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Pfiíprava pro zahájení nového závodu investora Lohmann &
Rauscher, s.r.o. úspû‰nû pokraãuje. Na základû vypracované pro-
jektové dokumentace pro Ú¤ generálním projektantem Obermeyer
Albis – Stavoplán Praha byla získána stanoviska dotyãn˘ch orgá-
nÛ státní správy a správcÛ inÏen˘rsk˘ch sítí k novému zámûru
a podána Ïádost na stavební úfiad o vydání územního rozhodnutí.

Stavební povolení k zahájení I. etapy hodlá investor získat
v kvûtnu tohoto roku. Plánovanou v˘stavbou dojde k velkému roz-
‰ífiení stávajícího v˘robního areálu firmy v Buãovické ulici. Nov˘ zá-
vod bude postaven ve dvou etapách.

I. etapa nazvaná Diana bude zahájena letos a ukonãena vãet-
nû uvedení do provozu v roce 2006. Závod bude vyrábût ruãní
sady a soupravy pro chirurgické úãely, které budou variabilnû se-
stavovány podle poÏadavkÛ zákazníka, a to z velkého poãtu kom-
ponentÛ jako jsou krycí rou‰ky, pleny a podobnû. Jedná se o pfie-
vedení produkce ze stávajícího závodu v Nûmecku.

II. etapa nazvaná Minerva poãítá se zahájením v roce 2007
a uvedením do provozu v roce 2009. Jde o v˘stavbu nového pro-
vozu pro vysoce automatizovanou v˘robu krycích rou‰ek a sad pro
medicínské vyuÏití. 

Pfii uvádûní etapy Minerva do provozu bude prostorovû reorga-
nizován i provoz Diana a pro koneãn˘ stav se pouÏívá název
Dinerva. V˘stavbou závodu se získá pro mûsto a jeho okolí dal-
‰ích 283 pracovních míst. HLPfiípravu a vlastní zahájení v˘stavby nového závodu v na‰em mûstû peãlivû sleduje starosta P. Kostík. Foto: P. Lokaj

Novostavba Minerva
Lohmann & Rauscher
Novostavba Minerva
Lohmann & Rauscher

Sluneãné a mrazivé zimní poãasí
na zaãátku února lákalo dûti a je-
jich rodiãe k bruslení na rybníku,
kde k tomu byly témûfi ideální pod-
mínky. ·koda, Ïe bruslení ve
Slavkovû se omezuje jen na krát-
kou dobu mrazÛ. red

Příští číslo vyjde 1. dubna
Foto: mab
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Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ 

- internetové služby za 30 Kč/hod.
- možnost využití barevné tiskárny
- faxové služby 

Otevírací doba v březnu:
po–pá 9–16 h
so, ne zavřeno

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

Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

nabízí

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA MĚSTA VE SLAVKOVĚ U BRNA

1. RM projednala a schválila Program a termíny
schůzí RM a ZM na I. pololetí roku 2005.

2. RM projednala a schválila návrh na úpravu
Pravidel pro pronájmy obecních bytů.

3. RM schválila výměnu bytů mezi Jiřinou
Roučkovou, sídliště Nádražní 1192, Slavkov u Brna
a Evou Horáčkovou, Litavská 1497, Slavkov u Brna,
a uložila odboru BTH zajistit vypracování nájemních
smluv k směňovaným bytům s platností od 1.2.2005 na
dobu neurčitou.

4. RM souhlasí se zřízením plnohodnotného sběrné-
ho hnízda na ulici Zámecká a souhlasí s navýšením po-
čtu kontejnerů na svoz papíru o dva kusy a o jeden kon-
tejner na PET.

5. RM ukládá TSMS vybudovat zpevněnou plochu
pro kontejnery na ulici Zámecká na pozemku města
parc. č. 908/2 – ostatní plocha. RM současně ukládá
MěÚ podat návrh na oddělení hnízda paravánem s ve-
getací od okolí. 

6. RM pojednala předložený návrh smlouvy na pro-
nájem občerstvení na městském koupališti a žádá man-
žele Durkovy o doplnění specifikace investičního zámě-
ru (soupis prací, kalkulace cen).

7. RM po projednání zprávy o stavu malého sportov-
ního hřiště na sídlišti Polní u bytového domu čp. 1325
ukládá TSMS provést drážky drenážního systému
a uzavřít povrch zhutněným pískem. 

8. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene průchodu a průjezdu po pozemku
parc. č. 1089/24 v k. ú. Slavkov u Brna pro Město
Slavkov u Brna se společností Austerlitz Golf s.r.o.,
Brno. Ve smlouvě bude dále zahrnut závazek majitele
pozemku, že cesta bude mít charakter veřejného pro-
stranství a průchod a průjezd nebude nijak omezován.

9. RM doporučuje ZM dát souhlas ke koupi pozemku
parc. č. 2023 zahrada o výměře 62 m2 a části pozemku
parc. č. 2022 zahrada o výměře cca 72 m2 v k.ú. Slavkov
u Brna z vlastnictví Fondu ohrožených dětí, Praha 1 do
vlastnictví Města Slavkov u Brna za cenu stanovenou
znaleckým posudkem. Náklady spojené s převodem (ge-
ometrický plán, znalecký posudek, správní poplatek za
podání návrhu na vklad) uhradí město. Na úhradu kupní
ceny a nákladů spojených s převodem budou použity
prostředky z Fondu pro výkupy pozemků. Pro případ vý-
kupu části pozemku parc. č. 2022 RM schvaluje zřízení
věcného břemene průchodu a průjezdu přes převáděnou
část pozemku parc. č. 2022 v k.ú. Slavkov u Brna pro
Fond ohrožených dětí, Praha 1. RM současně pověřuje
MěÚ odbor IR jednáním s manž. Doleželovými ze
Slavkova u Brna o nabytí části pozemku parc. č. 2020
v k. ú. Slavkov u Brna do vlastnictví města formou bez-
úplatného převodu.

10. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji části
pozemku parc. č. 324 ostatní plocha v k. ú. Slavkov
u Brna.

11. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vy-
braným dodavatelem stavby: „Stavební úpravy kotelny
Zlatá Hora – změna užívání na garáž a sklad TSMS“
s firmou Ing. Jan Reichl ze Slavkova u Brna a stavby:

„Obnova areálu městského koupaliště – východní část
terasy“ s firmou REISTAV, s.r.o. ze Slavkova u Brna. 

12. RM bere zápis č. 26/2005 z jednání komise pro
školní a mimoškolní aktivity mládeže na vědomí.

13. RM projednala a vzala na vědomí zprávu HM
o přípravě nové Napoleonské expozici a uložila svým
členům a vedení HM získávat zdroje na její financování.

14. RM projednala vyjádření HM k nabídce občan-
ského sdružení Pro Muzeum a uložila ředitelce HM zís-
kat bližší informace ve věci uvedené nabídky prezentace
Historického muzea a zámku ve Slavkově u Brna, dále
RM uložila ředitelce HM informovat, jaký materiál HM
může nabídnout pro propagaci města (CD, TV atd.).

15. RM odložila zprávu HM s informací o návštěv-
nickém provozu zámku při Vzpomínkových akcích 2.
až 4. 12. 2005 na příští schůze RM z důvodu koordina-
ce s o.p.s. Mohyla míru Austerlitz. 

16. RM projednala žádost Zámecké dechové kapely
o pronajmutí zkušební místnosti, avšak tuto odložila
s tím, že uložila odboru BTH, aby do příští schůze RM
byl předložen soupis nákladů na provoz v požadova-
ných prostorách.

17. RM neakceptovala nabídku účasti v projektu
„Stolní kalendář města a obcí ČR 2006“.

18. RM projednala zprávu předloženou komisí pro
výstavbu a souhlasí se zadáním zpracování projektové
dokumentace řešící přechod u ZŠ Komenského
(Malinovského, Jiráskova).

19. RM souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí do-
tace ve výši 12,0 mil. Kč v rámci regionálního progra-
mu Podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturál-
ně postižených regionů vyhlášeného MMR ČR v roce
2005. RM současně schvaluje postup přípravy a finanč-
ního zajištění akce „Stavební úpravy zámku Slavkov
u Brna – rekonstrukce střechy a krovu“ s tím, že návrh
na finanční dokrytí bude předložen nejbližšímu jednání
ZM. 

20. RM byla informována o vyúčtování příspěvku
města Slavkov u Brna na IX. ročník festivalu Concentus
Moraviae v roce 2004. Současně RM pověřuje vedení
HM zajištěním přípravy a průběhu zahajovacího kon-
certu 5. 6. 2005 a následného koncertu 16. 6. 2005
v rámci X. ročníku festivalu Concentus Moraviae.

21. RM vyslovuje poděkování organizátorům za pří-
pravu a průběh 1. městského plesu. RM souhlasí s pou-
žitím části výtěžku z tomboly plesu na humanitární úče-
ly pro oběti zemětřesení a záplav v jihovýchodní Asii.

42. schůze Rady města – 24. 1. 2005

43. schůze Rady města – 7. 2. 2005
1. Starosta města Mgr. Petr Kostík informoval RM

o současné situaci s LSPP.
2. RM nesouhlasí s posunutím data účinnosti smlou-

vy o nájmu nebytových prostor v objektu polikliniky
v budově Tyršova 324, Slavkov u Brna, s MUDr. Janou
Palovou pro účely provozování diabetologické a interní
ambulance od 1. 4. 2005. 

3. RM souhlasí s využíváním nebytových prostor bý-
valého Domu dětí a mládeže, Komenského 525, Slavkov
u Brna, Zámeckou dechovou kapelou.

4. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na
„Obnovu zařízení dětských hřišť“ s firmou JM Demicarr
s.r.o. ze Slavkova u Brna.

5. RM projednala zprávu komise pro výstavbu a na
základě této ukládá odboru investic a rozvoje vyzvat
předkladatele návrhu řešení zástavby lokality Polní –
Litavská ve Slavkově u Brna k přepracování záměru au-
torizovaným architektem po předchozí konzultaci s ar-
chitektem sousedních bytových domů. RM současně
ukládá odboru IR požádat zájemce o provoz letní za-
hrádky u objektu Bonaparte čp. 126 ve Slavkově u Brna
společnost ORIONREAL spol. s r.o. o předložení situ-
ačního návrhu rozmístění sezení a technickém provede-
ní mobiliáře dle požadavků komise pro výstavbu. Návrh
opětovně předložit k posouzení komisi pro výstavbu. 

6. RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy
uvedené v příloze č. 1 s Centrem sociálních služeb
Vyškov, o.p.s. o poskytování služeb Poradnou pro rodi-
nu, manželství a mezilidské vztahy Vyškov ve spádovém
území obce s rozšířenou působností. 

7. RM souhlasí s pojištěním vozidla CAS K 24 MAN
SDH Slavkov (předběžně na bodu tří let) a s finančním
pokrytím tak, jak je navrženo ve zprávě.

8. RM odkládá návrh nájemní smlouvy na prostory
občerstvení na městském koupališti do vydání stanovis-
ka hygieny.

9. RM projednala informativní zprávu o městské kni-
hovně ve Slavkově u Brna.

10. RM projednala a schválila „Zprávu o činnosti
Informačního Regionálního Centra Austerlitz za období
od 1. 9. do 31. 12. 2004“.

11. RM projednala a vzala na vědomí zprávu IRC
o účasti Města Slavkova u Brna na veletrhu cestovního
ruchu REGIONTOUR 2005.

12. RM schvaluje příspěvek ve výši 15 000 Kč na čin-
nost Gardy města Slavkova (La Garde Impériale
d’Austerlitz) z položky propagace města.

13. RM akceptuje nabídku firmy Proxima Bohemia,
s.r.o. na vydání publikace Jihomoravský kraj – města
a obce a ukládá Historickému muzeu ve Slavkově u Brna
podat objednávku a dodat firmě podklady s tím, že bu-
dou objednány dvě strany formátu A4 (tzn. náklad
10 000 Kč bez DPH a 1200 Kč bez DPH za zpracování).
Zároveň schvaluje objednání 10 kusů publikace.
Náklady budou hrazeny z položky propagace města.

14. RM odkládá nabídku firmy PRAGOPLAKAT
spol. s r.o. na dodání plakátovacích ploch.

15. RM projednala a schválila žádost Diakonie
Broumov o uspořádání humanitární sbírky.

16. RM nesouhlasí se zapojením do programu přesíd-
lování a následné integrace z důvodu nemožnosti naplnit
stanovené požadavky.

17. Členové RM a zástupci SK Fotbal Slavkov u Brna
se vzájemně informovali o dalším postupu ve věci pře-
vodu nemovitostí areálu stadiónu (převod, žádost o do-
taci, správce areálu, vazba na golf, potřeby areálu, zá-
stupci města ve výboru SK, fakturace nákladů, pojištění
budovy, hřiště pro trénink atd.)

18. RM souhlasí s programem při 60. výročí osvobo-
zení města 26. 4. 2005.

19. RM souhlasí s oceněním občanů, kteří se aktivně
podíleli před rokem 1989 na vzpomínkových akcích.

20. RM se seznámila a souhlasí se záměrem pana
Jaromíra Seiferta na realizaci výstavy v židovské škole.

21. RM přebírá záštitu nad 2. ročníkem výstavy
Zahradní dny, kterou bude ve dnech 30. 4. a 1. 5. 2005
v prostorách zámecké zahrady pořádat firma RENA –
Petr Navrátil ze Slavkova u Brna.
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Od nedělního dopoledne dne 13. února do
pondělních časných ranních hodin se vlivem
dešťových srážek zvedla hladina vody v řece
Litavě. Protože byla řeka zamrzlá, došlo k lá-
mání ledů a jejich postupnému odplouvání.
V několika místech se ledové kry vzpříčily
a docházelo k jejich hromadění a vzdouvání
vody a bylo nebezpečí vylití řeky. Nejdříve
byly ledy odstraňovány v Hodějicích a v po-
zdních večerních hodinách v Šaraticích.
Starosta města Slavkova byl o problémech in-
formován a spolu s členy městské povodňové
komise – hlásné služby zajišťované panem

Slavkovská Obora o výměře 14,27 ha zůstává
i nadále hospodářským lesem v majetku Lesů
České republiky a.s. Letošní rok je posledním
rokem platnosti desetiletého hospodářského plá-
nu, kdy má být dokončena obnova smýcením
mezipruhů a přiřazením další holiny k zalesnění. 

