–837, 846–847, 867, 869, 879–880, 923, 959,
1170–1172, 1178–1180, 1220–1223, 1226, Kounicova, Komenského náměstí, Lidická, Malčevského,
Malinovského, Na golfovém hřišti, Příční, Tyršova
část čp.: 331, 556, 557, 561, 563, U stadionu, Zahradní, Zborovská.
VE VOLEBNÍM OKRSKU č. 2
je místnost pro hlasování v budově Městského
úřadu, Palackého náměstí čp. 65, 1. patro (zasedací místnost), pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu:

Brněnská, Čs. Červeného Kříže,
Dvůr Rybník, Fügnerova, Koláčkovo náměstí, Kollárova, Křenovická,
Lomená, Nerudova, Palackého náměstí, Pustá, Slovákova, Špitálská, U Synagogy, Úzká, Za Branou,
Zámecká.
VE VOLEBNÍM OKRSKU č. 3
je místnost pro hlasování na Základní škole
Tyršova ulice čp. 997, pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu:
Čapkova, Čelakovského, Jiráskova část čp.: 300,
350, 355, 356, 360, 366, 367, 371–376, 378, 384,
401-403, 405,413, 442, 450, 464, 465, 468, 469,
471–474, 478, 485, 487, 490, 494, 498, 529, 565, 566,
599, 610, 616, 690, 1225, 1461, 1462, 1463, 1464,
1481, Mánesova, Pod Oborou, Pod Vinohrady, Purkyňova, Sušilova, Tylova, Tyršova část čp.: 131–133,
208, 303, 345, 346, 348, 363, 424, 427, 428, 430, 445,
446, 449, 457, 459, 466, 475, 479, 486, 503, 547, 567,
603, 655, 674, 826, 881, 882, 920, 977, 999,
1011–1016, 1025, 1034, 1085, 1094–1126, 1224,
1249, 1289, 1290, Zlatá Hora část čp,: 271, 272, 277,
291, 293, 295, 337, 377, 1227–1242, 1467.
VE VOLEBNÍM OKRSKU č. 4
je místnost pro hlasování na Základní škole Komenského náměstí čp. 495 – nová budova, pro

oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu:
Havlíčkova, Krátká, Okružní,
Slovanská, Smetanova, U Mlýna, Zlatá Hora část čp.:
1243–1246, 1348–1376.
VE VOLEBNÍM OKRSKU č. 5
je místnost pro hlasování v Domě pečovatelské
služby Polní ulice čp. 1444, II patro, místnost Klubu důchodců, pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu:
Československé armády, Foerstrova, Litavská,
Luční, Nádražní, Polní, sídliště Nádražní, Topolová,
U Splavu, U Vily.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede
dnem voleb do Parlamentu ČR hlasovací lístky. Ve
dnech voleb do Parlamentu ČR volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Mgr. Petr Kostík, starosta města

Příští číslo vyjde 1. července
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Festival válečné literatury faktu – Slavkovské memento 2006
(dokončení ze strany 1)

Kulhánková. „Jsem nesmírně ráda a dojata, že jsem
mohla vyslechnout slova tak nádherného člověka“,
doplnila ji paní Marie Miškolczyová (předsedkyně
Svazu diabetiků ve Slavkově).
Příjemnou atmosféru Čtení při svíčkách v zámecké Černé kuchyni nezměnil ani fakt, že původně avizovaný Pavel Toufar nemohl kvůli nemoci
přijet. Svým zajímavým vystoupením ho zastoupil
kronikář města Rousínova Ing. Karel Lochman, na
kterého vznesli posluchači celu řadu otázek.
Ze sobotního pokračování „Festivalu“ je třeba
zmínit účast ředitele milevského muzea Vladimíra
Šindeláře (autora téměř 14 knih) a neplánované,

o to však působivější čtení z válečného deníku otce
paní Jarmily Coufalové z Brna.
„Festival“ skončil, nezbývá než poděkovat všem
účastníkům, autorům, školám, přispěvatelům do
soutěže, sponzorům, spoluorganizátorům, návštěvníkům a začít připravovat třetí ročník Slavkovského
mementa. Svoji podporu mu slíbil pan prezident
Schuster, se kterým se vedení Historického muzea
a starosta města Slavkova domluvili na konkrétní
spolupráci v příštím roce.
Mgr. Jiří Blažek
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Zleva: Jan Hlaváček, Rudolf Schuster, Michal Filip

R. Schuster, V. Horák, P. Kostík, M. Solík

M. Miškolczyová a R. Schuster

Žáci Základní školy Tyršova se zúčastnili v rámci
festivalu válečné literatury literární soutěže, kterou
pořádá pro žáky základní a středních škol Historické
muzeum. Z naší školy jsme zaslali celkem dvanáct
žákovských prací na téma „Děti a válka“. Potěšující
informací pro nás bylo, že na prvních dvou místech
se v silné konkurenci umístili naši žáci Jan Hlaváček
a Michal Filip. Určitě pro oba bylo velkým zážitkem
setkání s bývalým prezidentem Slovenské republiky
Rudolfem Schusterem, z jehož rukou přebrali vítězné
ceny. Několik našich žáků bylo za svá literární díla
oceněno čestným uznáním.
Vladimír Soukop

Výstava květin
„Z pohádky do pohádky“
Ve čtvrtek 18. května se na slavkovském zámku uskutečnila vernisáž výstavy květinových aranžmá s názvem „Z pohádky do pohádky“, kterou pro návštěvníky a milovníky
květin (a pohádek) připravilo Historické muzeum ve spolupráci se Střední zahradnickou
školou, Středním odborným učilištěm a Učilištěm Rajhrad a Divadélkem Simsala Bim.
Všechny místnosti
prohlídkové trasy zámku byly vyzdobeny
„pohádkovými“ květinovými vazbami. Na
prohlídce zámku se
bylo možné setkat
s Makovou panenkou,
princem Bajajou nebo
Bílou paní, navštívit
Ledovou říši či Perníkovou chaloupku nebo
se na vlastní oči přesvědčit, jak se spalo
Princezně na hrášku.
Všechny pohádkové
bytosti se představily
v Historickém sále po-

četnému obecenstvu, které jim při závěrečném defilé nadšeně aplaudovalo.
Věříme, že všichni návštěvníci ocenili nejen
výkony malých i velkých
herců, ale také křehkou
krásu vystavených květin
a na chvíli se přenesli
do pohádkové říše plné
květů.
Mgr. Petr Lukas,
HM ve Slavkově u Brna
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

66. řádná schůze RM – dne 24. 4. 2006
1. RM schvaluje uzavření smlouvy o financování
v rámci dispozičního fondu INTERREG III A v JmK
na česko-rakouské hranici.
2. RM vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor v budově Palackého náměstí č.p. 126 Bonaparte
o ploše 201,2 m2, dříve užívaných jako restaurace „Josefína“ podle podmínek „Vyhlášení soutěže“ ve znění
dle přílohy se změnou lhůty pro podání nabídek na 31.
5. 2006.
3. RM bere na vědomí informativní zprávu o činnosti odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu ve Slavkově u Brna.
4. RM bere na vědomí informativní zprávu o činnosti stavebního úřadu Městského úřadu ve Slavkově
u Brna.
5. RM ukládá Městskému úřadu ve Slavkově u Brna
dále intenzivně pracovat na řešení pohledávek Města
Slavkova u Brna.
6. RM schvaluje odpisový plán Historického muzea
ve Slavkově u Brna pro rok 2006.
7. RM bere na vědomí výši úplaty za vzdělávání na
ZUŠ Františka France ve Slavkově u Brna ve školním
roce 2006/2007.
8. RM bere na vědomí zprávu o vyhlášení volných
dnů tzv. ředitelského volna na Základní škole Slavkov
u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov v době od 24. 4. do
25. 4. 2006.
9. RM bere informativní zprávu o projektu kompostárny ve Slavkově u Brna na vědomí. RM současně
ukládá Městskému úřadu ve Slavkově u Brna dále jednat s Ondřejem Bednářem, Palackého 11, Šlapanice
u Brna o možnosti pronájmu zpevněné plochy na pokraji katastru v jižní části města (dřívější hnojiště). RM
dále na návrh odboru RŽP souhlasí s navýšením počtu
kontejnerů na separovaný sběr papíru o 2 ks, a kontejnerů na sběr plastů o 1 ks.
10. RM souhlasí se zapojením Města Slavkova
u Brna do systému zpětného odběru elektroodpadů
a elektrozařízení. RM současně souhlasí s uzavřením
smlouvy o zpětném odběru elektroodpadu se společností ASEKOL s.r.o., společností ELEKTROWIN a. s.
a společností EKOLAMP s.r.o. a souhlasí s uzavřením
mandátních smluv se společností RESPONO, a.s.
11. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o zřízení
věcných břemen po pozemcích města parc. č. 63; 64;
96/2 a 165 vše v k.ú. Slavkov u Brna se společností
E.ON Distribuce, a.s.
12. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o zřízení
věcných břemen po pozemcích města parc. č. 525/1;

562 a 563 vše v k. ú. Slavkov u Brna se společností
E.ON Distribuce, a. s.
13. RM bere zápis č. 1/2006 z jednání komise pro
výstavbu města Slavkova u Brna na vědomí.
14. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy
s firmou Pavel Čáslava – ČÁSLAVA-STAV, Masarykova 31, 602 00 Brno, IČ 15240720 na pronájem části pozemku p. č. 1784/256 – ostatní plocha a části pozemku
p. č. 1784/87 – ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna za
účelem umístění zařízení staveniště. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu 25 Kč za m2 a započatý kalendářní rok. Současně RM ukládá odboru IR zpřesnit výměru pronajatých pozemků před uzavřením nájemní
smlouvy.
15. RM nedává souhlas Ing. Jaroslavu Breburdovi,
Palánek 158, 682 01 Vyškov k prodeji grilovaných kuřat na parkovišti Boženy Němcové ve Slavkově u Brna.
16. RM po projednání žádosti občanů nepovolit letní posezení před pizzerií Vittorio v ulici Úzká ve Slavkově u Brna nedává souhlas k povolení letního posezení před pizzerií Vittorio v ulici Úzká ve Slavkově
u Brna.
17. RM odkládá rozhodnutí o žádosti GOLF
INVEST AUSTERLITZ, a. s. ve věci schválení záměru
na dostavbu zázemí golfového hřiště.
18. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy
s paní Jitkou Hrabovskou, sídliště Nádražní 1181, Slavkov u Brna na pronájem části pozemku parc. č. 2690/1
v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 80 m2, označené jako
zahrádka č. 7, s ročním nájemným ve výši 112 Kč.
19. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy
s manželi Josefem a Marií Stehlíkovými, Polní 1335,
Slavkov u Brna na pronájem části pozemku
parc. č. 2690/1 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 85 m2,
označené jako zahrádka č. 36, s ročním nájemným ve
výši 119 Kč.
20. RM doporučuje ZM dát souhlas k nabytí pozemku parc. č. 3073/28 - díl „j“ o výměře 1 m2 z vlastnictví společnosti A+R, s.r.o., sídlem Jirny 353, PSČ
250 90, IČ: 26746000 do vlastnictví Města Slavkov
u Brna formou bezúplatného převodu.
21. RM rozhodla o uzavření dodatku č. l ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 3/2006 uzavřené s firmou Modrá pyramida stavební spořitelna a. s., Běle-

Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ
nabízí
předprodej vstupenek na koncerty vážné hudby, které se uskuteční na zámku ve Slavkově
v rámci Mezinárodního hudebního festivalu
13 měst Concentus Moraviae
- pátek 9. 6. 2006 v 19.30 hod. v Historickém sále zámku
koncert ve spolupráci s Polským institutem v Praze Collegium Marianum, Solamente Naturali
Jana Semerádová – umělecká vedoucí, Ardente Sole, Romana Agnel – umělecká vedoucí
cena vstupenky: dospělí 140 Kč, studenti, důchodci, ZTP 70 Kč)
- úterý 20. 6. 2006 v 19.30 hod. v Historickém sále zámku
koncert ve spolupráci s Institutem Cervantes, Jordi Savall – viola da gamba, Rolf Lislevand – teorba
„Anděl a ďábel“, M. Marais, A. Forqueray
cena vstupenky: dospělí 300 Kč, studenti, důchodci, ZTP 150 Kč)
• internet pro veřejnost za 30,- Kč/hod. • faxové služby • služby DHL
Otevírací doba IRC Austerlitz:
květen
úterý–neděle
9.00–17.00 hod.
červen–srpen
pondělí–neděle 9.00–18.30 hod.
Kontakt:

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

hradská 128, 121 21 Praha, obsahujícím změnu velikosti pronajatých ploch, úpravu jejich dispozice a s tím
související změnu výše nájmu.
22. RM rozhodla o uzavření dodatku č. l ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2/2006 uzavřené s firmou NATMAL s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno,
obsahujícím změnu velikosti pronajatých ploch, úpravu
jejich dispozice a s tím související změnu výše nájmu.
23. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na
pronájem místnosti č. 223 o výměře 16,38 m2 v objektu pronajímatele na poliklinice Slavkov u Brna, č. p.
324 ul. Tyršova, s panem Pavlem Krčmářem, bytem
Polní 1327, Slavkov u Brna, pro účely rehabilitačních
masáží za cenu 900 Kč/m2/rok, a to s účinností od 1. 6.
2006.
24. RM souhlasí s ukončením pronájmu nebytových
prostor v objektu pronajímatele Palackého nám. 89,
Slavkov u Brna, (smlouva o nájmu nebytových prostor
ze dne 1. 4. 1997 ve znění pozdějších dodatků na pronájem dvou kanceláří o celkové výměře 31 m2 a smlouva č. 2/2004 ze dne 30. 4. 2004 ve znění pozdějších dodatků na pronájem skladovacích prostor o výměře
79,05 m2) dohodou ke dni 30. 4. 2006 za podmínky
úhrady nájemného za měsíce leden – duben 2006 a vyúčtování služeb spojených s nájmem prostor za rok
2005 v celkové výši 42 039,97 Kč před podpisem dohody o ukončení, nejpozději však do 30. 4. 2006.
25. RM rozhodla o uzavření smlouvy o pronájmu
nebytových prostor v budově Koláčkovo náměstí č.p.
727, kanceláře č. 214 o ploše 70,0 m2 s firmou DINAHITEX spol. s r.o., Ždánská 987, 685 01 Bučovice, za
roční nájemné ve výši 1000 Kč/m2 na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
26. RM souhlasí s úpravou schváleného plánu podnikatelské činnosti města pro rok 2006.
27. RM rozhodla o rozšíření plochy nebytových prostor pronajímaných Finančnímu ředitelství v Brně,
nám. Svobody 4, 602 00 Brno o 62,2 m2 ve II. NP části Panského domu, Palackého nám. 89, 684 01 Slavkov
u Brna na dobu určitou do 31. 12. 2020, za cenu
1000 Kč/m2/rok pro kancelářské plochy a 530 Kč
/m2/rok pro ostatní plochy, s inflační doložkou. RM
současně ukládá Městskému úřadu ve Slavkově u Brna
zajistit výběrové řízení na provedení potřebných stavebních úprav v pronajímaných prostorách.
28. RM odkládá rozhodnutí o žádosti obchodní společnosti ORIONREAL, s. r. o. ve věci součinnosti Města Slavkova u Brna při pořádání výstavy vín GRAND
PRIX AUSTERLITZ 2006.
29. RM souhlasí se zapojením Města Slavkova
u Brna do akce CYKLOJAZDA HISTÓRIE 2006. RM
současně souhlasí s použitím znaku města pro prezentaci uvedené akce.
30. RM bere na vědomí dopis k pořádání 14. ročníku Běhu Terryho Foxe 2006 ve Slavkově u Brna.
31. RM rozhodla o uzavření smlouvy o pronájmu
nebytových prostor v budově Koláčkovo náměstí č. p.
727, kanceláře č. 212 o výměře 17,30 m2 s firmou
PROVIDENT FINANCIAL s.r.o., Olbrachtova 9/2006,
140 00 Praha 4, IČ: 25621351, za roční nájemné ve
výši 1000 Kč/m2, s inflační doložkou, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 1. 6.
2006.
32. RM rozhodla o uzavření smlouvy o pronájmu
nebytových prostor v budově Koláčkovo náměstí č.p.
727, kanceláře č. 211 o výměře 50,60 m2 s paní Boženou Kováčovou, Tyršova 31, 683 01 Vyškov, IČ:
48904392 za roční nájemné ve výši 1000 Kč/m2, s inflační doložkou, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
3 měsíce, s účinností od 1. 7. 2006.
33. RM souhlasí s použitím znaku Města Slavkova
u Brna k účelům propagace při mezinárodních automobilových závodů do vrchu 1°Slavkovské serpentiny AZ
Servis Seat 2006, který se koná ve dnech 19. a 20. 8.
2006.
34. RM neakceptuje nabídku Asociace nositelů legionářských tradic na propagaci Města Slavkova
u Brna v magazínu JOURNAL.
35. RM neakceptuje nabídku společnosti KOMPAKT na propagaci Města Slavkova u Brna v připravované publikaci.
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67. řádná schůze RM – dne 2. 5. 2006
1. RM ukládá Městského úřadu ve Slavkově u Brna
podat rozklad proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci Napoleonské expozice. RM současně předkládá tuto zprávu v jednání 15. mimořádného
zasedání ZM jako informaci.
2. RM odkládá rozhodnutí o žádosti o zřízení věcných
břemen po pozemcích města – přípojka VN 22 kV a přípojka VTL plynovodu pro stavbu Zemědělského lihovaru
ve Slavkově u Brna a současně ukládá komisi pro životní
prostředí zpracovat stanovisko k záměru výstavby zemědělského lihovaru ve Slavkově u Brna s termínem plnění
do 12. 5. 2006 do 12.00 hod.
3. RM vyhovuje žádosti obchodní společnosti
ORIONREAL, s.r.o. ve věci součinnosti Města Slavkova u Brna při pořádání výstavy vín GRAND PRIX
AUSTERLITZ 2006 a souhlasí s využitím zvýhodněné
sazby pronájmu společenských sálů v objektu Bonaparte; použitím znaku města Slavkova u Brna v tiskových
materiálech souvisejících s touto akcí; uvedením této
akce v materiálech města, popř. i odkaz na webových
stránkách; uvedením této akce na tiskových a reklamních materiálech, které budou vydané v souvislosti
s propagací Napoleonských dnů ve Slavkově u Brna;
uvedením Města Slavkova u Brna jako partnera této
akce; zařazením ceny Rady města ve Slavkově u Brna
jako oficiálního ocenění.
4. RM projednala návrh financování Napoleonských
dnů ve Slavkově u Brna v roce 2006 a současně doporučuje, aby Napoleonské dny 2006 byly koncipovány jako
pouze jednodenní akce, a to v sobotu 12. 8. 2006.
5. RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy
o účelovém pronájmu nákladního vozidla Renault Midlum mezi TSMS a společností G.B.A. s.r.o., se sídlem Na
Lysině 25, 147 00 Praha 4, IČ: 25714848, v ceně
1 984 500 Kč; způsob financování pořízení tohoto vozidla
dle návrhu v této zprávě; uzavření Dohody o partnerství
v projektu Čisté Město mezi TSMS a společností G.B.A.
s.r.o.
6. RM bere na vědomí oznámení Státního fondu rozvoje bydlení o příslibu dotace na výstavbu tří nájemních
bytů na akci „Stavební úpravy objektu ul. Fügnerova
č. p.109, Slavkov u Brna – na parc. č. 938 v kat. území
Slavkov u Brna“ ve výši 1 650 000 Kč a doporučuje ZM
rozhodnout o realizaci záměru.
7. RM doporučuje ZM schválit zařazení akce „Poliklinika, ul. Malinovského č. p. 288, výměna oken a vchodových dveří“ do plánu s realizací v roce 2006. RM doporučuje ZM schválit financování výměny oken a vchodových
dveří v budově polikliniky Malinovského č. p. 288 prostřednictvím bankovního úvěru nebo jiného bankovního
produktu s dobou splácení do 2 let. RM ukládá MěÚ
zpřesnit náklady uvedené stavební akce do jednání ZM.
8. RM po projednání informativní zprávy „Projektová
dokumentace obytné zóny Zelnice“ rozhodnutí ve věci
přijetí usnesení odkládá a ukládá komisi pro výstavbu projednat uvedený materiál.
9. RM dává souhlas k uzavření dodatku č. 1 na prodloužení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku
p.č. 2713/1 – ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o velikosti 2600 m2 uzavřené s firmou SILNICE BRNO, spol.
s r.o., Vídeňská 104, 61900 Brno, IČ: 41603281 na dobu
určitou do 31. 5. 2014. Nájemné za každý kalendářní rok
ve výši 30 000 Kč bude splatné do konce února příslušného kalendářního roku.
10. RM po projednání zprávy „Směrnice k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“ bere její změnu na vědomí a směrnici schvaluje.
11. RM souhlasí s uzavřením provozu Mateřské školy
Zvídálek ve Slavkově u Brna v době hlavních prázdnin
v termínu od 17. 7. do 13. 8. 2006. RM současně RM souhlasí s vybíráním poměrné části úplaty v měsíci červenci
a srpnu pouze za děti, které budou docházet do Mateřské
školy Zvídálek ve Slavkově u Brna.
12. RM doporučuje ZM navrhnout tyto občany Slavkova u Brna jako přísedící pro Okresní soud ve Vyškově:
Mgr. Romana Derková, Bc. Lenka Stránská, Mgr. Zdeňka
Zukalová, Mgr. Pavel Nosek. RM doporučuje ZM uložit
MěÚ vyžádat pro navržené občany okresním soudem požadované dokumenty (lustrační osvědčení a výpis z rejstříku trestů).
13. RM projednala zprávu o činnosti Informačního Regionálního Centra Austerlitz za období od 1. 1. do 31. 3.
2006.

