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Napoleonské dny

Konec jednoho stromu
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Prázdniny v plném proudu

V dnešních dnech si na městském kou-
pališti ve Slavkově u Brna na návštěv-
nost nemůžeme stěžovat. Ve dnech,
kdy teploty dosáhnou tropických hod-
not, navštíví koupaliště cca 1000 ná-
vštěvníků. Že i tuto návštěvnost areál
zvládá, je vidět na fotografiích. Re-
kordní návštěvnost 1892 návštěvníků
jsme zaznamenali ve čtvrtek 23. 7.
 Teplota vzduchu dosáhla 36 °C, tep-
lota vody 26 °C. Kapacita koupaliště je
4500 osob.

Text a foto: R. Lánský, ředitel TSMS

Podrobný

PROGRAM
na straně 2

Foto: 4x R. Lánský

Koupali‰tû tûchto dní



240. výročí narození Napoleona Bonaparta

Napoleonské dny 2009
Slavkov u Brna           14.–16. srpna 

Sobota 15. srpna, zámecký park
09.30 nástup jednotek
10.00–11.30 výcvik a manévry
11.30–14.30 táborový život
15.00–16.00 bitevní ukázka (zahájená na náměstí a zakončená v parku)
16.00–21.30 táborový život, individuální výcvik
21.30–22.00 přehlídka u příležitosti 240. výročí císaře Napoleona, slav-

nostní dělostřelba a ohňostroj s hudebním doprovodem

Neděle 16. srpna, zámecký park
09.30 nástup jednotek
09.30–10.30 výcvik a manévry v zámeckém parku
10.30–11.30 bitevní ukázka v zámeckém parku
11.30 přehlídka a zakončení akce

DOPROVODNÉ AKCE
Pátek 14. srpna 2009
Golfové hřiště – Napoleon Golf Cup 2009 – VIII. ročník golfového turnaje
Partnery turnaje jsou Golf Club Austerlitz, Golf Invest Austerlitz a.s. a město Slavkov u Brna

Zámek Slavkov u Brna – Austerlitz
20.00–02.00 Folk a country na zámku - koncert folkových kapel v zámeckém parku (v pří-

padě nepříznivého počasí v kině Jas). Účinkují. Poutníci, Pavel Bobek
a Pavlína Jíšová se skupinou, Naďa Urbánková a Bokomara,
Osada. Vstupné v předprodeji v IC Slavkov 140 Kč, na místě 160 Kč

Sobota 15. srpna, zámecký park
od 09.00 Řemeslný jarmark s občerstvením

Zámek Slavkov u Brna – Austerlitz
Grand Prix Austerlitz, Mezinárodní výstava vín – VI. ročník 
12.00–19.00 výstava pro veřejnost (vstupné 250 Kč – konzumační poplatek, který

zahrnuje skleničku, katalog a degustační vzorky vína). Pořadatelé:
Moravská banka vín, Projekt Austerlitz, Davay Communications s.r.o.,
ve spolupráci s Asociací sommelierů České republiky

11.00–16.00 Kostýmované prohlídky zámku s Napoleonem (vstupenky na
oživené prohlídky je možné rezervovat předem na pokladně zámku na
tel. č. 544 227 548)

Probíhající výstavy na zámku (denně)
9.00–17.00 Výstava keramiky kunštátských keramiků – manželů Růžkových, man-

želů Hluštíkových a Zdeňka Lindovského
Výstava známek s napoleonskou tematikou doplněná výrobky studentů
ISŠ – obor uměleckořemeslné zpracování dřeva
Výstava motýlů, brouků a fotografií B. Malečka a O. Beránka

Změna programu vyhrazena. Vstup na vojenské akce a řemeslné jarmarky a ohňostroj ZDARMA. VSTUP
DO AREÁLU
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Upříležitosti výročí narozenin Napoleona Bo-
naparta se každoročně ve Slavkově u Brna
konají tradiční Napoleonské dny. Letošní roč-

ník, který se uskuteční ve dnech 15. a 16. srpna, je
významný tím, že právě v tomto roce je tomu přesně
240 let, co se francouzský generál a císař narodil. 

Akce se zúčastní 200–250 vojáků v uniformách
francouzské, ruské a rakouské armády napoleon-
ských válek, členů Středoevropské napoleonské spo-
lečnosti a jejích hostů, kteří postaví své stanové tá-
bory v zámeckém parku.

Hlavními body programu budou bitevní ukázka
zahájená na náměstí v sobotu 15. srpna v 15 hodin,

během níž se návštěvníkům představí pěchota, dělo-
střelectvo i jezdectvo tří zúčastněných armád. Jed-
notky se za boje přemístí kolem kostela do zámec-
kého parku, kde bitva vyvrcholí. Ve 21.30 hodin
nastoupí ke slavnostní přehlídce pod balkonem slav-
kovského zámku; po krátkém proslovu a připomenutí
významu dne zahájí 40 výstřelů z děl slavnostní hud-
bou doprovozený ohňostroj, který zakončí vystou-
pení bubeníků a salvy nastoupených jednotek pě-
choty. V neděli proběhne druhá bitevní ukázka,
zahájená v 10.30 hodin rovněž v zámeckém parku.

Po celý víkend budou moci návštěvníci Slavkova
sledovat výcvik i táborový život vojáků počátku

19. století a navštívit historický jarmark. Sobotní pro-
gram vyvrcholí slavnostní přehlídkou vojsk a ohňo-
strojem v zámeckém parku. 

K doprovodnému programu patří mezinárodní
soutěžní výstava vín Grand Prix Austerlitz, a také
samozřejmě expozice a probíhající výstavy. Atrakti-
vitou budou mimo jiné i kostýmované prohlídky
zámku s Napoleonem. 

Vstup na vojenské akce, řemeslný jarmark i so-
botní ohňostroj je zdarma. Přijměte proto naše
 srdečné pozvání. Pevně věříme, že strávíte příjemné
chvíle v malebném prostředí zámeckého parku. 

Vedení města Slavkov u Brna

Pozvánka na  Napoleonské dny 2009

Foto: 2x B. Maleček
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
INFORMAČNÍ CENTRUM

Zprávy z rady a zastupitelstva mûsta
zpracovala Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

55. řádná schůze RM – dne 22. 6. 2009

• koncert britské skupiny Jethro Tull, která vystoupí 29. srpna od 19 hod. v zámeckém parku 
ve Slavkově u Brna. Cena vstupenky v předprodeji: 590 Kč

• 11. ročník festivalu Folk a country, který proběhne 14. srpna od 20 hod. v zámeckém parku 
(v případě nepříznivého počasí v kině Jas). Vystoupí: Poutníci, Pavel Bobek a Pavlína Jíšová
se skupinou, Naďa Urbánková a Bokomarada, Osada.
Cena vstupenky v předprodeji: dospělí 140 Kč, na místě 160 Kč, děti a mládež 70 Kč

• Mezinárodní výstavu vín Grand prix Austerlitz, která se uskuteční 15. srpna od 12 hod. 
v zámeckém parku. Cena konzumační lístku 250 Kč

Informační centrum je dočasně umístěno v pokladně zámku a otevřeno je denně od 9 do 17 hod.

Kontakt: Informační centrum, Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna 
tel./fax: 544 220 988; e-mail: infocentrum@zamek-slavkov.cz

nabízí předprodej vstupenek na:

1. RM schvaluje návrh programu a termínů
schůzí RM a zasedání ZM na II. pololetí roku
2009 bez připomínek.

2. RM ve věci rozboru financování kompo-
stárny ukládá MěÚ připravit návrh rozpočtového
opatření na vyúčtování účelové dotace JmK.

3. RM ukládá MěÚ a TSMS dopracovat návrh
smlouvy o budoucí smlouvě o dodávce biolo-
gicky rozložitelného odpadu, především z hle-
diska počtu a velikosti nádob a jejich rozmístění
ve městě. 

4. RM ukládá odboru ŽP zařídit u společnosti
RESPONO, a.s. zvýšení počtu kontejnerů na se-
parovaný sběr podle navrhovaného rozpisu a dále
ukládá odboru ŽP a řediteli TSMS projednat
umístění zvýšeného počtu kontejnerů.

5. RM ukládá TSMS a MěÚ zpracovat po-
drobný položkový rozpočet na provoz městského
stadionu.

6. RM ukládá TSMS a MěÚ projednat s SK
Slavkov u Brna naplňování stávající smlouvy
o výpůjčce a úhradě některých vzájemných
vztahů a návrh na jejich změnu.

7. RM bere na vědomí informaci o stavu zů-
statků finančních prostředků z prodeje Zelnic.

8. RM doporučuje ZM pravidla Fondu bydlení
ke schválení. 

9. RM schvaluje ZŠ Tyršova přijetí majetko-
vého daru 5 ks počítačů a 5 ks monitorů od banky
Volksbank CZ, a.s.

10. RM ukládá odboru IR předložit návrh
smlouvy o budoucí smlouvě o výstavbě byto-
vých jednotek v sídlišti Nádražní 1157-58
na další řádné ZM. Dále doporučuje ZM schvá-
lit  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o vý-
stavbě bytových jednotek formou půdní vestavby
v předloženém znění a financování revitalizace
bytových domů na sídlišti Nádražní ve výši
3 768 929 Kč následujícím způsobem:
1 711 000 Kč z Fondu BTH a 2 058 000 Kč
z Fondu bydlení (z příjmů za prodané byty). RM
zároveň doporučuje ZM financovat výměnu ply-
nových kotlů na sídlišti Nádražní č. p. 1153-1154
v hodnotě 785 000 Kč z Fondu bydlení a ukládá
MěÚ předložit na nejbližší řádnou schůzi RM
návrh RO.

11. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
se společností Elektro – Pegas, s.r.o. spočívající
v provedení rozvodů NN na nádvoří zámku za
cenu 401 205 Kč vč. DPH, souhlasí s vystavením

objednávky pro společnost Gardena spol. s r.o.,
na provedení rozvodů vody na nádvoří zámku za
cenu 100 000 Kč vč. DPH a souhlasí s vystave-
ním objednávky pro pana Miloše Šaňka na pro-
vedení projektové dokumentace rozvodů NN na
nádvoří zámku za cenu 48 000 Kč vč. DPH.

12. RM souhlasí s uzavřením předloženého do-
datku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci: „Revitali-
zace polikliniky – I. etapa“ se společností REI -
STAV s.r.o., a s uzavřením dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo s Ing. Miroslavem Rysem na
výkon technického dozoru investora.

13. RM schvaluje okruh zájemců k oslovení
podání nabídky, složení komise pro posouzení
a hodnocení nabídek, návrh kvalifikačních před-
pokladů a návrh hodnotících kritérií pro akci re-
vitalizace tělocvičny ZŠ Tyršova. Zároveň sou-
hlasí s objednáním přepracování projektové
dokumentace a zajištěním energetického auditu
u Ing. Luďka Budíka.

14. RM schvaluje  okruh zájemců k oslovení
podání nabídky na projektovou dokumentaci,
okruh zájemců k oslovení podání nabídky na vy-
pracování žádosti, návrh kvalifikačních předpo-
kladů, návrh hodnotících kritérií pro vypraco-
vání žádosti a projektové dokumentace a složení
komise  pro posouzení a hodnocení nabídek pro
akci  revitalizace DPS Polní 1444.

15. RM schvaluje okruh zájemců k oslovení
podání nabídky, složení komise pro posouzení
a hodnocení nabídek,  návrh kvalifikačních před-
pokladů a návrh hodnotících kritérií pro akci re-
vitalizace polikliniky.

16. RM dává souhlas k uzavření smlouvy
o dílo na akci „Město Slavkov u Brna – Rekon-
strukce školního dvora ZŠ Komenského“ s fir-
mou JM Demicarr s.r.o.

17. RM schvaluje okruh firem k oslovení po-
dání nabídky na akci: „Město Slavkov u Brna –
Komunikace a parkovací stání v sídlišti Ná -
dražní“, složení hodnoticí komise a kritéria hod-
nocení nabídek.

18. RM ukládá MěÚ vést ve věci nabídky
městské komunikační optické sítě se společností
Vivo connection spol. s r.o. jednání a jeho zá-
věry předložit RM opět k projednání.

19. RM dává souhlas Cukrárně u Košviců
s.r.o., k užívání veřejného prostranství na Palac-
kého náměstí před cukrárnou čp. 73 k umístění
letní zahrádky o velikosti 5,4 mx2,5 m. 

20. RM ukládá funkcionářům města a MěÚ pro-
jednat podrobnosti ve věci záměru prodeje části
pozemku parc. č. 525/1 v k. ú. Slavkov u Brna.

21. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru
prodeje pozemků parc. č. 2973/27; 2973/25;
2973/24 a 2973/40 v k. ú. Slavkov u Brna z vlast-
nictví města a postupuje tento záměr ZM.

22. RM dává souhlas k uzavření smlouvy
o dílo na zpracování PD „Nová budova mateřské
školy ve Slavkově u Brna – dokumentace pro
územní řízení“ s Ing. arch. Antonínem Havlíč-
kem za cenu 275 000 Kč vč. DPH.

23. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o poskytnutí dotace na projekt ZŠ Tyršova – Více-
účelové sportoviště, vedený v programu ROP JV.

24. RM bere zprávu na vědomí a souhlasí s vy-
pracováním návrhu, který bude problematiku vy-
účtování služebv budově polikliniky jednoznačně
upravovat a definovat. 

25. RM souhlasí s vyhověním žádosti pana
Františka Neužila o přednostní umístění v Domě
s pečovatelskou službou ve Slavkově u Brna
a postoupením jeho žádost Krajskému úřadu
v Brně ke schválení pronájmu bezbariérového
bytu č. 4 v DPS na ulici Polní 1444.

26. RM ukládá odboru BTH předložit návrh fi-
nancování částky na projektovou dokumentaci. 

27. RM souhlasí se změnou způsobu plateb
a schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor č. 08/06 ze dne 9. 6.
2006 se společností Provident Financial s.r.o., se
zapracovanou změnou – bod III. odst. 3.

28. RM bere na vědomí petici dle čl. 18 Lis-
tiny základních práv a svobod a zákona
č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve věci zacho-
vání plynového vytápění v bytovém domě
č. p. 1157-58 na sídlišti Nádražní.

29. RM ukládá řediteli TSMS předložit návrh
struktury organizace z důvodu nárůstu nových
úkolů.  

30. RM povoluje výjimku z počtu dětí v MŠ
Zvídálek na školní rok 2009/2010 pod podmín-
kou, že zvýšení počtu žáků nebude na újmu kva-
litě vzdělávací činnosti školy a budou splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 

31. RM schvaluje uzavření darovací smlouvy
s firmou E-COM s.r.o. v předloženém znění.

32. RM ukládá vedoucí FO projednat s řediteli
ZS-A a TSMS a velitelem MP úpravu rozpočtů
jejich organizací v souvislosti s naplněním usne-
sení ZM.

33. RM schvaluje výpověď smlouvy na
ostrahu objektu kanceláře a šaten stadionu uza-
vřené s F.D.A. Bezpečnostní službou, s.r.o.
Smluvní vztah zanikne 30. 9. 2009.

34. RM souhlasí s převodem majetku do vlast-
nictví ZŠ Komenského ve výši 1 800,75 Kč od
Hasičského záchranného sboru JMK.

35. RM schvaluje vyřazení neupotřebitelného
majetku ZŠ Komenského dle přiložených se-
znamů.

36. RM schvaluje výpověď nájemní smlouvy
s Modrou pyramidou – stavební spořitelnou v bu-
dově Palackého nám. 89. Nájemní vztah zanikne
30. 9. 2009.

37. RM neakceptuje nabídku firmy CEN-
TROPOL ENERGY, a. s.



(Pokračování na str. 5)
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1. RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace ze
SR na sociálně právní ochranu dětí ve výši
253 600 Kč a neinvestiční dotace ze SR na činnost
lesního hospodářství ve výši 23 200 Kč. RM dále
doporučuje ZM schválit úpravy rozpočtu: RO č. 18
– sociálně právní ochrana dětí, RO č. 19 – dar –
Rekonstruktiva, spol. s r. o., RO č. 20 – dar – letní
dětské tábory, RO č. 21 – lesní hospodářství.

2. RM ukládá tajemníkovi MěÚ připravit návrh
úsporných opatření v rozpočtu MěÚ ve výši 7 %.

3. RM schvaluje systém úhrad z položky č. 117 –
Stadion – SK Fotbal v předloženém znění. RM zá-
roveň ukládá funkcionářům města projednat navr-
žený systém úhrad s vedením SK Slavkov u Brna.
RM ukládá MěÚ po projednání navrženého systému
úhrad předložit RM návrh dodatku smlouvy.

4. RM bere na vědomí plnění usnesení z 55.
schůze RM ze dne 22. 6. 2009 vedené pod č. 4.3.

5. RM předkládá zprávu – plnění usnesení ve
věci „RESPONO – návrh smlouvy“ k projednání
ZM.

6. RM schvaluje předložený návrh výzvy k jed-
nacímu řízení bez uveřejnění za účelem zajištění
a provedení historické vojenské části akcí Napo-
leonské dny a Vzpomínkové akce.

7. RM ruší své usnesení z 55. schůze bod 4.10.
odst. 2 z důvodu nemožnosti realizace díla firmou
GARDENA spol. s r.o. RM ukládá odboru IR vy-
stavit objednávku pro společnost Termo CZ s.r.o.,
na provedení rozvodů vody na nádvoří zámku za
cenu do 100 000 Kč vč. DPH.

8. RM nesouhlasí s výstavbou bytových jednotek
ve dvoře bytového domu na ulici Fügnerova č.p. 109.

9. RM nevyhovuje žádosti Oblastní charity Ho-
donín, Charitní ošetřovatelská služba Bučovice
a Slavkov u Brna o povolení výjimky neplaceného
parkování na Palackého náměstí. RM ukládá MěÚ
prověřit možnosti případného řešení v rámci plat-
ného nařízení RM.

10. RM bere zápis č. 4/2009 z jednání komise
pro rozvoj města na vědomí.

11. RM doporučuje ZM dát souhlas ke směně
částí pozemků parc. č. 3750/37 díl „c“ a 3750/38
a díl „d“ v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města
za pozemek parc. č. 166 zastavěná plocha a ná-
dvoří o výměře 114 m2 v k. ú. Slavkov u Brna
z vlastnictví pana Arnošta Urbana. Na dorovnání
rozdílu hodnot směňovaných výměr uhradí smě-
nitelé městu před podpisem směnné smlouvy
částku 200 000 Kč.

1. ZM schvaluje doplnit program rozvoje
města v části 3 o výběr vhodné lokality pro zří-
zení skateparku a její zařazení do územního
plánu.

2. ZM dává souhlas k uzavření plánovací
smlouvy mezi městem Slavkov u Brna a Ob-
čanským sdružením majitelů pozemků Pod Zla-
tou horou.

3. ZM schvaluje rozbory hospodaření města
za 1. čtvrtletí roku 2009.   

4. ZM schvaluje rozbory hospodaření vedlejší
hospodářské činnosti za 1. čtvrtletí 2009.

5. ZM ukládá RM vznést dotaz k hejtmanovi
JMK s cílem získat informaci zda bude či ne-
bude pozemek p. č. 352/6 – vodní plocha
v k. ú. Slavkov u Brna převeden do vlastnictví
města. Pokud nebude do 30. 6. 2009 znám vý-
sledek jednání, ZM ukládá RM zajistit dokon-
čení projektové dokumentace na protipovodňová

12. RM souhlasí se zveřejněním záměru pro-
deje částí pozemků parc. č. 1644 a 1648/1 v k. ú.
Slavkov u Brna z vlastnictví města.

13. RM ukládá odboru IR předložit záměr
k projednání komisi pro rozvoj města.

14. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o zří-
zení práva odpovídajícího věcnému břemenu na
umístění nového kabelového vedení NN a pojist-
kové skříně do částí pozemků parc. č. 680; 929;
3768 v k.ú. Slavkov u Brna se společností E.ON
Distribuce, a.s.

15. RM dává souhlas k uzavření nájemní
smlouvy s paní Annou Kovaříkovou na pronájem
části pozemku parc. č. 2690/1 orná půda v k. ú.
Slavkov u Brna o výměře cca 80 m2 s ročním ná-
jemným 112 Kč.

16. RM doporučuje ZM dát souhlas ke směně
pozemků parc. č. 2650/3 zahrada o výměře 292 m2

a parc. č. 2650/4 zahrada o výměře 124 m2

v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města za po-
zemek parc. č. 3061/153 orná půda o výměře 560 m2

v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví paní Markéty
Řehákové.

17. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o poskytnutí dotace na projekt Přístupová komu-
nikace a parkoviště k Zámku Slavkov – Austerlitz,
vedený v programu ROP JV.

18. RM schvaluje vypracování projektové do-
kumentace na rekonstrukci kotelny v budově DPS
dle varianty č. 3, v předpokládané ceně do
40 000 Kč včetně DPH.

19. RM nesouhlasí s úhradou částky za výměnu
nového bojleru v bytě č. 2, Nádražní 1155, Slav-
kov u Brna, firmě TERMO CZ, s.r.o.

20. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k ná-
jemní smlouvě ze dne 15. 9. 2003 na pronájem
bytu uzavřené s nájemci Zdeňkou a Ivanem Ca-
gáškovými obsahujícím prodloužení nájmu bytu
na dobu určitou, do 30. 9. 2014.