Počátkem roku 2000 byla vytěžena plocha
o výměře 3,9 ha, 5 pruhů holosečí po spádnici.
Z toho bylo zalesněno 2,67 ha dubem letním
a menší částí borovicí lesní, zbývající část 1,23
ha byla ponechána přirozenému zmlazení.
Vzhledem k tomu, že celá výsadba není dosud
dostatečně zajištěna, bylo rozhodnuto pokračo-
vat v obnově jen na přibližně poloviční ploše,
než bylo původně plánováno. S obnovou bude
započato od středu Obory smýcením a zalesně-
ním jen dvou mezipruhů, kde je kultura již od-
rostlejší. Domýcení zbývajících dvou mezipruhů
je předpokládáno po 2–3 letech. Střední alej, vý-
chodní a západní okrajová část zarostlá náletem
zůstane nedotčena. Od počátku února je prová-
děna likvidace podrostu a spalování klestu před
vlastní těžbou. Na příhodných plochách bude

Vojtěchem Šedým – sledoval i stav hladiny
řeky na území města. V ranních hodinách
v pondělí 14. února již hladina řeky klesla
a žádné nebezpečí již nehrozilo. Ledy však
zůstaly ležet v korytě řeky mezi mostem
u cukrovaru a mostem přes obchvat. Město
zajišťovalo provedení odklizení ledů z koryta.
Práce na odklízení ledů zajišťuje správce toku
Povodí Moravy s. p., závod v Uherském
Hradišti. Práce provádí speciální bagr, který
kráčí korytem řeky a drtí led. Práce budou po-
kračovat tak, aby pro případ dalšího zvednutí
hladiny řeky bylo koryto volné. 

k likvidaci použita mechanizace, drtiče klestu
a podrostu i s povrchovou kořenovou částí. Na
celé ploše vysokého porostu mimo mladších
ploch probírkových bude provedena nahodilá
těžba stromů suchých, vývratů a zlomů. Pro še-
trnější odvoz kulatiny je snaha využít odvozních
souprav přímo z porostu až na expediční sklad
na nádraží ve Slavkově. Práce v Oboře jsou
v souladu se závěry jednání představitelů Lesů
ČR a zástupců města z ledna 2000. Práce jsou
sledovány komisí pro životní prostředí rady měs-
ta a odborem ŽP MěÚ ve Slavkově u Brna. 

Za komisi ŽP Milan Hrabovský
a odbor ŽP MěÚ Miroslav Zavadil

Litavou šly ledy

Informace o postupu prací ve slavkovské Obofie

Kde byste Napoleona nehledali
výstava kuriozit, karikatur a zajímavostí 

Roku 2005 vévodí napoleonská tematika, ne-
boť 200 let od nejslavnější Napoleonovy bitvy je
dobrým důvodem ukázat památné místo z růz-
ných úhlů pohledu. Osobnost velkého vojevůd-
ce byla ve své době i v dobách následujících mi-
lována i nenáviděna, zpodobňována velkými
umělci i karikaturisty, objevovala se na předmě-
tech denní potřeby vkusně i nevkusně.

Ukázky předmětů, na nichž byly užity moti-
vy podobizny Napoleona, např. krabička od zá-
palek, víčko od sardinek, popelník…, netradič-
ní zachycení historických událostí, tak jak je
viděli doboví karikaturisté – Napoleonovo ta-
žení do Ruska, bitva u Lipska nebo plánovaná
invaze do Velké Británie a jiné zajímavosti si
můžete prohlédnout na výstavě v galerii O. K.
Jde o mimořádnou výstavu, jaká v České re-
publice nebyla dosud prezentována. 

Pohlednice z depozitáfiÛ 
Depozitáře Historického muzea ve Slavkově

u Brna uchovávají různé poklady, mezi nimi
i staré pohlednice. Na současné výstavce mů-
žete vidět pohlednice s napoleonskou temati-
kou, které navazují na výstavu Kde byste
Napoleona nehledali. Jde o mimořádnou výsta-
vu, jaká v České republice nebyla dosud pre-
zentována. 

Repliky historick˘ch zbraní 
Historické zbraně jsou pro návštěvníky vždy

velkým lákadlem. Tato výstava předvádí origi-
nály a repliky zbraní převážně z XVI. až XVII.
století, tj. zejména z období třicetileté války –
halapartny, spontony, sečné zbraně, dýky, ko-
lečkové pistole, ale také brnění, helmy a další
části zbroje. S výstavou se můžete seznámit
v průběhu celé letošní sezony. HM

HISTORICKÉ MUZEUM
VE SLAVKOVĚ U BRNA

Oznámení
Oznamujeme tímto, že byla nově od 1. 3.

2005 v II. NP budovy polikliniky
Malinovského 551, Slavkov u Brna (bývalá
rehabilitace), otevřena alergologická ambu-
lance MUDr. Zdeňky Koldové. Ordinační
doba je každý čtvrtek od 7.30 do 15 hodin. 

Foto: 3x R. Lánský

Foto: mab
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MùSTO SLAVKOV U BRNA

nabízí k pronájmu

prostory vhodné ke kanceláfisk˘m
ãi obchodním úãelÛm

v budovû na ul. Brnûnská 727 (b˘valá admi-
nistrativní budova Agroklasu, a. s., Slavkov
u Brna nacházející se v tûsné blízkosti centra
mûsta). Jedná se o dvoupodlaÏní zdûn˘ objekt,
plnû podsklepen˘ (suterénní prostory jsou
vhodné k vyuÏití jako archivy ãi sklady), moÏ-
nost parkování pfiímo v areálu dvorního traktu.

Kontaktní osoba:
Ing. Ivan Charvát, místostarosta mûsta
Tel.: 544 121 120
e-mail: mistostarosta@meuslavkov.cz

Jak jsme vás již informovali v minulém čísle
Slavkovského zpravodaje, vedení města se v sa-
mém závěru loňského roku naskytla velmi zají-
mavá investiční příležitost koupě administrativní
budovy na ul. Brněnská čp. 727 (nároží ul.
Brněnská a Koláčkova náměstí) včetně příslušen-
ství, tj. hospodářské budovy ve dvorním traktu
uvedeného areálu, od správce konkursní podstaty
úpadce Agroklasu, a. s. – v likvidaci. Hlavním
důvodem našeho zájmu o koupi uvedených ne-
movitostí bylo několik základních skutečností,
a to možnost budoucího využití nemovitostí pro
rozvojové plány města (nekomerční využití pro
vlastní potřeby města), včetně možnosti získání
majetku jako budoucího trvalého finančního
zdroje města (komerční využití, tj. pronájmy),
dále nabídková cena a stavebně-technický stav
uvedené nemovitosti, její umístění v těsné blíz-
kosti centra města v památkové zóně města.

Využitelnost obou budov je možné bez ja-
kýchkoliv stavebních úprav k účelům, k nimž
byly postaveny, tj. pronájmu kanceláří v případě
správní budovy a skladování či parkování v pří-
padě hospodářské budovy. Vnějšími stavebními
úpravami v budoucím období by bylo docíleno
takových úprav, které by nejen zlepšily technické
a stavební vlastnosti uvedených nemovitostí, ale
samozřejmě i docílení zapracování budovy do
rázu památkové zóny (zateplení obvodového
pláště, nová fasáda, možnost půdní nástavby –
zde je již připraveno schodiště a vstup do těchto
prostor, zpracovaná PD bývalým vlastníkem).
Vnitřními úpravami prostor lze řešit v budoucnu
další možnosti využití pro potřeby města (vestav-
ba bytů, městská knihovna, archivy, resp. umístě-
ní hasičů, státní nebo městské policie, jiných stát-
ních orgánů, apod.). 

Jedná se o zděnou samostatně stojící správní
budovu z roku 1981, obdélníkového půdorysu, se
dvěma nadzemními podlažími, plochou střechou,
doposud využívaný k administrativním účelům
(1. a 2. nadzemní podlaží), v suterénních prosto-
rách je provozní část (kotelna a uhelna, která
však bude sanována a umožní další využití těch-
to prostor), dále sklady a archiv. Zastavěná plo-

včetně části vnitřního vybavení v celkové výši
5 000 000 Kč. Financování uvedeného záměru je
zajištěno prostřednictvím zdrojů z přijatého ban-
kovního úvěru od Komerční banky, a. s. Při roz-
hodování o pořízení uvedené nemovitosti byl fi-
nanční projekt zpracován tak, aby náklady na
pořízení nemovitostí (splátky úvěru a úroků
z úvěru) byly samofinancovatelné především
zdroji z nájemného (při plném obsazení uvede-
ných prostor).

Vzhledem ke skutečnosti, že pozemky pod
oběma budovami i ostatní pozemky uvnitř areálu
patří fyzické osobě, se připravují v současné
době podklady pro jednání s touto vlastnicí ve
věci koupě, směny, pronájmu či jiné formy uží-
vání těchto pozemků. Stejně tak se budeme řešit
i vztah k pozemkům sousedícím s budovou v její
severní části (veřejná plocha, parkoviště a chod-
ník), tj. ze strany ulice Brněnská. Cílem města je
dohodnout se s majiteli těchto pozemků, aby zde
vznikl jeden funkční areál, který by umožnil roz-
víjet aktivity a potřeby města v budoucích letech
a nabízet své služby občanům tohoto města.
Současně cílem města bude do budoucna archi-
tektonicky a stavebně upravit obě budovy tak,
aby byly přirozeně začleněny do této památkové
lokality nacházející se v těsné blízkosti centra
města (viz výše uvedený záměr obnovy budovy
a půdní nástavby).

Ivan Charvát

Koupě budovy č. p. 727 – správní budovy Agroklasu, a. s.
do majetku Města Slavkova u Brna

cha je 500 m2. Tržní cena dle znaleckého posud-
ku ze dne 20. 2. 2004 činí 4 800 000 Kč (věcná
hodnota stavby činí 15 435 000 Kč). Součástí are-
álu je i zděná hospodářskou budovu, která se na-
chází v protilehlé straně areálu a umožňuje vstup
z ulice Kollárova. Tržní hodnota činí 246 530 Kč
(věcná hodnota stavby činí 1 233 000 Kč). Stáří
80 let.

Uvedené nemovitosti byly správcem konkurs-
ní podstaty úpadce nabízeny k prodeji formou
dražby, v prvním kole neúspěšně. Projevem naše-
ho zájmu jsme docílili příslibu věřitelského vý-
boru, že v případě vážného zájmu města je tento
ochoten prodat uvedené nemovitosti městu pří-
mou formou, tj. prodejem na základě kupní
smlouvy, jelikož účast města ve veřejné dražbě je
téměř nemožná vzhledem ke skutečnosti, že zá-
stupce města v dražbě by musel být zplnomocněn
k finančnímu limitu koupě, o čemž by ZM roz-
hodlo na veřejném zasedání. Výše ceny by se tu-
díž v tomto případě zcela logicky mohla stát
předmětem spekulace. Na základě této skuteč-
nosti byla uzavřena v souladu s projevem vůle
členů ZM na výše uvedeném jednání a v souladu
s usnesením RM ze dne 22. 11. 2004 smlouva
o budoucí kupní smlouvě.

Po sérii jednání včetně průběžného informová-
ní a rozhodování členů ZM bylo docíleno, že
27. 1. 2005 mohla být podepsána vlastní kupní
smlouva s dohodnutou kupní cenou nemovitostí

Ve složité situaci letošních „deváťáků“ a při
jediné možné volbě střední školy mají už někte-
ří jasno, kde budou v příštím školním roce stu-
dovat. Jedná se o pět žáků výtvarného oboru
Základní umělecké školy Františka France
ve Slavkově u Brna, kteří uspěli při lednových
talentových zkouškách na umělecké školy. Na
Střední školu uměleckých řemesel v Brně byly
přijaty Zuzana Machalová a Karolína Ivanová,
studenty Střední průmyslové školy textilní
v Brně budou Jitka Rufferová, Bohdana
Hebronová a Jan Bačák. 

Ráda bych však připomněla, že to ale není
pro naši školu úspěch nijak mimořádný. Od roku
1968, kdy ve výtvarném oboru vyučuje Eva
Cupáková a od roku 1976 spolu s ní Alena

Slezáková, připravily obě víc jak pět desítek
žáků na studium s výtvarným zaměřením.
Nejlepší z nich zdobí akademické tituly a jsou
ve své profesi úspěšní i v zahraničí. 

Někdo jistě namítne, že pro přijetí stačí jen ta-
lent a nadání, já však vím, že je to i mimořádná
práce pro pedagogy, kteří mají o talentových
zkouškách cenné informace a svým žákům se
maximálně věnují i mimo rámec vyučovacích
povinností. Mám totiž za sebou obě zkušenosti
– jednak jako žákyně a nyní jako vyučující vý-
tvarného oboru ZUŠ, proto vím, o čem mluvím.

Alena Slezáková 
(Bývalá žákyně tehdejší Lidové školy umění,

kterou pro studium připravovala Eva
Cupáková). Evo, díky!

Stoprocentní úspěch ZUŠ

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 21. bfiezna 2005

Foto: R. Lánský
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Pohlednice (pokračování)
BOŠOVICE 

obec ležící jihozápadně od Slavkova u Brna.
Název obce vznikl na základě osobního jména
Bohuš. Starší název obce byl Bohušovice.
K nejstarším písemným zprávám patří zápis z r.
1131 o náležitosti obce ke kostelu brněnskému.
1298 je pak zmíněn Petr z Bošovic. V polovině
14. století byla obec rozdělena mezi Kunu
z Kunštátu a jeho synovce Viléma, Smila
a Čeňka z Kunštátu. V průběhu staletí se
v Bošovicích vystřídalo množství vlastníků. Od
roku 1617 pak Bošovice patří k panství slav-
kovskému. 

K nejvýznamnějším památkám patří tvrz se
středověkým jádrem, výrazně přebudovaná v re-
nesanci. Původně zde pravděpodobně stála tvrz
dřevěná, o které se zmiňuje výčet majetku z roku
1398. Kamenná tvrz vznikla někdy v období hu-
sitských válek díky Jimramovi z Doubravice. Od
roku 1437 vlastnil tvrz Jan Zajíc z Valdeka.
Významnou přestavbu provedl po roce 1480
Aleš z Polánky a po něm jeho synové. Další pa-
mětihodností obce je farní kostel sv. Stanislava,
jehož počátky spadají až do 15. století. Do dneš-
ní podoby byl přestavěn v roce 1851. 

Ve sbírkách historického muzea se nachází
černobílá pohlednice se záběrem na obchod
s průmyslovým zbožím a jedna kombinovaná ba-
revná pohlednice bošovické tvrze, Milešovic,
Otnic a pohledu na Lovčičky.

BRANKOVICE
obec svůj název získala od osobního jména

Branek. Nejstarší písemné zprávy pocházejí ze
14. století. Roku 1348 v nich vystupuje Vilém
a jeho syn Bohuněk z Brankovic. Roku 1373
připadá část Brankovic s patronátem kostela
Petru Hechtovi z Rosic. V průběhu staletí se pak
vystřídalo množství majitelů Brankovic, kteří je
drželi delší či kratší dobu. Od 16. století pak
Brankovice patří k panství bučovickému. K pa-
mátkám obce patří kostel sv. Mikuláše, který byl
nově postaven v roce 1714. Stojí však na místě
kostela staršího, který byl zničen požárem v r.
1690. 

Již v roce 1689 se mluví o brankovském rek-
torovi. Zmínka o škole pak pochází z r. 1765. R.
1828 zde postavil patron – kníže z Lichtenštejna
školu. Nová jednoposchoďová škola byla posta-
vena na návsi r. 1886, 1948 pak další – moder-
nější školní budova. 

V roce 1846 byl v obci špitál a hostinec. Do
roku 1948 se zde nacházely rovněž dva mlýny. 

Od roku 1869 byl dvůr v Nových Zámcích,
kam spadaly i Brankovice, pronajímán různým
nájemcům, naposledy v letech 1912–1924
Redlichovu cukrovaru ve Slavkově u Brna.

K významným osobnostem Brankovic patřil
biolog Antonín Kudrna, spisovatel Josef
Masařík a archeolog Mojmír Mazálek.