14. RM schvaluje program 15. mimořádného zasedání
ZM.
15. RM bere na vědomí stanovisko starosty města
Újezd u Brna ve věci vztahů uvnitř o.p.s. Nadace Mohyla
míru – Austerlitz.
16. RM schvaluje poskytnutí příspěvku na „IX. konferenci doby popelnicových polí a doby halštatská“ ve výši
2000 Kč z kapitoly propagace města.
17. RM rozhodla o uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově Koláčkovo náměstí č. p. 727,
kanceláře č. 214 o ploše 70,0 m2 s firmou Sarda MedTech,
s.r.o., Vídeňská 56a, 639 00 Brno, IČ: 27685691, za roční
nájemné ve výši 1000 Kč/m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1. května 2006.
18. RM schvaluje uzavření smlouvy s firmou Pavel Čáslava – Čáslava-Stav, soukromá stavební firma, Úzká 669,
684 01 Slavkov u Brna se sídlem firmy Masarykova 31,
656 22 Brno na akci „Rekonstrukce ZŠ Komenského“.
19. Tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák informoval členy RM o dopise z Ministerstva dopravy, ve kterém je uvedeno, že v souvislosti se zavedením bodového systému
a dalších legislativních změn obdrží město finanční dotaci na technické a personální vybavení.
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Změna telefonního čísla
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského
kraje, Požární stanice ve Slavkově u Brna
oznamuje občanům, že došlo ke změně tel.
čísla. Nové tel. číslo je: 950 643 111.
Tísňové volání pro ohlášení požárů a jiných
mimořádných událostí zůstává stejné, a to 150.
nprap. Hrabovský Bohumír
velitel požární stanice Slavkov u Brna

Oprava
V minulém čísle zpravodaje bylo zveřejněno
na titulní straně telefonické spojení na nové
pracoviště Úřadu práce ve Slavkově u Brna.
Došlo k chybnému zveřejnění telefonního čísla
spojovatelky. Správné telefonní spojení:
Spojovatelka
Fax SSP
Fax zprostředkování

544 423 561
544 423 566
544 423 577
Ing. Jiří Čtvrtníček

15. mimořádné zasedání ZM – dne 15. 5. 2006
1. Členové ZM a vedení Historického muzea ve
Slavkově u Brna detailně diskutovali o návrhu programu a rozpočtu Napoleonských dnů 2006 (pořádat akci
jako jednodenní nebo dvoudenní, dotace z JMK, dofinancování akce městem Slavkov u Brna, výše vstupného aj.). Následně ZM přijalo toto usnesení: ZM bere na
vědomí programovou skladbu Napoleonských dnů 2006
dle navrženého schématu. Současně ZM schvaluje rozpočet na pořádání akce Napoleonské dny 2006 ve výši
500 000 Kč v případě, že město Slavkov u Brna získá
dotaci z JMK. ZM souhlasí s přijetím dotace z JMK
v případě, že bude tato schválena. ZM schvaluje cenu
vstupného ve výši max. 35 Kč/osobu/den. ZM doporučuje Historickému muzeu ve Slavkově u Brna, aby Napoleonské dny 2006 byly koncipovány jako pouze jednodenní akce, a to v sobotu 12. 8. 2006.
2. Členové ZM, zástupci investora Trinity Investment, a. s. a předsedové komisí RM pro výstavbu a životní prostředí dlouze a podrobně diskutovali o záměru
výstavby zemědělského lihovaru ve Slavkově u Brna
(dopravní zatížení, silniční napojení, vliv stavby a jejího provozu na životní prostředí, počet nových pracovních míst aj.). Následně ZM přijalo toto usnesení: ZM
nesouhlasí s realizací investičního záměru stavby zemědělského lihovaru ve Slavkově u Brna. ZM nedává
souhlas k prodeji pozemku parc. č. dle PK 1713/8 o výměře 41 m2 z majetku města do vlastnictví Trinity Investment, a.s., se sídlem Na Žertvách 2230/44, Praha 8,
IČ: 261 92 420 za kupní cenu 300 Kč/m2. ZM nesouhlasí se zřízením předkupního práva k pozemkům
parc. č. dle PK 1847/2; 1851/2; 3550/2 vše v k. ú. Slavkov u Brna pro Trinity Investment, a. s., se sídlem Na
Žertvách 2230/44, Praha 8, IČ: 261 92 420. ZM si vyhrazuje rozhodnutí o pronájmu pozemků parc. č. dle PK
1847/2, 1851/2, 3550/2 vše v k.ú. Slavkov u Brna pro
Trinity Investment, a. s., se sídlem Na Žertvách
2230/44, Praha 8, IČ: 261 92 420, a nedává k pronájmu
těchto pozemků uvedené společnosti souhlas.
3. ZM schvaluje úpravy schváleného rozpočtu Města
Slavkova u Brna pro rok 2006.
4. ZM na základě výsledků projednání s dotčenými
orgány státní správy a ostatními známými účastníky
projednání a na základě výše citovaného posouzení
NOÚP schvaluje v souladu s ustanovením § 20 zákona
č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
Zadání změny č. III ÚPN SÚ Slavkov u Brna, zpracovaný odborem ŽP MěÚ ve Slavkově u Brna v únoru
2006. ZM souhlasí, aby Návrh změny č. III ÚPN SÚ
Slavkov u Brna vypracoval zpracovatel platného územního plánu Ing. arch. Václav Zemánek, CSc., autorizovaný architekt, Kohoutova 16, Brno.
5. ZM dává souhlas k požádání a přijetí státní dotace
ministerstva kultury z Programu regenerace MPR
a MPZ ve výši 580 000 Kč. ZM dává souhlas k rozdělení přislíbené dotace z Programu. ZM dává souhlas k poskytnutí příspěvku z rozpočtu města ve výši 127 000 Kč

jako podíl k dotaci z Programu regenerace MPZ a MPR
pro Římskokatolickou farnost Slavkov u Brna na opravu hřbitovní kaple sv. Jana Křtitele se špitálem v ulici
Špitálská ve Slavkově u Brna.
6. ZM schvaluje zařazení akce „Poliklinika, ul. Malinovského č. p. 288, výměna oken a vchodových dveří“
do plánu s realizací v roce 2006 v celkové ceně díla do
částky 700 000 Kč včetně 19 % DPH. ZM schvaluje financování výměny oken a vchodových dveří v budově
polikliniky Malinovského č. p. 288 prostřednictvím
bankovního úvěru nebo jiného bankovního produktu
s dobou splácení do 2 let.
7. ZM nesouhlasí se zahájením nezbytných kroků
potřebných k přijetí dotace na akci: „Stavební úpravy
objektu ul. Fügnerova č. p. 109, Slavkov u Brna – na
parc. č. 938 v kat. území Slavkov u Brna“.
8. ZM schvaluje financování podílu města k dotaci
z Programu ZAD akce: „Slavkov u Brna, Zámek (hl. budova), postupná obnova fasád aj.“ formou půjčky z Fondu obnovy ve výši 450 000 Kč. Půjčka bude splatná ve
dvou rozpočtových obdobích, tj. v roce 2007 a 2008.
9. ZM dává souhlas k uzavření smluv s Jihomoravskou plynárenskou, a. s., Plynárenská 499/1, 657 02
Brno, IČ: 49970607, a to smlouvy kupní, jejímž předmětem je koupě ideální 44/100 movité části rozvodného
plynárenského zařízení za dohodnutou cenu celkem
600 000 Kč, smlouvy darovací, jejímž předmětem je dar
ideální 56/100 movité části rozvodného plynárenského
zařízení v hodnotě 755 737 Kč, dohody o narovnání, dle
které se strany dohodly, že s ohledem na úspěšné projednání převodu plynárenského zařízení vybudovaného
nebo nabytého obcí přešlo toto do vlastnictví Jihomoravské plynárenské, a. s.
10. ZM schvaluje uzavření smlouvy o účelovém pronájmu nákladního vozidla Renault Midlum mezi TSMS
a společností G.B.A. s.r.o., se sídlem Na Lysině 25,
147 00 Praha 4, IČ: 25714848, v ceně 1 984 500 Kč,
způsob financování pořízení tohoto vozidla dle návrhu
v této zprávě, uzavření Dohody o partnerství v projektu
Čisté Město mezi TSMS a společností G.B.A. s.r.o.
11. ZM dává souhlas k nabytí pozemku parc.
č. 3073/28 – díl „j“ o výměře 1 m2 z vlastnictví společnosti A+R, s.r.o., sídlem Jirny 353, PSČ 250 90, IČ:
26746000 do vlastnictví Města Slavkov u Brna formou
bezúplatného převodu.
12. ZM navrhuje tyto občany Slavkova u Brna jako
přísedící pro Okresní soud ve Vyškově: Mgr. Romana
Derková, bytem Polní 1444, Slavkov u Brna, Bc. Lenka
Stránská, bytem Slovanská 1092, Slavkov u Brna,
Mgr. Zdeňka Zukalová, bytem Zlatá Hora 1240, Slavkov u Brna, Mgr. Pavel Nosek, bytem Zlatá Hora 1371,
Slavkov u Brna. ZM ukládá MěÚ vyžádat pro navržené
občany okresním soudem požadované dokumenty (lustrační osvědčení a výpis z rejstříku trestů).
13. ZM souhlasí s podporou pořádání 14. ročníku
Běhu Terryho Foxe ve Slavkově u Brna.
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První etapa protipovodňových opatření
Již v roce 2002 schválilo zastupitelstvo města zastavovací plán výstavby rodinných domů na
Zelnicích.
Následné povodně v tomto roce donutily odpovědné ministerstvo k přehodnocení výpočtu
při spadu dešťových vod. Při kontrole toku Litavy na katastrálním území města Slavkova
u Brna bylo Povodím Moravy zjištěn nevyhovující profil koryta především svojí velikostí, ale
také letitými nánosy. Proto Město Slavkov
u Brna nedostalo souhlas k započetí schváleného záměru výstavby.
Neprodleně jsme započali s jednáním v Uherském Hradišti na příslušném závodě Povodí Moravy. V následujícím roce jsme zadali zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na
rekonstrukci řeky Litavy. V rámci přípravy bylo
jednáno s majiteli pozemků sousedících s tokem.
Ne všichni pochopili záměr ochránit svoje, ale
i další nemovitosti, ať stavby či pozemky. Po složitých jednáních byla dokumentace pro územní
řízení přepracována a bylo požádáno o vydání
územního rozhodnutí.
Tato akce představuje celkovou rekonstrukci
koryta Litavy na lichoběžníkový profil s šířkou

Oznámení o rozšíření
úředních hodin
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Městského úřadu ve Slavkově se omlouvá občanům – zájemcům o provedení změny na registru
vozidel za problémy, které vznikly kumulací
květnových státních svátků na úřední dny
a dlouhodobou nemocí pracovnice registru vozidel. Jako opatření ke zlepšení situace byly rozšířeny úřední dny i o úterý (8–13 hod.) a věříme,
že se stav na tomto úseku stabilizuje během jednoho měsíce a odbor bude schopen opět poskytovat služby motoristické veřejnosti na úrovni,
na kterou byla v posledních letech zvyklá. Žádám občany o určitou míru shovívavosti a děkuji za pochopení tohoto stavu s tím, že se jedná
o přechodnou záležitost.
Pavel Lasovský
vedoucí odboru dopravy a SH

V˘bûrové ﬁízení na pronájem
nebytov˘ch prostor
Město Slavkov u Brna oznamuje, že po dohodě se společností PRELAX spol. s r.o., druhým
spoluvlastníkem budovy č.p. 126 na Palackého
nám. (centrum Bonaparte), vyhlašuje výběrové
řízení na pronájem nebytových prostor bývalé
restaurace Josefína v této budově. Podrobnosti
výběrového řízení lze získat na úřední desce
městského úřadu, na webových stránkách města, popř. na odboru bytového a tepelného hospodářství městského úřadu.
odbor BTH

ve dně 6 m a sklony svahů 1:2 při výšce hrází 4,0
m. Byla vypracována dokumentace stavby, která
byla projednána v územním řízení a následně
povolena vodoprávním úřadem s termínem zahájení stavby v květnu 2006 a dokončením stavby
do konce roku 2006. Do června 2007 bude dokončena i výsadba doprovodné zeleně.
Stavba bude prováděna v úseku od jezu Šestisplav, který bude rovněž opraven, až k mostu na
obchvatu za rybníkem. Koryto Litavy se bude
rozšiřovat směrem k městu, současně bude přeloženo koryto toku Prostředníček, bude vybudována nová zavazující oddálená pravobřežní protipovodňová hráz v prostoru „Bažantnice“.
Stávající přemostění lávkami bude odstraněno
a nahrazeno novými. Pro inundaci a retenci vody
bude využit prostor Velkého rybníka, Bažantnice, mokřadů Šámy a bude vybudována plocha
biokoridoru za areálem bývalého cukrovaru.
Hlavním cílem pro včlenění nových úprav do
krajiny bylo zachování stávajících porostů s tím,
že na ochranných hrázích a v jejích těsné blízkosti mohou porosty bezpečnost hrází ohrozit,
proto budou odstraněny a nahrazeny novou výsadbou ekologicky stabilními porosty s různým
výškovým a prostorovým uspořádáním. V prostoru mezi Litavou a rybníkem bude stávající
zeleň maximálně respektována.
Při stavbě dojde k velkému přesunu zeminy
40 tis. m3 (výkopy a násypy). Doprava bude vedena podél Litavy, převážně na pravém břehu
tak, aby dopravní zatížení místních a státních
komunikací nebylo nadměrné.
Touto rozsáhlou a společensky významnou
stavbou „Zkapacitnění koryta řeky Litavy“ bude
zvýšen rozsah chráněného území o 134 ha, počet chráněných obyvatel 1341 osob a bude
ochráněn majetek v hodnotě cca 1200 mil. Kč.
Mgr. P. Kostík a odbor ŽP-Vodoprávní úřad

Rozvodněná Litava.

Cesta pohádkovým lesem
Dům dětí a mládeže ve Slavkově
u Brna ve spolupráci s firmou Slafpark pořádá ke Dni dětí v sobotu
3. června Cestu pohádkovým lesem.
Průběžný start je od 10 do 12.30 hodin na
konci Jiráskovy ulice. Startovné 10 Kč (pouze dítě). Cesta na střelnici bude plná pohádek
a úkolů, které budou děti plnit. Pokud se jim
to podaří, bude je čekat sladká odměna. Od
13.00 hod. na střelnici připravila firma Slafpark zábavné odpoledne nejen pro děti, ale
i jejich rodiče. Čekají na ně různé soutěže,
skákací hrad a bohaté občerstvení.
(so)

Letní tábor pro děti
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna
nabízí poslední volná místa na LETNÍ
TÁBOR pro děti v termínu 12.–23. 7. 2006.
Místo: „Kamínka“ Roštín (okr. Kroměříž).
Cena: 3200 Kč na dítě, v ceně ubytování, 5x
denně strava + pitný režim, vstupné (výlety,
koupaliště), doprava, pomůcky, odměny.
Bližší informace přímo v DDM Komenského nám 495, Slavkov u Brna nebo telefonicky: 544 221 708.
(so)

Oznámení – digitalizace k. ú. Slavkov u Brna
Město Slavkov u Brna oznamuje, že bude
zahájeno řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v katastrálním území Slavkov u Brna (obec Slavkov u Brna).
Obnovený katastrální operát (nový soubor
geodetických informací a soubor popisných informací) v souladu se zněním § 16 odst. 1 zákona ČNR č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí
České republiky (katastrální zákon) v platném
znění bude vyložen k veřejnému nahlédnutí
v zasedací místnosti Městského úřadu ve
Slavkově u Brna, Palackého nám. 65 v období
od 26. 6. 2006 do 11. 7. 2006 vždy v pondělí
a ve středu od 13.00 do 17.00 hodin; v úterý,
ve čtvrtek a v pátek od 8.00 do 13.00 hodin.
Po celou dobu vyložení se mohou vlastníci
a jiní oprávnění seznamovat s výsledky obnovy
katastrálního operátu. Ve stejné době a ještě ve
lhůtě 15 dnů od skončení vyložení obnoveného
katastrálního operátu mohou proti jeho obsahu
podat námitky. Námitky lze podat pouze písemně, a to u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov, II.
odboje 1, 682 01 Vyškov (poštou nebo v podatelně).
Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057, Svûtla Häringová, Slovanská 615, Jan Hudec, Tyr‰ova
1108, Eva Janková, Su‰ilova 412, Mgr. Jana Jelínková, Komenského nám. 330, Radoslav Lánsk˘,
Polní 1326, Zdenûk Novák, Buãovická 168, Zdenûk Pavlík, Dvoﬁákova 864, Mgr. Jaromír Pytela,
Brnûnská 120, Mgr. Vladimír Soukop, Zlatá Hora 1370.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

Upozorňujeme, že v souladu s § 55 odst. 4
vyhlášky č.190/1996 Sb v platném znění, kterou se provádí zákon č.265/1992 Sb. o zápisech
vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a katastrální zákon, neúčast vlastníků
a jiných oprávněných na řízení o námitkách
a námitky, u nichž nebyla prokázána oprávněnost, nejsou překážkou pro vyhlášení platnosti
obnoveného katastrálního operátu.
Obnovený katastrální operát nabude
a dosavadní katastrální operát pozbude platnosti dnem 28. 7. 2006, pokud nebudou proti
jeho obsahu ve stanovené lhůtě podány námitky, nebo bude o námitkách pravomocně rozhodnuto. Jestliže by o některých námitkách nebylo pravomocně rozhodnuto, může katastrální
úřad vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu pouze za předpokladu, že tuto okolnost vyznačí v katastru.
(mú)

Zápis do mateﬁské ‰koly
Zápis do Mateřské školy Zvídálek ve
Slavkově u Brna na školní rok 2006/2007
se koná ve dnech 5. a 6. června 2006.
Rodiče, přijďte si vyzvednout žádosti
o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
a evidenční listy do Mateřské školy Zvídálek na Koláčkově náměstí.
Eva Jurásková, ředitelka školy
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Koupaliště: otevíráme v sobotu 27. května
Otevírací doba koupaliště:

Vstup po celý víkend 27. a 28. května ZDARMA

ãerven, ãervenec a srpen – dennû: 9–19 hod.
V pﬁípadû nepﬁíznivého poãasí zavﬁeno!
Tel. koupali‰tû: 544 221 788.
Tel./fax TSMS: 544 221 302.
TSMS
(pro skupiny s pedagogick˘m dozorem v ãervnu
moÏno po dohodû sleva hromadného vstupu)

Foto: R. Lánský

Ceník vstupného na koupali‰ti ve Slavkovû u Brna v roce 2006

Vstupné na koupaliště

U permanentek po 15. hodinû 1/2 vstupu.