21. RM schvaluje výpověď nájemní smlouvy
s paní Annou Franíkovou na nebytové prostory
v budově Polikliniky ve Slavkově u Brna, Tyršova
ul. 324 dle podmínek nájemní smlouvy.

22. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k ná-
jemní smlouvě ze dne 29. 8. 2005 na pronájem
bytu uzavřené s nájemci Alenou a Milošem Bed-
naříkovými obsahujícím prodloužení nájmu bytu
na dobu určitou, do 31. 8. 2014. 

23. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo
na akci „Město Slavkov u Brna – Komunikace

a parkovací stání v sídlišti Nádražní“ s firmou
DURIT s.r.o., za cenu 2 121 125 Kč vč. DPH.

24. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo
na akci „Revitalizace budovy polikliniky Tyršova
č. p. 324 – poradenská agentura“ s firmou Ekopro-
gres, spol. s r.o., za cenu 345 100 Kč vč. DPH za
podmínky schválení financování akce ZM. Dále
ukládá FO připravit návrh příslušného rozpočto-
vého opatření.

25. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo
na akci „Revitalizace tělocvičny ZŠ Tyršova – po-
radenská agentura“ s firmou Regionální poraden-
ská agentura s.r.o. Dále ukládá FO připravit návrh
příslušného rozpočtového opatření.

26. RM pozastavuje realizaci akce „Revitali-
zace budovy DPS č. p. 1444 – poradenská agen-
tura“.

27. RM pozastavuje realizaci akce „Revitali-
zace budovy DPS č.p. 1444 – projektová doku-
mentace, energetický audit“.

28. RM bere na vědomí nabídku společnosti
ALERION   Historické mapy a nesouhlasí s vy-
hotovením historické mapy pro město Slavkov
u Brna.

29. RM souhlasí s přijetím věcného daru dle
Darovací smlouvy č. 1/2009 uzavřené mezi ZS-A
jako obdarovaným a Mgr. Jiřím Blažkem jako dár-
cem a s jejich zařazením do sbírkového fondu
Zámku Slavkov – Austerlitz.

30. RM souhlasí s přijetím věcného daru dle
Darovací smlouvy č. 2/2009 uzavřené mezi ZS-A
jako obdarovaným a Ilonou Zykovou jako dárcem
a s jejich zařazením do sbírkového fondu Zámku
Slavkov – Austerlitz.

31. RM souhlasí přijetím věcného daru dle Da-
rovací smlouvy č. 3/2009 uzavřené mezi ZS-A
jako obdarovaným a Bohumilou Krbkovou jako
dárcem a s jejich zařazením do sbírkového fondu
Zámku Slavkov – Austerlitz. 

32. RM bere zápis č. 1/2009 z jednání komise
pro životní prostředí na vědomí.

33. RM předložené žádosti o pronájem části
koupaliště vyhovuje za podmínky, že nebude
omezen provoz koupaliště pro veřejnost.

34. RM souhlasí s úpravou ceníku na letním
koupališti ve Slavkově u Brna dle předloženého
návrhu.

35. RM neakceptuje nabídku Klubu českých
turistů na prezentaci města v obrazovém atlasu re-
gionů a řemesel v ČR.

56. řádná schůze RM – dne 27. 7. 2009

opatření – II. etapa bez prací na části stavby na
pozemku p. č. 352/6 v k.ú. Slavkov u Brna. Zá-
roveň ukládá RM požádat JMK o přiznání mi-
mořádné dotace na čištění části toku Prostřední-
ček na pozemku 352/6.

6. ZM schvaluje: RO č. 11 účelové příspěvky
na mládež, RO č. 12 – účelový příspěvek  pro
TSMS na provoz stadionu, RO č. 13 – spojovací
krček na zámku, RO č. 14 – daň z příjmů za
obec, RO č. 15 – střecha radnice – II. Etapa.
Dále schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK ve
výši 40 000 Kč na projekt: Statické zajištění
klenby spojovacího krčku předzámčí zámku
Slavkov u Brna, za podmínek návrhu smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK. Schvaluje
také přijetí dotace z Programu městské památ-
kové zóny Ministerstva kultury na obnovu krovů
a střechy radnice – II. etapy ve výši 590 000 Kč.

7. ZM schvaluje financování opravy klenby

krčku ve výši 460 000 Kč z fondu Zelnic a RO
č. 16 – oprava klenby krčku.

8. ZM schvaluje financování rozvodů NN
a vody na nádvoří zámku ve výši 550 000 Kč
z fondu Zelnic a RO č. 17 – rozvody NN a vody
na nádvoří zámku.

9. ZM bere na vědomí informaci o poskytnu-
tých příspěvcích pro organizace pracující s mlá-
deží.

10. ZM bere na vědomí informaci o kapacitě
Mateřské školy a o zřízení třídy s křesťanskými
prvky na MŠ na vědomí.

11. ZM schvaluje projekt „Rozšíření beach-
volejbalových kurtů“ na základě projektové do-
kumentace Ing. Arch. Milana Beránka za před-
pokladu, že v roce 2009 nebude finanční
spoluúčast města a realizace díla neohrozí letní
provoz koupaliště. Případnou finanční spolu -

XI. řádné zasedání ZM – dne 15. 6. 2009
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XI. řádné zasedání ZM – dne 15. 6. 2009
účast projedná ZM v prosinci 2009 při projed-
návání rozpočtu města na rok 2010.

12. ZM schvaluje zapojení města do projektu
EU na vybudování technologického centra pro
provoz datových schránek a schvaluje zapraco-
vání finanční částku spoluúčasti na projektu ve
výši do 800 000 Kč do rozpočtu města na rok
2010.

13. ZM odkládá záměr prodeje podílu města
– 5/24 na nemovitostech města – budova ul. Füg-
nerova č. p. 110 na poz. p. č. 937, ukládá RM
předložit budoucí náklady spojené s opravou této
nemovitosti a vyčíslit hodnotu 5/24 podílu na
dané nemovitosti.

14. ZM souhlasí  s odprodejem mostní kon-
strukce umístěné v lokalitě Zelnice ve Slavkově
u Brna Ing. Tomáši Maláčovi, za cenu aktuální
v době podpisu kupní smlouvy nejméně však
1500 Kč za tunu. Kupující si konstrukci odveze
a rozebere na vlastní náklady nejpozději do jed-
noho měsíce od uzavření kupní smlouvy.

15. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru
prodeje pozemků parc. č. 3039/1, 3039/11,
3039/29, 3039/35, 3039/36, 3039/45, 3039/59,
3039/65, 3039/66 a 3039/67 v k. ú. Slavkov
u Brna. 

16. ZM nesouhlasí se záměrem směny komu-
nikace v prodloužení ulice Čelakovského za po-
zemek z majetku města.

17. ZM dává souhlas ke zveřejnění záměru
směny částí pozemků parc. č. 3750/37 orná půda
a 3750/38 orná půda  v k. ú. Slavkov u Brna
z vlastnictví města.

18. ZM dává souhlas ke zveřejnění záměru
směny pozemků parc. č. 2650/3 zahrada o vý-
měře 292 m2 a parc. č. 2650/4 zahrada o výměře
124 m2 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví
města.

19. ZM nesouhlasí se  zveřejněním záměru
prodeje částí pozemků parc. č. 3750/69
a 3750/29 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví
města.

20. ZM dává souhlas k prodeji pozemku parc.
č. 354/16 orná půda o výměře 60 m2 v k. ú. Slav-
kov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví
pana Františka Kudy. Kupní cenu ve výši 18 000
Kč a náklady spojené s prodejem uhradí kupu-
jící.

21. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru
prodeje pozemku parc. č. 70 v k.ú. Slavkov
u Brna.

22. ZM dává souhlas k prodeji pozemku parc.
č. 1643/26 orná půda o výměře 45 m2 v k. ú.
Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnic-
tví společnosti SFK Slavkov, s.r.o. Kupní cenu
ve výši 13 500 Kč a správní poplatek 500 Kč za
podání návrhu na vklad uhradí kupující před
podpisem kupní smlouvy.

23. ZM nesouhlasí s výkupem částí pozemků
pod retenční nádrží parc. č. 3190/1 ostatní plo-
cha a 3190/2 ostatní plocha v k.ú. Slavkov
u Brna za kupní cenu 400 Kč/m2 a pruhu po-
zemků pro budoucí komunikaci v šíři 1,5 m při
západní hranici z parc. č. 3189/21 a v sousedství
parcel č. 3189/4 a 3189/3 v šíři 2,5 m za kupní
cenu 600 Kč/m2 z vlastnictví p. Pavla Komárka.

24. ZM souhlasí s prodejem části pozemku

parc. č. 623 o výměře cca 13 m2 v k. ú. Slavkov
u Brna z vlastnictví města do vlastnictví společ-
nosti FINREKA, s.r.o., formou smlouvy o bu-
doucí kupní smlouvě za kupní cenu ve výši
1000 Kč/m2.

25. ZM ukládá MěÚ zařadit pozemky parc. č.
2863/1, parc. č. 2865/1 a parc. č. 2867 zahrada,
v lokalitě Nádražní do zadání nového územního
plánu města Slavkov u Brna jako plochy pro ve-
řejnou zeleň s možností výstavby dětského
hřiště.

26. ZM dává souhlas ke koupi pozemku
parc. č. 3063/4 ostatní plocha, ostatní komuni-
kace o výměře 579 m2 v k.ú. Slavkov u Brna
z vlastnictví manželů Miroslava a Milady Peli-
kánových do vlastnictví města Slavkov u Brna
za kupní cenu ve výši  stanovené znaleckým po-
sudkem, tj. 41 290 Kč.

27. ZM nesouhlasí s uzavřením smlouvy o bu-
doucí kupní smlouvě o koupi pozemků parc.
č. 2817/5 ostatní plocha o výměře 1266 m2;
parc. č. 2817/2 ostatní plocha o výměře 6 m2;
parc. č. 2816/7 ostatní plocha o výměře 193 m2

a parc. č. 3047/267 orná půda o výměře 829 m2

z vlastnictví MUDr. Jaroslava Waltera do vlast-
nictví města.

28. ZM neschvaluje rozšíření placené inzerce
ve Slavkovském zpravodaji o prezentaci politic-
kých stran a hnutí.

29. ZM ukládá RM předložit finančnímu vý-
boru návrh úspory z příspěvku PO ve výši 7 %
do 30. 6. 2009 a ukládá řediteli TSMS předklá-
dat FV rozbory provozu kompostárny od 2. po-
loletí roku 2009 každý měsíc.
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I.
Letošní mimořádné léto přeje především růstu

travní vegetace. Pociťují to všichni, kteří se snaží
udržet krok s přírodou a udržují travnaté plochy.
Pracovníkům TSMS to přináší plné pracovní na-
sazení jak při sečení, tak i úklidu odpadů ze zeleně
z vlastní činnosti, ale především svoz odpadů ze
zeleně na kompostárnu od občanů. 

TSMS s maximálně možným pracovním nasa-
zením zvládají údržbu svěřených veřejných ploch
nejen ve městě, ale i v okrajových částech města
(např. aleje, Urbánek, kolem rybníků, část hrází
na Litavě, na rekultivovaných plochách bývalé
skládky, apod.).

Sběr biologicky rozložitelného zahradního od-
padu od občanů se rozběhl na plné obrátky. Po ví-
kendu sbíráme v pondělí a úterý s pomocí tech-
niky s čtyřčlennou obsluhou postupně stovky
malých a velkých hromádek a igelitových pytlů
s biologicky rozložitelným odpadem, který končí
na nové kompostárně. Z tohoto odpadu za 70 dnů
vyprodukujeme rekultivační kompost. 

Výsledkem je zpracovaný přírodní materiál -
kvalitní kompost, tj. „co jsme si od přírody vzali,
dáváme jí v možné míře zpět“.

II.
Výsledky:

1. Od pondělí 27. 4. 2009, kdy jsme zahájili sys-
tematický sběr v ulicích města, jsme v 13 dvou-

denních cyklech svezli z ulic města (od ob-
čanů) 121,01 tun, tj. v průměru 9,31 tun za
týden. Narůstá množství sbíraného odpadu, jen
za poslední čtyři týdny (po, út) je to v průměru
12,83 tun!

2. Celkem bylo svezeno už od občanů (z ulic
města) (13 svozů v 26 dnech) 121,01 tun

3. Z vlastní činnosti TSMS 
bylo na kompostárnu dovezeno 143,85 tun

4. Celkem k 22. červenci bylo 
navezeno na novou kompostárnu 264,86 tun

5. Z tohoto množství jsme vyprodukovali
k 22. červenci hotový rekultivační kompost
v množství 50 tun, který bude postupně
zdarma nabízen k odebrání i pro občany města. 

III.
Naše zkušenosti:

1. Sběr po ulicích města tak, jak je praktikován,
je velmi náročný. Hledáme racionální řešení,
jak tento sběr prakticky realizovat v míře, která
je pro město i občany úměrná. 

2. Hledáme zkušenosti z jiných měst, jak takový
sběr systémově řeší. 

3. Jsme jedni z mála v ČR, kteří v tomto rozsahu
s vlastní kompostárnou realizují plošně sběr bio-
logicky rozložitelného odpadu v celém městě. 

4. Jsme velmi mile překvapeni, jak „slavkovský
občan“ je uvědomělý při třídění odpadů!

- Jednak odpad ze zeleně je na velké množství po-

měrně bez nežádoucích vedlejších odpadů.
Kompost není prakticky nutné dodatečně zba-
vovat nežádoucích odpadů. 

- Ale také 5. místo Slavkova v soutěži měst a obcí
Jihomoravského kraje v třídění (plasty, papír,
sklo) odpadů (viz SZ č. 6/2009) vypovídá o uvě-
domění občanů a systému odpadového hospo-
dářství města.  

Co se nám ale nelíbí, je:
1. Není možné, aby odpad ze zeleně byl vy-

vážen občany do ulic po celý týden!
2. Odpad je možné umístit pouze před našim

svozem, tj. zpravidla v pondělí po víkendu, pokud
možno na vhodnou zpevněnou plochu. 

3. Odpad ze zeleně nebo jiný odpad mimo tento
systém může být považován za černou skládku se
všemi důsledky! 

4. „Hromádky“ zeleně po celý týden na ulicích
města nejsou dobrou vizitkou občanů, ale i ce-
lého města! 

IV. 
První část rekultivačního kompostu k bezplat-

nému odběru v množství cca 20 kg na domácnost
bude k dispozici každou středu počínaje 5. srpnem
od 14.00 do 17.00 hod. v Zámecké ulici za branou
do zámeckého parku (vstup přes bránu tzv. „Pan-
šule“.)

R. Lánský, ředitel TSMS

Provoz kompostárny je na plné kapacitě
Foto: 6x R. Lánský
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Upozornění pro firmy
Katalog firem na webových stránkách

města firem Slavkovska na www.slavkov.cz
V rámci projektu „Přijďte poznat víc – Slav-

kov – Austerlitz“ jsou od července na adrese
www.slavkov.cz nově spuštěny webové stránky
města. Rádi bychom touto cestou nabídli všem
firmám podnikajícím ve Slavkově a v obcích
Slavkovska možnost bezplatného zveřejnění
v katalogu firem na nových stránkách města,
který nyní prochází aktualizací.

Informace o vaší firmě spolu s popisem čin-
nosti, nabídkou služeb a kontaktními údaji
(název, adresa, tel., fax, e-mail, www) zasílejte
prosím na e-mailovou adresu: kt@meuslav-
kov.cz. Firmy, které v seznamu na webu již fi-
gurují, prosíme o aktualizaci zveřejněných
údajů zasláním na tutéž adresu. Děkujeme.

Informační centrum ZS-A

Informaãní centrum informuje
Vedení ZS-A upozorňuje, že z technických dů-

vodů je Informační centrum dočasně přemístěno
do prostor pokladny zámku.

Zde bude také možné získat jako doposud
v plném a nezmenšeném rozsahu veškeré infor-
mace, propagační materiály či suvenýry, popř.
zakoupit v předprodeji vstupenky na všechny
kulturní akce.

Otevírací doba Informačního centra je sou-
běžná s otevírací dobou zámku, tj. denně od 9
do 17 hod. Děkujeme za pochopení.

Kontakt: Informační centrum (ZS-A), Palackého
náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna, tel./fax: 544 220
988; e-mail: infocentrum@zamek-slavkov.cz

Dovolená v Mûstské knihovnû
Dovolujeme si upozornit vážené čtenáře a ná-

vštěvníky Městské knihovny ve Slavkově
u Brna na to, že z důvodů čerpání dovolené bude
ve dnech 3.–14. srpna uzavřena.

Výpůjční lhůta zapůjčených knih bude ade-
kvátně prodloužena. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Jiří Blažek, MěK Slavkov u Brna

Do krásných kulis zámeckého parku přijede
v srpnu zahrát slavná britská rocková skupina
Jethro Tull. 

Kombinace blues, rocku, folku, jazzu i staro-
anglické hudby zazní ve Slavkově u Brna v so-
botu 29. srpna. Skupina v čele se zpěvákem
a flétnistou Ianem Andersonem zahraje pod
širým nebem výběr z více než dvou desítek
zatím vydaných alb.

Vystoupení Jethro Tull jsou pověstná neje-
nom strhujícím programem, všudypřítomným
humorem, ale i výběrem stylových míst, kde se
koncert koná. A slavkovský zámecký park se
mezi ně nepochybně zařadí.

Vstupenky si lze již nyní zakoupit v předpro-
deji v Informačním centru (pokladna ZS-A),
popř. v síti Ticketpro, a stojí 590 Kč.

Jethro Tull
Skupina vznikla v roce 1967 v jihoanglickém

městě Luton. Lídrem je skotský skladatel, tex-

tař, zpěvák, flétnista, ale i hráč na kytaru, man-
dolínu a dudy Ian Anderson. Právě on postupně
rozvinul původní bluesové zaměření kapely na
charakteristickou symbiózu rocku, folku, jazzu,
staroanglické hudby, a nenechal se příliš zasko-
čit ani nástupem elektroniky.

Od roku 1968, kdy světlo světa spatřila jejich
prvotina „This Was“, do dnešního dne vydali
Jethro Tull více než dvě desítky alb. To poslední
studiové, s názvem „Christmas Album“, vyšlo
v roce 2003. Od té doby se kapela věnuje spíše
trendu vydávání živých nahrávek. Důkazem
toho jsou tituly „Aqualung Live“ (2003) nebo
„Live At Montreaux 2003“ (2007).

Jethro Tull vlastní 11 zlatých a 5 platinových
desek, v historii prodali více než 60 milionů alb.
Za sebou mají několik tisíc koncertů ve více než
40 zemích světa. Každý rok odehrají přibližně
100 koncertů, které navštíví okolo 300 tisíc lidí.

S použitím materiálů iDnes.cz zpracoval 
Ing. Aleš Šilhánek (ředitel ZS-A)

Koncert Jethro Tull v zámeckém parku
Skupina Jethro Tull Oficiální stránky skupiny Jethro Tull 

Ve dnech 16.–18. července ostravské studio
ČT natáčelo v zámeckém parku našeho zámku
jeden z dílů nového seriálu „Rajské zahrady“,
který bude od září uváděn na programu ČT 1.
V 26dílném seriálu budou postupně prezento-
vány nejkrásnější zámecké parky a zahrady
v naší republice. Cílem je seznámit diváky s je-
jich historií i unikátní zahradní architekturou. Se-

riálem bude provádět herečka Zuzana Slavíková,
v tomto díle je doprovázená ředitelem zámku. 

Natáčení ve Slavkově proběhlo jako u jednoho
z prvních objektů – po Českém Krumlově
a zámku Kratochvíle. To, že jeden díl bude celý
věnován právě Slavkovu, je jen potvrzením vý-
jimečnosti komplexu zámeckého areálu a nepo-
chybně přispěje k další propagaci nejen skvost-

ného zámku a parku, ale také
i města Slavkova.

Seriál bude vysílán na pro-
gramu ČT 1 od září t. r. prav-
děpodobně o víkendech
v podvečerním čase. O tom,
kdy bude na pořadu díl věno-
vaný slavkovskému zámec-
kému parku, vás budeme po-
chopitelně informovat.
Z průběhu natáčení přiná-
šíme několik dokumentár-
ních fotografií.

Ing. Aleš Šilhánek
(ředitel ZS-A)

Zámecký park v seriálu ČT

Foto: 2x B. Maleček Kameraman Krunoslav Kiko Ketele‰·táb ostravského studia âT pfii natáãení
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Poklady nejen z depozitáfiÛ (69)
Ruprechtov – 30. léta 20. století Rychmanov kolem roku 1900

Pohlednice (pokračování)
RUPRECHTOV
Obec leží cca 26 km severozápadním směrem

od Vyškova. Svůj název získala od osobního
jména Ruprecht. První zmínka pochází až
z roku 1466, kdy je uvedena v seznamu majetku
račického panství, které po svém otci Jiřím zdě-
dila Kunka z Kravař. Další písemná zmínka po-
chází z r. 1511. Tehdy byl majetek Kunky z Kra-
vař prodán pánům z Boskovic. V roce 1568
račické panství, včetně Ruprechtova, získává
Hanuš Hauguic Petřvaldský z Biskupic. 

Jako jedna z mála obcí byl Ruprechtov ochrá-
něn od pohrom třicetileté války, takže zde ne-
zůstaly pusté usedlosti. Problém však nastal
koncem 17. století, kdy se zde rozšířila nakaž-
livá cholera a české obyvatelstvo téměř vy-
mřelo. Obec pak byla znovu osídlena němec-
kými kolonisty.