Historické muzeum ve Slavkově u Brna má ve
svých sbírkách 17 různých pohlednic Brankovic.
Na nejstarší datované pohlednici z r. 1926 je po-
hled na náves, v pozadí s kostelem sv. Mikuláše.
Dalších pět pohlednic zachycuje Brankovice z růz-
ných stran, přibližně v období první republiky.
K zajímavým patří rovněž kolorovaná pohlednice
Brankovic a okolní krajiny – rovněž z první repub-
liky. Na dvou pohlednicích je zachycen kostel sv.
Mikuláše se schodištěm a branou vedoucí na míst-
ní hřbitov. Škola na návsi je zachycena rovněž
dvakrát. Ostatní pohlednice představují náves
a jednotlivé budovy jako např. obchod paní
Pollachové, papírnictví Josefa Hájka a z pozdější
doby hospodářské družstvo a družstevní mlékárnu.

PhDr. Vladimíra Zichová, HM

Nové knihy V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

Poklady nejen z depozitáfiÛ (27)

1. Manuela Martini: Smrt v buši
(O’Connorův první případ) – v ospalém hnízdě
v západním Queenslandu objeví dělníci poloroz-
padlé tělo bez hlavy. Jde o další oběť sériového
vraha? Zjistit to má detektiv seržant Shane
O’Connor z Brisbane. Není to rozhodně lehký
úkol, poněvadž mu práci ztěžují mýty Aborginů,
a jistý vysoký politik, vážený farmář a starý ven-
kovský policista dělají vše, aby zakryli stopy.

2. František Mendlík: Stonožka na křižovat-
ce – laskavé, humorné a po duši hladící povídá-
ní o jedné moravské vesnici. Lidé v ní žili, milo-
vali se, chodili do práce a dokázali se bavit.
Autor píše o lidech žijících i o těch, kteří žijí už
jen ve vzpomínkách. O kom píše otevřeně, ten je
po smrti a píše o něm v dobrém. U těch ostatních
doufá, že se zasmějí a pobaví. 

3. Georges Simenon: Maigret a lupič kliďas.
Maigret a informátor – dva případy klasika de-
tektivní literatury a jeho hrdiny z kanceláře na pa-
řížském nábřeží Zlatníků – komisaře Maigreta.

4. Václav Větvička: Stromy – bohatě ilustro-
vaná příručka o stromech, se kterými se lze set-
kat v Evropě. Je doplněna klíčem k určování dře-
vin. Autor je ředitel Botanické zahrady
Univerzity Karlovy v Praze.

5. Karen McCombieová: Alice a … Dóóóst
dobrý mejdlo – další z příběhů navenek skoro
normální, ale zblízka dost bláznivé rodiny
Loveových, která má kromě tatínka a babičky
a čtyř dětí ještě tolik zvířat, kolik se jich vůbec
může pod jednu střechu vejít – a teď by navíc
měli dostat další chlupatou tlamičku na krmení? 

6. Hergé: Tintinova dobrodružství – slavný
kreslený seriál, který významně ovlivnil vývoj
světového komiksu a vedle Asterixe představuje
jeden z nejlepších a nejoblíbenějších seriálů vů-
bec. Nyní máte možnost pobavit se nad díly
Faraonovy doutníky a Tintin v Americe.

7. Miranda MacQuittyová: Pouště – neotře-
lý průvodce po nehostinných i mírnějších mís-
tech Země se mnoha fotografiemi obyvatel pou-
ští – rostlin, živočichů i lidí. Dozvíte se: jak
vznikají pískové duny, která zvířata nemusejí pít,
proč si kočovníci tolik cení šperků…

8. Richard Platt: Piráti – zajímavá publikace
vás provede nebezpečným a dobrodružným svě-
tem pirátů, korzárů a bukanýrů. Barevné foto-
grafie zbraní, lodí, vlajek, map a pokladů vám
umožní dovědět se vše o životě pirátů na širém
moři.

Mgr. Jiří Blažek, MK ve Slavkově u Brna

Kombinovaná pohlednice – Bošovice, Milešovice, Otnice a Lovčičky Kolorovaná pohlednice s celkovým záběrem Brankovic – 20.–30. léta 20. stol. 

Co nového v kině Jas
Před časem jsme vás informovali, že v kině

ve Slavkově byla provedena výměna promíta-
cích přístrojů za modernější typ MEO 5XB H1,
vybavené lepší optikou a dokonalejším snímá-
ním zvuku. Za pár dnů to bude rok, co k této
změně došlo, a diváci mohou zhlédnout filmy
v dokonalejší projekci. Bez nadsázky můžeme
konstatovat, že i v našem slavkovském kině
máme „malou Olympii“.

Vhodným programováním se snažíme o to,
aby se nové filmy brzy po premiéře dostaly i do
našeho kina. Ve velmi brzké době budeme pro-
mítat Polární expres, velkofilm Alexander Veliký
a Cesta kolem světa za 80 dní, který, aby byl pří-
stupný všem, je dabovaný česky. Z českých fil-
mů jsou naprogramovány Milenci a vrazi a filmy
se zajímavou tematikou – Žralok v hlavě, Duše
jako kaviár, Příběhy obyčejného šílenství
a Román pro ženy. Nebude chybět oscarový film
Letec s Leonardem DiCapriem v hlavní roli.

Návštěvníci kina tak uvidí představení v do-
konalejší projekci, ale i v brzkém uvedení pre-
miérových filmů v našem kině. Těšíme se na
vaši návštěvu. Kl. Kohoutek, vedoucí kina Jas
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I n f o r m a c e  z e  Z á k l a d n í  ‰ k o l y  K o m e n s k é h o  n á m û s t í

Cizokrajná návštěva
Snažíme se, aby naši žáci viděli smysl toho, co

se učí. Příležitost ověřit si své znalosti a schop-
nost konverzace v anglickém jazyce měli žáci
6.A a 8.A v pondělí 7. února. Jejich hodiny nav-
štívila Miss Shannon Douglass, mladá
Američanka, která v Brně na Pedagogické fakul-
tě MU vyučuje praktickou angličtinu. Žáci se jí
nad mapou USA vyptávali na její zájmy a rodinu
doma a zajímaly je též zkušenosti ze života v ČR.
Po překonání prvních rozpaků se otázky jen sy-
paly. Miss Douglass navštívila i kroužek angličti-
ny nejmenších žáčků. Ti žádné rozpaky nepociťo-
vali, a snad proto rozuměli zcela bez problémů.
Spokojenost byla oboustranná, a proto doufáme,
že se podobná návštěva bude brzy opakovat. ep

Dne 8. 2. 2005 uspořádala ŠD karneval, ten-
tokrát s názvem „kloboukový“, protože děti
měly za úkol karnevalovou masku vtipně dopl-
nit kloboučkem. Při zadávání tématu jsme
u prvňáčků samozřejmě počítali i s pomocí ro-
dičů. A jak vše nakonec dopadlo? 

Nejvíce bodů, a tím i první místo, získala ko-
čička Jana Blažková, která měla klobouček do-
plněný oušky a zavěšenými myškami. Druhé
místo obsadil Josef Strachoň se svým šaškov-
ským kloboukem, na kterém pracoval s ma-
minkou. Velice pěkná byla i Míša Slezáková

V září 2002 vznikl oddíl sportovní gymnasti-
ky jako kroužek při ZŠ Komenského. K rozho-
voru o tomto oddíle jsem si pozval osobu nejpo-
volanější, a to zakládající členku a hlavní
trenérku Mgr. Renátu Macharovou.
• Jaké byly začátky vzniku tohoto oddílu?

V náboru bylo postupně vybráno 20 děvčat
z MŠ ve Slavkově. Těmto děvčatum se v součas-
nosti věnují tři trenérky, a to Mgr. Renáta
Macharová, paní Borovská – bývalá moderní
gymnastka, Mgr. Lenka Gecová – učitelka na
zdejší škole.
• Jaké jsou materiální podmínky a tréninkové
možnosti?

Po vzniku nové sportovní haly a gymnastické-
ho sálu jsou podmínky velmi dobré. Zatím tré-
nujeme 2x týdně, což proti gymnastickým stře-
diskům je málo. Každý rok proběhl tradiční
přebor oddílu a děvčata v závěru roku 2004 ab-
solvovala i první závody ve Frenštátě pod
Radhoštěm. Zúčastnilo se 5 družstev – asi 30 zá-
vodnic, přičemž naše děvčata byla nejmladší a ty
nejlepší skončily na 7.–9. místě. Jako družstvo
jsme se umístili na 2. místě, což je úspěch, vez-
meme-Ii v úvahu, že startovala družstva z vět-
ších měst (Opava, Ostrava, Frenštát).
• Renáto, odpověz nám, jak dlouho a kde jsi dě-
lalo závodně sportovní gymnastiku?

Od 1. třídy jsem navštěvovala hodiny baletu
v ZUŠ u paní učitelky Lenky Krahulové. Se spor-
tovní gymnastikou jsem začala ve 3. třídě v TJ
Sokol Bučovice pod vedením trenéra Františka
Žoužely. Prezidentem oddílu byl a je i nyní pan
profesor Petr Petržela. Zúčastnila jsem se mnoha
závodů, několikrát jsem byla vyhodnocena mezi
nejlepšími sportovci okresu Vyškov. Svou závod-
nickou kariéru jsem zakončila v taneční skupině

Přivítali jsme prvňáčky
První pololetí se překulilo jako koblížek a nastal

čas myslet na další školní rok. ZŠ Komenského za-
psala nové prvňáčky. Celé úterní odpoledne mohli
přicházet se svými rodiči, prohlížet své budoucí
třídy, zhlédnout alespoň kousek pohádky promíta-
né ve víceúčelové pracovně nejmodernějším zaří-
zením – data videoprojektorem nebo jen okoukno-
ut práce dětí z prvního stupně.

Při vlastním zápisu byla nálada natolik poho-
dová, že se nejen dětem, ale ani jejich rodičům
nechtělo odcházet. Jistě k tomu přispělo útulné
prostředí místností, vybavených moderním ná-
bytkem, který zcela respektuje dětské potřeby.
Mnozí sourozenci doprovázející své malé bra-
tříčky a sestřičky si povzdechli, že by se znovu
rádi nechali zapsat do první třídy, jen kdyby to
bylo možné. Všichni budoucí žáčci byli velmi ši-
kovní. Za odměnu si odnesli kromě sladkostí
a drobných pozorností i krásnou masku – pří-
spěvek mladých výtvarníků ze druhého stupně.

Těšíme se na vás, prvňáčci, na shledanou
v příštím školním roce!

Mgr. Jana Formánková

Karneval v ŠD a jedničky pro rodiče
v kostýmu Karkulky, doplněném sladkým klo-
boučkem z bonbonů. Obsadila třetí místo záro-
veň s Lenkou Bílkovou. Ta se pochlubila kostý-
mem králíčka, a její klobouk byl vtipně
pokreslen mrkvičkami a zelím.

Po skončení karnevalu plném her, tanců, soutě-
ží a sladkých odměn dostaly děti pochvaly do de-
níčků a jako zvláštní pochvalu s jedničkou dosta-
li tentokrát i rodiče, kteří se svými dětmi pilně
spolupracovali. Byl to totiž účel našeho karnevalu
– při výrobě doplňků prožít příjemné chvilky
rodičů se svými dětmi. Vychovatelky ŠD

Jazyková soutěž
25. ledna se ve Vyškově uskutečnilo okresní

kolo konverzační soutěže v německém jazyce.
Soutěže se zúčastnilo 20 soutěžících, kteří byli
rozděleni do dvou věkových kategorií. Mladší
tvořili žáci 6. a 7. tříd, starší žáci 8. a 9. tříd ZŠ.
V příjemné a klidné atmosféře konverzovali sou-
těžící s porotou o tématech, která jsou blízká je-
jich věku: o módě, kamarádech, volném čase
a zálibách atd. Naši školu reprezentoval žák
6.A třídy Jan Musil. Prokázal pohotovost i odva-
hu mluvit v cizím jazyce a vybojoval velmi pěk-
né 3. místo. K tomuto úspěchu mu všichni blaho-
přejeme. H.S.

EGO v Brně, se kterou jsme získali titul vice-
mistra ČR. Touto cestou bych chtěla poděkovat
paní učitelce a ostatním trenérům za záslužnou
a obětavou práci s mládeží.
• Vím, že práce vedoucí trenérky sportovní gym-
nastiky není tvoje jediná sportovní aktivita…

Jistě že ne, jsem vedoucí taneční skupiny
GLITTER STARS, což v překladu znamená
třpytivé hvězdy, která působí od r. 2000. Tato
skupina čítá 20 děvčat. Od doby vzniku této ta-
neční skupiny se vystřídalo asi 100 děvčat.
Děvčata vystupují nejen na sportovních, ale
i společenských akcích. Skupinu tvoří děvčata ze
ZŠ Komenského, spolu se mnou trénuje i paní
Šilerová. Dívky pusobí jako roztleskávačky při
zápasech Euroligy v košíkové Gambrinusu
Žabovřesky v hale na Rosničce v Brně před zra-
ky více než 1200 diváku na každém zápase. Dále
v přeborech České republiky i Evropy v beach-
volejbalu ve Slavkově, při běhu Terryho Foxe ve
Slavkově, v integrované škole na Metelka Cupu.
Prezentace skupiny je pravidelná v Brně při růz-
ných společenských akcích za Město Slavkov.
Jsem také trenérkou aerobiku a 2x v týdnu se
scházím v hale se ženami různého věku.
• Jaké máš zázemí ke své náročné práci v tělový-
chově?

V září nastoupím po mateřské dovolené do
školy. Mám kombinaci M–Z na II. stupeň, takže
při dvou dětech by to bylo náročné skloubit škol-
ku, domácnost, školu a tělovýchovnou aktivitu,
proto mi pomáhá celá rodina. Chtěla bych jim za
to moc poděkovat.

Sám vím, jak je práce v tělovýchově náročná,
přeji ti do ní hodně úspěchů, silné nervy o hlav-
ně pevné zdraví.“ Za rozhovor děkuji.

Mgr. Alois Rotrekl

Nejmlad‰í sportovní oddíl ve Slavkovû u Brna

KrouÏek angliãtiny pro nejmen‰í
Již téměř rok si hrajeme s angličtinou.

Scházíme se každé pondělí a naše hodina uběh-
ne velmi rychle. Kroužek navštěvuje 12 dětí ve
věku 5–7 let. Všechny poctivě plní domácí úko-
ly a doma poslouchají anglické písničky a říkad-
la. Brzy dokončíme svou první učebnici „Zig
Zag Islands“ a myslíme si, že už ledacos známe.
Proto jsme na pondělí 21. února pozvali své ro-
diče a přátelé, aby se přišli podívat, jak se učíme
hrou. Vzhledem k tomu, že se naše představení
uskuteční až po uzávěrce tohoto čísla, více se
snad dozvíte příště. Mgr. Eva Ptáčková
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V úterý 8. února 2005 nastal
důležitý den pro slavkovské před-
školáky. Konal se totiž zápis do
prvních tříd.

