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XII. napoleonsk˘ den
V sobotu 14. srpna se konal ve Slavkově
tradiční Napoleonský den.
Pro návštěvníky byl připraven bohatý program. Po celý den probíhal v parku jarmark,
který nabízel běžné i řemeslné výrobky, děti
zhlédky pohádkové divadelní představení
a byl pro ně připraven skákací hrad.
Přítomné návštěvníky zaujala módní přehlídka historických kostýmů, včetně dobového prádla, kterou na závěr oživila i ukázka
pásu cudnosti (viz foto na straně 2).
Po celý den probíhaly také kostýmované
prohlídky Napoleon na zámku. K dispozici
byly připraveny i další výstavy a expozice –
stálá výstava Napoleonské války a české
země, Moderní krajka M. Eremiášové, keramika K. Strunové a obrazy Pavla a Marty Vavrysových.

Program v zámeckém parku oživili
Napoleonovi vojáci ukázkami výcviku; diváci
si mohli prohlédnou i vojenské ležení.
Odpoledne jsme měli možnost zhlédnout
ukázku bojů na „Urbánku“
red.

Historické muzeum
ve Slavkově u Brna
si Vás dovoluje pozvat na tradiční

VÁCLAVSK¯ JARMARK
který se koná v sobotu 25. září od 8 do 14 h
ve slavkovském zámeckém parku.
Vstup volný
Stánkaři návštěvníkům nabídnou široký
sortiment zboží včetně řemeslných výrobků.

Z OBSAHU:
ReportáÏ z beachvolejbalu
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde 1. ﬁíjna 2004
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XII. napoleonsk˘ den

14. srpna 2004

Foto: Radoslav Lánsk˘, archiv HM, mab
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MùSTA VE SLAVKOVù U BRNA

33. schÛze RM – 2. 8. 2004 X. mimoﬁádná schÛze RM
1. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové
opatření RO č. 13/2004 – marketinový plán
Města Slavkova u Brna:
a) snížením výdajové části schváleného
rozpočtu pro rok 2004 v položce č. 9 – MPZ
o částku 140 000 Kč,
b) zvýšením výdajové části schváleného
rozpočtu pro rok 2004 v položce č. 93 – propagace města o částku 140 000 Kč.
2. RM přiděluje byt č. 8 na ulici Bučovická
čp.187 Daně Maradové ze Slavkova u Brna
a ukládá odboru BTH zajistit uzavření příslušné nájemní smlouvy.
3. RM schvaluje Dodatek č.1 k „Pravidlům
pro pronájmy obecních bytů“, které vydává
Město Slavkov u Brna, v předloženém znění.
4. RM schvaluje předložené ceny služeb
TSMS s platností od 3. srpna 2004.
5. RM pověřuje odbor IR vedením jednání
s vlastníky pozemků v lokalitě Vinohrady
v k.ú. Slavkov u Brna o výkupu potřebných
částí pozemků ke zřízení cesty formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě s podmínkou, že
do dvou let od podpisu smlouvy bude na předmětných pozemcích na náklady vlastníků pozemků, z jejichž popudu se situace řeší, vybudována přístupová cesta. Nebude-li tato
podmínka splněna, smlouva o budoucí kupní
smlouvě zanikne.
6. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji části pozemku p. č. 324 ostatní plocha v k.ú.
Slavkov u Brna, která bude oddělena geometrickým plánem, do vlastnictví paní Veroniky
Heinrichové z Prahy. Cena za pozemek ve
výši 300 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem
(geometrický plán, správní poplatek za vklad
do KN) bude uhrazena nejpozději při podpisu
kupní smlouvy. 30 % prodejní ceny bude převedeno do Fondu pro výkupy pozemků – RM
současně ukládá MěÚ definovat při zadání
zpracování územního plánu Města Slavkova
u Brna parcelu č. 325/1 popř. parcelu č. 325/2
jako zónu pro rekreaci a sport.
7. RM po projednání návrhu řešení dopravní situace v ulici Úzká doporučuje odboru IR
zvážit variantu:
a) umístění značky omezující rychlost (30
km/hod),
b. umístění zpomalovacích prahů (umělohmotných popř. změny profilu komunikace
aj.),
Současně RM ukládá odboru IR a odboru
dopravy a silničního hospodářství svolat
schůzku občanů z ulice Úzká, kde budou seZprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

známeni s návrhem řešení. Dále RM doporučuje zahrnout náklady na dopravní značení
(příp. na jiná řešení) do návrhu rozpočtu na
rok 2005.
8. RM byla seznámena se zájmem
Komerční banky, a. s. o uspořádání své akce
na městském zámku.
9. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo č.
002/2004 mezi Městem Slavkovem u Brna
a firmou Unifest s.r.o. na vypracování projektové dokumentace – oprava terasy koupaliště
Slavkov u Brna.
10. RM souhlasí s uzavřením smlouvy
mezi Městem Slavkovem u Brna a firmou SB
atelier dle podmínek dohodnutých přímo na
schůzi RM. Současně RM ukládá MěÚ oslovit další firmy pro zhotovení projektové dokumentace na akci inženýrské sítě v lokalitě
Zlatá Hora.
11. RM ukládá všem partnerům podílejících se na organizaci podzimních vzpomínkových akcí předložit návrhy programů do
30. 8. 2004.
12. RM po projednání zprávy Výběr dodavatele stavby „Oprava terasy koupaliště
Slavkov u Brna“ schvaluje okruh firem, které
budou vyzvány k podání nabídky na dodávku
této stavby a současně jmenuje členy komise
pro výběr dodavatele této stavby.
13. RM schvaluje uzavření smlouvy mezi
Městem Slavkovem u Brna a firmou TERMO
CZ s.r.o. na dodávku regulačního systému pro
MŠ Zvídálek, ZŠ Tyršova a SDH.
14. RM schvaluje změnu barevnosti
Slavkovského zpravodaje s platností od čísla
08/2004 a v souladu s tímto souhlasí s navýšením ceny o 1730 Kč/číslo.
15. RM byla seznámena s předáním projektu „Slavkov u Brna (Austerlitz) – mezinárodní centrum kulturně-historického dědictví“ na
MMR ČR dne 30. 7. 2004.

ANEB VÁÎNÉ I NEVÁÎNÉ SETKÁNÍ S HISTORIÍ PRO MALÉ I VELKÉ
V sobotu 11. září 2004 se Historické muzeum
ve Slavkově u Brna připojí k mnoha kulturním
institucím, které nezapomínají na důležitost kulturního dědictví našich předků a připravilo pro
vás několik zážitků. Od rána budou připraveny
prohlídky mnoha sbírkových předmětů, které
jsou uložené v depozitářích Historického muzea
ve 2. poschodí zámku, v prostorách, které nejsou
běžně přístupné veřejnosti. Vstupenky si můžete
opatřit v pokladně zámku.

vám nabízí
možnost využití internetových služeb
za 30 Kč na hodinu
možnost využití faxových služeb

Kontakt:

1. RM za osobní účasti Mgr. Jany Omar,
ředitelky HM a Mgr. Jiřího Blažka, zástupce
ředitelky HM, projednala a schválila návrh
koncepce efektivního využití Historického
muzea ve Slavkově u Brna.
2. RM po projednání záměru na umístění
trvalé expozice Slavkovska souhlasí se záměrem jejího umístění v prostorách městského zámku a schvaluje obsah předloženého záměru expozice. RM současně ukládá
MěÚ vytvořit podmínky pro vymístění městské knihovny.
3. RM po projednání žádosti o použití finančních prostředků z investičního fondu
ZUŠ schvaluje zvýšení finančních prostředků pro použití z investičního fondu o částku
9270 Kč, tj. do celkové výše 74 270 Kč na
zakoupení potřebných elektronických pomůcek.
4. RM schvaluje uzavření smlouvy na dodávku požárního příslušenství k zásahovému
vozidlu CAS pro SDH Slavkov u Brna s vybraným uchazečem – Strojírna Potůček s.r.o.
ze Slatiňan v uvedeném rozsahu a v celkové
ceně 349 999 Kč.
5. RM doporučuje ZM schválit spoluúčast
na financování projektu „Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury na
okrese Vyškov“ v letech 2006 a 2007 v předpokládané výši 9,5 mil. Kč.
6. RM ukládá TSMS prověřit stav průtočnosti kanalizačních vpustí a v souladu s usnesením Bezpečnostní rady ukládá TSMS držet
pohotovost pro zabezpečení odtoku vody do
kanalizace vyčištěním ucpaných kanálů vlivem přívalových dešťů. RM současně ukládá
TSMS provést opravu propadlé chodníkové
dlažby na Palackého náměstí.

Dny evropského dûdictví – 11. záﬁí 2004

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ

Otevírací doba IRC:
září
út–ne

– 15. 6. 2004

9–17.00 h

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

Ve večerních hodinách se můžete potkat s postavami z dávné i nedávné historie při prohlídkách Tajemství zámeckého sklepení.
Podzemím se budou potulovat duchové německých rytířů, napoleonských vojáků, zámeckých
pánů a jejich služebnictva. V tajemných zákoutích osvětlených jen svíčkami na vás dýchne minulost sídla rodu Kouniců. Vstupenky si můžete
rezervovat na tel. č. 544 221 685.
Součástí významného kulturního dne bude večerní šermířsko-divadelní představení skupiny
historického šermu BUHURT s názvem Klín
klínem. Vstupenky se budou prodávat přímo na
místě před představením.
Program:
9.00–16.00 Prohlídky depozitářů Historického muzea – příchod z pokladny
zámku
18.00–22.00 Tajemství zámeckého sklepení –
kostýmované prohlídky podzemí
20.00–21.00 Klín klínem – šermířsko-divadelní představení SHŠ Buhurt
Helena Hrabálková, Ilona Zyková
Historické muzeum
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OZNÁMENÍ
MùSTO SLAVKOV U BRNA VYHLA·UJE

v˘bûrové ﬁízení na místo

Referent(-ka)
na úseku správy ‰kolství

Od 12. do 23. 7. probíhal pod záštitou
Městského úřadu Slavkov u Brna, Vyškov
a Bučovice výchovně rekreační tábor pro děti,
a to v rekreačním středisku Baldovec. Tento tábor se uskutečňuje na základě § 43 zákona
359/1999 o sociálně-právní ochraně dětí a zaměřuje se na děti s výchovnými problémy a děti
ze sociálně slabších poměrů. Tábora se zúčastnilo 35 dětí, které byly rozděleny dle věku do
čtyř oddílů. Nad nimi bděli: hlavní vedoucí, čtyři oddíloví vedoucí a zdravotník.
Tábor se konal v prostředí rekreačního střediska, kde měly děti k dispozici bazén, hřiště na
fotbal, přehazovanou a nohejbal, ping-pongový
stůl přímo u chatek (bydleli jsme v malém
„chatkovém městečku“ o 13 chatkách poskládaných do obdélníku) a všude okolo přírodu, která
poskytovala mnoho možností ke hrám a soutěžím. Součástí areálu je i lanové centrum a hřiště
na paintball, které si děti za dozoru kvalifikovaných instruktorů také vyzkoušely. Během výletů, her a soutěží se mezi dětmi postupně vytvářela kamarádská pouta, která prohlubovala nové
zážitky a také nutnost spolupráce při plnění rozličných úkolů a hledání „zlatého pokladu“.
V rámci programu si děti vyzkoušely vaření
v přírodě, naučily se Morseovu abecedu, protrpěly si stezku odvahy, výtvarné umění předvedly při kreslení na beton a při výrobě triček dle
vlastní fantazie, zasoutěžily si při běhu do kopce, v turnaji v kopané, v táborové SuperStar, či

táborové olympiádě, zahrály si hru Jak dědeček
měnil, až vyměnil, Lov motýlů, Rýžování zlata
či celodenní Honbu za pokladem. Samozřejmě
nesmíme zapomenout, že součástí tábora byl
i výlet na zříceninu hradu Holštejn a celodenní
výlet do Sloupsko-šošůvských jeskyní. V letošním roce nám počasí přálo, a tak si děti také dosyta zařádily v bazénu, který jsme mohli využívat bez omezení. Do programu byly zařazeny
také preventivní přednášky ze zdravovědy a práce policie a policejních psů. Na žádném správném táboře, a tedy ani na tom našem, nesmí chybět a nechyběly táboráky, diskotéky, volba miss
a misáka a táborová pouť.
Prožili jsme na táboře dvanáct dní, při kterých
jsme se dobře bavili, děti navázaly nová kamarádství, dozvěděly se nové věci o sobě i svém
okolí a vyzkoušely si své schopnosti. Za nás
doufáme, že se jim tábor líbil a zůstanou jim na
něj pěkné vzpomínky.
Rádi bychom také touto cestou poděkovali
sponzorům, kteří se zasloužili o velmi pěkné
ceny pro děti za jejich výkony v soutěžích v průběhu celého tábora. Poděkovaní patří: Auto
Bayer s.r.o. prodej – servis, René s.r.o., JM
Demicarr s.r.o., Milan Lokaj – Profitisk,
Smíšené zboží Svoboda.
Odbor sociálních věcí MěÚ Slavkov u Brna

