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Historické velocipedy – elegance a krása

Slavnostní start závodu Slavkov–Ol‰any

Historické velocipedy

Rekordní účast zaznamenali pořadatelé
čtvrtého mistrovství České republiky historických
velocipedů, které se poslední červencovou sobotu uskutečnilo ve Slavkově u Brna.
„Na startovní listině se nám sešlo přes sto
účastníků. V minulých letech jich přitom bývalo
o polovinu méně,“ uvedla Marie Páralová z organizačního výboru. Mimořádně silné zastoupení
měl okres Hodonín, kam také putovala většina
medailí. Nejúspěšnější reprezentantkou přitom
byla Iva Zajíčková ze Ždánic startující v dresu Favoritu Brno, která vybojovala čtyřikrát zlato.
„Na závody historických kol nijak netrénuji.
Nejde mi o umístění, ale především o setkání
s přáteli. Medaile ale samozřejmě také potěší,“
řekla bývalá dvojnásobná vicemistryně světa
v dráhové cyklistice Iva Zajíčková. Poté prozradila, že si z toho důvodu nevede ani žádnou evidenci, takže neví, kolikrát titul mistryně republiky
či světa už vyhrála. Podle jejího odhadu to mohlo
být osmkrát. Fyzičku si bývalá reprezentantka
udržuje jízdou na klasickém kole, během a lezením po skalách.

Do pozoru! Fotí se!

Foto: B. Maleček a R. Lánský

V popﬁedí I. Zajíãková

opět ve Slavkově

Vala‰sk˘ král a Napoleon

Bolek Polívka odstartoval závod do Ol‰an

(Pokračování na str. 6)

„âmaÀa“ zkou‰í velociped

Vypálit ãerva…

Daniela Fialová

Uprostﬁed Iva Zajíãková a profesor Pavel Pafko

Příští číslo vyjde 29. září

Bitva o zámek byla krutá…

…a na boji‰ti zÛstali leÏet ranûní a mrtví vojáci

Napoleonské

dny
11. a 12. 8.
2007

Armáda âR pﬁipravila pro dûti nûkolik atrakcí

Hurá na nepﬁítele!

Vojenské leÏení

Dûti se bavily pﬁed radnicí

Koaliãní vojáci stﬁílí na útoãící Francouze

Ko‰t vína

Setkání delegací druÏebních mûst s pﬁedstaviteli Slavkova
Veãerní nástup vojsk na námûstí

Stánek holandského Austerlitzu
Foto: B. Maleãek a R. Lánsk˘

Pﬁehlídka na námûstí

Zleva: Jakub Samek, gen. tajemník Projektu Austerlitz, Ivan Vystrãil, prezident
CENS, Janusz Sienawski, místopﬁ. polské asociace Napoleonské historie, Jacek
Popinski, pﬁedseda polské asociace Napoleonské historie, Arkadiusz Czartoryiski,
poslanec polského Sejmu, Ing. arch. Anna Procházková, radní JmK
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

14. řádná schůze rady města – 23. 7. 2007
1. RM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM.
2. RM doporučuje ZM schválit odprodej bývalé kotelny v sídl. Nádražní s číslem popisným
1311, umístěné na pozemku p. č. 2880
v k.ú. Slavkov u Brna, včetně pozemku a příslušenství, firmě TERMO CZ, s.r.o. Slavkov u Brna
za cenu 1 308 034 Kč, navýšenou o 8860 Kč
a sníženou o částku odpovídající podílu za zhodnocení budovy k datu jejího odprodeje, zřízení
věcného předkupního práva k předmětné nemovitosti včetně pozemku a příslušenství ve prospěch města Slavkova u Brna.
3. RM zamítá žádost paní Zdeňky Salajkové,
bytem Tyršova 561, 684 01, Slavkov u Brna
o nájem krizového bytu v Domě s pečovatelskou
službou ve Slavkově u Brna.
4. RM souhlasí s pronájmem nebytových prostor v DPS, Polní 1444 ve Slavkově u Brna,
(umístěných v I.NP – jídelna, výdej jídel, sklady,
varny a příslušenství) Diecézní charitě Brno, od
1. září 2007, s úhradou ročního nájemného ve
výši 60 000 Kč a nákladů na poskytované služby
(vytápění, elektrická energie, voda, likvidace odpadu).
5. RM souhlasí se zveřejněním záměru směny
částí pozemků parc. č. 2733/4 a 2735/1
v k.ú. Slavkov u Brna.
6. RM ukládá komisi RM pro výstavbu a rozvoj města projednat záměr výstavby garáží na
částech pozemků parc. č.776/2; 793; 791
v k.ú. Slavkov u Brna.
7. RM schvaluje okruh firem, které budou vyzvány k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace pro investiční akce: Komunikace a inženýrské sítě Pod Oborou a Severní
komunikace k zámku.
8. RM ustanovuje hodnotící komisi na akci:
„sídliště Nádražní – půdní vestavby“.
9. RM pro akci „Revitalizace budov polikliniky“: Souhlasí se zadávacími podmínkami a složením hodnotící komise a schvaluje předběžný
okruh firem k výzvě na podání příslušné nabídky.
10. RM v souladu s ustanovením § 149 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol z důvodu
nástupu Mgr. Jany Jelínkové do funkce ředitelky
ZUŠ Františka France ke dni 1. 8. 2007.
11. RM souhlasí se zveřejněním záměru směny
částí pozemků parc.č.2714/1; 2713/1; 2712/1
a 2703/12 v k.ú. Slavkov u Brna pro výstavbu
prodejny potravin.
12. RM ukládá řediteli Historického muzea ve
Slavkově u Brna (dále jen HM) zajistit dohled nad
dodržováním stávajícího zákazu volného pobíhání psů. RM ukládá řediteli HM zajistit údržbu
stávajícího mobiliáře v zámeckém parku a pře-

dložit návrh jeho obnovy v letech 2007 a 2008.
RM ukládá řediteli HM předložit zprávu o věcném a finančním plnění nájemní smlouvy mezi
městem a Golf Invest Austerlitz a.s.
13. RM projednala, bere na vědomí, avšak neakceptuje nabídku obchodní společnosti SODEXHO PASS ČR, a. s. na partnerskou spolupráci.
14. RM žádosti PC Austerlitz vyhovuje.
15. RM bere na vědomí informace o průběhu
příprav Napoleonských dnů 2007.
16. RM žádá komisi RM pro životního prostředí o posouzení prořezů, resp. smýcení stromů
na sídlišti Zlatá hora a sídlišti Polní.
17. RM bere na vědomí pozvánku do družebního města Slawkow v Polsku a schvaluje cestu

do družebního města Slawkowa zástupcům města
a družebního výboru.
18. RM schvaluje uzavření Dohody o zapůjčení databáze s ministerstvem dopravy v předloženém znění.
19. RM pro akci „Revitalizace bytových domů
na sídlišti Zlatá Hora“ souhlasí se zadávacími podmínkami a složením hodnotící komise. RM současně schvaluje předběžný okruh firem k výzvě
na podání nabídky. RM ukládá MěÚ připravit veškeré podklady k tomu, aby uvedená akce mohla
být spolufinancovaná z dotačních titulů. RM předkládá navržený způsob financování ZM.
20. RM ukládá funkcionářům města zjistit záměry Golf Invest Austerlitz, a.s. na pozemku parc.
č. 1085/7.

15. řádná schůze RM – dne 20. 8. 2007
1. RM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
RM.
2. RM po projednání zprávy „Návrh rozborů
hospodaření Města Slavkova u Brna za 2. čtvrtletí
roku 2007“ bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření města za
2.čtvrtletí roku 2007.
3. RM po projednání zprávy „Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Města Slavkova
u Brna za 1. pololetí roku 2007“ bere její obsah na
vědomí a doporučuje ZM ke schválení .
4. RM doporučuje ZM schválit návrhy rozpočtových opatření RO č. 15-21/2007 (RO č. 15 – účelový příspěvek pro HM na pořádání MČR historických velocipedů ve výši 7500 Kč, RO č.16 –
Pečovatelská služba, RO č. 17 – Příprava koncepce
dopravy ve městě, RO č. 18 – sociální dávky, RO
č. 19 – dotace z Programu regenerace MPZ, RO
č. 20 – sociálně právní ochrana dětí, RO č. 21 –
Grantový příspěvek na projekt ,,Dětské hřiště –
sportovní areál Slavkov u Brna“).
5. RM bere na vědomí závěry prověrek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na rok 2007 ze škol a školských zařízení zřizovaných Městem Slavkov u Brna
a ukládá vedoucí finančního odboru dle možností zapracovat finanční potřeby do rozpočtu roku 2008.
6. RM bere na vědomí vyjádření HM k plnění
nájemní smlouvy mezi Městem Slavkov u Brna
a Golf Invest Austerlitz a. s.
7. RM odkládá zprávu HM s bilancí provozních
nákladů a výnosů HM z provozování zámeckého
podzemí k 30. 6. 2007 a žádá ředitele HM o její
podrobnější doplnění.
8. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje
zastavěné části pozemku parc. č. 2653 v k.ú. Slavkov u Brna.
Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

9. RM dává souhlas k uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení práva, odpovídajícího
věcnému břemenu na uložení kabelového vedení
NN a kabelových skříní NN na pozemku
parc. č. 447, 660/1, 623, 676 v katastrálním území
Slavkov u Brna se společností E.ON Distribuce,
a.s., sídlem Lannova 205/16, České Budějovice,
IČ: 26078198 zastoupenou E.ON Česká republika,
s.r.o., Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice,
IČ 25733591 v předloženém znění.
10. RM dává souhlas k uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení práva, odpovídajícího
věcnému břemenu na umístění nového podpěrného
bodu venkovního vedení VN a kanelového vedení
VN na pozemku parc. č. 3039/11 v katastrálním
území Slavkov u Brna se společností E.ON Distribuce, a.s., sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, IČ: 26078198 zastoupenou E.ON Česká republika, s.r.o., Lannova 205/16, 370 49 České
Budějovice, IČ 25733591 v předloženém znění.
11. RM schvaluje okruh firem a složení hodnoticí komise na akci: „Dětské hřiště – sportovní
areál (stadion) Slavkov u Brna“.
12. RM souhlasí se zadáním vypracování projektové dokumentace akcí : „Komunikace a IS Pod
Oborou“ a „Severní komunikace k zámku“ Projekci – Ing. Beránek Stanislav, Ořechov za cenu
dle předložené nabídky.
13. RM schvaluje doplnění pravidel pro vzhled
tabulek názvů ulic a čísel popisných takto:
u vzhledu tabulky názvu ulic se doplňuje „…písmo
bílé fontu Arial o výšce 10 cm“, u vzhledu tabulky
čísel popisných „…bílé arabské číslice fontu Arial
o výšce 8 cm…“. RM nově stanovuje vzhled tabulek evidenčních čísel dle následujících pravidel
takto: ocelová tabulka povrchově upravená smaltem o rozměrech 20 cm x 16 cm, červený podklad,
bílé arabské číslice fontu Arial o výšce 8 cm bez
(Pokračování na str. 4)
Redakãní rada

Otevírací doba IRC Austerlitz v září: úterý–neděle 9–17 hodin
Kontakt: I.R.C. Austerlitz, Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna
tel./fax: 544 220 988; e-mail: info.austerlitz@infos.cz

âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

Upozornění

Informační Regionální
Centrum AUSTERLITZ

PhDr. Hana Frimmerová, Radoslav Lánsk˘, Mgr. Jiﬁí BlaÏek, Mgr. Jana
Jelínková, Mgr. Jana Soukopová, Mgr. Jaromír Pytela, Jan Hudec,
Ing. Ladislav Jedliãka, Ludmila Uhlíﬁová, Eva Janková.

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je
pondělí 17. září do 12 hodin. Přednostně budou zařazeny
články o rozsahu do půl strany formátu A4 zaslané
e-mailem. U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti
zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje příspěvky
zasílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě.
(red)
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15. řádná schůze RM – dne 20. 8. 2007 Upozornění
(Dokončení ze str. 3)

jakýchkoliv dodatků nebo lomítek, bílé olemování
tabulky, vlastník nemovitosti je povinen na svůj
náklad označit budovu čísly určenými obecním
úřadem a udržovat je v řádném stavu.
14. RM bere na vědomí zprávu o pronájmu bytů
ve vlastnictví města.
15. RM zamítá žádost slečny Žanety Novotné
na nájem krizového bytu v Domě s pečovatelskou
službou, Polní 1444 ve Slavkově u Brna.
16. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 23. 12. 2002 mezi městem
a ČR – ministerstvem vnitra, v předloženém
znění.
17. RM souhlasí s převodem práv a povinností
dle Smlouvy o účasti na výstavbě bytu, jeho následném nájmu a převodu ze dne 12. 9. 2000
z Ing. Marka Daňka, bytem Litavská 1488, Slavkov u Brna, na Olgu a Jaromíra Gargošovy, trvale
bytem Milešovice 71, p. Otnice, 683 54. Rada
města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na
pronájem bytu č. 2 s manželi Olgou a Jaromírem
Gargošovými, trvale bytem Milešovice 71, p. Otnice, 683 54, po provedení úhrady nesplacené části
půjčky, která ke dni 31. 8. 2007 činí 392 725 Kč,
na účet města.
18. RM souhlasí se zřízením bezbariérového
WC v budově Polikliniky Slavkov u Brna, Malinovského nám. čp. 551 za cenu 99 000 Kč s tím, že
stavební práce provede fa Areastav, spol. s r.o.,
Školní 33, 664 49, Ostopovice.
19. RM vyhovuje žádosti Evropské databanky
o zaslání znaku města za účelem propagace města
na webových stránkách ED.
20. RM nevyhovuje žádosti o uspořádání humanitární sbírky.
21. RM vyhovuje žádosti o uspořádání Mistrovství ČR v zimním plavání na koupališti ve
Slavkově u Brna dne 13. 10. 2007.
22. RM vyhovuje žádosti o možnost využití služebního vozidla města za účelem návštěvy družebního města polského Slawkowa.
23. RM vyhovuje žádosti VaK Vyškov,
a. s. o uložení přebytečné zeminy z opravy kanalizace v ulici Fügnerova a Koláčkovo náměstí.
24. RM ukládá řediteli TSMS předložit vyjádření k petici občanů v lokalitě sídliště Polní, termín do 3. 9. 2007.
25. RM žádá pana Bc. Radima Válku (jednatele
GIA, a.s.) o doplnění informace (termín dokončení, harmonogram prací, stav rozestavěnosti, studie) k záměru výstavby tréninkové plochy pro golf
na pozemku města (nad koupalištěm).
26. RM nevyhovuje žádosti Michala Budíka
o pronájem prostor bývalého DDM pro účely
zkoušek hudební skupiny.
27. RM po projednání žádosti MŠ Zvídálek
o řešení nevyhovujícího provozního a hospodářského zázemí MŠ Zvídálek a ukládá odborům IR,
ŽP, FO (školství) ukládá komisi pro výstavbu
a rozvoj města předložit k žádosti vyjádření. Termín do 30. 9. 2007.
28. RM po projednání žádosti Zdeňka Hudečka
o projednání koupě pozemků p. č. 640/2 a 340/3
v k.ú. Slavkov u Brna (váha bývalého cukrovaru)
ukládá odboru IR předložit k žádosti vyjádření.
Termín do 3. 9. 2007.
29. RM bere na vědomí poděkování Městu Slav-

Slavkovsk˘ zpravodaj
na internetu

www.bmtypo.cz

kov u Brna od obchodní společnosti SITA CZ
a.s. za přípravu, uspořádání a průběh Napoleonských dnů 2007.
30. RM vydává nařízení města, kterým se ruší
některá nařízení města (dopravní režim v lokalitě
u městského koupaliště), v předloženém znění.