Na Tyršovce byl pro budoucí prvňáčky při-
chystán pestrý program. Po úvodním přivítání
paní učitelky M. Žurmanové patřil jeho začátek
pěveckému sboru pod vedením p. učitele M.
Korbičky. Děti příjemně naladil vtipnými písnič-
kami. Poté členky kroužku aerobicu ze 3. třídy
s chutí zacvičily rozkošnou sestavu na motivy
známé písničky Holky z naší školky. Paní učitel-
ka I. Majárková byla s jejich vystoupením spo-
kojená, protože děvčata sklidila velký potlesk.
V závěru skladby zapojila do tancování i před-
školáčky. Ti si ani nestačili vydechnout a hned je
obklopily cvičenky a připevnily jim památeční
stužku. V další části programu vystoupili s krát-
kou upoutávkou malí debrujáři. Současně budou-
cí prvňáčky pozvali po skončení zápisu do
Debrujárské dílny. Děti se pak rozešly do tříd, kde

Zprávy ze Z· Tyr‰ova
Ples školy

V sobotu 12. února se po dvouleté přestávce
konal již tradiční ples Základní školy Tyršova.
K tanci a poslechu hrála Panorama z Vyškova.
Průběh plesu okořenila děvčata ze ZUŠ
F. France pod vedením paní učitelky Lenky
Krahulové svým krásným tanečním vystoupe-
ním. Špatné počasí způsobilo, že zhruba tři ho-
diny nám nesvítilo světlo v malém sále a v pří-
sálí. Zpočátku nepříjemně vypadající situace se
díky pohotovosti personálu restaurace
Bonaparte změnila na pohodový večer při svíč-
kách. Očekávané losování tomboly proběhlo
okolo půl dvanácté. Ceny do tomboly věnovali
slavkovští podnikatelé a rodiče našich žáků
buď formou ceny, nebo peněžního daru. Takže
bylo o co losovat. Šťastní výherci si pak mohli
odnést televizor, autorádio, satelitní přijímač,
kolo, mikrovlnnou troubu, věž, CD přehrávač
a další hodnotné ceny. Hosté se na našem plese
bavili až do půl třetí. Poděkování patří všem,
kteří se podíleli na přípravě plesu a jeho průbě-
hu, a dále všem, kteří přispěli do tomboly.
Výtěžek z plesu bude příjmem Klubu přátel
školy a bude použit pro naše žáky.

(Viz fotoreportáž na straně 2)

Soutěže a olympiády
Od ledna se začínají rozbíhat okresní kola

soutěží a olympiád. I žáci naší školy se jich
pravidelně zúčastňují. Jejich výsledky bývají
na velmi dobré úrovni. Takže do uzavírky to-
hoto čísla zpravodaje jsme stihli tyto výsledky:

Konverzace v německém jazyce
Účastnily se žákyně ze 7. a 8. ročníku.

Dobře si vedla Veronika Gecová ze sedmého
ročníku, která, přestože se účastnila takové
soutěže poprvé, skončila celkově mezi žáky
okresu Vyškov na čtvrtém místě.

Matematická olympiáda
Vynikajícího úspěchu dosáhl žák naší devá-

té třídy Martin Šujan, který vyřešil všechny
příklady okresního kola matematické olympiá-
dy. Dokonce jedno jeho řešení bylo na takové
úrovni, že o Martina projevili zájem z matema-
tického gymnázia v Brně. Martinovi blahopře-
jeme a budeme mu držet palce, aby uspěl
i v krajském kole 22. března.

První stupeň
I naši nejmenší nelení a dostávají možnost si

zasoutěžit. A tak pro ně naše paní učitelky jako
každým rokem připravily sportovní soutěže.
Velký zájem byl o vybíjenou. Turnaj se po do-
hodě s žáky uskutečnil v den, kdy dostali svá
pololetní vysvědčení. Všichni bojovali hrdinně
a nechali na hřišti mnoho sil. Odměna čekala
na všechny. Na vítěze i poražené.

Další disciplínou, ve které žáci soutěžili,
jsou přeskoky přes švihadlo. Opět se soutěžilo
s velkým nadšením. Ti nejlepší umí za jednu
minutu švihadlo přeskočit celkem 121krát.

Vladimír Soukop 

Tak jako každý rok, i letos se zúčastnilo 50
našich žáků ze sedmých tříd zimního lyžařského
výcvikového kurzu v rekreačním středisku
Rališka v Horní Bečvě. Počasí v lednu vypadalo
spíše na jaro, takže učitelé i děti s obavami sle-
dovali každý den rtuť teploměru, zda si dá říct
a zda konečně zamíří pod bod mrazu. Den od-
jezdu se blížil a „paní zima“ se naštěstí ukázala
se sněhem i s pořádným mrazem.

25 dětí z 1. turnusu (29. 1.–5. 2.) okusilo pra-
vou beskydskou zimu, kdy chumelilo a chumeli-
lo a za čtyři dny napadlo cca 60 cm sněhu. Pády

na lyžích byly pak jak do měkounké peřiny.
Druhý turnus (5.–12. 2.), též s 25 dětmi, se téměř
celý týden těšil ze sluníčka, modré oblohy a ji-
skřivého sněhu. Zárukou kvality výcviku byli
naši tělocvikáři, p. uč. Bauer a p. uč. Žižlavský,
o zdraví pečovali paní uč. Lónová a p. Zukal.

Ovšem nejen lyžování, ale i vycházky zasně-
ženou krajinou, přednášky o horách, společenské
večery s hrami, karneval a diskotéky nechyběly
v programu kurzu. Takže nakonec kromě základů
lyžování určitě v každém z nás zůstala vzpomín-
ka na pěkně prožitý týden. (MiL)

Lyžařský výcvikový kurz v Horní Bečvě

Zápis do 1. třídy na ZŠ Tyršova

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 21.
března. 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 člán-
ky zaslané e-mailem, popř. dodané na disketě. (red)P
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• SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ STROM
SLAVKOVA

Víte ve svém bydlišti o zajímavě rostlém,
krásném stromě? Napište nám o něm: 

Přihláška: jméno a příjmení, adresa, telefon,
stručný popis umístění stromu, popř. náčrt nebo
mapka, druh stromu – pokud ho přihlašující do-
káže určit.

Vylosování a ocenění: 3 vítězné tipy budou
odměněny věcnými cenami bude na výstavě
Zahradních dny 30. 4. až 1. 5. 2005

Přihlášené tipy na nejkrásnější strom zasílejte
nebo předejte na odbor ŽP, Městský úřad
Slavkov u Brna, Palackého nám. 260, 684 01
Slavkov u Brna do 15. dubna 2005. Zveřejnění
výsledků soutěže a fotografie bude také v červ-
novém Zpravodaji.

• SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ ZÁKOUTÍ
SLAVKOVA

Víte ve svém bydlišti o zajímavém zákoutí, kte-
ré má své osobité kouzlo? Napište nám o něm: 

Přihláška: jméno a příjmení, adresa, telefon,
stručný popis umístění, popř. foto, náčrt nebo
mapka.

Vylosování a ocenění: 3 vítězné tipy budou
odměněny věcnými cenami bude na výstavě
Zahradní dny 30. 4.–1. 5. 2005. Přihlášené tipy
na nejkrásnější zákoutí zasílejte nebo předejte na
odbor ŽP, MěÚ Slavkov u Brna, Palackého nám.
260, 684 01 Slavkov u Brna do 15. dubna 2005.
Zveřejnění výsledků soutěže a fotografie budou
v červnovém Zpravodaji.

• SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝSADBU
TRUHLÍKŮ ZA OKNY SLAVKOVA.

Líbí se vám výsadba truhlíků za okny, kte-
ré dotváří estetický vzhled budovy? Napište
nám o něm: 

Přihláška: jméno a příjmení, adresa, telefon,
stručný popis umístění, popř. foto.

Vylosování a ocenění: 3 vítězní majitelé vý-
sadby truhlíků budou odměněni věcnými cenami
na Zahradních dnech 2006.

Přihlášené tipy na nejkrásnější výsadbu truhlí-
ků zasílejte nebo předejte na odbor ŽP, MěÚ
Slavkov u Brna, Palackého nám. 260, 684 01
Slavkov u Brna do 15. října 2005. Zveřejnění
výsledků soutěže a fotografie budou ve
Zpravodaji.

• SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ PŘEDZA-
HRÁDKU SLAVKOVA.

Chodíte kolem krásně a vkusně osázené
předzahrádky, kde je po celý rok co k vidění?
Napište nám o ní: 

Přihláška: jméno a příjmení, adresa, telefon,
stručný popis umístění, popř. foto.

Vylosování a ocenění: 3 vítězní majitelé před-
zahrádek budou odměněni věcnými cenami na
Zahradních dnech 14. a 15. 5. 2006.

Přihlášené tipy na nejkrásnější předzahrádku
zasílejte nebo předejte na odbor ŽP, MěÚ
Slavkov u Brna, Palackého nám. 260, 684 01
Slavkov u Brna do 15. října 2005. Zveřejnění
výsledků soutěže a fotografie budou ve
Zpravodaji. pn, mz

Mûsto Slavkov u Brna vyhla‰uje soutûÏ

učitelkám předvedly, co všechno
umí. Kreslily postavu, prokazova-
ly matematické znalosti, předná-
šely nebo zpívaly. Všichni byli

moc šikovní a bezprostřední.
A to ještě nebylo všechno. V Debrujárské dílně

naše budoucí žáčky čekalo překvapení. Členové
Klubu malých debrujárů jim předvedli řadu zají-
mavých pokusů, připravili pro ně zajímavé hlavo-
lamy a nainstalovali výstavku výrobků. V dílně
dlouho vládl čilý ruch. Děti si zkoušely pokusy,
řešily hlavolamy a prohlížely si se zájmem, co je-
jich starší kamarádi dokáží vyrobit z odpadového
materiálu nebo z těsta. Spokojení předškoláci si
odnášeli nové zážitky, diplomy a sladké odměny.

Naši milí budoucí prvňáčci, přejeme vám,
abyste v naší škole byli spokojeni. Vaše třídní uči-
telka M. Žurmanová se na vás moc těší.

Závěrem bych chtěla poděkovat pedagogům
i dětem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci
zdařilého zápisu. O. Zehnálková
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V sobotu 12. února proběhlo pod záštitou
Domu dětí a mládeže ve Slavkově u Brna
„Valentýnské cvičení“. Akce s tímto názvem
v sobě ukrývala 3 hodiny aerobního cvičení
s profesionálními instruktory. Všechny, které
neodradila brzká ranní hodina i nepřízeň poča-
sí, čekalo zcela jistě zajímavé dopoledne.
Zúčastnění měli možnost vyzkoušet si různé
formy aerobiku. Určitě se pobavili při double
aerobiku s Ivou a Danielou, při kterém se cvi-
čilo ve dvojích. Vydechnout jim nedal ani host

Na pozvání trenérky basketbalu DDM
Slavkov Mgr. Jitky Klaškové přijela vzácná
návštěva. Trénink našich basketbalistů navští-
vily hráčky ligového družstva Gambrinus
Brno, členky reprezentačního družstva ČR na
OH v Athénách – Hana Machová a Zuzana
Žirková.

Sportovní hala ISŠ nestačila svou kapacitou
náporu dětí a jejich rodičů, kteří se přišli podí-

Valentýnský aerobik
dne – Zuzka Kučerová se svým dance aerobi-
cem. Při závěrečném bodystylingu s Evou
Hemalovou si všichni jen potvrdili, že mají
skvělou výdrž. Doufáme, že vyznavačů tohoto
sportu bude i nadále přibývat a rádi vás uvidí-
me na další podobné akci. 

Cvičení s Ivou je vždy v úterý v tělocvičně
ISŠ od 19 do 20 h a nově i ve středu v tělo-
cvičně ZŠ Tyršova opět od 19 do 20 hod. 

Přijďte si zacvičit, těší se na vás
Iva Majárková

vat na naše ligové hráčky.Ty se hned aktivně
zapojily do tréninku basketbalových oddílů
DDM Slavkov. Svým kamarádským vystupo-
váním a ochotou poradit si rychle získaly sym-
patie mladých hráčů a hráček. Profesionálně
zodpověděly na spoustu dotazů a přímo během
hry upozorňovaly děti na některé chyby v bas-
ketbalových dovednostech.

Věříme, že se podobnou akci podaří v bu-
doucnu zopakovat a také doufáme, že nás naše
ligové hráčky opět navštíví. Pozvali jsme je na
letní basketbalový kemp v Kosově u Zábřehu.
Ten se bude letos konat v termínu od 13.
8.–21. 8. 2005 a zúčastní se ho mladí basket-
balisté ze Slavkova, Vyškova, Kyjova a Žďáru
nad Sázavou.

Oběma reprezentantkám děkujeme, že si
i ve svém nabitém programu udělaly čas na
mládež. Přejeme jim i našim malým hráčům
hodně sportovních úspěchů pod vysokými
koši! Kolektiv DDM

Naše olympioničky ve Slavkově
na tréninku basketbalu DDM

Klub důchodců informuje
Výstavka ručních prací se bude konat 11.

a 12. března v Domě s pečovatelskou služ-
bou (penzion). Ruční práce můžete přinést
v úterý 8. března a ve středu 9. března vždy
od 10 do 12 h a od 18 do 19 hodin.

Věříme, že tak jako před Vánocemi, tak
i před Velikonocemi se sejde hodně ručních
prací a výstavka se bude líbit.

Anděla Zemanová

Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna
pořádá

Kde? Velký sál restaurace BONAPARTE
Kdy? Neděle 6. března 2005 od 14 hodin.

Disko hudba – Tombola – Občerstvení
Vstupné: maska 20 Kč, bez masky 25 Kč.

Hip hop show
Přední česká taneční skupina EGO ve spoluprá-

ci se ZŠ Komenského nám. Slavkov u Brna pořá-
dá 5. března ve sportovní hale ZŠ 4. kolo
Mistrovství ČR v hiphopových disciplínách. Začá-
tek soutěže je v 10 h, předpokládaný začátek finá-
le 17 h. Všechny vás srdečně zveme na vrcholovou
taneční soutěž za účasti mistrů světa i Evropy dět-
ské, juniorské i dospělé kategorie. zšk

Ředitelství Speciálních škol ve Slavkově vás
zve na Den otevřených dveří, který se koná ve
čtvrtek 10. března od 14 do 17 hodin.

Čím se pochlubíme? Práce žáků a učitelů.
Výstavka velikonoční. Představení učebnic,
výukových programů a speciálně pedagogic-
kých pomůcek. Vybavení učeben – cvičná ku-
chyň, počítačová učebna a dílny. 

Na vaši návštěvu se těší kolektiv Speciálních
škol ve Slavkově u Brna.

Pozvánka



2/2005SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ10

Církev adventistů s.d. se schází ve Slavkově
u Brna k sobotním bohoslužbám, které probíha-
jí vždy ve dvou částech. V 9 hodin začíná studium
Bible (Dějiny našeho vykoupení) a v 10.30 h ná-
sleduje kázání. V březnu vás zveme na soboty 5.,
12. a 26. 3. do domu Církve husitské (CČSH) na
Jiráskově ulici č. 959 (vedle Hasičské zbrojnice).

Ze společného studia – Co říká Bible o přá-
telství (2). I když jsou přátelství mezi lidmi důle-
žitá, nikdy bychom se na ně neměli spoléhat sto-
procentně. Přátelé jsou také jen lidé a může se
stát, že se v nich časem zklameme, podobně jako
se někdo jiný může zklamat v nás. To je důvod,
proč naším nejlepším Přítelem, kterému můžeme
bezvýhradně důvěřovat, má být Pán Bůh. V Bibli
je psáno: „Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat
v člověka, lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat
v knížata.“ (Žalm 118,8-9) Boha můžeme poznat
důvěrně prostřednictvím Ježíše Krista. On sám
řekl: „Už vás nenazývám služebníky, … Nazval
jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat
všechno, co jsem slyšel od svého Otce.“ (Jan
15,15); „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo po-
loží život za své přátele. Vy jste moji přátelé, činí-
te-li, co vám přikazuji.“ (Jan 15,13-14). A své
přátelství k nám dokázal svou smrtí na kříži.