SníÏení v˘‰e zápisného
v mûstské knihovnû
Dovolujeme si upozornit naše budoucí
čtenáře, že od 1. září se lze v knihovně zaregistrovat za poloviční přihlašovací poplatek,
tj. 40 Kč pro výdělečně činné osoby a 20 Kč
pro děti, studenty a důchodce. Tato snížená
sazba je platná pouze do konce tohoto roku,
v novém roce (2005) bude opět platit zápisné
v původní výši.
Mgr. Jiří Blažek
Městská knihovna ve Slavkově u Brna

Poznámka

Dûtsk˘
letní tábor

Druh práce: Referent(-ka) na úseku správy ‰kolství
Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úﬁad Slavkov u Brna,
Palackého nám. 65, 684 01
PoÏadované pﬁedpoklady: pﬁedpoklady podle § 4 zák.
ã. 312/2002 Sb.
- vzdûlání S· nebo V· v oblasti ‰kolství
- základní znalost právních pﬁedpisÛ v oblasti ‰kolství
- min. 3 roky praxe v oblasti ‰kolství
- dobrá znalost práce s PC
- odpovûdn˘ pﬁístup a dobr˘ vztah k práci
- pﬁíjemné vystupování, umûní klidného jednání
- nelze vykonávat podnikatelskou ãinnost
Vítané pﬁedpoklady: zkou‰ka zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti
Pﬁihlá‰ka uchazeãe (-ky) musí obsahovat:
- jméno, pﬁíjmení, titul uchazeãe
- datum a místo narození uchazeãe
- státní pﬁíslu‰nost uchazeãe
- místo trvalého pobytu uchazeãe
- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení
k pobytu, jde-li o cizího státního obãana
- datum a podpis uchazeãe
K pﬁihlá‰ce uchazeã (-ka) doplní dle § 6, odst. 4,
zák. ã. 312/2002 Sb. tyto doklady:
- strukturovan˘ Ïivotopis s akcentem na dosavadní praxi
- doklad o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání (ovûﬁená kopie)
- v˘pis z evidence Rejstﬁíku trestÛ ne star‰í tﬁí mûsícÛ
Termín pﬁípadného nástupu: 1. 12. 2004
Platové zaﬁazení: tﬁída 9–10
Písemné pﬁihlá‰ky je nutno doruãit do stﬁedy 15. 9. 2004
do 17. hodiny na podatelnu MûÚ nebo na adresu:
Mûsto Slavkov u Brna
Ing. Pavel Dvoﬁák, tajemník MûÚ
Palackého nám. 65
Slavkov u Brna, 684 01
Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 20.
září. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl strany
formátu A4. U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti
zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Vítáme články zaslané
(red)
e-mailem, popř. dodané na disketě.

Výsta vy
na zámku
Do 3. října je v galerii O. K. instalovaná výstava keramiky. Autorkou je Květa
Strunová, která se nechala inspirovat mnohými cestami po jižní Evropě, zejména řecká antická kultura ji oslovila tak, že její vliv dýchá
z vystavených nádob. Výstava je prodejní za
velmi příznivé ceny, takže vkusné nádoby mohou zdobit Vaše příbytky nebo zahrady.
•
Další výstava, kterou nabízíme v zámecké
galerii v přízemí zámku, je výstava obrazů
Pavla a Marty Vavrysových. Manželé
Vavrysovi pochází z Uherského Hradiště,
svým uměním se však proslavili ve světě
a v současné době tvoří a provozují vlastní galerii v Praze. Přijďte potěšit svou duši pohledem na romantické obrazy z divadelního světa, ale také z rodiště umělců. Výstava bude
otevřena do 26. 9. 2004.
•
Jan Krejčí – jeden z nejvýznamnějších
českých grafiků, nedávno předčasně zesnulý,
má výstavu v galerii Austerlitz, která potrvá
do 3. 10. 2004.
Helena Hrabálková, Historické muzeum
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Mûstská knihovna ve Slavkovû u Brna
Vážení čtenáři, z níže uvedeného přehledu
v tabulce je skoro vše jasné. Jsme velice rádi,
že jste ocenili naši práci a snahu, která se projevila jak ve zvýšeném počtu zaregistrovaných čtenářů (a to hlavně dětí), tak i ve větší
frekvenci vašich návštěv. Také počet výpůjček
podstatným způsobem vzrostl, na čemž mají
jistě svůj nezanedbatelný podíl časopisy, které se pro vás podařilo zajistit. V současné

době se jedná o 42 titulů časopisů, přičemž
některé další nám jsou dodávány nepravidelně, takže skutečný stav se blíží padesáti časopisům.
Děkujeme vám a věříme, že si cestu do knihovny najdou další noví čtenáři, kterým budeme moci nabídnout naše služby.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Mgr. Jiří Blažek, MK Slavkov

1. pololetí roků 2001 až 2004 a srovnání za poslední dva roky

Čtenáři
z toho děti
Návštěvníci
Výpůjčky
Z toho časopisů
Počet časopisů

2001

2002

2003

2004

253
71
1807
5382
897
2

92
33
2167
6627
891
2

69
20
2065
6133
456
2

192
81
2897
8749
1842
46

 Nové

Meziroč. +/- v %
(2003 a 2004)
278 %
405 %
140 %
143 %
403 %
2300 %

knihy

1. Malíř – básník: vzpomínání na Josefa
Čapka – tento sborník měl vyjít v roce 1947
k Čapkovým nedožitým šedesátinám. Vydání se
však opozdilo a potom už vyjít nemohl. K autorské účasti byli přizváni lidé z blízkého okruhu
Josefa Čapka, kolegové, kamarádi, spoluvězni
z koncentračních táborů i známé kulturní osobnosti.
2. Miroslav Hedbávný: Pověsti z Vysočiny –
v jedenácti kapitolách ožívají postavy z dávných
příběhů – prostí lidé, zemané, knížata, ale i loupežníci a bájní hastrmani, čerti a divoženky.
Pokud bude četba inspirací k návštěvě kouzelného kraje, v němž se děj pověstí odehrává, pak
splnila kniha své poslání dokonale.
3. Joachim Fernau: Země pod sochou
Svobody – s lehkou ironií a humornou nadsázkou
autor podává historii USA, Fernauovy dějiny
jsou originální, a i když s ním nemusíme vždy
souhlasit, určitě zaujmou, někdy i šokují, ale nikdy nenudí.
4. Jan Rychetský: Australský rok jako klokaní skok – autor pobyl v Austrálii delší čas a měl
možnost ji procestovat opravdu podrobně.
Popisuje nejen přírodu, ale i různá zajímavá setkání s obyvateli tohoto nejmenšího kontinentu
světa - a to jak z míst „civilizovaných“, tak z prostředí divočiny
5. David M. Jones – Brian L. Molyneaux:
Americká mytologie – hrůzní démoni, magické
rituály, znalosti vesmíru a představy o posmrtSkupina Nezmaři. Foto: R. Lánský

V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA
ném životě. Ilustrovaná encyklopedie americké
mytologie přibližuje mýty a legendy Inků,
Mayů, Indiánů a Aztéků i jiných méně známých
národů Severní, Střední a Jižní Ameriky
6. Terry Deary: Trapné britské impérium –
kniha z edice Děsivé dějiny bez příkras podá fakta o tom, jak Británie vládla na moři i na pevninách - od nechvalně proslulých výstřelků v Indii,
až po strašlivé skutky v Austrálii. Dozvíte se, jak
začala válka, protože jistý Brit chtěl sedět na stoličce, kdo nosil náhrdelník z 50ti lidských lebek
a proč jeden britský voják používal rakev místo
oblečení. Přečtěte si také o příšerných otrokářích, prohnilých rebelech a protivných domorodcích, oslavte vítězství s královnou Viktorií a seznamte se s několika nejslavnějšími (a zároveň
nejhoršími) postavami Britského impéria.
7. Tajné knihy W.i.t.c.h.: 100 čarodějných
způsobů, jak žít odvážně… a vydobýt si respekt
v každé situaci - praktická příručka pro každou
dívku. Pětice čarodějek z úspěšného komiksového magazínu radí, jak prosadit svůj názor ve společnosti kamarádů a spolužáků
8. John Kirkwood – Alex Pang: Oceloví giganti - ilustrovaná encyklopedie velkého formátu nabízí průřezy obrovskými stroji – pomocníky
člověka. Můžeme tak nahlédnout do nitra obří
sklápěčky, parní lokomotivy, atomové ponorky,
kombajnu, obrněného tanku nebo legendární létající pevnosti – bombardéru B-17.
Mgr. Jiří Blažek, MK Slavkov
V pátek 6. srpna
se na zámeckém
nádvoří konal
šestý ročník
přehlídky Folk
a country na
zámku, které se
zúčastnily skupiny Přístav,
Bokomara,
Poutníci,
Nezmaři,
Lokálka. Závěr
přehlídky patřil
slavkovské
Osadě a country
bálu.