Od pondělí 24. 9. 2007 zadáváme termíny
pro svatby na rok 2008. Termín je možné
zadat osobně, nebo telefonicky na číslech
544 121 114 a nebo 544 121 122.
Odbor vnitřních věcí

1. mimořádné zasedání ZM – dne 20. 8. 2007
1. ZM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě se společností Fuertes Development, s.r.o. Kuřim, v předloženém znění. ZM
dává souhlas ke směně částí pozemků parc. č.
2713/1; 2712/1; 2703/12 a 2714/1 z majetku města
o celkové výměře 217 m2 a nově nabytého pozemku
parc. č. 2719/21 za část pozemku parc. č. 3775/2
o výměře 10,9 m2 z majetku ČR – Ředitelství silnic
a dálnic. ZM dává souhlas s nabytím částí pozemků
parc. č. 3775/1 a 2712/4 od Jihomoravského kraje,
IČ 70888337, formou bezúplatného převodu.
2. ZM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě se společností MIRROR CZ,
spol. s r.o. se sídlem Brno a s Pavlem Šmerdou,
Brno, v doplněném znění (využitelná šířka chodníku
při stání vozidel bude minimálně 1,7 m).
3. ZM Brna dává souhlas ke směně pozemku
parc. č. 2733/17 ostatní plocha o výměře 3111 m2
a pozemku parc. č. 2735/6 ostatní plocha o výměře
170 m2, vše v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města
Slavkov u Brna za pozemky parc. č. 2727/2 o výměře 34 m2; 2719/25 o výměře 611 m2; 2719/26
o výměře 1225 m2; 2727/1 o výměře 146 m2; 2728/4
o výměře 921 m2; 2728/3 o výměře 337 m2 a 2731/2
o výměře 7 m2 vše v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví p. Martina Doubka, Jiráskova 1180, Slavkov
u Brna (1/4) a společnosti M plus, s.r.o., sídlem
18. pluku 9, Praha 10-Vršovice (3/4). Vypracování
geometrického plánu na rozdělení pozemků města
a znalecké posudky uhradí Povodí Moravy, s.p.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN
uhradí rovným dílem město a směnitelé.
4. ZM schvaluje rozpočtové opatření RO
č. 14/2007 – rekonstrukce příjezdové cesty k ZŠ Komenského: v příjmech zařazení nové položky – pokuty výši 338 000 Kč, ve výdajích snížení položky
– rezerva ve výši 342 000 Kč, zařazení nové položky
– rekonstrukce příjezdové cesty k ZŠ Komenského
ve výši 680 000 Kč.
DISKUSE:
- Ing. Jiří Matyáš žádá o písemnou informaci
z hlediska kompetencí Města, úřadu, volených orgánů v souvislosti při schvalování záměrů členy ZM.
Dále se ptá na termíny řádných zasedání ZM na II.
pololetí roku 2007. Ing. Pavel Dvořák, tajemník MěÚ
si tento podnět zapsal jako interpelaci. Ing. Ivan
Charvát, starosta města odpovídá, že dne 13. září
2007 odjíždí větší delegace města do holandského
partnerského města Zeist-Austerlitz, proto bude termín řádného zářijového ZM zřejmě přesunut na 19.
9. 2007, resp. pozdější datum. V prosinci je řádné
ZM plánováno na 19. 12. 2007. Termíny budou RM
na její nejbližší řádné schůzi upřesněny.
- Mgr. Bohuslav Sobotka – ptá se, zda RM chce
změnit den konání ZM z pondělí na středu a z jakého
důvodu. Dále vysvětlil, že se nemůže zúčastňovat
středečních zasedání ZM z důvodu konání schůzí Poslanecké sněmovny. Ing. Ivan Charvát odpověděl, že
důvodem pro přesun termínů na středu bylo, že materiály se posílají vždy po schůzi RM deset dnů dopředu, tedy obvykle v pátek, členové ZM tak mají
optimální čas na jejich prostudování (dva víkendy)
s možností následných doplňujících dotazů na zpracovatele zpráv. Dalším důvodem je to, že dva členové
RM mají v pondělí jiné povinnosti vázané svým členstvím ve výkonném výboru SK Slavkov u Brna.

- Mgr. Bohuslav Sobotka žádá, aby nebyly za peníze města ve Slavkovském zpravodaji publikovány
články, které napadají jeho nepřítomnost na zasedání
a nejsou podepsané a nebo by měla být dána možnost
vyjádřit se. Ing. Ivan Charvát odpověděl, že uvedený
příspěvek byl zřejmě napsán pod cizím jménem, takové články již ve zpravodaji na základě široké diskuse a doporučení redakční rady Slavkovského zpravodaje nebudou otiskovány. Mgr. Věra Křivánková
sdělila, že stála u zrodu Slavkovského zpravodaje, přičemž záměrem byl měsíčník, který bude informovat
občany o dění ve městě a ne o osočování občanů.
Ing. Ivan Charvát poukázal na kompetence redakční
rady a vydavatele SZ. Pan Radoslav Lánský je názoru,
že redakční rada je pouze poradní orgán a odpovědnost nese vydavatel. Ing. Ivan Charvát na to uvedl, že
město platí značný příspěvek na vydávání SZ, bez kterého by pan Bedřich Maleček nezvládl SZ vydávat.
Zdůraznil opět kompetence, práva a odpovědnost redakční rady, která všechny příspěvky, tedy i „sporné“
články posuzuje z hlediska možnosti jejich otištění.
V případě, že některý článek nedoporučí redakční
rada k otištění, členové ZM budou o tomto rozhodnutí v budoucnu informováni i s odůvodněním.
Mgr. Věra Křivánková upozornila, že dříve bylo ve
smlouvě přímo zakotveno, že politické, hanlivé a napadající články nebudou zveřejňovány. Ing. Ivan
Charvát doplnil, že současná smlouva i pravidla dodržovaná redakční radou jsou ve stejných intencích.
PaedDr. Miroslav Charvát navrhuje zveřejnit podmínky a pravidla pro uveřejnění článků ve SZ.
- Pan Alois Hlásenský se ptá, proč mu nebylo
dáno slovo již dříve, přestože se hlásil před ostatními. Ing. Ivan Charvát odpověděl, že vedení zasedání se řídí jednacím řádem ZM. Pan Alois Hlásenský poté upozorňuje, že v souvislosti s výstavbou
hypermarketu dojde k neúměrnému dopravnímu zatížení a jen kvůli tomu, bude nutné řešit přestavbu
křižovatky na kruhový objezd. Členové ZM mají
pravomoc rozhodovat, ale je také třeba nést odpovědnost. Ing. Ivan Charvát odpověděl, že každý člen
ZM si je zcela jistě své odpovědnosti vědom. Na stávající křižovatce je problém s odbočením směrem na
Kyjov i s výjezdem na obchvat. Kruhový objezd je
v tomto místě nejbezpečnější řešení dopravní situace, jednání o jeho realizaci již probíhá několik let
a nebylo to přitom v souvislosti s výstavbou obchodního centra. Dnešním přínosem je, že soukromý
investor zafinancuje ze svých zdrojů i výstavbu tohoto kruhového objezdu.

Pravidla pro zveﬁejÀování ãlánkÛ
ve Slavkovském zpravodaji
Na žádost zastupitelstva města uvádím 5. bod
odst. II smlouvy o vydávání zpravodaje:
5. Zhotovitel se zavazuje, že obsah zpravodaje
mimo strany určené objednatelem bude odpovídat
společenskému významu zpravodaje, nebude obsahovat články a sdělení podněcující rasovou nesnášenlivost a diskriminující určité skupiny obyvatel. Rovněž nebudou zveřejňovány anonymní
články. Se zveřejňovanými materiály bude předem
seznámena redakční rada časopisu, která je jme-novaná RM Slavkova u Brna.
B. Maleček
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Historické muzeum ve Slavkovû
u Brna má nového ﬁeditele
Rada města ve Slavkově
u Brna dne 23. 8. 2007 na své
XX. mimořádné schůzi jmenovala na základě doporučení výběrové komise pro obsazení místa
ředitele Historického muzea ve
Slavkově u Brna Ing. Aleše Šilhánka, bytem Tyršova 1109, Slavkov u Brna do funkce ředitele této
příspěvkové organizace zřízené Městem Slavkov
u Brna, a to s účinností od 1. 9. 2007.
ICH

OZNÁMENÍ
Mûsto Slavkov u Brna vyhla‰uje v˘bûrové ﬁízení na místo

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK (-CE)
NA STAVEBNÍM Ú¤ADù
Druh práce: administrativní pracovník (-ce) na stavebním
úﬁadû
Místo v˘konu práce: Mûsto Slavkov u Brna, Palackého
nám. 65, 684 01
PoÏadované pﬁedpoklady:
- stﬁedo‰kolské vzdûlání s maturitou
- velmi dobrá znalost práce s PC
- odpovûdn˘ pﬁístup a dobr˘ vztah k práci
- pﬁíjemné vystupování, umûní klidného jednání, diskrétnost
- administrativní schopnosti (psaní na stroji apod.)
- organizaãní a komunikativní schopnosti
- základní znalosti správního ﬁádu a zákona o obcích
Vítané pﬁedpoklady:
- alespoÀ základní znalost stavebního zákona
Pﬁihlá‰ka uchazeãe (-ky) musí obsahovat:
- jméno, pﬁíjmení, titul uchazeãe
- datum a místo narození uchazeãe
- státní pﬁíslu‰nost uchazeãe
- místo trvalého pobytu uchazeãe
- datum a podpis uchazeãe
- kontakt na uchazeãe (-ku) (mobil, e-mail)
K pﬁihlá‰ce uchazeã (-ka) doplní strukturovan˘ Ïivotopis
s akcentem na dosavadní praxi a ovûﬁen˘ doklad o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání.

Termín pﬁípadného nástupu: moÏn˘ 1. 10. 2007
Platové zaﬁazení: tﬁída 7
Písemné pﬁihlá‰ky je nutno doruãit do stﬁedy 19. 9. 2007 do
17. hodiny na podatelnu MûÚ nebo na adresu:
Mûsto Slavkov u Brna
Ing. Pavel Dvoﬁák, tajemník MûÚ
Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna

Rekonstrukce pﬁíjezdové cesty
k Z· Komenského
V říjnu letošního roku oslaví Základní škola
Komenského ve Slavkově u Brna 100 let od svého
založení. Školu se k tomuto jubileu podařilo takřka úplně zrekonstruovat. Jedním z posledních nedostatků byl po léta nedořešený příjezd zásobovacích vozidel ke školní kuchyni. Tato závada by
měla být nyní odstraněna. Zastupitelstvo města
schválilo na svém mimořádném zasedání finanční
prostředky potřebné k rekonstrukci tohoto příjezdu. Vybraná firma Silnice Brno, spol. s r. o. má
nyní pouhý měsíc k realizaci této komunikace tak,
aby vše bylo hotovo do říjnových oslav stoletého
výročí.
odbor IR MěÚ Slavkov u Brna

Velký zámecký bazén zprovozněn
V posledních letech se městu daří významným způsobem rekonstruovat slavkovský
zámek, který město získalo v dosti zanedbaném stavu.
Dobré je, že se při rekonstrukci nezapomíná
i na okolí zámku, jako je zámecký park a přilehlé aleje. Jistě si většina z nás povšimla, že se
po více jak dvou desetiletích podařilo zrekonstruovat a zprovoznit velký zámecký bazén
s fontánami.
Původní záměr na kompletní stavební rekonstrukci se dlouho nedařilo realizovat vzhledem k vysokým investičním nákladům cca 2,5
mil. Kč. Nyní se bazén podařilo zprovoznit pomocí moderní technologie vyložením plastovou fólií za finanční prostředky ve výši cca

400 tis. Kč. Uznání za to patří zastupitelstvu
města, které dokázalo najít v rozpočtu města
potřebné finanční prostředky a především
místostarostovi ing. Doleželovi, který si nad
touto akcí vzal patronát. Rovněž patří naše poděkování panu Kulhánkovi, kterému se po nemalém úsilí podařilo zprovoznit čerpadla „odpočívající“ téměř čtvrt století a opravit
přívodní potrubí.
Vodní plocha velikosti 1100 m2 spolu s třemi
vodotrysky příjemně osvěží vzduch i oko návštěvníka parku, což je zvláště cenné v současných horkých dnech. Park se tak zase o krůček přiblížil ideálu pravého francouzského
parku se sochami a vodními motivy.
odbor IR MěÚ Slavkov u Brna

Kruhová křižovatka ve Slavkově u Brna
V souvislosti s připravovanou výstavbou
obchodního centra v areálu bývalého cukrovaru bude ve Slavkově vybudována první kruhová křižovatka. Protože v místě napojení budoucího obchodního centra se kříží dvě
silnice I. třídy I/50 a I/54, musí investor –
firma SPAR – řešit připojení formou kruhové
křižovatky. Toto řešení by mělo přispět k plynulosti a ke zvýšení bezpečnosti v dopravně
exponovaném místě. S ohledem na potřebu
zachování průchodnosti pro pěší bude trasa

stávajícího chodníku přizpůsobena kruhové
křižovatce.
Vybudování nového obchodního centra je
v souladu se schváleným územním plánem města
i programem rozvoje a mělo by přispět k lepší dostupnosti služeb pro obyvatele jižní části města.
Výstavba by měla proběhnout v podzimních
měsících letošního roku. V této souvislosti
dojde k částečným dopravním omezením v křižovatce při zachování její průjezdnosti.
odbor IR MěÚ Slavkov u Brna

Komunitní plánování sociálních
služeb ve Slavkově u Brna
Město Slavkov u Brna i nadále pokračuje
s metodou komunitního plánování sociálních
služeb. V současné době probíhá dotazníkové
šetření v okolních obcích a druhé kolo šetření
ve Slavkově u Brna. Získané údaje budou sloužit ke zjištění potřeb občanů a k následnému určení priorit v sociálních službách. V rámci komunitního plánování byla ustanovena pracovní
skupina, která se zapojila do procesu komunitního plánování. Dále je odbornou firmou zpracovávána socio-demografická analýza Slavkova

u Brna a spádového území. S výsledky dotazníkového šetření a sociodemografické analýzy se
budou moci občané seznámit na setkání, které
se uskuteční na podzim tohoto roku. Termín setkání bude včas zveřejněn.
Na odboru sociálních věcí dále probíhá příprava katalogu, který bude obsahovat informace
o poskytovatelích sociálních služeb v regionu
a bude určen pro potřeby občanů celého spádového území.
Město Slavkova u Brna, odbor sociálních věcí
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Oslava 770 let od první písemné zmínky o Slavkově
Na víkend 22. a 23. září jsme pro vás připravili, jak jsme na jaře slíbili, akci v připomínce 770 let od první písemné zmínky o Slavkově. Akce bude koncipována do dvou uvedených víkendových dnů, v sobotu s kulturním programem především pro mladší generaci, v neděli pro generaci starší.

15.00–16.00
16.15–16.45
17.00–20.00

Zahájení akce
Divadélko pro děti
Taneční vystoupení ZUŠ Františka France
Divadélko pro děti
Country tance ZŠ Komenského
Zámecká dechová kapela Milana
Hrazdílka

Po celou dobu akce bude zajištěno bohaté občerstvení.
AU

STER

L

I
T
Z

NA

Doprovodné programy v sobotu:
8.00–17.00 Václavský jarmark v zámeckém
parku
8.00–17.00 Výstava ZO ČSZ ve Slavkově
u Brna ve Společenském domě
13.00–17.00 Program ZO Junák ve Slavkově
u Brna pro děti v zámeckém parku

13.00–13.05
13.05–14.00
14.15–14.45

S

R

13.00–13.05 Zahájení akce
13.05–13.30 Cyklistická exhibice Honzy Musila
13.30–15.30 Vyhodnocení cykloakce – za poznáváním obcí a měst Ždánického
lesa a Politaví
15.30–16.00 Glitter Stars a sportovní gymnastky ze ZŠ Komenského
16.00–17.00 Divadélko pro děti
17.15–18.45 Vystoupení hudební skupiny Osada
19.00–22.00 Přehlídka mladých slavkovských
rockových kapel

Neděle 23. září 2007

T

Palackého náměstí:

770 LE

Sobota 22. září 2007

L

AV

KOV

U

B

Změna programu
vyhrazena.
Podrobné informace budou na
plakátech města.
ICH

B. Polívka v doprovodu P. Zedníčka a ředitele závodu Z. Sendlera. Valašský král Bolek Polívka přiletěl do Slavkova se svým doprovodem v helikoptéře, která přistála u spodního bazénu.
V pozadí olympijský vítěz Jiří Raška a gymnastka Věra Růžičková.