Bližší informace na tel.: 732 974 007 (kazatel
Jakub Chládek), www.casd.cz. (ch)

Jako je advent úvodem k vánoční zvěsti, tak je
období postu (v němž se nyní nacházíme) úvo-

dem ke zvěsti velikonoční.
Postí se dnes lidé? Mají tuto potřebu?

Můžeme nalézt asi čtyři důvody k půstu osobní-
mu (o tom společenském až závěrem tohoto za-
myšlení); jsou to pohnutky: hygienické (zdravot-
ní), psychologické, sociální a náboženské. Ke
každé z nich si řekněme pár slov. 

Nejčastěji známe hygienický, vnucený nám
půst coby pacienti s nařízenou dietou v nemocni-
ci, např. před vyšetřením, před operací. Dlužno
dodat, že půst spolu s horečkou (do přiměřené
výše) patří mezi staré a jednoduché léčebné meto-
dy. Jsou známé případy úspěšné léčby i některých
těžkých nemocí pomocí bylinných čajů a čer-
stvých zeleninových šťáv, za současného vypuště-
ní tuhé stravy…

Psychologickou příčinou zdržení
se příjmu stravy, pro nechuť k jídlu,
je např. úmrtí v rodině. Pozůstalí nevaří. Tento
výraz smutku se udržel dodnes na vesnici v jižní
Itálii, kde truchlícím pozůstalým přinášejí jídlo
sousedé. 

Půst lze vnímat jako konec jednoho způsobu
(období) života, ale současně i počátek života no-
vého, jiného. Tím se dostáváme k sociálním, spo-
lečenským důvodům zdržení se příjmu potravy.
Např. u některých národů je uloženo nevěstě po-
stít se v domě otcovském, tj. v jídlech, na která
byla zvyklá, než začne přijímat pokrmy v domově
novém, v domě ženichově. Toto mezidobí není
výrazem smutku, ale očekávání. Co říci k nábo-
ženským důvodům postu? I tyto praktiky byly
součástí přípravy proroků (viz Kristových 40
dnů na poušti, po Jeho křtu v Jordánu) na jejich
nové, životní poslání. Protože mniši za andělský
pokrm považovali konání Boží vůle, nečinilo jim
potíž omezit své životní potřeby (jídlo a spánek)
na minimum. Podobně poustevníci byli, po léta,
živi z kousku chleba, zeleniny a trochy vody den-
ně. Ano, jistě můžete namítnout, že nemáte am-
bice být mnichy či poustevníky, že máte např. ža-
ludeční vředy, a proto půst není nic pro vás. Avšak
každý z nás může na čas, a do jisté míry, omezit
sortiment i objem přijímané stravy. Např. omezit

počet jídel za den, jíst jen jedenkrát denně dosyta.
Další varianty můžete vymyslet sami, jen to chce
mít motivaci k sebeomezení - v tomto příp. v jíd-
le – třeba ze solidarity s, právě dnes, hladovějící-
mi ve světě; z vděčnosti Kristovi za Jeho oběť pro
naši záchranu…

Latinské slovo „studium“ značící česky „sna-
hu, horlivost, píli, úsilí, touhu, zájem“, se jistě
lépe prakticky uskutečňuje ve střídmosti než v sy-
tosti, v duchu známého úsloví: „Dobrý student je
student napůl hladový“. Ostatně, je známo, že
i náš král Karel IV. se dva dny postil před vla-
dařsky důležitými jednáními, aby měl jiskrnou
a bystrou mysl. A jsme-li u politiky, správy státu,
není od věci naznačit – již tolikrát zmiňovaný –
problém ohleduplnějšího vztahu k životnímu
prostředí. Nenásobit věci nad jejich nejnutnější

míru, znamená nespotřebovávat více
(jídla, surovin, energie) než musíme.
Např. v otázce osobní dopravy: je-li

možno, raději pojedu vlakem či autobusem než
osobním autem. Aneb spíše trochu askeze než hé-
donismu. Toliko poznámka k „postu“ kolektiv-
nímu, národnímu či nadnárodnímu. 

Abychom nacházeli nejenom ve výše zmíně-
ných otázkách tu správnou míru, můžeme o to
prosit spolu s Františkem z Assisi: „Bože, dej mi
sílu změnit to, co je změnitelné, daruj mi trpěli-
vost snášet co je nezměnitelné, a dej mi i moud-
rost obojí od sebe rozlišit.“ 

Úspěšný, výše nás „posouvající“ půst (v růz-
ných podobách), vám přeje

Milan Vostřel, farář CČSH 
(Chcete-li, můžeme se setkat na faře CČSH ve

Slavkově při bohoslužbách – 1., 3. a 5. neděli
v měsíci v 8.30 h, při biblických hodinách – 2.
středa v měsíci v 17 h., mimo hl. prázdniny; ane-
bo i jinde, po vzájemné domluvě.) Přijměte po-
zvání na Výtvarné řádění dětí rozmanitými tech-
nikami (i doprovázející dospěláci mohou
spolutvořit), v pátek 4. března 2005, od 16 hod.
na faře Církve československé husitské ve
Slavkově u B. Vezměte s sebou chuť k dílu (vý-
tvarné potřeby na vás čekají na místě) a na sebe to,
co snese umazání. Na setkání s vámi se těší a za
spolupráci děkuje M. Vostřel, farář CČSH

Mnozí lidé se domnívají, že být věřícím zna-
mená jen chodit do kostela a dodržovat určitá
pravidla víry. Zastrašování křesťanů v minulých
desetiletích a zákazy činnosti církve zatlačily
život věřících do kostelů a na veřejnosti se ne-
smělo nic pořádat. Život katolických křesťanů
sdružených ve famosti se však v dnešní době
netýká pouze účasti na bohoslužbě, ale postup-
ně se rozvíjí v mnoha směrech.

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle letos vyhlá-
sil Rok farnosti s motem „Farnost – místo pro
každého“. Bude to pro nás příležitost nahléd-
nout do života naší farnosti, nechat se inspirovat
a obohatit. Farnost není na prvním místě úze-
mím s kostelem, ale vytváří ji především věřící
lidé, žijící spolu sdílením víry a budováním me-
zilidských vztahů. Farnost je totiž tvořena pest-
rým společenstvím křesťanů, mezi které patří
děti, mládež, dospělí, staří, rodiny i jednotlivci,
křesťané družní i samotářští, lidé v očích dru-
hých dobří i méně dobří – tedy společenství ve-
lice různorodé, někdy až protikladné. Každý
má svou vlastní životní cestu, ale všichni se
snaží směřovat k jednomu cíli.

Ve farním kalendáři jsou
na rok 2005 připravené
akce, které mají zvýraznit
prožití tohoto roku.
Slavkovská farnost patří do
brněnské diecéze, proto bu-
deme 7. dubna putovat na
pouť do brněnské katedrály, sídla našeho biskupa.
Dosud není nikde zaznamenáno, že by se naše
farnost shromáždila se svým farářem ke slavení
bohoslužby kolem oltáře v brněnské katedrále.
V květnu plánujeme pěší pouť do nejbližšího vět-
šího mariánského poutního místa, do Žarošic.
Znovu objevujeme pěší putování jako formu spo-
lečné modlitby. Vrcholnou slavností farnosti
v rámci celosvětového Roku Eucharistie bude
slavnost Božího Těla v neděli 29. května, při kte-
ré se shromáždí také věřící z Němčan, Hodějic
a Heršpic, patřící do slavkovské farnosti. V srpnu
chceme uskutečnit neobvyklý nápad – pro zájem-
ce připravujeme Farní dovolenou v chatkovém tá-
boře v Račicích. Rok farnosti vyvrcholí na pod-
zim 8. a 9. října Dnem farnosti, který bude
příležitostí k představení farních aktivit a skupin,
ale také k vzájemnému setkání a obohacení.

Za římskokatolickou farnost
P. Milan Vavro, farář

Rok farnosti 2005 Program fiímskokatolické farnosti
Náv‰tûvy nemocn˘ch, ãtvrtek 3. 3. a pátek 4. 3. do-

poledne
První pátek, Slavkov 4. 3. v 17.00 zpovûì, po m‰i

adorace do 19.30 h
M‰e sv. v penzionu, ãtvrtek 10. 3. v 8.00 (pfiede m‰í

sv. zpovûì)
Starozákonní veãefie, pátek 11. 3. farní sál 19.00 h
Setkání rodin, nedûle 13. 3. farní sál 15.00
Kvûtn˘ pátek na Lutr‰téku, 18. 3. v 16.00 kfiíÏová

cesta, m‰e sv.
Slavnost sv. Josefa, m‰e sv., sobota 19. 3. v 8.00

farní kostel
Diecézní setkání mládeÏe s biskupem, sobota

19.3. katedrála Brno
KfiíÏová cesta na Urbánek, kvûtná nedûle 20. 3.

v 15.00 h od sv. Jana.
Zpovûdní dny pfied velikonocemi, pondûlí a úter˘

21. a 22. 3. farní kostel 17–19.00 h
VELIKONOâNÍ BOHOSLUÎBY V KOSTELE:
Zelen˘ ãtvrtek 24. 3. v 18.00, m‰e sv. na památku

Veãefie Pánû, adorace
Velk˘ pátek 25.3. v 18.00 obfiady uctívání sv. kfiíÏe
KfiíÏová cesta mûstem na Velk˘ pátek 25. 3. ve

21.00, následuje noãní bdûní
Velikonoãní vigilie 26. 3. ve 20.30
Slavnost Zmrtv˘chvstání Pánû, nedûle 27. 3. m‰e

sv. v 8.00 a 18.00, sbírka na opravy
Velikonoãní pondûlí, 28. 3. m‰e sv. v 8.00 h.

Velikonoční bohoslužba CČSH ve
Slavkově u Brna se koná v pondělí 28. břez-
na 2005, od 8.30 hod.

O půstu

Pfiedná‰ky pro vefiejnost v sále 
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 16.15 hod.
6. 3. Jak získáme útûchu ve v‰ech sv˘ch souÏe-

ních?
13. 3. Dívejme se na mladé z Jehovova stanoviska
20. 3. Sjezd v Bludovicích (1 den)
24. 3. 18.30 hod., Celosvûtová vzpomínka na

JeÏí‰ovu smrt
27. 2. Celosvûtové spoleãenství bratrÛ zachránûno

z katastrofy
Pfiístupné vefiejnosti, vstup voln˘ – jste srdeãnû zváni.

Z Církve adventistÛ sedmého dne
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RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í
Vzpomínka

Dne 25. února 2005 jsme vzpomněli sedmého smutného výročí, kdy nás
navždy opustila naše drahá maminka, babička a prababička, paní

ANNA HLOŽKOVÁ
ze Slavkova

Kdo jste ji znali, věnujte prosím tichou vzpomínku.
Vzpomínají dcery s rodinami a syn.

Vzpomínka
Těžké je každé loučení, když drahý z očí schází, nejtěžší však to poslední,
když zpátky nepřichází. Tu zůstanou jen vzpomínky, mnohdy i slza spadne,

láska však k tobě, tatínku, nikdy neuvadne.
Dne 19. února 2005 uplynuly 2 roky naplněné smutkem a bolestí

od chvíle, kdy navždy odešel od všeho, co tak miloval,
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

FRANTIŠEK SLANINA
Za tichou vzpomínku děkují manželka Jiřina, dcera Eva a syn

František s rodinami.

Vzpomínka
Dne 3. března 2005 uplyne 20 let, co nás navždy opustil pan

JOSEF HORÁK
ze Slavkova u Brna

Za tichou vzpomínku všem, kdo ho znali, děkuje manželka
a synové s rodinami.

Opustili nás
Josefa Šmehlíková (84) 15. 1.
Jakub Gargoš (95) 25. 1.
Jaroslav Cipar (52) 26. 1.
Karel Čech (81) 5. 2.
Jarmila Fialová (56) 6. 2.
Jan Barteska (74) 8. 2.

Rodinná oznámení přijímáme v redakci Slavkovského zpravodaje v budově Telecomu na ul.
Hradební 1441 od pondělí do pátku v době 8–12 a 13–17 hodin. Cena za zveřejnění je 60 Kč.

V sobotu 19. února 2005 se hrál
v Brankovicích Moravský pohár čtyřčlenných
družstev v šachu mladých, narozených r.
1987 a mladších. Hrálo se švýcarským způso-
bem na 7 kol, hracím tempem 2x 20 minut na
jednu partii.

Zúčastnilo se 17 družstev různé výkonnos-
ti. Nejsilnější SK SSŠ St. Město A s ∅ ELO
1928, nejslabší ŠK Veselí nad Moravou H s ∅
ELO 1100. Družstvo DDM Slavkov u Brna
bylo s ∅ ELO 1100 nasazeno na 15. místě. 

Malé vysvětlení: úplný začátečník má vý-
konnostní koeficient ELO 1000, nejsilnější
šachista světa Gari Kasparov má ELO 2813.
Nejvyšší ELO na turnaji v Brankovicích 2133
měl Jakub Užičář z družstva Veselí n. Mor. A.

Družstvo DDM Slavkov reprezentovali dva
současní členové šachového kroužku Jana
Pilátová (1991) a Jakub Koukal (1992), oba
žáci 7. třídy ZDŠ Komenského náměstí a dva
bývalí členové Ondřej Hejdušek (1988)
a Michal Merta (1987), oba studenti středních
škol.

Protože jsme na takový turnaj jeli poprvé,
bylo naším skromným přánín umístit se aspoň
na předposledním místě. Výsledkem dobré
hry však bylo velmi příjemné překvapení –
umístění na 7. místě, hned za zavedenými li-
govými družstvy mládeže. Parafrázujíce vel-
kého Caesara, můžeme konstatovat: přišli
jsme, viděli jsme a uspěli jsme. Poněvadž po-
čet družstev byl lichý, vylosoval nám počítač
ve 2. kole volno. Odehráli jsme tedy 6 zápa-
sů.

Jak hráli jednotliví hráči. Na 1. šachovnici
Ondra Hejdušek 3 body, na 2. šach. Jakub
Koukal 2 body, na 3. šach. Jana Pilátová 3
body a na 4. šach. Michal Merta 2,5 bodu (ví-

tězství 1 bod, remis 0,5 bodu). Už se těšíme
na příští ročník.

Na závěr něco propagace. O morálně-vol-
ních vlastnostech výkonnostního šachisty
jsme na stránkách zpravodaje už psali. Ale ša-
chista se potřebuje na zápas dopravit, a sice
v určený den a hodinu. Nemůžeme postavit
více družstev pro soutěže, protože veškerá
doprava visí na dvou dobrovolnících, kteří
tím pádem nesmějí onemocnět. Kdyby nám
někdo sponzoroval dopravu, to by byla jiná.
Najde se nějaká firma? Budeme se těšit!

Ing. Miroslav Merta

Mladí slavkov‰tí ‰achisté dali o sobû vûdût!
Tanečnice XXL zvedaly
návštěvníky ze sedadel

Jako v jiném světě jsme se ocitli při ná-
vštěvě Kulturního domu v Bošovicích na
masopustní veselici. Excelovala zde skupina
nadšených místních dobrovolníků v kostý-
mech se scénkami, které by mohli různí GO-
GO a Novotní šou na Nově jenom závidět.

Skvělé nápady, humor, ale i sžíravá kriti-
ka. Hosty večera byly břišní tanečnice br-
něnského seskupení Rachatlukum, resp. její
část s přiléhavým názvem XXL, které svým
vystoupením získaly bouřlivé ovace návštěv-
níků. A závěrečné pochovávání basy s provo-
láváním šitým na míru Bošovickým bylo
také úžasné. red.