V roce 1750 je zmiňován panský dvůr. Po-
zemkové knihy jsou vedeny od r. 1785. 

V obci se rozvíjel bohatý spolkový život, zná-
mým se stal rovněž divadelní spolek Lumír,
který zde působil již od roku 1881.

Ve 20. století patřila k zajímavým činnostem
místních obyvatel výroba sítěk a perleťových
knoflíků. 

Škola zde vznikla již na počátku 19. století –
v roce 1811. V r. 1877 pak byla rozšířena na
dvojtřídní. Ve letech 1923–1939 zde působila
živnostenská škola pokračovací. V současné
době zde škola již není. 

K nepřehlédnutelným zajímavostem obce
patří větrný mlýn. Byl postaven v roce 1873
a po vichřici, která zničila celou střešní kon-
strukci, znovu obnoven v letech 1882–1884.
K další obnově došlo v roce 1890. V letech
1989–1998 byl mlýn rekonstruován a zpřístup-
něn veřejnosti.  Mlýn je navržen k zápisu mezi
technické památky UNESCO.

K dalším významným stavbám a pamětihod-
nostem patří kostel sv. Václava, zvonička na
návsi a dům č. 208 s doškovou střechou.

Ve sbírkovém fondu Zámku Slavkov – Auster-
litz se nachází 7 černobílých a jedna barevná
pohlednice. Černobílé pohlednice pocházejí ze
30.–50. let 20. století, barevnou pohlednici
zámek získal až v roce 2006. Pohlednice větši-
nou zachycují dálkové pohledy na obec, jedna
vodní nádrž  sloužící současně jako koupaliště,
další pak bývalé rekreační a školící středisko
Rostexu Vyškov. Poslední pohlednice předsta-
vuje nejvýznamnější budovy Ruprechtova. 

RYCHMANOV
Kořeny obce Rychmanov sahají až do roku

1783. Tehdy byla obec založená v místě nazý-
vaném „Jalovina“. 

Panský dvůr spravoval Jan Hanák. Po jeho
smrti v roce 1610 dvůr připadl kardinálu Fran-
tiškovi z Dietrichštejna. Již jako svobodný ma-
jetek, tj. zbavený všech robot a dávek, jej zís-
kává Alžběta Pergrová a kolem roku 1659 pak
Jiří Schulter  a několik dalších vlastníků. V roce
1750 dvůr koupil olomoucký biskup. Pastvisko
Jalovina, které patřilo pod chrlickou vrchnost,
bylo rozparcelováno v roce 1783 pro výstavbu

domků – jak již bylo řečeno v úvodu. Tuto nově
vznikající obec vyměřoval guberniální rada
 Reichman z Hochkircha, podle něj pak dostal
Rychmanov svůj název. 

V roce 1852 byla na návsi postavena ka-
menná zvonice na místě bývalé dřevěné stavby. 

V roce 1906 zde byl postaven evangelický
kostel. 

V roce 1950 nebo 1951 (zdroje uvádějí různá
data) byl Rychmanov sloučen s Újezdem
u Brna.

Ve sbírkách Zámku Slavkov – Austerlitz se
nachází pouze jedna dopisnice odeslaná 20. 7.
1900. Představuje pohled na obec a místní hos-
tinec.

PhDr. Vladimíra Zichová, ZS-A

Polovina měsíce srpna v kulturním kalendáři
tradičně patří festivalu s názvem Folk a country
na zámku. Letošní 11. ročník proběhne v ro-
mantickém prostředí zámeckého parku ve Slav-
kově u Brna v pátek 14. srpna od 20 hodin.
V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční
v prostorách kina Jas na Palackého náměstí. 

Letos již po jedenácté si můžete přijít poslech-
nout přehlídku folku a country do zámeckého
parku, jejíž atmosféru si společně s námi vychut-
náte nejprve s tradiční účastí skupiny Poutníci
(20–21 hodin). Lákadlem pro posluchače bude
Pavlína Jíšová se skupinou a jejím speciálním
hostem zpěvákem Pavlem Bobkem (21.15 až
22.15 hod.). Vrcholem večera je bezesporu při-
pravované vystoupení legendární country zpě-
vačky Nadi Urbánkové (22.30–23.30 hodin),

V sobotu 15. srpna se uskuteční již VI. roč-
ník Mezinárodní výstavy vín Grand Prix Aus-
terlitz 2009, která bude i letos součástí Napo-
leonských dnů. Výstava se na rozdíl od

předešlých ročníků uskuteční na horním parteru
zámeckého parku, který poskytne pro tuto pres-
tižní akci příjemné prostředí. 

Vystavovatelé z tuzemska i ze zahraničí zde
předvedou opět to nejlepší ze své produkce vín.
Po zkušenostech z předchozího roku lze opět
očekávat výbornou kvalitu vystavených vzorků
mnoha odrůd. Podrobnější informace zájemci
najdou také na webových stránkách Moravské
banky vín.

Po mimořádně úspěšném loňském ročníku,
kdy výstavu navštívilo téměř 400 návštěvníků,
předpokládáme i letos zájem veřejnosti. K pří-
jemné pohodě nepochybně přispěje také cim-
bálová muzika Ponava. Všichni jste srdečně
zváni! Ing. Aleš Šilhánek (ředitel ZS-A)

Mezinárodní výstava vín

kterou doprovodí skupina Bokomara z nedale-
kých Kobeřic.

I na letošní přehlídce si oblíbenou hudbu
nejen poslechnete, ale samozřejmě si na ni bu-
dete moci i zatančit, protože po skončení večer
pokračuje country bálem. K poslechu a tanci
zahraje, jako každoročně, skupina Osada
(23.45–2.00 hodin). 

Festival i tentokrát nabídne opravdu pestré
složení známých interpretů těchto hudebních
žánrů, a proto přijměte pozvání a přijďte pří-
jemně strávit srpnovou letní noc.      

Předprodej vstupenek v Informačním centru
na Palackého nám. 1 ve Slavkově u Brna, tel.:
544 220 988 za 140 Kč, na místě za 160 Kč,
mládež 10–15 let za 70 Kč.

Hana Partyková, ZS-A

Folk a country na zámku

Řemeslný jarmark
Přijměte pozvání na řemeslný jarmark, který

se koná při Napoleonských dnech v sobotu
15. srpna od 9 do 18 hodin v zámeckém parku

K zhlédnutí bude řada řemeslných stánků
s prodejci v historických kostýmech a ukázkami
výroby předmětů, které si budete moci zakoupit.
Tradičně je připraveno bohaté občerstvení.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Věra Marková, ZS-A
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Když dozněly poslední tóny Klavírního kvin-
tetu (č. 2) A-dur Antonína Dvořáka, zazněl v His-
torickém sále zámku bouřlivý potlesk doprová-
zený výkřiky „Bravo!“. Zaplněný sál několik
minut aplaudoval protagonistům druhého ze dvou
slavkovských koncertů, uskutečněných v rámci
letošního již 14. ročníku festivalu Concentus Mo-
raviae.

Škampovo kvarteto dostálo své světové pro-
slulosti a spolu s mezinárodně oceňovanou a uzná-
vanou klavíristkou Jarmilou Pěchočovou nabídlo
přítomným posluchačům doslova strhující umě-
lecký zážitek. V jejich podání kromě zmíněného
kvintetu Antonína Dvořáka zazněl také Klavírní
kvintet č. 1 Grażyny Bacewicz a Dubnová prelu-
dia pro klavír od Vítězslavy Kaprálové. Program
tohoto večera (25. 6.) tak jen podtrhl letošní za-
měření festivalu k tématu „Dámy mají přednost“.

Pro úplnost lze jen dodat, že Škampovo kvar-
teto od svého vzniku v r. 1988 vystupuje pravi-
delně nejen v Evropě, ale také v Severní i Jižní
Americe, v Austrálii i v Japonsku na různých kon-
certech i festivalech, ze kterých si odvezlo řadu
prestižních cen, pravidelně se účastní vysílání

Kost˘mované prohlídky zámku
Zámek Slavkov – Austerlitz vás zve na tradiční

kostýmované prohlídky zámku s Napoleonem
v rámci Napoleonských dnů (sobota 15. 8.).

Stalo se již samozřejmostí, že si návštěvníci
v rámci Napoleonských dnů mohou mimo tradiční
jarmark prohlédnout i Kostýmované prohlídky
zámku s napoleonskou tematikou. Návštěvníci se
v krásných interiérech slavkovského zámku set-
kají s Napoleonem, Josefínou, jejich doprovodem
a služebnictvem. Získají různé informace ze ži-
vota Napoleona, jeho bitevní strategie a určitě
budou mít příležitost se s ním i vyfotografovat.  

Věříme, že prohlídky návštěvníky pobaví
a budou příjemným zpestřením celodenního pro-
gramu. Ilona Zyková, ZS-A

v britské BBC a vydalo řadu velmi oceňovaných
nahrávek na CD (jen v ČR již 8).

Jaroslava Pěchočová je vítězkou několika do-
mácích a laureátkou některých zahraničních sou-
těží, vystupovala mj. s Českou filharmonií (Libor
Pešek) i s dalšími českými filharmonickými tě-
lesy, v zahraničí pak s Královskou filharmonií Li-
verpool, s orchestrem v curyšské Tonhalle a s or-
chestrem v Kjótu. Je vyhledávanou klavíristkou
pro spolupráci s předními instrumentalisty a an-
sámbly české hudební scény.

Koncert potvrdil, že se díky festivalu Concen-
tus Moraviae ve Slavkově potkávají špičkoví
umělci a že se takto udržuje velmi vysoká kvalita
nabízené kultury. K zážitkům nepochybně také
přispívá překrásné prostředí zámku. Tento kon-
cert tak nepochybně zaujal přední místo mezi vr-
choly letošní kulturní sezony na zámku ve Slav-
kově.

Příznivcům vážné hudby snad nyní mohu pro-
zradit, že příští 15. ročník festivalu pořádaný v r.
2010 bude mít ve Slavkově svůj závěrečný slav-
nostní koncert! Nepochybně se již dnes můžeme
těšit… Ing. Aleš Šilhánek (ředitel ZS-A)

Škampovo kvarteto rozeznělo zámek

Konec jednoho stromu
Příroda je mocná čarodějka. Umí léčit a uzdra-

vovat, ale umí také rozsévat zkázu a ničit. Dokla-
dem její nezkrotné síly byl zásah bleskem jednoho
z vysokých stromů v horní parteru zámeckého
parku v sobotu 18. července. Oním stromem byl
nahovětvec dvoudomý (Gymnocladus dioicus). Po
odborném posouzení stavu a statiky stromu byl
vyřčen neodvratný ortel: „Skácet!“

Ve středu 22. července brzy zrána uvedla specia-
lizovaná firma slova ve skutky. Větev po větvi dopa-
dala do písku parku, až zbylo pouhé torzo kdysi pyš-
ného velikána. I to se vzápětí pod ostrými zuby
motorové pily skácelo k zemi. Při pohledu na pařez
a jednotlivé řezy stromu je však zřejmé, že rozhod-
nutí o skácení bylo správné. Při stále častějších větr-
ných poryvech by bylo zřejmě jen otázkou času, kdy
by takto narušený strom podlehl přírodním silám.

Přestože zámecký park přišel o další vzrostlý
strom, celkový vzhled na daném místě se příliš ne-
změnil, neboť v těsné blízkosti zůstal stát jeden
exemplář téhož druhu.

Přejme si tedy propříště, aby si nebeský hro-
movládce vybíral své oběti v méně zajímavých lo-
kalitách a slavkovský zámecký park ušetřil důkazů
své všemocnosti… J. Blažek, ZS-A

Stalo se již tradicí, že se každý rok koncem
měsíce srpna setkáváme na koncertě pěveckého
sboru Mladost z Brna. Tento pěvecký sbor
vznikl původně jako dětský sbor, který vystu-
poval pod hlavičkou Domu dětí a mládeže
v Brně Lužánkách pod vedením sbormistra Ja-
roslava Dostalíka. Již jako dětský sbor dosáhl
řady úspěchů jak na domácí scéně, tak i v za-
hraničí. Děti vyrostly a z původního dětského
pěveckého sboru se v roce 2002, po dohodě
s panem Dostalíkem, stává sbor dospěláků pod
stejným názvem Mladost. Opět se začíná schá-
zet velká část původního sboru, kamarádská
pouta i za těch 30 let, kdy jsme se prakticky ne-
vídali, se ihned utužila a skočili jsme rovnýma
nohama do nácviku repertoáru. Začátky byly
sice těžké, ale současný počet skladeb našeho
bohatého repertoáru činí cca 150 skladeb od li-
dových, přes duchovní ke spirituálům. Pan Do-
stalík předal svoji dirigentskou taktovku mla-
dým talentovaným studentům – Jitce Plánské,
Kataríně Mašlejové a v současné době Jarmilce
Jalůvkové, která s námi prožívá výborná, ale
někdy i méně zdařilá vystoupení. Poctivým pří-
stupem všech členů a dirigentů se nám podařilo
získat několik prestižních cen při různých festi-

valech, pravidelně každým rokem koncertujeme
v různých evropských státech a dá se říci, že
zatím vždy úspěšně. 

Malebné město Slavkov u Brna se svým krás-
ným zámkem a zahradou se stalo již pátým
rokem místem každoročního sborového sou-
středění. Tak, jako když jsme byli malí, hlavní
náplní tohoto soustředění je zpívání, kterému
věnujeme největší část programu. Nezapomí-
náme ale i na další aktivity, plavání, vycházky
nebo na olympiádu, kde soutěžíme v různých
disciplínách, na maškarní karneval, při kterém
si vždy užijeme hodně legrace a zavzpomínáme
na časy dávno minulé. 

Nové skladby, které nastudujeme, prezentu-
jeme vždy poslední den našeho soustředění na
koncertě. Naši věrní posluchači tak mohou po-
soudit, jak se nám daří.

Přijměte pozvání na koncert pěveckého sboru
Mladost, kterého jsem členkou od svých šesti
let, a který se uskuteční v neděli 23. srpna ve
14 hodin v Kapli sv. Kříže slavkovského
zámku. Věřím, že se nám podaří, jako každý
rok, zaujmout posluchače tak, aby odcházeli
s dobrým pocitem, že prožili pěkné odpoledne.

Ilona Zyková, ZS-A

Koncert pěveckého sboru Mladost z Brna

Koncert francouzského
 chlapeckého pûveckého sboru

Zámek Slavkov – Austerlitz si vás dovoluje
pozvat na koncert francouzského chlapeckého
pěveckého sboru, který v rámci svého turné po
České republice vystoupí ve čtvrtek 20. srpna
v 17.30 hodin v Historickém sále slavkovského
zámku. Ilona Zyková, ZS-A

Foto: R. Lánský

J. Pûchoãová, H. Jifiíkovská, D. Souãková, L. Polák a R. Sedmidubsk˘ Foto: M. DoleÏel
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V pátek 5. června proběhl v naší škole projek-
tový den. Hlavní téma Voda pro život bylo roz-
pracováno do dílčích témat, která si vylosovali zá-
stupci jednotlivých tříd. Projekt byl zároveň
koncipován jako Den otevřených dveří, aby i ro-
diče dostali šanci vidět, jak se jejich děti pod ve-
dením svých třídních učitelů zhostili tohoto ne-
lehkého úkolu. Dále jsme do školy pozvali
představitele organizací, které mají nějaký vztah
k vodě (rybáři, hasiči, vodaři), představitele města,
zástupce z Městského úřadu a ředitele škol ve
Slavkově. Po projití jednotlivých učeben jsem
musel konstatovat, že ve velké většině tříd při-
stoupili ke splnění tohoto úkolu velmi zodpo-
vědně. V každé třídě se dal najít nějaký originální
nápad, jako například model toku řeky Litavy,
model koloběhu vody v přírodě, živý model slav-
kovského vodníka. Žáci dostali šanci pomocí pro-
vázku udělat si představu, jak dlouhé jsou různé
mořské ryby a kytovci, mohli zhlédnout model
protržené hráze a zjistit, jak je zásobován vodou
nejen Slavkov, ale i okolní obce. V mikroskopu si
mohli prohlédnout živou „vodní blechu“, nezmara
a další drobné živé organismy žijící ve vodě. Zá-
jemce o chemii zajisté uspokojily pokusy s vodou
a těm, kteří se chemii mají začít teprve učit, uká-
zaly zajímavost tohoto předmětu. Samozřejmě že
nechyběly taky ukázky různých povolání, kde do-
chází ke kontaktu s vodou. Soutěže a kvízy byly
zajisté zpestřením celého dopoledne. Mohli jste si
chytit rybičku, naplnit protipovodňovou zábranu

pískem, poznat na základě hudební ukázky,
o jakou píseň s textem o vodě jde, a nechyběla ani
recitace básně, protože projektový den provázela
i literární soutěž. Naši nejmenší se zaměřili na
vodu v pohádkách a plná třída rodičů svědčí, že se
jim jejich vystoupení moc povedlo.

Na závěr samotného dne čekala žáky jedna
z nejtěžších činností. Měli za úkol ohodnotit své
spolužáky z ostatních tříd. Informace, jak situace
vypadá jinde, se k hodnotitelům dostala prostřed-
nictvím vyslanců – reportérů, kteří obcházeli
školu. Ti pak informovali své spolužáky ve třídě,
co se děje v jiných učebnách. 

Závěrem bych chtěl poděko-
vat všem žákům a jejich učite-
lům za jejich práci a odpovědný
přístup ke splnění tohoto úkolu.
Věřím, že se touto netradiční
formou činnostního učení žáci
nejen něco nového dozvěděli,
ale hlavně se naučili spolupráci,
hodnocení a odvaze uznat, že se
může stát, že někdo je lepší. 

Celý den mapuje sborník,
který bude na webu školy k dis-
pozici od září. Fotografie z prů-
běhu dne najdete na
www.zskomslavkov.cz.

Nová adresa webu základní
školy – www.zskomslavkov.cz

V průběhu uplynulého škol-

ního roku proběhla kompletní rekonstrukce a do-
budování datové sítě v celé škole. Výsledkem
této práce je, že je konečně možné se připojit ze
všech kabinetů a tříd k internetu a začít toto mé-
dium plně využívat v rámci výuky. Ve spojení
s interaktivními učebnicemi se tak pedagogům
dostává do rukou nástroj, pomocí něhož bude
možné vést výuku na úrovni 21. století. Samotné
webové stránky doznají změn v následujícím
roce a budou sloužit kromě poskytování infor-
mací o dění ve škole i k výuce a k přípravě na
výuku. Vladimír Soukop, ředitel školy

Projektový den – Den otevřených dveří
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Nabídka zájmových kroužků DDM Slavkov, školní rok 2009/2010
PRO DĚTI
Míčové hry s basketbalovou přípravou 2.–4. třída 300,- 1x týdně

5.–6. třída
Basketbal – dívky pokračují 1000,- 3x týdně
Sálová kopaná 3.–5. třída 300,- 1x týdně

6.–9. třída
Aerobik 1.–4. třída 300,- 1x týdně

5.–9. třída
Badminton 3.–9. třída 300,- 1x týdně
Elektronické šipky 2.–5. třída 300,- 1x týdně

6.–9. třída
Sportovní hry 1.–2. třída 300,- 1x týdně

3.–4. třída
7.–9. třída

Florbal 1.–2. třída 300,- 1x týdně
3.–4. třída
5.–6. třída
7.–9. třída

Florbal dívky 5.–7. třída 300,- 1x týdně
Nohejbal od 5. třídy 300,- 1x týdně
Kung-fu začátečníci od 3. tř. ZŠ 350,- 1x týdně
Kung-fu pokročilí pokračují 350,- 1x týdně
Turistický kroužek od 5. třídy 300,- 1x týdně
Pohybová průprava – dívky 1.–3. třída 300,- 1x týdně
Cvičení na míčích – gymbaly od 3. tř. ZŠ 300,- 1x týdně
Stolní tenis 2.–9. třída 300,- 1x týdně
Rytmik – taneční dovádění 1.–4. třída 300,- 1x týdně
Fotografický kroužek – digitální fotografie od 5. třídy 300,- 1x týdně
Šikovné ruce 4.–9. třída 350,- 1x týdně
Tvořivá dílnička 1.–2. třída 350,- 1x týdně
Čarování s textilem a korálky od 5. třídy 350,- 1x týdně
Chovatelský kroužek neomezeno 50,-/rok 1x měsíčně
Rybářský kroužek 2.–9. třída 70,-/rok 1x měsíčně
Magic the gathering (karetní hra) od 13 let 200,- 1x týdně

Malá školička vaření 1.–4. třída 500,- (vč. surovin) 1x týdně
Škola hrou – zábavné procvičování 4.–5. třída 300,- 1x týdně

učiva, hlavolamy, křížovky

Sportovní hrátky předškoláci 350,- 1x týdně
Odpolední hrátky předškoláci 350,- 1x týdně
Odpolední hrátky (po–pá) – max.15 dětí! 1.–3. třída 200,- 1x týdně
Italština začátečníci 8–13 let 500,- 1x týdně

14–18 let + dospělí
Angličtina pro nejmenší předškoláci, 1. třída, 400,- 1x týdně

začátečníci
Šachový klub pro děti od 2. třídy 200,- 1x týdně
Hra na kytaru začátečníci, pokročilí 400,- 1x týdně
Hra na flétnu – veselé pískání 1.–2. třída 400,- 1x týdně
Počítačová herna, internet neomezeno 10,- Kč/hod. dle možností

PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
Šachový klub pro mládež a dospělé neomezeno 200,- 1x týdně
Basketbal pro mládež studenti SŠ + muži 800,- 2x týdně
Florbal pro mládež od 15 let 300,- 1xtýdně
Zdravotní preventivní cvičení (1 skupina) 30,-Kč 1x týdně

jednotl. vstup
Kondiční cvičení – gymbally (2 skupiny) studentky 30,- Kč 1x týdně

+ ženy jednotl. vstup

Aerobik pro dívky a ženy 7.–9. tř. ZŠ, 30,-Kč 2x týdně
dívky SŠ, + ženy jednotl. vstup

Pilates studentky + ženy 30,- Kč 1x týdně
jednotl. vstup

Tvořivá dílnička pro maminky s dětmi rodiče 60,- Kč 1x měsíčně
a předškolní děti jednotl. vstup

Baby klub (4 skupiny) pro maminky 30,- Kč 1x týdně
s dětmi jednotl. vstup dopoledne

Cvičení rodičů s dětmi (2 skupiny) rodiče a děti 30,- Kč 1x týdně
od 2 do 5 let jednotl. vstup

Název kroužku Věkové omezení Pololetní poplatek Četnost
(není-li uvedeno jinak) schůzek

Název kroužku Věkové omezení Pololetní poplatek Četnost
(není-li uvedeno jinak) schůzek

Foto: archiv školy
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Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla
je pondělí 17. srpna do 12 hodin. Přednostně budou za-
řazeny články na téma Slavkov o rozsahu do půl strany
formátu A4 zaslané e-mailem na adresu info@bmtypo.cz.
U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrá-
cení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje pří spěvky za-
sílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě. (red)U

p
o
z
o
rn

ě
n

í

Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová (vedoucí), Radoslav Lánsk˘,
Mgr. Jifií BlaÏek, MgA. Jana Jelínková, Mgr. Jana Sou-
kopová, Mgr. Jaromír Pytela, Jan Hudec, Ing. Ladislav
Jedliãka, Martina Vilímová, Eva Janková.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém
volném ãase a bezplatnû.