Historické velocipedy opět ve Slavkově
(Dokončení ze str. 1)

Královskou disciplínu na jednu anglickou míli
vyhrál na vysokém kole Josef Zimovčák. Druhé
místo obsadil Jiří Fiala a bronz patřil Jiřímu Valentovi. Od Zimovčáka se očekávalo, že bude
první také v silničním závodě, který vedl ze
Slavkova na farmu Bolka Polívky v Olšanech.
Nakonec se ale musel spokojit se stříbrem. Zlato
patřilo Jiřímu Valentovi z Holic a třetí místo překvapivě obsadil špičkový chirurg Pavel Pafko.
„Klání jsem se zúčastnil z plného tréninku na
etapový cyklistický závod Vuelta ve Španělsku,
kam odjíždím šestadvacátého srpna. Návrat je
naplánovaný na pětadvacátého září. Zatím jsem
na vysokém kole letos v tréninku najezdil deset
tisíc kilometrů,“ řekl Zimovčák.
V jízdě elegance v kategorii plášťových kol
stanula mezi ženami na nejvyšší příčce Jaroslava
Bednaříková. Druhé místo patřilo Miladě Machalové a bronz získala Jaroslava Hyráková.
Ve stejné disciplíně mezi muži kraloval Vladimír Bednařík. Druhé místo získal Antonín Machala a z bronzu se radoval Zdeněk Kuda.
„Po devítileté existenci Veselského klubu ne-

Z VÝSLEDKŮ:
Závod na jednu anglickou míli (zámecký park)
Vysoká kola ženy: 1. Iva Zajíčková (TJ Favorit), 2. Daniela
Fialová (HaPe Brno), 3. Lenka Příleská (VBK Uherský Ostroh).
Plášťová kola muži: 1. Radim Nakládal (Sk-NSM Brno),
2. Vratislav Šustr (SK NSM Brno), 3. Jaroslav Brablc (VBK
Uherský Ostroh). Plášťová kola ženy: Iva Zajíčková (TJ Favorit Brno), Daniela Fialová (HaPe Brno), 3. Květoslava Spitzerová (Sokol Holice). Dreziny: 1. Jiří Zimovčák (Babice
u Rosic), 2. Petr Slach (Brno), 3. Zdeněk Nečas (Biskupice).
Kuriozity: 1. Josef Telecký (Brněns. Bikeři Brno), 2. Josef Měsíček (Kyjov), Martin Zehnal (Hrušky). Děti: 1: Vít Chloň, 2. Ivo
Chloň (oba Křoví).

Jaroslav Miklenda z Veselí nad Moravou bere
kolo jako součást svého životního stylu a nedovede si bez něj představit život.
závislých cyklistů jsme letos přijeli na mistrovství republiky v nejsilnějším zastoupení. Je nás
tady šestadvacet plus tři rodinní příslušníci,“
uvedl prezident klubu Jaroslav Miklenda
Lenka Fojtíková

Silniční závod Slavkov u Brna–Olšany
Vysoká kola muži: 1. Jiří Valenta (KHK Holice) 37:00:00,
2. Josef Zimovčák (Hig Bic Veselí n. M.) 38:50:00, 3. Pavel
Pafko (ČKV 1880 Praha) 43:43:00. Vysoká kola ženy: 1. Iva
Zajíčková (TJ Favorit Brno) 1:03:23, 2. Lenka Příleská (VBK
Uherský Ostroh) 1:03:43, 3. Hana Příleská (VBK Uherský Ostroh) 1:03:46. Plášťová kola muži: 1. Jiří Fiala (HaPe Brno)
32:35:00, 2. Radim Nakládal (SK NSM Brno) 34:12:00,
3. Pavel Valenta (CK Jevíčko) 34:38:00. Plášťová kola ženy:
1. Daniela Fialová (HaPe Brno) 40:46:00, 2. Jitka Radkovičová
(Břeclav) 48:00:00, 3. Květoslava Spitzerová (Sokol Holice)
52:01:00.
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Výchovně rekreační tábor pro děti v roce 2007

Nabídka zájmov˘ch krouÏkÛ DDM Slavkov, ‰kolní rok 2007/2008
Název kroužku

PRO DĚTI
Basketbal přípravka
Basketbal dívky
Aerobik pro mladší
Aerobik pro starší
Gymnastika
Sportovní hry pro mladší
Sportovní hry pro starší
Florbal hoši mladší
Florbal hoši starší
Kung-fu pro začátečníky
Kung-fu pro pokročilé
Cvičení na míčích pro děti
Volejbal přípravka
Házená
Stolní tenis
Rytmik (taneční dovádění)
Šachový klub pro děti
Modelářský kroužek
Výtvarný kroužek pro mladší
Výtvarný kroužek pro starší
Rybářský kroužek
Šikovné ruce
Malá školička vaření
Školička vaření
Odpolední hrátky
Angličtina pro nejmenší
Hra na flétnu pro začátečníky
Hra na kytaru pro začátečníky I.
Hra na kytaru pro začátečníky II.
Hra na kytaru pro pokročilé I.
Hra na kytaru pro pokročilé II.
PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
Šachový klub pro mládež a dospělé
Basketbal pro mládež
Zdravotní preventivní cvičení
Kondiční cvičení – gymbaly 2 sk.
Aerobik pro mládež a ženy
Cvičení na míčích
Baby klub (3 skupin)
Cvičení rodičů s dětmi (2 skupiny)

Vedoucí

Věkové omezení

Pololetní
poplatek

P. Brulík, P. Jeřábek
J. Klašková, J. Kaláb, L. Charvát
S. Ondrušková
S. Ondrušková
S. Ondrušková
S. Ondrušková
T. Uhlířová
S. Ondrušková
T. Uhlířová
Z. Marada
Z. Marada
P. Martinková
T. Uhlířová
T. Uhlířová
T. Uhlířová
T. Uhlířová
M. Merta
J. Hovězák, M. Buriánek
P. Martinková
P. Martinková
R. Vágner
P. Martinková
P. Martinková
P. Martinková
S. Ondrušková, P. Martinková
E. Janková
Z. Rusnáková
T. Moric
T. Moric
T. Moric
T. Moric

3.–5. tř. dívky+hoši
pokračují
1.–4. třída ZŠ
5.–9. třída ZŠ
1.–4. třída ZŠ
1.–4. třída ZŠ
5.–9. třída ZŠ
1.–5. třída ZŠ
6.–9. třída ZŠ
od 3. tř. ZŠ
pokračují
od 3. tř. ZŠ
1.–4. tř. ZŠ
5.–9. tř. ZŠ
dle zájmu
od 2. tř. ZŠ
od 3. tř. ZŠ
od 3. tř. ZŠ
1.–3. tř. ZŠ
7.–9. tř. ZŠ
2.–9. tř. ZŠ
4.–9. tř. ZŠ
1.–4. tř. ZŠ
5.–9. tř. ZŠ
1.–3. tř. ZŠ, max. 15 dětí
1.–2. tř. ZŠ
1.–2. tř. ZŠ
3.–5. tř. ZŠ
6.–9. tř. ZŠ
3.–5. tř. ZŠ
6.–9. tř. ZŠ

M. Merta
P. Madžarov, J. Klašková
T. Floriánová
H. Charvátová
I. Majárková
P. Martínková
P. Martinková, T. Uhlířová

200,1x týdně
studenti SŠ + muži
500,1x týdně
300,- nebo 30,- Kč jednotl. vstup
1x týdně
300,- nebo 30,- Kč jednotl. vstup
1x týdně
7.-9. tř. ZŠ, dívky SŠ, ženy 30,- Kč jedn. vstup 1x týdně
1x týdně
pro maminky s dětmi 300,pro maminky s dětmi, 300,- nebo 30,- Kč 1x týdně
jednotl. vstup
dopoledne
děti od 2-5 let 350,- nebo 30,- Kč
1x týdně
jednotl. vstup

T. Uhlířová, I. Olejníková

300,500,250,250,250,250,250,250,250,300,300,200,200,200,200,200,200,400,300,300,70,- (na rok)
300,250,250,200,300,350,350,350,350,350,-

Četnost
schůzek

3x týdně
2x týdně
1x týdně
1x týdně
1x týdně
1x týdně
1x týdně
1x týdně
1x týdně
1x týdně
1x týdně
1x týdně
1x týdně
1x týdně
1x týdně
1x týdně
1x týdně
1x týdně
1x týdně
1x týdně
1x měs.
1x týdně
1x týdně
1x týdně
1x týdně
1x týdně
1x týdně
1x týdně
1x týdně
1x týdně
1x týdně

Dal‰í informace v DDM Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, tel.: 544 221 708, pondûlí, stﬁeda 8–17 h, e-mail:
ddmslavkov@tiscali.cz, ostatní dny – 8–16 h. Pozor, bûhem záﬁí moÏnost zmûny podle poãtu pﬁihlá‰en˘ch. Stál˘
rozvrh bude k dispozici od 25. záﬁí 2007!

V době od 5. 8. do 12. 8. se konal, tak jako již
každoročně, letní výchovně rekreační tábor pro
děti pod záštitou Městského úřadu Slavkov u Brna
a Městského úřadu Bučovice. Ubytování bylo zajištěno v chatkách rekreačního střediska Pod Templštýnem v okrese Brno-venkov. Tábora se zúčastnilo celkem 28 dětí ve věku 7–15 let, které byly
rozděleny do čtyř oddílů. Program tábora zajišťovali čtyři oddíloví vedoucí.
Pobyt na táboře provázela celotáborová hra Robinson Crusoe. Každý oddíl měl za úkol vymyslet
si svůj název, pod kterým celý týden soutěžil.
Každý den probíhal v duchu Robinsona Crusoe –
zmapování a průzkum okolí, výroba oštěpů, rybolov, zpráva v lahvi, výroba klobouků (viz foto), indiánský běh a jiné. Samozřejmě nemohl chybět
celodenní výlet do okolí pod názvem „Rajské
údolí“, během kterého děti plnily různé soutěžní
úkoly. Ve volném čase se děti nejvíce zabývaly
sportovními hrami a také vědomostními úkoly.
V letoším roce počasí velmi přálo, a proto se
děti koupaly nejen v bazénu přímo v areálu rekreačního střediska, ale také v řece. Řeka Jihlava,
která protékala kolem rekreačního střediska, dodávala celotáborové hře tu správnou atmosféru.
Do programu byla zařazena také beseda cestovatelky Mgr. Evy Obořilové o Keni, dále přednáška
Městské policie Brno „Z hlouposti do závislosti“.
Nechyběl ani táborák s opékáním špekáčků.
V průběhu a především na konci tábora byly
děti odměňovány za své každodenní výkony cenami. Současně jim budou předány fotografie na
CD pořízené v průběhu tábora, které si mohou vyzvednout v průběhu měsíce září na odboru sociálních věcí MěÚ Slavkov u Brna.
Současně děkujeme Krajskému úřadu Jihomoravského kraje v Brně za finanční podporu
a firmě E-COM Slavkov u Brna za sponzorský
dar poskytnutý na pořádání letního tábora.
Město Slavkov u Brna, odbor sociálních věcí

Organizace STP o.s. informuje
V letošní roce jsme pro členy a občany Slavkova
zajistili a uskutečnili v 1. pololetí 4 zájezdy do Polska, 5 divadelních představení v Brně a v měsíci
červnu rekondiční pobyt pro 20 osob v jižních Čechách. Účastníci rekondice děkují MěÚ Slavkov
u Brna za poskytnutou finanční podporu na dopravu.
Ve 2. pololetí plánujeme navštívit 3–4 divadelní
představení v Brně. Dne 17. 9. jsme navštívili Janáčkovo divadlo na představení Nabucco. V termínech 20. října a 21. listopadu zajistíme zájezdy
do Polska. Přihlášky přijímá paní Jindra Hanáková
na tel. čísle 605 327160 a v kanceláři organizace
vždy ve středu od 9 do 11 hodin.
V roce 2008 budeme oslavovat 90 roků založení. Věříme, že i slavkovští občané nás podpoří
při akcích, které budeme pořádat.
Vladimír Tuček, předseda organizace

Václavský jarmark
V sobotu 22. září si nenechejte ujít návštěvu
tradičního řemeslného jarmarku v zámecké zahradě. Vstup do areálu je zdarma.

OÏivené prohlídky podzemí se svíãkami
V sobotu 22. září pořádá Historické muzeum
ve Slavkově u Brna další oživené prohlídky
podzemí se svíčkami. Z nádvoří budou vycházet
prohlídky od 16 hodin do 20 hodin.
Historické muzeum
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Kresba nerealizovaného návrhu

Mohyla míru

Poklady nejen z depozitáﬁÛ (52)
Pohlednice (pokračování)
MOHYLA MÍRU
Mohyla míru, památník, který se nachází
12 km od Slavkova u Brna, představuje memento
bitvy u Slavkova z 2. prosince 1805. Podnět k její
výstavbě dal kněz, vychovatel a profesor na
brněnských gymnáziích P. Alois Slovák (*1. 8.
1859 Boskovice, † 23. 3. 1930 Brno). Říká se, že
když P. Slovák – jeden z největších znalců bitvy
u Slavkova – chodil po slavkovském bojišti
a viděl, jak jsou vyorávány pozůstatky padlých
z této bitvy, dal podnět k vytvoření komitétu pro
zbudování Mohyly míru, která by se stala důstojným památníkem a současně by v ní byly pietně
ukládány ostatky vojáků nalezené na slavkovském bojišti. Komitét, který působil již od roku
1899, rozhodl o umístění památníku na prateckém kopci. Problematičtější již bylo sehnat patřičnou částku na vlastní stavbu. Finančně přispěly státy, jejich vojska zde v památném roce
1805 bojovala – Rusko, Rakousko, později rovněž Francie. Další prostředky byly získávány
z veřejných sbírek a darů jednotlivců. V roce
1906 byl ze šesti návrhů na stavbu památníku vybrán projekt profesora pražské techniky Josefa
Fanty (*7. prosince 1856 Sudoměřice u Tábora –
† 20. června 1954 Praha). Stavební práce však započaly až v roce 1910. Během dvou let byla firmou Otakara Nekvasila dokončena hrubá stavba.
Celá stavba měla být dokončena v roce 1914.
Tento záměr však přerušila I. světová válka. Památník se tak podařilo zpřístupnit až v roce 1923.