Ve středu 26. ledna se Slavkovem pře-
hnala silná vichřice. Jedním z viditelných
následků byla zlomená věžička na budově
Společenského domu. Druhý den byla ha-
siči odstraněna, aby v případě pádu ne-
ohrozila kolemjdoucí. red.

Vichřice řádila
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KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  bbřřeezzeenn  22000055
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

1. 3. 18.00 kult. Koncert posluchaãÛ konzervatofie sál ZU· Fr. France ZU· Fr. France
5. 3. 10.00 sport Hip hop show – IV. roãník mistrovství âR, finále v 17 hod. tûlocviãna Z· Komenského Z· Komenského
5. a 12. 3. 10.00–16.00 sport Zimní stfielecká liga Zámecká stfielnice SSK 0750 E-com
6. 3. 14.00 spol. Dûtsk˘ karneval – vstupné: maska 20 Kã, ostatní: 25 Kã velk˘ sál Bonaparte DDM 

13. 3. 13.30 kult. Zájezd do divadla na pohádku „O Majolence“. Cena: 80 Kã (doprava + vstupné). Odjezd ve 13.30 hod. od kostela Divadlo Radost v Brnû DDM
14.–18. 3. 8.00–16.00 spol. Jarní prázdniny s DDM dennû od 8.00 do 16.00 hod., poplatek 50 Kã, strava – pfiesnídávka, obûd, svaãina DDM DDM
20. 3. 10.00–16.00 sport Finále zimní stfielecké ligy Zámecká stfielnice SSK 0750 E-com 
22. 3. 14.00 spol. Pfiedná‰ka MUDr. Markéty Klime‰ové na téma: Diabetická neuropatie Zasedací místnost MûÚ ÚO Svazu diabetikÛ âR
24. a 25. 3. 9.00–13.00 spol. Velikonoãní prázdniny s DDM, âtvrteãní program – zdobení vajíãek, s sebou: pfiezÛvky, tfii vyfouklá vejce, svaãinku. DDM DDM

Páteãní program – velikonoãní zábavn˘ program, s sebou: pfiezÛvky a svaãinku, denní vstupné 20 Kã
V˘stavy
8. 3.–25. 3. v˘st. V˘stava velikonoãních kraslic – kaÏd˘ den od 9.00–16.00 hod., vstup zdarma DDM DDM

31. 3.–13. 11. Kuriozity, karikatury a zajímavosti Zámek Slavkov Historické muzeum
31. 3.–3. 12. Pohlednice z depozitáfiÛ Zámek Slavkov Historické muzeum
31. 3.–3. 12. Repliky historick˘ch zbraní Zámek Slavkov Historické muzeum

Naši kalousi
V početném zastoupení našich sov, nočních

dravců, jsou kalousi zastoupeni dvěma druhy. Je
to kalous ušatý a kalous pustovka. 

Kalousi pustovky jsou u nás mno-
hem vzácnější, mají světlejší zbarvení,
kratší, v přírodě neviditelná péřová
ouška. Na rozdíl od kalousů ušatých
zdržují se nejčastěji na zemi i ve sku-
pinách. Objevují se invazně v letech
s dostatkem myší a často u nás i vy-
hnízdí. Jejich hnízdění na zemi bývá
posunuto až do počátků zimy. 

Počet hnízdících a hlavně u nás zi-
mujících kalousů ušatých se stále mír-
ně zvyšuje. Stávají se zajímavým oži-
vením naší zimní přírody. I početnému
hejnu kalousů vyhovuje i malá skupina vyšších
jehličnatých stromů i na frekventovaných mís-
tech, které jim skýtají možnost úkrytu hlavně
přes den, za soumraku se rozlétají za kořistí. Již
řadu let jim k úkrytu slouží dvě vysoké douglas-
ky tisolisté před poliklinikou a v zámeckém par-
ku dva husté stromy zeravů obrovských na sever-
ní straně zámku. Zimuje tam až desítky kalousů
ušatých. Odtud rádi zalétají do míst s vyšší trav-
ní pokrývkou na golfovém hřišti, kde loví hlavně
drobné hlodavce, hraboše polní. Stanoviště sov
se prozradí zpravidla podle jejich vývržků z vo-
lete, které obsahují nestravitelné části potravy.

Rozborem vývržků se snadno určuje jejich ko-
řist. 

Je známo, že u sov je velká závislost hnízdění
na dostatku potravy. Často jde o pozd-
ní hnízdění nebo naopak časné již kon-
cem měsíce února. Podle dostupných
pramenů byl nejčasnější počátek hníz-
dění zaznamenán v poslední dekádě
ledna v roce 1965. 

Velký zájem ornitologů i veřejnosti
vzbudil nález živého mláděte kalouse
ušatého v prachovém peří na zemi pod
jírovcem naproti polikliniky již 4. úno-
ra. Sovy v této době vyhnízdily ve
stromové dutině. Ještě nevzletná mlá-
ďata zpravidla opouští hnízdo a rodiče
je dokrmují v koruně stromu. V příro-

dě v tuto dobu mláďata mají malou šanci na pře-
žití. Dvě mláďata byla odchycena, okroužkována
a dána do péče zkušenému sokolníkovi na do-
chování, aby mohla být příchodem jarního poča-
sí opět vypuštěna do volné přírody. Zbylá tři mlá-
ďata dokrmována svými rodiči přečkala volně
v koruně jírovce a blízkých jedlí silné noční mra-
zy a snad i následný vytrvalý déšť i námrazy. 

Mláďata v chovné stanici v Nížkovicích ochot-
ně přijímají potravu a dělají pokroky i v létání.
Vyhnízdění kalousů ušatých v tuto roční dobu je
unikátní a nebylo v naší přírodě dosud zazname-
náno. M. Hrabovský

Pokud právě pospícháte, hlavu plnou starostí
– odložte čtení na klidnější dobu. Udělejte si po-
hodlí a vychutnejte přítomný okamžik.

A teď si to představte: stojíte na louce mezi
stromy, provedete několik pomalých pohybů
a ocitnete se mimo prostor a čas… to není scéna
z příběhu fantasy, ale vážně míněné pozvání:
zkuste s námi cvičit Tai Chi!

Tai Chi je stará forma bojového umění, po-
cházející z Číny. Jako účinné bojové umění bylo
a je výsadou malého počtu těch, kteří mohou
cvičení věnovat významný kus života. Avšak Tai
Chi, jako harmonizace, meditace v pohybu
a zdravotní cvičení, nevyžaduje žádné zvláštní
nasazení sil a je dostupné prakticky všem.

Pohyby jsou měkce vedeny po křivkách, jako
tekoucí voda nebo plující oblaka. Cvičit může
každý, kdo je schopen chůze – dalších schopnos-
tí netřeba. Tai Chi je vhodné pro všechny bez
omezení věku, kondice, zdravotního stavu, je

vhodné i pro osoby se sníženou pohyblivostí.
Poznenáhlu přináší tělesnou i duševní stabilitu,
šetrně zvyšuje rozsah pohybů, uvolňuje, zlepšu-
je koordinaci, odstraňuje stres i jeho následky,
má jemné preventivní, harmonizační a léčebné
účinky. Nejste-li však zcela zdrávi, poraďte se
o záměru cvičit Tai Chi nejdříve s lékařem.

Naše cvičení není sport. Nejsou tu cíle k do-
sažení, nejsou tu překážky k překonání. Není tu
spěch a shon, kterých je kolem nadbytek. Je tu
však prostor, který otevíráme sami v sobě; je tu
klid a mír, je tu živá voda, jsou tu oblaka, plující
nad horami.

A zážitky na louce, mezi stromy, mimo pro-
stor a čas? Je potřeba cvičení a osobní zkušenos-
ti; jinak to nejde. Cvičíme na ZŠ Komenského –
každé úterý, v pět hodin, přijďte se podívat.

Na závěr upozornění, snad i varování… cviče-
ní Tai Chi je návykové a může způsobit dlouho-
věkost! Milan Kovár, lektor

Přijďte s námi cvičit Tai Chi

Pozvánka na výlet
Turistický kroužek

A.T.O.M. OK Střelka ve
Slavkově si pro vaše děti ve
věku 8–13 let připravil mi-
mořádnou akci pod jménem
Ledový Trůn. Bude naplně-

na dobrodružnou tematikou a motivy zim-
ních her. Jedná se o třídenní pobytový výlet
na táborovou základnu u Vřesovic. Příroda
zde ve Chřibech je krásná a nachází se tu ně-
kolik přísně chráněných lokalit. Vaše děti bu-
dou pod dohledem dospělých vedoucích
a praktikantů turistického oddílu. 

Výlet se koná v termínu 25.–27. února.
Cena 300 Kč. V ceně je zahrnuto vše!
Doprava ze Slavkova a zpět, strava a nocle-
hy. Děti budou spát ve vytápěných chatkách.
Musí si vzít svůj spacák. V areálu se nachá-
zí kuchyně, sociální zařízení, společenská
místnost a 7 chatek. O jídlo se bude starat tá-
borová kuchařka. Jídlo bude 5x denně.
Přihlášku a více informací je možné získat
na adrese hlavního vedoucího, nebo na oddí-
lové schůzce. Ta se koná každou středu na
ZŠ Komenského v malé tělocvičně. Sraz
před učitelským vchodem ze strany od kos-
tela v 18.25 hodin. Přihlášku s informacemi
lze i vytisknout z internetu na adrese:
http://okstrelka.wz.cz 

Vedoucí: Petr Provazník (hl. vedoucí
akce), Slavkov u Brna, Polní 1146, mo-
bil:607865724, Petr Jeřábek (zdravotník),
Slavkov u Brna, Jiráskova 1221, mobil: 605
526 726. pep

Policie informuje
• Dne 9. února v dopoledních hodinách
v prodejně Barvy - Laky ve Slavkově u Brna,
neznámý zloděj využil okamžiku, kdy pro-
davačka podávala informaci kupujícímu a ze
zásuvky prodejního pultu odcizil 5500 Kč. 

• K dopravní nehodě se třemi těžce zraněný-
mi došlo dne 2. února ve 20.55 hod., na kři-
žovatce u Velešovic. Z jejího zavinění je po-
dezřelý řidič (1957) vozidla VW
Transportér, který při vjíždění do křižovatky
z obslužné komunikace od Křenovic, nedal
přednost v jízdě po hlavní silnici od Holubic
přijíždějícímu vozidlu Plymouth Voyager.
Při dopravní nehodě byli těžce zraněni oba
řidiči a spolujezdkyně ve vozidle jedoucím
po hlavní silnici. Způsobená škoda je
500 000 Kč.

mjr. Alois GRYC, tiskový mluvčí
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Občanské sdružení ADRA je mezinárodní
organizace, jejímž hlavním posláním je ad-
resná pomoc lidem v krajní nouzi. ADRA
pomáhá obětem válek a přírodních katastrof
bez rozdílu rasy, náboženského vyznání nebo
politické příslušnosti. Vybrané finanční dary jsou
použity na pomoc sociálně, ekonomicky a zdra-
votně ohroženým obyvatelům, obětem přírodních
katastrof a válečných konfliktů v zemích Evropy,
Asie a Afriky. V logu ADRy jsou postavičky obe-
pínající zeměkouli a znázorňující pomoc: od lidí –
přes lidi – k lidem.

Minulý rok v dubnu proběhla ve
Slavkově u Brna velikonoční sbírka, která
pak sloužila na pomoc obětem přírodních
katastrof. Letošní sbírka osvědčená
Magistrátem hl. města Prahy bude probíhat

ve dnech 22. a 23. března ve většině měst naší re-
publiky. Ve Slavkově u Brna bude umístěna
hlavní pokladnička v Zámecké lékárně
(Husova č. 5). Těšíme se na spolupráci s vámi
a přejeme vám, abyste nikdy nemuseli takovouto
pomoc potřebovat. o.s. Adra 

Další informace: adra@adra.cz, www.adra.cz

Vefiejná sbírka ADRY – „Pomáhat mÛÏe kaÏd˘”

Práce na zahradě v březnu – choroby a škůdci
VIDEOPŮJČOVNA

doporučuje
HELLBOY RON PERLMAN, KAREL RODEN. V pekle mû nechtûli, tak

jsem pfii‰el mezi vás. Dokonal˘ komiks, dokonal˘ film!
BOURNÒV M¯TUS MATT DAMON. Úspû‰né pokraãování filmu Agent

bez minulosti. Jeden z nejlep‰ích thrillerÛ posledních let!
TERMINÁL TOM HANKS, CATHERINE ZETA-JONES. Hofiká komedie

o toleranci, pfiátelství, lásce a plechovce od burákÛ plné jazzu.
CATWOMAN HALLE BERRY. S koãiãí ladností schopností vÏdy dopad-

nout na v‰echny ãtyfii, vá‰ní pro sushi a odporem k psÛm je ztûles-
nûním síly a akce, které nelze podceÀovat.

HOLKY TO CHTùJ TAKY 2. Pokraãování úspû‰ného filmu. Podruhé je
to lep‰í neÏ poprvé!!!

PURPUROVÉ ¤EKY 2. JEAN RENO, BENOIT MAGIMEL. Mrtvola muÏe
zaÏiva zazdûného v klá‰tefie v Lotrinsku je pro komisafie Niemanse v˘-
zvou i posláním odhalit záhadu kruté a neobvyklé vraÏdy.

LOVCI MY·LENEK VAL KILMER, CHRISTIAN SLATER, LL COOL J,
JONNY LEE MILLER. Jsou ti nejlep‰í které Amerika má. Jejich iden-
tita i úkoly jsou pfiísnû tajné. DokáÏí pfieÏít poslední úkol?

VATERLAND PETR FORMAN, FRANTI·EK ¤EHÁK. KAREL RODEN po-
fiádá hon na kostrouny! JenÏe kdo je tu lovec a kdo kofiist? Loveck˘
deník.

DÁREK Z LÁSKY SUSAN SARANDON, PENELOPE CRUZ, PAUL WAL-
KER, ALAN ARKIN. Inspirující souãasn˘ pfiíbûh o nadûji, lásce a od-
pu‰tûní.

CABIN FEBER Brutální a nechutné! Maximálnû. Skuteãnû krvav˘ horor!
PROBUZENÁ SMRT JEAN-CLAUDE VAN DAMME a smrt nikdy nespí.

âínská mafie mu zabije manÏelku. Co ale zmÛÏe jeden na‰tvan˘ chlap
proti armádû v‰ehoschopn˘ch zabijákÛ?

MRAZIVÁ TMA Bizarní vraÏdy rukou muÏe zákona.
·PATNÁ V¯CHOVA Láska, sex, kinematografie, strach a dvojí tváfi ná-

boÏenství. Jaké netu‰ené odhalení mÛÏe pfiinést kamarád z dûtství
OCHRÁNCE DOLPH LUNGREN, JERRY SPRINGER. Osobní stráÏce fie-

ditelky Národní bezpeãnostni agentury, bude asi mít víc práce neÏ ob-
vykle. DokáÏe jen sv˘mi pûstmi zabránit katastrofû globálnich rozmû-
rÛ? Ochrání svût pfied terorismem?

METALLICA Metalová legenda na DVD a VHS. 40 rÛzn˘ch scén, ex-
kluzivní rozhovor, zábûry z festivalÛ…

CID CHARLTON HESTON, SOPHIA LOREN, GARY RAYMOND.
Sjednotil ·panûlsko, odrazil nájezdy arabsk˘ch kmenÛ a stal se le-
gendou. Kastilsk˘ rytífi Rodrigo Diaz - EL CID. Jeden z nejv˘pravnûj-
‰ích filmÛ v‰ech dob. Dokonalá smûsice romantiky, akce a napûtí
v temném stfiedovûku.