V plném proudu jsou práce na severním křídle zámku.
(Foto: mab)
OZNÁMENÍ
MùSTO SLAVKOV U BRNA VYHLA·UJE

v˘bûrové ﬁízení na místo

Stavební technik
na stavebním úﬁadû
Druh práce: Stavební technik (kumulováno ãásteãnû s administrativní ãinností)
Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úﬁad Slavkov u Brna,
Palackého nám. 65, 684 01
PoÏadované pﬁedpoklady: pﬁedpoklady podle § 4 zák.
ã. 312/2002 Sb.
- ÚSO nebo V· vzdûlání stavebního smûru
- ﬁidiãsk˘ prÛkaz skupiny B
- dobrá znalost práce s PC
- odpovûdn˘ pﬁístup a dobr˘ vztah k práci
- pﬁíjemné vystupování, umûní klidného jednání
- nelze vykonávat podnikatelskou ãinnost
Vítané pﬁedpoklady: zkou‰ka ZOZ, praxe ve státní správû,
znalost správního ﬁádu, 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
- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení
k pobytu, jde-li o cizího státního obãana
- datum a podpis uchazeãe
K pﬁihlá‰ce uchazeã (-ka) doplní dle § 6, odst. 4, zák.
ã. 312/2002 Sb. tyto doklady:
- strukturovan˘ Ïivotopis s akcentem na dosavadní praxi
- doklad o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání (ovûﬁená kopie)
- v˘pis z evidence Rejstﬁíku trestÛ ne star‰í tﬁí mûsícÛ
Termín pﬁípadného nástupu: 1. 1. 2005
Platové zaﬁazení: tﬁída 9
Písemné pﬁihlá‰ky je nutno doruãit do pátku 1. 10. 2004
do 13. hodiny na podatelnu MûÚ nebo na adresu:
Mûsto Slavkov u Brna
Ing. Pavel Dvoﬁák, tajemník MûÚ
Palackého nám. 65
Slavkov u Brna, 684 01

Oznámení
Technické služby oznamují, že koupaliště
bude otevřeno do neděle 5. září.
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Poklady nejen z depozitáﬁÛ (22)
POHLEDNICE (pokračování)
Dominantním objektem Slavkova u Brna je
bezesporu zámek. Pokud se týká pohlednic, jde
o nejvíce zobrazovaný objekt, a to jak z pohledu
exteriérů a interiérů, tak z pohledu na rozsáhlý
zámecký park. Pohlednice mohou sloužit rovněž
jako srovnávací dokument pro různé změny, kterými zámek a jeho okolí procházely během let.
Pohlednice, které zobrazují zámecký areál,
jsou rozděleny do těchto okruhů:
Letecké pohledy – z roku 1922 a 1923 zobrazují zámek se vzrostlou zelení mezi dvěma křídly koníren. Zdi zámku jsou porostlé zelení (břečťanem?) a na čestném nádvoří jsou rozmístěny
alegorické sochy z mušlového vápence, které se
nyní nacházejí v zámeckém parku. Letecké pohledy z druhé poloviny padesátých let již přinášejí několik změn. Ze zámeckého nádvoří byla
odstraněna vzrostlá zeleň mezi konírnami a zmizel rovněž zelený porost fasád. Změny doznala
rovněž úprava předzámčí. Horní parter zámeckého parku má na těchto pohlednicích ještě spíše
podobu anglického lesoparku. Zajímavý je rovněž pohled na zámek s parkem a částí ulice
Husovy a Komenského náměstí z „ptačí perspektivy“. Na této pohlednici ze 30. let 20. století je
zámecký park zobrazen bez nynějších bazénů.
Bližší pohledy na zámek z nádvoří – poskytují
mnohdy kuriózní barevnost zámeckých fasád.
Častým doplňkem těchto pohledů je rovněž portrét
císaře Napoleona. Pohlednice, které byly vydávány
do 70. let 20. století ukazují na nádvoří množství
soch na travnatých ostrůvcích. Ve sbírkách jsou
rovněž uloženy pohlednice s kresbou slavkovského
zámku podle obrazu E. Kosa. Tato pohlednice se
prodávala v Šimáčkově papírnictví, o kterém jsem
psala v 11. pokračování Pokladů… v září r. 2003.
Zajímavá je pohlednice z počátku 20. století s tzv.
dlouhou adresou na rubové straně a textem u obrázku na přední straně. Pohled na čestné nádvoří je
uzavřen v ozdobném secesním rámečku. Rovněž
tato pohlednice byla k dostání v Šimáčkově papírnictví ve Slavkově. Černobílé pohlednice, které
byly vydané k Napoleonské výstavě v roce 1931,

ukazují centrální kruhový trávník mezi vstupními
branami ještě s nízkým dřevěným oplocením a většinou jsou doplněny nezbytným portrétem
Napoleona. Množství pohlednic z 60. a 70. let je
jak černobílých, tak barevných. Některé pohlednice představují rovněž kombinované pohledy na
různé části nádvoří, portiku či severních arkád s výzdobou z paroží. V letech 1994 a 2002 byly vydány pohlednice s nasvíceným zámkem.
Další oddíl tvoří pohledy na západní průčelí
zámku. Jde o barevné a černobílé pohlednice –
mnohdy opět s nezbytným portrétem
císaře Napoleona.
Velmi dekorativně
působí dálkový pohled na zámek se
značnou částí parku
či noční pohled na
osvětlené průčelí
zámku, které se odráží v hladině středového bazénu.
Pohledy na zámek od jihu a od severu přinášejí nečekané množství úprav
zejména jižní příjezdové rampy a rovněž svahu
směrem do Palackého náměstí. Pohlednice
z roku 1910 představuje nádvoří uzavřené ještě
dřevěnými branami jak z jihu, tak ze severu. Ve
sbírkách slavkovského muzea se dochovalo rovněž několik pohlednic se sochou prezidenta T.
G. Masaryka od akademického sochaře F.
Fabiánka, která byla odhalena na východní straně podzámčí v roce 1927. Ani v této skupině pohlednic nechybí kresby zámku z počátku 20.
století, a to od Aloise Budíka či J. Severy.
Zámecké interiéry rovněž odhalují některé
záběry, které dnes již neuvidíme. Ještě ve 30. letech 20. století byla hlavní nástupní schodiště ze
salla terreny nejenom bez mříží, ale od okolního
prostoru byla oddělena pouze nízkou, dnes již
nadezděnou balustrádou.

Obchodní centrum ve Slavkovû u Brna

Většina našich občanů si jistě všimla čilé stavební činnosti při vjezdu do našeho města.
Stavební firma Atlanta Znojmo zde staví obchodní komplex – nové obchodní centrum.
Stavba byla zahájena v červnu a do konce tohoto roku bude dokončena.
V obchodním centru se počítá s Penny marketem, kde se bude prodávat formou diskontní
samoobsluhy sortiment potravin a základního
drogistického zboží. Je zde řešen i nezbytný
manipulační a technický prostor včetně sociálního zařízení pro zaměstnance. Dále se zde po-

čítá s prodejnou masa, sportovních a zahradních potřeb, popř. i dalšího sortimentu. Plošné
obsazení obchodních ploch bude upřesněno po
zabezpečení zájemců.
Součásí areálu jsou parkovací plochy, veřejné osvětlení, veřejná zeleň a podmiňující inženýrské sítě, které jsou v současné době před dokončením. Celou výstavbu zabezpečuje firma
Prelax, spol. s r.o., Přerov.
Věříme, že vybudováním obchodního centra
dojde k významnému zlepšení obchodní sítě v
našem městě.
(hl)

Pohled na zámek v ozdobném secesním rámečku – poč. 20. století.

Pohled na zámecký park před úpravami v 70.
letech 20. století.
ze sbírek HM
Na pohlednicích jsou nejčastěji zobrazovány
interiéry historického sálu, a to jak s vybavením
sedacím nábytkem na počátku 20. století, tak již
bez vybavení v 30. letech 20. století. Na několika dalších pohlednicích můžeme spatřit ložnici
kněžny s tzv. „napoleonskou“ postelí. Až do 50.
let 20. století se však v této místnosti nacházelo
rovněž dřevěné obložení stěn s dveřmi do bočních výklenků – šatny a suché toalety. Stěny pak
byly obloženy textilními tapetami s květinovým
vzorem. Novější pohlednice pak ukazují záběry
ze zámecké instalace z přelomu 80. a 90. let 20.
století. Na pohlednicích je zachyceno také několik samostatných obrazů ze zámeckého fondu.
Zámecký park zachycují pohlednice jak v romantické podobě 19. století, která trvala až do
70. let století dvacátého – ta ukazuje ještě středovou fontánu před západním zámeckým průčelím, tak po úpravách ze 70. let. Ani zde nechybí
kreslený pohled, tentokrát od slavkovského malíře a přítele JUDr. Václava Kounice – Josefa
Klíra.
Poslední oddíl tvoří kombinované pohledy,
které ukazují vždy několik pohledů na zámek,
případně společně s interiéry nebo jinými slavkovskými pamětihodnostmi.
PhDr. Vladimíra Zichová
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Závody do vrchu
Ve dnech 18. a 19. září se budou konat
v serpentinách ve směru od Slavkova u Brna
do Rousínova automobilové závody do vrchu.
Z těchto důvodů bude tento úsek silnice
v době konání závodů uzavřen.
(iv)
Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057, Svûtla Häringová, Slovanská 615, Jan Hudec, Tyr‰ova
1108, Eva Janková, Su‰ilova 412, Mgr. Jana Jelínková, Komenského nám. 330, Radoslav Lánsk˘,
Polní 1326, Zdenûk Novák (redaktor), Buãovická 168, Zdenûk Pavlík, Dvoﬁákova 864, Mgr.
Jaromír Pytela, Brnûnská 120, Mgr. Vladimír Soukop, Zlatá Hora 1370.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

Pﬁedání pﬁíspûvkÛ do 20. záﬁí 2004
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Opustili nás
Radomír Doupovec (79)
Miroslav Kosík (76)

Blahopřání

29. 7.
21. 7.

Dne 13. srpna oslavil 70. narozeniny pan

ANTONÍN VRÁNA
Vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, osobní spokojenost, spoustu životního
elánu do dalších let přejí manželka Liba, syn Vlastimil s Martou, syn
Antonín s Hanou, vnoučata Toník, Evička a Leninka
Blahopřání

Dne 23. září 2004
oslaví 53. výročí svatby manželé

JARMILA A LUBOMÍR MAZALOVI
Srdečně blahopřejí dcera Olga a vnuk David
Poděkování
Všem přátelům a známým děkujeme za projevy účasti při úmrtí
naší maminky a babičky, paní

ALICE KOŽOUŠKOVÉ
která nás navždy opustila dne 11. července 2004.
Zarmoucená rodina.
Vzpomínka
Dne 26. srpna 2004 uplynulo 5 let od úmrtí mého manžela,
policejního rady

kpt. STANISLAVA PIKOLY
Stále vzpomínají manželka Alena, dcera Eva s rodinou,
syn Stanislav, matka a sestra.
Vzpomínka
Marně Tě naše oči hledají, marně naše slzy stékají, smutno je v rodině,
chybíš nám všem.
Dne 28. srpna 2004 uplynou 3 roky, kdy nás navždy opustil
náš milý manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF ŠPAČEK
Za vzpomínku děkují manželka a děti s rodinami.

Klub dÛchodcÛ informuje
V minulém roce založil Městský úřad ve
Slavkově u Brna Klub důchodců. Klub má za sebou řadu úspěšných besed, přednášek, výstav
i kulturních akcí. V uplynulých dnech z iniciativy
skupiny spoluobčanů důchodového věku byl městskému úřadu předložen návrh na rozšíření činnosti klubu. Pro rozšířenou činnost byla ustavena organizátorská skupina – samospráva KD – o počtu
8 členů. Naši budoucí iniciativu v činnosti KD vidíme především v organizování různých besed
s význačnými osobnostmi našeho společenského
i kulturního života naší republiky; v organizování
společenských večerů při poslechu pěkné hudby,
a to jak dechové, tak i národopisné; v uskutečňování tematických zájezdů podle přání svých členů.
Jednou z našich nejbližších akcí bude zájezd na
Baťův kanál. První schůzka Klubu důchodců
pro všechny zájemce se koná dne 16. září 2004
v 16 hodin v zasedací místnosti MÚ, Palackého
nám. 65, 1. poschodí. Obracíme se touto informací na všechny naše spoluobčany s výzvou, aby se
stali našimi členy, a tak sobě i přátelům zpříjemnili volné chvíle svého osobního života.
Případné další informace o členství a o činnosti
KD můžete získat na tel. číslech 544 221 180, 544
221 730 nebo 606 674 595. Při této příležitosti
chceme upřímně poděkovat vedoucím funkcionářům městského úřadu za vstřícnost při vytváření
podmínek pro rozšířenou činnost našeho Klubu
důchodců. Těšíme se na vaši účast a na podněty
k naší budoucí činnosti.
A. Zemanová, předsedkyně samosprávy

Ztratil se kocourek
V úterý 17. srpna se ztratil čistokrevný britský modrý kocourek. Majitelka A. Marková,
Lomená 709, Slavkov. Nálezce bude odměněn 500 Kč. Tel.: 544 221 479.