Badatelna HM s pohlednice Mohyly míru
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Stavba spadá do období pozdní secese a secesní prvky můžeme spatřit jak na výzdobě exteriéru, tak v interiéru. K nejtypičtějším představitelům tohoto směru můžeme přiřadit dvě sochy –
Bolestné matky a Truchlící ženy, které rámují
vstupní portál kaple.
26 metrů vysoká stavba je zakončena kovovým
elipsoidem a téměř 10 metrů vysokým staroslovanským křížem, který symbolizuje Vykoupení.
Část kovových prvků navrhl a vytvořil návrhář
šperků, medailí, knižních vazeb a kovových uměleckých předmětů František Anýž (*1876 Hořovice, † 1934 Praha).
Čtyři sochy štítonošů v rozích vnějšího pláště
Mohyly symbolizují Francii, Rakousko, Rusko
a Moravu. Nápis nad vstupem do kaple je rovněž
symbolický: „Interfecti mei resurgent – Moji
padlí opět povstanou“.
Interiér kaple má čtvercový půdorys o stranách
cca 10x10 m, je uzavřen klenbou, která vytváří
zajímavou akustiku – šepot v jednom rohu je slyšitelný v rohu protějším. V centrálním výklenku
byl podle návrhu Josefa Fanty zhotoven oltář.
Jeho ústředním motivem je beránek – jako předobraz Kristova obětování. Výklenek je doplněn
skleněnou mozaikou, která znázorňuje dva anděly. Je zde rovněž nápis: „Svatý, Svatý Pán zástupů“. Oltář zhotovil J. Urban z Olomouce, mozaiku pak E. Škarda z Brna. Pod kaplí se nachází
osárium, kde byly uloženy a dosud jsou ukládány
lidské kosterní pozůstatky nalezené na slavkovském bojišti.

Mohyla míru i nedaleké muzeum jsou spravovány Muzeem Brněnska a jsou cílem četných návštěvníků slavkovského bojiště.
Historické muzeum ve Slavkově u Brna má ve
svém sbírkovém fondu množství pohlednic, jejichž
část můžete spatřit na ilustrační fotografii. Pohlednice jsou barevné, černobílé či v různých barevných odstínech – hnědé, zelené, modré a červené. Znázorňují především exteriér Mohyly míru,
v některých případech se v pozadí objevuje budova dnešního muzea. Zajímavé jsou pohlednice
s bustou P. Aloise Slováka od akad. sochaře Josefa Axmana. Busta byla slavnostně odhalena
vlevo od vchodu do Mohyly míru 28. 9. 1935. Zde
však zůstala pouze do počátku německé okupace.
Poté, co si z ní Němci vytvořili střelecký terč, byla
busta ukryta. Po válce se stala součástí sbírkového fondu muzea na Mohyle míru.
Na dalších pohlednicích pak můžeme spatřit
záběry z interiéru, detaily soch a vrcholového
kříže či kresby Lojzy Budíka, prof. Kouska nebo
kresbu jednoho s nerealizovaných návrhů Mohyly
míru.
K zajímavostem patří pohlednice s kreslenou
mapou s názvem: „Rozhled od Mohyly míru na
slavkovském bojišti“ od Františka Hadaše
z Újezda. Nejmladší pohlednice z 80. a 90. let 20.
stol. a počátku 21. století představují záběry
z interiérů muzea na Mohyle míru i vlastní památník a jeho okolí. K celému souboru pohlednic
pak ještě patří 2 leporela z 80. let 20. stol. HM

Kaple sv. Donáta naproti býv. cukrovaru ve Slavkově u Brna. V č. 7 Slavkovského zpravodaje byla
omylem zveřejněna pouze popiska – foto kaple
patří k článku Poklady nejen z depozitářů 51.
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Výstavy na zámku v měsíci září
Výstava Podzim v podzemí
Letošní podzimní výstavu v podzemí zámku
připravujeme poprvé se SOU v Račicích.
Práce, které vystavíme ve druhém podlaží
sklepních prostor – v lapidáriu, budou dílem
studentů učebního oboru Květinářské a aranžérské práce již zmíněné školy. Jako materiál
dekorací budou použity květiny a jiné dostupné přírodní – lesní, polní a zahradní materiály včetně ovoce a zeleniny. O výzdobu zrekonstruované barokní pekárny a pomocné

kuchyně se postará, již tradičně, profesionální
floristka. Výstava bude přístupná v období od
25. do 30. září.

Výstava Fenomén cestování
V úterý 4. září v 17 hodin se uskuteční vernisáž výstavy o historii cestování a dopravních prostředků (ve spolupráci s Technickým
muzeem v Brně). Návštěvníci výstavy, která
potrvá do poloviny měsíce listopadu se mohou
těšit mj. na cestovní kufry a cestovní pomůcky
rodiny Kouniců.

Pokračující výstavy

Prohlídková trasa B1

Do poloviny měsíce září trvá výstava výtvarných prací a performance přední české
scénografky Marie Jiráskové. Výstava je složena ze skleněných loutek, svítících andělů,
předmětů se zakomponovanými různými druhy
světel apod. Výstava je přístupná denně mimo
pondělí. Do poloviny měsíce října můžete navštívit zdařilou interaktivní výstavu o historii
školství „Cestička do školy“. Výstava je rovněž přístupná denně mimo pondělí.
HM

Nové knihy
Frýbová, Zdena: Milostí prezidenta – nový
román Zdeny Frýbové líčí dramatický život Roberta Rokla, nadaného architekta, provokatéra
a výstředního enfant terrible, který na sebe nabaluje průšvihy a komické situace všeho druhu. Prožijeme s ním konec 60. let, emigraci a návrat po
listopadové sametové revoluci, kdy ho ovšem ve
vlasti čeká úplně jiná skutečnost, než jakou si vysnil. Zprvu překvapení, pak narůstající hněv
a probuzení do reality. S bryskní ironií a humorem nastavuje zrcadlo polistopadové době, provokuje, vzbuzuje vášně a vyvolává polemiky, protože chce mluvit i o odvrácené straně „svatého
obrázku“.
Asensi, Matilde: Poslední velmistr – v klenutých vatikánských sklepeních se nachází tajný archiv. Je plný vzácných kodexů i bezcenných listin, které vyhodnocuje věhlasná paleografka,
sestra Ottavia. Tentokrát ovšem dostala poněkud
odlišný úkol: rozluštit záhadné znaky, které byly
vytetovány na těle mrtvého muže. Stopy ji dovedou ke starodávnému řádu, jehož činnost halí neproniknutelná rouška tajemství. Aby mohla pokračovat v pátrání, musí nalézt posledního
velmistra řádu. Ottavia a její společníci se vydávají na nebezpečnou pouť, během níž musí zodpovědět otázky související se sedmi smrtelnými
hříchy, jak je ve své Božské komedii vyobrazil
Dante...
(Bestseller – jen v domovském Španělsku se
prodalo více než milion výtisků!)
Michaels, Fern: Vzdušné zámky – Helen by
nikdy neopustila přepychový dům, kdyby manžel
neusiloval o její život. Po strašném zážitku je nucena změnit identitu a odstěhovat se na druhý
konec země v naději, že tam najde bezpečí
a začne znovu. Poté, co se seznámí se Samem,
málem uvěří na pohádky. Jenže minulost jí šlape
na paty a Helen se utápí ve stále větším strachu.
Nečekaně se ocitne před osudovým rozhodnutím,
které má celý její život nadobro změnit…
Dočekalová, Markéta: Tvůrčí psaní pro každého – naučíte se psát a pracovat se svým tvůr-

V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

čím potenciálem, poznáte základní novinářské
žánry i principy tvorby příběhů, stavby postav,
zvládnutí dialogů a další aspekty tvůrčího psaní.
Jde o ryze praktickou a moderní učebnici tvůrčího psaní, která je obohacena o celou řadu praktických cvičení umožňujících ověření získaných
znalostí a dovedností. Autorka vede semináře
z oblasti tvůrčího psaní, které jsou velmi žádané
a jejichž studenti dosahují vynikajících výsledků.
Kautzová, Giosela: Kamarádi v sedle – hlavní
postavou knihy je tmavý hnědák Torphy. Setkáte
se s ním v jezdeckém klubu. Život dětí, které tam
chodí, je velice pestrý a zajímavý. A trochu i dramatický. Jen si představte, co se tu stalo třináctileté Asje: tajně vyjela na projížďku se svým milovaným Torphym a zavinila jeho těžký úraz. Co
bude s tímto krásným zvířetem? Torphy je obtížný pacient. Uplynou celé měsíce, než se kůň
zotaví ze zranění. Péče o něj se pro Asju stává důležitou zkušeností. Když konečně smí opět vyjet,
zjistí něco, co ji dostane do palcových titulků
v novinách. Co se tu vlastně děje?
Zloděj stínů – sbírka povídek a textů pro děti
nabízí mladým čtenářům opravdu to nejlepší
z nejlepších. Mezi autory krátkých dílek napsaných speciálně pro tuto knihu se objevují taková
známá jména jako např. Jacqueline Wilsonová (za
všechny knihy jmenujme Dvojčata v průšvihu),
Eoin Colfer (autor úspěšné série o Artemisu Fowlovi), Darren Shan (u nás vyšly hororové příběhy
Darren Shan a Madame Okta, Upírův pomocník,
Krvavé chodby a Upíří hora), Eva Ibbotsonová
(např. Nevěsta pro čaroděje). V pestré skladbě povídek si každý může najít to své – jsou zde příběhy strašidelné i tklivé, napínavé, vtipné i prostě
jenom ze života.
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
Městská knihovna ve Slavkově u Brna

Prohlídková trasa B2

Jana Omar:
Rozloučení a poděkování
Před necelými čtyřmi lety
jsem se vám na stránkách
Zpravodaje představovala po
úspěšném konkursu na místo
ředitele Historického muzea.
Slíbila jsem vám především
nové zviditelnění zámku,
aby se o něm více vědělo,
aby se začal naplno využívat jeho potenciál.
Domnívám se, že za tyto necelé čtyři roky se
alespoň trochu podařilo zajistit mnoho mediálních partnerství, sponzorů, ale i využít řady podpor a dotací. Mnozí z vás navštívili velký počet
výstav, nově otevřené prohlídkové trasy v 1. patře,
zámecké podzemí, Virtuální bitvu 1805, novou
zámeckou kavárnu. Zámek pomalu rozkvétá do
krásy díky náročným opravám, za které vděčíme
především aktivní pomoci některých slavkovských zastupitelů.
Nebudu zde rozepisovat to, co se vydařilo, ani
to, co mohlo jít udělat jinak. Jsem však velmi
ráda, že se podařilo vytvořit kolektiv (a teď mám
na mysli nejen samotné pracovníky muzea, ale
i nadšené dobrovolníky z vašich řad), kteří jste
nezištně, nebo s minimální odměnou pomáhali
jak při velkých akcích, tak dlouhodobě při chodu
zámku.
V plánu bylo ještě mnoho zásadních kroků
(ten nejdůležitější – rozdělení instituce na dvě samostatně fungující byl naplánován na letošní
rok). Z několika pro mě zásadních důvodů jsem
se však rozhodla odejít a tyto důvody jsem sdělila radě města. Nebylo to pro mě jednoduché
rozhodnutí, ale i teď s malým odstupem vidím,
že bohužel nebyla jiná možnost a toto mé rozhodnutí bylo správné.
To, jestli a jak se vše povedlo, nejlépe posoudíte vy. Já za sebe přeji Historickému muzeu vedení, které bude pokračovat v rozšiřování nabídky prohlídkových tras, podaří se mu dále
zvyšovat návštěvnost a bude úspěšné ve snaze
získávat nové finance do jeho rozpočtu, nejméně
tak, jak se to dařilo v předchozím období. Toto
vše se za poslední roky podařilo a věřím, že prostor a nastartování není špatné.
Děkuji všem, kteří jste výsledky mé práce
i „mého“ kolektivu podporovali. Jana Omar
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Prohlídky zámecké pÛdy a krovÛ
V rámci Dne evropského kulturního dědictví
v sobotu 8. září připravilo Historické muzeum
prohlídky běžně nepřístupných prostor zámku,
a to krovů a půd nad severním křídlem
zámku (začátky prohlídek s výkladem v 10, 11,
12, 13 a 14 hodin v pokladně zámku, jednotné
vstupné 40 Kč, vstup na vlastní nebezpečí, omezená kapacita osob v jedné výpravě (15), rezervace od 3. do 7. 9. na tel. č. 544 227 305).
Historické muzeum

Trofeo Niké Moravia 2007
4 4 4 k m H I S T O R I C G I R O J I H O M O R AV S K Ý M K R A J E M
TROFEO NIKÉ MORAVIA 2007 je projekt zaměřený na podporu turistického ruchu
v České republice. Hlavní myšlenkou projektu
je propagace Jihomoravského kraje na pozadí
historie moderní současnosti tradičních automobilů. Projekt bude spočívat ve spanilé jízdě
historických vozidel Jihomoravským krajem.
Trasa bude procházet nejzajímavějšími místy
z hlediska domácího i zahraničního cestovního ruchu jako jsou přírodní krásy, technické a kulturní památky, s důrazem na regionální tradice a gastronomii.
Součástí projektu jsou kromě spanilé jízdy doprovodné programy ve významných městech na
trase, jejichž cílem je upozornit návštěvníky na
jednotlivá turisticky zajímavá místa nacházející
se na území kraje. Zvláštní pozornost je
věnována tomu, aby tato turisticky zajímavá
místa byla poutavou a divácky přitažlivou formou propagována jako vhodné cíle pro domácí
turistiku.
Celý projekt odstartuje dne 15. září z Brna
a během tří etap 444 km dlouhé trasy následně

navštíví všechna významná centra Jihomoravského kraje, ve kterých bude připraven zajímavý doprovodný program.
Do Slavkova u Brna (na zámek) dorazí historická vozidla z Vyškova v sobotu 15. září
v 16.15 h a v 16.45 h odjedou do Hodonína.
Slavnostním vyvrcholením bude galavečer na
zámku v Mikulově dne 16. září. Následujícího
dne 17. září dorazí historické vozy k cíli
závěrečné 3. etapy ve Znojmě.
Do čela kolony exkluzivních historických
vozů se stejně jako loňský rok postaví pan Karel
Loprais s Tatrou Dakar, čestný prezident projektu
TROFEO NIKÉ MORAVIA 2007. V koloně historických vozů se mimo jiné představí Ford Fronterac, r. v. 1912, Polular Monte Carlo, r. v. 1936,
BMW 326 Cabrio, r. v. 1939, Tatra 87, r. v. 1949,
EMW 340, r. v. 1953 nebo Austin Healey 3000,
r. v. 1959.
Důležitým výstupem TROFEO NIKÉ MORAVIA 2007 je 18minutový dokument České
televize, který bude následně odvysílán na programu ČT1.
HM

Základní ‰kola Komenského
slaví 100 let
ZŠ Komenského ve Slavkově srdečně zve
všechny své minulé, současné a budoucí žáky,
učitele a přátele školy na oslavy stého výročí
založení školy. Přijďte si všichni prohlédnout
školu, zacvičit si v tělocvičnách, posedět si ve
školních lavicích, podívat se na sportovní, divadelní či hudební vystoupení současných
žáků školy. Ke zhlédnutí bude řada dokumentů
a dobových fotografií, na kterých se najdete
možná právě vy. Tak nezapomeňte – 13. října
2007. Podrobnější informace o průběhu celých
oslav naleznete v příštím čísle Slavkovského
zpravodaje.
Jana Ševčíková