AGENTI NULA NULA ERIC JUDOR, RAMZY BEDIA. Právû byla ukrade-
ne supertajná zbraÀ a francouzká tajná sluÏba ji chce zpût. Za tím úãe-
lem si najímá dva totální packaly. Ti ale netu‰í Ïe jsou jen návnada...
Nejúspû‰nûj‰í francouzká komedie roku.

INKOGNITO JOHN GOODMAN, PENÉLOPE CRUZ, JESSICA LANGE,
JEFF BRIDGES, BOB DYLAN. Hudební komedie je svûÏí dílko, které
musí vidût kaÏd˘ DylanÛv fanou‰ek.

VYBÍJENÁ BEN STILLER. Skuteãn˘ pfiíbûh smolafie. BûÏ do toho na
pln˘ koule. Vzru‰ující a zábavná komedie.

ZÁVIST BEN STILLER. Úspûch souseda vás mÛÏe dovést aÏ k ‰ílenství!
Nûco podobného se právû stalo. KdyÏ si ‰tûstí sedne na tvého pfiítele...

ZTRÁTA PAMùTI RYAN PHILLIPPE. ZmûÀte svoji minulost nebo vás
dostihne! Thriller.

CARMEN PAZ VEGA, LEONARDO SBARAGLIA. Pfiíbûh andûlsky krásné
Ïeny a Ïárlivého dÛstojníka je nabit˘ divokou vá‰ní, spalující touhou
a smyslností ve filmu, kde není místo pro puritánství.

P¤ED SOUMRAKEM ETHAN HAWKE, JULIE DELPY. Romance do kte-
ré se zamilovali i kritici!

DESET MINUT ÎIVOTA SEAN ASTIN. Mlad˘ vûdec plánuje bankovní
loupeÏ a hodlá k tomu pouÏít svÛj nejnovûj‰í vynález-stroj ãasu. Má
deset minut na to, aby zmûnil minulost...

NEUMÍREJ SÁM V‰echny zloãiny se jednou obrátí proti tobû.
BAMBI WALT DISNEY. S prvními sluneãními paprsky, které probouzí

k Ïivotu v‰e kolem, zaãíná slavn˘ Bambiho pfiíbûh. Îivot je tak krás-
n˘ , zvlá‰tû kdyÏ máte kolem sebe skvûlé kamarády.

P¤ÍBùH ÎRALOKA Nová animovaná komedie od tvÛrcÛ filmu Shrek.

POPRVÉ NA DVD! KOLEKCE LEGENDÁRNÍCH SHAOLINSK¯CH FILMÒ
36. KOMNATA SHAOLINU
NÁVRAT DO 36. KOMNATY SHAOLINU
NEP¤EMOÎITELN¯ SHAOLIN

Pranostika: Březen suchý, duben mokrý a květen
větrný – pytle obilím a sudy vínem naplní. 

V březnu podle kalendáře začíná jaro. Zima
však ještě neskončila, ještě přijdou plískanice,
sníh, mokro a mrazíky. Za příznivých podmínek
však můžeme provádět jarní průklest korun stro-
mů. Bezpodmínečně odstraníme moniliozní (su-
ché) zbytky ovoce v korunách stromů. Je vhodné
vše spálit, aby nedocházelo k rozšíření choroby
sporami za příznivého jarního počasí. Vykácíme
staré a nemocné stromy, urovnáme mísy pod koru-
nami stromů a pohnojíme NPK. Březen je vhod-
nou dobou k ochraně proti houbovým a bakteriál-
ním chorobám. U peckovin omezuje klejotokové
odumírání větví, částečně účinkuje proti monilió-
zám, proti puchrovitosti švestek, u broskvoní proti
kadeřavosti, u jabloní proti nektriové rakovině
kmenů a větví a omezuje výskyt strupovitosti.
K tomu provedeme postřik stromů přípravky KUP-
RIKOL 50 nebo CHAMPION 50 WP 0,6%. Potom
vyhrabeme trávníky, starou trávu a listí spálíme
nebo dáme do kompostu, pohnojíme kompostem,
ledkem nebo NPK. Oschlé záhony upravíme
a 3 týdny před výsevem nebo výsadbou zeleniny
zapravíme do půdy DUSÍKATÉ VÁPNO 100 g na
1 m2 jako ochranu před nádorovostí kořenů a jako
prevenci proti klíčivosti plevelů a přezimujícím
škůdcům v půdě. Potom již můžeme vysazovat jar-
ní česnek a cibuli ze sazečky a vysévat mrkev, petr-
žel, černý kořen a mák. Koncem měsíce začínáme
s přípravou půdy na výsadbu velmi raných bram-
bor. Pokud jste si ještě neobjednali BRAMBORO-
VOU SADBU, máte poslední možnost, a to vhoze-
ním objednávky do schránky v Domě zahrádkářů,

jak jsme informovali v minulém čísle zpravodaje!
Od března budeme tamtéž prodávat každou sobotu
od 8 do 9.30 hod. hnojiva. 

Bělokaz švestkový a ovocný
Byli jsme informováni, že se v oblasti Slavkova

při kácení a řezání objevují stromy, které mají pod
kůrou chodbičky a typické požerky. Jedná se o na-
padení stromu některým z bělokazů. Bělokazové
napadají především stromy chřadnoucí v důsledku
sucha, mechanického poranění, mrazu, okusu zvě-
ří apod. Silnější napadení může vést až k úplnému
uschnutí napadeného stromu. U peckovin vyvolá-
vá napadení bělokazem klejotok. Napadány jsou:
jabloně, slivoně, třešně a další jak ovocné stromy,
tak jilmy, akáty aj. Bělokaz švestkový napadá
kmeny a větve o síle nad 20 cm, bělokaz ovocný
napadá větve a kmínky do síly asi 6 cm. Na kme-
ni jsou zvenčí viditelné závrty z nichž vypadává
drť. Napadení nejde nikdy kolmo hluboko do dře-
va. Brouci jsou 3,5–4,5 mm (b. švestkový)
2–2,5 mm (b. ovocný) dlouzí, válcovití s černou
hlavou a štítkem a hnědými krovkami. Oba druhy
mají v teplejších oblastech střední Evropy dvě ge-
nerace. Brouci prvé generace se rojí od konce dub-
na do počátku června, brouci druhé generace se
rojí v srpnu a září. Celý vývoj trvá 11–12 týdnů.
Přezimovat mohou jak larvy a kukly, tak brouci. 

OCHRANA: udržování stromů v dobré fyziolo-
gické kondici. Důležité je odstraňování a pálení
napadených větví a stromů. Přímá ochrana je pro-
blematická a nebývá potřebná. Bělokazi mají řadu
druhů blanokřídlých parazitoidů. 

Bohatou úrodu a radost ze zahrady za ZO –
ČZS přeje Vl. Luža.

OPRAVUJEME VA·E PO·KOZENÉ ORIGINÁLNÍ
CD, DVD A HRY NA PLAYSTATION 1 a 2.

JE VÁ· DISK PO·KRÁBÁN A P¤ESKAKUJE?
OBNOVÍME JEHO POVRCH.

MÁME NA TO TECHNOLOGII!  

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

V dubnu 2004 uspořádalo o. s. Vysokoškolští
humanisté ve Vyškově ve Slavkově u Brna
a v Bučovicích sbírku psacích potřeb pro afric-
ké děti, které jsou zařazeny do projektu
„Adopce afrických dětí – projekt pomoci na
dálku“. Je mou milou povinností vás informo-
vat o tom, že téměř celá sbírka byla dopravena
do Guinejské republiky v západní Africe a pře-
dána dětem v Conakry, Dubréce, Kindii
a Kankanu. Sbírka putovala na africký konti-
nent po částech v zavazadlech našich dobrovol-
níků, kteří podnikli cestu do této země v loň-
ském roce (červenec, říjen, prosinec) a v lednu
letošního roku. 

Bylo úžasné pozorovat rozzářené dětské oči,
když jsme spolu s místními dobrovolníky pře-
dávali dětem pastelky, tužky, omalovánky, seši-
ty a všechny další školní pomůcky, které jste
nám věnovali. Byla jsem pyšná na to, že se nám

společným úsilím podařilo vykouzlit úsměv na
tolika tvářích a udělat radost tolika dětem. Chci
Vám proto tlumočit poděkování, které jsem sly-
šela od více než 200 dětí a všech našich koordi-
nátorů v Guineji. To poděkování totiž patřilo
především vám… „MERCI!“

Naše občanské sdružení a dobrovolníci z okre-
su Vyškov pro vás připravují několik zajímavých
besed, prezentací a výstav, které se uskuteční
v našem regionu a které vám přiblíží cesty dob-
rovolníků do Afriky a naše projekty v Guineji
a Ghaně. O těchto aktivitách vás budeme infor-
movat v tisku nebo na stránkách www.novyhu-
manismus.cz. Zbytek sbírky psacích potřeb bude
k africkým dětem přepraven stejným způsobem
v letošním roce. Děkuji za Vaši pomoc. 

Mgr. Eva Obořilová
koordinátorka projektu ve vyškovském
regionu, o.s. Vysokoškolští humanisté

Adopce dětí na dálku
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V úvodu zazněla z úst starosty dobrovolných
hasičů p. Malého zpráva o činnosti za rok 2004,
ve které nechyběla vzpomínka na naše členy,
které jsme v uplynulém roce byli vyprovodit na
jejich poslední cestě. Zpráva byla kritická i po-
chvalná. Kritika zazněla na adresu toho, že se
stále nedaří obnovit činnost družstva žen a také
vázne získávání nových mladých členů pro jed-
notku. Ke kladům patřilo jednoznačně to, že se
podařilo zdárně dovést do konce jednání o náku-
pu nového zásahového automobilu, který byl
v závěru loňského roku slavnostně předán jedno-
tce. Dále byla kladně hodnocena činnost aktiv-
ních členů jednotky a v neposlední řadě také čin-
nost družstva mládeže.

Starosta města poděkoval ve svém diskusním
příspěvku členům jednotky za jejich záslužnou

činnost ve prospěch spoluobčanů a popřál vše
nejlepší do dalšího roku.

V průběhu jednání zaznělo i něco málo ze su-
chých čísel statistiky. Jednotka SDH Slavkov
v loňském roce vyjela ke 32 zásahům, ať již ve
spolupráci s jednotkou profesionálních hasičů
nebo byla vyslána operačním střediskem k sa-
mostatnému zásahu. Naše jednotka je jednotkou
s územní působností, což znamená, že vyjíždí
k zásahům dle poplachových plánů kraje k zása-
hům i mimo území města.

Z úkolů, které jsme si vytyčili do budoucna,
zůstává nejdůležitějším získávání nových členů
pro jednotku. Její členové se scházejí každé pon-
dělí v hasičské zbrojnici a pod vedením velitele
pana Vinklárka absolvují pravidelné školení
a výcvik. Zájemci o činnost v jednotce SDH
z řad občanů Slavkova mohou každé pondělí
v 18 hodin přijít a stát se jejími členy.

Ještě jednou se vrátím k novému zásahovému
vozidlu. V současné době probíhá jeho záběh
a současně přeškolení řidičů-strojníků na tento
nový typ vozidla. Poté teprve bude zařazeno na
výjezd.

A závěrem ještě jedno upozornění. Blíží se
jaro a opět nás čeká tradiční pálení suché trávy
v sadech. Mějte prosím na paměti, že stačí závan
větru nebo chvilka nepozornosti a velký problém
je na světě. Buďte prosím velmi opatrní a neza-
pomeňte, že když už se něco stane, nepřetržitá
tísňová linka 150 je vám k dispozici.

Sbor dobrovolných hasičů Slavkov u Brna

Dobrovolní hasiãi hodnotili uplynul˘ rok
V pátek 28. ledna se sešli slavkovští dobrovolní hasiči, aby zhodnotili na své výroční val-

né hromadě činnost za uplynulý rok a vytyčili si plány pro nadcházející období. Mezi čest-
nými hosty byli mimo jiné starosta města Mgr. Petr Kostík a za Prezidium Moravské ha-
sičské jednoty pan Bohumil Kříž.

Družstvo mládeže SDHStarosta města P. Kostík se starostou SDH pan
Malý a jednatelka SDH paní Macháčková.

Ze střeleckého sportu
28. března l. r. byla ukončena dlouhodobá stře-

lecká soutěž Zimní liga 2003/2004, kterou pořá-
dal sportovně střelecký klub 0750 E-com Slavkov
na Zámecké střelnici fy E-com Slavkov u Brna
s. r. o. od října 2003 do března 2004.

Letní sezona začala Jarním závodem mládeže,
pokračovala Jarním setkáním seniorů, Pohárem
starosty města a Pohárem osvobození. V létě se
konala střelecká soutěž z perkusních (historic-
kých) zbraní o „Napoleonský klobouk“.

Podzim byl zahájen soutěží „O podnikatelský
měšec“, pokračovaly soutěže mládeže a seniorů
a v říjnu začal další, již pátý v řadě, ročník
Slavkovské zimní ligy. Mezitím proběhly dvě
specifické slavkovské střelecké soutěže
„Slavkovská padesátka“ a „Slavkovská stovka“.
Specifika spočívá v tom, že střelec do soutěže
střílí padesát nebo sto ran v limitovaném čase. 

Členové střeleckého klubu 0750 E-com Slavkov
se za rok 2004 zúčastnili soutěží ve střelbě ze
vzduchovkových zbraní v Brně, Třebíči, Znojmě,
Poděbradech, Hodoníně, Svitavách a Strážnici.
Šest nejlepších včetně dvou dorostenců Šíchy
a Sokolta splnilo limit a zúčastnilo se Mistrovství
České republiky v Plzni.

V letní sezoně se devatenáct střílejících členů
klubu zúčastnilo kromě Vyškovské okresní stře-
lecké ligy v Lulči střeleckých soutěží v Uherském
Brodě, Buchlovicích, Bzenci, Strážnici, Veselí,
Hodoníně, Mikulčicích, Mikulově, dále v Brně,
Tišnově a Pelhřimově. Někteří naši staří páni –
senioři – získávali své první zkušenosti na
Mezinárodním mistrovství České republiky
v Plzni. A dva členové klubu splnili limity a ob-
hajovali klubové barvy na Mistrovství České re-
publiky ve střelbě z kulových zbraní pořádaném
rovněž v Plzni. Na všech soutěžích jsme svými
výkony zanechali dobrý dojem vzornou reprezen-
tací střeleckého klubu 0750 E-com Slavkov.

V průběhu ledna a února budeme provádět vý-
běr mezi zájemci o sportovní střelbu z řad mláde-
že, abychom doplnili místo v družstvu dorosten-
ců uvolněné přechodem našich mladých střelců
do kategorie juniorů. 