Beseda s cestovateli
Atmosféru toužebně očekávaných prázdnin

a dovolených pomohla žákům všech oborů Inte-
grované střední školy ve Slavkově navodit beseda
se dvěma cestovateli, kteří se přišli v pátek 26.
června podělit o své zážitky z cest za oceány. 

Prvním přednášejícím byl několikanásobný
mistr světa v jízdě na drezíně Ivan Křivánek, který
líčil svá dobrodružství z putování a závodů po Ja-
ponsku a Kanadě. Z poutavého vyprávění se žáci
dověděli nejen o historii tohoto dopravního pro-
středku a záludnostech jízdy na něm, ale také o za-
jímavých příhodách, které tento slavkovský „kos-
titřasoběžník“ v zemi vycházejícího slunce zažil.

V druhé části besedy vystoupila s prezentací
o Austrálii paní Irena Lochmanová, která vyu-
čuje na ISŠ ve Slavkově u Brna zeměpis cestov-
ního ruchu a která řadu let svými články přispívá
do nejrůznějších časopisů zaměřených na cesto-
vání. Ve své přednášce se nejvíce zaměřila na
svou cestu po Austrálii a Novém Zélandu, flóru
a faunu tohoto nejmenšího kontinentu a na život
původních obyvatel. Zajímavé vyprávění dopl-
ňovaly velmi zdařilé fotografie autorky.

Smyslem této besedy bylo rozšířit geografické
znalosti nejen žáků, kteří mají zeměpis ve svých
učebních osnovách, ale také automechaniků a ku-
chařů-číšníků, jejichž výuka zeměpisu skončila
již v 9. třídě. Podle reakcí žáků lze soudit, že se
jim vyprávění líbila a potlesk, kterým odměnili
oba přednášející, je podnětem pro opakování po-
dobných akcí. ISŠ Slavkov u Brna

Koncem června žáci 1. a 2. ročníků oboru au-
tomechanik zavítali v rámci partnerské smlouvy
Integrované střední školy a firmy AUTO –
BAYER Slavkov u Brna do jejich prodejního
a servisního centra na Bučovické ulici.

Žáci viděli nejnovější diagnostické zařízení
a provádění oprav vozidel  ŠKODA a VOLKS-

V rámci akcí pořádaných Svazem protifašis-
tických bojovníků se žáci naší ISŠ ve Slavkově
u Brna zúčastnili dne 26. června tematické ex-
kurze v Brně-Žabovřeskách v prostorách Kou-
nicových kolejí, které za druhé světové války
sloužily jako vězení a také popraviště protifašis-
tických odbojníků. Celou akci vedla paní Slani-
nová, členka Svazu protifašistických bojovníků
ve Vyškově. V pamětní síni, kterou po válce na
památku popravených věznů vybudovali sami
tito bojovníci, kteří perzekuci přežili, žáci mohli
zhlédnout dobové materiály o tehdejším odboji
a seznámit se s osudy těch, kteří položili své ži-
voty za svou vlast. Velmi poutavý byl projev bý-
valého studenta a současně vězně, téměř 90le-
tého účastníka protifašistického odboje, který
sám přežil dvouleté vězení v Kounicových ko-
lejích. Jeho vyprávění vlastních zážitků o skry-
tém boji proti okupantům dojalo mnoho žáků
i členů pedagogického doprovodu. Po úžasném
projevu následovala filmová projekce o dobo-
vých akcích protifašistického odboje nejen
v Brně, ale i na území celé Moravy. Všichni od-

Poslední dny ‰kolního roku
Známky jsou již uzavřeny a studenti odpočítá-

vají poslední dny školního roku. Jak využít tyto
chvíle před vydáním vysvědčení? Nejlépe vý -
ukou mimo školní lavice. Studenti prvních roč-
níků navštívili bučovické muzeum, kde vystavuje
svoji expozici modelů a lodí učitel, cestovatel
a modelář Mgr. Boris Vlach. Zmenšeniny viking-
ského drakaru z 9. století, eskymáckého kajaku,
vzducholodi Italia, vědecko-výzkumného troj-
stěžníku Fram a mnohé další exponáty mohli stu-
denti zhlédnout na vlastní oči a dovědět se o jejich
osudech z úst člověka, který zcestoval 50 zemí
pěti kontinentů. Poutavý a napínavý výklad zau-
jal mnohem více než sebelepší odborná učebnice.

Být v Bučovicích a neprohlédnout si krásný
renesanční zámek s jeho zahradou a neseznámit
se s historií bučovického regionu by byla jistě
chyba pro studenty, kteří mezi vzdělávacími před-
měty mají zařazen i zeměpis cestovního ruchu.
Závěrem netradičního vyučovacího dne jsme si
prohlédli expozici starých kočárků, ve kterých se
vozili jako miminka leckteří pradědové a prabáby,
dědové, babičky, tátové i maminky. Výstava vne-
sla úsměv do tváří všech přítomných. 

„Kam příště, paní učitelko?“ Na to odpovím
slovy pana učitele Vlacha. „Svět je otevřen nám
všem. Cestování je snazší  než za mých student-
ských let. Člověk si musí zvolit cíl a za ním jít.“

Mgr. Jana Sekerková, ISŠ Slavkov u Brna

Odborná exkurze žáků ISŠ
WAGEN, také poznali důležité životní znalosti
a dovednosti budoucích automechaniků.

Odbornou exkurzi po celou dobu velmi dobře
a odborně vedl p. Vladimír Potáček, vedoucí
servisu VW, kterému touto cestou děkujeme za
čas strávený s našimi žáky. 

Ing. L. Palásek, ISŠ Slavkov u Brna

Po stopách  protifašistického odboje
cházeli plni dojmů a informací, které chybějí
v učebnicích dějepisu a jimž by se mělo věnovat
více pozornosti a času ve školách, obzvláště
v dnešní době, kdy jako by se zapomnělo na hrů-
zostrašné události před více než půlstoletím. Je-
jich odkaz je stále živý a mladá generace nesmí
na jejich činy a oběti zapomenout a v tomto
směru byl naplněn smysl této exkurze. 

V závěru exkurze potvrdili všichni zúčast-
nění svým podpisem do pamětní knihy svou pří-
tomnost na této významné akci. Velmi pozitivně
hodnotila zájem našich žáků o danou proble-
matiku i celkové velmi dobré chování žáků
sama paní Slaninová, která se s podobným zá-
jmem žáků dle jejích vlastních slov ještě neset-
kala. Je to pro naši školu velmi cenné hodnocení
nejen pro naše žáky, ale i pro veřejnost. Sou-
časně je to pro nás i závazkem do budoucnosti,
aby se podobných výchovných akcí zúčastňo-
vali naši žáci i nadále, a tím si prohlubovali
nejen znalosti, ale i upevňovali svůj vztah a od-
povědnost k rodné vlasti.     

Mgr. D. Mihálová, ISŠ Slavkov u Brna

Foto na straně: archiv školy



Kde jinde, než na Zámku Slavkov – Austerlitz, lze
zhlédnout přehlídku vozidel v historickém kontextu
dvou století?! Podle sdělení pořadatele více než 13 400
návštěvníků vč. vystavovatelů, kteří přišli v sobotu 27.
června do areálu zámeckého parku, si prohlédlo nád-
herné historické vozy, automobily z přelomu minulého
století, parní vozy, ale současně i  sportovní automobily
a motocykly z doby vzdálené i nedávno minulé, kterých
letos do Slavkova dorazilo více než 1100! 

Jde v tomto směru o rekordní účast i o rekordní
zájem ze strany vystavovatelů a návštěvníků na této
akci za celou dobu jejího konání! Oldtimer festival je
totiž nyní prakticky největší přehlídkou tohoto druhu
pořádanou ve střední Evropě. A tomu odpovídala také
i mezinárodní účast vystavujících z řady států. Příznivé

počasí jen dokreslilo skvělou atmosféru setkání na-
dšenců a příznivců těchto technických klenotů, ale také
návštěvníků, kteří se přišli jen pokochat technickou
nádherou.

Organizátoři připravili stylové doplnění programu
o módní přehlídky historických klobouků a o hudební
vystoupení Louis Armstrong Revival (František Pro-
cházka), které se setkaly s mimořádným ohlasem
a skvěle tak doplnily stylovou atmosféru tohoto ojedi-
nělého setkání. 

Lze jen konstatovat, že se 16. ročník Oldtimer fes-
tival 2009 nejen vydařil, ale že také výrazným způso-
bem přispěl k pozitivní propagaci našeho města a jeho
klenotu – zámku. 

Ing. Aleš Šilhánek (ředitel ZS-A)

Rekordní Oldtimer festival 2009

Poslední sobotu v červnu se ve Slavkově uskutečnily
již šesté Babské hody. Průvod stárek se sklepníky zajel
i do vzdálenějších částí města (byť zcela prozaicky na
ozdobeném valníku taženém traktorem, a nikoli na sel-
ském povozu s koňským spřežením) a v 16 hodin se do-
stavil před radnici. Zde stárky převzaly od místostarosty
Babské právo a zatančily přihlížejícím divákům ukázky
z České besedy. Závěrečný nadšený potlesk ujistil taneč-
nice, že námaha při nácviku nevyšla nazmar. Hudební
doprovod obstarala Zámecká dechová hudba. Hody byly
zakončeny tradiční hodovou zábavou v Restauraci Gól.
Organizátorky děkují všem, kteří přispěli k jejich úspěšné
přípravě a průběhu. Slavkovské ženy

V sobotu 25. července proběhl v zámeckém parku
ve Slavkově u Brna mezinárodní turnaj v pétanque
Grand prix d’Austerlitz. Turnaje se zúčastnilo 64 tro-
jic převážně z České republiky, nechyběli hráči ze
Slovenska a Holandska.

Zdárný průběh utkání nenarušily ani dvě drobné
dešťové přeháńky. K pohodě a dobré náladě hráčů
i návštěvníků přispělo nejen krásné prostředí, ale
i dobrá organizace celé akce. Na vítěze čekaly pěkné
ceny – kromě krásných pohárů i mnoho dalších
dárků.

Finále letos ovládli hráči z České republiky – ví-
tězem se stal triplet z Roudnice nad Labem, další
místa náležela hráčům ze Stolína a Brna.

Pořadatel turnaje, PC Austerlitz 1805, děkuje
všem sponzorům, kteří svými věcnými i finančními
dary přispěli na náš turnaj. Zvláštní poděkování patří
Zámku Slavkov – Austerlitz, jehož pracovníci nám
každoročně umožní pořádat tento již tradiční turnaj
v jednom z nejhezčích míst naší republiky, a jejich
vstřícný přístup a pomoc nám velmi usnadňují pořá-
dání této akce. PC Austerlitz 1805

Grand Prix d’Austerlitz v pétanque

Babské hody 

Více fotografií na
www.veslavkove.cz

Foto: 2x B. Maleček

Foto: 4x B. Maleček

Foto: 3x J. Srna

Více fotografií na www.veslavkove.cz
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• Realizace staveb
• Realizace přípojek
• Dovoz písku a stavebního materiálu
• Odvoz, recyklace a ukládka suti
• Odvoz odpadu
• Demolice
• Terénní úpravy
• Veškeré zemní práce
• Dovoz písků, recyklátu

a stavebního materiálu
• Mobilní drticí a třídicí jednotka
• Smykové nakladače 3,5–4 t
• Pásové nakladače 3,5–4 t
• Traktorbagry 8–12 t
• Kolové bagry 12–20 t
• Pásové bagry 5–27 t
• Avia kontejner 3,5 t
• Renault Kerax sklopka 15 t
• Man – kontejner 15 t

www.demolicniprace.eu

DEMOLIâNÍ, ZEMNÍ A V¯KOPOVÉ PRÁCE
AUTODOPRAVA

Jiří Šlimar
Hlinky 1333/13
Rousínov
mobil: 608 816 835
slimarj@seznam.cz

okna - dve e - vratař
plastová - d ev ná - hliníkovář ě

okna na splátky

kontakt @novaokna.cz: knotek tel.: 777 316 646

www.NOVAOKNA.czwww.NOVAOKNA.cz

Prázdninová akce

MAXI
SLEVY 50%až

www.zameckarestauraceslavkov.cz

kapr, štika, sumec, candát, pstruh, úhoř, losos, tuňák,
pražma, žralok, mořský ďas, humr, chobotnice,

 kalamáry, tygří krevety, mušle, mořský vlk, sushi.
Ke každé specialitě sklenka vína zdarma

Dny rybích
specialit

Rezervace na tel.: 606 637 666, 544 212 166 • info@restauracezamek.cz

ZÁMECKÁ RESTAURACE AUSTERLITZ
ve Slavkově u Brna pořádá

od 13. do 20. srpna

604 272 975
603 112 474

Firma Milan Májek nabízí

HUTNÍ MATERIÁL

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

pro firmy, stavebníky, občany

Platbu je možno provést:

• ze stavebního spoření
• hypotečním úvěrem
• dle dohody

AKCE SRPEN, ZÁŘÍ – SLEVY

�
Prodejní doba:
po, st 7–17 hod.
út, čt, pá 7–15 hod.

LASPO podlahářství
Milešovice 158, 683 54 Otnice
tel. 739 367 735, 602 578 657
e-mail: laspo@centrum.cz
www.laspo.cz

Firma LASPO podlahářství, s.r.o.,
s dlouholetou tradicí na trhu nabízí
 veškeré druhy podlahářských prací
vč. dodávky vybrané podlahoviny. LASPO
podlahářství, s.r.o. se zabývá pokládkou
PVC, koberců, linolea, plovoucích podlah,
dřevěných podlah a sportovních povrchů
vč. úpravy podkladu před pokládkou pod-
lahovin. Provádíme renovace dřevěných
podlah technologií Bona, Thomsit, Uzin.
Zaměření, poradenství a výběr materiálu
vč. kalkulace a pro hlídky podlahy zdarma
u Vás doma nebo na stavbě.

Ski-turistická chata
âáslava-stav

Nabízíme:
Levnou dovolenou v komfortně vybavené chatě v krásném
prostředí okolí Nového Města na Moravě vhodnou jak
pro jednotlivce, tak pro rodiny a větší skupiny.
K vybavení chaty mimo jiné patří:
beachvolleyballový kurt, tenisový kurt
s umělou trávou, venkovní gril, ohniště.

Kontakt:
www:chata.caslava-stav.cz 
mail: caslava-stav@volny.cz
tel.: Pavel Čáslava: 731 104 075
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Bezplatná právní pomoc
pro každého 

Tel.: 777 900 925

Hledáme ženy
na kancelářskou práci z domu

Tel.: 777 315 033

ZLATNICTVÍ GOLD
• moderní šperky Swarovski
• velký výběr zlatých a stříbrných

šperků, snubní prsteny, hodinky
• výkup zlata

Neváhejte
a investujte

do zlata

Palackého náměstí 89, Slavkov u Brna, tel. 544 220 111

KAMENICTVÍ ŠAFRÁNEK

na
bí

zí
m

e

Slavkov u Brna, Koláčkovo nám. 111
mobil: +420 731 572 240, +420 605 046 928
e-mail: info@kamenictvi-safranek.cz

www.kamenictvi-safranek.cz

- pomníky z přírodního kamene
- broušení pomníků a renovace
- obnova a přisekání nápisů
- žulové doplňky (vázy, svítilny…)
- bronzové a nerezové doplňky
- ochranné nátěry
- zákrytové desky
- urnové schránky
- prodej drti
- schodišťové obklady
- kuchyňské desky

z přírodního kamene

www.veslavkove.cz
V mûsíci ãervenci Vás na

nejvíce zajímalo:
1. Stavební ãinnost ve Slavkovû
2. Babské hody ve Slavkovû
3. Îáci klidnû koufií pfied ‰kolami

NOVĚ OTEVŘENO
PRODEJNA

KRÁSA + ZDRAVÍ
V. Brejšková

Polní 974, Slavkov u Brna
www.solarium-slavkov.cz

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADEŘNICTVÍ



Příjem inzerce

info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853
Uzávěrka pro inzerci

pátek 21. srpna do 16 hodin
Podmínky viz

www.bmtypo.cz

Palackého náměstí 1
684 01 Slavkov u Brna
tel.: 606 637 666, 605 512 657, 608 710 597
tel.: 544 212 166, fax: 544 212 116
e-mail: info@restauracezamek.cz
Otevřeno denně
od 9 do 22 hodin (pá a so do 24 hodin)

VELKÁ

LETNÍ SOUTĚŽ

www.zameckarestauraceslavkov.cz

Za každou utracenou stokorunu v Zámecké restauraci Austerlitz od nás
obdržíte zámecký dukát, který si vlepíte do kartičky. Vyplněnou kartičku
se všemi 20 dukáty vložíte v restauraci do losovacího zařízení, které bude
řádně zapečetěno. Tři výherci obdrží poukaz na cca dvacetikilové sele,
které budeme grilovat v Černé kuchyni. Na tuto hostinu si můžete pozvat
svoje přátele (max. 20 osob). Soutěž se koná od 1. 7. do 21. 8. 2009.

Úplná pravidla soutěže najdete na naší webové stránce nebo v restauraci.

O TŘI ZÁMECKÁ SELATA

20,–Kč

Teplé dny a vlahé večery si nejlépe vychutnáte na naší  zahrádce
v zámec kých valech. Přístup do zahrádky je přes
park, salla terrenu a bezbariéro vým vstupem
vraty vedle info centra. Žízeň uhasíte výbor-
ným 11° pivem Gambrinus Excelent
za 20 Kč. Každý víkend grilujeme kuřata,
 cigára, klobásy… Kapacita 120 hostů.