Obyãejné
vstupné
Dospûlí
MládeÏ do 18 let,
dÛchodci
Dûti pﬁed‰k. vûku

Základní
(celodenní)
50 Kã

po 15. h

35 Kã
15 Kã

30 Kã
5 Kã

40 Kã

Předplatné – permanentky

aneb Jak ušetřit více než 70 % na vstupném
Poãet Sleva
vstupÛ %
90
60
30
20
10

50
40
30
20
10

100 %
4500
3000
1500
1000
500

Dospûlí
à 50 Kã
po slevû Kã tj. 1 vstup
2250
25
1800
30
1050
35
800
40
450
45

MládeÏ
à 35 Kã
100 % po slevû Kã tj. 1 vstup
3150
1575
17,50
2100
1260
21
1050
735
24,50
700
560
28
350
315
31,50

Změny v nájemních vztazích od dubna letošního roku
Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, upravuje postup při jednostranném zvyšování nájemného z bytu, nabyl účinnosti dne 31. března 2006.
• nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající
trojnásobku měsíčních plateb nebo nedoplnil
peněžní prostředky na účtu sloužícím jako
kauce
• nájemce má dva nebo více
bytů, vyjma případů, kdy na
něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden
byt
• nájemce neužívá byt bez vážných důvodů vůbec nebo jen
občas
• jde o byt (dům) zvláštního určení a nájemce
není zdravotně postižená osoba.
Novela občanského zákoníku ukládá nájemci písemně oznámit pronajímateli veškeré změny v počtu osob, které žijí s nájemcem
v bytě, a to do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Pokud nájemce tuto povinnost nesplní ani do jednoho měsíce, považuje se to za
hrubé porušení povinností.
Od 31. 3. 2006 se změnily také některé
podmínky přechodu nájmu. Beze změny zůstává, že jestliže nájemce zemře či opustí trvale společnou domácnost, stávají se nájemci
Poznámka

Tento zákon se nevztahuje na nájemné
v bytech, jejichž výstavba byla povolena po
30. červnu 1993 a na jejichž financování byla
obcím poskytnuta dotace, a to po dobu platnosti podmínek poskytnuté dotace (byty v domech
postavených Městem Slavkov u Brna na ul. Litavská) a dále v bytech zvláštního určení (Dům
s pečovatelskou službou ve
Slavkově u Brna), jejichž výstavba byla povolena před
30.červnem 1993.
Nájemné lze jednostranně
zvýšit poprvé až od 1. 1. 2007.
Oznámení pronajímatele o jednostranném zvýšení nájemného
musí mít písemnou formu a musí obsahovat
zdůvodnění, že výše nájemného byla stanovena
na základě maximálního přírůstku měsíčního
nájemného. Postup stanovení cílových hodnot
měsíčního nájemného je uveden v příloze zákona. Povinnost platit zvýšené nájemné vzniká
nejdříve prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po uplynutí 3 kalendářních měsíců
od jeho doručení nájemci.
Novela občanského zákoníku, která přináší
důležité změny do práv a povinností nájemců
bytů nabyla účinnosti od 31. 3. 2006. Jednou
z hlavních novinek je, že pronajímatel může
vypovědět nájem bez přivolení soudu. Jedná
se o pět taxativně vyjmenovaných případů:
• nájemce, nebo ti, co s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy
v domě

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 19.
června. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl strany formátu A4. U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti
zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Vaše příspěvky zasílejte,
prosím, e-mailem, popř. na disketě.
(red)

jeho děti, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, kteří prokáží, že s ním žili v den jeho smrti (opuštění domácnosti). Vnuci musí žít s nájemcem
ve společné domácnosti po dobu tří let. O výjimce může rozhodnout jedině soud. Na druhy
a družky a na další osoby splňující podmínky
zákona, které se do bytu nastěhují po 31. 3.
2006, může přejít nájem pouze tehdy, jestliže
se na tom nájemce a pronajímatel písemně dohodli.
•
Zákon č. 440/2005 Sb., o nájmu a podnájmu
nebytových prostor, jako úplné znění zákona
č. 116/1990Sb., po změnách, poslední změna
byla provedena zákonem č. 360/2005 Sb.
Vymezuje blíže pojem nebytových prostor
pro účely tohoto zákona. Oproti dříve platnému
znění zavádí povinnost, že pokud se jedná
o nájem sjednaný k účelu podnikání, musí
nájemní smlouva mimo jiné obsahovat údaj
o předmětu podnikání v provozovně, umístěné v pronajatém nebytovém prostoru. Hodlá-li
nájemce změnit předmět podnikání a ovlivní-li
tato změna podstatným způsobem využití nebytových prostor, je povinen toto oznámit pronajímateli a vyžádat si jeho předchozí písemný souhlas, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
Dojde-li ke změně vlastnictví budovy nebo nebytového prostoru není nájemce ani pronajímatel oprávněn z tohoto důvodu nájem vypovědět,
pokud není dohodnuto jinak. I v řadě dalších
ustanovení o výpovědi nájmu, výpovědní lhůtě,
ukončení nájmu, zániku atd., je řešení, které
platí v případě „není-li dohodnuto jinak“.
Ing. Jarmila Pechová
MěÚ, odbor bytového a tepelného hospodářství
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Bude ve Slavkově chemický kombinát, který svou velikostí
a objemem výroby nemá v daném oboru u nás obdoby?
Plány jsou hotové včetně posouzení vlivu na životní prostředí. Kladně se vyjádřil krajský
úřad, Povodí Moravy. Závod má stát v západní průmyslové zóně za objektem ACHP mezi tokem Litavy a železniční tratí na ploše 11,5 ha. Hlavním produktem bude výroba biopaliv pro
přidávání do pohonných hmot. Je to záměr EU, snížení výroby paliv z ropy a snížení jejich ceny.
Technologie bude zaměřena na výrobu bioetanolu fermentací a kvašením z pšeničného škrobu.
Hlavní výrobky: líh, lepek, síra, hnojivo. Z odpadních látek bude vyráběn spalováním bioplyn
na výrobu energie, elektrárna přímo v energobloku závodu.
Výroba s mnoha riziky znečišťování prostředí a možností havárie. Při výrobě bioplynu je
prostředí charakterizováno jako potenciálně výbušné. Se vzduchem tvoří výbušnou směs. Hlavní
složkou bioplynu je metan. Plynojem je opatřen
pojistkou pro odvedení přebytků bioplynu do atmosféry spalováním – „vysokotlaká pochodeň“.
Plyn projde odsiřováním (odstranění sirovodíku).
Přebytek elektrické energie bude odváděn do sítě.
Další havarijní rizika při výrobě: obilní
prach, samovznícení pšenice, mletí (explozivní
prach se vzduchem), páry etanolu jako hořlaviny
I. třídy, únik této těkavé látky nelze zcela odstranit. Rovněž benzin natural 95, kterým bude líh denaturován, jsou hořlaviny smísené se vzduchem
nebo kyslíkem výbušné. V závodě bude 9 rizikových provozů tohoto typu.
Prachové částice v ovzduší jsou nosiči škodlivých oxidů síry, dusíku, uhlíku a drobnější částice pronikají až do plic. Je to mnoharizikový
faktor pro zdraví, mohou obsahovat i těžké kovy
s karcinogenním účinkem. Jsou přenášeny na
velké vzdálenosti. Toto znečištění patří u nás
k nejzávažnějším, projevuje se i zvýšenou úmrtností na kardiovaskulární a respirační onemocnění. Nynější platný limit je 50 mikrogramů v kubickém metru vzduchu. Průměrná roční

koncentrace v našem okolí je přibližně polovina
hraniční hodnoty. Kritická situace však nastává
v období teplotní inverze kdy hraniční mez obsahu polétavých částic ve vzduchu může být i několikanásobně překračována. Výstup těchto částic z kotle při výrobě bioplynu v lihovaru je
odhadnut na 109,4 tun za rok. Při výrobě bioetanolu bude 30 zdrojů emisí tuhých látek, budou
odváděny do ovzduší převážně přes tkaninové
filtry komíny 20–26 m vysokými.
Další objemy škodlivin při výstupu z kotle do
ovzduší. Hodnoty jsou v množství tun za rok:
oxid siřičitý 1103 t, oxidy dusíku 293 t, oxid uhelnatý 284 t, organické látky 22,5 t. Únik těkavých
organických látek z výroby nelze úplně odstranit.
Podílí se na tvorbě přízemního ozonu a smogu.

Provozem motorových vozidel a manipulací s pohonnými látkami uniká benzen, aromatický uhlovodík, hořlavina I. třídy a prokazatelně rakovinotvorná látka. Zvýšené hodnoty jsou zjišťovány
v okolí dálnice, v pruhu Holubice–Slavkov a v JZ
části Slavkova kolem stávajícího stáčiště pohonných hmot. Znečištění pokračuje v nižších hodnotách kolem vozovky směr Bučovice. Mimo spotřeby bioplynu bude závod napojen na rozvod
zemního plynu s roční spotřebou 200 000 (dvě stě
tisíc) metrů krychlových za rok.
Další pozornost vyžadují kapacity zásobníků
finálních výrobků a látek potřebných k výrobě
(kyselina sírová, kyselina fosforečná, hydroxid
sodný, čpavková voda a další chemikálie v různých obalech).
Text je převzat z odpovědně a odborně zpracovaného „Hodnocení vlivu na životní prostředí Zemědělský lihovar Slavkov u Brna“. Výběr z textu
pro informaci občanů provedl:
Milan Hrabovský

Nabídka nebytových prostor
Město Slavkov u Brna nabízí k pronájmu
nebytové prostory
• v budově „Polikliniky“, ul. Tyršova č.p. 324,
Slavkov u Brna, místnost č. 224, o výměře
13,23 m2,
• v budově „Polikliniky“, ul. Malinovského č.p.
288, Slavkov u Brna, nebytové prostory pro provozování občerstvení o celkové ploše 23,40 m2
• v budově „Polikliniky“, ul. Malinovského č.p.
551, Slavkov u Brna, nebytové prostory – dvě
garáže
• v budově na Koláčkově náměstí č.p. 727 (bývalý Agroklas), Slavkov u Brna, místnost - kancelář ve II. NP a vytápěné prostory v technickém
podlaží, vhodné k využití jako archív nebo pro
skladování zboží malých rozměrů, případně po
provedení změny užívání k poskytování různých služeb
• prostory kuchyně a jídelny v Domě s pečovatelskou službou, Polní 1444, Slavkov u Brna,
o celkové ploše 204,35 m2 nebo po provedení
změny užívání prostory o ploše cca 120 m2
i k jiným účelům, podle požadavků nájemce.
Podrobnější informace lze získat telefonicky
(422 121 124) nebo osobně, v úřední dny pondělí a středa, s možností prohlídky na místě samém,
na Městskému úřadu Slavkov u Brna, odboru bytového a tepelného hospodářství.
Ing. Jarmila Pechová
MěÚ, odbor bytového a tepelného hospodářství

Regenerace panelové sídliště Zlatá Hora
Město Slavkov u Brna se rozhodlo aktivně
zúčastnit programu „Regenerace panelových
sídlišť“ dle nařízení vlády č. 494/2000, jehož
garantem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Pro
regeneraci bylo v našem městě vybráno panelové sídliště Zlatá Hora. Cílem programu regenerace je komplexní vyhodnocení nedostatků
a deformací tohoto sídliště a návrhy řešení vedoucí ke zkvalitnění celého prostoru v oblasti
architektonicko-estetické, dopravní, životního
prostředí a volnočasových aktivit jeho obyvatel. Konkrétním výsledkem regenerace panelového sídliště Zlatá Hora by mělo být zlepšení
jeho prostředí – úpravy veřejných prostor a pěších tras v sídlišti, obnova dětských hřišť
a sportovišť, zvýšení kvality zeleně, řešení nedostatku parkovacích míst apod.
Podkladem k zahájení programu regenerace
a k možnosti čerpání dotací Ministerstva pro
místní rozvoj je vypracování „Projektu regenerace panelového sídliště“. Cílem projektu je
návrh a posouzení dílčích kroků, vedoucích ke
zlepšení života jeho obyvatel a stanovení časového horizontu pro provádění konkrétních

změn a úprav. V současné době probíhá zpracování podkladů k projektu regenerace. Nedílnou součástí těchto podkladů je i anketa mezi
obyvateli sídliště, která mapuje nejen dobře
známé problémy, ale zjišťuje rovněž další názory jeho obyvatel.
Z těchto důvodů chceme obyvatele sídliště
Zlatá Hora upozornit na to, že v nejbližších
dnech obdrží dotazník, který je anonymní
a slouží k zjištění názorů a potřeb obyvatel.
Údaje v něm uvedené budou považovány za
důvěrné a poslouží k zohlednění připomínek
a podnětů při přípravě regenerace panelového
sídliště.
Připomínky, požadavky a náměty obyvatel
sídliště budou zapracovány do návrhové části
projektu regenerace. S výsledky ankety a zejména s celou koncepcí regenerace sídliště se
mohou obyvatelé města seznámit na veřejné
prezentaci „Projektu regenerace panelového
sídliště“, která je předběžně plánována v listopadu tohoto roku. Všem, kteří se do projektu
zapojí, děkujeme za spolupráci.
Komise pro regeneraci sídliště ZH
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Poklady nejen z depozitářů (41)
Pohlednice (pokračování)
KRÁSENSKO
Obec leží na Drahanské vrchovině pod vrchem
Kojálem, asi 20 km od Vyškova. Nejstarší písemná zpráva z r. 1348 hovoří ještě o obci s názvem
Schönefeld. Tehdy ji biskup Jan Volek věnoval
pustiměřskému klášteru. V roce 1465 se však již
vyskytuje s názvem Krásensko. V 16. století se
zde nacházel svobodný dvůr, který patřil Kašparu Lukaveckému z Lukavice. Náhrobní kámen
Kašpara Lukaveckého s jeho erbem a podobou se
nyní nachází u bočního vchodu do kostela sv.
Vavřince. Ten byl nově vybudován v r. 1785. Fara
je však v Krásensku uváděna již před r. 1390, zanikla za třicetileté války (1618–1648). Obnovena
byla při stavbě kostela sv. Vavřince.
Ani Krásensku se nevyhnuly válečné události.
V r. 1312 tudy prošlo vojsko Jana Lucemburského, v 15. století husité a v 16. století pak náboženské bouře, při nichž byl r. 1580 zabit krásenský duchovní. Za třicetileté války tudy táhli
Švédové, v 18. století Prusové. V červnu v roce
1944 byla obec z rozhodnutí velkoněmecké branné moci vystěhována a zpustošena.
Většina obyvatel pracuje v zemědělství. Již od
poloviny 19. století se zde nacházela Beyerova
tkalcovna a větší dílna na zpracování perleti. Textilní výroba zde však zanikla s rozvojem tohoto
průmyslu v Brně.
V obci byla již od r. 1802 jednotřídní škola, od
roku 1874 dvojtřídní a od r. 1908 trojtřídní. V letech 1882–1887 zde učil spisovatel Čeněk Kramoliš. V současné době se zde škola nenachází.
V obci se traduje rovněž bohatá spolková činnost. Nejstarším spolkem byla Jednota dobrovolných hasičů, založená v roce 1880 poštmistrem
Teofilem Voráčem. V roce 1897 byl založen nadučitelem Františkem Žáčkem čtenářsko-pěvecký spolek Beseda. Roku 1913 vznikla tělocvičná
jednota Sokol, která byla rozpuštěna v dubnu
1942. O rok později zahájil svou činnost Orel,
ten byl v době okupace rovněž zakázán.
V roce 1958 byl postaven na vrchu Kojál televizní vysílač – vznikl v pořadí jako 4. televizní
vysílač na území bývalého Československa. Jeho
ocelová konstrukce se svými 322,4 metry výšky
byla tehdy nejvyšší stavbou v Československu.
Ve sbírkovém fondu Historického muzea ve
Slavkově u Brna se nachází 5 černobílých pohlednic Krásenka. První – ještě dopisnice z roku
1904 představuje pohled na kostel sv. Vavřince,
školu, tzv. rychtu vybudovanou na konci 16. století a na zemědělskou usedlost. Další pohlednice,
odeslaná 19. 9. 1937, ukazuje dálkový pohled na
kostel sv. Vavřince s okolím. Rovněž zbývající tři

pohlednice ze 40. let (s názvem Schönau) a 50.
let 20. století ukazují pohled na Krásensko –
s drobnými obměnami.
KROUŽEK
Obec se nachází asi 5 km severovýchodně od
Slavkova u Brna. Svůj název získala pravděpodobně podle svého kruhového půdorysu. Původně Kroužek náležel ke kojetínskému panství.
V roce 1502 je jmenován již jako pustý. K roku
1690 však byl již opět osídlen. V roce 1846 je zde
zmiňován dvůr. Za druhé světové války byl Kroužek přičleněn k Rousínovu.
Roku 1890 zde byla otevřena škola – nejprve
jednotřídní, v roce 1898 byla rozšířena na dvojtřídní. V současné době škola v obci není.
Ani Kroužku se nevyhnula neštěstí. 22. 5.
1871 zde vypukl velký požár, který zničil značnou část obce.
K nejvýznamnějším památkám patří zvonička
z r. 1854 a socha sv. Jana Nepomuckého z poloviny 19. století. Ve sbírkách historického muzea
se nachází jedna barevná pohlednice s dálkovým
pohledem na obec z roku 1925.
PhDr. Vladimíra Zichová
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Svoje pﬁíspûvky do zpravodaje
posílejte na adresu

info@bmtypo.cz

âerven na slavkovském zámku
Začátek měsíce června je spojen s Mezinárodním dnem dětí a také slavkovský zámek
připravil pro nejmenší návštěvníky zajímavý
program s názvem „Pohádkové podzemí“ –
od čtvrtka 1. 6. do neděle 4. 6. bude část zámeckého podzemí vyzdobena pohádkovými
a strašidelnými motivy. Místo svého dalšího
pokračování v podzemí nalezne také úspěšná
výstava výtvarného oboru ZUŠ F. France ve
Slavkově u Brna „Čáry máry aneb Strašpytlům vstup zakázán“, která bude doplněna
o pohádkové figuríny. Pouze jediný den – ve
čtvrtek 1. 6. od 9 do 15 hodin bude prohlídka v návaznosti na druhou část podzemní prohlídkové trasy s expozicí „Z historie města
Slavkova a jeho řemesel“ zatraktivněna nejen
ukázkami tradičních řemesel na nádvoří
zámku, ale i několika dovednostními soutěžemi, které ve spolupráci s Historickým muzeem připravilo Střední odborné učiliště tradičních řemesel v Brně.
HM

Nové knihy
Denker, Henry: Experiment – napínavý román z lékařského prostředí. Experiment vědce
Cruikshanka znamená průlom ve vědě. Má důkaz - svou léčebnou metodu vyzkoušel na vlastní dceři Heather. Zachránil jí život a zároveň
ohrozil vlastní kariéru…
Míka, Jan: Náves – kniha na motivy televizního seriálu. Historky o radostech a starostech
obyvatel jedné současné české vesnice.
Cassidy, Cathy: Modrá jako indigo – působivá, dojímavá a něžná knížka o lásce, rodině
a o domácím násilí – a také o tom, jaké to je,
když se modré nebe zčistajasna zatáhne…
Bauer, Jan: Čeští světci a kacíři – netradičně
pojaté příběhy světců a zemských patronů autor
doplnil vyprávěním o českých kacířích. S podivem zjišťujeme, že třeba svatý Václav a svatý Jan
Nepomucký měli s Janem Husem a Janem Že-

Krásensko – pohled na kostel sv. Vavřince z r. 1937.

V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

livským více společného, než by se nám na první pohled zdálo.
Grützmacher, Barnd: Stavba krbů – kniha
popisuje a na osmi příkladech dokumentuje postup výstavby krbů různých pojetí (od domácího
k italskému designu). Zachycuje současný stav
kamnářského a krbařského řemesla.
Longinová, Helena: Možná jsem víla – maminka byla víla, tančila tu roli v divadle. Teď má
už jiné starosti. Tři děti, celou domácnost, psa,
kočku a nové auto. Nejstarší Ester doma hodně
pomáhá a když je hodně smutná nebo veselá, dovede taky tančit jako víla...
Úplný seznam všech nových knih v městské
knihovně lze získat elektronickou poštou (e-mailem). V případě zájmu o tuto službu pište, prosím, na adresu: blazek@zamek-slavkov.cz
Mgr. Jiří Blažek, MK ve Slavkově u Brna

Kroužek – barevná pohlednice z r. 1925.
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Vernisáž výstavy ilustrací Zdeňka Milera „Krtek dětem“
Ve čtvrtek 4. května se uskutečnila vernisáž
výstavy známého a oblíbeného ilustrátora dětských knížek a večerníčků – pana Zdeňka Milera. Pětaosmdesátiletý autor se vernisáže ze
zdravotních důvodů bohužel nemohl osobně
zúčastnit, za což se ještě dodatečně omlouváme
všem návštěvníkům, kteří si na vernisáž přinesli obrázky a knížky na podpis či věnování.
Zájem veřejnosti i médií o tuto výstavu byl
nejenom během vernisáže veliký. Už samotné
zahájení výstavy s vystoupením dramatického
kroužku při ZŠ Komenského ve Slavkově
u Brna pod vedením Mgr. Ivy Kočí si prohlédlo více než sto osob – povětšinou dětí. Součástí
vernisáže byla také možnost dětského zpracování motivu Krtka ať už vlastní kresbou, omalovánkami nebo razítky – přímo ve výstavních
prostorách.
Také první „prodloužený“ květnový víkend
předčil naše očekávání – výstavu si v OK galerii prohlédlo na 300 dětí a jejich rodičů či prarodičů.
Se svolením návštěvnice zámku paní Ludmily Gorecki z Vážan nad Litavou citujeme
její dojmy z proběhlé vernisáže, kterou navštívila s dcerkou Katuškou (3 roky) a neteří Ra-

duškou (také 3 roky): „Celé
rodině se vernisáž a výstava
moc líbila a přáli bychom si
více takových výstav pro děti
nejenom letos, ale i do budoucna. Holky už po obědě nespaly,
jak se na zámek těšily. Vyfotily
se dokonce s Krtkem Petrem
(ze ZŠ Komenského Slavkov) a fotografii mají na
památku doma v rámečku. Krtečka milují
a poznaly i ostatní
zvířátka pana
Milera.“
Výstavu výtvarných prací
pana Milera s motivem „oslavence“ Krtka (v letošním roce uplynulo 50 let
od namalování prvního Krtka) je možné navštívit pouze do 18. června.
Historické muzeum ve Slavkově u Brna děkuje firmám POTRAVINY SVOBODA, PROTISK Slavkov a TUPA spol. s r.o. Kardašova
Řečice za sponzorské dary na tuto výstavu.
Mgr. Petr Lukas
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Nové v˘stavy v mûsíci ãervnu na slavkovském zámku
Výstava grafik Karla Tomana
Na výstavě, která bude probíhat v galerii v přízemí od 1. 6.
budou k vidění grafiky uniformovaných vojáků z různých historických období. Pestrobarevné grafiky pocházejí ze sbírek
autorova syna - Petra Tomana.
Výstava bude přístupná do
srpna souběžně s provozem
zámku.