Koncert pěveckého
sboru Mladost
Stalo se tradicí, že po svém soustředění,
které má pěvecký sbor MLADOST z Brna
už čtvrtý rok ve Slavkově u Brna, představí
slavkovskému publiku nastudovaný nový
repertoár. V neděli 26. srpna se uskutečnil
v zámecké kapli sv. Kříže koncert, na které se
sbor prezentoval skladbami starých mistrů
a spirituály. Byl to zároveň poslední koncert
mladé sbormistryně BcA. Kataríny Mašlejové.
Pod jejím vedením sbor profesně vyrostl
a získal řadu uznání jak v zahraničí, tak
i v České republice. Tato velmi perspektivní
dirigentka odjíždí na studijní stáž do Polska,
kde bude získávat další potřebné zkušenosti.
Nahradí ji mladá dirigentka Jarmila Jalůvková,
která už také se sborem pracuje několik
měsíců.
Celý koncert byl velmi emotivní, protože
Katku si všichni velmi oblíbili a krásně se s ní
pracovalo. Věřím, že nedělní koncert nepotěšil
jen nás, naše dirigentky, ale hlavně všechno
naše stále a vděčné publikum, které mohlo
posoudit náš pěvecký výkon. Doufám, že jsme
nezklamali a za rok se opět společně sejdeme,
tentokrát s naší novou dirigentkou Jarmilkou
Jalůvkovou.
Ilona Zyková
Pěvecký sbor Mladost se v kapli sv. Kříže prezentoval novým repertoárem, který byl složen
ze skladeb starých mistrů.
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SONY ERICSSON CUP 2007
SK Beachvolleyball Slavkov pořádá na slavkovském koupališti od 30. srpna do 2. září
SONY ERICSSON CUP 2007 mužů
a žen plážovém volejbale. Tohoto turnaje se
zúčastní kompletní domácí špička včetně šesti
zahraničních dvojic.
Finálový zápas žen je na programu v sobotu
od 16.30 h a mužů v neděli od 17 h. Součástí
programu je páteční diskotéka s Rádiem Kiss
Hády, módní přehlídky, vystoupení taneční
skupiny, soutěže pro diváky s Rádiem Kiss
Hády o zajímavé ceny a při finálových zápasech bude čepován pěnivý mok z Černé Hory
zdarma! Vstup na finále je po oba dny volný!
Oba finálové zápasy vysílá ČT přímým přenosem.
Za SK Beachvolleyball Lubomír Kuchta

Beachvolejbalovými mistry se stali Kubala s Pavlasem

Platnost nabídky od 1. 9. do 30. 9. 2007

Mistry České republiky v plážovém volejbale
mužů pro rok 2007 ve dnech 4. a 5. srpna se
v beachvolejbalovém areálu ve Slavkově u Brna
stala dvojice Kubala s Pavlasem, která ve finále
porazila Lébla s Bízou v poměru 2:1 (17, –18,
8).
Na kurtech sportovního klubu SK Beachvolleyball Slavkov, pořadatele Kooperativa mistrovství České republiky, se představily nejlepší
domácí dvojice včetně reprezentantů bojujících
o účast na olympiádě 2008 v Pekingu – Martin
Lébl s Michalem Bízou a Přemysl Kubala s Jarkem Pavlasem. Obě finálové dvojice tak potvrdily svoje nasazení, když v průběhu turnaje
neztratily ani set. V samotném finále rozhodoval až třetí set, ve kterém byli lepší Kubala s Pavlasem. Na třetím místě skončili domácí Pavel
Kolář a Martin Tichý, kteří v malém finále vy-

hráli nad mistry republiky z roku 2005 bratry
Benešovými.
Smůlu měla dvojice Pavel Rotrekl a Robert
Kufa, jež musela odstoupit z čtvrtfinálového utkání pro zranění zad Rotrekla.
Výsledky: Finále: P. Kubala, J. Pavlas–M.
Lébl, M. Bíza 2:1 (17, –18, 8), o 3. místo: P. Kolář,
M. Tichý–P. Beneš, J. Beneš 2:0 (17, 22).
Konečné pořadí: 1. P. Kubala, J. Pavlas,
2. M. Lébl, M.Bíza, 3. P. Kolář, M. Tichý, 4. P.
Beneš, J. Beneš, 5.–6. Habr, Moník; Weiss,
Šimko, 7.–8. Sedláček, Pak; Dumek, D. Kufa,
9.–12. Stejskal, Chromý; Krč, Ručka; Tima, Pečenka; R. Kufa, Rotrekl, 13.–16. Vodička, Hejna;
Hrubý, Pelc; Plaga, Gottwald; Hrdý, Vlček. Za
SK Beachvolejbal Slavkov
Jan Biječek, Lubomír Kuchta
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Zámecká kapela zahraje v Austerlitz
Třetí víkend v září se slavkovská Zámecká
kapela zúčastní festivalu v partnerském městečku Austerlitz v Holandsku.
Slavkovská dechová hudba vystoupí nejen
na hudebním festivalu v Austerlitz, ale zahraje
také nedaleko Muzea J. A. Komenského v Naardenu a ve správním centru regionu Zeist.

Účast na vystoupení v Holandsku podpořilo
vedení Jihomoravského kraje, Slavkova u Brna
i Zámecká černá kuchyně.
Fotografie z minulých ročníků festivalu dechových hudeb najdete na internetové adrese
organizátora – skupiny Erica: http://www.fanfarecorpserica.nl/

Denně ji potkáváme v našem městě. Pracovitá, usměvavá, obětavá, ochotná, nic pro ni není
překážkou. Její temperament a její organizační
schopnosti by jí leckdo
mladší mohl závidět.
Dovede si vážit zdraví,
protože diabetes, se kterým sama dlouhodobě
bojuje, je běh na dlouhou trať. Věnuje se proto
všem podobně postiženým. Organizuje rekondiční pobyty pro diabetiky, léčebné tábory pro děti, poznávací zájezdy,
pobyty u moře, cvičení, přednášky, výstavy, jazykové kurzy a mnoho dalšího. Pracuje ve výboru Svazu diabetiků ČR a součastně je předsedkyní Svazu diabetiků ve Slavkově u Brna.
Známe ji též prostřednictvím Slavkovského
zpravodaje, kde pravidelně publikuje. Určitě to
není úplný výčet toho, co zvládá. Její jméno je
Maruška Miškolczyová. V těchto dnech se dožívá kulatého výročí sedmdesáti let. K tomu jí
přejeme hodně zdraví, elán do dalších let a životní pohodu. Za všechny, co Vás, paní Maruško, mají rádi,
Jana Sekerková

Leto‰ní roãník Bûhu Terryho Foxe bude v zámeckém parku
Po cestách slavkovského zámeckého parku
proběhnou účastníci letošního Běhu Terryho Foxe
v úterý 11. září 2007.
Znovu se připojujeme k mnoha městům
a obcím, které pořádají tuto celosvětovou akci na
podporu boje proti rakovině. Běh Terryho Foxe
je humanitární akcí, která, kromě finanční sbírky
určené na výzkum této choroby, nás vyzývá k aktivnímu tělesnému pohybu. Běh Terryho Foxe
není závod na čas. Jeho účastníci, ať do cíle
doběhnou, přijedou nebo přijdou, tento svůj symbolický závod dokončí.
Tohoto cíle nedosáhl mladý Terry Fox,
kterému byla v 18 letech amputována noha
postižená rakovinou kosti. Dne 12. dubna 1980
se vydal z východního pobřeží kanadské provin-

cie Newfoundland napříč Kanadou, na trať
„maratonu naděje“. Za 143 dní uběhl 5565 km.
U Thunder Bay v provincii Ontario byl nucen
svůj hrdinský maraton ukončit. Rakovina se
rozšířila do plic a ani ne 23letého Terryho 28.
června 1981 přemohla. Svůj životní závod nedokončil!
Běh a s ním spojená peněžní sbírka na podporu
boje proti rakovině se letos uskuteční v úterý 11.
září 2007 ve 13 hodin. Start a cíl bude u dolní
kašny ve slavkovském zámeckém parku.
Prezentace bude průběžně probíhat od 11.45
hodin v místě startu.
Zúčastněte se dobrovolné humanitární akce
– přispějete na výzkum v boji proti rakovině.
Tělocvičná jednota Sokol Slavkov u Brna

Usazování mostů přes Litavu 10. srpna

VernisáÏ obrazÛ v podzámãí
Před necelými dvěma roky nás navštívil
starší nenápadný pán s nápadem umístit do
Zámecké vinárny obraz s výjevem korunovace
Napoleona. S panem malířem Ing. Jaroslavem
Červinkou z Křenovic jsme navázali přátelství,
které zpečetilo uspořádání vernisáže jeho
obrazů. Zahájení této výstavy připadlo na
pátek 10. srpna 2007, kdy byly zahájeny
Napoleonské dny při příležitosti oslavy 238.
výročí narození císaře Napoleona. Ale teď
k samotné vernisáži. K vidění je 54 obrazů
z dob napoleonských válek, květiny, krásné
zákoutí Slavkova, Brna a okolí. Mužské oko
bude také potěšeno, protože je zde vyobrazeno
několik žen v rouše Evině. Výstava byla zahájena proslovem o autorovi, kterou přednesl
Ing. Jiří Prchal, CSc. (malíř a sochař),
pokračovalo krátkým proslovem autora
k obrazům. Pro všechny účastníky vernisáže
bylo připraveno výborné domácí víno, které
zpříjemnilo samotnou vernisáž. Výstava
potrvá do konce listopadu 2007 a je přístupná
v provozní době vinárny. Všichni jsou srdečně
zváni.
V.A.

Svoje pﬁíspûvky
posílejte na adresu

info@bmtypo.cz
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Slavkovští svědkové Jehovovi na sjezdu
Slavkovští svědkové Jehovovi byli na třídenním oblastním sjezdu „NÁSLEDUJME
KRISTA“, který se konal v Praze ve dnech
6.–8. 7., kde bylo 9254 účastníků a týden poté
v Olomouci 13.–15. 7., kde bylo 5801 přítomných. Další týden se ve sjezdovém sále v PrazeStodůlkách sešlo 675 osob ke stejnému programu v ruštině.
Páteční námět byl založen na Hebrejcům
12:2 „Upřeně se dívejme na Ježíše, Hlavního
zprostředkovatele a Zdokonalovatele naší víry“.
Námět sobotního programu se opíral o text
z Jana 10:27 a zněl „Mé ovce naslouchají mému
hlasu a následují mě“. Na konci tohoto sjezdového dne byla každému předána kniha s názvem
Pojď, buď mým následovníkem.
Kniha je rozdělena do tří oddílů, každý
oddíl má svůj námět. První má název „Pojď
a uvidíš Krista“, druhý „Vyučoval a kázal dobrou zprávu“ a třetí „Pohání nás láska, kterou
má Kristus“. Její obsah nám pomáhá uvažovat
o Ježíšově životě a o konkrétních situacích,
s nimiž se musel on sám vyrovnat. Také nám
ukazuje, jak můžeme napodobovat Ježíše slovem i skutkem a uplatňovat v praxi, co se
z Božího slova dozvídáme. Ježíš miloval
svého Otce celým svým srdcem, duší, myslí
a silou. (Luk 10:27) Prohlásil: „Aby svět poznal, že miluji Otce, jednám právě tak, jak mi
Otec přikázal.“ (Jan 14:31) Satan tvrdil, že
žádný člověk nebude Bohu sloužit z nesobecké lásky. (Job 2:4,5) Ježíš chtěl dát na Satanovu zlomyslnou pomluvu tu nejlepší možnou odpověď, a proto odvážně a odhodlaně

ukázal světu, jak velmi svého Otce miluje.
Udělal všechno, co si Otec přál, i když ho to
stálo život. Ukážeme i my, že Stvořitele
opravdu milujeme?
Ježíš své pozvání „Pojď, buď mým následovníkem“ dal úplně každému. Přijímáš ho?
Jestliže se chceme přiblížit k Bohu a žít už
dnes smysluplně, měli bychom následovat Ježíšovy šlépěje co nejpřesněji. Když studujeme
Boží psané slovo a rozjímáme o něm, Jehova
Bůh, Otec Ježíše, nám sděluje svoje myšlenky.
Když se k němu modlíme, otvíráme mu tím
svoje srdce a získáváme lásku k Bohu, která je
klíčem k tomu, abychom byli navždy šťastní.
Bible nám Ježíše klade za „vzor“ a říká
nám, abychom „věrně následovali jeho šlépěje“ – 1. Petra 2:21
Posledním sjezdovým dnem byla neděle s námětem „Dále mě následujte“ podle textu z Jana
21:19. Vyvrcholením odpoledního programu tohoto dne byla dramatizace založená na biblické
zprávě o Gechazim, sloužícím proroka Eliši,
který podlehl chamtivosti.
Stanislav Vaněk + Monika Lándoriová

Pﬁedná‰ky pro veﬁejnost v sále
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 18.30 hod.
2. 9. Proč můžeme důvěřovat Bibli?
9. 9. Proč a kdy přijde skutečný Armageddon
16. 9. Úcta k autoritě je pro vás ochranou
23. 9. SJEZD BLUDOVICE
30. 9. Země přetrvá navždy
Přístupné veřejnosti, vstup volný – jste srdečně zváni.
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Změnil svět…
Jeho otec, který byl sedlák, zemřel dřív, než se
chlapec narodil. Maminka se znovu vdala a malého chlapce dala na výchovu k babičce. Domů se
vrátil až po smrti nevlastního otce, když mu bylo
10 let. V základní škole vůbec nevynikal. Jeho
matka si přála, aby po otci převzal hospodářství,
ale strýc mu zaplatil školu v Cambridge. Protože
v kraji vypukl mor, škola musela být po roce
zavřena. Doma se věnoval vědecké práci. Pomocí
optických hranolů dělal pokusy s rozkládáním
světla na barevné spektrum. Sám si vybrousil
čočky a vyrobil zrcadla pro svůj vlastní dalekohled. Začal dělat pokusy se zemskou přitažlivostí
a jako první vysvětlil střídání mořského přílivu
a odlivu. Zformoval zákony v oblasti gravitace
a dokázal, že platí v celém vesmíru. Roku 1705
byl povýšen do šlechtického stavu. Stal se hluboce
věřícím člověkem. Poznal Bibli a zvlášť rád se
zabýval výkladem biblických proroctví.
Tento velký vědec, Isaac Newton, řekl: „Nádherný pořádek a soulad vesmíru mohl vzniknout
jen podle plánu vševědoucí a všemohoucí bytosti.
Toto je můj poslední a největší poznatek.“
Žalm 8: „Hospodine, Pane náš, jak vznešené je
tvoje jméno po vší zemi! Vidím tvá nebesa, dílo
tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil:
Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka,
že se ho ujímáš?“
CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. vás zve na sobotní bohoslužby 1., 15. a 29. září na adresu Lidická č. 307, Slavkov. V 9 hodin začíná společné
studium Božího slova a od 10.30 následuje úvaha
nad biblickým textem.
Kontakt na tel.: 544 227 308 (kazatel Roman
Mach) http:// www.casd.cz
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Dne 6. září 2007 oslaví své 90. narozeniny naše maminka, paní

MARIE ROBEŠOVÁ
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Opustili nás
Karel Schovanec (82)
Marie Vodáková (83)
Zlata Růžičková (52)
Miroslav Tesáček (56)

19. 7.
24. 7.
1. 8.
9. 8.

ze Slavkova u Brna
Do dalších let jí přejí hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
synové Jirka a Rosťa s rodinami.
Vzpomínka
Jak radostné by bylo Ti k narozeninám blahopřát,
jak těžké je u hrobu stát a vzpomínat.
Dne 19. srpna 2006 by oslavil 55. narozeniny pan

JAN PEČÍNKA
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka, dcera Jitka a rodina Pilátova.
Vzpomínka
Odešel jsi, jak si osud přál, ale v našich srdcích s námi žiješ dál.
Dne 28. srpna 2007 uplynulo 6 roků, kdy nás navždy opustil
náš milý manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF ŠPAČEK
Za vzpomínku děkují manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 28. srpna 2007 uplynulo 5 let, kdy nás náhle beze slova rozloučení
opustil pan

LUBOMÍR STUPKA
Za tichou vzpomínku děkují manželka, dcera a syn.
Vzpomínka
Odešel tam, odkud není návratu.

Dne 29. srpna 2007vzpomeneme 9. výročí, co nás navždy opustil
můj milovaný bratr, pan

ZDENĚK ČERMÁK
ze Slavkova u Brna
Kdo jste ho znali, věnujte mu, prosím, s námi tichou vzpomínku.
Dobromila Nečasová, sestra za celou rodinu.
Vzpomínka
Vše pominulo, jen spousta lásky v srdcích zůstala. Čas plyne a roky ubíhají, však na tebe
krásné vzpomínky nám zůstávají. Utichly kroky i tvůj hlas, ale obraz zůstává v nás.
Každičká vzpomínka smutný je vzdech, navždy však zůstane v srdcích nás všech.