LETNÍ ZAHRÁDKA

www.zameckarestauraceslavkov.cz

Těšíme se na Vás
ve Slavkově na zámku

NOC PLNÁ OHŇŮ pátek 21. srpna
od 19 hodin

Hraje
(vstup ZDARMA)

Grilování
Gambrinus 11° za 20 Kč
Půlnoční tombola
o 30 hodnotných cen:

Možnost rezervace na tel.:
606 637 666, 544 212 166
info@restauracezamek.cz1. Grilované sele pro 30 osob

2. Grilované sele pro 20 osob
3. Grilované sele pro 10 osob

Benátská noc na zámku

OSADA

Zajímá vás dûní ve Slavkovû?
Chcete dennû ãerstvé zprávy?
Nav‰tivte webové stránky:

Polední MENU slavkovsk˘ch
restaurací • spoleãnost,

kultura, sport, ãerná kronika
• fotogalerie • diskuse pod

ãlánky • program kina

www.veslavkove.cz

www.veslavkove.cz

NABÍZÍME V CENTRU SLAVKOVA

• Nově vybudovaný menší prostor
k podnikání  s kuch. koutem – např. kadeřnictví,
solárium, masáže, komerč. kancelář a jiné služby

• Sklepní prostory 120 m2

s dvorkem pro vybudování restaurace, vinárny,
prodejny, velkoskladu…

Tel. 737 867 922, 517 374 306 (večer)
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ANAH K&R s. r. o., nákladní autodoprava

• Nákladní přeprava
• Zemní práce
• Kontejnerová přeprava

kontejnery 3, 5, 7, 10 m3

Cena za odvoz stavební sutě a výkopové ze-
miny ve Slavkově: 750 Kč

Odvoz i z ostatních obcí regionu Slavkovska

Ml˘nská 86, 683 52 Kfienovice
tel.: 544 223 689
tel./fax: 544 223 690
mobil: 602 726 473, 737 211 490
e-mail: anahkr@volny.cz
www.anah.cz

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ16 7/2009

10% železný muž
ve Slavkově u Brna

Vás všechny,
kteří mají chuť si
zkusit opravdový

triatlon, tedy spíše X-terru (cyklistická část se
jede na horském kole), bychom rádi pozvali na
koupaliště ve Slavkově u Brna v sobotu 29.
srpna od 11 hodin. Zazávodit si mohou všichni
od 6 do 100 let. Pro závodníky od 15 let máme
připravené tratě: 380 m plavání, 18 km jízda na
horském kole a 4,2 km běh, pro mladší závod-
níky máme tratě zkráceny. Start mladších závod-
níků proběhne v 13 hod., start dospělých v 14
a vyhlášení výsledků bude v 17 hod. Občerstvení
na trati je zajištěno. Závodíme dle platných pra-
videl triatlonového svazu ČR. Určitě si nene-
chte tento sportovní zážitek ujít, zvláště v are-
álu našeho krásného koupaliště a okolí…

Bližší informace na www.austerlitz-adven-
ture.org Kluci z Austerlitz Adventure… (bv)

ze sbírek
O. Beránka
a B. Malečka

VÝSTAVA
MOTÝLŮ
A BROUKŮ

Otevřeno do listopadu • vstup volný

Vstupní
prostory

zámku
ve Slavkově
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• Jaká je historie cest papežů do naší země?
Papežské návštěvy nebyly v minulosti tak ob-

vyklé. Pastorační cesty, neboli návštěvy k po-
vzbuzení věřících, začal konat ve větší míře až
papež Jan Pavel II. Českou republiku navštívil
třikrát – v roce 1990 Prahu a Velehrad, roku 1995
Prahu a Olomouc, a naposled 1997 Prahu a Hra-
dec Králové. Do Brna se nedostal, máme radost,
že brněnskou diecézi navštíví v letošním roce
jeho nástupce Benedikt XVI. Bude to velká udá-
lost, kterou bude sledovat celý svět. 
• Jaký úkol máte v přípravném týmu?

Svatý otec požehná v závěru mše svaté zá-
kladní kameny a posvátné předměty. Mám za
úkol tyto předměty evidovat, shromažďovat ve
slavkovském kostele a zajistit jejich převezení
na letiště a po skončení bohoslužby zpět. Na
tomto úkolu se budou podílet i slavkovští muži. 
• Jak se mohou lidé ze Slavkova této mše zúčast-
nit?

Přítomnost Svatého otce nelze nahradit ničím,
než osobním setkáním s ním na letišti v neděli
27. září 2009. Tam jsme všichni zváni, brněnský
biskup dokonce vyhlásil, aby nebyly v sobotu
večer a v neděli dopoledne v žádném kostele di-
ecéze bohoslužby a aby všichni kněží i věřící
jeli na tuto mši svatou. Pouze ti, kteří nemohou
(staří, nemocní apod.), jsou omluveni z přímé
účasti na mši sv. a mohou ji sledovat v televiz-
ním přenosu. Vždyť kdy bude příležitost být na
mši s papežem, když je tak blízko, jak se říká „za
humny“? O podrobnostech dopravy na letiště se
zatím jedná s Českými drahami, neboť množství
osobních aut by mohlo vytvořit kilometrové ko-
lony. Ještě chci zdůraznit, že zvláště mládež je
pozvaná do Staré Boleslavi, kde bude v pondělí
28. září bohoslužba se slovem Svatého otce
k mládeži. Mladí se vydají do Boleslavi zvlášt-
ními vlaky, které vyjedou z Brna po skončení
mše na letišti. 
• Je tato návštěva nějak zvlášť významná pro
Slavkov?

Máme záměr nechat požehnat Svatým otcem
základní kámen Křížové cesty na Urbánek, kte-
rou připravujeme už několik let. Máme zatím
návrh, který se musí ještě dopracovat architek-
tem. Bylo by to 14 malých sakrálních staveb, le-

Program fiímskokatolické farnosti
Mše sv. v penzionu, čtvrtek 6. 8. v 8.00.
Svátost smíření, Slavkov, čtvrtek 6. 8. od 19.00

do 20.00.
Návštěvy nemocných, pátek 7. 8. Slavkov.
Mariánská pouť v Žarošicích, biskup Pavel

Posád, čtvrtek 13. 8. v 18,30. 
Slavnost Nanebevzetí P. Marie, Slavkov, 15. 8.

v 18.00.
Pěší pouť na Velehrad ze Slavkova 20. - 22. 8. 
Cyklák mládeže 23. – 29. 8.
Diecézní pouť rodin, Žďár nad Sázavou, sobota

29. 8. od 9.00 do 16.00.
Hody v Hodějicích, neděle 30. 8. v 11.00 mše sv. 
SIS ve Slavkově, neděle 30. 8. v 15,00 ekume-

nická bohoslužba v kostele. 

Úřední hodiny na faře:
středa 9.30–12.00 a 15.30–16.30 pátek 9.30–

12.00
Kontakt: T: 544 221 587,  604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz
www.farnostslavkov.cz

Setkání přátel na jednom anglickém panství
se téměř změnilo v tragédii, když jedno z dětí
spadlo do hluboké vody. Zahradník, který slyšel
volání o pomoc, ihned skočil do vody a topící se
dítě zachránil. Jméno tohoto chlapce bylo Win-
ston Churchill.

„Jak se vám můžeme odvděčit?“ ptali se
šťastní rodiče zachránce. „Přál bych si, aby můj
syn mohl studovat a jednoho dne byl z něho
lékař,“ řekl po chvíli přemýšlení zahradník.
„Rádi vám to splníme,“ slíbili Winstonovi ro-
diče.

Uplynulo mnoho let a Winston Churchill se
stal prvním ministrem Anglie. Jednoho dne do-
stal zápal plic. Zavolali k němu nejlepšího lékaře
z celé země. Jmenoval se Alexander Fleming,
muž, který objevil penicilin – první skutečně
účinný lék na zápal plic. Až potom zjistili, že

mujících cestu od sochy svatého Jana Nepomuc-
kého ke kapli sv. Urbana. Další myšlenkou je ne-
chat požehnat také Misijní kříž, který bude vzty-
čen při lidových misiích v říjnu 2009. Misie se
budou konat tři týdny po návštěvě Benedikta
XVI. a smysl požehnání kříže spočívá v tom, že
papež požehná skrze symbol kříže všem, kteří
se zúčastní duchovních přednášek a modliteb.
A také bude tento kříž památkou na tuto vý-
znamnou návštěvu.
• Budou se nějak podílet na bohoslužbě kromě
kněží třeba slavkovští ministranti?

Papeži budou přisluhovat studenti bohosloví,
ale někteří větší ministranti budou asistovat kně-
žím při podávání svatého přijímání. Budou držet
žlutobílý deštník, aby lidé věděli, kde se podává.
Těch kněží bude muset být kolem 500, protože
bude až sto tisíc přijímajících. Navíc se vše musí
vykonat v docela krátké době. A ještě se budou
na bohoslužbě podílet dvě skupiny Slavkováků –
zpěváci a stárci. Zpěv bude při mši zajišťovat
sbor, utvořený z několika hudebních těles. Mezi
nimi budou někteří členové našeho Pěveckého
sboru Gloria. Pokud půjdete večer kolem fary
a uslyšíte zpěv, tak to už nacvičují. Další skupi-
nou jsou krojovaní, kterých má být sto párů
a budou lemovat cestu, kudy pojede Svatý otec
k oltáři a potom zpět do sakristie. Mezi nimi
budou dva páry našich hodových stárků v kroji.
• Jaký přínos vidíte v návštěvě papeže pro naše
občany?

Je to návštěva nejen církevní, ale i státní. Svatý
otec přijíždí oslovit všechny lidi nejen při přímé
účasti na bohoslužbách, ale i skrze média. Věřím,
že skrze přímé oslovení Svatého otce si o něm
může každý utvořit – nebo i opravit své mínění.
Já v této návštěvě vidím velké povzbuzení nás
věřících skrze témata, které jeho cestu provázejí
– víra, naděje a láska. V Brně na letišti je téma
setkání „naděje“, kterou bude připomínat pa-
mátník velké kotvy v rohu areálu. Všichni potře-
bujeme slyšet o naději, nejen lidské, ale přede-
vším o té, kterou nám přinesl Kristus, především
svým vítězstvím nad slabostí, zlem a smrtí, jak
připomíná i zasvěcení našeho slavkovského
chrámu. 

Za rozhovor děkuje Bedřich Maleček

Dotkne se návštěva Svatého otce Benedikta XVI. také Slavkova?

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Dvojnásobná záchrana
právě on byl synem zahradníka, který malého
Winstona zachránil, když se topil.

„Nestává se tak často,“ poznamenal později
Churchill, „aby jeden člověk dvakrát vděčil té
samé osobě za záchranu svého života!“

„Buďte rádi, že žijete, protože život vám dává
příležitost milovat, pracovat, hrát si a dívat se na
hvězdnatou oblohu.“ (Henry van Dyke)

„Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý
svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj
život zpět?“ (Bible – Mt 16,26)  

CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. se schází ve
Slavkově k sobotním bohoslužbám. V srpnu vás
zveme na soboty 1. a 22. 8. na adresu Lidická
307. Začínáme v 9 h společným studiem Božího
slova a od 10.45 následuje úvaha nad biblickým
textem. Kontakt na tel.: 548 216 829 (kazatel
Libor Škrla), http:// www.casd.cz

Na otázky kolem připravované návštěvy papeže odpovídá slavkovský farář P. Milan
Vavro, který je členem Přípravného týmu návštěvy Svatého otce v Brně.

Papež Benedikt XVI. Foto: Pavel Hlaváãek

Humanitární sbírka
Slavkovští dobrovolní hasiči uspořádali

sbírku na pomoc obcím postiženým povodněmi
v uplynulých dnech. Občané Slavkova přinesli
věcné dary, hlavně oblečení, čisticí a dezin-
fekční prostředky. Dále hasiči mezi svými členy
uspořádali finanční sbírku, ve které se nakonec
sešlo 4000 Kč. Za tyto prostředky byly nakou-
peny další úklidové, čisticí a dezinfekční pro-
středky. Ve středu 15. července byla celá sbírka
po dohodě s Oblastním spolkem Českého čer-
veného kříže Nový Jičín odvezena do obce Ži-
votice u Nového Jičína a tam předána na obec-
ním úřadě starostovi obce.

SDH Slavkov u Brna tímto děkuje všem ob-
čanům, kterým není lhostejný osud bližních po-
stižených přírodní katastrofou a kteří neváhali
pomoci lidem, kteří často přišli úplně o všechno.
Stejně tak děkujeme našim členům, kteří při-
spěli finanční částkou na nákup humanitární po-
moci. Roman Žilka, SDH Slavkov u Brna

www.veslavkove.cz
si mÛÏete pfieãíst na internetu:
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RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři na ul. Brněnská 642
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 60 Kč.

Jízdní kola, sport

Za Branou 276
Slavkov u Brna

• Prodej, opravy jízdních kol
• Cyklo oblečení, rukavice
• Sportovní potřeby
• Přilby, koloběžky, skateboardy
• Míče fotbal, basket, voley
• Inline brusle, chrániče
• Floorbal hole…

PRODEJ I NA SPLÁTKY

mobil: 732 502 893

Vzpomínka
Odešel jsi nám, jak si osud přál. Ale v našich srdcích žiješ dál.

Dne 14. srpna 2009 uplyne 10 let, co nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček, pan

STANISLAV MATUŠTÍK

S láskou a vděčností vzpomíná manželka, dcera a syn s rodinou.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 23. července 2009 uplynulo 25 let, kdy nás navždy opustil pan

OLDŘICH RYS
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Věra a dcery s rodinami.

Vzpomínka
Jen kytičku květů Ti na hrob můžeme dát a tiše vzpomínat.

Dne 26. července 2009 by se dožil 70 let náš drahý manžel,
tatínek a dědeček, pan

JOSEF ZAVADIL
S láskou stále vzpomínají manželka, dcery a syn s rodinami.

Vzpomínka
Jak moc bychom se s Tebou chtěli smát a k narozeninám Ti vše nejlepší přát,
jenže osud už nám nechtěl šanci dát, a proto můžeme jen u Tvého hrobu stát

a tiše vzpomínat.

Dne 8. srpna 2009 by se dožil 60 let milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

VLASTISLAV NOVÁK
S láskou a bolestí vzpomínají manželka, děti s rodinami

a vnoučata Michalka, Martinka a Jeníček.

Vzpomínka
Odešlas, jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.

Dne 3. srpna 2009 jsme vzpomněli 1. výročí, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka, babička a prababička, paní

VERONA OSLÍKOVÁ
S láskou stále vzpomínají dcery s rodinami a pravnuk Vojtíšek.

Vzpomínka

Dne 15. srpna 2009 by se dožila 85 let paní

ZDEŇKA ŠILHÁNKOVÁ
roz. Uhlířová (* 15. 8. 1924 – † 4. 4. 2001)

S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

JINLONG CLUB SRPEN
Kavárna – Bar – Sportovní centrum

Rezervace: Tel. 544 221 122, 775 734 606

1. 8. DJ Beat in the mix – Dance mix party
DJ Kopec vs. DJ Jabko / Rockotéka / New
metal, Rock, Pop, metal
AKCE: Panáček zelené za 20 Kč 
DJ Jaroš Petr / Oldies music – staré pecky, pro
večerní pohodu
DJ Drill´n´b vs DJ PeeJay – Dance vs House vs
Techno. Akce: Vodka s džusem 40 Kč
Punk Rock Live – Womitz, Mirror effect and guest
Accompanies DJ Kopec and DJ Jabko all night
Start at 21 pm. 

22. 8. DJ WOLF / Dance/Club
DJ PeeJay – Last Holiday Party Mix
Akce: Rum Cola 35 Kč

Artykul o vrabce
Léta Páně 1611 dne 19. Mai znamená se

paměť, že Židé slavkovští všickni ze spolka
(však bohatčí chudého snášejíc) vrabců sta-
rejch každého roku v jedné sumě 20 kop la-
pati a hlavy z týchž vrabců v jistej čas, to jest
dvě neděle před a dvě po svatém Jiří, po-
čnouc léta Páně 1612, ouředníku aneb tomu,
kohož by Jeho Milost pán naříditi ráčil, a to
tak dlouhej čas, potud, pokud by se týchž
vrabců umenšení a škod od nich dělání neu-
znalo, však na ten jistej způsob, aby nikdež
jinde (kromě tu při městě Slavkově od týchž
Židů) lapáni a přinášeni nebyli, a to pod
upadnutí dvojnásobní pokuty, na kohož by
se to proneslo, odvozovati a nyní i na časy
budoucí, když by toho potřeba nastávala, to
vykonávati povinni sou a budou. Na kteréžto
když by od kterého rozdílně ouředník co při-
jal, jim cedulky dávati, neb vrub s rychtářem
židovským jmíti, a potom to, aby se počet ji-
stej s sumou svrchu dotčenou trefiti mohl,
zsumínírovati má.

Však ode mne, erbův, budoucích potom-
kův mejch a pánův držiteluov panství slav-
kovského v žádnej stálej plat místo toho po-
tahováni a uvozováni bejti nemají. Pakli by
umenšení počtu těch vrabců se patrně sezná-
valo, mají tíž Židé z toho propuštěni bejti
dotud, dokud by se zase nerozmohli a neroz-
plemenili.

Stalo se léta Páně a dne ut supra.
N. B. V urbario vlastní rukou Jeho Milosti

pana otce mýho stvrzeným napsal pan Fryd-
rych, můj bratr, vlastní rukou pod tímto arty-
kulem tyto slova formalia:

Od léta 1618 se začalo, do 10 let nejsou
povinni vrabce lapati, uvolili-li se každej rok
za to zemského šafránu ½ libry nejlepšího
při svatém Jiří dávati.

Z historie Slavkova

„Artykul o vrabce“ pochází z Urbáře slav-
kovského panství. Je dnes uložen v Morav-
ském zemském archivu v Brně ve fondu G
436 (Kounicové), inv. č. 1009, na foliu 31. 

Autorkou přepisu je Bc. Jana Zamazalová,
studující magisterského jednooborového stu-
dia archivnictví MU. Tento přepis je její sa-
mostatnou prací (referátem) z novověké di-
plomatiky.
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RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í Opustili nás
Věra Láníčková (1928) 1. 7.
Anna Zbořilová (1932) 15. 7.
Petr Křížek (1946) 15. 7.

Příspěvky do Slavkovského zpravodaje
vítáme dodané nejlépe e-mailem, popř. na
disketě, v krajním případě psané strojem.
Toto opatření neplatí pro inzerci a rodinná
oznámení. Děkujeme za pochopení. red.

Blahopřání

Dne 7. července 2009 oslavil své 75. narozeniny pan

MILAN ZVONEK
ze Slavkova u Brna

Do dalších let přeje hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
celá rodina.

Blahopřání
Na společnou cestu žitím ve dvou jste se vydali
a při ní jste jeden v druhém oporu svou získali,

našli jste jeden druhého a pocítili štěstí.

Dne 20. srpna 2009 oslaví zlatou svatbu manželé

ZDENA a MILAN ZVONKOVI
ze Slavkova u Brna

Mnoho dalších spokojených a šťastných let
přeje celá rodina.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 11. července 2009 uplynulo 10 let, kdy nás navždy opustil pan

ING. JIŘÍ JERSON
ze Slavkova u Brna

S láskou stále vzpomíná manželka, syn Jiří a Tomáš s rodinami.

Vzpomínka

Dne 21. června 2009 uplynulo 16 let, kdy nás navždy opustil pan

JAROSLAV LOUČANSKÝ
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dcery s rodinami.

Čas plyne, bolest v srdci zůstává…
Dne 4. července 2009 uplynuly 3 roky, kdy nás opustila

naše maminka a babička, paní

MILUŠKA LOUČANSKÁ

S láskou a bolestí vzpomínají a za tichou vzpomínku
děkují dcery Alena, Renata, Nataša s rodinami, vnuci Barbora,
 Kristýna, Martina, Dan, Jirka a pravnučky Leonka a Izabelka.

Blahopřání
Tvé vlasy kvetou, maminko, tak jako jabloň z jara, a když se usměješ malinko,

tak nejsi vůbec stará. U Tebe vždycky, maminko, nejhezčí chvilka byla,
buď ještě dlouhou mezi námi, maminko naše milá.

Dne 19. srpna 2009 oslaví 80 let paní

LUDMILA NOVOMĚSTSKÁ
ze Slavkova u Brna

Vše nejlepší, hlavně stálé zdraví do dalších let přejí manžel, synové
a dcery s rodinami, 10 vnoučat a 8 pravnoučat.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 8. července 2009 by se dožila 90 let paní

ANNA SKALIČKOVÁ

Stále vzpomíná celá rodina.

Vzpomínka
Největší láska na světě umírá, když oko maminky navždy se zavírá.

Osud nám vzal, co drahé nám bylo,
zůstal prázdný domov a vzpomínek mnoho zbylo.

Dne 22. července 2009 vzpomínáme 14. výročí, co nás navždy opustila paní

R E N ATA  B Í L Á
roz. Hanousková

Za tichou vzpomínku děkuje zarmoucená rodina a dcery Lucie a Krystýna.

ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu na plastová
a eurookna – 10 % sleva! Tel. 604 863 437,
544 220 577, Lubomír Remiáš, Slavkov
u Brna, ČsČk 972.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
KOUPÍM starší a historické počítače výhradně
zn. Apple Macintosh. Tel. 604 706 900.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
HLEDÁM sobotní výpomoc do květinářství ve
Slavkově. Tel. 723 240 082.

NEBYTOVÉ PROSTORY o ploše 67 m2 prona-
jmu na Brněnské ulici ve Slavkově. Vhodné jako
obchod nebo kancelář. Tel. 728 402 835

PRODÁM CIHLOVÝ byt 2+1 OV, 67 m2, ve
Slavkově u Brna. Volný od ledna 2010. Cena
1 800 000 Kč. Tel. 605 984 418.

PRODÁM ČERVENÝ kombinovaný kočárek
zn. Apollon. Hliníkový podvozek, přehazovací
a výškově nastavitelná rukojeť, přenosné koje-
necké lůžko, pláštěnka, kabelka. Vše v per-
fektním stavu. Pův. cena 10 977 Kč, nyní
4500 Kč. Tel.: 728 732 476.

INZERCE

VINOTÉKA AUSTERLITZ
Velký výběr vín z celého světa
Brněnská 640, Slavkov u Brna

tel. 731 572 240

Výzva čtenářům
Naše vydavatelství připravuje vydání tý-

dennního kalendáře na téma „Historický Slav-
kov“. Prosíme čtenáře, kteří mají doma foto-
grafie nebo pohlednice starého Slavkova,
o jejich zapůjčení. Tel. 544 220 661. Děku-
jeme. Vydavatelství BM Typo

Denně aktuality ze Slavkova
a polední menu

slavkovských restaurací
najdete na

www.veslavkove.cz
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Slavkov u Brna, Za Branou 279

• Pokládáme koberce i PVC!
• Nav‰tívíme vás se vzorky

ZDARMA!
• Va‰e prostory zmûfiíme

ZDARMA!
• ZboÏí vám pfiivezeme ZDARMA!