Vzpomínka
Čas plyne, roky ubíhají, vzpomínky na Tebe, bráško, zůstávají.
Každá vzpomínka smutný je vzdech, navždy zůstaneš v srdcích nás všech.
Dne 29. srpna 2004 uplyne smutných 6 roků, kdy od nás navždy
odešel můj milovaný bratr, pan

ZDENĚK ČERMÁK
ze Slavkova u Brna
Za tichou vzpomínku všem, kdo ho znali,
děkuje Dobromila Nečasová – sestra s rodinou.
Vzpomínka
Těžko se s Tebou, babičko, loučilo, těžké je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdci Tě budeme navždy mít.
Dne 10. září 2004 uplyne 1 rok, co nás opustila naše milovaná babička a prababička, paní

MARIE OUTRATOVÁ
Za tichou vzpomínku děkují a s láskou vzpomínají
vnoučata a pravnoučata.
Vzpomínka
Dám kytičku, pohladím na pomníčku, synu můj.
Dne 11. září uplyne smutných 15 let od smrti mého syna, pana

RUDOLFA ROBEŠE
ze Slavkova u Brna
Stále vzpomíná víc a víc maminka a bratři s rodinami.

Policie informuje
Za I. pololetí letošního roku policisté našeho
okresu při silničních kontrolách zjistili u 122
kontrolovaných řidičů požití alkoholických nápojů před jízdou nebo během jízdy. Z 576 dopravních nehod bylo 39 řidičů pod vlivem alkoholu.
S požíváním alkoholu se začíná v raném věku
přesto, že to zákon zakazuje. Slavkovští policisté
zjišťují mj. i podávání alkoholických nápojů mladistvým na diskotékách na slavkovském koupališti. V poslední době u dvou řidičů odjíždějících
z diskotéky zjistili při zkoušce alkohol a vzhledem k tomu, že to není ojedinělý jev, v těchto
kontrolách bude Policie ČR pokračovat.
(ag)
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Turnaj v pétanque
V sobotu 7. srpna se v zámeckém parku
uskutečnil 7. ročník turnaje v pétanque - Grand
prix d’Austerlitz a turnaj o Cenu Rudolfa
Jelínka. Turnaje se zúčastnilo téměř 200 hráčů
ze 4 zemí Evropy. Grand prix d’Austerlitz vyhrálo družstvo ze Slovenska, na 2. místě skončilo družstvo z Čech, třetí místo obsadil polský
tým.Příjemným překvapením skončil turnaj
o Cenu Rudolfa Jelínka, když členem vítězného
týmu byl slavkovský hráč Tomáš Bayer.
Pořadatelé turnaje srdečně děkují všem, kteří
nás přišli podpořit. Zvláštní poděkování patří
našim sponzorům – firmě Papír–knihy
Hlásenský, Knihy–dárky Skaličková - Pokorná,
Hračky–sport Souček a VOSS Žádovice.
Věříme, že letošní ročník turnaje svou organizační a hráčskou úrovní nemálo přispěl k širší
propagaci našeho města.
Za pétanque klub Milan Bayer

Nabídka zájmov˘ch krouÏkÛ pro ‰k. r. 2004/2005

Z Církve adventistÛ sedmého dne

DÛm dûtí a mládeÏe, Komenského nám. 495, Slavkov u Brna, tel. 544 221 708, e-mail ddmslavkov@tiscali.cz
Název krouÏku
vedoucí
Vûkové omezení Pololet. popl.
Basketbal mini Ïáci
Mgr. J. Kla‰ková
pokraãují
500,2x t˘dnû
Basket. ml.dorost
Ing. P. Brulík
pokraãují
600,3x t˘dnû
Basketbal st. dorost
Ing. P. Brulík
pokraãují
600,2x t˘dnû
Basketbal pﬁípravka
H. Kla‰ková, L. Brulík
6–9 let
300,1xt˘dnû
Basketbal dívky
Mgr. J. Kla‰ková
pokraãují
500,2x t˘dnû
Florbal
Z. Klimková
10–14 let
200,1x t˘dnû
Sport. hry – mlad‰í
T. Uhlíﬁová
6–9 let
200,1x t˘dnû
Sport. hry – star‰í
T. Uhlíﬁová
9–14 let
200,1x t˘dnû
Stolní tenis
Z. Klimková
9–15 let
200,1x t˘dnû
Rytmik (taneãní dovádûní)
T. Uhlíﬁová
od 7 let
200,1x t˘dnû
Gymnastika pro nejmen‰í dívky
T. Uhlíﬁová
5–8 let
200,1x t˘dnû
Aerobic – st. dívky
S. Ondru‰ková
10–15 let
200,1x t˘dnû
Kung-fu pro pokroãilé
P. Hlaváã (pokraãují)
popl. asoc. Kung-fu 200,- + 400,- 2x t˘dnû
Cviãení rodiãÛ a dûtí
T. Uhlíﬁová, S. La‰tÛvková 3–5 let
250,1x t˘dnû
Turistick˘ krouÏek
R. Brück, B. Slanina
9–15 let
80,1x t˘dnû
Volejbal (dívky, ho‰i)
Z. Klimková
11–15 let
300,1x t˘dnû
·achov˘ krouÏek
Ing. M. Merta
9–15 let
200,1x t˘dnû
Rybáﬁsk˘ krouÏek
L. ·ed˘
8–15 let
70,- roãnû 1x mûsíãnû
+ popl. ryb. sv.
Odpol. hrátky (st. tenis, poãítaãe, ‰ipky, hry) P. Martinková
9–12 let
150,2x t˘dnû
Kytara pro zaãáteãníky
S. Ondru‰ková
11–15 let
250,1x t˘dnû
Angliãtina pro nejmen‰í
Z. Klimková
5–7 let
250,1x t˘dnû
Angliãtina pro zaãáteãníky
Z. Klimková
7–10 let
250,1x t˘dnû
Angliãtina pro mír. pokroãilé
Z. Klimková
8–10 let
250,1x t˘dnû
Angliãtina pro star‰í dûti
Z. Klimková
10–15 let
250,1x t˘dnû
Nûmãina pro zaãáteãníky
Z. Klimková
6–9 let
250,1x t˘dnû
V˘tvarn˘ krouÏek pro mlad‰í
P. Martinková
9–13 let
250,1x t˘dnû
V˘tvarn˘ krouÏek pro star‰í
P. Martinková
10–15 let
270,1x t˘dnû
V˘tvarn˘ krouÏek pro nejmen‰í
P. Martinková
7–9 let
250,1x t˘dnû
·ikovné ruce
P. Martinková
10–15 let
250,1x t˘dnû
·koliãka vaﬁení
P. Martinková
9–14 let
250,1x t˘dnû
PRO DOSPùLÉ
Basketbal dorostenky + Ïeny
L. Bajer
pokraãují
300,1x t˘dnû
Zdravotní preventivní cviãení
Mgr. T. Floriánová
200,1x t˘dnû
Kondiãní cviãení (over ball, gym ball)
Mgr. H. Charvátová
NOVINKA
200,1x t˘dnû
Aerobik
Mgr. I. Majárková
30,-/hodina 2x t˘dnû
Angliãtina pro dospûlé
cca 500,-1x t˘dnû
·achov˘ klub
Ing. M. Merta
200,1x t˘dnû
Baby klub pro maminky na MD
T. Uhlíﬁová
pro maminky s dûtmi 80,2x t˘dnû dopol.
Dal‰í nabídka: internet, kopírování, poﬁádání kurzÛ…
Zápis do ZK se uskuteãní bûhem záﬁí 2004, vÏdy od 8 do 16 hod. v DDM Slavkov. BliÏ‰í informace na tel. 544 221 708.

Církev adventistů s.d. se schází i ve
Slavkově u Brna k sobotním bohoslužbám, které se skládají vždy ze dvou částí. Od 9 hodin probíhá studium Bible a v 10.30 hod začíná kázání.
V měsíci září vás zveme na sobotu 11.9. do
domu Církve husitské (CČSH) na Jiráskově ulici
č. 959 (vedle Hasičské zbrojnice).
V tomto čtvrtletí studujeme téma: „Náboženství ve vztazích“, jako např. Křesťan na pracovišti, Manželství, Přátelství, nebo také Rodiče
a děti. Asi většina zná jedno z přikázání: „Cti
svého otce i matku, abys byl dlouho živ na
zemi,…“ Ale vztah dítě–rodič není jednostranný.
Rodiče musí brát v úvahu pocity dítěte, musí být
opatrní, aby neustálou kritikou, káráním nebo nesprávnou disciplínou svoje děti neznechutili a nezastrašili. Bible o tom píše (Efez 6,1-4): „Děti,
poslouchejte své rodiče, .... Otcové, nedrážděte
své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni ...“
(a Kol 3,21:) „...neponižujte své děti, aby nemalomyslněly.“ Buďte svým dětem dobrým vzorem,
je to více než tisíc pronesených slov. Přejeme
vám k tomu hodně moudrosti a trpělivosti.
Kontakt – tel.: 732 974 007 (kazatel Jakub
Chládek), www.casd.cz.
(ch)

Pﬁedná‰ky pro veﬁejnost v sále
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 15.45 hod.
5. 9.
12. 9.
19. 9.
26. 9.
3. 10.

Îivot a krev jsou posvátné
Jak máme slouÏit Bohu?
Jehova a Kristus jsou souãástí trojice?
Pojìte vy, kdo Ïízníte po pravdû!
Vûnujte pozornost BoÏímu stvoﬁení

Pﬁístupné veﬁejnosti, vstup voln˘ – jste srdeãnû zváni.

Slavkovská pípa

S l av kovský zpra vo d a j
na internetu

www.bmtypo.cz

31. roãník Slavkovské pípy
4. září 2004, start v 16 hodin od hostince Na
Špitálce. trasa: Slavkov – hostinec Na Špitálce,
Křenovice, Hrušky, Vážany n. Litavou, Slavkov
– O. Demel, cíl hostinec Na Špitálce. Trať je řádně označeno. Délka cca 11 km.
red.
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Pﬁíroda Slavkovska
Noční motýli lišajové
Populárním řádem hmyzu jsou motýli, z nočních motýlů pak z čeledi martináčovitých jsou
největšími motýli světa, čeleď lišajovitých, sphingidae patří mezi nejpozoruhodnější.
Jak latinský název napovídá, housenky těchto motýlů svou vztyčenou hlavou a přední částí těla připomínají Sfingu. Lišaji svým
aerodynamickým tvarem a mohutným tělem se nápadně liší, od ostatních motýlů jsou snadno rozeznatelní. Díky této stavbě těla jsou
i vynikajícími letci. Mohou létat
rychlostí až 50 km/h a osidlovat
kraje i více jak tisíc km vzdálené od
svého rodiště. Podobně jako z denních motýlů některé druhy baboček
přilétají k nám z jižní Evropy, severní Afriky i Malé Asie, přilétají
z těchto končin i některé druhy lišajů. Šíření teplomilného hmyzu, ale i savců a ptáků
k severu je často sdělovacími prostředky demonstrováno jako důkaz globálního oteplování.
Zoologové však považují tento úkaz za průvodní
jev vývoje, který trvá již od počátku ústupu ledovců před více jak deseti tisíci léty a trvá dodnes.
V našem bezprostředním okolí můžeme stále
častěji pozorovat hojného zástupce lišajů i přes
den, dlouhozobku svízelovou, jak oblétá záhony

květin a okenní truhlíky, za letu svým nezvykle
dlouhým sosákem vysává nektar hlavně z trubkovitých květů. Pro neustálé víření křídly a schopnosti letu všemi směry bývá často zaměňována za
kolibříka. Dlouhozobky k nám přilétají z jihu počátkem léta, založí u nás další generaci, housenky se vyvíjí na svízeli, ptačinci i jiných rostlinách.
Motýli se líhnou v srpnu. Není vyloučena jejich zpětná migrace
k jihu. Podobně k nám přilétá
i mohutný lišaj svlačcový, spolu
s domácím lišajem šeříkovým
bývá u nás hojný. Přes den lišajové usedají ha kmeny stromů a různé sloupy, svou aktivitu začínají
po západu slunce. Navštěvují
a opylují květy petunií, křovitých
trubačů, na jaře i šeříků. Jejich víření křídel vydává příjemný bzučivý zvuk.
V posledních létech se u nás
rozmáhá pěstování dřevitých durmanů, datur.
Jejich obrovské bílé květy s jemným nádechem
pastelových barev dobře vynikají za večerního
šera. Po západu slunce svou intenzivní exotickou
vůní a nektarem lákají lišaje k opylování mnohdy
i vysoko na balkonech domů. Nemusíme za těmito zajímavými motýly cestovat až k jižním mořím
a oleandrovým hájům, lišajové z těchto krajů přilétají i za námi.
Milan Hrabovský