Výstava replik secesních stříbrných šperků Alfonse Muchy a replik secesního skla
Vernisáží v Rubensově sále slavkovského
zámku bude ve čtvrtek 22. 6. v 17 hodin zahájena nevšední prodejní výstava replik Muchových stříbrných secesních šperků a doplňků Jarmily Mucha-Plockové, stejně jako
replik secesního skla stejné autorky.
Výstavu bude možné navštívit v OK galerii do 30. července 2006.
Spisovatel a novinář Jiří Mucha, dědic autorských práv, ustanovil svoji dceru Jarmilu
jediným návrhářem pro předměty a šperky
vycházející z prací Alfonse Muchy. Jedná se
např. o repliky Muchových šperků, podle dosud nerealizovaných návrhů a objekty inspirované některými konkrétními
prvky díla Alfonse Muchy,
převedené do
řeči současného
šperku.
Jarmila Mucha-Plocková
založila v Praze
svůj „Ateliér
Mucha JP“, kde
vytváří modely
a návrhy nejen
pro šperk, ale

i sklo, keramiku, kov, dřevo i textil. Všechny
tyto artefakty, vytvořené předními uměleckými řemeslníky, budou součástí slavkovské výstavy.
Jarmila Mucha-Plocková se narodila v Praze, kde nyní žije. Absolvovala Fakultu architektury, Akademii výtvarných umění v Praze
a později dva roky studovala malbu na umělecké škole Massana v Barceloně. Zdědila
zjevně talent svého děda, proslulého spolutvůrce stylu secese, Alfonse Muchy.

M‰e svatá s kardinálem Vlkem
na videu nebo DVD
Jistě si ještě dnes vzpomenete na pro mnohé
z vás nezapomenutelnou návštěvu kardinála
Vlka, který loni v prosinci přijel do Slavkova
(při příležitosti 200. výročí bitvy tří císařů).
Mše, již celebroval v chrámu Vzkříšení Páně (za
přítomnosti apoštolského nuncia Diega Causera
a brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho), byla
zaznamenána. Nabízíme vám tento záznam
v délce cca 50 minut na dvou nosičích: videokazeta VHS (250 Kč) nebo DVD (200 Kč).
V případě zájmu napište nebo zavolejte na
níže uvedené kontakty. Vaše objednávky shromáždíme a necháme vyrobit příslušný počet
záznamů.
Historické muzeum ve Slavkově u Brna,
u kteréhokoli pracovníka, tel.: 544 221 204, email: info@zamek-slavkov.cz nebo Římskokatolická farnost Slavkov u Brna, P. Milan Vavro,
tel.: 604 280 160.
HM

Probíhající výstavy v měsíci červnu
• Výstava historických oděvů na panenkách paní Zdeňky Mudrákové „Střípky
z odívání“.
Výstava je volně přístupná souběžně s provozem zámku do konce letošní sezony 2006.
• Výstava zbraní a zbroje 16.–18. století.
Výstava je přístupná souběžně s provozem
zámku do konce letošní sezony 2006.
• Výstava „Z historie města Slavkova
a jeho řemesel“ v podzemí zámku Slavkov
Součástí prohlídky je i mučírna s replikami
mučicích nástrojů a výstavní prostory (v měsíci červnu s výstavou výtvarných prací žáků
ZUŠ Slavkov – Čáry máry aneb Strašpytlům
vstup zakázán).
Výstava je přístupná souběžně s provozem
zámku do konce měsíce října denně mimo
pondělí, v listopadu a v první polovině prosince pouze o víkendech.
• Výstava pohlednic a ilustrací Marie
Fischerové-Kvěchové ze sbírek Vladimíry
Leitnerové ze Slavkova u Brna.
Výstavu je možné navštívit do neděle 18.
června 2006 souběžně s provozem zámku.
• Výstava Zdeňka Milera – „Krtek dětem“. Výstava je přístupná do 18. června
2006 souběžně s provozem zámku.

Oldtimer festival
Setkání veteránů – Oldtimer festival – tradičně patří k poslední červnové sobotě. Již XIII.
ročník tohoto srazu historických automobilů a
motocyklů se bude konat ve spolupráci s AGM
CZ v sobotu 24. června v zámeckém parku ve
Slavkově u Brna. Očekává se účast několika stovek vozů a jednostopých vozidel, z nichž některé se zúčastní hvězdicové jízdy elegance s dojezdem do zámeckého parku. Pro mnohé
návštěvníky je velkým lákadlem bohatá burza
veteránských součástí a relikvií. Vrcholným zážitkem pro většinu návštěvníků však zřejmě je
soutěž elegance, během které jednotlivá vozidla
defilují přímo před průčelím zámku a jejich majitelé sebe a svá vozidla krátce představují.
Mgr. Petr Lukas, HM ve Slavkově u Brna
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2. místo v kategorii základních škol – Literární soutěž „Děti a válka“ – Slavkovské memento 2006

Děti ve válce
Michal Filip, 8.B ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna
Válka. Každý člověk si pod tímto slovem
představí něco jiného. Já, protože se hodně zajímám o dějiny starověku, si například představuji starořeckou Spartu.
Ve Spartě již od mala byly děti vychovávány
jen jako válečné zbraně. Slabé či boje neschopné děti dlouho nepřežily, jelikož Sparta chtěla
jen ty nejlepší a nejsilnější jedince. Výcvik dětí
probíhal několik let, ale nebyla to žádná procházka růžovým sadem, nýbrž peklem. To nejhorší je však teprve čekalo – den, kdy musely jít
do války. Sparta byla skoro pořád s nějakým národem ve válečném stavu. Představte si válku
očima mladého patnáctiletého Sparťana.
Urostlý rekrut se chystá na svou první bitvu.
Moc se těší a myslí si, že se stane hrdinou, protože ho od začátku výcviku učili, že za vítězství
dosáhne velké slávy a úcty. Rozloučí se s rodiči
a pak odchází s četou dalších mladíků do boje.
K večeru přijdou do tábora blízko bojiště. Chlapec si najde své místo k přenocování. V noci se

mu však zdál sen, ve kterém viděl nepřátelského vojáka. Křičel s mečem nad hlavou a v tváři
měl vztek. Pořád se přibližoval blíž a blíž a hleděli si vzájemně do očí. Ve chvíli, kdy se střetli,
nepřátelský voják máchl mečem a on spadl na
zem. Když se pak podíval na své tělo, bylo celé
od krve. Chlapec se probudil a slyšel zpovzdálí
troubení upozorňující vojáky, aby se připravili
na bitvu. Oblékl si tedy zbroj, vzal si meč, štít
a tím byl připraven k boji. Přidělili ho k malé
skupině vojáků. Celé vojsko se rozestoupilo po
bitevním poli. Chlapci se zdálo něco v nepořádku. Skupina, do které byl zařazen, stála vepředu
a za ní následoval velký rozestup zbývající armády. Náhle se na úpatí kopce objevili první nepřátelští vojáci a potom celá jejich obří armáda.
Začalo se znovu troubit, ale chlapec nevěděl, že
je to povel pro jeho skupinu. Šla rovnou do první linie bitvy, protože rekruti byli zanedbatelní
a používalo se jich jako návnady. Proti chlapcově skupině stálo hned několik nepřátelských formací. Běželi proti sobě a vtom uviděl vojáka ze
snu. Přesně tak, jak ho viděl v noci, tak ho viděl
i teď. Čím víc se voják přibližoval, tím strach
mladého chlapce vzrůstal. Byli opět u sebe a on
se bál nejhoršího. Voják mrštil rukou, ale chla-

pec rychle švihl mečem i štítem. Stejně jako ve
snu však náhle padl k zemi. Podíval se na své
tělo a uviděl krev, avšak nic ho nebolelo. Pak se
otočil za sebe a viděl vojáka, jak po něm teče
krev přímo na něj. Nepřátelský voják spadl vedle hocha a ihned zemřel. Chlapec v šoku vstal
a viděl, jak jeho protivníci zabíjejí stále více
jeho přátel. Někteří mu zachránili život ve chvíli, kdy sám jen bezmocně stál a v duchu se mu
promítal celý jeho život. Velitel Sparťanů se zbývající armádou využil situace a nepřítele napadl
zezadu. Hoch jako jediný z celé skupiny přežil
tuhle bitvu. Všichni jásali radostí, když byla armáda nepřátel rozprášena, ale chlapec se jen díval na své kamarády, jak leží jeden na druhém
v kaluži krve a umírají na následky zranění.
V této chvíli si uvědomil, že pro kousek území
nemusely přece padnout tisíce vojáků. Tento
chlapec měl nesmírně štěstí, že v tomto boji nepadl a už ví, co za hrůzu znamená slovo válka.
Nikdy později ani prstem nesáhl po meči a raději svůj život zasvětil moudrosti a vědomosti
na Athénské akademii.
Ve svém příběhu jsem chtěl naznačit, jak zlá
je válka, a proč by nikdo do ní neměl jít jen pro
slávu.

„Děti a válka“
vyhodnocení soutěžních prací žáků základních a středních škol
Stejně jako v předcházejícím ročníku Slavkovkého mementa byla součástí výtvarná a literární soutěž, letos s názvem „Děti a válka“.
Na úvod několik jednoduše výmluvných čísel.
Do literární soutěže přišlo celkem 58 prací od
52 účastníků ze 3 škol základních a 3 škol
středních. Hodnocení prací se ujala porota
z řad autorů literatury faktu a také středoškolských učitelů ve složení: JUDr. Jan Kux (předseda), PhDr. František Hanzlík, Mgr. T. Králová a Mgr. Jana Soukopová.
Z písemného hodnocení vyjímáme: „Literární část soutěže Děti a válka můžeme hodnotit
s velkým uspokojením. To vyplývá ze skutečně
velmi dobré úrovně převážné většiny přihlášených prací. Už na první pohled je zřejmé, že
byly vypracovány s velkou zodpovědností. To
se týká i formální stránky. Děti poslaly své příspěvky ve vzorné úpravě, napsané na počítači,
bez gramatických chyb a větších stylistických
či grafických prohřešků. Jistě, že za to patří velký díl uznání i pedagogům. Ale vůbec to není
maličkost, zvláště když porovnáme, jaké kvality dnes dosahují všemožné tiskoviny, kterými
například denně přetékají naše schránky.
Dodejme, že výběr prací k ocenění nebyl
právě jednoduchý. Vlastně by si nějakou cenu
měla odnést každá zaslaná práce, nebo alespoň
velká většina z nich. Ze všech je totiž na první
pohled znát, že se děti a mladí lidé zamýšleli,
a to velice zodpovědně, nad věcmi, které se jich
jakoby bezprostředně ani netýkají. Nad válkou,

si mÛÏete pﬁeãíst na internetu:

www.bmtypo.cz

kterou – dodejme, že naštěstí – ani jeden z nich
nepoznal na vlastní kůži. Někteří z autorů se
obrátili k autentickým svědectvím, například
svých prarodičů. Většinou však čerpali ze zkušenosti zprostředkované mediálními zdroji a literaturou. O to je cennější, jak se dokázali do
tématu vžít a procítit je s velkou autenticitou…“, napsal předseda poroty dr. Jan Kux.
Poezie
1. neuděleno
2. Roman Sklenka, SOŠ Vyškov
3. Barbora Nová, SOŠ Vyškov
Čestné uznání
Aneta Řehková, SOŠ Vyškov
Próza – střední školy
1. Lukáš Rozumek, ISŠ Slavkov – 3.B
2. Renata Růžičková, ISŠ Slavkov – 3.A
2. Lenka Malárová, ISŠ Slavkov – 3.A
3. Kateřina Lipenská, ISŠ Slavkov – 3.A
Čestné uznání
Pavla Matoušková, ISŠ Slavkov – 2.B
Pavla Soukopová, OA Bučovice – I.A
Michal Poláček, Gymnázium Bučovice – 4.A
Próza – základní školy
1. Jan Hlaváček, ZŠ Tyršova Slavkov – 8.A
2. Michal Filip, ZŠ Tyršova Slavkov – 8.B
3. Kateřina Beránková, ZŠ Otnice – 9.A
Čestné uznání
Karolína Durdová, ZŠ Tyršova Slavkov – 7.A
Jiří Vala, ZŠ Tyršova Slavkov – 7.A
Marek Galata, ZŠ Tyršova Slavkov – 8.A
Ludmila Šujanová, ZŠ Tyršova Slavkov – 8.A
Pavel Komín, ZŠ Tyršova Slavkov – 8.B
Eliška Lorenzová, ZŠ Tyršova Slavkov – 7.B
Nezbývá než mladým autorům, a zdaleka ne
jen oceněným, poděkovat za jejich zájem, za to,
že tématu věnovali svůj čas, který si mohli – jak
jim sugeruje všudypřítomná reklama – prostě
„užívat“. Jejich pohled na historické skutečnosti byl ve většině případů velmi sugestivní, někdy

Lenka Malárová z ISŠ Slavkov při čtení.
překvapivý, někdy ohromující svou mírou autentičnosti, kterou přece naši školáci a studenti
nemohou odvodit od osobního prožitku. Je to
pro nás dospělé velmi cenné, ba dokonce zavazující. Velké poděkování patří i pedagogům,
protože bez nich by se soutěž do škol nedostala
a konečná kvalita prací jistě přinejmenším zčásti odráží i jejich vklad.
Popřejme soutěži do třetího ročníku ještě širší autorské zastoupení. Mladým lidem pak přejeme, aby humanistické poselství, které jsou, jak
je vidět, schopni předávat dál, pronesli svými životy jako štafetu naděje pro sebe, pro své vrstevníky v méně šťastných oblastech naší planety
a nakonec i pro ty, kdo přijdou po nás.
Výtvarné práce (bez rozlišení)
Renata Macková, ZŠ Šaratice – 9. roč.
Pavel Martínek, ZŠ Šaratice – 6. roč.
Anděla Schilbergerová, ZŠ Šaratice – 8. roč.
Pavla Soukopová, OA Bučovice, 1.A
Všem oceněným nabízíme užívání služeb
Městské knihovny ve Slavkově u Brna do konce
tohoto roku zdarma.
Mgr. Jiří Blažek, HM ve Slavkově u Brna
JUDr. Jan Kux, spisovatel
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Zprávy ze Základní ‰koly Tyr‰ova

www.zsslavkov.cz

Soutěž § 11/55

Z· Tyr‰ova Slavkov–Z· VídeÀ

Paragraf 11/55 je projekt určený žákům 2. stupně ZŠ, který přibližuje
problematiku zákonů poutavou a soutěživou formou. Jeho cílem je poukázat na problém nedodržování zákonů.
Soutěž je realizována ve dvou krajích,
13 oblastech a 78 školách. Projekt vyvrcholí nesoutěžním kolem v červnu
2006 v Senátu Parlamentu ČR.
DDM Vyškov v letošním školním
roce vyzval k účasti v oblastním kole
pět základních škol – ZŠ Brankovice,
Podomí, Rousínov, Ivanovice a ZŠ
Tyršova Slavkov u Brna. Naši školu
reprezentovalo družstvo 8.A ve složení Eva Červinková, Ludmila Šujanová, Daniela Šimperová, Ondřej John
a Jan Kohoutek.
Ve čtvrtek 4. 5. byl v 8 hodin ráno u budovy
školy přistaven autobus, který soutěžící i žáky
obou osmých ročníků dopravil do vyškovského
sokolského domu. S sebou jsme vezli transparenty a velký buben, abychom soutěžícím vytvořili správnou atmosféru a povzbudili naše
„zelené barvy“.
Moderátor v úvodu představil hosty i porotu
a za obrovského řevu, pískotu a dalšího povzbuzování vyvolal na pódium týmy v bílých,
modrých, žlutých, oranžových a zelených barvách. Úvodní kolo se týkalo tématu „Zákon
a jeho dodržování“ a probíhalo formou vědomostní soutěže. Chvilkové zaváhání při první
otázce nás připravilo o drahocenný bod.

Již delší dobu jsme se opět snažili navázat
spolupráci s nějakou vídeňskou školou. V letošním roce se nám to podařilo. Výsledkem je
projekt, který se zabývá společnou historií
obou států. Po přípravných jednáních v lednu
ve Slavkově a v březnu ve Vídni se naši a vídeňští žáci setkali ve čtvrtek 27. dubna ve
Slavkově. Po úvodním seznamovacím setkání
ve škole se pracovní skupiny přesunuly do
slavkovského zámku. Zde si prohlédly zámecké interiéry, podzemí, park a virtuální bitvu. V odpoledních hodinách ve škole společně dokončily první fázi projektu, kdy se
zabývaly především osobou Václava Antonína
Kounice. Druhá část společné práce proběhla
ve Vídni, kam naši žáci odjeli 17. května.
S výsledkem projektu se budou moci seznámit návštěvníci Dne otevřených dveří.
Vladimír Soukop

Angličané ve Slavkově
Žáci v anglickém Bexhillu, se kterým udržujeme kontakty od roku 1998, pracovali
v rámci dvoustého výročí bitvy u Slavkova na
projektu zaměřeném k tomuto tématu. Své teoretické poznatky si přijedou doplnit a ověřit
k nám do Slavkova. Budou zde pobývat od
24. do 30. května. Společně s našimi žáky
navštíví slavkovský zámek a vybraná místa
slavkovského bojiště.
Vladimír Soukop

Ani druhé kolo se nám nevydařilo. Zkuste se
postavit před plný sál a minutu hovořit na téma
„Reklama a její vliv na lidi“.
„Nevadí, nevadí,“ povzbuzovali jsme naše
družstvo, i když jsme byli beznadějně poslední.
Ztráta pěti bodů na nejbližší tým se zdála nepřekonatelná.
Pak ale přišlo třetí kolo – týmová hra „Postav věž“. Co nejvyšší, ale musí vydržet stát
bez opory nejméně patnáct sekund. A ta naše
vydržela a byla i nejvyšší! Hurrrrrrrrrrááááááááááááá!!!
Podařilo se i kolo čtvrté „Jak bys vyřešil...“.
Fiktivní království, vymyšlený panovník a jeho
nesmyslné zákony. Jak je změnit – to byl úkol
pro všechny soutěžící a ti naši opět bodovali.
Existuje zákon, který zakazuje prodávat tabákové výrobky mladším 18 let. Těžko, těžko
kolikrát ale odhadnout věk dívky či kluka, kteří přijdou do obchodu pro krabičku cigaret.
A to je úkol pro poslední kolo. Šest postav, šest
krátkých prezentací a otázka „Kolik je jim let?“
Závěrečné STOP – a my jsme na 2. místě!
Všichni máme ohromnou radost. Tři děvčata
a dva kluci dokázali, že jsou bojovníci, že umí
jít přes překážky a že jsou jeden tým.
Děkujeme.
Šárka Navrátilová

Den otevřených dveří
V sobotu 24. 6. od 9.30 h pořádáme Den
otevřených dveří. Rodiče a přátele naší školy
zveme k dopolednímu setkání ve škole. Na
programu budou ukázkové hodiny z výuky na
II. stupni. Dále si budete moci prohlédnout
budovu školy a seznámit se se změnami, ke
kterým došlo v průběhu posledních dvou let.
Den otevřených dveří bude pokračovat
podvečerním posezením ve školní zahradě.
Na programu máme dobrou náladu, písničky
a opékání selete. Zahájení v 19.00 h.
Vladimír Soukop

Volejbal v Německu
Velmi milým překvapením byla pro mě sms zpráva, kterou jsem obdržel v neděli 7. května:
„Vezeme pohár za druhé místo a digitální fotoaparát“. Zprávu jsem dostal od paní učitelky Lenky Půčkové, která byla s naším volejbalovým družstvem opět na turnaji v německém Netzschkau. Získat druhé místo v konkurenci 12 družstev, v nichž hrají
převážně žáci o dva až tři roky starší než naši, je velkým úspěchem.
Druhé místo doplňuje naši sbírku
pohárů z tohoto turnaje. V roce 2003
jsme zde totiž byli první, o rok později třetí a letos tedy druzí. Poděkování patří nejen žákům Dominice
Bajerové, Hance Florianové, Matěji
Hoškovi, Báře Hrbáčkové, Martinu
Jedličkovi, Pavlu Slezákovi, Hance
Vičarové a Davidu Zehnálkovi, kteří reprezentovali naši školu a město,
ale i trenérům Lence Půčkové a Milanu Florianovi, bez jejichž práce
bychom takových úspěchů nedosahovali.
Vladimír Soukop

Nultý ročník
Každým rokem pořádá naše škola pro děti,
které k nám nastoupí do prvního ročníku,
a jejich rodiče kurz, pracovně nazvaný nultý
ročník. Jedná se celkem o deset schůzek
v délce jedné vyučovací hodiny. Scházíme se
v odpoledních hodinách v učebnách našich
prvňáků a druháků. Prvních pět setkání proběhne před nástupem do školy a zbytek po zahájení školního roku. Naším cílem je, aby se
děti připravily na nástup do školy, ztratily ostych a abychom v nich vzbudili zájem o školní vzdělávání. Rodičům má tento kurz ukázat,
jak efektivně zvládat domácí přípravu s žákem první třídy, protože bez pomoci rodičů se
dítě v prvním roce školní docházky neobejde.
Vladimír Soukop
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Informace ze Základní ‰koly Komenského námûstí

Fotbal na ZŠ Komenského

L

etošní rok opět potvrdil kvality našich
žáků. V celostátním turnaji Coca Cola
Cup, kterého se zúčastnilo celkem 1790 škol,

se naši chlapci probojovali až mezi nejlepších 126.
Na cestě k tomuto výsledku jsme postupně porazili
ZŠ Tyršovu, Křenovice,
Otnice, Bučovice 711
a Rousínov. Naši pouť zastavila až škola ze Starého
Města.
O tento pěkný úspěch se
zasloužili: Jaroslav Kuchynka, Michal Pazourek,
Martin Jeřábek, Jakub
Drobný, Richard Pěnčík,
Adam Piták, Denis Štěrba,
Martin Čapek, Lukáš
Kopáček, Radim Dvořák,
Roman Audy, Dalibor Drkal, Petr Hejdušek, Roman Šebesta, Mirek Kočovský a Martin Bambuch. Hoši děkujeme!
Mgr. Petr Žižlavský

Exkurze vlakem Pendolino do Prahy
V úterý 25. dubna 2006 jsme uskutečnili exkurzi vlakem Pendolino do Prahy. Program exkurze pro nás připravili pan učitel Mgr. Karel

Foto: Michaela Bečková třída 7.B

Lefner a pan učitel PaedDr. Miloslav Budinský.
Náplní exkurze bylo seznámení s nejmodernější vlakovou soupravou ČD Pendolinem, prohlídka památek na Staroměstském náměstí
a prohlídka Pražského hradu.
Cestování Pendolinem z Brna do Prahy bylo
velice pohodlné a trvalo pouze dvě a půl hodiny. Cítili jsme se jako v letadle, ale velice jsme
se těšili na Prahu.
Jako první jsme měli prohlídku galerie „Mořský svět“ na výstavišti v Holešovicích. Viděli
jsme krásné exempláře ryb a obojživelníků.
Potom jsme jeli metrem na Staroměstské náměstí. Zde jsme měli hodinový rozchod a spoustu času na nákup různých suvenýrů a dárků.
Ze Staroměstského náměstí jsme šli pěšky na
Pražský hrad přes Karlův most a Malou Stranu.
Pražský hrad je velkolepý. Byl z něho nádherný
pohled na Prahu. Velký dojem na nás udělala
Svatovítská katedrála – ta byla opravdu nádherná.
Exkurze se nám velice líbila a dověděli jsme
se plno nových věcí a měli jsme spoustu krásných zážitků. Moc se zase těšíme na další exkurzi.
Žákyně Petra Žáčková, Jana Štěpánková,
Marie Mečířová třída 7. A ZŠ Komenského Náměstí, Slavkov u Brna
Dovolujeme se vás pozvat na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pořádaný ve čtvrtek 1. června 2006.
Zahájení proběhne v 15 hodin
ve sportovní hale ZŠ Komenského.
Vystoupí členové oddílu sportovní gymnastiky
a country tanců, taneční skupiny GLITTER
STARS, dramatického kroužku a další.
Součástí programu bude výstava prací žáků
keramických kroužků
a celoškolního projektu POČÍTAČ A JÁ.