Za SSK Jindřich Goldhammer

Fotbal začíná
Po zimní přestávce začíná jarní část soutěž-

ního ročníku 2004/2005.
KP JmKFS
29. kolo: Ne 13. 3. – SK Vacenovice – SK

Slavkov – 14.30 hod.
30. kolo: So 19. 3. – SK Slavkov – FC Veselí

n. M. – 15 hod.
16. kolo: Ne 27. 3. – Sokol Hrušky – SK

Slavkov – 15 hod.
Dorost, žáci i obě přípravky zahajují svoje
mistrovské soutěže až ve druhém dubnovém
víkendu 9. a 10. 4. 2005. sr

Osada ve Sport baru
Také se těšíte na jaro? Pohled z okna ale dává tu-

šit, že si ještě počkáme. Pěkné počasí pro mě v po-
sledních letech kromě jiných radovánek znamená
také hraní Osady pod širým nebem a setkávání s na-
šimi příznivci, kteří si za námi zvykli chodit přede-
vším na zahrádku u Oťase. Nejen jim však je určeno
mé pozvání: přijďte si zkrátit čekání na Osadu v so-
botu 5. března do slavkovského Sport baru (v pří-
zemí restaurace Bonaparte). Olda, Ebla, Ampík
a Karel pro vás mají opět připraven příděl country
písniček. Mnozí z vás pro sebe objeví zdejší příjem-
ně členité prostředí a širokou nabídku alko i nealko-
holických nápojů. Pečené selátko sice nebude, ale ji-
nak pro vás obsluha udělá jistě i nemožné. Začínáme
ve 20 h a těšíme se na vás!

Ing. Karel Fikar

SSllaavvkkoovvsskk˘̆  zzpprraavvooddaajj

Va‰e pfiíspûvky posílejte na

info@bmtypo.cz
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okénko
• Územní organizace Svazu diabetiků ČR ve

Slavkově uspořádá týdenní edukačně preventivní
pobyt v lázních Luhačovice v termínu 2. až 9. květ-
na 2005. Poplatek u diabetiků je 2500 Kč u ostat-
ních 3800 Kč. V ceně je zahrnuto ubytování
v dvoulůžkových pokojích LD Dagmar, celodenní
diabetická strava, procedury, cesta vlakem, plavání
v bazénu, přednášky, pojištění. Přihlášky, potvrzené
lékařem je potřebné odevzdat do 15. 3. 2005 v naší
kanceláři. Cílem edukačně preventivního pobytu je
poskytnout lidem postiženým cukrovkou všechny
dostupné informace jak žít s touto dosud nevyléči-
telnou nemocí, jak docílit správnou kompenzaci di-
abetu a jak předcházet možným komplikacím.

• Spolu s cestovní kanceláří For Line Tour
v Brně připravujeme ozdravný pobyt v Itálii, tento-
kráte v přímořském lázeňském letovisku BIBIONE
v termínu 9.–18. září 2005. Cena zájezdu je 2200
Kč + cestovní pojištění 1180 nebo 340 Kč/.
Zahrnuje dopravu autobusem, 7x ubytování, spotře-
bu energie a vody, služby delegáta CK a pojištění
proti úpadku CK. Ubytování v apartmánovém
domě v dvoulůžkových pokojích, čtyři účastníci se
společnou kuchyňkou a sociálním zařízením.
Stravování vlastní. Písemné přihlášky do 31. 3.
2005.

• Připravujeme spolu s Klubem důchodců a ZŠ
Tyršova kurz obsluhy počítače pro začátečníky
v rozsahu 10 hodin. Kurz začíná 24. 2. a 31. 3. 2005
v 15 hod. v počítačové třídě ZŠ Tyršova. Poplatek
od účastníků je 200 Kč, přihlášky v naší kanceláři.

• Zájezd na plavání do Aquaparku ve Vyškově
uskutečníme v úterý 29. března 2005. Odjezd jako
obvykle v 17 hodin z parkoviště za tržnicí.
Přihlášky a poplatek 50 Kč v naší kanceláři v úterý
dopoledne.

• Na úterý 22. března 2005 jsme připravili zají-
mavou přednášku MUDr. Markéty Klimešové na
téma: Diabetická neuropatie. Všem zájemcům bude
zdarma změřena neuropatie na dolních končeti-
nách. Akce se uskuteční ve 14 hodin vzasedací
místnosti Městského úřadu ve Slavkově, Palackého
nám. 65. Diabetická neuropatie se projevuje přede-
vším poruchou nervů jdoucích do nohou a rukou.
Může však jít o periferní, nebo vegetativní neuro-
patii. Periferní neuropatie se nejčastěji projevuje
poruchou citlivosti dolních končetin v místech kam
dosahují ponožky. Jsou postižena nervová vlákna,
umožňující vnímání tlaku, tepla a bolesti. Chybí tak
významný ochranný mechanismus, zabraňující po-
ranění. Projevuje se pocity mravenčení, brnění, pá-
lení a bolestí v nohou, které se objevují většinou
v klidu, často v noci. Poškození nervových vláken
drobných svalů nohy vede k jejich oslabení a defor-
mitě, např. tzv. kladívkové prsty, zborcení příčné
a podélné klenby s vybočením palce. Obdobně na
rukou může být necitlivost rukavicového typu, kte-
rá se projevuje ztuhlostí prstů, otokem dlaně a bo-
lestí v oblasti zápěstí. Vegetativní neuropatie může
vést k poruchám srdečního rytmu, k poklesu krev-
ního tlaku, k otokům nohou a také k trávícím obtí-
žím. K prevenci a léčbě neuropatie patří dobře vy-
rovnaná cukrovka a zjistí-Ii se toto onemocnění
včas, také účinné léky. Součástí přednášky bude
zdarma změření neuropatie a doporučení léků, kte-
ré mohou zmírnit tyto obtíže. Na místě si také mů-
žete léčiva se slevou zakoupit.

Marie Miškolczyová

Ve dnech 30. dubna a 1.
května se bude konat v are-
álu zámeckého parku druhý
ročník prodejní zahrádkář-
ské a chalupářské výstavy
Zahradní dny. Tato výsta-
va má za cíl přinést návštěv-
níkům výstavy nejen mož-

nost nákupu rozličného zboží ale
i odpočinek, zábavu a poučení. 

Zájemci zde mohou zakoupit přísady,
balkónové rostliny, skalničky, dřeviny, ma-
sožravé rostliny (určitě bude zajímavá expo-
zice masožravých rostlin pana Nováka
z Otnic), kaktusy, sukulenty, bonsaje, seme-
na, závlahovou, lesní a zahradní techniku,
včelí produkty, košíkářské výrobky, ruko-
dělné výrobky ze dřeva, textilu, kovu a ke-
ramiky, dřevěný a plastový nábytek, výrob-
ky pro hobby a domácnost, koření a také
dobré jídlo. V klidu pak mohou posedět
u cimbálovky a okoštovat dobrá vína od
Mikulova. 

V sobotu navodí zahrádkářskou atmosfé-
ru taneční obor ZUŠ Františka France.
Následovat bude promenádní koncert de-
chového souboru Slavkovská zámecká ka-
pela a vystoupení známého křenovského
folklorního souboru Křenováček.

Druhý den opět zahájí taneční obor ZUŠ
Františka France. Dále pak vystoupí dívčí
taneční skupina Glitter Stars ze ZŠ
Komenského nám. ve Slavkově se svým
atraktivním pořadem. Potom se mohou těšit
fanoušci známé cimbálové muziky Hudci
z Kyjova, která zde bude koncertovat od 11
do 17 h. V rámci Zahradních dnů zde také
představí svoji expozici drobného zvířectva
místní organizace Českého svazu chovate-
lů.

Vedle těchto akcí bude připraven i pestrý
program pro děti (babiččin dvoreček s do-
mácími zvířaty ze Zookoutku Vyškov, po-
níci, skákací hrad, ukázkový program slav-
kovských Junáků a další). Každý den
budou vyhlášeny tomboly. První vždy ve 12

Prodejní trhy Zahradní dny v zámeckém parku
hod., druhá v 17 hod. Pro prodejce budou
vyhlášeny a vyhodnoceny soutěže o nejhez-
čí stánek a nejvtipnější reklamní slogan.

V rámci Zahradních dnů budou vyhláše-
ny soutěže o nejkrásnější strom Slavkova
a nejkrásnější zákoutí v našem městě.
Programová náplň výstavy není ještě koneč-
ná. Zahradní dny mají nové logo a také své
internetové stránky:
www.zahradnidny.wz.cz. Petr Navrátil

Oldřich Klobas

Malíř neumírá

Nová kniha Oldfiicha Klobase
4. února v Telči a 5. února v Praze byla

uvedena kniha Slavkováka O. Klobase Malíř
neumírá. Jde o velmi kvalitně zpracovanou
bibliografii akademického malíře Františka
Mořice Nágla, který prošel peklem koncent-
račního tábora v Terezíně a v r. 1942 zemřel
v Osvětimi.

Kniha je dobře graficky zpracována a je bo-
hatě vybavena barevnými reprodukcemi obra-
zů F. M. Nágla a můžete zakoupit
v Knihkupectví u Hlásenských na Palackého
náměstí. red.

Mnohé z nás překvapila sněhová nadílka minulý týden. Na snímku pracovníci TSMS
odklízejí sníh z Palackého náměstí. 

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 21. bfiezna 2005
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KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Program kina najdete téÏ na internetu na adresách: www.bmtypo.cz nebo kina.365dni.cz

B¤EZEN – DUBEN 2005

2. 3. stfieda 19.30 hod. KAME≈ÁK 3 100 min.
3. 3. ãtvrtek 19.30 hod. Zpátky do KameÀákova, kde se rozladûní místního stráÏce zákona (Václav Vydra) zpÛsobené sousedstvím romské rodiny, je‰tû zv˘‰í,

kdyÏ tchynû podnikatele Kohna dojedná fotbalov˘ zápas s Romy. Nová ãeská filmová komedie!
Vstupné: 70, 72 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

5. 3. sobota 19.30 hod. POLÁRNÍ EXPRES 100 min.
6. 3. nedûle 16.30 hod. Je ·tûdr˘ veãer, venku plno snûhu a mal˘ chlapec nemÛÏe ve své posteli usnout, kdyÏ vtom za zamlÏen˘m oknem zaburácí tfipytiv˘

ãern˘ vlak a vezme ho na v˘let do zemû Santa Clause. Nov˘ animovan˘ film pln˘ kouzel USA v ãeské verzi!
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno

9. 3. stfieda 19.30 hod. OKRSEK 49 104 min.
10. 3. ãtvrtek 19.30 hod. Pfiíbûh poÏárníka, kter˘ se stává z nezku‰eného nováãka ostfiílen˘m bojovníkem s ohnûm. Dûlají v‰echno pro záchranu ÏivotÛ z hofiících

objektÛ. Akãní film USA.
Vstupné: 63, 65 Kã MládeÏi od 12 let nepfiístupno

11. 3. pátek 19.30 hod. ALEXANDER VELIK¯ 170 min.
12. 3. sobota 19.30 hod. Velkolepá historická sága mapuje Ïivot i legendu jedné z nejv˘raznûj‰ích postav svûtové historie, odváÏného a neúprosného dobyvatele,
13. 3. nedûle 19.30 hod. kter˘ ve vûku 32 let vytvofiil nejvût‰í impérium v‰ech dob. Historick˘ velkofilm USA.

Vstupné: 65, 67 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

16. 3. stfieda 19.30 hod. MILENCI A VRAZI 105 min.
17. 3. ãtvrtek 19.30 hod. Tovární vilu chemiãky Kotex ob˘vají nesourodé partaje. V‰ichni se chtûjí mít dobfie a (skoro) v‰ichni si pfiitom chtûjí i uÏít. Filmov˘ pfiepis

románu Vladimíra Párala. Nov˘ ãesk˘ film!
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi nepfiístupno

19. 3. sobota 19.30 hod. ¤ADA NE·ËASTN¯CH P¤ÍHOD 104 min.
20. 3. nedûle 19.30 hod. Komedie podle knih Lemonyho Snicketa o tfiech sourozencích, ktefií se po smrti rodiãÛ ocitnou na cestû nádhern˘ch pfiekvapení

a katastrofálních nezdarÛ. Rodinná komedie USA.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno

23. 3. stfieda 19.30 hod. NA DOTEK 104 min.
24. 3. ãtvrtek 19.30 hod. Vûfiíte-li v lásku na první pohled, nikdy se nepfiestaÀte dívat. Pfiíbûh ãtyfi obyvatel Lond˘na, jejichÏ osudy se setkají v nemilosrdné

mezilidské hfie plné pfiitaÏlivosti a zrad. Film USA.
Vstupné: 63, 65 Kã MládeÏi do 15 let nepfiístupno

26. 3. sobota 19.30 hod. KDYÎ SE SETMÍ 125 min.
27. 3. nedûle 19.30 hod. Odjeli do tropického ráje, kde si hodlali uÏít „dÛchod“. Namísto toho je ãekají pfiekvapení – urputn˘ agent FBI a drah˘ – drahokam.

A dÛchod? Thriller USA.
Vstupné: 65, 67 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

30. 3. stfieda 19.30 hod. ÎRALOK V HLAVù 72 min.
31. 3. ãtvrtek 19.30 hod. Pfiíbûh, kter˘ by se mohl zdát i vám. KaÏd˘ máme svého Ïraloka. V hlavû. Film se odehrává v malém pfiízemním bytû a na ulici pfied

jeho oknem. Dojemn˘ pfiíbûh, v hlavní roli Oldfiich Kaiser. Nov˘ ãesk˘ film.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno

2. 4. sobota 19.30 hod. CESTA KOLEM SVùTA ZA 80 DNÍ 120 min.
3. 4. nedûle 16.30 hod. Bájeãná dobrodruÏství, veselé pfiíhody a neuvûfiitelná nebezpeãí ãekají tfii hrdiny, ktefií se pokusí vyhrát sázku v Cestû kolem svûta za 80 dní.

a 19.30 hod. DobrodruÏná komedie USA v ãeském znûní!
MládeÏi pfiístupno

5. 4. úter˘ 19.30 hod. DU·E JAKO KAVIÁR 99 min.
6. 4. stfieda 19.30 hod. Nová ãeská komedie plná peripetií, nadsázky a humoru o Ïivotních kotrmelcích tfií sourozencÛ. Film o cestû za ‰tûstím, na níÏ ãlovûk

udûlá stokrát stejnou chybu. ReÏie Milan Cieslar. Hrají T. Vilhelmová, V. Cibulková, O. Vetch˘, J. Budafi a dal‰í.
MládeÏi pfiístupno od 12 let

9. 4. sobota 19.30 hod. P¤ÍBùHY OBYâEJNÉHO ·ÍLENSTVÍ 100 min.
10. 4. nedûle 19.30 hod. Komediální love story o rÛzn˘ch podobách lásky. Jeden telefonát a trocha ãerné magie rozjíÏdûjí kolotoã komick˘ch situací. ReÏie Petr

Zelenka. Hrají I. Trojan, Z. Sulajová a dal‰í. Nov˘ ãesk˘ film!
MládeÏi pfiístupno

12. 4. úter˘ 19.30 hod. WIMBLEDON 99 min.
13. 4. stfieda 19.30 hod. Jedenatfiicetilet˘ tenisov˘ profesionál nikdy nic pofiádného nevyhrál a chystá se ukonãit tenisovou kariéru. Díky náhodû se seznámí

s americkou tenisovou hvûzdou, zamiluje se a – zaãne vyhrávat. Film V. Británie.
MládeÏi pfiístupno od 12 let

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

Slavnostní otevfiení
kostela
sv. Jana Kfititele

Slavnostní otevfiení
kostela
sv. Jana Kfititele

V den otevfiení kostela 13. 2. slouÏil dopoledne faráfi P. Milan Vavro sta-
roslovûnskou bohosluÏbu k 1136. v˘roãí úmrtí sv. Cyrila. Zpíval
Moravsk˘ cherubínsk˘ sbor.