Chráněná území (5)
Ve vrcholném rozpuku léta si dovoluji pozvat
vás na výlet do nejcennějšího chráněného území,
které se nachází na území okresu Vyškov. Mnozí
z vás jistě vědí, že taková území požívají ochrany jako národní přírodní rezervace a také to, která z nich se nachází nejblíže našeho města. Znám
ji už z dob svého botanizování v době středoškolských studií, tedy ze sedmdesátých let minulého věku. Vypravoval jsem se tam tehdy na
dámském kole značky Eska a letos jsem se rozhodl, že nejlepší způsob jak vám můžu toto území aktuálně představit s perspektivou čtvrtiny
století, bude putovat tam opět na kole. Tentokrát
ovšem na pánském kole značky Eska a v doprovodu mého plnoletého syna. Až do nedaleké vísky Němčan, vísky bukolické, naplněné klidem
a pohodou, jsme využívali výhod rychlé jízdy po
asfaltové silnici. Když jsme minuli místní zemědělskou farmu mohli jsme okusit zralé černé
i bílé moruše rostoucí u cesty vedoucí do prudkého kopce. Krajina tu doznala od dob mého
mládí podstatných změn. Bývaly zde rozsáhlé
třešňové sady, v kterých jsem toužil najít brouka,
který v mých představách soutěžil s krásou zlatých šperků. Znal jsem ho z turistického průvodce Chřiby, kde jsem se dočetl, že je smaragdově
zelený, žije na rostlině řebříček a jmenuje krasec
Anthaxia hungarica. Dnes už jsem si našel v odborných knihách, že jeho larvy se vyvíjejí ve dřevě a pod kůrou silnějších větví odumírajících
dubů a že bych tedy tohoto brouka v třešňovém
sadu hledal marně. Na třešních žije jiný krasec,
jenž nese jméno Anthaxia candes.
Cesta stále stoupala do kopce, stávala se náročnější, a tak jsme při tlačení našich bicyklů
mohli pozorovat záplavu sytě žlutého svízele syřišťového (Galium verum), modrofialového chráněného druhu kozinec dánský (Astragalus dani-

cus) nebo ostnitého stepního běžce máčku ladní
(Eryngium campestre). Tato rostlina má pevnou
pichlavou lodyhu a ostnité listy vyplňující více
méně prostor fotbalového míče. Po odlomení
hlavního stonku může rostlina putovat krajinou,
ať už z kopce tažena zemskou přitažlivostí či
s „větrem v zádech“, a rozšiřovat tak svoje semena. Prudké sjezdy před dražovickým hájkem
jsme absolvovali ještě bez nehod a dostali jsme
se na silničku spojující obce Dražovice
a Letonice odkud se nám již naskytl monumentální pohled na národní přírodní rezervaci
Větrníky.
Komplex Větrníků má rozlohu 38 hektarů
a tvoří amfiteátr otevřený směrem k Letonicím.
Byl vyhlášen tehdy státní přírodní rezervací
v roce 1951 a v letech 1981 a 1990 rozšířen do
současné podoby. V účelu vyhlášení rezervace
můžeme číst: „Zachovalý ostrůvek xerothermní
vegetace s bohatým souborem bazitolerantních
a bazifilních prvků převážně ponticko-pannonského nebo submediteránního typu.“ Terén NPR
Větrníky tvoří prudké svahy mající konfiguraci
karového uzávěru, vzniklého v důsledku působení sněhu a sesuvů. K těm docházelo v pleistocénu, kdy se střídaly doby ledové s meziledovými
a stále zmrzlá půda při rozmrzání v krátkém létě
sjížděla po zamrzlém podkladu. V současné době
se odlučná oblast sesuvu nachází především
v blízkosti kóty 394 m na hranici rezervace
a vedlejší orné půdy, ale též na několika dalších
místech. Svažitost terénu zde dosahuje 18–20°,
místy 25–30° a ojediněle 32–34°. Z geologického pohledu je terén budován třetihorními sedimenty karpatské předhlubně, především štěrkopísky, vápnitými jíly a pískovci.
RNDr. Ivan Novotný
(Větrníky – dokončení v příštím čísle)
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okénko
Na začátek dnešního článku jsem si vypůjčila
citát od Vladislava Vančury: „Tento způsob léta
zdá se mi poněkud nešťastný.“ To jsme si také říkali začátkem července, kdy jsme měli připraven
cyklus cvičení s plaváním pro diabetiky a seniory
na letním koupališti. Nakonec se počasí zlepšilo
a pod odborným vedením Mgr. Jany Sekerkové
chodilo na dopolední cvičení 26–30 účastníků.
Děkuji vedení Technických služeb, že nám umožnili pobyt na koupališti se slevou a VZP Vyškov,
že se podíleli na úhradě části nákladů. Doufáme,
že cvičení a plavání se projeví na lepší zdravotní
kondici všech účastníků. Překrásný areál koupaliště, voda a sluníčko blahodárně působí na
každého.
A teď několik informací o programu územní
organize Svazu diabetiků ČR na příští měsíc:
V sobotu dne 28. 8. 2004 od 14.30 hod. pořádáme pěší výlet na vrch Urban spojený s opékáním
párků. Pořádá Klub rodičů a přátel diabetických
dětí, ale mohou se zúčastnit rodiny s dětmi ze
Slavkova a okolí. V pondělí dne 30. 8. 2004 ve 14
hod. se uskuteční v zasedací místnosti Městského
úřadu na Palackého nám. 65 velmi zajímavá přednáška prof. MUDr. Miloslava Janovce, DrSc. na
téma: Syndrom diabetické nohy. Ve čtvrtek dne
2. 9. 2004 od 17 hod. začíná kurs angličtiny pod
odborným vedením PhDr. Pavla Foltína. Najdete
nás v dětské části polikliniky – vchod z Tyršovy
ulice. Přijít ještě mohou zájemci o praktický kurs
s názvem „English with Smile“.
V edukačně motivačním programu pokračujeme v úterý 21. 9. 2004 ve 14 hod. přednáškou
v zasedací místnosti Městského úřadu ve
Slavkově. Přednáší MUDr. Dagmar Kisserová ze
Zlína na téma: Magnetoterapie – léčebná metoda
na zmírnění bolesti. Skupina 65 účastníků ze
Slavkova a okolí se zúčastní ve dnech 10.–19. 9.
2004 ozdravného pobytu v Chorvatsku.
Tentokráte jedeme do přímořského střediska
Vodic nedaleko Šibeniku ve střední Dalmácii.
Doufáme, že ještě bude pěkné počasí, a tak si prodloužíme léto.
Zveme vás na všechny uvedené akce, které pořádá územní organizace Svazu diabetiků nejen
pro diabetiky, ale také pro všechny občany našeho města, kteří projeví zájem o své zdraví.
Nezapomeňte si v kalendáři zatrhnout datum 19.
října 2004, kdy se uskuteční ve Společenském
domě Bonaparte ve Slavkově regionální výstava
DIA výrobků, potřeb pro diabetiky a produktů
zdravé výživy. Nad touto akcí převzal patronát
také hejtman Jihomoravského kraje Ing.
Stanislav Juránek.
Marie Miškolczyová

Ze Sokola Slavkov
Oddíl kondičního cvičení pod vedením
Marie Kostíkové a Zdeny Chudárkové zahajuje
od září pravidelná cvičení vždy v úterý a v pátek od 19.30 h v tělocvičně na ZŠ Tyršova.
Přijďte s námi tužit těla.
km
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Skautské tábory v Jasenici
JUN
Á

NA
BR

„K létu patří tábor!“ V tomto duchu jsme LAVKOV i v přírodě, jednodenní i vícedenní výpravy,
U
zakončili celoroční činnost Junáka K S
závody a soutěže. To vše v dobré náladě,
Slavkov, sbalili táborové bedny, batohy
s partou kamarádů, kteří nepokazí zábaa potřebné vybavení, abychom koncem
vu a lecčemus se naučí.
června postavili tábořiště pro tři turnuPokud jste alespoň trochu zvědaví na
sy skautů na Vysočině. Stavěli jsme dle
zprávy o naší činnosti, čtěte pravidelně
osvědčeného plánu Dvojky, která téměř
Slavkovský zpravodaj, a při cestě naším
odnepaměti táboří na první louce za vesnicí
městem věnujte chvilku prohlídce vývěsky
Jasenice.
Junáka v blízkosti ZŠ Komenského náměstí.
Během šesti týdnů se „V Jelencích“ vystřídali
Noví členové Junáka
starší i mladší táborníci ze Slavkova a BrnaZačátek školního roku je nejvhodnější období
Slatiny. Postupně se zde odehrály celotáborové
pro příchod nováčků do skautských oddílů. Kluci
hry s různými legendami – např.o slavném
i holky postupně zvládnou program, který přináší
Robinsonu Crusoe, o karibských pirátech aj.
nejen zajímavé zážitky a zábavu, ale klade na čleKromě těchto her účastníci soutěžili ve sportovny i určité povinnosti. Během celého roku je také
ních turnajích, prožili v blízkosti tábora „Den
dostatek času na zvládnutí základních turisticv ZOO“, vyzkoušeli si lanové aktivity, vaření na
kých dovedností, a nový člen pak může bez proohni, spaní v tee-pee, odvahu v setmělém lese při
blémů absolvovat letní tábor.
nočních hrách, výlet na zámek v Náměšti nad
V případě zájmu o členství vašich dětí
Oslavou. Celý táborový program zde není možné
v Junáku (I. stupeň ZŠ – od 2. třídy, II. stupeň
vypsat, ale svoji oblíbenou hru, závod nebo třeba
ZŠ), kontaktujte prosím vedoucí na tel. čísle
„Večerníček“ si našli v pestré nabídce všichni.
605988243 (Radim Marada), 737125205 (Hanka
Během horkých letních dnů nechybělo osvěžení
Pavésková).
Vedoucí Junáka Slavkov
při koupání v nedalekém rybníku, několik večerů
věnovali skauti i skautky návštěvě pravé indiánské potní chýše – sauny.
Snad každý táborník si ze svého tábora odvezl
pěkný diplom, odměnu za účast ve hře či závodě
a hlavně spoustu pěkných zážitků.
Všechny turnusy proběhly hladce i díky podpoře rodičů a přátel Junáka, kteří pomohli při
stavbě tábora, převozu táborového vybavení, provozu kuchyně a dalších nezbytných činnostech.
Touto cestou jim ještě jednou děkujeme.
Začátek školního roku v Junáku, aneb
„Příroda, přátelství, dobrodružství!“
Letní prázdniny utekly jako voda, tábory se
staly další kapitolkou historie, a tak opět začíná
pravidelná činnost slavkovských oddílů Junáka.
Heslo „Příroda, přátelství, dobrodružství!“ bude
naplňovat mnoho rozličných aktivit.
Začátkem září se sejdou členové na zahajovací
schůzky, aby se dozvěděli na co se mohou těšit
během nadcházejícího roku. Jako vždy ani letos
nebudou chybět pravidelné schůzky na klubovně