KOMPLETNÍ SERVIS: OTEVÍRACÍ DOBA:

Pondûlí–pátek: 9–17 h

KONTAKTY:

Tel.: 544 227 555,
777 769 975,
608 416 887

E-mail: kobercem@volny.cz

KOBERCE PVC

www.koberce-pvc.cz

Ve spolupráci se Zámeckou restaurací Aus-
terlitz pokračujeme ve velké vědomostní sou-
těž o ceny. 

Otázka č. 3: V letošním roce navštívila
slavkovský zámek při příležitosti natáčení
seriálu ČT o zámeckých zahradách jedna
známá herečka (na fotografii vlevo vedle A.
Šilhánka). Kdo to byl?

Vaším úkolem je poznat tohoto člověka a na
mailovou adresu info@bmtypo.cz nebo poštou
na adresu: Sl. zpravodaj, Brněnská 642, Slav-
kov u Brna poslat do 14. srpna jeho jméno
a příjmení. Úspěšní řešitelé budou zařazeni do
slosování. Vítěz obdrží od Zámecké restaurace
Austerlitz poukázku v hodnotě 1000 Kč na
konzumaci v Zámecké restauraci. Druhý a třetí
v pořadí získá od našeho vydavatelství knihu.

Vyhodnocení soutěže z minulého čísla: na
obrázku byl vrchní zemský rabín Karol Sidon.

Velká soutěž o ceny

Ze správných odpovědí vylosovali zástupci Zá-
mecké restaurace Austerlitz tyto výherce: po-
ukázku na 1000 Kč získala Pavla Strachová ze
Slavkova, knihu získávají Antonín Krejčíř ze

Slavkova a Karel Lochman z Rousínova. Po-
ukázku si výherce vyzvedne v Zámecké res-
tauraci Austerlitz a knihy dostanou výherci
v redakci zpravodaje. red.

SoutûÏní fotografie

SoutûÏ z minulého ãísla

Losování v Zámecké restauraci Foto: J. Blažek

Soutěžní fotografie • Soutěžní fotografie

Poradenská kancelář pro léčebnou
metodu MUDr. Jonáše
• Na základě měření přístrojem Salvia sestavím individuální toxickou mapu

organismu a navrhnu optimální detoxikační postup.
• Detoxikace čistě přírodními prostředky originální informační a rezonační by-

linné preparáty, které zbaví organismus toxinů ze životního prostředí, z po-
travin, metabolitů i infekcí a především skrytých infekčních ložisek, jež jsou
společně s výše uvedenými toxiny hlavní příčinou civilizačních nemocí.

• Vhodné pro děti i dospělé.
• Doplňkový prodej přírodních vitaminů a minerálů.
• Prodej výrobků aloe vera.

Objednávky na tel.: 604 994 476, Marie Zdražilová, Čelakovského 839, Slavkov
www.jonas-klub.estranky.cz, e-mail: zdrazilova.m@email.cz

Napoleon Bonaparte
Dne 15. srpna r. 1769 narodilo

se v Ajacciu dítě, které po svých
rodičích dostalo jméno Bona-
parte, na křtu pak jméno Napo-
leon. Útlé mládí dítěte uplynulo
za horečného vření, jež skončilo
revolucí. Korsika, která již půl
století snila po volnosti, polodo-
byta, poloprodána unikla otroctví Janova a dostala
se do moci Francie. Novorozeně dýchalo dusný
vzduch občanské nenávisti a zvon, zvonící k jeho
křtu, chvěl se ještě zvoněním na poplach.

Karel Bonaparte, jeho otec, Laetizia Ramolino,
jeho matka, oba ze šlechtického rodu, pocházeli
z rozkošně položené vísky San Miniato nad Floren-
cií. Podřídili se vlivu francouzskému a dostáli slib, že
bude umožněno mladému Napoleonovi studovat vo-
jenskou školu v Rorienne. Žádosti bylo vyhověno…

Historii si naštěstí skvělým způsobem oživu-
jeme populárními napoleonskými dny a vzpomín-
kovými akcemi. Bylo by dobře, kdybychom si
v dnešní, již moderní době uvědomovali dobře, co
pojem Napoleon znamená pro Slavkov a okolí ob-
zvláště poté, co jsme se otevřeli světu. Pro ty lho-
stejné obyvatele našeho kraje vzkazujeme: „Jméno
Napoleon a bitva tří císařů, to je věcí či synony-
mem přínosu do zdejších pokladen a je třeba stále
se učit, jak slavnou minulost umět využít i ekono-
micky. Kupříkladu náročná a obětavá práce pana
ing. A. Šilhánka a jeho kolektivu stala se příklad-
nou. Vivat vám, obyvatelé Slavkova a okolí. Vaši
manželé Slezákovi z Brna

�
Po přečtení příspěvku stálého dopisova-

tele M. H. ve Slavkovském zpravodaji č. 6
schválně parafrázuji titulek jeho zamyšlení. Obá-
vám se, že tentokrát se v úvaze naplno projevila
profesionální deformace autora, vyplývající
z jeho celoživotní praxe.

Je škoda omezit se při rozebírání škodlivosti
kouření mladistvých na dokonalost nebo nedo-
konalost zákonných předpisů, na zvažování, jak
má městská policie chránit před tabákovými vý-
robky, dokonce se zamýšlet, zda se rodič, který
nechá cigarety volně přístupné dětem, nedopou-
ští přestupku – to je téměř úsměvné.

Samotné zákonné předpisy rozhodně samy
o sobě zvrat do problematiky kouření dětí asi ne-
přinesou. Je např. rozumné zakazovat kouření na
nástupištích a čekárnách veřejné silniční a drážní
dopravy a být spokojen, že je naplněna litera zá-
kona? Je to směšné! Stačí zajít na nádraží a vyčkat
příjezdu vlaku. Za pár minut, co čeká na odbavení,
dieslová lokomotiva vyprodukuje škodlivých spa-
lin víc, než přítomní kuřáci za celý život.

Rodiče-kuřáci se snad mají obávat, že jim je-
jich ratolest sebere pár cigaret a někde na ně
„práskne“, že svojí nepozorností tak spáchali pře-
stupek?

Nemá smysl dále rozebírat text článku v červ-
novém zpravodaji. Podle mého názoru v něm
chybí to zásadní: důrazné upozornění na škodli-
vost kouření dětí, nepříznivý vliv na jejich zdra-
votní stav. Ale i kdyby to tento příspěvek obsa-

hoval, byla by to pouze nepatrná kapka v nepře-
hledném moři práce, kterým protikuřácká kam-
paň je.

Podle mého názoru je zcela zásadním nástro-
jem v této kampani výchovná role rodičů. Nevím,
jak účinné může být poučování dítěte o škodli-
vosti kouření, pokud samotní rodiče kouří. Ale
i v tomto případě snad lze najít řešení, snad je čás-
tečným úspěchem i dosažení oddálení okamžiku,
kdy dítě začne kouřit na jeho pozdější věk.

Co si však myslet o rodičích kuřáků-školáků,
o kterých psal v květnovém velitel MP a které
měl zřejmě na paměti dr. M. H.? Nevadí jim, že
jejich dítě-školák kouří? Nevadí jim, že si ničí
zdraví? Nezajímá je, kde berou děti peníze na ci-
garety? Zda si je nekupují místo svačin, místo
obědů ve školní jídelně? A co úloha školy, jakou
ta má roli v procesu výchovy dítěte?

To, že se na stránkách našeho zpravodaje jed-
nou za čas objeví úvaha, zabývající se touto slo-
žitou problematikou, je sice hezké, ale asi žádné
zásadní řešení to nepřinese. Pisatel se musí obá-
vat, zda nesklouzne do pozice Poláčkova pana
Faista, směšného svým neustálým mentorováním.
O to víc překvapivá je skutečnost, že je diskuse na
toto závažné téma tak chudobná.

Proč se neozve se svým názorem někdo z uči-
telů slavkovských škol (když už ne někdo z ro-
dičů)? Změní se tento nepříznivý stav? Slavko-
váci, stránky Slavkovského zpravodaje jsou tu
pro nás! pozorný čtenář T. D.

Naříkáme, nekonáme!
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okénko
V srpnu pokračujeme v letní pohybové akti-

vitě, která spočívá ve cvičení s plaváním na let-
ním koupališti. Pokud vyjde počasí, tak si můžete
přijít vždy ve středu od 17 hodin do zámeckého
parku zahrát pétanque. Dne 20. srpna v 15 hodin
se sejdou v zasedací místnosti městského úřadu
účastníci ozdravného pobytu, kteří s námi poje-
dou do Bibione. Je léto, čas dozrávání ovoce a ze-
leniny. Diabetikům se doporučuje denně dvě
porce čerstvé zeleniny a jedna porce ovoce, pro-
tože obsahují nejvíce vitaminů a také vlákninu.
Tepelnou úpravou se snižuje zejména obsah vi-
taminu C, avšak zůstává ovocný cukr, hmota
a chuť.

Množství zeleniny si diabetici nemusí započí-
távat do denního doporučeného množství sacha-
ridů, zatím co veškeré ovoce ano. Vylučujeme
sušené a kandované ovoce, marmelády a kom-
poty slazené cukrem. V zimních měsících však
přijde vhod dia kompot, džem a z vlastní za-
hrádky konzervovaná zelenina. Mnozí diabetici
jistě už mají vyzkoušené řady osvědčených re-
ceptů, jak ovoce a zeleninu zpracovávat, zavařo-
vat a konzervovat. Přesto uvádím několik rad jak
postupovat při domácím zavařování. Především
zavařujeme do menších sklenic, abychom to spo-
třebovali najednou, protože zavařeniny bez cukru
se rychle kazí. Musíme také dodržovat zvýšenou
hygienu při mytí sklenic a uzávěrů, vybírat pouze
vyzrálé, nepoškozené plody. Místo cukru, který
je přirozeným konzervačním prostředkem, mů-
žeme použít umělá sladidla. Na našem trhu je
jich několik druhů s různými obchodními názvy.
Vždycky se však musíme přesvědčit, zda jsou
vhodná na tepelné zpracování a nezhořknou.
Vhodná jsou sladidla označená mezinárodní
značkou „NUTRA SWEET“, z našich FAN AS-
PARTAM, IRBIS, SORBIT. Na kompoty mů-
žeme použít tabletová sladidla, na džemy a mar-
melády umělá sladidla v sypké formě, která se
lépe rozpouští. 

Diabetik si může zvolit několik způsobů za-
vařování ovoce a zeleniny:

1. Zavařovat zcela bez cukru a umělých sladi-
del, kdy vynikne ovocná chuť. Ale pak to vyža-
duje delší dobu tepelného zpracování a přidání
konzervačního přípravku proti plísním.

2. Použít umělá sladidla, vhodná na tepelné
zpracování, která přidáváme do džemů a mar-
melád až na konci varu. U kompotů přidáváme
do 3 dcl sklenic 3–4 tablety, do 7 dcl sklenic 6–8
tablet sladidla těsně před uzavřením. Sterilizu-
jeme podle druhu ovoce 20–30 minut při teplotě
alespoň 85 ºC.

3. Na rychlejší způsob přípravy džemů a mar-
melád použijeme „Dietní želírovací ovocný
cukr“, nebo želírovací prostředek QUITTIN
a umělé sladidlo. Dobře zahuštěné ovocné dob-
roty uzavřeme do malých skleniček a sterilizu-
jeme ještě asi 20 minut.

4. Na sterilizaci okurek a zeleniny použijeme
kořenící přípravek „DIA NOVA“ a postupujeme
podle návodu. 

5. Na pizzu, těstoviny a k masům si můžeme
připravit rajčata ve vlastní šťávě. Do skleniček
napěchujeme vyzrálá, pokrájená rajčata, tak aby
nikde nebyla vzduchová mezera. Uzavřeme a ste-
rilizujeme asi 15 minut. Překontrolujeme, zda
uzávěry dobře drží a uložíme do chladné míst-
nosti. 

Přejeme vám úspěšné zavařování, které bude
chutnat nejen diabetikům, ale celé vaší rodině.

Marie Miškolczyová 

NABÍZÍME

profilovou ocel I, U, jekle, plechy a další
sortiment pro stavebníky, zámečníky…

Nadělíme na míru. • Ceny výhodné!
Na požádání zajistíme dopravu až k vám.

Kontakty: Vladimír Kavulič, tel. 517 306 139, mob. 602 434 156,
e-mail: vlado.kavulic@jkz.cz

Antonín Levíček, tel. 517 306 131, mob. 602 788 087,
e-mail: antonin.levicek@jkz.cz

Ždánská 210
685 01 Bučovice
tel. 517 306 111

Výbor místní organizace Svazu tělesně posti-
žených v České republice, o. s. každoročně při-
pravuje pod vedením předsedy pana Vladimíra
Tůčka relaxační pobyty. V minulém  i v tomto
roce se ozdravný pobyt uskutečnil v Beskydech,
konkrétně v hotelu Soláň. Hotel se nachází asi 60
m pod vrcholem kopce Soláň v nad mořské výšce
800 m.

Program pobytu byl velmi pečlivě připraven
po všech stránkách. Nádherné přírodní prostředí,

vycházky, relaxační program, tj. masáže, perlič-
kové koupele, zábaly z minerálního bahna
a další, byl individuálně plně využíván. Kromě
uvedeného byl denně k dispozici zdarma rekon-
struovaný bazén s mořskou vodou, a to od 7 do
21 hodin. Velkou výhodou pobytu bylo i to, že po
celý týden jsme měli možnost cestovat mikrobu-
sem s panem řidičem cestovní kanceláře BTC
paní J. Brtníkové z Vyškova. Panu řidiči chceme
touto cestou poděkovat za příjemné jednání,
ochotu a úsměv při našich výletech. Navštívili
jsme Pustevny, Velké Karlovice, Karolinku, Pol-
ský Těšín, Kopřivnici  i Štramberk. Vše bylo moc
krásné a všichni máme nezapomenutelné vzpo-
mínky.

Za veškerou přípravu a organizaci pobytu
chceme touto cestou upřímně poděkovat panu
předsedovi Vladimíru Tůčkovi za perfektní or-
ganizaci a dobrou celotýdenní pohodu. Do příš-
tích let přejeme výboru místní organizace hodně
takových úspěšných akcí.

Účastníci  ozdravného  pobytu

Relaxační pobyt v Beskydech

Informační web veslavkove.cz
Po půlroce existence informačního webu ve-

slavkove.cz můžeme konstatovat, že čtenáři si na
něj už zvykli – průměrná návštěvnost v červnu
byla 512 unikátních přístupů denně. I nadále se
snažíme přinášet denně aspoň jednu zprávu
z dění ve Slavkově. Při této příležitosti bychom
chtěli poděkovat všem přispěvatelům, díky nimž
se stává web zajímavějším a pestřejším.

Chtěli bychom poděkovat i čtenářům za účast
v diskusích. Zvlášť si ceníme těch, kteří se pod
svůj názor podepíší. Nebojte se vyjádřit svůj
názor! Diskuse bývají zajímavé a pro zaintere-
sované osoby jsou určitě inspirativní. I nadále
vás prosíme o zachování dosavadní úrovně dis-
kusí tak, aby nesklouzly do osobních útoků nebo
vulgárního napadání.

Všimli jsme si, že u některých uživatelů se
stránky našeho webu nezobrazují korektně. Vět-

šinou je to způsobeno starším softwarem. Stáh-
něte si nový prohlížeč Firefox na adrese:
www.mozilla.com/cs/ nebo také prohlížeč Sa-
fari na adrese: www.apple.com/safari. Oba pro-
hlížeče jsou zdarma od renomovaných firem.

Správně by se měly stránky zobrazovat takto:

Foto: archiv
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Moje konto
Na paměť slavkovských Židů

K občanům města Slavkova
vzpomínka smutná nás vedla,
jež ani za půl století
v srdcích nám nevybledla.
Tenkráte krutě vyhnaní
z domovů v židovské čtvrti
odešli Židé v zoufání
do temné nejistoty.

Vzpomínka naše pospíchá
cestami žalu a lkání
do míst, kde oni trpěli
ubiti, utýraní,
odkud jim více nevedla
zpět domů žádná z cest. –
Památce jejich v pokoře
společně vzdejme čest.

Vychladlá těla v plameni
žárem pak zničena byla.
Bez hrobu, navždy ztraceni,
jen jména po nich zbyla.
I popel jejich vítr vzal.
Ó, jaký žal! Ó, jaký žal!
Tak aspoň černý kámen ten
buď svědkem jim. Nám mementem.

Ten černý kámen žulový
nechť příchozímu vypoví,
že nelze nikdy zapomněti
na naše otce, matky, děti,
na bratry, sestry, přátele.
Že v slzách vzpomenem vždy znova
na naše drahé ze Slavkova,
co trpěli a nepřežili. –

Vám věčná paměť, naši milí!

Poznámka: Před 15 lety byla na židovském hřbi-
tově ve Slavkově odhalena pamětní deska pořízená
péčí Židů z anglických měst Nottinghamu a Liver-
poolu, která připomíná utrpení a oběti holocaustu ze
slavkovského transportu AH.  
Někdo ze zahraničních Židů (pravděpodobně He-
lena Strach) napsal pro tuto příležitost žalozpěv
v hebrejštině (Yizkor). Z anglického překladu poří-
dil český obsah v próze MUDr. E. Strach, od něhož
jsem ho dostala i já. Převedla jsem ho do veršů. Při
obřadu na židovském hřbitově ve Slavkově je dne
2. VI. 1994 česky přednesl Jan (Chanan) Bachrich
z Israele. L. K.

Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

1. a 2. 8. sport. 4. závod MČR automobilových modelů areál Auto RC Auto RC Slavkov 
13.–16. 8. od 9.00 sport. Mezinárodní turnaj mužů a žen v beachvolleyballu s přímými přenosy na ČT koupaliště Slavkov SK Beachvolleyball

15. 8. finále žen, 16. 8. finále mužů
14. 8. 20.00 spol. Folk a country na zámku. 11. ročník festivalu folku a country  (za nepřízně počasí v kině Jas) zámecký park Zámek Slavkov - Austerlitz
14. 8. 12.00-19.00 spol. Mezinárodní výstava vín na zámku Grand Prix Austerlitz 2009 zámecký park Zámek Slavkov - Austerlitz

vstupné 250 Kč, předprodej vstupenek v pokladně zámku
15. a 16. 8. spol. Napoleonské dny. Komponovaný víkendový program pro celou rodinu doplněný jarmarkem zámecký park Město Slavkov, ZSA

11.00-16.00 kult. Oživené prohlídky zámku s Napoleonem. Rezervace vstupenek v pokladně zámku, tel: 544 227 548 Zámek Slavkov Zámek Slavkov – Austerlitz
15. 8. sport. Napoleon Golf Cup 2009. VIII.ročník golfového turnaje golfové hřiště GCA
15. a 16.8. sport. 5. závod MČR automobilových modelů areál Auto RC Atuo RC Slavkov 
20. 8. 17.30 kult. Koncert francouzského chlapeckého pěveckého sboru Historický sál zámku Zámek Slavkov - Austerlitz
23. 8. 14.00 kult. Koncert Pěveckého sboru Mladost Brno Zámecká kaple Zámek Slavkov - Austerlitz
25. 8. sport. Moravská dětská túra Morava Cup 2009 golfové hřiště GCA
29. 8. 11.00 sport. 10% železný muž koupaliště Slavkov Austerlitz Adventure
29. 8. 19.00 kult. Koncert Jethro Tull zámecký park Glanc Brno, ZSA
29. 8. ? kult. Koncert vojenské dechové hudby na náměstí ve Slavkově Zámek Slavkov - Austerlitz
29. a 30. 8. sport. 4. závod MČR automobilových modelů areál Auto RC Atuo RC Slavkov 
srpnové neděle od 10.00 sport. Amatérské turnaje v beachvolleyballu pro příchozí koupaliště Slavkov SK Beachvolleyball
Výstavy:
do 30.8. výst. Výstava keramiky Radmily a Milana Růžkových, Lubomíra a Petry Hluštíkových Galerie OK Zámek Slavkov – Austerlitz

a Zdeňka Lindovského. Výstavu bude možno navštívit souběžně s provozem zámku do 30. 8. 2009. 
do konce září 2009 výst. Výstava známek s napoleonskou tematikou galerie v přízemí zámku Zámek Slavkov – Austerlitz
do konce listopadu 2009 výst. Výstava sbírky motýlů a fotografií Bedřicha Malečka a Otmara Beránka. Vstup volný galerie před pokladnou Zámek Slavkov – Austerlitz
Otevírací doba zámku je v měsíci srpnu po–ne 9–17 hodin.