Dne 6. září by se dožil 82 let náš milovaný tatínek, manžel, dědeček
a pradědeček, pan

FRANTIŠEK SLANINA
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají manželka Jiřina, dcera Eva a syn František s rodinami.
Vzpomínka
Dne 14. září 2007 by se dožila 90 let moje maminka, paní

INZERCE
PRODÁM neobdělaný sad o rozloze 565 m2
v chatové oblasti Slavkova pod Urbánkem.
Cena dohodou. Tel. 776 288 857.
HLEDÁM pronájem garáže (i jednodušší) pro
os. auto v dostupnosti (asi do 15 minut)
z centra Slavkova. Tel.: 775 789 026.
KOUPÍM nemovitost ve Slavkově u Brna
a okolí, dům nebo byt. Tel. 606 767 728.
HLEDÁM k provozu drobné živnosti malou
nebytovou místnost ve Slavkově, nutná zavedená elektřina a voda. Tel. 723 220 900.
KOUPÍM BYT 1-2 + 1 ve Slavkově u Brna.
Hotovost. Nabídněte. tel. č.: 739 164 872.
VZDĚLÁVACÍ AGENTURA přijme brigádnici
na administrativní práce. Místo výkonu práce:
Slavkov u Brna. T.: 544 221 700, 776 577 838
STARŠÍ MANŽELSKÝ pár koupí byt 2+1 nebo
3+1 ve Slavkově u Brna. Cenu respektujeme.
Nabídněte, prosím, na tel. 736 624 312.
1. 10. OTEVÍRÁME nový salon Z & I / kosmetika, vizážistika, proměny. Tento den líčení
zdarma. Palackého nám. 77, 1. patro – prostory
kadeřnictví. Tel.: 607 628 101, 731 577 045.
HLEDÁM šikovného zedníka (i důchodce) na
menší opravy RD, čas práce podle vlastní
volby. Tel.: 544 221 562 večer, 777 021 187.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732
236 410, 544 223 504.
HLEDÁM PRONÁJEM bytu nebo rodinného
domu ve Slavkově u Brna na 1 rok. Nejsem
RK. Předem děkuji za nabídky, spěchá! Tel.
774 150 084.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu na plastová
a eurookna. Tel. 604 863 437, 544 220 577,
Lubomír Remiáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
PRODÁM fotoaparát Sony, poloprofesionální digitální fotoaparát Sony Cyber-shot
DSC-F717 • rozlišení 5 Mpix • optika Carl
Zeiss • 5x optický zoom • display 4,6 cm •
kloubový objektiv • laserové ostření ve tmě
• night shot • akumulátor li-ion • polarizační filtr • karty MemoryStick 36, 128
a 256 MB • brašna s popruhem. Cena:
8400 Kč • tel.: 604 706 900.

MARIE SULIKOVÁ
Za tichou vzpomínku děkuje dcera s rodinou.

Vzpomínka
Dne 15. září 2007 by se dožil 100 let náš tatínek, dědeček
a pradědeček, pan

ANTONÍN MÁJEK
Vzpomíná dcera s rodinou a syn s rodinou.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři na ul. Brněnská 642 od 9 do 12 a od
13 do 17 hodin. Cena za zveřejnění je 60 Kč.

Příjem inzerce
do zpravodaje
info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853
Slavkovsk˘ zpravodaj na internetu

www.bmtypo.cz
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VáÏení pﬁíznivci motosportu!

Honza Musil:
Bojuji o mistra
světa v biketrialu
Člen slavkovského MK Austerlitz,
čtrnáctiletý Honza Musil, vybojoval
třetí místo v úvodním závodu MS v biketrialu, který se jel první srpnový víkend v Blansku. Po závodě nám
Honza řekl:
,,Hned na prvním kontrolním úseku
jsem udělal chybu a spadl z kola, takže
jsem dostal maximální počet trestných
bodů. Musel jsem se potom na svoje
soupeře dotahovat z pátého, šestého
místa, a i hodně těžké sekce, kde ti
nejlepší dělali technické šlápnutí, jsem
já musel jet za nulu. Nakonec se to po- Honza Musil na poslední sekci závodu MS, kde ho pozorně sleduje
i několikanásobný mistr světa Josef Dressler (vpředu), který se
dařilo a stál jsem na bedně.‘‘
v současnosti podílí na jeho sportovním růstu.
Foto: J. Stratil
• Kolik vás jelo?
V mé kategorii jelo se mnou asi 35
• Jak to jde ve škole tobě?
jezdců z celého světa. Přede mnou byl FranDocela to zvládám. Měl jsem teď na vysvědcouz a Španěl.
čení dvě dvojky. Na ZŠ Komenského mi hodně
• Co bylo pro tebe při závodě nejtěžší?
pomáhají tím, že mě uvolňují dost často na záNejtěžší bylo nenechat se po tom nešťastném
vody, tréninky i nezbytnou rehabilitaci. Snažím
začátku rozhodit a celý závod, který se jel pět
se za to školu reprezentovat aspoň v jazykových
hodin, se soustředit na to, že nesmím udělat žáolympiádách.
dnou chybu. Pár lidí mi po závodě řeklo, že ne• Jaké jsou tvoje nejbližší sportovní plány?
věřili, že to dokážu ještě pak vytáhnout. Já už
25. a 26. srpna se jede v japonském Itadori
teď vím, že nikdy není nic ztraceno a bojovat
finále MS biketrialu. Jedu tam bojovat o titul.
se musí vždycky až do konce.
No a na září mám pozvánku na mezinárodní
• Máš nějaký sportovní vzor?
mistrovství do Anglie a na Evropský pohár
Mým vzorem je Pepa Dressler, legenda česv Lotyšsku.
JS
kého biketrialu, a taky moje starší sestra, která
hraje basketbal. Letos maturovala a zrovna teď
Těsně před uzávěrkou dorazila z Japonska
odjíždí na univerzitu do Ameriky. Bude tam
skvělá zpráva: Honza Musil po vynikajícím
první hráčkou v historii jejich školy, která není
výkonu, kdy porazil všechny své největší soupeře,
Američankou. Hanka ale nechtěla, aby ji vzali
měl titul mistra světa téměř na dosah. Na závěr mu
jenom proto, že dobře hraje basket. Udělala přivšak chybělo ono pověstné sportovní štěstí
jímačky, samozřejmě v angličtině, lépe než věta skončil na druhém místě se stejným počtem
šina Američanů, a dostala proto i maximální
trestných bodů jako vítěz. Z japonského Itadori si
prospěchové stipendium.
tak přiváží již třetí titul vicemistra světa.

Grand Prix d’Austerlitz – svátek pétanque
Grand Prix d’Austerlitz je jedním z největších
turnajů v pétanque v ČR. Zakladatelem tohoto turnaje je Česká asociace pétanque klubů (ČAPEK),
která již v roce 1996 využila krásné prostředí slavkovského zámku k založení významné pétanquové
tradice. Od roku 1999 v tuto akci pořádá místní
klub PC Austerlitz 1805.
Spojení hry a Slavkova není náhodné. Spojení
francouzské národní hry s místem nejslavnější
bitvy francouzských vojsk je symbolické a zároveň přirozené. Jen ty současné bitvy na turnaji přináší hlavně radost ze hry, která je určena pro každého od dětských do seniorských let. Principem
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hry je přiblížit ocelové koule o váze cca 700 g blíže
k cíli (tzv. košonku) než soupeř. Hraje se nejčastěji
ve trojicích na parkových cestičkách. Zámecký
park je tak optimálním zázemím pro hru a zároveň
příjemnou kulisou pro hráče i pro diváky.
Slavkovský turnaj je mezi hráči velmi ceněn,
a tak zde můžeme vidět při hře celou špičku českého pétanque. Také letos přijelo 8 hráčů z první
desítky českého žebříčku. Mezi hráči bývá každoročně i řada cizinců především z Polska, Slovenska, Maďarska ale i Rakouska nebo Francie. Při pétanque však často nejde o body do žebříčku (je
veden asociací jako např. u tenisu). Pétanque hraje
většina hráčů pro jeho přátelskou atmosféru, která
je pro něj stejně důležitá jako hra samotná.
V letošním roce přijelo do Slavkova téměř 180
hráčů, kteří sehráli na 160 zápasů. Vítězi již XI.
ročníku Grand Prix d’Austerlitz se stal tým ve složení – Vokrouhlíková Romana (POP Praha), Hančová Alice (KPK Vrchlabí) a Stoklásek Tomáš
(Fńáky Brno). Nejlepšími zahraničními týmy byly
na 4. místě triplet z Bratislavy a na 6. místě tým
Sokolu Wroclaw. Pěkné počasí, výbornou atmosféru a ideální podmínky pro hru ale ocenili i ti,
kteří nevyhráli žádný z pohárů.
Josef Dvořák, PC Austerlitz 1805

Letošní 17.–19. srpen byl největším motoristickým svátkem v České republice. Navíc byl
obohacen účastí člena MK Austerlitz Káji
Májka, který se již v pátek kvalifikoval do
nedělního závodu třídy 125 ccm a oba dny předváděl perfektní průjezdy všech zatáček motocyklového okruhu, což je možno posoudit dík
instalovaným kamerám a velkoplošným obrazovkám. I když na tabuli průjezdů cílovou
rovinkou měl čas o 17 km nižší než jeho kolega
Kája Pešek, dalo se věřit v jistý úspěch až do 7.
kola, kde Pešek Májka předjel. V 9. kole však
naše radost definitivně skončila. Asi po hodině
jsme se dověděli, že Kája nespadl, ale postupně
se mu zadíral ve válci píst, až došlo k úplnému
zadření, a tím i k jeho vyřazení ze závodu. Vzhledem k dramatičnosti této etapy závodu nebylo
slyšet hlášení o dění na trati. Odměnil nás však
výkon Lukáše Peška, jenž obsadil 3. příčku na
stupních vítězů. Nutno však podotknout, že
Kája Májek zůstává perspektivním jezdcem,
neboť již v 15 letech svého věku vybojoval „divokou kartu mistrovství světa“, což bylo ještě
loni čirou utopií. Tímto sdělením chci nejen informovat čtenáře, ale i poděkovat Kájovi
Májkovi za nádherný výkon. Jaroslav Marek

Broková stﬁelnice Slafpark
Máme radostnou povinnost informovat příznivce brokové střelby, že došlo k rozšíření činnosti slavkovské brokové střelnice. A to především k výměně zastaralého vrhacího zařízení.
Kompletní obnova bude dokončena 31. 8. 2007.
Celý areál bude osazen vrhačkami Matarelli od
světového výrobce z Itálie. Nyní je již plně
funkční skeetový stadion (skeet, lovecké kolo).
Nově se střílí na velké baterii double trap a do
výše uvedeného data bude v provozu i univerzální trap, který si střelec bude ovládat mikrofonicky. Stabilně se bude také střílet vysoká věž
osazená opět automaty. Na přání střelců bude
možnost zprovoznit také „sluku“, která je oblíbena především u členů mysliveckých svazů.
Ovšem největším trhákem bude zcela jistě disciplína zvaná lovecký parcour. Ten je již postaven.
Další informace se týká jara příštího roku, kdy
bude zrekonstruována velká baterie a vybavena
opět zařízením Matarelli, které by mělo splňovat požadavky těch nejnáročnějších střelců.
Bude se jednat o olympijský trap. Ten bude též
ovládán mikrofonicky.
S tímto vybavením se střelnice Slafpark řadí
do kategorie nejlépe vybavených na jižní Moravě. Návazně na to se intenzivně jedná o pořádání šesti až osmi závodů v roce 2008. Některé
z nich se zařadí mezi seriál mistrovství České republiky.
Provoz střelnice je také rozšířen a to na dny:
úterý, středa a pátek vždy od 14 do18 h. V tuto
dobu bude také fungovat malé občerstvení na bývalé myslivecké chatě. Ceny jednotlivých položek se budou rovnat přepočtu 4 Kč terč.
Podrobnější informace na www.slafpark.cz.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Slafpark v.o.s.

Slafpark v září
14. 9. – koncert skupiny Exit, začátek 20 h
30. 9. – závod v brokové střelbě, 8 h
Slafpark v.o.s.
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Rady do zahrady – září. Objednávky stromů, výstava ovoce
Pranostika: Svatováclavské časy přinesou
pěkné počasí.
Září je měsícem sklizně podzimních odrůd
ovoce. Teplé slunečné počasí vybarvuje plody do
krásných barev a urychluje jejich konzumní zralost. Již naplno začínají dozrávat odrůdy révy
vinné – stolní Prim, Diamant, Chrupka bílá, Olšava…, které postupně konzumujeme v průběhu
sklizně. Jsou bohaté na vitaminy a další zdravotně prospěšné látky. Před sklizní jablek a hrušek si zkontrolujeme a nachystáme prostory pro
uskladnění ovoce. Dále je třeba včas vydezinfikovat obaly a vybílit sklepy. Sklad by měl být
chladný, dobře větratelný a nemělo by v něm být
příliš sucho. Dokončíme sklizeň plodových zelenin, aby v případě, že nastanou mrazíky, nedošlo k jejich poškození. Zakrytím netkanou textilií v noci, když hrozí nebezpečí nízkých teplot,
zajistíme dočasně ochranu proti mírným mrazíkům, čímž prodloužíme vegetační dobu teplomilných zelenin.
Objednávka ovocných stromků a keřů
Naše organizace bude opět zajišťovat výsadbový materiál z uznaných ovocných školek pro
podzimní výsadbu. Nezapomeňte si včas objednat ovocné stromky a keře vhozením objednávky
do schránky v domě zahrádkářů Čs. armády 252
do 10. října 2007. Informace budou za oknem
tamtéž. Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
za ZO ČZS Slavkov u Brna
Vladimír Luža

Oblastní výstava ovoce a zahrádkářských výpěstků 22.–24. září
V letošním roce, kdy slavíme 50. výročí založení ČZS pořádá ZO ČZS Slavkov u Brna a OS
– ČZS Vyškov na Moravě OBLASTNÍ VÝSTAVU OVOCE A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH VÝPĚSTKŮ. Výstava je pořádána pod záštitou MÚ
ve Slavkově u Brna při příležitosti 770. výročí
první písemné zmínky založení Slavkova (1237
až 2007).
Pořad výstavy: Sobota 22. září od 9 do 17
hodin výstava ve velkém sále společenského
domu Bonaparte. Na náměstí kulturní program
k 770. výročí založení Slavkova. V zámeckém
parku velký Václavský jarmark.
Neděle 23. září od 9 do 17 hodin pokračování
výstavy ve velkém sále.
Pondělí 24. září od 8 do 12 hodin pokračování výstavy pro školy a mládež.
Na výstavě bude v sobotu z vystavených
vzorků vyhlášeno JABLKO ROKU 2007. Součástí výstavy bude expozice včelařů a bude
možno si zakoupit různé druhy včelích medů.
V další nabídce bude jablečný mošt, povidla,
stolní kalendáře „Rok na zahrádce 2008“ a můžete vyhrát některou z cen ve velké tombole.
Žádáme pěstitele, aby výstavní vzorky přinesli
v pátek 21. 9. do místa konání výstavy od 15–18
hodin.
Srdečně zvou pořadatelé