Pohádka se povedla
a děti z dramatického kroužku ZŠ Komenského náměstí ve Slavkově byly spokojené.
Školní tělocvična se na týden změnila na malý
divadelní sál, který postupně navštívilo přes
dvanáct set diváků. Pěkně zvládnuté představení zúročili mladí herci na přehlídce dětských
divadel 27. dubna v Hustopečích. Byl to pro ně
pěkný a zajímavý zážitek.
Letošní sezonu dovršili 4. května na vernisáži výstavy malíře Zdeňka Milera milým vystoupením oživlých postaviček z jeho ilustrací.
Už se těšíme na příští rok a novou pohádku
ke stému výročí naší školy.
Mgr. Iva Kočí
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Co krásnějšího je na světě, než růže, která rozkvete, co krásnějšího, nežli žena, která bude
věčně ctěna. Naší mamince, babičce, prababičce vše nejlepší – ať přání naše její srdce potěší.
78 let je mezi námi, snad v pěti dětech život ji vše hezké vrátí. Zdraví ať stále oplývá, k dobré
náladě láska rodiny přispívá. Děkujeme za vše, čím pro nás jsi, za oběti matky, rady babičky.

Opustili nás
Anna Ševčíková (76)
20. 4.
Miluše Trnková (65)
29. 4.
Božena Kočířová (70)
30. 4.
MUDr. Lubomír Kojetínský (77) 13. 5.
Stanislav Blahutka (74)
16. 5.

Dne 4. června 2006 oslaví své 78. narozeniny paní

ZDEŇKA HERMANOVÁ
Z celého srdce přejí dcera Dana s rodinou, syn Josef s rodinou,
syn Oldřich s rodinou, syn Jiří s rodinou, vnoučata a pravnoučata.
Blahopřání
Dne 10. června 2006 se dožívá 94 let pan

OLDŘICH NOVOTNÝ
z Nížkovic
Všechno nejlepší do dalších let, hodně štěstí a zdraví mu přeje
dcera Květoslava s rodinou a synové Oldřich a Miroslav s rodinami.
Vzpomínka
Slovy se to říct nedá, v srdci vzpomínka se uchová.

V měsíci květnu uplyne 100 let, kdy se ve Slavkově narodila paní

Ž O F I E VA L N Í Č K OVÁ
a 13 let uplyne od jejího úmrtí.
Čas plyne, roky ubíhají,však na Tebe, babičko, nám krásné vzpomínky
zůstávají. Utichly kroky i Tvůj veselý hlas, ale Tvůj obraz zůstává v nás.
Ano, již vzpomínat je nám přáno, klást květy na hrob jako dík a cítit,
že je darováno tak málo za tolik.
Za vzpomínku děkuje Liba s rodinou.
Vzpomínka
Nezapomeneme, v našich srdcích žiješ stále…

Dne 25. května 2006 vzpomeneme nedožitých 60. narozenin
mého milovaného bratra, pana

ZDEŇKA ČERMÁKA
a 29. srpna tomu bude 8 roků, co nás navždy opustil.
Všichni, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkuje Dobromila Nečasová, sestra s rodinou.
Vzpomínka
Odešels jak osud si přál, ale v našich srdcích žiješ dál.

Dne 18. června 2006 vzpomeneme 10. výročí, kdy nás opustil pan

M I L O S L AV K AC H L Í Ř
S láskou stále vzpomíná manželka, syn a dcera s rodinami.
Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom zapomněli.
Dne 19. června 2006 vzpomeneme 2. výročí úmrtí, kdy nás
navždy opustil náš bratr a strýc, pan

INZERCE
DOUČÍM angličtinu, italštinu, všechny úrovně. Cena dohodou. Tel.: 731 157 919.
NEVYHAZUJTE PENÍZE!
PLAŤTE COKOLI kromě daní a spoření tak,
aby se Vám peníze postupně vrátily. Můžete
si i přivydělat. prosperita@atlas.cz.
KOUPÍM SÁČKY hygienicky balených cukrů
vyrobených ve slavkovském cukrovaru. Tel.
602 763 683.
PRODÁM dva mrazicí a 1 chladicí box. Tel.
604 994 476.
PRONAJMU částečně zařízený 2+1 ve
Slavkově u Brna, ul. Brněnská. Kontakt:
732 810 779.

MONTÁŽ ŽALUZIÍ, sítí proti hmyzu. Tel. 604
863 437, 544 220 577.
KOUPÍM RD se zahradou v okolí Slavkova
v ceně do 1,5 mil. Kč. Tel.: 602 521 766.
POTŘEBUJETE VOZÍK písku, štěrku, oblázků. Rádi Vám ho dovezeme. Tel.: 606 317 530.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732
236 410, 544 223 504.

HLEDÁM KE KOUPI 2+1 do osob. vlastnictví
byt, možnost i družst. nebo 2+1 v RD nebo
v bytovém domě (i půdní byt). Tel. 608 750 495.
KOUPÍM BYT na Polní. Tel.: 737 824 718.
OPRAVA A RENOVACE POMNÍKŮ.
Tel.: 731 572 240.
PRODÁM KLAVÍR „Šindelář“ po gen.
opravě. Tel. 777 255 239.
PRODÁM (cca 200 tis. Kč) nebo pronajmu
(cca 2000 Kč/měsíčně) byty 3+1 v Mouřínově u Bučovic. Kontakt: 732 810 779.
FAJT – obchod, který potěší, přijme brigádnici. Tel.: 732 810 779, 603 220 579.
PRODÁM šicí stroj kufříkový, elektrický
s entlem. Cena dohodou. Tel. 737 719 823.
 PRODÁM GARÁŽ na Zlaté Hoře. Cena
120 000 Kč. Tel. 777 577 990, 777 197 184.

JOSEF RICHTR
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají sestry Jiřina, Jana a Jarmila s rodinami.
Vzpomínka
Dne 30. dubna 2006 nás navždy opustila naše drahá maminka
a babička, paní

na nové adrese:

B O Ž E N A K O Č Í Ř OVÁ
a 4. čevna by se dožila 70 let.
S láskou stále vzpomínají dcera Marcela s rodinou,
syn Jiří s rodinou a syn Lubomír.

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři na
ul. Hradební 1441 od 9 do 17 hodin. Cena za zveřejnění je 60 Kč.

Brnûnská 642
(nad obchodem ZdeÀka)

Slavkov u Brna
tel. 544 220 661
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Festival Concentus Moraviae
Mezinárodní hudební festival 13 měst Concentus Moraviae, který v tomto roce pokračuje již pojedenácté, není třeba představovat. Mnozí z vás mají jistě v paměti loňský ročník, který slavnostně zahájil právě ve Slavkově.
V našem městě se letos opět prezentují špičky svého oboru: 9. června Collegium Marianum, Solemante Naturali, Ardente Sole a 20.
června se posluchačům představí Jordi Savall
a Rolf Lislevand. Oba koncerty začínají vždy
v 19.30 v Historickém sále zámku.
Požádali jsme dramaturgyni festivalu
doc. Barbaru Marii Willi, PhD. o rozhovor.
• Paní docentko, můžete ve stručnosti přiblížit
čtenářům Slavkovského zpravodaje letošní ročník festivalu Concentus Moraviae?
Letošní dramaturgie festivalu Concentus Moraviae je výjimečná tím, že trochu odbočíme
z naší tradice představovat spíše neznámé skladatele minulosti. Naopak, v červnu má posluchač příležitost slyšet nejslavnější osobnosti renesanční, barokní a klasicistní doby, ovšem to
známé potkáváme ještě neznámým způsobem:
Vystavíme totiž slavné skladatele konkurenci
jejich (ne)přátel, takže třeba na zahajovacím
koncertě soutěží syn a otec Bach, každý se svou

verzí Magnificatu, nebo lze na slavkovském
koncertě vedle sebe slyšet dva největší gambové
virtuosy na dvoře Ludvíka XIV., kteří proti sobě
bojovali a dostali již ve své době nálepku „anděl
a ďábel“. Na Moravu zavítají navíc i nejvýznamnější specialisté na starou hudbu z Německa a představí nám nejen trochu neobvyklou
Schubertiadu nebo nádherné duchovní koncerty,
nýbrž také poloscénický boj mezi Händelovou
vážnou operou a komickou žebráckou operou.
• Ve Slavkově budou opět dva koncerty. Čím
jsou výjimečné?
Slavkov se může pyšnit hned dvěma dosti mimořádnými událostmi: Jednak se na zámku
představí nádherný taneční projekt, který bude
určitě překvapením pro oči a uši – hraje a tančí
se totiž v dobových kostýmech a navíc nemáte
každý den příležitost slyšet barokní lidovou
hudbu! Za druhé – do Slavkova zavítá největší
španělská hvězda z oblasti staré hudby: Jordi
Savall. Troufám si tvrdit, že i na tomto koncertě
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Barbara M. Willy
si alespoň polovina obecenstva přijde na své
i očima, ale jisté je, že lahodný zvuk violy da
gamby v mistrovském podání a za doprovodu
skvělé barokní kytary a theorby nás všechny nechá zapomenout na veškeré starosti.
• Je něco, co byste ráda zájemcům ze Slavkova
vzkázala?
Speciální vzkaz pro mé oblíbené publikum ve
Slavkově je ten, že u uměleckých bojů na rozdíl
od skutečných vyhraje každá strana, a především my, pozorovatelé!
Ptala se a za rozhovor děkuje Jana Omar

Velcí skladatelé a jejich (ne)pﬁátelé
11. ROČNÍK FESTIVALU CONCENTUS MORAVIAE
V pátek 9. 6. v 19.30 hodin se v Historickém
sále zámku uskuteční první ze slavkovských koncertů 11. ročníku mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae
(s podtitulem Velcí skladatelé a jejich (ne)přátelé). Ve spolupráci s Polským institutem v Praze
vystoupí respektovaný polský taneční soubor
Collegium Marianum, který za doprovodu česko-slovenského barokního orchestru nabídne
konfrontaci umělé folklorní hudby německých
konkurentů Pisendela a Telemanna s „pravou“
lidovou hudbou 18. století.
Druhý koncert festivalu se koná opět v Historickém sále zámku v úterý 20. 6. od 19.30
hodin. Ve spolupráci s Institutem Cervantes se
v programu nazvaném „Anděl a ďábel“ představí světově proslulý hudebník Jordi Savall (viola da gamba) společně s Rolfem Lislevandem
(teorba).
Historické muzeum ve Slavkově u Brna
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Informace o v‰ech festivalov˘ch koncertech, projektech „Nûmecké dny na Moravû“, „Vlámské echo“ a dal‰ích pﬁidruÏen˘ch akcích naleznete na

www.concentus-moraviae.cz

Mezinárodní centrum slovanské hudby o. p. s., Kapucínské nám. 14, 602 00 Brno, tel.: +420 542 210 713, e-mail: info@concentus-moraviae.cz
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Pozvánka na Babské hody
Zveme všechny, kteří se rádi baví a tancují,
v sobotu 17. června na Babské hody ve Slavkově. Program: od 14 hod. průvod městem,
v 15.30 hod. předání „babského práva“ před
radnicí. Od 19 hod. taneční zábava v restauraci Gól na Zlaté hoře. Hraje Zámecká dechová
kapela.
Srdečně zvou ženy-stárky.

4/2006
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Zase jinak
Je již dlouholetou tradicí, že se v květnu koná
„akademie“ – vystoupení tanečního oboru Základní umělecké školy Fr. France ve Slavkově u Brna.
Na prknech, která znamenají svět, se vždy představují všechny žákyně i žáci, kterých je přes sto.
Začínají pětiletí a postupně můžeme sledovat pokrok, který během studia učiní, než v devatenácti
letech absolvují i druhý cyklus. Taneční projev je
snad nejnáročnějším způsobem vyjádření děje,
emocí či myšlenky. Hudebníci mají nástroje
a noty, zpěváci text, malíři barvy, palety a štětce,
ale tanečník nemá nic než vlastní tělo, které často
nechce poslouchat. Proto je skutečně podivuhodné, co je paní učitelka L. Krahulová dokáže naučit.
Neméně obdivuhodná je nápaditost, s níž se jí podařilo sestavit 16 různých tanečních čísel, navrhnout 16 kostýmů, najít hudební předlohy, vymyslet choreografii a vše připravit na hodinu a půl
trvající program.
Letošní představení zahájily žákyně II. stupně,
které tvořily netradiční pohybový doprovod zpěvačce B. Hrbáčkové a živé kapele – kytarovému
souboru ZUŠ pod vedením p. uč. A. Vodičky. Potom se již střídala taneční čísla na hudbu A. Vivaldiho, V. Nováka, B. Martinů, K. Moora, W. A. Mozarta, atd. Ti nejmladší si zatančili na písničky od
Dády. Děti 1. ročníku se objevily v kostýmu slepic

a jejich taneční projev rozesmál nejen rodiče, ale
i ostatní diváky. Velká myš pohybující se po jevišti
při tanci koček byla též působivá. Kouzelné byly
děti ze 3. ročníku v Mozartově Korunovačním koncertu. Jejich soustředěnost na pečlivé provedení
pohybu a touha po dokonalosti byly odměněny zaslouženým potleskem. Novodobá obliba orientálních tanců našla svůj odraz v Arabském tanci P. I.
Čajkovského v provedení absolventek I. stupně.
Baletky z 5. ročníku předvedly skladbu Koule, jejíž dvě části byly diametrálně odlišné. O různorodosti tanečních technik vyučovaných v TO ale
svědčí především vystoupení žákyň II. stupně
v Mozartově Elvíře, provedené klasickou taneční
technikou, v kontrastu s jejich závěrečným číslem
Piráti. V této taneční pohádce s nečekaným koncem z dívek vyzařovala radost z pohybu a technickému zvládnutí obtížných prvků diváci dlouze tleskali.
Hostem tanečního odpoledne byla bývalá žákyně TO a dnes posluchačka 6. ročníku Taneční kon-

zervatoře v Brně Jana Coufalová, která celé akci
dodala punc profesionality. Dík patří korepetitorkám p. uč. Rybecké a p. uč. Mašové, největší ovace si však zaslouží p. uč. Krahulová, která celé odpoledne sama připravila. Po celá léta je známa
svou trpělivostí, nápaditostí, ale i důsledností.
Doufejme, že také do dalších let jí vydrží invence
a odolnost pro práci s dnešní mládeží a že ani zájem o kultivovaný, estetický a elegantní pohyb neustoupí před prvoplánovitou vyzývavostí některých současných moderních tanců.
Co však pořadatelé ve společenském sále stále
postrádají k dotvoření atmosféry jinak pečlivě připravených představení je kvalitní ozvučení
a osvětlení jeviště. Ta tam je doba červeného, zeleného či modrého světla, postupného stmívání
scény nebo laserových efektů, které tvořily pomyslnou dekoraci. Hlediště bylo návštěvníky zcela
zaplněno, a jen díky vydatné pomoci mnoha dalších lidí a půjčeným aparaturám byl by jejich divácký zážitek úplný.
Eva Ptáčková

Májový turnaj v nohejbale
Újezd u Brna
tel. 544 422 622

VĚRNOST
SE VYPLÁCÍ!
Spěchejte pro věrnostní
královskou prémii

až 500,– Kč
Platí na vše i na akční a letákové zboží.
Mimo mobilní telefony.
Na další nákup. Info na prodejně
Platnost akce 25. 5.–7. 6. 2006
• OD SPÁâIL – BRNO-VINOHRADY, Îaro‰ická 16, 544 218 003
• OD SPÁâIL – BRNO-ST¤ED, Nové sady 37, 543 211 246
• PRODEJNA SPÁâIL – BRNO, Ka‰tanová 72 (naproti Makra),
545 229 800 prodej v sobotu i v nedûli od 9.30 do 20 h

V sobotu 6. 5. 2006 pořádal nohejbalový oddíl ve Slavkově
u Brna 29. ročník tradičního májového turnaje dvojic-neregistrovaných.
Na hřišti se sešlo 7 dvojic. Bylo
radost se dívat na bojovnost těchto hráčů různého věku. Celkem
bylo odehráno 21 utkání, z nichž
vyplynulo toto pořadí: 1. místo
Poláček–Kolář,
2.
místo
Vítek–Florián L., 3. místo Machala–Krejčí.
Po sportovním zápolení bylo
odměnou občerstvení z udírny,
které připravil pan Bohumil Rů-

žička. Děkujeme všem účastníkům turnaje a všem sponzorům,
kteří se postarali o ceny pro všechny hráče. Naše poděkování také
patří TS ve Slavkově u Brna za pomoc při úklidu našeho areálu.
Sponzoři turnaje: Město Slavkov u Brna, Rostěnice a.s., Destila Brno, Dřevodílo Rousínov, Sokolský dům, Moravský rybářský
svaz MO Slavkov, JM Demicarr
s.r.o.,Vladimír Rozsíval.
Příští rok proběhne jubilejní 30.
ročník tohoto turnaje, na který vás
srdečně zve oddíl nohejbalu.
Jiří Hořava
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Z pěší pouti slavkovské farnosti do Žarošic 8. května 2006.