Vedení knihovny na základě doporučení na-
koupilo pro čtenáře pozoruhodnou knihu propa-
govanou jako Vojna a mír 20. století, kterou na-
psal novinář, válečný zpravodaj armádních novin
Rudá hvězda, spisovatel Vasilij Grossman pod
názvem Život a osud. Je to strhující freska
z mnoha prostředí 2. světové války v bývalém
Sovětském svazu – od vědeckých pracovišť
v Moskvě, přes ukrajinské vesnice, samozřejmě
fronty včetně exkurze ke generálovi Jeremen-
kovi, ale i na velitelství hitlerovské Paulusovy
armády u Stalingradu, nebo ze židovských ghett
a nacistických koncentračních táborů. Grossman

byl věren svému svědomí a nechal v knize pro-
mlouvat člověka, který nevěřil, že maršálové
Rudé armády Tuchačevskij, Bljucher, Jegorov
a další velitelé byli zrádci vlasti a nepřátelé,
a proto odsouzeni k trestu smrti v letech 1937
a 1938. Grossman kreslí pestrou paletu lidí, kteří
se postavili nacistům s vědomím, že jde o nej-
větší zlo, s kterým se setkali, a proto s nimi sta-
tečně a hrdinsky bojovali. Tato kniha je holdem
obětem 2. světové války. Je to výsostná litera-
tura, která má schopnost oslovit čtenáře přes roz-
díl časů i národností. Proto ji také doporučuji čte-
nářům naší knihovny. Ing. Mirek Kostiha

V˘znamná kniÏní novinka v na‰í mûstské knihovnû

Prázdniny a hlavní doba dovolených přinášejí
lidem většinou radost ze života. Letos však je po-
znamenaná soucitem s postiženými bleskovými
povodněmi z bouřek a silných lijáků v některých
krajích ČR a v sousedních státech. Obojí by mělo
být pro nás nejen příležitostí k zastavení, zamyš-
lení a prožití obdivu nad fungováním celé přírody,
ale i k sebezpytování, k uvažování o tom, jak jeden
každý z nás užívá dar svobodné vůle ve prospěch
či ke škodě úžasného harmonického celku, jímž je
země–svět–kosmos. Ano, radujme se ze života,
z každého dne, z osob se kterými žijeme, které
nám možná zevšedněly, ale až nebudou, budeme
moc smutní. Raduj se člověče z věcí, které máš
rád, z přírody, do které zajíždíš nebo tě obklopuje,
z dobré knihy, z melodie, která povznáší, z umě-
leckého zážitku, ze sportovního výkonu, ze slunce
a hvězdné oblohy. To vše je ti darováno. Nepo-
hrdni těmito dary, měj je v úctě a ochraňuj je.

Pamatuj však:
1. Nejsi svrchovaným pánem světa. Jsi něja-

kým způsobem odpovědný nejen za svůj život, ale
i za druhé lidi a za přírodu i prostředí, které tě ob-
klopuje a jež spoluvytváříš.

2. Nezneužívej přírodu a veškeré tvorstvo ke
svému sobeckému prospěchu.

3. Vnímej přírodu a všechny tvory jako něco
svátečního. Dotýkej se tohoto díla s patřičným re-
spektem, neboť jde o obrovský dar, nezasloužený,
ale přesto svěřený tvým rukám.

4. Važ si přírody, abys dlouho živ byl a dobře
se ti vedlo na zemině, neboť z ní čerpáš podmínky
pro svůj život a vše, co ti po materiální stránce
umožňuje prožívat jej důstojným způsobem.

5. Respektuj a cti život ve všech jeho formách
a vývojových stadiích. Nenadužívej práv, která
máš vůči živočichům a rostlinám.

6. Pamatuj, že smyslem tvého života není roz-
koš vykoupená neinteligentním drancováním pří-
rodních zdrojů násilím a útiskem.

7. Nepřivlastňuj si z darů přírody a lidské civi-
lizace nic, co nezbytně potřebuješ k důstojnému
a střídmě spokojenému životu.

8. Byla ti svěřena velká role být korunou a re-
prezentantem tvorstva. Snaž se být této úloze
věren, aby živočichové a rostliny spolu s veškerým
stvořením, zemí a kosmem proti tobě nepovstali.

9. Varuj se dychtivosti po nadměrném pohodlí.
Uvědom si, že za každé materiální potěšení je
třeba platit spotřebou nějakých zdrojů.

10. Respektuj práva přírody. Nebaž po ničem
z jejího bohatství, co nutně nepotřebuješ k dů-
stojnému životu svému, nebo těch, kteří jsou svě-
řeni tvé péči. JUDr. Miloslav Honek

Moje ekologické desatero

Ke 151. výročí
Se zájmem jsem si přečetla ve Slavkovském

zpravodaji z 27. 6. 2009 poznámku paní Terezy
Cenkové z odboru kanceláře tajemníka MěÚ o 151.
výročí postavení synagogy ve Slavkově. Škoda, že
pisatelka nevysvětlila, proč je od podzimu 2007
uzavřeno židovské muzeum na Koláčkově náměstí,
které shromažďuje zajímavé materiály z historie
našich židovských spoluobčanů. Už mi stejnou
otázku několikrát položili zahraniční návštěvníci
Slavkova. I toto malé muzeum patří ke kulturním
hodnotám našeho města. Darja Honková

�
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

Pranostika: Když jsou v srpnu velké rosy, zů-
stane obyčejně pěkné počasí.

Právě ranní rosy a teplé slunečné počasí mají
vliv na vybarvování ovoce a přispívají k jeho vy-
zrávání. Pokud jsou stromy přeplozené, podpí-
ráme větve, aby se nezlámaly.

Pokračujeme v doplňkovém letním řezu bujně
rostoucích stromů jádrovin. Ořezáváme letorosty
nebo listové růžice jabloní napadené padlím.
Proti hořké pihovitosti jablek aplikujeme u citli-
vých odrůd poslední postřiky kapalným hnoji-
vem Kalkosol 25, což je chemicky chlorid vápe-
natý. Vápník v přijaté formě lze dodat „na list“
i ledkem vápenatým. U maliníku odřežeme od-
plozené dvouleté pruty. V srpnu zakládáme nové
záhony jahodníku, nejlépe z kvalitních sazenic
z množitelských stanic. Nezapomínejme na zá-
livku, aby se lépe ujaly. 

Po letošním mimořádně mokrém roce věnujme
větší péči při uskladňování brambor. Skladovací
prostory řádně vyvětráme, desinfikujeme a vybí-
líme z důvodů nešíření se plísně bramborové
a hniloby v uskladněných bramborách.

Po sklizni peckovin (meruňky, slívy, ryngle,
višně) vyřežeme všechny suché a moniliózou na-
padené větve, jako ochranu před šířením monili-
ového úžehu (hniloby) ovoce a větví. Současně
odstraňujeme suché a moniliové plody z letošní
úrody. Jsou přenašeči moniliového úžehu pro
příští rok. Dalším opatřením je preventivní ošet-
ření stromů po opadu listů postřiky Kuprikol,
Champion.

Odpověď na dotazy zahrádkářů. 
Proč je v letošním roce výskyt hnědého padlí

nejen na angreštu, ale i na černém rybízu?
V letošním mimořádně mokrém a dusném po-

časí, kdy déšť je na pořadu dne a vlhkost vzduchu
dosahuje 80–90 % je hnědým padlím angreštu
hodně zasažen i černý rybíz. Tuto chorobu způso-
buje parazitická houba Sphaerotheca mors – uvae.
Většina původců padlí, včetně padlí angreštu a ry-

bízu žije jen v pokožce hostitelských rostlin
a vůbec neproniká do dřevnatých částí. Tento vý-
skyt podporuje též přehnojení dusíkem a nedo-
statek vápníku. Napadené plody zastavují růst
a vývoj, jsou tvrdé, bez chuti a často opadávají.
Listy jsou malé, deformované a ještě v době ve-
getace opadávají. Letorosty nerostou, deformují
se. U černého rybízu jsou příznaky v podobě bí-
lých povlaků nejvýraznější na vegetačních vrcho-
lech letorostů v průběhu sklizně nebo po sklizni.

V lokalitách s pravidelným výskytem hnědého
padlí angreštu je preventivní chemická ochrana
fungicidními přípravky základním opatřením. Je
nezbytná a nenahraditelná. První ošetření an-
greštu provádíme krátce před květem. Nejdůleži-
tější ošetření je však až po odkvětu, kdy podle
podmínek ošetřujeme dvakrát až třikrát v inter-
valech 7–10 dní. Dbáme ovšem na ochrannou
lhůtu (OL) přípravku před sklizní.

Přípravky na padlí na angreštu: BEATON 25
WP 0,03% (3g na 10 l vody) OL 21 dní, DISCUS
0,25% (2,5 g na 10 l vody) OL 14 dní.

Černý rybíz před sklizní: BAYLETONE 25 WP
0,03% před květem – též na sloupečkovou rzivost
rybízu. BAYCOR 25 WP 0.1% (10g na 10 l vody),
BEATON 25 WP 0.03% Biologický přípravek
BIOAN bez poškození zdraví a OL, ovšem s nižší
účinností, lze používat jako doplňkovou ochranu
v době dozrávání plodů. I nové rezistentní od-
růdy angreštu je zapotřebí preventivně ošetřit
před květem. Mechanická ochrana spočívá ve
včasném odstřihování vrcholových částí letorostů
s primární infekcí, které zabrání rychlému šíření
výtrusů na další části letorostů případně plodů.
Napadené plody nutno ihned odstranit. Jsou ne-
poživatelné. Po sklizni odstraňujeme spadené
listí. U černého rybízu provedeme prosvětlovací
řez. Vyřežeme čtyřleté a starší dřevo. Přihnojíme
draselnými hnojivy.

Bohatou úradu a radost ze zahrady přeje
Vl. Luža

VIDEOPÒJâOVNA DÁLE NABÍZÍ
• ·irokou nabídku prodejních filmÛ na DVD

v‰ech ÏánrÛ za zajímavé ceny.

• Totální v˘prodej v‰ech VHS.

• Pro na‰e zákazníky jsme roz‰ífiili ‰irokou na-
bídku ‰perkÛ ze stfiíbra, chirurgické oceli
a oceli.

• BiÏuterii rÛzn˘ch odstínÛ ve spoustû barev
a zajímav˘ch tvarÛ vãetnû vlasov˘ch doplÀkÛ.

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po + St + Pá 9–12 h   14–19 h
Út + ât 14–19 h
So 9–11    17–19 h

Slavkov, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

VALK¯RA. TOM CRUISE, KENNETH BRANAGH, TOM WILKINSON. Ne-
uvûfiiteln˘ skuteãn˘ pfiíbûh nûmeckého dÛstojníka se stal námûtem pro
strhující thriller, kter˘ se vrací k odváÏnému a dÛmyslnému plánu na od-
stranûní Adolfa Hitlera – jednoho z nejvût‰ích tyranÛ cel˘ch dûjin lidstva.

VÁLKA NEVùST. KATE HUDSON, ANNE HATHAWAY. Dvû nejlep‰í kama-
rádky zji‰Èují, Ïe se jejich svatby mají kvÛli hloupé úfiední chybû usku-
teãnit ve shodn˘ ãas. Z nevûst a pfiítelkyÀ se naráz stávají soupefiky, je-
jichÏ souboj rychle pfierÛstá v totální válku.

UNDERWORLD – VZPOURA LYCANÒ. Film se vrací k pÛvodÛm staleté
krvavé války mezi aristokratick˘mi upíry a jejich nûkdej‰ími otroky Ly-
cany. Zrození hrdiny. Vznik legendy. Zaãátek války.

KREV MOJÍ KRVE. JEAN RENO, GASPARD ULLIEL, VAHINA GIOCANTE.
Syn se kvÛli lásce dostává do stfietu s otcem, protoÏe byl vychováván
jako jeho nástupce v ãele arménského gangu. 

MO¤SK¯ VLK. THOMAS KRETSCHMANN, FLORIAN STETTER, PETRA
SCHMIDT-SCHALLER. Po lodním ne‰tûstí vezme rybáfiská loì Ïivé na
palubu. Brutální kapitán nutí troseãníky zÛstat na palubû, aby doplnili po-
sádku. Pokus uniknout ze zajetí se stává bojem na Ïivot a na smrt.

DIAMANT 13. GÉRARD DEPARDIEU, ASIA ARGENTO. Policejní protid-
rogov˘ dÛstojník si se zákonem pfiíli‰ hlavu neláme a zvy‰uje si Ïivotní
úroveÀ prodejem zabaveného zboÏí. KdyÏ mu zaãnou události pfierÛstat
pfies hlavu, Ïádá o pomoc svého pfiítele, také policajta.

AÎ TAK MOC Tù NEÎERE. BEN AFFLECK, JENNIFER ANISTON, SCAR-
LETT JOHANSSON, DREW BARRYMORE. Hrdinové této hvûzdnû obsa-
zené, chytré a sexy romantické komedie hledají lásku, ale nacházejí pfie-
dev‰ím humor.

EXPERIMENT: ZOMBIE. Pfiedstavuje nejbrutálnûj‰í, nejakãnûj‰í a nej-
rychlej‰í zombie, jaké kdy spatfiily svûtlo filmového plátna. Je to horo-
rové veledílo, které vám nedá vydechnout a „posunuje hranice filmového
násilí“. Rozhodnû není pro slabé povahy.

DON CHICHOT. Co kdyÏ dobrodruÏství Dona Quijota nebyla pfiesnû taková,
jak je známe z vyprávûní? Pfii‰la chvíle, aby nám Rucio – nejpodnika-
vûj‰í a nejodváÏnûj‰í oslík v Kastilii vyprávûl, jak to bylo doopravdy.

V UTAJENÍ. Tajná policejní jednotka pronásleduje nejhor‰í z nejhor‰ích.
Pak se ale jejich nebezpeãné metody dostávají pod drobnohled policejní
inspekce a existence jednotky je ohroÏena. Ale tím nejvût‰ím putovní-
kem je nechvalnû proslul˘ zabiják, kter˘ fiádí v ulicích.

ZBLOUDILCI. VIN DIESEL. Drogov˘ dealer Rick zaÏívá neustálé frustrace
ze vztahÛ na jednu noc a z bezcílného protloukání Ïivotem. Podobnû jako
jeho kamarádi je typick˘ „zbloudilec“, kter˘ postrádá tradiãní rodinné zá-
zemí a podvûdomû bojuje a absencí otce.

TVRDÁ HRA 3: JUNIORSKÁ LIGA. LESLIE NIELSEN, MARK MESSIER,
DOUG GILMOUR. DÛstojné a neskuteãnû zábavné pokraãování té neja-
gresivnûj‰í série neuctiv˘ch sportovních komedií v‰ech dob.

K¤IÎÁK V DÎÍNÁCH. HEATHER LANHENKAMP, ROBERT ENGLUND. Do-
brodruÏství 21. století právû zaãíná… Osm století od domova.

PRAVÁ BLOND¯NKA 3. MILLY A BECKY ROSSO. Sestry musí vyuÏít svoji
chytrost a ‰arm, aby oãistily svá jména a ukázaly celé ‰kole, Ïe schopnosti
blond˘nek by nemûl nikdo podceÀovat ani ve tfiídû ani v jednací síni.

SMRTÍCÍ NENÁVIST 3. Jake je znovu vystaven muãiv˘m vyzím. Konãí
v nemocnici. Zde postupnû zji‰Èují, Ïe jeho stra‰idelné historky jsou
pravdivé. Jeho jedinou nadûjí se zdá tajuplná Japonka, která by moÏná
mohla umlãet duchy navÏdy…pokud její plán nezniãí v‰echny!

JACK HUNTER: NEBESKÁ HVùZDA. IVAN SERGEI, JOANNE M.KELLY,
MARIO BASSIL. Dobrodruh Jack Hunter se dozvûdûl, Ïe Nebeská hvûzda
by mohla b˘t ukryta v Turecku. Není v‰ak jedin˘, kdo se o poklad za-
jímá. A tak jej ãekají horké chvíle…

JACK HUNTER: PROKLETÍ HROBKY ACHNATONA. IVAN SERGEI, JO-
ANNE M.KELLY, MARIO BASSIL. Jack se vydává do Egypta, kde se na-
chází obelisk se záhadn˘mi symboly, podle nichÏ je poklad spojen s fa-
raonem Achnatonem.

v pátek 14. srpna v parku našeho zámku pro-
běhne 11. ročník festivalu Folk a country na
zámku. Jeho pořadatelem je Zámek Slavkov –
Austerlitz za přispění města Slavkova u Brna
a sponzorství firmy ECOM. Mediálním partne-
rem je Český rozhlas Brno.

Akce začne ve 20 h. v jižní části parku a budou
na ní účinkovat Poutníci, Pavel Bobek s Pavlínou
Jíšovou s její skupinou, Naďa Urbánková s Bo-
komarou a po ukončení poslechové části večera
proběhne malý Country bál s Osadou.

Vstupenky jsou v předprodeji v informačním
centru na Palackého náměstí. Zde budou stát
130 Kč a na místě 160 Kč. Děti do 15 let budou
platit polovic.

No a teď ještě něco málo o účinkujících, o kte-
rých jsem nepsal v minulém čísle zpravodaje;
o Nadě Urbánkové, Pavlu Bobkovi a Pavlíně Jí-
šové.

Naďa Urbánková je několikanásobná Zlatá
slavice, navštívila s Country beatem Jiřího Brabce
mnohokrát Mekku country hudby, americký Na-
shville. U starší generace jsou určitě zapsány
v mysli její písničky Drahý můj, Můj Vilém peče
housky nebo Závidím. Paní Naďa bude u nás vy-
stupovat s dlouholetou špičkovou formací z ne-
dalekých Kobeřic, se skupinou Bokomara, v které
mimochodem hrají i 2 Slavkováci. Kapelník této

skupiny mě ujistil že i přes zdravotní problémy,
které paní Urbánková má, se do Slavkova těší
a kdyby to skutečně nebylo možné, aby u nás vy-
stoupila, takže zajistí adekvátní náhradu. Ale já
osobně budu Nadě držet palce a budu se na ni
spolu s vámi těšit.

Další živou legendou letošního festivalu bude
Pavel Bobek. Tento začínal v šedesátých letech
minulého století jako zpěvák rockenrollu, když
tento odezněl, vrhl se na country hudbu a stal jed-
ním z našich nejuznávanějších zpěváků tohoto
stylu. Kdo by neznal jeho tituly – Oh, Ruby, Veď
mě dál cesto má nebo Nedělní ráno.

Pavla Bobka bude doprovázet skupina dalšího
účastníka, a sice Pavlíny Jíšové. Ta už u nás vy-
stupovala jak se skupinou Nezmaři tak sólově.
Pavlínka toho má za sebou také hodně a dá se
o ní říct že je to princezna české country hudby,
když její královnou je Věra Martinová. Pavlína
také spolupracovala řadu let s Pavlem Žalmanem
Lohonkou či Michalem Tučným.

Takže přátelé, letošní nabídka je skvělá a dou-
fám, že vás všechny na festivalu Folk a country
uvidím. Když bude pršet, tak celý koncert pro-
běhne v kině Jas a tam se moc diváků nevejde,
takže si kupte lístky raději v předprodeji. Na vaši
účast se za pořadatele, účinkující a Poutníky těší

Jiří Karas Pola

Vážení přátelé dobré country hudby a folku,

Rady do zahrady – srpen
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SK Beachvolleyball Slavkov pořádá na slav-
kovském koupališti od čtvrtka do neděle (13.–16.
srpna) SUPER KOOPERATIVA CUP 2009
mužů a žen v plážovém volejbale. Tohoto tur-
naje se zúčastní kompletní domácí špička včetně
zahraničních dvojic, a to celkem v počtu 16 dvo-
jic v kategoriích muži a 16 dvojic žen. K největ-
ším favoritům budou v mužské kategorii patřit
P. Beneš s P. Kubalou, kteří se mohou pochlubit
čtvrtým místem z posledního turnaje evropské
série. V ženách shodného umístění, ale ve Svě-
tové sérii v jihokorejském Soulu, dosáhla dvojice
Klapalová – Petrová a to je opravňuje pomýšlet
na příčku nejvyšší. Ženy zahájí turnaj čtvrteční

GALA CUP 2009
pravidelné nedělní turnaje pro příchozí

muži, ženy, mixy vždy od 10 hod. (2. 8., 9. 8.,
23. 8. a 30.8.). Hraje se i při chladnějším počasí,
kdy není koupaliště v provozu! Občerstvení za-
jištěno v beach baru! Srdečně zve 

SK BEACHVOLLEYBALL SLAVKOV o.s.

kvalifikací, na niž naváže páteční hlavní soutěž
a v sobotu se šest nejlepších dvojic utká o vítěze.
Muži zahájí turnaj v pátek kvalifikací a v sobotu
a neděli budou bojovat v hlavní soutěži o finále.

Finálový zápas žen je na programu v sobotu od
14 hodin a mužů v neděli od 14.30 hodin. Sou-
částí programu jsou módní přehlídky, vystoupení
taneční skupiny, soutěže pro diváky s Rádiem
Kiss Hády o zajímavé ceny a při finálových zá-
pasech bude čepován pěnivý mok z Černé Hory
zdarma! Vstup na celý turnaj je zdarma! Oba fi-
nálové zápasy vysílá ČT přímým přenosem. Sr-
dečně vás zvou pořadatelé! 

Za SK Beachvolleyball Slavkov L. Kuchta

Mezinárodní turnaj muÏÛ a Ïen v pláÏovém volejbale

Jestliže si někdo myslí, že včelařinu může dělat
kdekdo, tak se velmi mýlí. Úspěšný včelař totiž
musí být obdařen hned několika potřebnými vlast-
nostmi, jichž se mnohým lidem nedostává. Předně
to musí být láska k přírodě. K ní se musí přidružit
trpělivost a snaha zvyšovat si odbornost. Včela-
řina se bez těchto základních podmínek úspěšně
ani provozovat nedá. Včelař musí být kromě toho
človíčkem velmi citlivým, žádná zbrklina, který
po případných počátečních těžkostech, případně
i neúspěších, nesmí zatrpknout. Rozvážnost a tr-
pělivost, snaha včelkám rozumět a umět je od-
borně ovlivňovat vedou vedle lásky k nim dříve
nebo později k očekávaným výsledkům.