Martin Bayer třetí na mistrovství Evropy!
Ve dnech 18.–22. července se u rakouského
Grazu konalo za účasti celkem 143 jezdců mistrovství Evropy rádiem řízených modelů
v měřítku 1:5 kategorie Touring Cars. Za ČR se
zúčastnili tito reprezentanti: Martin Bayer, Martin Pater, Aleš Bayer (obsadil konečné 29. místo),
Tomáš Marek (53. místo), Vladimír Plh (86.
místo), Martin Marek (98. místo), František Fráňa
(105. místo) a Josef Kolařík st. (113. místo).
Martin Pater vyhrál své čtvrtfinále. V semifinálovce jel tak, že mu jeho konečný výsledek
stačil na postup do finále, kde startoval z desáté
pozice. Martin Bayer byl po kvalifikacích celkově
čtvrtý, a tak postoupil přímo do semifinálovky, ve
které zvítězil. Do finále tak nastupoval z velmi
nadějného druhého místa. Hned po startu byl však
jeho model vtažen do hromadné havárie, která se

podepsala i na funkčnosti modelu a Martin se
propadal startovním polem. Zhruba v polovině
jízdy trefil Martinův model mantinel a model
začal opět fungovat tak, jak měl od začátku a začala stíhací jízda. Martin Bayer zajel nejrychlejší
kolo finálovky, které se stalo i rekordem dráhy,
a postupně se dostával startovním polem dopředu.
Dojel na třetím místě jezdícího Arnaldiho a dostal
se před něj. Veze si tak domů krásné třetí místo.
Skvělé je i umístění Martina Patera na sedmé
pozici. Účast dvou našich reprezentantů ve finále
je výborným výsledkem a úžasnou vizitkou kvalitní přípravy v domácím mistrovství. Doufejme,
že výsledky z ME oba Martiny pozitivně nabily
energií pro mistrovství světa 1:5 Touring Cars,
kterého se pravděpodobně oba zúčastní na konci
září v australském Brisbane.
pj

Martin Bayer
a Martin Pater
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okénko
Především chceme poděkovat řediteli TSMS
p. Lánskému a personálu letního koupaliště za příjemně strávené chvíle na koupališti v letní sezoně.
Oceňujeme to, že jste nám umožnili cvičení
a plavání v dopoledních hodinách. Vhodné cvičení
pro seniory vedla Mgr. Jana Sekerková a také jí
patří naše poděkování. Voda a sluníčko blahodárně
působí na každého z nás. Cvičení a plavání navíc
přispívá ke zvýšení fyzické aktivity, k otužování
organismu a ke správné kompenzaci diabetu.
Důkazem oblíbenosti je také průměrná účast 28
osob na každém cvičení a to, že se zúčastňují senioři od 50 do 84 let.
Teď se soustředíme na to, aby náš ozdravný
pobyt v italském lázeňském městečku Bibione pro
všech 84 účastníků dobře dopadl. Odjíždíme
v pátek 7. září v 19 hodin z autobusového nádraží
ve Slavkově a vrátíme se v neděli 16. září 2007.
Chceme vás informovat o našich aktivitách, které
připravujeme na podzim. Středa 14. listopadu je
Světovým dnem diabetu. Právě na tento den chystáme pod patronací zastupitelstva města Slavkova
DEN PRO ZDRAVÍ. Ve Společenském domě Bonaparte se uskuteční prodejní výstava DIA výrobků,
potřeb pro diabetiky a výrobků zdravé výživy.
Občané si budou moci zdarma změřit glykémii, tlak
krve, obsah tuku a tělesnou hmotnost podle BMI.
Více jak dvacet prodejců nabídne se slevou své
výrobky nejen pro diabetiky. OSN a Světová
zdravotnická organizace upozorňuje na vysoký
nárůst počtu diabetiků na celém světě. Příčinou
růstu tohoto onemocnění je sedavé zaměstnání, nesprávné stravování, stres a málo pohybu. Proto Světová federace diabetu a firma Novo Nordisk organizuje práve 14. listopadu Pochod proti diabetu, ke
kterému se ve Slavkově také připojíme.
Každý, kdo navštíví DIA výstavu, se může stát
účastníkem půl hodinového pochodu a připojit se
tak k lidem na celém světě, kteří upozorní na závažnost a rizika diabetu. To vystihuje celosvětová
kampaň Spojme se za diabetes. Postavme se diabetu čelem a pohybem! Nic nás to nestojí, jen
právě věnovat půl hodiny svému vlastnímu zdraví
a začít právě v tento den. Věříme, že se k diabetikům připojí i ostatní občané a dokáží tak, že se
zamyslí nad svým životním stylem a začnou se
více pohybovat po vlastních nohou.
Na konci léta si připravte řecký salát. Potřebujete
asi 800 g rajčat, okurky, papriky, hlávkový salát,
120 g olivy černé i zelené, 200 g bílého jogurtu,
vinný ocet, mletý pepř, olivový olej, koření tzatziky.
Olivy posekejte na drobné kousky a namíchejte
s vinným octem, kořenicí směsí tzatziky, solí
a olivovým olejem. Pak přidejte bílý jogurt, nejlépe
odkapaný přes sítko a vznikne unikátní dresink,
kterým přelijete nakrájenou, osolenou a opepřenou
zeleninu. Ozdobíte olivami a sekanými lístky kopru.
1 porce obsahuje pouze 180 kcal, 4 g bílkovin, 14 g
tuku a 9 g sacharidů (necelá jedna výměnná jednotka). Dobrou chuť a slunce nejen v duši přeje
Marie Miškolczyová

Cvičení pro seniory vedla Mgr. Jana Sekerková
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Ze vzpomínek na slavkovské ochotnické divadlo (II.)
(Dokončení z minulého čísla)

I v době působení dvou divadelních souborů (do
r. 1960), nebyli jednotliví herci a herečky fixováni
jen na jeden soubor. Každý režisér při obsazování
konkrétní divadelní hry věděl, kdo z herců typem
i způsobilostí nejlépe odpovídá roli. Téměř vždy
vybíral ze základního kádru, v němž dominovalo
trio Zdeněk–Zvonková, Zahradníková a Ryšánková, ale také Jiřina Horáková a Bohumila Krbková.
Však bývaly také moje nejčastější partnerky na jevišti. Byl jsem obsazován z počátku do milovnických rolí, později do charakterních i titulních rolí.
V komických rolích se často objevoval nezapomenutelný Alois Kantek a učitel Ladislav Žatecký. V hlavních operetních rolích často vystupovali
pěvci Vladimír Doseděl a Bohumír Čehovský.
Nezřídka byli obsazováni také Hynek Tesák,
Zdeněk Přibyslavský, Teodor Prokeš, Jaroslav
Loučanský, manželé Burianovi, František Baránek.
Z mladých pak Josef Novoměstský, Karel Zrotal,
Pavel Horák, Silva Olbrichtová ml., Marie
Tesáková, Ivan Žižlavský, který se v osmdesátých
letech uplatnil i jako režisér nastupující, ale záhy
končící generace mladých divadelních ochotníků.
Častým hostem v operetních žánrech bývala
slavkovská rodačka Jožka Walterová, profesionální
herečka státních divadel v Ostravě, Opavě, Plzni
a Hudebního divadla v Praze-Karlíně. Na jevišti se
objevili i slavkovští absolventi státní konzervatoře,
resp. JAMU v Brně Stanislav Olbricht ml. a Irena
Rozsypalová, jako host jejich kolegyně Karla
Halíková. Zpěvy nacvičoval učitel Ota Pohle, orchestr řídil Břetislav Rozsypal.
Nemohu však zapomenout na ty, kteří sice na jevišti nebyli vidět, ale bez jejichž technické spolupráce
nebylo ani ochotnické divadlo myslitelné. Stavěči
kulis Rudolf Odvářka st.
a Rudolf Robeš, osvětlovači
a zvukaři Jiří Köhler, Pavel
Toncr, Miloš Šaněk ml.,
ing. Svatopluk Florián,
Luboš Krahula, Karel Malinka. Jejich významné
spolupůsobení došlo uplatnění zejména po rekonstrukci a modernizaci jeviště Společenského domu
v r. 1968. Funkci inspicienta spolehlivě vykonával někdejší kostelník
Slávek Cigánek. Maskovali nás zpočátku Bohumil Frank starší i ml., později Jiří Knos ze Šlapanic. Výtvarníkem scény býval nejčastěji křenovický rodák Antonín Vorel, profesionální
scénárista divadla Bratří Mrštíků v Brně, ale také
Jan Šimoník a Miroslav Frýbort. A kdo nás herce
a text sledoval z místa pro nápovědu? Jedničkou
byla paní Lida Novotná, dále paní Vlasta Šujanová
nebo Vlaďka Maňásková.
Divadelní představení se konala každý rok, minimálně dvě různé hry. Vzpomenu alespoň na osudové rodinné drama Dítě od F. X. Šaldy,
muzikantskou veselohru od M. Stehlíka Hej, pane
kapelníku, Kožíkovo Město šťastných lásek, Dalskabáty, hříšná ves nebo Hrátky s čertem od Jana
Drdy, Holbergova Jepe z vršku, jehož titulní roli
ztělesnil na scéně profesionálního divadla Rudolf
Hrušínský, známé protiválečné drama K. Čapka
Matka, s nímž jsme uspěli v krajské soutěži ochotnických souborů, operety Mamzelle Nitouche
a Na tý louce zelený, Jiráskovu Lucernu, která
byla slavnostním představením při znovuotevření

zmodernizovaného Společenského domu, Tylův
Strakonický dudák uvedený na scénu ku příležitosti 110. výročí slavkovského ochotnického divadla. Vzpomínám i na podkrkonošskou lidovou
hru se zpěvy Komedii o hvězdě, vyprávějící
o narození Ježíše Krista. Představení sehrané
o Vánocích r. 1968 před vyprodaným hledištěm
mělo spontánní ohlas u obecenstva, které při
závěrečné písni Narodil se Kristus Pán povstalo
a zpívalo s účinkujícími; samozřejmě k velké nelibosti místních „normalizátorů“, jimiž bylo představení hodnoceno jako „masová provokace“.
V roce 1978 jsme sehráli Vrchlického Noc na
Karlštejně. Tato veselohra byla poslední inscenací
režiséra Rudolfa Jeřely před jeho náhlým úmrtím
v únoru r. 1979. I já jsem se v tomto představení
rozloučil se slavkovským publikem rolí Karla IV.
Při nynějším zpětném pohledu na činnost
slavkovských divadelních ochotníků jeví se neuvěřitelným, kolika divadelními představeními, kulturními pásmy jsme obohatili kulturními zážitky
nejen slavkovské občany, ale i ty, kteří navštívili naše
pohostinská vystoupení v okolních i vzdálenějších
obcích. Ti, kteří nás obětavě vedli k lásce k divadelnímu umění a osvětové činnosti vůbec, zemřeli.
Budou mít oni i my ještě následovníky ve Slavkově?
Jistou nadějí je mládežnické farní divadlo, obětavě
vedené paní Ludmilou Noskovou, i dramatický
kroužek ZŠ Komenského. Jde jen o to, aby talentovaní mladí herci, objevovaní v těchto „divadelních
líhních“, měli podmínky k pokračování v amatérské
divadelní činnosti po ukončení školy. A to není jen
tak samozřejmé.
JUDr. Miloslav Honek

Rozhořčení – poděkování
Dne 10. srpna proběhla diskotéka na koupališti,
kterou pořádá pan Durek. Můj syn se této
diskotéky účastnil. Když jsem pro něho přijela,
byla jsem v šoku, co se tam dělo. Nejen můj syn
byl bezdůvodně napaden a odcházel se zkrvaveným obličejem. Vyholení mladíci chodili po
diskotéce, do každého naráželi a údajně i někoho
zmlátili do bezvědomí. Nikdo nezasáhl a ani se
k tomu údajně neměl. Pořadatelé vůbec neexistují
a pokud ano, tak jen přihlížejí. Dle mých informací se toto stalo několikrát za večer. Až po příjezdu slavkovské hlídací agentury Jinlong se začalo jednat. Přivolaná policie nic neřešila a čekala
do příjezdu dalších policistů. Ale i přesto bych jim
chtěla poděkovat za přítomnost, protože kdoví, jak
by to mohlo dopadnout. Hlavně bych chtěla touto
cestou poděkovat pracovníkům ostrahy, kteří zasahovali proti vandalům a agresorům. Samozřejmě si budete moct přečíst celý článek v regionálních novinách.
Matyášová, Bošovice
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje
PRÁZDNINY PANA BEANA. Mr. Bean ROWAN ATKINSON míﬁí
na jih Francie, aby si uÏil dovolenou. Cestou z Lond˘na na
Rivieru po nûm ale zb˘vá jen spou‰È a zmatek! Kde se totiÏ objeví, tam za sebou nechá pohromu.
HORY MAJÍ OâI 2. Pﬁipravte se na je‰tû vût‰í dávku krve,
vnitﬁností a krutosti neÏ v ‰okujícím úvodnim dílu. Ten nehlasitûj‰í v˘kﬁik mÛÏe patﬁit vám, pokud se rozhodnete shlédnout
tuto necenzurovanou verzi filmu. Alternativní konec.
MAHARAL TAJEMSTVÍ TALISMANU. V srdci stare Prahy se
ukr˘vá obrovsk˘ poklad, jehoÏ minulost sahá aÏ do dob Rudolfa
II. Klíãem k jeho nalezení je nûkolik vzácn˘ch artefaktÛ, mezi
nimi i kniha Via Lucis, kvÛli níÏ je zavraÏdûn majitel antikvariátu. Po stopách pachatelÛ a za legendami opﬁeden˘m pokladem se kromû policie vydává i skupina dobrodruhÛ a parta dûtí.
PO HLAVù DO PRDELE. OND¤EJ VETCH¯, NELA
BOUDOVÁ…..Velmi ãerná “rodinná” komedie popisující ve
tﬁech povídkách tytéÏ události pohledem 13tiletého syna, jeho
matky, kazatelky a otce, nájemného vraha.
BABEL. BRAD PITT, CATE BLANCHET. Opravdové hranice jsou
ve skuteãnosti uvnitﬁ nás sam˘ch. Nominace na 7 OscarÛ.
APOCALYPTO… pﬁedstavuje jednu z teorií o mayské civilizaci,
vyobrazenou prostﬁednictvím pﬁíbûhu muÏe z rozsáhlé ﬁí‰e…
Jejich osud byl pﬁedurãen. Film Mela Gibsona …mluví neznámou ﬁeãí, pÛvodním maysk˘m jazykem Yucatec.
VLAJKY NA·ICH OTCÒ. Byl to bod zlomu jejich Ïivota.
V pﬁíbûhu, kter˘ The New York Times popisují jako „strhující“
podívanou se oscarov˘ reÏisér Clint Easwood pou‰tí do
odhalování té nejzákladnûjsí váleãné pravdy. Vojáci bojují za
svou zemi, ale umírají za své kamarády.j
SUNSHINE. Pí‰e se rok 2057-Slunce umírá a lidstvo umírá
spolu s ním. Poslední nadûjí pro zemi je odváÏná posádka
osmi muÏÛ a Ïen, která má za úkol bûhem vesmírné mise dohasínající hvûzdu znovu zaÏehnout za pomocí gigantické
jaderné exploze. Náhlé a neãekané zvraty spoleãnû s ‰okujícím
alternativním koncem dûlají z téhle napínavé cesty ke slunci
vzru‰ující podívanou.
HUDBU SLOÎIL SLOVA NAPSAL. Mezi HUGH GRANTEM
a.DREW BARRYMORE to opravdu jiskﬁí. Vtipná romantická
komedie, spousta hudby ale pﬁedev‰ím spousta smíchu.
KVASKA. L. VONDRÁâKOVÁ, D. LANDA, R. HRU·ÍNSK¯
nejml. J. KORN, F. TOMSA. Fijm ze zákulisí muzikálu.
DEJA VU DENZEL WASHINGTON odhalí, Ïe záhadn˘ úkaz, kter˘
vût‰ina lidí povaÏuje pouze za hﬁíãku vlastní mysli, je ve skuteãnosti nûãím mnohem silnûj‰ím. Co kdyby bylo moÏné
zmûnit minulost? Podmaniv˘ akãní thriller.
BAMBI 2 WALT DISNEY. Animovan˘ pﬁíbûh jelenního prince, se
k vám vrací v dal‰ím úÏasném pﬁíbûhu.
DIVOâINA WALT DISNEY. KdyÏ legraãní partiãka chlupat˘ch
pﬁátel uprchne z mûstské ZOO, objeví, Ïe New York je tou
nejvût‰í a nejbláznivûj‰í dÏunglí v‰ech dob.
VE STÍNU BEETHOVENA ED HARRIS, DIANE KRUGER. Krásn˘
a jemn˘ pﬁíbûh o posledních letech Ïivota Beethovena.
AKCE NEMLUVNù Existuje pouze jediné co dokáÏe hazardního
hráãe (JACKIE CHAN) vydûsit víc neÏ dotûrní vûﬁitelé - dostat
na starost plaãící nemluvnû!!!
ZODIAK Nejslavnûj‰í masov˘ vrah na‰í doby je stale na svobodû… Podle skuteãné události.
CELESTINSKÉ PROROCTVÍ Natoãeno podle svûtového bestselleru JAMESE READFIELDA.
HOOLLYWOODLAND BEN AFFLECK, DIANE LANE ve strhujícím detektivním pﬁíbûhu, kter˘ pﬁiná‰í fascinující pohled do
svûta oslnivé leã pomíjivé filmové slávy.
VÁLKA TERMITÒ Dokument v tradici filmu Microcosmos.
Nejvût‰í války probíhají pár milimetrÛ nad zemí.
HOUBIâKY – rozjedou dûsiv˘ masakr.
·PRTI Kluci, kteﬁí tvoﬁili dûjiny.
AKTA X 1 série DAVID DUCHOVNY, GILLIAN ANDERSON.
V‰ech 24 klasick˘ch dílÛ mnohokrát ocenûného seriálu.
AFGHÁNISTÁN Fantastick˘ pﬁíbûh o odvaze, kterou pﬁedvedou
speciální jednotky v Afghánistánu pﬁi záchranû kamaráda.
DOKONALÁ RASA Lidé a upíﬁi Ïili v harmonii…aÏ dodnes.
SATAN Nenechte se satanem vlákat do pasti!