âECHOMOR
Slavkov 31. 7. 2004
Obrovským hudebním zážitkem byl koncert Čechomoru s hostující Lenkou
Dusilovou, který se konal poslední červencovou sobotu ve slavkovském zámeckém parku. K pohodě více než 6000 diváků přispělo
nádherné počasí; nedostatkem byly až hodinové fronty na občerstvení. Jak se shodla většina návštěvníků, tento koncert se stal jednou
z nejlepších letošních akcí na zámku. (red.)
(Foto R. Lánský)

Finále ãs. poháru horsk˘ch kol ve Slavkovû
Náš sportovní klub CK Slavkov vznikl před
6 lety a zabývá se sportovní činností převážně
s mládeží a se zaměřením na horská
kola kategorie CC (Cross country).
V našem klubu se nám za tuto poměrně krátkou dobu podařilo vychovat tři závodníky do Střediska talentované mládeže při
Favoritu Brna. Jsou to Michal Záhora a bratři Jirka a Radovan Kyjovský. Začínal u nás
a dodnes s námi trénuje jeden z nejlepších českých závodníků v této disciplíně Pavel
Boudný (který se bohužel nedostal do olympijské nominace, i když suverénně vede Český
pohár). Cyklistika, ve Slavkově dříve neznámý
sport se silně rozšířila a provozuje jej nyní
mnoho sportovců.
Další nezanedbatelnou zásluhu, kterou si
přisvojujeme, ale kterou veřejnost bere jako
samozřejmost, je, že naší tréninkovou a závodní činností jsme vytvořili v Oboře nové a obnovili ty staré cesty, které byly dříve neprůchodné. Na této činnosti každoročně trávíme
desítky hodin.
Každoročně pořádáme několik náborových
akcí pro děti známých jako Slavkovská liga,

jsme jedni ze zakladatelů Schwinn Cupu nyní
Pells’ Cupu, seriálu závodů horských kol, kterého se účastní závodníci z celé ČR.
V roce 2002 jsme dostali možnost
uspořádat jeden ze závodů Českého
poháru horských kol CC, který měl velký
ohlas u všech účastníků i funkcionářů svazu.
Proto našemu klubu Čs. svaz cyklistiky nabídl
pro rok 2004 uspořádání Finále Čs. poháru
horských kol ve Slavkově u Brna – Budvar
MTB cup 2004, který se uskuteční v sobotu 4.
září 2004.
Současný stav Čs. poháru a dramatický
nominační boj o letenky do Atén zvýšil zajímavost posledního, finálového závodu a tak
se předpokládá velká bitva o celkové vítězství. Tam v kategorii Elite bude bojovat slavkovský rodák Pavel Boudný o celkové vítězství. V kategorii Junioři budou startovat
Slavkováci Honza Spirit a Mirek Růžička
a bohužel již v brněnském dresu Radovan
Kyjovský. Blízkost slovenských hranic je
předpokladem i silné zahraniční účasti.
Atraktivní prostředí slavkovského sportovního areálu, tradičně dobrá organizace závodů

a sportovně vyspělí diváci jistě dodají závodům potřebný rámec.
Na závod mužů Elite (v 15 hod.) připravujeme novinku. Pro zvýšení aktivity závodníků
a dramatičnosti závodu bude vítěz každého z 8
okruhů odměněn. Určitě to zaujme a rozpálí
nejen závodníky, ale i diváky. Start a cíl závodu bude na ulici Kounicově před koupalištěm
a trasa závodu povede po cestách v Oboře, kde
se budou mít diváci opravdu na co dívat.
Časový plán závodů (sobota 4. září):
9.30 žáci, žákyně, kadeti, kadetky
11.00 muži II, masters I a masters II
13.00 ženy, juniorky, junioři
15.00 elita
17.30 vyhlášení výsledků všech kategorií
Zveme vás srdečně ke zhlédnutí tohoto vrcholného sportovního podniku.
PN

S l av kovský zpra vo d a j
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Práce na zahradě v září – choroby a škůdci
Pranostika: Teplé září – dobře se ovoci
a vínu daří.
Slunce začíná ztrácet svoji sílu. Příroda vybarvuje plody, aby nám je vydala v celé své
kráse. Připravíme si skladovací prostory a sklízíme podzimní a raně zimní odrůdy jablek, hrušek, renklód a švestek. Vinařům začíná vinobraní. Ovoce, které se nehodí na uskladnění,
zpracujeme na mošty nebo usušíme a zachováme si vitaminy na zimu (informujte se ve zpracovně ovoce na ulici Lomená). Poškozené a nahnilé plody okamžitě posbíráme, aby nedošlo
k šíření chorob, vložíme do jámy a posypeme
páleným vápnem. Po sklizni ovoce prořežeme
proschlé větve, vykopeme staré a nevyhovující
stromy. Při výskytu hořké pihovitosti můžeme
provést poslední postřik KALKOSOLEM 1 %
nebo roztokem LEDKU VÁPENATÉHO 1 %,
a to 14 dní před sklizní. K potlačení sazovitosti
jablek postříkáme stromy s jablky SYLLITEM
0,2% tři týdny před sklizní nebo EURAPENEM MULTI 0,2 % 10 dnů před sklizní. Do
poloviny října sázíme česnek. Kvalitní sadbu
moříme v roztoku SULKY 5 % proti háďátku
zhoubnému, potom 20 min. ve FUNDAZOLU
0,2 % proti houbovým chorobám. Česnek nevysazujeme po cibuli, póru, rajčatech a bramborách.
Šarka – plum pox virus
Hlavními hostiteli tohoto viru šarky jsou slivoně, meruňky a broskvoně. Na listech vznikají světlé, až žlutozelené skvrny, proužky, kroužky či ornamentální kresby. Na plodech se
příznaky objevují v době dozrávání, napadené
plody se předčasně vybarvují, projevují se na
nich kresby v podobě skvrn, kroužků a proužků, jež se postupně propadají. Plody mají méně
cukru i kyselin, jsou chuťově bezcenné.

Plodnost se snižuje. Na peckách jsou typické
světlé skvrny, kroužky – tygří oka – či jiné
kresby, kontrastující se základní hnědou barvou
pecky. Šarka se přenáší vegetativním množením a šlechtěním (roubováním, očkováním),
dále mšicemi a ojediněle i semenem. V letošním roce byla na Slavkovsku zjištěna šarka.
Žádáme pěstitele, aby při výskytu provedli doporučená opatření a zabránili hromadnému rozšíření šarky v naší oblasti. Ochrana: Postižený
strom nutno vykácet a spálit, jinak dochází
k přenášení na okolní stromy. Vysazovat zdravý výsadbový materiál ze školek a odolné odrůdy proti šarce.
Objednávky stromků a keřů
Podzim je hlavním obdobím pro výsadbu nových stromků a keřů. Naše organizace bude
opět zajišťovat kvalitní sadbový materiál
z uznaných ovocných školek. Pokud budete mít
zájem o nákup ovocných stromků předejte své
objednávky do 10. října 2004 do schránky
v Domě zahrádkářů, Čs. armády 252, kde budou bližší informace o nabízených odrůdách.
Výstava ovoce a zahrádkářských výpěstků
Co všechno se nám podařilo vypěstovat na
našich zahrádkách vystavíme a necháme ohodnotit na výstavě ovoce a zahrádkářských výpěstků ve dnech 25. a 26. 9. v malé tělocvičně
ZŠ Komenského v sobotu od 9 hod. do 17 hod.,
v neděli od 9 do 16 hod. Žádáme všechny pěstitele, kteří mají výpěstky na výstavu, aby je
přinesli 24. 9. 2004 od 17 do 19 hod. do místa
konání výstavy. Na výstavě bude vystavovat též
Český svaz včelařů. Součástí výstavy bude
ochutnávka vín a bohatá tombola. Vstupné
dobrovolné. Srdečně zvou zahrádkáři.
Bohatou úrodu a radost ze zahrádky přejí
zahrádkáři ZO ČSZ Slavkov u Brna

Start loňského ročníku BTF.

Foto R. Lánský

Běh Terryho Foxe 2004
Rok uběhl jako voda a brzy tu bude září. Tento
měsíc neznamená jen začátek nového školního
roku, ale pro mnohé z vás je i příležitostí, jak pomoci dobré věci. Stejně jako v loňském roce pořádá naše tělocvičná jednota SOKOL „Běh Terryho
Foxe“. Většině z vás není tato humanitární akce
neznámá. Jedná se o celosvětovou humanitární
akci,jež se na různých místech naší republiky
bude konat již po dvanácté. Výsledky minulých
ročníků řadí Českou republiku v mezinárodním
srovnání neustále na první místo ve světě. V loňském roce se v České republice uskutečnilo 216
běhů s celkovým počtem účastníku 70 110.
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Celková částka, kterou se podařilo získat, činí
2 144 232 Kč. Ve Slavkově se nás sešlo 464 a vybralo se 12 649 Kč.
Proto si vás všechny dovolujeme pozvat na letošní ročník „Běhu Terryho Foxe“. Běh a s ním
spojená peněžní sbírka na podporu boje proti rakovině se uskuteční v úterý 7. září 2004 ve 13
hodin. Start a cíl bude stejně jako v předchozích ročnících na Palackého náměstí před budovou městského úřadu.
Pevně věříme, že svojí účastí na této dobrovolné humanitární akci přispějete i k boji proti rakovině. Tělocvičná jednota Sokol Slavkov u Brna