Ovšem každý včelař, aby mohl s nimi kvalifiko-
vaně a cílevědomě manipulovat, musí se stále a ne-
málo vzdělávat. Sledovat odbornou literaturu, ale
především se musí setkávat s lidmi, kteří toho o vče-

lách a včelaření mnoho vědí a mají zkušenosti. Ús-
pěšná včelařina je totiž bezesporu hotová věda.

Při setkáních se včelaři se často setkáváme s ná-
zorem, že oni sami nikdy nejsou a ani nikdy nebu-
dou natolik fundovaní, aby nemohli být ještě vzdě-
lanější. Má-li být včelař úspěšný, pak se musí stále
snažit získávat další a další informace, a to nejen
rázu teoretického, ale především získávat zkuše-
nosti praktické. Pak vše osvědčené se musí snažit
uplatňovat u svých včelstev, ovšem přitom hned
podotýkají, že aplikace každého nového převza-
tého poznatku se nemusí vždy osvědčit a trvale pak
v každém dalším roce projevovat. Včelaři se proto
každý rok pravidelně nebo i náhodně navzájem
navštěvují a předávají si při těchto setkáních zku-
šenosti, které se tak stávají trvalým přínosem pro
každého a všechny. Scházejí se také podle potřeby
a organizují přednášky a semináře se zkušenými

Pravidelný seminář o včelách a včelařích
včelaři, případně i s lidmi jiných oborů vědy a vý-
zkumu, pokud jejich poznatky nějakým způsobem
mohou ovlivňovat i jejich úsilí a úspěšnost.

Tak pravidelně každoročně a již po několik let
se v červnu scházívají na odborném semináři, na
němž hlavní osobou je pozvaný včelař-odborník,
který jim předává své zkušenosti a s nímž se pak
taky hodně diskutuje. Letošní seminář byl opět
a už po řadu let uspořádán na včelíně přítele Vla-
dimíra Magdy ve Velešovicích. Na něm své zku-
šenosti a znalosti předával bedlivě naslouchajícím
zkušený včelař ze Žarošic, přítel František Pla-
chý. Semináře se zúčastnili nejen členové ZO Čes-
kého svazu včelařů Slavkov, ale byly tu vidět
i méně známé tváře od sousedů. Při příznivém po-
časí a v příjemném prostředí bylo se o čem a po
celý den možné bavit.

Text a foto: F. Mráz

Fotbal zaãíná novou sezonu
Nový fotbalový ročník 2009/10 bude zahájen

v srpnu na městském stadionu těmito mistrov-
skými zápasy:
„A“ mužstvo – I.A tř. JmFS
So 8. 8., 16.30 h. – Vacenovice
So 22. 8., 16.30 h. – Mikulov
„B“ mužstvo – III. tř. OFS Vyškov
Ne 16. 8., 16.30 h. – Němčany „B“
So 29. 8., 16.30 h. – Dražovice „B“
dorost – OP OFS Vyškov
Ne 16. 8., 14.00 h. – Pačlavice
So 29. 8., 14.00 h. – Dražovice
st. a ml. žáci – I. tř. JmKFS
So 29. 8., 9.00 a 10.45 h. – Bučovice
st. a ml. přípravka – OP OFS Vyškov
Ne 30. 8., 10.00 h. – Bučovice
Zveme všechny příznivce SK, přijďte do ochozů
stadionu povzbudit naše mužstva! rs

LoÀské finále MR Ïen, útoãí Nováková s Há-
jeãkovou, v obranû Klapalová s Petrovou.

Zprava: b˘val˘ pfiedseda svazu vãelafiÛ Jan ·ujan, jednatel Jan Fries a Antonín Florian z Holubic Zleva: F. Musil, L. Hanousek a V. Magda

Pfiedná‰el Franti‰ek Plach˘ ze Îaro‰ic
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Motoklub Austerlitz informuje
V měsících červnu a červenci probíhají v plném

nasazení motoristické sporty, jak v národních, tak
i mezinárodních mistrovstvích, viz televizní pře-
nosy. Po mnoha letech se objevují česká jména
jezdců na mezinárodní úrovni, díky třídě Minibike
40 pro začátečníky již od 5 do 12 let. Většina pře-
chází, podle nadání a úspěšnosti i finančních mož-
ností do nejnižší třídy dospělých, tj. 125 ccm, jako
jsou jezdci Karel Pešek, Jakub Kornfil, Michal
Drobný, Slovák s českou licencí Jakub Jantulík,
bratři Šemberové. Mezi ně patří výkonnostně
i Karel Májek, kterému bohužel v poslední době
nic nevychází. Již 2 závody nejel pro zranění ve
třídě Supersport 600. Je to velká škoda. Jmenovaní
hoši jezdili spolu minibike a nebyli 2 roky jako
konkurenti. Menší finanční nároky, což byla rov-
nost výkonnosti těchto motorek. Snad se tato cel-
ková problematika protrhne.

V minulém čísle zpravodaje jsem se zmínil
o velmi dobrých výsledcích čtrnáctiletého Lukáše
Michalčíka, kterého vyřadil nenápadný pád při tré-
ninkové jízdě v Karlíně (zlomený palec) od série
závodů s dobrým umístěním. Poslední závod skon-
čil na 4. místě ze 41 jezdců – to je velmi dobré
umístění.

MK Austerlitz čeká v měsíci září uspořádání te-

rénních závodů na juniorské trati za fy Likos pro te-
rénáře od 4 do 15 roků: čtyři třídy – 50, 65, 85 ccm
a dvě třídy Fechtlcupu, neupravené a upravené
stroje Pionýr 50 ccm. Tento závod všech tříd mla-
dičkých, začínajících terénářů skýtá nádhernou at-
mosféru a podívanou na rozvášněně povzbuzující
rodiče. Veškerá úspěšnost tohoto závodu bude zá-
vislá na počasí, rozhodně nesmí pršet, neboť terén
není silnice – jak to letos vidíme na mnoha mist-
rovstvích světa, např. u jezdců třídy 250 ccm na
Sachsenringu, kde Karel Abrahám nedojel kvůli
špatné volbě pneumatik. Dále bych se chtěl zmínit,
že ve dnech 26. a 27. června jsem měl možnost, asi
po 45 letech, spatřit jeden z nejlepších závodů Mist-
rovství světa v holandském Asenu, kde Valentino
Rossi získal 100. vítězství  v kategorii MotoGP ve
své dlouholeté závodnické kariéře. Zájezd na tuto
akci pořádal MK Autodrom Brno. Měl jsem to
štěstí být mezi vyvolenými. Asen je krásné město
s nádhernou krajinou i závodním okruhem.
V pátek, v předvečer závodu, se v celém městě
konal nekonečný karneval. Úroveň, dramatičnost
závodu a diváckou atmosféru nelze prostými slovy
vylíčit. I počasí vydrželo, bylo slunečno a pro mne
to znamenalo odměnu za dlouholeté fandovství sil-
ničním motocyklovým závodům. J.M. 

Začátek špatný, konec dobrý. Tak se stručně dá
charakterizovat fotbalová sezona A týmu. Ten na-
konec dokázal, že má na to být plnohodnotným
soupeřem ostatním celkům v I. A skupině, třídě B.

Po špatném podzimu byl na jarní část sezony
angažován trenér Roman Kukleta, který předtím
trénoval v Kohoutovicích. „Pod jeho vlivem šlo
vidět velké zlepšení, má dobré zkušenosti, hrával
za reprezentaci,“ osvětlil příchod nového kouče
nynější místopředseda slavkovského sportovního
klubu Jiří Knesl.

Jarní část byla pro slavkovské fotbalisty mno-
hem příznivější. Oproti podzimní části dokázali
šestkrát zvítězit, jednou remizovali a pětkrát in-
kasovali porážku. Co se týče zápasů s dalšími
dvěma okresními celky, s Bučovicemi Slavkov
vždy remizoval, a  už to bylo na domácí půdě či
venku. Naproti tomu Ivanovice dokázaly Slavko-
vany porazit vysoko v šestém kole, kdy jim nadě-
lily prohru 5:1, ale odveta patřila na domácí půdě
Slavkovu.

„Sezonu hodnotím úspěšně, i když ze začátku
byly problémy a měli jsme horší výsledky. Přišli
noví kluci a než jsme se sehráli a dali dohromady,
tak se to projevilo až v posledních třech kolech,“
zkonstatoval hráč a kapitán Zdeněk Hráček. 

U mnoha zvířecích, ptačích, či hmyzích druhů
lze vypozorovat stěhovací pud, neukojitelnou
touhu po dálkách, v pravidelných či méně pravi-
delných obdobích. Může to být dáno zásahy lidí do
přírody, či proměnlivostí oblastí, v nichž živočich
od pradávna žije? K početným přesunům stále do-
chází, a proč, můžeme se jen domnívat. 

Příkladem je holub doupňák, který po dvě sto-
letí osidloval Evropu a je jedním z mála větších
druhů ptactva, u kterého se v posledních létech
stavy zvyšují. I v okolí Slavkova, kde nalézá hníz-
diště, nepravidelně hnízdí. Stává se stále častěji
pravidlem, že početná hejna těchto holubů se shro-
mažďují v okolních lesích. Holubi doupňáci u nás
dokonce i zimují. Koncem roku 2008 díky bohatě
plodícím bukům byla v Panonské nížině pozoro-
vána až několikamilionová hejna severských pěn-
kav, jikavců severních. Tito ptáci navštěvovali
i slunečnicová pole v okolí našeho města. Jikavci
k nám přilétají zimovat ze severské tajgy. 

Nelze opomenout i početnou invazi rovněž pěn-
kavovitých ptáků křivek obecných a údajně i vel-
kých, které přilákaly bohatě plodící smrky. Jejich
invazivní výskyt je obdivuhodný tím, že se tito práci
vázaní na semena zejména horských smrků objevo-
vali i v nížinách již od konce loňského léta, kdy do-
zrávají semenné šišky okrasných smrků pichlavých. 

Dalším invazním ptákem, krasavcem z ptačí říše
byla v uplynulé zimě početná hejna brkoslavů se-
verních. Nápadný byl hlavně jejich zpětný tah
v měs. březnu a počátkem dubna kdy přes naše
území se vracela až čtyřicetičlenná hejna opět do
severoevropské jehličnaté tajgy.  

Nejen ptáci, ale i množství druhů hmyzu nachází
u nás příhodné prostředí pro svůj trvalý pobyt, nebo
jen zakládá generaci, která se stěhuje zpět na své pů-
vodní stanoviště, zpravidla na jihu Evropy. Typic-
kým příkladem jsou invazní druhy motýlů, kteří
k nám přilétají někdy až ze severní Afriky. Od po-
loviny května do konce června nezvykle rychle za-
plavila naši přírodu mohutná invaze pestrých babo-
ček bodlákových. Vše, co kolem nás kvetlo,
v našich zahradách, parcích, na golfovém hřišti i ve
volné přírodě, rostliny, keře i stromy navštěvovaly
stovky těchto motýlů, aby doplnily energii k dal-

Rok plný invazí ptactva a motýlů
šímu pohybu k severu. Jak rychle se motýli objevili,
tak naráz i zmizeli, ještě před polovinou června,
kdy u nás zavládlo vlhké humidní počasí, které mo-
týlům příliš nesvědčí. Na své cestě stačili založit na
svých živných rostlinách další generaci a v těchto
dnech se v naší přírodě objevují pestřeji zbarvení
příslušníci jejich druhu, kteří zde založí ještě třetí
generaci, a ta se vrací zpět na jih k přezimování. 

Takto se k nám stěhuje a naši motýlí populaci
každoročně obnovuje zářivě zbarvená babočka ad-
mirál. Z početné skupiny lišajů, kteří jsou rychlými
letci přilétá i populární, někdy srovnávaná s ko-
libříky, svým dlouhým sosákem saje nektar z květů
za letu dlouhozobka svízelová i další druhy lišajů. 

Milan Hrabovský

Dlouhodobá zranění či odchody z kádru Slav-
kov řešit nemusel, avšak sestava má své slabiny.
„Naše slabé místo je v brance, tento post nyní ře-
šíme, zapotřebí jsou ještě jeden dva záložníci,
opory Strnad, Houš, Hráček by měly zůstat a hrát

Zhodnocení uplynulé fotbalové sezony

i na podzim,“ informoval o sestavě Knesl. Slav-
kovanům také při hře často chyběli Luděk a Ond-
řej Vránovi. Absence těchto opor nebyla zapří -
činěná zraněním, ale pracovním vytížením.
Nejvydařenější utkání předvedl Slavkov v sa-
motném závěru soutěže, když na domácí půdě
přehrál vysoko soupeře z Velkých Pavlovic a za
stavu 6:2 se tak parádně rozloučil s uplynulým
ročníkem. A s jakou vizí půjde slavkovský klub
do další sezony?

„VV se dohodl na prodloužení smlouvy s tre-
nérem Kukletou. Co se týká posil, tak určitě ne-
přijde do mužstva žádný top hráč. Do přípravy se
zapojili i tři mladí hráči Klimek, Piták a Ku-
chyňka. Jinak kádr zůstane stejný. Když se na-
skytne možnost, určitě ještě mužstvo posílíme“
informoval vedoucí mužstva Jaroslav Andrla.

„Pokud budou kluci hrát s takovou chutí jako na
konci jarní sezony, tak určitě o záchranu hrát ne-
budeme. Myslím si, že toto mužstvo má na to hrát
v první polovině tabulky,“dodal trenér Kukleta.

Jaroslav Andrla,
člen VV SK Slavkov a vedoucí mužstva

Nahoře zleva: Petr Žižlavský, Jaroslav Andrla (vedoucí mužstva), David Zvonek, Miloš Karásek,
Michal Láznický, Ondřej Holásek, Michal Dufek, Daniel Matocha, Luděk Vrána, Roman Kukleta
(trenér). Dole zleva: Michal Barák, Oldřich Strnad, Petr Houšť, Radek Žalkovský, Antonín Ma-
tyáš, Zdeněk Hráček, Michal Cenek, Jan Lysák a brankář Jan Kolář
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A Stanový tábor Junáka Jasenice 2009
Etapová hra z Divokého západu – soutěžení tří

městeček mezi sebou a společné vítězství nad ne-
přátelským guvernérem, získávání zlaťáků, stavba
domů, pistolnické přestřelky – ve více než deseti
etapách rozdělená celotáborová hra tvořila hlavní
náplň programu letošního tábora Dvojky a Jed-
ničky v Jasenici. 

Kovbojský program doplnily tradiční i netra-
diční táborové aktivity – ranní rozcvičky, služby
v kuchyni, večerní cesta za bludičkou, noční
hlídky, návštěva kovbojů a ukázky koňských do-
vedností, střílení ze vzduchovek a mnoho dalších.

Světlušky, vlčata, skautky a skauti tak prožili
prvních jedenáct červencových dní na stanovém
táboře na Vysočině. Rozmanitost počasí nejednou
překonala zvyky aprílu, ale připravené útočiště

v obecním sále jsme naštěstí nemuseli využít. Po-
slední táborový večer litoval nejeden táborník
brzký odjezd z Vysočiny domů.

Naše poděkování patří všem, kteří nám po-
mohli s přípravou a organizací tábora – autodo-
pravě Goliáš z Bučovic, bývalým vedoucím a čle-
nům Junáka Slavkov, personálu kuchyně,
přátelům ze sdružení Austerlitz Adventure Asso-
ciation, všem ostatním příznivcům, v neposlední
řadě zastupitelům a občanům Jasenice.

Junák Slavkov – na srpen připravujeme:
příměstský tábor 24.–28. srpna 2009, Den pro

skauty 28. srpna.
Více informací u vedoucích oddílů, ve vývěsce

na Komenského nám. a na internetových strán-
kách oddílů. Vedoucí oddílů Junáka Slavkov

KINO JAS SLAVKOV SRPEN–ZÁ¤Í 2009

DO 21. SRPNA 2009 Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ
KINO JAS VE SLAVKOVĚ NEPROMÍTÁ!

22. 8. sobota 19.30 hod. LÍBÁŠ JAKO BŮH 115 min.
23. 8. neděle 19.30 hod. Repríza velmi úspěšné romantické komedie Marie Poledňákové. Přiblíží nám Helenu, profesorku na gymnáziu

a její milostný vztah k lékaři záchranné služby. Lásky, rozchody, návraty… Hrají: M. Magálová, O. Kaiser, E. Holubová,
J. Bartoška, M. Šteindler…
Vstupné: 70, 75 Kč Mládeži přístupno

25. 8. úterý 19.30 hod. HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE 140 min.
26. 8. středa 19.30 hod. Harry začíná již 6. rok v Bradavicích a do rukou se mu dostává stará kniha, která je velmi zvláštně označena – „Tato kniha

je majetkem Prince dvojí krve“. Dozvídá se další střípky z Voldemortovy temné minulosti. Dobrodružný fantasy film USA.
Vstupné: 70, 75 Kč Mládeži přístupno

29. 8. sobota 19.30 hod. BOLT – PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD 96 min.
30. 8. neděle 16.30 hod. Animovaný film o psovi, který je nevědomky hereckou hvězdou v akčním seriálu a musí se vypořádat s faktem, že je

ve skutečnosti obyčejný… Film USA z dílny Walt Disneye v českém znění.
Vstupné: 70, 75 Kč Mládeži přístupno

1. 9. úterý 19.30 hod. JMÉNEM KRÁLE 120 min.
2. 9. středa 19.30 hod. Píše se 13. století. Zásnuby mají usmířit znesvářené rody pánů z Dubé a z Vartemberka. Během slavnostní hostiny je zavražděn

purkrabí a druhý den je nalezen pod okny hradu Markvart, hlava rodu Vartemberků. Kdo vraždí? Historický film s kriminální
zápletkou. Režie Petr Nikolaev. Hrají: K. Roden, K. Issová, J. Kanyza, L. Vaculík, M. Hrubešová a další. Nový český film.

Mládeži přístupný od 12 let

5. 9. sobota 19.30 hod. KLETBA MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ 102 min.
6. 9. neděle 16.30 hod. Pohádkový příběh plný napětí, dobrodružství a odvahy podle bestselleru E. Goudgeové Malý bílý koníček. Marušku čeká

nebezpečný úkol. Musí zlomit kletbu a zachránit Měsíční údolí. Koprodukční film Maď./V. Británie v české verzi!
Mládeži přístupno

8. 9. úterý 19.30 hod. PAŘBA VE VEGAS 110 min.
9. 9. středa 19.30 hod. Komedie o pánské jízdě – loučení se svobodou – při které se ztratí budoucí ženich. Při jeho hledání neví kamarádi, co se ten

večer stalo. Vzhledem k alkoholovému opojení a tedy výpadkům paměti je při pátrání čeká spousta překvapení. Film USA.
Mládeži přístupno od 12 let

12. 9. sobota 19.30 hod. HANNAH MONTANA 102 min.
13. 9. neděle 19.30 hod. Přes den je  obyčejnou středoškolačkou, ale život jí víc a víc ovládá její druhá tajná identita – popová hvězda Hannah Montana.

Aba si uvědomila, co je v životě opravdu důležité, její otec ji odveze domů. Dobrodružství plné zábavy, smíchu a romantiky.
Rodinná hudební komedie USA v české verzi! Mládeži přístupno

Provozovatel ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ Program kina téÏ na: www.veslavkove.cz nebo kina.365dni.cz
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Bučovická 325, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 177, mobil: 602 758 367
Prodejní doba: Po–Pá 8–17 hod., So 8–11 hod.
www.rumpova.cz

Křovinořez Jonsered BC 2236
Objem válce 34,5 cm3/1,6 kW – hmotnost 6,2 kg
Výkonný křovinořez farmářské třídy s pevnou hřídelí, který
je dodáván se strunovou hlavu a žacím nožem.

AKČNÍ CENA 13.990 Kč
běžná cena 15.490 Kč

-1.500 Kč

Motorová pila 
Jonsered CS 2138
Objem válce 42,0 cm3 – výkon 1,7 kW – délka lišty 35–40 cm
– hmotnost 4,7 kg
Motorová pila pro hobby použití s nízkou spotřebou paliva.
Nachází uplatnění především při kácení malých stromů,  řezání
palivového dřeva apod.

AKČNÍ CENA 4.990 Kč

Vyžínač Jonsered GC 2125 C
Objem válce 24,5 cm3/0,9 kW – hmotnost 4,4 kg
Motorový vyžínač s dělenou hřídelí – vhodný pro snadný
převoz a uskladnění. Dodáván se strunovou hlavou.

AKČNÍ CENA 7.990 Kč
běžná cena 10.390 Kč

-2.400 Kč NYNÍ JSEM ZA

48.900 Kč

Platnost akce: 1.–28. srpna 2009

ZDARMA
6x PIVO PŘI NÁKUPU NAD 1500 Kč
po odevzdání kuponu.

Platí na vše a lze kombinovat s jinými reklamními akcemi.

Obj. č. 044300

VEŠKERÝ SORTIMENT PRO

• domácnost
• kutily
• chovatele
• zahrádkáfie

DOMÁCÍ POTŘEBY
ŽELEZÁŘSTVÍ
DOMÁCÍ POTŘEBY
ŽELEZÁŘSTVÍ

Husova 21
Slavkov u Brna
(b˘valá plynosluÏebna – roh Lidická–Husova)

tel./fax: 544 210 087