Význam a poslání Jana Křtitele
Mnohým z nás je zajisté známo, že kaple na
Špitálské ulici ve Slavkově je zasvěcena svatému
Janu Křtiteli. Církev si v liturgickém kalendáři
připomíná jeho narození 24. června. Zpravidla
jsou svátky svatých spojeny se dnem jejich úmrtí.
Svatý Jan Křtitel je jediný světec kromě Panny
Marie, jehož tělesné narození se v liturgii oslavuje. Již v 5. století se tento den připomínal šest měsíců před narozením Ježíše Krista.
Podle svědectví evangelní tradice má Jan Křtitel mnoho společného s Ježíšem. Oba dva hlásají,
že se přiblížilo Boží království a vyzývají k pokání. Oba dva, Jan i Ježíš, zakusí utrpení, které se
projeví v odmítnutí, v pronásledování a dokonce
i v násilné smrti (Mt 11,18n). Evangelium však
zároveň velmi důsledně zdůrazňuje naprostou
nadřazenost Ježíše vůči Janovi. Jan je předchůdce
Mesiáše, Ježíš je zaslíbeným Mesiášem. Jan hlásá
příchod Božího království, v Ježíšově osobě je
toto království již přítomno. Janův křest byl obřa-

dem pokání, Ježíš však křtil Duchem svatým, který působí odpuštění hříchů a dává nový život. Jan
připravoval cestu, Ježíš je cesta.
Jaké jsou reakce na Janovo poselství? Mohutné
zástupy přichází přijmout Janův křest a vyjadřují
tak úmysl změnit svůj život. Farizeové a saduceové jsou však odmítnuti (Mt 3,7). Jan Křtitel je odsuzuje pro stejné selhání, za které je později obviní též Ježíš (srov. Mt 23). Jsou pokrytci,
domáhající se toho, že činí pokání, ale jejich obrácení nemá ryzí podobu. Jejich život se nevykazuje
dobrými skutky. Strojeně poukazují na svou příslušnost k Božímu vyvolenému lidu, zapomínají
však, že věrnost je jediným poutem, které spojuje
člověka s Bohem.
Vztah s Bohem je tedy třeba brát zodpovědně.
Bůh nás miluje nesmírnou láskou a čeká na naši
odpověď. Nebuďme tedy dlužníky Boží lásky!
Za římskokatolickou farnost
P. ThDr. Petr Mareček, farní vikář

Církev adventistů sedmého dne
V červnu mají svátek všechny děti, přejeme jim
tedy hodně radosti a pěkných vztahů doma i mezi
kamarády. Také náš příběh je věnován dětem i jejich rodičům: Co kdyby…?
Byt, ve kterém bydlí mladí manželé s dvouletou
holčičkou, není moc velký. I když téměř všechny
věci mají své místo, přece jen určitá část, ač nerada,
sdílí prach na zemi s barevným kobercem. Proto se
těší na umístění v nové skříni, která zatím v jednotlivých kusech čeká na složení opřena o stěnu ložnice. Ve chvíli, kdy se mladý tatínek dává do práce
přesně podle návodu, stane se jeho velkým nepřítelem čas. Ten den totiž odlétá na služební cestu.
Montáž skříně se nedaří. Reakce tatínka a jeho
slovní doprovod k práci je úplně jiný, než malá dívenka zná. I maminka je divná. „Aničko,“ šeptá své
všudypřítomné dcerce, „musíme jít stranou a být
potichu, aby tatínek měl klid a dokončil, co je třeba.“ Aničce se ale nervózní tatínek vůbec nelíbí

a situaci vyhodnotí naprosto jinak. Přece co nefunguje, jak by mělo, je polámané a musí se opravit!
Co platí u hraček, platí i pro tatínka. Vběhne do ložnice a vykřikne: „Tatínku, ty seš pokaženej!“ Co
kdyby totiž tatínek o tom nevěděl, nechtěl se nechat
opravit a zůstal tak napořád?
Citáty: „Děti musí být k dospělým často velmi
shovívavé.“ (A. de Saint-Exupéry)
„Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost. Odlož hněv a zanech
rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého.“
(Žalm 37,3.8)
Církev adventistů s.d. se schází ve Slavkově
u Brna k sobotním bohoslužbám. Společné studium Bible začíná v 9.00 hodin a od 10.30 kázání.
V měsíci červnu Vás zveme na soboty 3. a 24. 6. do
domu Církve husitské (CČSH) na Jiráskově ulici č.
959 (vedle Hasičské zbrojnice). Kontakt na tel.: 544
227 308 (kazatel Roman Mach) www.casd.cz

Recitál Evy Ludíkové
V sobotu 13. května se v Divadelním sále zámku
konal pěvecký recitál bošovické rodačky a bývalé žákyně slavkovské ZUŠ Evy Ludíkové. Přítomní posluchači ocenili zajímavé zabarvení jejího hlasu i pestrý
výběr skladeb.
Je chvályhodné, že Historické muzeum ve Slavkově u Brna umožňuje prezentovat mladým a začínajícím umělcům svoji tvorbu. Věříme, že od této praxe
v budoucnu neupustí.
red

Foto: sestra Gregorie

Program ﬁímskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle v 8.30 a 19.00, úterý v 18.00 bohoslužba
pro děti, čtvrtek v 7.00, pátek v 18.00, sobota
v 7.30 h.
Návštěvy nemocných, čtvrtek a pátek 1. a 2. 6.
dopoledne
Svatodušní vigilie, sobota 3. 6. ve 20.00, modlitby a mše sv., sál u sester Malinovského ul.
Slavnost Seslání Ducha Svatého, neděle 4.6.,
mše sv. 8.30 a 19.00, farní kostel (sbírka na
Charitu)
Mše sv. v penzionu, čtvrtek 8.6. v 8.00
Slavnost Božího Těla, neděle 18. 6., mše sv.
v 8.30 ve farním kostele s průvodem Božího
Těla (večerní mše sv. v 19.00)
Mše sv. pro děti u sv. Jana Křtitele na Špitálce, úterý 20.6. v 18.00
Výlet dětí a mládeže k sv. Antonínovi u Blatnice a do Strážnice, čtvrtek 22. 6.
Sbírka na bohoslovce, neděle 25. 6.

Pﬁedná‰ky pro veﬁejnost v sále
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 17.40 hod.

4. 6.
11. 6.
18. 6.
25. 6.

Jak Vás ovlivÀuje BoÏí Království?
JeÏí‰ Kristus, je souãástí trojice?
Jak˘ch hodnot si váÏíte?
Jak dobﬁe zná‰ Boha?

Pﬁístupné veﬁejnosti, vstup voln˘ – jste srdeãnû zváni.

Va‰e pﬁíspûvky do zpravodaje
posílejte na

info@bmtypo.cz
Pozvánka na

výstavu slavnostních tabulí,
míchání nápojů a flambování
palačinek s degustací.
Výstava se koná 5. a 6. června od 10 do 15 h
v tělocvičně ISŠ Slavkov u Brna. Srdečně
zvou žáci III. ročníku oboru kuchař-číšník.
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Práce na zahradû v kvûtnu – choroby a ‰kÛdci
Pranostika: Když na Medarda prší, těžko se
seno suší
Červen je pro zahrádkáře měsícem plným
prací, které se týkají sklizně, výsevů, výsadeb,
závlahy, hnojení, ochrany proti chorobám
a škůdcům a v neposlední řadě také péče
o půdu, která by měla být nakypřená a bez plevelů. Plevel je konkurentem kulturních rostlin
(odebírá vodu, živiny a stíní), proto je důležité
jeho odstranění. Při mechanickém odplevelování můžeme vytrhané rostliny kompostovat. Ale
pozor do kompostu nedáváme plevel se semeny.

1921

85

2006

Kopaná slaví
Přátelé, sportovci, fandové! Dovolujeme si vás
pozvat na slavnostní setkání při příležitosti
85. výročí založení kopané ve Slavkově u Brna.
Přijďte si zavzpomínat a zhlédnout fotbalová
utkání v pestrém dvoudenním program.
Program našich mužstev:
Sobota 24. června
10.30
dorost Slavkov–Slawków (Polsko)
13.30
mezinárodní turnaj za účasti mužů
Slavkov (ČR), Horn (Rakousko),
Slawkow (Polsko)
Neděle 25. června
10.30
mladší přípravka–1. FC Brno
11.30
starší přípravka–1. FC Brno
13.00
mladší žáci–1. FC Brno
14.00
starší žáci–1. FC Brno
15.30
„B“ mužstvo–Křenovice
17.00
internacionálové–Bučovice
Kulturní vystoupení, bohatá tombola.

Fotbal v červnu
A mužstvo – I. A tř. JmKFS
so 3. 6. SK Slavkov–FC Bučovice, zač. v 16.30 h.
so 10. 6. SK Slavkov–So Lanžhot, zač v 10.30 h.
B mužstvo – IV. tř. OFS Vyškov
ne 11. 6. Slavkov B–Otnice B, zač. ve 14.00 h
Dorost – I. tř. JmKFS
so 3. 6. Slavkov–Bučovice, zač. ve 14.00 h.
so 10. 6. Slavkov–Lanžhot, zač. ve 12.45 h.
St. a ml. žáci – I. tř. JmKFS
ne 11. 6. Slavkov–Brankovice, zač. 9.00 a 10.45 h.
St. a ml. přípravka – OS OFS Vyškov
Soutěž byla dohrána již v květnu.
Letošní oslavy 85 let slavkovské kopané proběhnou ve dnech 24. a 25. června, kdy je naplánován
turnaj polského Slawkówa, rakouského Hornu
a domácího A mužstva, přátelské utkání všech našich družstev, od přípravky až po veterány a slavnostní schůze za účasti aktivních i bývalých hráčů, funkcionářů, členů, příznivců a pozvaných
hostů!
(rs)

Tyčková rajčata vyvazujeme k opoře (vhodnější jsou spirály) a vylamujeme u nich zálistky (fazochy). U okurek zaštipujeme hlavní výhon, čímž podpoříme růst výhonů postraních,
na kterých naroste hlavní podíl plodu. U rajčat
a brambor sledujeme výskyt plísně bramborové a u okurek plísně okurkové. Lepšího zdravotního stavu okurek docílíme pěstováním vertikálním způsobem, tedy na opoře (drátěnce).
Vertikální způsob je sice pracnější, ale umožňuje rychlejší osychání rostlin, čímž se snižuje
riziko napadení plísní okurkovou.
Pokud by byly příznivé podmínky pro tvorbu plísní, můžeme použít i chemickou ochranu.
U rajčat použijeme RIDOMIL GOLD MZ 68
WP 0,5% s ochranou lhůtou 3 dny, BRAVO
500 SC 0,5% s OL 7 dní a nebo ACROBAT
MZ 0,5% s OL 21 dní a proto jej doporučujeme jen při prvním postřiku. U plísně bramborové můžeme použít ACROBAT MZ 0,4%
s OL 28 dní, později BRAVO 500 0,6% s OL
14 dní nebo KUPRIKOL 50 0,8 – 1% s OL 7
dní. U okurek ALIETTE 80 WP 0,2%,
CURZATE K 0,3%, RIDOMIL GOLD PLUS
48 WP 0,4% nebo RIDOMIL PLUS 48 WP
0,25% vše s OL 3 dny.
Začátek června je vhodná doba pro tvarování štíhlých vřeten a jiných tvarů jabloní a hrušní. Jednoleté výhony obrůstající krátkými letorosty vyvazujeme do vodorovné až
podvodorovné polohy, čímž docílíme tvorby
květních pupenů pro příští rok. Nezapomínáme
na přihnojení rychlepůsobícími hnojivy (kapalné) a závlahu, která má byt raději méně častá
avšak zato velmi vydatná. Pozor na přehnojení.
U jádrovin pokračujeme v ochraně proti padlí
a strupovitosti, jak bylo uvedeno v minulém
zpravodaji. Podle signalizace ošetřujeme jabloně proti obaleči jablečnému: ZOLONE 35 EC
nebo VP 0,2 % s OL 21dní, SUMITHION
SUPER 0,1 % s OL 21 dní nebo BIOBIT bez
OL. Při malém výskytu mandelinky bramborové provádíme ruční sběr. Při přemnožení použijeme některou z postřikových látek:
CALYPSO 480 SC 0,02 %, MOSPYLAN 20
SP 0,012 %, VAZTAK 10 EC nebo SC 0,025 %
a jiné s OL14 dní.
Z ovoce již sklízíme rané odrůdy třešní, dále
jahody a koncem měsíce pak rané odrůdy černého, červeného a bílého rybízu a první plody
jednou plodících odrůd maliníku.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje za
ZO- ČZS Slavkov u Brna
Vladimír Luža

Edukačně preventivní pobyt v Luhačovicích.
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okénko
Fotografií se vracíme na začátek května, kdy 30
účastníků z našeho regionu prožilo týden na edukačně preventivním pobytu v lázních Luhačovice.
Užili jsme si lázeňské procedury a ochutnávali léčivé vody z pramenů Vincentky, Ottovky, Dr. Šťastného, Aloisky a sv. Josefa. V odpoledních hodinách jsme měli velmi kvalitní edukace a dozvěděli
jsme se od zdravotníků o nových trendech v léčbě
diabetu a o novinkách v oblasti měření glykémie.
Několikrát denně jsme také prováděli měření glykémie a tlaku krve, protože je pro diabetika velmi
důležité, aby věděl, jak na tom je ráno na lačno, ale
i v průběhu dne, např. po určité aktivitě (plavání,
cvičení, pěší chůze). Denně jsme sledovali jídelní
lístek a zjistili jsme, že dieta může být nejen zdravá, ale i chutná. Protože nám letos přálo počasí, zúčastnili jsme se zahájení hlavní lázeňské sezony
a otevírání pramenů. Rádi se do Luhačovic vracíme za zdravím i za poučením a pěknými zážitky.
Již teď vás zveme na letní pohybovou aktivitu,
která je u diabetiků nutná, aviak přivítáme i ostatní zájemce zdravého životního stylu. Za příznivého
počasí nás najdete každou středu od 18 h v zámeckém parku na pískových plochách hrát pétanque.
Už od 3. 7. 2006 a pak každé pondělí a čtvrtek
dopoledne od 9.30 hod. organizujeme cvičení
s plaváním pro diabetiky a seniory pod odborným
vedením Mgr. Jany Sekerkové a za pochopení vedení Technických služeb Slavkov. Překrásný areál
koupaliště, voda a sluníčko blahodárně působí na
každého z nás.
Ještě informace z ústředí SD ČR, o které jste
měli zájem. Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo
úhradovou vyhlášku č. 550/2005 Sb. s platností od
1. 1. 2006, která omezovala limity pro předpis léčiv. Na základě připomínek lékařských a pacientských organizací byla vydána novela pod
č. 101/2006Sb., která platí od 1. 4. 2006 a je alespoň trochu mírnější. Regulační ustanovení pro ambulantní specialisty, tedy i pro dlabetology, se týká
zejména nových kvalitních inzulínů v cartridgích
a také testovacích proužků do glukometrů a jiných
pomůcek pro diabetiky. Limit na léky a zdravotnické prostředky není 98 ale 100 % k předcházejícímu roku. Do limitu lékařů se však započítávají
i léčivé přípravky předepsané nad limit a odsouhlasené revizním lékařem pojišťovny. Pokud průměrná úhrada za tyto léčivé přípravky překročí
oproti předcházejícímu roku. 5–10 %, pojišťovna
neuhradí 40 % a za překročení nákladů o více jak
10 % už neuhradí nic. Pacienti se budou setkávat
u odborných lékařů s neochotou předepisovat nové
velmi kvalitní inzuliny, inzulinové pumpy a testovací proužky na měření glykémie. Lékaři budou
musit čelit nedůvěře pacientů, že jsou správně nastaveni na jeden z 30 druhů inzulinů na našem trhu
a budou také čelit omezení pojišťoven o úsporných
opatřeních ve zdravotnictví. Na řadu nových, kvalitních přípravků si budou diabetici doplácet.
Proto vítáme nabídku firmy Abbott Laboratories, s. r. o na snížení ceny glukometru OPTIUM
na 999 Kč. Využijte další výhodné nabídky, jestliže si zakoupíte v Brně v lékárně K.E.I., Koliště
846/47 dvě balení testovacích proužků (100 ks) za
cenu 1400 Kč, obdržíte tento glukoměr zdarma. Informace na bezplatné infolince 800 189 564, nebo
v naší kanceláři.
Informace o přestěhování sekretariátu Svazu
diabetiků ČR a redakce Dia života – nová adresa:
Svaz diabetiků ČR, Dům odborových svazů, nám.
W. Churchila 2, 113 59 Praha 3, tel. 222 513 333,
222 513 327.
Užijte si léto a nezapomeňte, že letní pohybová
aktivita je i pro vás!
Marie Miškolczyová
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Dvacet let spolupráce s âesk˘m hydrometeorologick˘m ústavem v Brnû
Jihomoravská pobočka ČHMÚ se sídlem
v Brně Žabovřeskách má v Jihomoravském kraji kromě svých profesionálních stanic a stanic
základních i velmi hustou síť, řádově kolem jednoho sta stanic srážkoměrných. Tyto stanice poskytují přehled o maximálních srážkách v každé
denní době na celém území republiky. Pozorovatelé z řad externích pracovníků mají povinnost
podat okamžitou zprávu meteorologickému dispečinku v případě srážek vyšších jak 30 mm, 30
litrů na metr čtvereční, nebo mimořádných meteorologických jevů.
Srážkoměrná stanice ve Slavkově ve východní části města v nadmořské výšce 202 m pod evidenčním označením B2SLAB01 poskytuje informace již od roku 1980 formou každodenních
zápisů nejen o srážkách, také sleduje celkovou
výšku sněhové pokrývky, její vodní hodnoty
a další atmosférické jevy jako bouřky, srážky
smíšené, mrznoucí, kroupy, mlhu, rosu, námrazu, ledovku, kouřmo, zákal, intenzitu větru a další. Vše s dobou trvání a stupněm intenzity.
Pro naše město ve střední části povodí řeky
Litavy jsou sledovány srážky v horním povodí.
Jsou to stanice v Bučovicích, stanice v Nemochovicích informuje o srážkách v Litenčické pahorkatině s kotou 518 m nadm. výšky a hlavními
přítoky Litavy, stanice ve Starých Hutích s kotou
560 m na rozvodí Litavy a Stupavy v okrajové
části Chřibů.
Nápadně vyšší srážky na Vysočině oproti Jihomoravskému kraji o 102 mm ročně ovlivňuje
ve větší míře hlavně převládající směr, odkud
srážky přichází v období tzv. evropského letního
monzunu v měsíci červnu a červenci. Monzunový vítr, který mění svůj směr dvakrát do roka,
v létě vane z moře nad pevninu, dostává se až
nad střední Evropu kde převládá nižší tlak a vyšší teplota, stoupáním přináší srážky. Většinu srážek zadrží České pohraničí a Českomoravská

hornatina. V menší míře se dostává i k nám, je to
období „medardovského počasí“ u nás patrné
v letech 1994, nejvyšší srážky 211,2 mm v červenci 1997, také 119 mm v červenci 2005. Zimní monzun, kdy vítr vane opačným směrem se
projevuje méně, zaznamenáváme v zimních měsících většinou srážkový podprůměr. V uplynulé
zimě i za vyšší sněhové pokrývky v lednu a únoru 2006 srážky činily jen 35 mm.
Z výsledků měření je patrné, že oblast kolem
Slavkova u Brna se řadí mezi nejsušší oblasti
naší republiky, dá se říci i Jihomoravského kraje.
Hydrometeorologický ústav sleduje a předpovídá i období teplotní inverze, při které ve vyšších vrstvách atmosfery teplota vzduchu s výškou stoupá a při zemi je chladněji. Inverze brání
proudění vzduchu, v nížinách se tvoří mlhy
a hlavně ve městech a průmyslových oblastech
se v ovzduší hromadí prachové částice a škodliviny. V podzimních a zimních měsících dochází
k obávanému smogu. U nás se tato situace vytvořila uprostřed a koncem měsíce ledna a také
kolem 20. února 2006. Podobně i dvakrát v prosinci minulého roku.V takových situacích jsou
na většině území překračovány limity obsahu
prachu a škodlivin na krychlový metr. Podle
údajů zveřejněných Českým hydrometeorologickým ústavem byly v uvedených termínech limity překročeny na většině území republiky i Jihomoravského kraje. V Brně Tuřany a východně od
Brna, tedy i v našem okolí bylo zaznamenáno
trojnásobné překročení limitů znečištění vzduchu. Zajímavé, že dále na východ, v Uherském
Hradišti bylo zaznamenáno překročení téměř pětinásobné. V Moravskoslezském kraji překročení limitu i čtrnáctinásobné. Znečištěné ovzduší
umocňují i zimní podprůměrné srážky, v našem
městě i lokální topeniště, kde je často spalováno
vše, co hoří. Stačí si vystoupat nad Slavkov
v době inverze a představa o znečištění je doko-

Několik dat, získaných od ČHMÚ Brno a výsledky měření ve Slavkově u Brna:
Dlouholeté průměry srážek:
průměr roční celé ČR činí
průměr roční kraje Vysočina činí
průměr roční Jihomoravského kraje činí
Dvanáctiletý průměr srážek ve Slavkově u Brna:
průměr roční činí
Pro srovnání měsíční průměry okolních stanic:
srážkoměrná stanice Bučovice-Kloboučky
základní stanice Nemochovice
srážkoměrná stanice Staré Hutě

673,2 mm, měsíční průměr 56,1 mm
644,4 mm, měsíční průměr 53,7 mm
542,4 mm, měsíční průměr 45,2 mm
544,5 mm, měsíční průměr 45,4mm
měsíční průměr 47,9 mm
měsíční průměr 45,7 mm
měsíční průměr 57,9 mm.

nalá. Tato zdraví nebezpečná situace si jistě vyžaduje větší pozornosti. Přesnější a pravidelná
informovanost většinou chybí. Meteorologové
a některé magistráty měst jen vyzývají občany
vycházet z domovů co nejméně.
Spolupráce s hydrometeorologickým ústavem
i v dnešním automatizovaném světě a vysoce odborně vypracovaném oboru má svůj význam. Je
to jakési pokračování a potvrzení snah předcházejících generací, které své poznatky ukládaly do
různých pravidel, rčení i veršovaných pranostik.
Ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem Brno za Komisi pro životní prostředí ve Slavkově u Brna
M. Hrabovský

Šachy
Ve středu 3. května 2006 se hrál v prostorách DDM Vyškov okresní přebor jednotlivců
v šachu žactva do 15 let okresu Vyškov.
Účastníci byli rozděleni do 5 věkových kategorií.
Hrálo se švýcarským systémem na 7 kol,
tempem hry 2x 15 minut na partii a hráče.
Slavkov vyslal 6 hráčů šachového kroužku
DDM (Robin Chaloupka, Rostislav Křivánek
a Jiří Matyáš za ZŠ Tyršova, Jana Pilátová,
Jakub Koukal a Michal Knor za ZŠ Komenského) a 7 hráčů šachového kroužku ZŠ Komenského (Filip Kolder, Petr Salus, Josef Strachoň, Martin Knotek, Tomáš Machatý,
Miroslav Řezník a Jakub Jeřábek).
Naši zástupci hráli v kategorii 1993–1994
a kategorii nejstarších 1991–1992.V konkurenci zkušených turnajových hráčů si nevedli
špatně. Podotýkám, že žádný z našich hráčů
nemá dosud osobní koeficient ELO, kdežto
řada jejich soupeřů v obou skupinách ELO již
má.
Do uzávěrky zpravodaje mám pouze výsledky starších, mladší uvedu v příštím čísle.
V kategorii 1991–1992 hrálo 16 hráčů. Suverénně zvítězil slavkovský Robin Chaloupka
výsledkem 5,5 bodu s náskokem 1,5 bodu
před druhým v pořadí. 5. místo obsadila Jana
Pilátová se 4 body, 6. místo Jakub Jeřábek
rovněž 4 body, 10. místo Jakub Koukal 3,5
bodu a 16. místo Mirek Řezník s 1,5 bodu.
Všem bez rozdílu blahopřejeme. Ostatní nejmenovaní hráli v kategorii mladších. Výsledky příště.
Za šachový klub Merta

Kalendář akcí – červen 2006
Datum

1., 3 a 4. 6.
3. 6.
3. 6.
9. 6.
9.–11. 6.
17.–18. 6.
20. 6.
24. 6.
V˘stavy
1. 6.–30. 7.
22. 6.
do 18. 6.
do 18. 6.
do konce sezony
do konce sezony
stálá expozice

hod.

druh

akce

místo konání

od 10.00

spol.
sport.