SPY KIDS 3. ANTONIO BANDERAS, SYLVESTR STALONE, SALMA HAYEK…
JEDIN¯ 3D TROJROZMùRN¯ FILM NA DVD!!! EFEKT POUZE S BR¯LEMI KTERÉ JSOU SOUâÁSTÍ DVD. Tajní agenti jsou opût zpátky na jejich zatím nej‰ílenûj‰í misi.
KAME≈ÁK 2. J. PAULOVÁ, V. VYDRA, H. VONDRÁâKOVÁ, M. MAXA…
Dlouho oãekávané pokraãování komedie Z. Tro‰ky. Komedie inspirována bezpoãtem „kamenn˘ch“ vtipÛ nás zavádí do poklidného jihoãeského mûsteãka.
VELKÁ RYBA. EWAN McGREGOR, A. FINNEY, J. LANGE, D. DEVITO…
Snímek je neobyãejn˘m filmov˘m v˘letem, kter˘ je stejnû tak tajemn˘ jako
vizuálnû oslniv˘. 4 nominace na zlat˘ globus. Nominace na Oscara.
POZOR, HODN¯ PES. Dvanáctilet˘ Owen má nového psa Lupãu, kter˘ neumí
pouze sedût, stát a válet sudy… umí také mluvit. Lupãa je totiÏ meziplanetární agent z psí planety Sirius. Owen právû objevil Ïe Lupãa a jeho psí kamarádi chtûjí na své misi ovládnout svût!!
LEGENDA O SURIYOTHAJ. V produkci FRANCISE FORDA COPOLY. Siam,
16. století. Kﬁehká královna Suriyothai v 15 letech usedá na trÛn. Souhlasí
s politick˘m sÀatkem a vezme si nemilovaného muÏe. ¤í‰i ale neustále ohroÏuje Bama a uvnitﬁ ji suÏují mocenské spory.
DEN D. Je leden 1944 a válka dospûla do kritického stadia. RISK. ZRADA. ODVAHA. OBùË. Vzru‰ující pﬁíbûh obyãejn˘ch lidí v neobyãejné dobû.
POSLEDNÍ SAMURAJ. TOM CRUISE. Kapitán Nathan Algren, odjíÏdí do
Japonska bojovat se samuraji, ale nakonec se sám postaví do jejich ﬁad.
Film, kterému musíte podlehnout – jeho energii, odváÏnému zpracování, hereckému umûní a pﬁedev‰ím romantické vizi ztraceného svûta.
MAZAN¯ FILIP. TOMÁ· HANÁK, VILMA CIBULKOVÁ, P. LI·KA, V. PREISS, J.
DU·EK, O. KAISER, J. SOVÁK… Komedie, na jakou jsme dlouho ãekali.
STRA·IDELN¯ DÒM. EDDIE MURPHY. Film, ve kterém se stﬁídá dobrodruÏství s legrací a zábava se stra‰ideln˘mi okamÏiky. Tento napínav˘ pﬁíbûh pln˘
nejrÛznûj‰ích duchÛ je pﬁímo nabit˘ speciálními efekty, u kter˘ch se budete
smát, aÏ se vám budou jeÏit vlasy hrÛzou na hlavû.
FREDDY VERSUS JASON. Závûreãná bitva – Démoni proti ëáblu!!!
SAMURAJ. V hlavní roli KITANO mistr bojov˘ch umûní. Zatoichi je slep˘ poutník, kter˘ si na Ïivobytí pﬁivydûlává masáÏemi a hazardem. Za jeho skromn˘m vzhledem, se v‰ak skr˘vá dech vyráÏející schopnost ovládat meã s pﬁesností a citem, Ïe Ïádn˘ protivník nemá ‰anci.
VùTRNÁ SMR·Ë. NICOLE EGGERT. Pﬁed tornádem neuteãe‰….
MISE. RICHARD GRIECO. Nukleární ponorka vyzdvihne ze dna oceánu tajemn˘ artefakt. Nikdo z posádky netu‰í, Ïe jde o dávno ztracenou bránu do ﬁí‰e
smrtících démonÛ a niãivého zla duchÛ minulosti. Brána do temnot se otevírá… Komando v první linii na záchranu svûta.
DRÎ HUBU! Základní pravidlo pﬁi útûku z blázince. GÉRARD DEPARDIEU, JEAN
RENO. Francouzská elita bok po boku v dokonalé francouzské komedii!
V¯PLATA. BEN AFFLECK, UMA THURMAN, AARON ECKHART. Jeho budoucnost závisí na minulosti, kterou si ale nepamatuje… Futuristick˘ sci-fi thriller od mága akãních filmÛ, reÏiséra Johna Woo.
DOKUD NÁS SMRT NEROZDùLÍ. MICHAL DOUGLAS. Co je tûÏ‰í? Zachránit
svût, nebo oÏenit syna? Akãní komedie.
ROMPER STOMPER. RUSSELL CROWE jak ho neznáte!! Surov˘ thriller ze
svûta nacistick˘ch skinheadÛ!!!
LÁSKA MEZI SUPERSTAR. JUSTIN GUARINI, KELLY CLARKSON.
Temperamentní komedie odehrávající se bûhem horkého léta na Miami, kde
hudba, tanec a zábava nikdy nekonãí.
NÁVNADA. COREY SEVIER, MEGBAN ORY. MÛÏe svést kohokoli… modli se,
aÈ to nejsi ty! Horor.
FLANDERSK¯ PES. JACK WARDEN, JON VOIGHT. Nejde o to, odkud pﬁichází‰, ale o to, kam smûﬁuje‰. Poutav˘ pﬁíbûh o pﬁátelství psa a ãlovûka.
PANSTVÍ. MARTIN DEJDAR, PETER O’TOOLE. VraÏda, nevûra, lÏi a chtíã –
v‰echno v jeden den.
·EDÁ ZÓNA. DAVID ARQUETTE, STEVE BUSCEMI, HARVEY KEITEL. Podle
skuteãné události z koncentraãního tábora v Osvûtimi.
TEMPO. MELANIE GRIFFITH, HUGH DANCY. Sexy thriller s pﬁekvapiv˘m
a neãekan˘m koncem! Film, kde nechybí zrada, chamtivost ani boj o pﬁeÏití.
KOCOUR. MIKE MYERS. Vynikající komedie pro dûti plná vesel˘ch gagÛ, lumpáren a vtípkÛ.
RYPLEYHO HRA. JOHN MALKOVICH, DOUGRAY SCOTT. Pan Ripley jiÏ ode‰el na odpoãinek. Trì se vrací, aby rozehrál poslední smrtící hru. DokáÏe ale
pﬁesvûdãit zcela nezkaÏeného muÏe, aby spáchal vraÏdu?
RING VOLN¯. MEG RYAN, OMAR EPPS. Spojení tvrdého boxu a nûÏné romantiky funguje, jak ukazuje tento kinohit.
PONORKA. JURGEN PROCHNOW, HERBERT GRONEMAYER. Naprosto reálné
ztvárnûní Ïivota v ocelové rakvi v dobách druhé svûtové války.
DROGA. Svût, kter˘ se mûﬁí jen hodnotou rÛznû aplikovaného bílého prá‰ku, je
jako baÏina, která pohltí kaÏdého, kdo si v ní tﬁeba jen náhodou a nepatrnû
smoãí a za Ïádnou cenu ho nepustí zpátky na pevnou zem.
T¤I MU·KET¯¤I. V podání kreslen˘ch hrdinÛ Mickeyho, Donalda a Goofyho
si vychutnáte znám˘ pﬁíbûh, kde jsou v‰ichni pro legraci a legrace pro
v‰echny!
VESELÉ HRY S P¤ÁTELI.
VELKÁ KNIHA MEDVÍDKA PÚ. Dva filmy plné úsmûvn˘ch pﬁíbûhÛ kreslen˘ch kamarádÛ medvídka Pú.
MICKEYHO MÁ KAÎD¯ RÁD.
GOOFYHO MÁ KAÎD¯ RÁD.
DONALDA MÁ KAÎD¯ RÁD. Tﬁi série nejoblíbenûj‰ích postaviãek kreslen˘ch
grotesek.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574
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Podepsána „Smlouva o partnerské
spolupráci” mezi Vojenskou akademií
ve Vy‰kovû a Slavkovem u Brna

Foto: archiv VA Vyškov

Vyﬁazení kariérních kurzÛ u Vojenské Akademie ve Vy‰kovû
V pátek 25.června jsme vyřadili ze studia 128
úspěšných absolventů kariérních kurzů Vojenské
akademie ve Vyškově. V historických prostorách barokního zámku ve Slavkově u Brna jsme
si tímto slavnostním aktem připomněli již 8. výročí založení Vojenské akademie.
Slavnostního vyřazení se účastnili jak zakládající velitel akademie generálmajor v záloze
Vladimír Sova, tak i velitel VA v letech 2000 až
2002 generálmajor Josef Prokš. Mezi vyznamnými hosty dále nechyběli velitel společných sil
generálmajor Josef Sedlák, náčelník štábu
Ředitelství výcviku a doktrín ve Vyškově plukovník Jaromír Zůna, místostarosta města
Vyškova MUDr. František Adamec, místostarosta města Slavkova u Brna Ing. Ivan Charvát
a v neposlední řadě i zástupci hranických akademiků v čele s brigádním generálem ve výslužbě
Antonínem Husníkem.
Vlastní vyřazení probíhalo v zahradním parteru zámku, v jehož průběhu byla všem úspěšným posluchačům předána osvědčení o absolvování kurzu a nejlepším z nich byly předány
odměny. Velitel Vojenské akademie plukovník
gšt. Michal VASS předal čtyřem z nich podpraporčíku Karlu Václavíkovi, podpraporčíku
Jiřímu Stejskalovi, praporčíku Martinu Leškovi
a praporčici Ivaně Zachové absolventský meč za
nejlepší výsledky v průběhu celého studia.
V průběhu programu udělil velitel Vojenské
akademie historicky první „Pamětní medaile

Vojenské akademie ve Vyškově“ celkem deseti
hranickým akademikům, na jejichž tradice
Vojenská akademie od svého založení navazuje.
K odměněným patřili genmjr. v. v. Miroslav
Kácha, brig. gen. v. v. Antonín Husník, plk. v. v.
Miroslav Kolenatý, plk. v. v. Arnošt Kubík, plk.
v. v. Rudolf Macek, plk. v. v. Ivo Rychlík, plk.
v. v. Alois Haukvic, plk. v. v. Jiří Zenáhlík, plk.
v. v. Emil Benda a plk. v. v. Stanislav Auský.
Mezi odměněnými bylo i dalších 17 současných
nebo bývalých příslušníků Vojenské akademie
a zástupců jednotek a zařízení AČR úzce s VA
spolupracujících. Patřili k nim např. genmjr.
v. z.Vladimír Sova, genmjr. Josef Sedlák,
genmjr. Josef Prokš, plk. Ignác Balogh, plk. gšt.
Imrich Kutný, plk. Dušan Chovanec a další.
Závěr tohoto slavnostního dopoledne patřil
odboru výuky a výcviku, který v prostorách zámeckého parku prezentoval své aktivity na jednotlivých pracovištích. Mohli jsme zhlédnout
ukázku sebeobrany a boje zblízka v podání příslušníků oddělení tělesné přípravy, ukázky potápěčské výstroje, protichemické obleky a přístroje na dekontaminaci, střelecký trenažér, výzbroj
vojenského policisty a další.
Jsme velmi rádi, že můžeme i touto cestou poděkovat vedení města Slavkova u Brna a zaměstnancům Historického muzea za vstřícnost
a spolupráci při organizování a vlastního zabezpečení této pro Vojenskou akademii ve Vyškově
velmi významné akce.
(ls)

V rámci dalšího zlepšování vztahů Vojenské
akademie s civilní veřejností a místní samosprávou byla dne 25. června 2004 v historických prostorách barokního zámku ve Slavkově
u Brna podepsána „Smlouva o partnerské spolupráci“ mezi Vojenskou akademií „Hranických akademiků“ ve Vyškově a městem
Slavkov u Brna.
Za jednotlivé subjekty smlouvu podepsal
Velitel Vojenské akademie plukovník gšt. Ing.
Michal Vass a starosta města Slavkova u Brna
Mgr. Petr Kostík. Partnerské subjekty se zavázaly společně rozvíjet vzájemné kontakty
a spolupráci v oblastech svého společného zájmu, především v kultuře, sportu a při pořádání,
organizování a zajišťování pro ně významných
slavnostních příležitostí. Oba zástupci partnerských subjektů po podpisu smlouvy vyjádřili
přesvědčení, že tato spolupráce dále zkvalitní
vztahy mezi vojenskou a civilní veřejností.
Prvním výsledkem spolupráce je i slavnostní
vyřazení posluchačů Vojenské akademie, které
bude vždy jednou v roce pořádáno právě v prostorách slavkovského zámku.
(ls)

Starosta města Slavkova u Brna Mgr. Petr
Kostík a velitel Vojenské akademie plukovník
gšt. Ing. Michal Vass po podpisu smlouvy.

Kalendář akcí – září 2004
Datum

hod.