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

8/2007

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

18

Začala nová fotbalová Skautský tábor Jasenice 2007
Jednička a Dvojka – dva slavkovské oddíly –
SKAUTSKÝ LOS
sezona
postavily letní tábor na půli cesty mezi Velkou Bíteší a Náměští nad Oslavou. V blízkosti vesničky
Jasenice se první dva týdny prázdnin uskutečnil
skautský tábor dvacítky Slavkováků.
Cesta pravěkem, středověcí rytíři, zákon divokého západu a sicilská mafie – tahle období dějin
lidstva jsme procházeli při celotáborové hře, při
boji dobra se zlem, kdy měly oba týmy jediný úkol
– zvládnout dostatečně všechny překážky a pomoci zachránit svět před Zlem. Celotáborovou hru
doplňovaly kratší programy – několik vlčat
a skautů dokázalo získat vlčky a odborky „Atlet“
a „Táborník“, dvě světlušky splnili podmínky „Bobříka hladu“.
Louku u říčky Jasinka jsme nechali za zády při
cyklovýletech za koupáním a plavbou na člunech,
při výletech na zajímavá místa v okolí. Nezbytné
služby v kuchyni, táboráky i večery v týpí, kurz
první pomoci a simulace zranění v přírodě, noční
hry v lese i hlídky na tábořišti, večery na poradních místech – to vše dohromady vyplnilo prvních
patnáct červencových dní. Nyní nezbývá než začít
plánovat další akce… nový školní rok začne již za
pár týdnů.
Skautský tábor 4. oddílu – Habří 2007 –
„opravdově“
Tradičním vyvrcholením celoroční skautské
činnosti je letní tábor. Protože ani náš oddíl nechtěl
tohle pravidlo porušovat, ocitli jsme ve dnech
14.–28. 7. takřka pod širým nebem. Šestnáct táborníků vyměnilo na 14 dní pohodlí své měkké postele za stan s podsadou.
Příběh letošní celotáborové hry lze vyjádřit slovem „opravdově“. Tak jako si jiní hrají na čaro-

Jméno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Věk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slosování: sobota 22. září,13.30 hod. Zámecký
park, stan Junáka. Vyhrává každý los!

✁

V srpnu byl zahájen nový soutěžní ročník
2007/2008. Vraťme se ještě pár řádky k minulému: „A“ mužstvo pod vedením trenéra L.
Michálka se po roce vrátilo do I.A. třídy
JmKFS, když zaznamenalo rekordních 24 mistrovských zápasů bez porážky! „B“ mužstvo
po 1. místě v podzimní části nedotáhlo svůj postup do III. tř. a skončilo na 3. místě. Dorost
neudržel krajskou soutěž také díky odchodu
a zranění několika hráčů a bohužel i neukázněností některých jednotlivců! Starší žáci skončili v kraji na 4. místě, když ještě několik kol
před koncem pomýšleli na postup do KP!
Mladší žáci a přípravka skončili ve svých skupinách shodně na 6. místě.
V měsíci září se uskuteční na městském stadionu následující mistrovská utkání:
„A“ mužstvo – I.A. tř. JmKFS
So 1. 9. – 16.30. h. - Slavkov–Rohatec
So 15. 9. – 16.00 h. - Slavkov–Tvrdonice
So 29. 9. – 16.00 h. - Slavkov–Dubňany
„B“ mužstvo – IV. tř. OSF
So 8. 9. – 16.30 h. - Slavkov-Slavíkovice „B“
So 22. 9. – 16.00 h. – Slavkov-Křenovice „C“
Dorost – OP OFS
So 1. 9. – 14.00 h. – Vícemilice
So 15. 9. – 13.30 h. – Velešovice
So 29. 9. – 13.30 h. – Křižanovice
St. a ml. žáci – I. tř. JmKFS
So 8. 9. – 9.00 a 10.45 h. – Kuřím
So 22. 9. – 9.00 a 10.45 h. – vyškov „B“
Přípravka – OS OFS
So 1. 9. – 10.00 h. – Křižanovice
So 15. 9 – 10.00 h. – Velešovice
So 29. 9. – 10.00 h. – Otnice
Všechny naše příznivce zveme do ochozů
městského stadionu. Přijďte povzbudit hráče našich mužstev!
VV SK Slavkov u Brna

✁

Ceny: trička, časopisy, knížky, samolepky…

dějnice, indiány nebo cestovatele časem, my se
snažili co nejvíce přiblížit opravdovému táboru.
Proto nebylo divu, že každý z nás poznal: opravdové bláto, opravdovou bouřku či opravdový
strach z pavouků. Počasí nám přálo, a tak nic nebránilo častým výletům k rybníku do nedaleké vesnice Strážek. I v den návštěvy „Strašidelného
domu“ v Dolní Rožínce nepršelo.
Kromě běhání v lese, 80 kilometrů zdolaných po
turistických stezkách, hledání lístečků a stavění
z kamenů jsme se spřátelili se sousedním táborem,
kterému jsme při nočním přepadu úspěšně ukradli
vlajku. Přestože náš nepřítel vyhrožoval odvetou,
naši vlajku se mu ukrást nepodařilo.
Na závěr tábora nás čekalo vyhodnocení celotáborové hry kterou vyhrála skupinka s názvem
Kačeři. Ač nás po návratu domů čekal ještě báječný měsíc prázdnin, myslím že nikdo z nás na
chvíle strávené na táboře nezapomene.
Bax – Veronika Kyjovská, 4. oddíl Berušky
Další fotky z táborů najdete ve vývěsce Junáka
na Komenského náměstí.

Cvičení pro ženy
Dne 10. září začíná cvičení žen TJ Slavkov
u Brna ve staré tělocvičně ZŠ Komenského.
Pro obě skupiny v 18.30 hodin.

100 podob dobrodruÏství také ve Slavkovû!
Sobota 22. září, severní část Zámeckého
parku, 14–17 hodin
• lanové aktivity – nízká a vysoká lana
• sportovní hříčky a soutěže
• modelování z hlíny
• rukodělky, aneb „vyrob si svůj suvenýr“
• soutěže pro malé i velké holky a kluky
Vystřihni a přines otištěný los na akci „100
podob dobrodružství“ , slosování v 15.30 h
u stanu Junáka.
VYHRÁVÁ KAŽDÝ LOS!

Kalendář akcí – září 2007
Datum

1. 9.
8. 9.

hod.

do 14. 10.
celoročně

akce

místo konání

poﬁadatel

start hostinec na Špitálce

APPA Ing. J. Kyjovský & CO.

Zámek Slavkov

Historické muzeum

Zámecká střelnice
zámecký park, zámek
Zámecká střelnice

SSK 0750 E-com
Historické muzeum
SSK 0750 E-com

Siemens Golf Cup 2007
Komerční turnaj
Podzimní slavkovská jamka
Klubový turnaj

golfové hřiště
golfové hřiště
golfové hřiště
golfové hřiště

GIA
GIA
GIA
GCA

Vernisáž výstavy Fenomén cestování
Výstava o cestování ze sbírek Technického muzea v Brně a Historického muzea ve Slavkově u Brna
Výstava potrvá do 11. 11. 2007
Výstava ovoce a zeleniny s vyhlášením jablka roku
Výstava světelných objektů N.O.E. M. Jiráskové
Podzim v podzemí – výstava podzimních vazeb a aranžmá ve spolupráci
se studenty SOU Račice, obor květinářské a aranžérské práce
Cestička do školy – výstava ke 100. výročí založení ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna
(ze sbírek Muzea Komenského v Přerově a Historického muzea ve Slavkově u Brna
Virtuální bitva 1805

Rubensův sál

Historické muzeum

sál centra Bonaparte
zámecké podzemí
podzemí zámku

Český svaz zahrádkářů
Historické muzeum
Historické muzeum

přízemí zámku Slavkov

Historické muzeum

od 16.00 sport. Slavkovská pípa – trasa: Slavkov, Křenovice, Hrušky, Vážany n. Lit., Slavkov
K posezení na zahrádce bude hrát kapela Osada
spol. Dny evropského kulturního dědictví. Zpřístupnění běžně nepřístupných prostor zámku – krovů a půd,
začátky prohlídek v 10, 11,12,13, a 14 hod. v pokladně zámku, rezervace od 3. do 7. 9.
na tel. 544 227 305, na novou prohlídkovou trasu Život ve staletích bude v sobotu poskytována sleva 10 Kč
10.00–16.00 sport. Podnikatelský měšec – střelecká soutěž
od 9.00 spol. Václavský jarmark a oživené večerní prohlídky podzemí (večerní prohlídky 16–20 hod.)
10.00–16.00 sport. Podzimní setkání seniorů

8. 9.
22. 9.
23. 9.
Golf
1.9.
7., 13.,15., 21., 29. 9.
6. 9.
9. 9.
Výstavy
4. 9.
17.00
22. a 23. 9.
do 12. 9.
25.–30. 9.

druh

sport.
sport.
sport.
sport.

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

kina.365dni.cz

SMRTONOSNÁ PAST 4.0

1. 9. sobota
2. 9. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

128 min.
Bruce Willis navléká propocený hrdinský nátělník coby drsný policajt John McClane, aby zjednal pořádek a spravedlnost
ve městě. Akční film USA.
Vstupné: 65, 68 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

4. 9. úterý
5. 9. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

105 min.
Kamarádi z mládí si dali slib, že až jejich děti dospějí, že se vezmou. Po letech se jedou podívat za nevěstou, ale jejich cesta se
stane sledem komických situací. Nový český film. Režie: J. Vejdělek. V hlavních rolích Bolek Polívka a Marián Labuda.
Vstupné: 75, 80 Kč
Mládeži přístupno

8. 9. sobota
9. 9. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

143 min.
Pohled na druhou světovou válku z pohledu protřelé ženy, která využije základní instinkty, jíž nacisté zabijí rodiče a pronikne až do
hlavního sídla nacistů a získává důležité informace. Koprodukční film Hol./Bel./VB/SRN
Vstupné: 65, 70 Kč
Mládeži nepřístupno

11. 9. úterý
12. 9. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

121 min.
Zdálo se, že jde o idylické městečko, ale kdesi pod povrchem číhá veliké zlo, zastavit jej může jen jeden muž. Kriminální film VB.
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži nepřístupno

15. 9. sobota
16. 9. neděle

19.30 hod.
16.30 hod.
a 19.30 hod.

18. 9. úterý
19. 9. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

100 min.
Tři Američanky přijíždějí z Itálie na Slovensko, ubytovávají se v hostelu, poznávají poněkud strašidelné městečko, vrcholící exotický
festival a začínají tušit, že něco není úplně v pořádku. Pokračování hororu Eliho Rotha. Film USA.
Vstupné: 68, 70 Kč
Mládeži do 18 let nepřístupno

22. 9. sobota
23. 9. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

108 min.
Atraktivní kráska ze supermarketu se rozhodne, že půjde na rande se zaměstnancem měsíce. Dva největší rivalové: flákač a dříč –
spolu začnou soupeřit o lákavou odměnu… Komedie USA.
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

25. 9. úterý
26. 9. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

158 min.
Angličané mají Jacka Rozparovače. Američané Zodiaka. Sériový vrah, který nebyl nikdy dopaden. Příběh, který vychází ze
skutečných událostí. Kriminální film USA.
Vstupné: 60, 62 Kč
Mládeži přístupono od 12 let

29. 9. sobota
30. 9. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

75 min.
Bláznivá komedie o tajné lásce, „psychovrahovi“, železných tyčích, kanapi a přátelství na zkoušku. Terkel nepatří k oblíbeným, ale
ať dělá cokoli, je to stále horší. Dánská animovaná komedie v české verzi.
Vstupné: 65, 70 Kč
Mládeži do 15 let nepřístupné

2. 10. úterý
3. 10. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

97 min.
Příběh ženy, jíž osud nabídl vizi budoucnosti a s ní i možnost ji změnit. Nechá její Linda svého muže zemřít? V zoufalé touze
zachránit svou rodinu se pustí do souboje s časem a osudem. Film USA.
Mládeži přístupno od 12 let

6. 10. sobota 19.30 hod.
7. 10. neděle 16.30 hod.

92 min.
Čtveřici superhrdinů čeká nejtěžší protivník – tajemný posel Silver Surfer, který přiletěl z hlubin vesmíru, aby naši planetu připravil
na její zánik. Nová dobrodružství akční komiksové adaptace. Film USA v české verzi!
Mládeži přístupno

ROMING

ČERNÁ KNIHA

JEDNOTKA PŘÍLIŠ RYCHLÉHO NASAZENÍ
VRATNÉ LAHVE

95 min.

Učitel Tkaloun se nehodlá smířit s pozicí důchodce. Komedie o loučení, vítání a jiných pěkných manželských chvilkách.
Režie: Jan Svěrák. Hrají: Z. Svěrák, D. Kolářová, T. Vilhelmová, J. Macháček a další. Nový velmi úspěšný český film.
Vstupné: 70, 75 Kč
Mládeži přístupno

HOSTEL II

RANDE MĚSÍCE

ZODIAC

TERKEL MÁ PROBLÉMY

PŘEDTUCHA

FANTASTICKÁ ČTYŘKA A SILVER SURFER

SIMPSONOVI VE FILMU

19.30 hod.
16.30 hod.

87 min.
Homer, Marge, Bart, Líza, Maggie, prezident Schwarzenegger a Spider – vepř v jednom z nejlepších animovaných filmů měsíce!
Film USA v českém znění: V. Zavřel, M. Dejdar, J. Lábus, H. Štáchová, J. Schwarz, D. Klapka a další.
Mládeži přístupno

13. 10. sobota 19.30 hod.
14. 10. neděle 19.30 hod.

144 min.
Autoboti a Decepticoni si to rozdávají na Zemi a lidé se jim do toho drobet pletou… Steven Spielberg a Michael Baye nám servírují
invazi mluvících skládacích robotů z vesmíru. Akční sci-fi USA.
Mládeži přístupno

9. 10. úterý
10. 10. středa

TRANSFORMERS

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