Pohádkové podzemí. Program pro dûti v podzemí zámku Slavkov u pﬁíleÏitosti Mezinárodního dne dûtí
Cesta pohádkov˘m lesem. Program: cesta plná pohádek, prÛbûÏn˘ start od 10.00 do 12.30 hodin
startovné: 10 Kã (pouze dítû), od 13.00 hodin soutûÏe na stﬁelnici
Letní setkání mládeÏe
Koncert v rámci festivalu 13 mûst CONCENTUS MORAVIAE, pﬁedprodej vstupenek v IRC Austerlitz
Grand Prix âR – Slavkov
2. závod Eko, F1 a Cestovní vozy
Koncert v rámci festivalu 13 mûst CONCENTUS MORAVIAE, pﬁedprodej vstupenek v IRC Austerlitz
OLDTIMER FESTIVAL – XIII. roãník srazu historick˘ch automobilÛ a motocyklÛ

zámecké podzemí
na konci ulice Jiráskova

Historické muzeum
DDM

Zámecká stﬁelnice
Historick˘ sál zámku
areál Auto RC Slavkov
areál Auto RC Slavkov
Historick˘ sál zámku
zámeck˘ park

SSK 0750 E-com Slavkov
Mezinár. centrum slovanské hudby
Auto RC Slavkov
Auto RC Slavkov
Mezinár. centrum slovanské hudby
Historické muzeum

galerie v pﬁízemí zámku

Historické muzeum

RubensÛv sál zámku,
Galerie OK
Zámek Slavkov
Zámek Slavkov
Zámek Slavkov

Historické muzeum
Historické muzeum
Historické muzeum
Historické muzeum

salla terrena
Zámek Slavkov

Historické muzeum
Historické muzeum

19.30

19.30

sport.
kult.
sport.
sport.
kult.
spol.
v˘st.

17.00

V˘stava grafik Karla Tomana
grafiky uniformovan˘ch vojákÛ z rÛzn˘ch historick˘ch období ze sbírek autorova syna – Petra Tomana
VernisáÏ prodejní v˘stavy replik secesních stﬁíbrn˘ch ‰perkÛ Alfonse Muchy
a replik secesního skla Jarmily Mucha Plockové. V˘stava potrvá do 30. 7. 2006
V˘stava „Krtek dûtem“ pana ZdeÀka Milera a jeho Krtka
V˘stava Marie Fischerové-Kvûchové. V˘stava pohlednic a ilustrací ze sbírek Vladimíry Leitnerové ze Slavkova
Zbranû a zbroj 16.–18. století
v˘voj v˘zbroje a v˘stroje evropsk˘ch armád od raného novovûku do zaãátku napoleonsk˘ch válek
Stﬁípky z odívání. V˘stava panenek ZdeÀky Mudrákové, volnû pﬁístupné
Virtuální bitva 1805 – otevﬁeno: úter˘–nedûle 9–16 hod.

poﬁadatel

5/2006

 To jsou základy výchovy!
Bydlíme v rodinném domku a před ním jsme si
vysadili skalku. Několikrát se nám stalo, že nějaký nenechavec nám skalničku vytrhl a pohodil,
ukradl stromek, nebo na skalničku položil kámen
či dlaždičku. Bylo pěkné, slunečné dopoledne
a vidím, jak kolem jde mladá paní, vede dítě za
ruku a blaženě se na něj usmívá. Ale ono dítě místo po chodníku šlo ve skalce, čehož si byla paní
vědoma. Dítě šlo pomaloučku, protože bylo malé.
Na chvilku se zastavilo, podívalo se na drobnou
skalničku (kterou jsme nedávno zasadili) a celou
nožkou na ni šláplo. Toto paní se zájmem sledovala. Přes pootevřené okno paní povídám, jestli jí
nevadí, že nám její dítě šlape ve skalce po kvítkách. Ale ona jen odsekla: „Paní, uklidněte se,

vždyť jsou to trvalky!“ Neřekla ani nezlobte se,
promiňte… Místo toho, aby dítěti řekla, že po kvítečkách se nešlape a chodí se po chodníku, ne
v záhonkách, kde si někdo zasadil kvítečka. A potom se divíme, že si děti ničeho neváží. Vždyť už
od malinka je jim vštěpováno, že vlastně o nic nejde. Začíná to šlapáním po kvítkách – to je přeci
dovoleno, potom šlapou na broučky, trhají mouchám nožičky či křidýlka, tahají kočky za ocas,
dovolují si na slabší… A pak se člověk diví, kde se
v dětech bere sklon k tomu, že ničí cizí věci, ubližují druhým… Ale ruku na srdce, nejsou to důsledky špatné výchovy už od útlého dětství? Vždyť
nejdůležitější je základ, na tom vše stojí! A velké
věci jsou vždy tvořeny z malých. Martina Ruská

 Kde se stala chyba (II)
Jmenuji se Iveta Lysáková a v říjnu minulého
roku jsem napsala článek do místního zpravodaje
o napadení mé dcery, místními školačkami, které
se do Slavkova přistěhovaly před rokem. Jen bych
chtěla napsat o tom, jak to vše pokračovalo.
Podala jsem trestní oznámení na tyto mladistvé, které vedou dětský gang ve Slavkově. Vyšetřování bylo odloženo, jelikož jim nebylo 15 let.
Jenomže neustalo ani vyhrožování mé dceři,
ani fyzické napadání ostatních dětí, ani ničení
obecního majetku. Podala jsem trestní oznámení
na matku těchto dvou sester, které nejvíce provokují k této činnosti, pro zanedbání výchovy.
A co byste si mysleli, že se stalo? Vyšetření
bylo zastaveno pro nedostatek důkazů. Nejenže
jsem uvedla svědky další napadené dívky, ale
i svědkyni, která napadené pomohla a vypovídala, že tito mladiství ohrožují děti ve Slavkově,
toulají se po nocích, konzumují alkohol, ničí majetek města – altánek v zámku, lavičky atd.
Zdá se podivné, že ani tito svědci nestačí.
Myslím si, že tento případ nebyl vyřešen tak, jak
by měl. Několikrát jsem viděla přímou příbuznou
těchto mladistvých zvonit a vejít do domu v blízkosti mého bydliště. Bylo to během vyšetřování
asi třikrát. Zajímavé je, že po této návštěvě v naší
ulici jsem se dozvěděla, že v tomto domě má dotyčná opravdu dobré přátele.

Vyjádﬁení starosty mûsta
Uvedený článek považuji jako bezdůvodný
útok na moji osobu. S událostí, která se týká
napadení její dcery, jsem se setkal poprvé v našem zpravodaji a po té při osobní návštěvě paní
Lysákové v dubnu 2006. Tento problém je
v kompetenci pouze orgánů činných v trestním
řízení, nikoliv v kompetenci starosty ani zastupitelstva města.
Mgr. Petr Kostík

Kde se stala chyba II. – vyjádﬁení
Odboru vnitřních věcí Městského úřadu ve
Slavkově u Brna byly v prosinci 2005 a březnu 2006 Policií ČR – obvodním oddělením
Slavkov u Brna doručeny spisy týkající se popisované události.
Přestupky, z nichž byly podezřelé osoby
mladší 15 let, byly dne 29. 12. 2005 a 19. 4.
2006 odloženy v souladu s ust. § 66 odst. 1
písm. b) zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů.
V případě přestupků ostatních účastníků řízení byla dne 3. 5. 2006 vydána rozhodnutí.
Bc. Hana Řezáčová, vedoucí OVV
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Vyšetřování bylo hned po tom zastaveno. Že
by náhoda? Nezbývá mi nic jiného, než se obrátit na orgán, který je ve Vyškově, a to Státní zastupitelství, aby vše znovu prošetřilo.
Byla napadena další, již třetí dívka a bezdůvodně zbita těmito sestrami a jednou jejich kamarádkou. Vím, že těchto napadení bylo již více,
proto prosím, kdo by něco věděl o těchto případech nebo byl sám poškozený, ozvěte se na moji
adresu – Zborovská 1457.
Jen chci vzkázat těmto pro slušnou společnost
nebezpečným a nepřizpůsobivým mladistvým, že
využiji všech dostupných prostředků k tomu, aby
se tato situace ve Slavkově vyřešila, protože slavkovské policii už nedůvěřuji. Měli by si tihle příslušníci policie vzpomenout na přísahu, kterou se
zavázali chránit slušné občany a jejich majetek.
Doufám, že už se začne něco řešit, neboť jsem
informovala média. Tito mladiství mi nejdříve
vyhrožovali a nátlak dělali i na mou dceru, potom
mi řekli, že když zastavím stíhání proti nim, nechají moji dceru napokoji. Ale já to nevzdám, neboť zde nejde už jen o moji dceru, ale i ostatní
děti, kterým je vyhrožováno fyzickým násilím.
Navštívila jsem pana starostu Kostíka a informovala ho o situaci ve Slavkově. On mi sdělil, že
ve městě není městská policie a on za to nenese
odpovědnost. Ostatní zastupitelé o všem vědí, ale
věc neřeší. Proto by si měli obyvatelé Slavkova
uvědomit, koho budou volit na další volební období. Myslím si, že by měli být na těchto místech
lidé, kteří zajistí bezpečí všech slušných občanů.
Iveta Lysáková

Vyjádﬁení Policie âeské republiky
Na základě vaší žádosti k reakci na dopis paní
Ivety Lysákové, zaslané Městskému úřadu ve
Slavkově u Brna uvádíme:
Policisté z Obvodního oddělení policie ČR ve
Slavkově u Brna šetřili oznámení paní Ivety Lysákové týkající se napadení její nezletilé dcery jinou
nezletilou dívkou a rovněž napadení nezletilé dívky ze strany paní Lysákové. Oba skutky byly po
prošetření a zadokumentování oznámeny Správnímu orgánu při Městském úřadě ve Slavkově
u Brna pro podezření ze spáchání přestupků.
Dále policisté prověřovali oznámení paní Ivety Lysákové, věc podezření z trestného činu
„ohrožování mravní výchovy mládeže“. Toto podezření bylo prověřováno za dozoru Okresního
státního zastupitelství ve Vyškově a po řádném
prošetření bylo odloženo podle ustanovení
§ 159a odst. 1 trestního řádu.
mjr. Gryc, tiskový mluvčí

VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje
KUR¯R 2. JASON STATHAM. Honiãky v superautech i na vodních skútrech, vzru‰ující souboje a napínavé akãní scény.
SKLAPNI A ZAST¤EL Mù! KAREL RODEN, MATùJ RUPPERT, ANNA
GEISLEROVÁ. O gangsterovû psu, knedlících, botách a neposedné so‰e.
DNES ZEM¤E·! STEVEN SEGAL, SARAH BUXTON, NICK
MANCUSCO. Akãní film o muÏi, kter˘ se nevinnû ocitá ve vûzení a po
útûku touÏí po pomstû.
SAW 2. TOBIN BELL, FRANKY G, DINA MEYER. Génius dûsu se vrací
a rozjíÏdí druhé kolo hrÛzostra‰né hry s Ïivotem a smrtí.
NOâNÍ LET. RACHEL McADAMS, CILLIAN MURPHY, BRIAN COX. Napínav˘ thriller, kter˘ se odehrává bûhem noãního letu do Miami, únos
a vraÏda v desetikilometrové v˘‰ce. N
NEW POLICE STORY. JACKIE CHAN, NICHOLAS TSE, DANIEL WU.
Boj policistÛ se zloãinem, démonem alkoholu a silnû ozbrojen˘m gangem.
PRCI, PRCI, PRCIâKY NA TÁBO¤E. Pﬁidejte se ke kapele a bavte se
naprosto dokonal˘mi scénami a neskuteãn˘mi vtípky v pokraãování filmu Prci, prci, prciãky, které musíte vidût.
ZEMù MRTV¯CH. Otevírá se nova kapitola hororu. Teì, kdyÏ zombie
pﬁevzali vládu nad svûtem, si ti Ïiví vystavûli opevnûné mûsto, aby se
chránili pﬁed mrtv˘mi. Ale ani tady není v‰echno, jak má b˘t.
HRUBE· A MARE·. JAN BUDA¤, RICHARD KRAJâO, MIROSLAV
DONUTIL. Jsou kamarádi do de‰tû. Nemají peníze, nejsou ani moc chytﬁí, ani moc hezcí. Oba intenzívnû touÏí po lásce, Ïenách a pûkném zamûstnání.
ZÁSTUPCE VELITELE. JEAN CLAUDE VAN DAMME. Legenda bojov˘ch umûní se pﬁedstavuje v impulsivním thrilleru plném divok˘ch bojov˘ch scén, super napûtí a nonstop akcí.
ELIZABETHTOWN. ORLANDO RLOOM, KIRSTEN DUNST. Bûhem cesty do rodného mûsteãka Drew zjistí, Ïe ‰tûstí lze nalézt I tehdy, kdy ho
vÛbec neãekáte.
PROKLETÍ. CHRISTINA RICCI, JESSE EISENBERG. Dva bratﬁi pﬁispûchají na pomoc zranûnému ﬁidiãi a stávají se obûtí útoku podivného tvora. Jsou pﬁesvûdãeni, Ïe je to vlkodlak…
POPRAVâÍ. Dva sirotci. Jeden se upsal armádû, druh˘ církvi. âasem
oba musí ãelit daleko vût‰ímu nepﬁíteli – ‰panûlské inkvizici.
DALTONI. Nejbláznivûj‰í banditi Divokého západu se rozhodnou vyloupit banku, aby udûlali radost mamince. JenÏe cesta je plan nástrah
a Lucky Luke uÏ jim je v patách.
POLICAJTEM PROTI SVÉ VÒLI. SAMUEL L. JACKSON, EUGENE
LEVY. Komedie o tvdém policajtovi a upovídaném milovníkovi prostﬁedkÛ dentální hygieny.
·ÍLENÍ. PAVEL LI·KA, JAN T¤ÍSKA, JAROSLAV DU·EK, ANNA
GEISLEROVÁ. Blázinec, ve kterém se odehrává jádro filmu je alegorií a kulisou této civilizace - absolutní svoboda, civilizaãní represe a manipulace…
HRA S NEVùROU. CLIVE OWEN, JENNIFER ANISTON, VINCENT
CASSEL. Byla to pﬁitaÏlivost. Témûﬁ osudová…
GÓÓÓL. KUNO BECKER, STEPHEN DILLANE. Film je pln˘ emocí, autentick˘ch zábûrÛ z fotbalov˘ch zápasÛ a skuteãn˘ch fotbalov˘ch hvûzd.
KISS KISS BANG BANG. Sex. VraÏda. Záhada. Vítejte v Hollywoodu.
Nechybí vraÏdy, napûtí ani vtipné hlá‰ky.
ZABIJ NIXONA. SEAN PENN, NAOMI WATTS, DON CHEADLE. Poutavé i mrazivé drama vzniklo na podkladû skuteãné události – pokusu
o atentát na prezidenta Nixona v roce 1974.
VÁLKA. ALEKSEJ âADOV, SERGEJ BODROV, INGEBORGA
DAPKUNAITE. Byl vojákem v rusko-ãeãenské válce. Padl do zajetí. Propustili ho a ﬁekli: „Nevracej se víc!“ Ale on se vrátil…
MOST OSUDU. ROBERT DE NIRO, HARVEY KEITEL, GERALDINE
CHAPLIN. Filmová adaptace románu Thorntona Wildera se odehrává
v 18. století v JiÏní Americe. Pût ÏivotÛ spoutan˘ch osudem.
SERENITY. Kosmická loì Serenity se ocitá v pasti mezi nezastavitelnou
vojenskou silou Aliance a brutální zuﬁivostí zdivoãel˘ch Reavers. A dal‰í nebezpeãí se skr˘vá i v samém srdci lidí…
TUNEL SMRTI. Natoãeno podle skuteãné události. Zaãalo to v roce
1928 v Kentucky. Jeden z nejstra‰idelnûj‰ích hororov˘ch pﬁíbûhÛ.
V ZAJETÍ TERORU. LAURENCE FISHBURNE, RYAN PHILLIPE. Brutální t˘rání, vûdomí nevyhnutelné smrti, pomyslná ‰achová partie s únoscem. Jakou cenu zaplatí mlad˘ klavírista za odpovûdi na své otázky?
RESTART. Jedna neuváÏená vûta navÏdy zmûní Ïivot. TouÏili jste nûkdy
zaãít znovu?
MÁM RÁD HUCKABEES. DUSTIN HOFFMAN, JUDE LAW. Dva svérázní detektivové pátrají po tom, zda sled podezﬁel˘ch náhod je opravdu
jen sledem podezﬁel˘ch náhod.
FE·ÁK CHURCHIL. CHRISTIAN SLATER, NEVE CAMPBELL, JON
CULSHAW. KdyÏ tvÛrci zjistí, Ïe pan Churchill je postar‰í tlou‰tík s doutníkem, rozhodnou se pomoct realitû a film pﬁestylizují do vkusu amerického publika. Celoveãerní lahÛdka pro fanou‰ky britsk˘ch sitcomÛ…
BAVORÁK. VLADIMIR VDOVIâENKOV, ANDREJ MERZLIKIN. Zkorumpovaní policisté, pouliãní gangy, kluci v drah˘ch autech, na‰tvaní ﬁidiãi
kamionÛ, krásné Ïeny a smrt…

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574
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Zahajují Cyklostezky 2006

Ze života Osady

Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví vyhlašuje další sportovní akci za poznáním
svého regionu, obcí a měst svazku. Akce bude
probíhat po dobu letních prázdnin,
ukončena bude dne 31. 8. 2006 předáním průkazek s uvedením jména
a otištěním 27 razítek z jednotlivých
obcí a měst svazku na obecním úřadě v místě
startu.
• Start je ve všech obcích Dobrovolného svazku
obcí Ždánického lesa a Politaví v období od 27.
5.–31. 8. 2006.
• Každý, kdo se rozhodne navštívit v průběhu
prázdnin všech 27 obcí svazku, může si vyzvednout na obecním úřadě v jednotlivých obcích
DSO pozvánku-průkazku pro otisky razítek.
• Razítka jednotlivých obcí do průkazky získáte
na obecních úřadech, v prodejnách, živnostech,
na společenských akcích apod.
• Každý, kdo do 5. 9. 2006 předá průkazku s razítky ze všech obcí svazku, bude osobně pozván

Zdá se, že jaro je skutečně tady. A že si letos
dalo na čas! Pro nás muzikanty to mimo jiné
znamená, že začíná období příjemných hraní pod
širým nebem. Diář máme i letos hustě popsaný
termíny a těšíme se na všechny tradiční, ale
i nové štace. Za naši domovskou scénu, kde se
nám hlavně díky všem skalním posluchačům
hraje nejlépe, ale už sedmý rok považujeme zahrádku Oty Demela na autobusovém nádraží,
kde nás od května do srpna jednou měsíčně můžete slyšel. V tuto chvíli máme za sebou první
country večer, který proběhl 20. května. Nadále
zachováváme tradici uvádění zajímavých hudebních hostů a tentokrát přijela skvělá bluegrassová kapela ze Slovácka – Dessert.
Rád bych vás pozval na další muzicírování
Osady, které jsme si naplánovali na sobotu 17. 6.
opět na slavkovském autobusáku. Čekat na vás
bude jako vždy příjemný personál, naše písničky a dva pečení čuníci. Hostem nebude nikdo menší než brněnští
Poutníci.
Na závěr by se asi slušelo
představit dnes už ustálenou sestavu Osady: Olda Mikuš - sólový zpěv, kytara, Milan
„Ebla“ Slezák – zpěv, sólová
kytara, Jura Kubík – banjo,
foukací harmonika, zpěv, Zdeněk „Ampík“ Andrla – bicí
(alternuje Libor Holec), Karel
Fikar – zpěv, basová kytara.
Čas od času podle vytíženosti
Poutníků s námi hostuje Jirka
„Karas“ Pola.
K.Fikar

Policie informuje
• V noci na 4. května se neznámý pachatel vloupal do bistra OÁZA ve Slavkově u Brna. Odcizil
alkohol, cigarety, 4 padesátilitrové sudy piva
a 3000 Kč v drobných mincích. Způsobená škoda je 21 000 Kč.
• Z trestného činu podvodu je podezřelý znojemský občan (1973). V březnu na hřbitově ve Vážanech n. Lit., vylákal od dvou místních starších
žen celkem 12 000 Kč jako zálohu na opravu pomníků. Do současné doby ovšem pomníky neopravil a peníze nevrátil.
mjr. Alois GRYC

na společenskou akci pořádanou obcí Letonice
28. září, kde mu bude průkazka vrácena, bude
mu předán dáreček, a bude zařazen do slosování o zajímavé ceny.
• Upozorňujeme rodiče, že akce
není pojištěna a děti do 15 let mohou jet pouze v doprovodu rodičů
nebo starších osob.
Na vaši návštěvu se těší 27 obcí a měst Ždánického lesa a Politaví: Bošovice, Bučovice,
Dambořice, Heršpice, Hodějice, Holubice, Hostěrádky-Rešov, Hrušky, Kojátky, Kobeřice
u Brna, Křenovice, Křižanovice, Letonice, Lovčičky, Milešovice, Mouřínov, Němčany, Nížkovice, Otnice, Rašovice, Slavkov u Brna, Šaratice, Uhřice, Vážany nad Litavou, Velešovice,
Zbýšov, Ždánice. Jaroslav Šimandl, předseda

5/2006

21

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

Junák v dubnu a květnu
Jarní období bývá ve skautských diářích vždy velice hustě zaplněno, proto bychom vám ve stručnosti popsali program
slavkovských oddílů v uplynulých týdnech. Kromě pravidelných schůzek na
klubovnách jsme pokračovali v přípravě táborů
na Vysočině.
První oddíl málem vyjel na cyklistický výlet
„Tour de Jelen“ do okolí Zlatého Jelena. Celodenní déšť ovšem tuto akci zhatil, a tak se členové oddílu museli těšit na další víkend a střediskový zájezd do Českého Švýcarska.
Čtvrtý oddíl uspořádal pro svoje členky Filmovou párty a prožil víkendovou výpravu
v sousedství Ždánického lesa. V příštích týdnech proběhne Grilovací odpoledne a návštěva
Lanového centra v Brně.
Ve dnech 5. až 8. května se uskutečnil střediskový zájezd do Českého Švýcarska (popsaný na konci stránky jedním z účastníků).