2., 16., 23. a 30.9.
3. 9.
4. 9.
4. 9.
9.00–16.00
4. 9.
10.00–16.00
9. 9.
10. 9.
11. 9.
11. 9.
11. a 12. 9.
9.00–17.00
18. 9.
18. 9.
10.00
19. 9.
21. a 22. 9.
24. 9.
25. 9.
8.00–15.00
25. 9.
10.00–16.00
25. a 26. 9.
9.00–17.00
25. a 26. 9.
8.00–17.00
25. a 26. 9.
28.–30. 9.
do 3. 10.
do 3. 10.
do 26. 9.
do 30. 9.
do konce sezony 2004

druh

akce

místo konání

poﬁadatel

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

HCP ãtvrtek
Jaguar Cup
Jurex Cup
Finále ãeského poháru horsk˘ch kol
O podnikatelsk˘ mû‰ec
ABN AMRO Cup
Vetropack Cup
Mistrovství klubu na rány
Dny evropského kulturního dûdictví. Prohlídky depozitáﬁÛ a zámeckého podzemí, ‰ermíﬁsko-divadelní vystoupení.
Mistrovství âR – tﬁída EKO a cestovní vozy
Mazda Cup
Drezúrní skokové závody
MSV Cup
Seniorská túra
Komerãní turnaj
Václavsk˘ jarmark
Podzimní setkání seniorÛ
Mistrovství âR – tﬁída EKO a cestovní vozy
V˘stava ovoce a zeleniny
Mistrovství klubu na rány
PRO túra
V˘stava keramiky Kvûtu‰e Strunové
Vladimír Suchánek – grafika
V˘stava obrazÛ – Vavrysovi
Brénine „KniÏní díly“. V˘stava mezinárodního projektu belgické umûlkynû Brénine
„Václav Antonín Kounic“. Volnû pﬁístupné v pﬁízemí zámku

golfové hﬁi‰tû
golfové hﬁi‰tû
golfové hﬁi‰tû
start u koupali‰tû
Zámecká stﬁelnice
golfové hﬁi‰tû
golfové hﬁi‰tû
golfové hﬁi‰tû
zámek Slavkov
areál Auto RC
golfové hﬁi‰tû
závodi‰tû JSC
golfové hﬁi‰tû
golfové hﬁi‰tû
golfové hﬁi‰tû
zámeck˘ park
Zámecká stﬁelnice
areál Auto RC
tûlocviãna Z· Komenského
golfové hﬁi‰tû
golfové hﬁi‰tû
galerie O.K
galerie Austerlitz
galerie Salla terrena
Zámek Slavkov
Zámek Slavkov

GCA
GIA
GIA
CK Slavkov
E-COM s.r.o.
GIA
GIA
GCA
HM
Auto RC Slavkov
GIA
JSC Slavkov
GIA
GCA
GIA
HM
E-COM s.r.o.
Auto RC Slavkov
âZS Slavkov
GCA
GIA
HM
HM
HM
HM, Teepak s.r.o.
HM
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O výborné hodnocení evropského turnaje
po všech stránkách se velkou měrou zasloužil Mgr. Petr Šafár

Ve Slavkovû zvítûzili Nizozemci a sestry Tychnovy
Na turnaji evropské série, jež se konala od pátku do neděle na koupališti ve Slavkově
zvítězila v ženách domácí dvojice sester Tychnových, když ve finále přesvědčivě porazila litevský pár Minusa–Palina. V mužích po nervydrásajícím finále zvítězili Nizozemci
De Gruijter–Ronnes nad Stejskalem s Bízou.
Výsledky mužů: 1. semif.: De GruijterCelkový průběh mužské části turnaje ukázal,
Ronnes (NED) – Kubala–Palinek) 2:1 (20:22,
že i náš mužský beach má evropskou úroveň, ne22:20, 15:12). 2. semifinále: bratři Benešové boť do první čtyřky se vklínily tři naše dvojice.
M. Bíza, I. Stejskal 1:2 (21:18, 19:21, 19:21),
Do Slavkova si přivezli nejlepší formu
o 3. místo: bratři Benešové – Kubala, Palinek
Nizozemci, když navázali na výborné výkony ve
skreč pro Kubalu s Palinkem. Finále: De
Světové sérii, kde na posledním turnaji
Gruijter–Ronnes (NED) – M. Bíza, I. Stejskal
v Klagenfurtu obsadili skvělé páté místo.
2:1 (21:15, 23:25, 17:15)
Finálový zápas rozhodoval až třetí zkrácený set,
Výsledky žen: 1. semifinále: Minusa, Palina
v němž se skóre přelévalo na obě strany, aby na(LAT) – Baburina, Osheyko (UKR) 2:1 (21:19,
konec více štěstí měli zkušenější Nizozemci.
15:21, 15:8), 2. semifinále: K. Tychnová, M.
Třetí místo obsadili Kubala s Palinkem, když pro
Tychnová – L. Felbábová, P. Novotná 2:1
zranění nenastoupili bratři Benešové, kteří před(23:21, 15:21, 15:10), o 3. místo: L. Felbábová,
tím prohráli se Stejskalem a Bízou 21:19 ve třeP. Novotná – Baburina, Osheyko (UKR) 1:2
tím zkráceném setu.
(15:21, 21:18, 12:15). Finále: K. Tychnová, M.
V ženách po jednom zaváhání v základní čásTychnová – Minusa, Palina (LAT) 2:0 (21:18,
ti, se z vítězství radovaly sestry Tychnovy. Více
21:16).
Lubomír Kuchta
než na čtvrté místo pravděpodobně myslely
Felbábová s Novotnou. Také vracející se maminky Hudcová s Tobiášovou jsou určitě s pátým místem spokojeny, ačkoliv mnoho nescházelo a viděli jsme je v semifinále. Bohužel,
turnaj pro nemoc odřekla naše olympijská dvojice Celbová–Nováková, a současně je tím vážně
ohrožen jejich start na olympiádě V Aténách.
Turnaj sledovalo několik tisíc nadšených diváků, pro něž, tak jako pro organizátory
a Asociaci beachvolleyballu to byl nejprestižnější turnaj, jaký byl u nás pořádán.

Tým mladých pořadatelů

Dominik Hašek si také oblíbil sportovní areál slavkovského koupaliště a navštívil již podruhé jak beachvolejbalovou večerní párty při ME, tak neodolal a vyzkoušel slavkovský písek při miniturnaji VIP
osobností, kterého se mj. zúčastnili MUDr. Vít
Dvořák, lékař národního olympijského týmu
a sportovní komentátor Jiří Reiman.

Již tradičně slavkovské
Glitter Stars zpestřily
přestávky mezi hrou
Mistryně Evropy sestry Tychnovy

V zámecké aleji byly vybudovány dočasně dva beachvolejbalové kurty s použitím 240 t plážového písku. Významnou měrou při pořádání
turnaje ME pomohlo město Slavkov u Brna a Technické služby.

Foto: Radoslav Lánsk˘

Turecký hráč Volkán si podmanil slavkovské obecenstvo
národním tancem pula-pula,
který předvedl o přestávce finálového zápasu.
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ZÁ¤Í – ¤ÍJEN 2004

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

31. 8. úter˘

19.30 hod.

2. 9. ãtvrtek

19.30 hod.

4. 9. sobota

19.30 hod.

5. 9. nedûle

16.30 hod.

7. 9. úter˘

19.30 hod.

9. 9. ãtvrtek

16.30 hod.

11. 9. sobota

19.30 hod.

12. 9. nedûle

16.30 hod.

14. 9. úter˘

19.30 hod.

16. 9. ãtvrtek

19.30 hod.

18. 9. sobota

19.30 hod.

19. 9. nedûle

19.30 hod.

21. 9. úter˘

19.30 hod.

23. 9. ãtvrtek

19.30 hod.

25. 9. sobota

19.30 hod.

26. 9. nedûle

19.30 hod.

28. 9. úter˘

19.30 hod.

30. 9. ãtvrtek

19.30 hod.

2. 10. sobota

19.30 hod.

3. 10. nedûle

19.30 hod.

5. 10. úter˘

19.30 hod.

6. 10. stﬁeda
7. 10. ãtvrtek

16.30 hod.
19.30 hod.

9. 10. sobota

19.30 hod.

10. 10. nedûle

19.30 hod.

kina.365dni.cz

DEN POTÉ

127 min.

Globální oteplování by mohlo spustit prudkou zmûnu zemského klimatu. Nastávají zmûny poãasí, které se stanou bûhem jedné globální
superbouﬁe. Boj ãlovûka proti Pﬁírodû. Katastrofick˘ film USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADùJI

120 min.

Pokraãování úspû‰né ãeské komedie Du‰ana Kleina a Ladislava Pecháãka. Básníci neztrácejí smysl pro humor, sny a na‰tûstí i dÛvod
k Ïivotu. Vstupné: 70, 72 Kã
MládeÏi pﬁístupno

SPIDER-MAN 2

120 min.

Dvojí existence – superhrdiny a studenta Petera Parkera ãím dál víc vyãerpává. Na scénu newyorského zloãinu vstupuje nová temná postava.
O pavouãím muÏi podruhé – a je‰tû velkolepûji. DobrodruÏn˘ sci-fi film USA v ãeské verzi!
Vstupné: 63, 65 Kã
MládeÏi pﬁístupno

SCOOBY-DOO 2: NESPOUTANÉ P¤Í·ERY

90 min.

Proti Scoobymu a jeho kamarádÛm stojí maskovan˘ padouch, kter˘ má zálusk na ovládnutí Coolsvillu. Pomáhá mu v tom ìábelsk˘ stroj,
kter˘ dokáÏe oÏivit zástupy seriálov˘ch nepﬁátel. Film USA v ãeské verzi!
Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno

MAMBO ITALIANO

88 min.

Sympatick˘ italsk˘ mladík má problémy se sexuální identitou. KdyÏ kápne doma boÏskou, v láskyplné komedii se zaãne odvíjet série
tragikomick˘ch situací. Kanadská komedie.
Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

TROJA

160 min.

V roce 1193 pﬁ. n. l. ukradl trojsk˘ princ Paris spartskému králi Menelaovi krásnou Ïenu Helenu. Menelaos si to nenechal líbit a vyslal
k hradbám mûsta gigantickou armádu v ãele s legendárním Achillem. Historick˘ velkofilm USA.
Vstupné: 65, 70 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

ROSEMARY MÁ DùËÁTKO

127 min.

Film o setkání se zlem, k nûmuÏ mÛÏe dojít i ve v‰edním Ïivotû. Obnovená premiéra slavného filmu Romana Polanského, kter˘ obdrÏel
ﬁadu ocenûní. Filmov˘ horor USA.
Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

ÚSVIT MRTV¯CH

97 min.

Svût zachvátila epidemie, která likviduje lidstvo – av‰ak mrtví neumírají! Stávají se zombiemi, které pronásledují dosud Ïivé lidi. Co bude
dál? Akãní zombie horor USA.
Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi do 18 let nepﬁístupno

UMUâENÍ KRISTA

127 min.

Posledních dvanáct hodin ze Ïivota JeÏí‰e z Nazaretu. S pﬁiãinûním Jidá‰e, veleknûÏí, Piláta a Herodese smûﬁuje se sv˘m kﬁíÏem na
vrchol Golgoty, kde ho ãeká smrt i vykoupení. Sugestivní filmov˘ pﬁepis evangelia oãima Mela Gibsona. Film USA.
Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

NON PLUS ULTRAS

87 min.

Humorn˘ pohled na krátk˘ ãasov˘ v˘sek v Ïivotû dospûl˘ch chlapÛ, z nichÏ nûkteﬁí „zestárli“ pﬁedãasnû a nûkteﬁí naopak je‰tû „nedospûli“.
Film vychází ze skuteãn˘ch událostí. Nov˘ ãesk˘ film.
MládeÏi pﬁístupno

HARRY POTTER A VùZE≈ Z AZKABANU

150 min.

Krátkozrak˘ ãarodûjnick˘ uãeÀ nastupuje uÏ do tﬁetího roãníku bradavické ‰koly. Z vûzení uprchl nebezpeãn˘ Sirius Black a ohroÏuje
Harryho Ïivot. PomÛÏe nov˘ profesor nebo specialistka na vû‰tûní? Film V. Británie/USA v ãeské verzi!
MládeÏi pﬁístupno

KRÁL ARTU·

130 min.

Legenda byla zaloÏena na skuteãném hrdinovi, jehoÏ Ïivot byl rozvrácen vnitﬁním bojem mezi osobními ambicemi a smyslem pro
odpovûdnost. Historick˘ velkofilm USA.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

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