V sobotu 13. května se v okolí Slavkova konalo okresní kolo celorepublikového
Závodu vlčat a světlušek pro naše nejmenší členy.
Střediskový zájezd do Českého Švýcarska
5. května se sešlo u slavkovského stadionu
43 nadšených skautů a jejich známých, aby
společně vyrazili na prodloužený víkend do
jednoho z nejkrásnějších koutů naší republiky
– do Českého Švýcarska.
Po dlouhé a únavné cestě autobusem jsme
vystoupili v našem čtyřdenním útočišti, jímž se
stal chatový tábor Intercamp (cca 10 km od
Hřenska). Protože již byl večer, každý se pouze ubytoval a jen ti nejvytrvalejší se vydali na
procházku do okolí tábora.
V sobotu ráno začal celodenní výlet za krásami národního parku. Hned při vstupu do lesa
jste mohli získat dojem návštěvy v pohádce –

Zimní střelecká liga – ročník 2005/2006
Sportovně střelecký klub 0750 E-com
Slavkov uspořádal již VI. ročník dlouhodobé
soutěže ve sportovní střelbě na Zámecké
střelnici firmy E-com s.r.o. Slavkov u Brna.
Celé soutěže se v šesti disciplinách zúčastnilo celkem 69 střelců z celého Jihomoravského kraje. Ve všech disciplínách byly splněny
limity celkem 306 výkonnostních tříd. Z toho
byli 3 mistrovské, 74 první, 98 druhých a 131
třetích. V jednotlivých disciplinách byly dosaženy tyto výsledky:
VzPi 60
1. Goldhammer Jindﬁich
SSK 0750
3352
2. ·ícha Jan
SSK 0750
3208
3. Vyoral Jiﬁí
SSK 0259
3165
nejlep‰í v˘kon: J. Goldhammer ve II. kole
570
VzPi 40
1. Sokolt Stanislav
SSK 0750
2105
2. RÛÏiãková Hana
SSK 0750
2013
3. Pilátová Ludmila
SSK 0750
1949
nejlep‰í v˘kon: S. sokolt ve IV. kole
357
SP 5+30
1. Hlaváãek Stanislav
SSK 0162
1706
2. Goldhammer Jindﬁich
SSK 0750
1694
3. Hofman Otto Ing.
SSK 0750
1678
nejlep‰í v˘kon: S. Hlaváãek
290
Finále:
1. Hlaváãek Stanislav
SSK 0162
289
2. âuãka Radek Ing.
SSK 0750
277
3. âuãka Vladimír
SSK 0050
263

SP 30+30
1. Hlaváãek Stanislav
SSK 0162
2. Goldhammer Jindﬁich
SSK 0750
3. Straka Michael PhDr.
SSK 0112
nejlep‰í v˘kon: S. Hlaváãek v I. kole
Finále:
1. Hlaváãek Stanislav
SSK 0162
2. Straka Michael PhDr.
SSK 0112
3. Goldhammer Jindﬁich
SSK 0750

3405
3307
3300
572
546
544
539

VP 15+15
1. Goldhammer Jindﬁich
SSK 0750
1665
2. âuãka Vladimír
SSK 0050
1630
3. Hofman Otto Ing.
SSK 0750
1623
nejlep‰í v˘kon: Goldhammer J. ve IV. kole
287
Finále:
1. âuãka Radek Ing.
SSK 0750
266
2. Straka Michael PhDr.
SSK 0112
265
3. Goldhammer Jindﬁich
SSK 0750 263 rozstﬁ.
VStP 5+30
1. Goldhammer Jindﬁich
SSK 0750
1634
2. âuãka Vladimír
SSK 0050
1631
3. âuãka Radek Ing.
SSK 0750
1628
nejlep‰í v˘kon: Hofman Otto v VI. kole
282
Finále:
1. âuãka Radek Ing.
SSK 0750
270
2. âuãka Vladimír
SSK 0050
270
3. Goldhammer Jindﬁich
SSK 0750
264
Zveme v‰echny zájemce o stﬁelbu na na‰i stﬁelnici ve
Slavkovû.
Za SSK 0750 E-com
Jindﬁich Goldhammer

lesní cesty lemované pískovcovými skálami
tvořícími různé zajímavé útvary, bublající potok a u něj několik set let starý, již rozpadlý
mlýn… Zkrátka myslím, že všem jen oči přecházeli.
Několikrát jsme se také doslova drápali do
ostrých kopců, někdy i schodů, abychom došli
na vyhlídky jako Mariina skála či Vilemínina
stěna. Výstupy jsou vždy náročné, ale při pohledu do krajiny z ptačí perspektivy si člověk
nakonec řekne, že námaha za to určitě stála.
Cílem výletu byli Úzké schody a nedaleký
skalní průchod – soustava železných žebříků
v úzkých štěrbinách skály – radost nejen pro
děti. Po cestě zpět na tábořiště jsme ještě zdolali v okolí nejvyšší vrchol Ostroh s impozantní vyhlídkou z výšky 483,7 m n. m. Rychlejší
z nás stihli navštívit také unikátní skalní (loupežnický) hrad Šaunštejn, což je jeden z nejkrásnějších skalních hradů vůbec, a Malou
Pravčickou bránu.
Večer se pak v táboře nesl v duchu pohody
u ohně – proto byla cítit vůně opékaných špekáčků, proto byly slyšet tóny kytary, proto někteří hráli drobné hříčky.
Nedělní den byl také nabitý programem.
Ráno jsme se nedali odvézt autobusem, ale šli
ke Třem pramenům po rovině a odtud téměř
stále do kopce k Pravčické bráně – skalní
klenbě vysoké úctyhodných 16 m a široké 27
m. Díky těmto rozměrům je to největší pískovcová skalní brána v Evropě. Kdo neuviděl… o hodně přišel. Poté jsme sešli opět do
údolí a pokračovali přes Hřensko, kolem říčky
Kamenice až k Tiché – nebo také Edmundově
– soutěsce. Přes tu jsme se nechali přepravit
v loďkách. Místní „gondoliéři“ byli více než
vtipní a po cestě upozorňovali na různé přírodní a někdy i umělé zajímavosti. Nejobdivovanější byl nejspíš vodopád se splachovadlem.
Kdo nestihl Šauanštejn s Malou Pravčickou
bránou v sobotu, vydal se na ni o den později,
zatímco ostatní vyrazili zpět do Intercampu.
Večerem se opět nesl zpěv od ohně a ti unavenější šli brzy spát.
V pondělí musel – chtíc nechtíc – následovat odjezd domů. Dlouhou cestu zpět jsme
si zpříjemnili zastávkou v Mělníku, kde si
přítomní fotografové rádi „vyblejskli“
soutok dvou největších českých řek Labe
a Vltavy.
Jelikož nás celý výlet provázelo krásné počasí, my – účastníci - jsme na něm nenašli sebemenší chybičku. Proto bych zde chtěl poděkovat organizátorům za příjemný víkend a říct
jen: „Těším se na další podobnou akci!“
Junák Slavkov – FiŠ, HcH
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Vážení čtenáři a přátelé motocyklového sportu,
dne 12. 4. 2005 byl založen Motoklub Austerlitz. Minulý rok byl skromný na motoristické
události. Jen byla zahájena sezona, úprava malé, ale šikovné motokrosové tratě v areálu fy
Liko-s. Je přímo určená pro velmi mladé začátečníky motokrosového sportu – je bezpečná.
rem Oto Pohlem. Oba přijali průkazku čestných
Jelikož tato trať je na vlastní nebezpečí a zatím
členů MK Austerlitz. Veškeré diskuse proběhly
bez poplatku, tak je tam téměř denně několik move velmi dobré atmosféře. Byli vyhodnoceni naši
torkářů, kteří pilně trénují. 28. října 2005 byla
nejlepší sportovci: Honzík Musil, Lukáš Michaldůstojně ukončena sezona s ukázkou posledních
čík a Kája Májek. Všichni sami přednesli své úsmodelů firmy KTM i se zapůjčováním těchto
pěchy i problémy, aby si zvykli na mikrofony nostrojů. Ukončení bylo spanilou jízdou asi 60 movinářů, mají pro to ambice i výsledky.
torek ulicemi Slavkova. Přes krutou a dlouhou
Jedním z hlavních bodů schůze byla informazimu se rodil u několika členů nápad uspořádat
ce o zmíněném terením závodě Pionýrů „fechtna trati u firmy Liko-s, tzv. Fechtl-cup. Tato myšlů“, kterou nám přednesl zakladatel této soutěže
lenka se ujala natolik, že se dne 29. dubna uspopan M. Zachoval. Vše se dobře rýsuje, jen aby
řádal dvouhodinový závod těchto podomácku
vydrželo počasí jako loni v obou srazech. O záupravených strojů.
vodu podrobně píše Zachi v článku níže na této
Necelý rok po založení našeho klubu byla dne
straně.
6. 4. 2006 svolána I. výroční schůze opět ve viDalší motoristická událost nás fandy čekala 6.
nárně u Edy. Účast byla hojná a průběh velmi
a 7. května 2006 ve Starém Městě u Uherského
věcný. Schůze byla obohacena účastí pana staHradiště, kde se konal 4. ročník závodu silničrosty Slavkova a nestárnoucím motoristou a nejních motocyklů o cenu „Bohumila Kováře“. Jedstarším závodníkem snad na Moravě – profeso-

ná se o závod motorek vyrobených v letech
1945–1972. Dostavení si tu dali i historičtí sajdkáristé. Závodů se zúčastnilo několik jezdců ze
SRN a Rakouska. Celkem se jelo 8 závodů, a to
třídy: Klasik do 175, klasik do 250, klasik do
350, klasik nad 350, sidecary, volný supermono,
volný do 125, volný do 250.
Legenda motosportu pan Frank Mrázek, který
8. května oslavil 70. narozeniny, se stal nejstarším závodníkem a ukázal jezdcům, že v tomto
sportu věk nic neznamená. Ve třídě nad 350 ccm
na stroji Triumf 750 z r. 1971 skončil na krásném
3. místě.
Organizační stránka byla na jedničku s hvězdičkou a když jsem se loučil se svými kamarády,jenom jsem zaslechl: „Kéž by se do Slavkova
vrátil slavný Slavkovský okruh“. Co odpovědět
jsem nevěděl, ale neustále si kladu otázku, bude
se jezdit Slavkovský okruh, uvidíme zde jezdce,
uslyšíme nádherný zvuk motorky a ucítíme vůni
benzínu? Snad se to jednou podaří.
J.M.

Motorkáﬁi, motorkáﬁky, váÏená veﬁejnosti a pﬁátelé recese jakéhokoli druhu,
…tak takto jsem vás oslovoval v březnovém
čísle Slavkovského zpravodaje. Ale už tu
máme květen a ti bystřejší už teď ví, že historicky první AusterliCZ Fechtl Cup prošvihli.
A je to škoda, protože akce to byla opravdu podařená. Ne, nefandíme si příliš, prostě to víme!
A jaké že to vlastně bylo? Den před startem závodu začalo pršet…, a… přestalo až v neděli
odpoledne!
Motorkáři se ale ukázali jako tvrdí a neohrožení chlapíci (a šťavajzny taktéž) a na startu nakonec chybělo jen 5 z celkem 29 registrovaných
týmů! Ihned po startu, který ohlásil výstřel z napoleonské pušky mistra Frýborta, se začaly dít
věci. Všechny stroje se začaly prokusovat
hustým bahnem, některé dravě, jiné rozvážně.
Mnoho strojů bohužel vyřadilo hned první kolo,
a tak jezdcům nezbylo než začít s resuscitací
a úpravami svých strojů pro „mokrý závod“. Právě v tomto okamžiku se projevila krása týmového závodu. Nasazení všech členů jednotlivých
týmů při přípravě stroje by si určitě v ničem ne-

zadalo s nasazením mechaniků ve skutečných
závodních seriálech. Ovšem letošní hardcorové
podmínky tratě nakonec mnoho strojů, i přes
maximální nasazení a usilovnou práci mechaniků, vyřadilo.
Závod se stal bitvou o přežití a udržení stroje
v provozuschopném stavu. Po první hodině závodu, kdy už bylo mnoho strojů odstaveno v závodním depu, se na závodní trati držela jen hrstka statečných.
A kdo vyhrál? Všichni! Všichni, kteří do toho
šli s náma, všichni kteří se nezalekli počasí a postavili se na startovní lajnu… Oficiální výsledky
jsou ale bez emocí. Třetí místo obsadili brněnští
Team Amerika s 24 koly, zbytek „bedny“ už patřil domácím. O druhé místo se nakonec v jednokolovém běžeckém rozstřelu popral Pony Taxi
Fechtl Tým se stejným počtem 24 kol + běh.
Stupínek nejvyšší a titul „hrdinové/heroes“ si
vyjezdili Gold Sfiňje Racing Team ve složení: Roman Pauřík, Honza Blecha a Zdeněk Žaroský, koučovaní věhlasným Bohušem Spěvákem. „Žary“ si

nakonec odnesl i cenu sponzora FM Moto za nejvyšší počet kol odjetých v sedle stroje.
A nakonec si nemůžu dovolit zapomenout poděkovat všem, kdo se jakoukoli měrou podíleli
na přípravě Fechtl Cupu:
Obrovský dík patří generálnímu partnerovi
akce, firmě LIKO-S, a dále děkujeme partnerům:
Autodoprava Matuštík, Autodoprava Marek, Baluovi z kavárny vod Templu, děkujeme také
sponzorům za skvělé ceny od společností FM
Moto, Castrol, Würth a Retech a speciální poděkování patří také městu Slavkov u Brna, zejména starostovi města panu Kostíkovi za super poháry a v neposlední řadě dík motoklubu MK
Austerlitz za záštitu nad uspořádáním akce.
A třešnička nakonec. Ještě letos na podzim
dáme všem, včetně počasí, složit „reparát“. Připravujeme další podnik AusterliCZ Fechtl
Cupu, tentokrát jako šestihodinový OFF-ROAD
MARATON! Podrobnosti určitě najdete v pravý
čas na stránkách Slavkovského zpravodaje nebo
třeba webu.
Zachi, za MK Austerlitz
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âERVEN – âERVENEC 2006

Provozovatel Historické muzeum ve Slavkově u Brna
Program kina najdete téÏ na internetu na adresách: www.bmtypo.cz nebo

kina.365dni.cz

HOSTEL

3. 6. sobota
4. 6. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

95 min.
Pﬁíbûh dvou kamarádÛ, kteﬁí se vydají na netradiãní v˘let do odlehlého slovenského mûsta plného pﬁekrásn˘ch dívek. Pohodové události vystﬁídají
dûsivé situace. Horor USA.
Vstupné: 65, 67 Kã
MládeÏi do 18 let nepﬁístupno

6. 6. úter˘
7. 6. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

99 min.
Pﬁesnû pﬁed sto lety ztroskotala v tajemné mlze loì s malomocn˘mi. Valí se na mûsteãko mlha plná duchÛ mrtv˘ch, kteﬁí si pﬁi‰li vybrat svou
pomstu? Akãní horor USA.
Vstupné: 65, 67 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

10. 6. sobota
11. 6. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

93 min.
Nejhor‰í francouzsk˘ policista Clouseau je povûﬁen vy‰etﬁováním vraÏdy svûtoznámého fotbalového trenéra. Vy‰etﬁování vede neuvûﬁiteln˘m
zpÛsobem. Komedie USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno

13. 6. úter˘
14. 6. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

110 min.
Adaptace bestselleru Dana Browna o dobrodruÏném pátrání harvardského profesora symbolologie a kryptoloÏky po tajemství katolické církve. Film USA.
Vstupné: 75, 80 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

17. 6. sobota
18. 6. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

20. 6. úter˘
21. 6. stﬁeda

19.30 hod.
16.30 hod.

91 min.
Doba ledová pomalu konãí. Tající led hrozí promûnit jejich rajské údolí v jeden velk˘ rybník… své si v záplavovém dobrodruÏství uÏije i
‰avlozubá veverka. Animovan˘ film USA v ãeské verzi!
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno

24. 6. sobota
25. 6. nedûle

19.30 hod.
16.30 hod.

104 min.
Letní teenagerovská komedie reÏiséra Karla Janáka s Vojtou Kotkem a Jirkou Mádlem. Rádi by koneãnû na‰li pro sebe príma holky, ale
nedaﬁí se. Nov˘ ãesk˘ film.
Vstupné: 73, 77 Kã
MládeÏi pﬁístupno

27. 6. úter˘
28. 6. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

130 min.
Tﬁetí návrat zvlá‰tního agenta Ethana Hunta do svûta plného adrenalinu, ‰pionáÏe, akce a nebezpeãn˘ch úkolÛ, jejichÏ ‰ance na splnûní
je prakticky nulová. V hlavní roli Tom Cruise. Akãní film USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

1. 7. sobota
2. 7. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

114 min.
Autorka kriminálních románÛ své vraÏednû sexuální hry rozehrává tentokrát v Lond˘nû. Nûkdo má rád blond˘nky, jin˘ vraÏedkynû.
Kriminální thriller VB/SRN/·panûlsko.
MládeÏi nepﬁístupno

4. 7. úter˘
5. 7. stﬁeda

19.30 hod.
16.30 hod.

8. 7. sobota
9. 7. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

MLHA

RÒÎOV¯ PANTER

·IFRA MISTRA LEONARDA
UTAJEN¯

99 min.
Kdo niãí klid spokojeného manÏelství a proã? Kdo sleduje je i jejich dÛm a posílá jim nahrávky? Koprodukãní kriminální film Fr./SRN/Rak./It.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

DOBA LEDOVÁ – OBLEVA

RAFËÁCI

MISSION: IMPOSSIBLE 3

ZÁKLADNÍ INSTINKT 2

JAK SE KROTÍ KROKOD¯LI

112 min.

Rodinná komedie Marie PoledÀákové o tom, Ïe nikdo nechce zÛstat sám. Hrají: M. Etzler, I. Timková, J. Mádl, V. Postráneck˘, S.
Laurinová, J. Vojtek a dal‰í. Nov˘ ãesk˘ film.
MládeÏi pﬁístupno

CO JE ·EPTEM…

97 min.
Romantická komedie o novináﬁce, která zji‰Èuje, Ïe pﬁíbûh slavného Absolventa byl inspirován její vlastní rodinou, útûku své matky s
nadûjn˘m mladíkem. Film Velké Británie.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

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