
Z OBSAHU:
Program kina Jas 13

Pfií‰tí ãíslo vyjde 28. bfiezna

www.bmtypo.cz

Ve dnech 9.–12. ledna 2003 probûhl na br-
nûnském v˘stavi‰ti jiÏ 12. roãník veletrhu tu-
ristick˘ch moÏností v regionech Regiontour
2003. V posledních letech vzrÛstá tendence
jednotliv˘ch subjektÛ prezentovat se v rámci
vût‰ích regionÛ, aby tak nabídka jejich sluÏeb
byla pestfiej‰í. Slavkov u Brna se letos rozhodl
vystavovat ve spoleãné expozici Jihomo-
ravského kraje, která byla rozdûlena do pûti

pfiirozen˘ch turistick˘ch regionÛ – Brno a oko-
lí, Moravsk˘ kras a okolí, Pálava a Lednicko-
valtick˘ areál, Slovácko, Znojemsko a Podyjí.

V ãásti expozice „Brno a okolí“ se mûsto
Slavkov pfiedstavilo spoleãnû s Buãovicemi
a Dobrovoln˘m svazkem obcí Îdánick˘ les
a Politaví. Slavnostního zahájení veletrhu, kte-
ré probûhlo ve ãtvrtek 9. ledna, se zúãastnil mj.
také ministr âR pro místní rozvoj Pavel
Nûmec a hejtman Jihomoravského kraje
Stanislav Juránek. V doprovodném programu
vystoupil Národopisn˘ soubor Jetelinka pfii
IS· Slavkov pod vedením Mgr. Anny
Spáãilové.

Nejvût‰í zájem z fiad náv‰tûvníkÛ byl jako
kaÏd˘ rok o pfiipravované akce v roce 2003
a o cyklotrasy oblasti Îdánického lesa
a Politaví. I.R.C. Austerlitz

Slavkov na veletrhu Regiontour 2003

Z pfiednesené zprávy o ãinnosti bylo
zfiejmé, Ïe hlavní náplní práce je kromû
zásahÛ pfii poÏárech a jin˘ch mimofiád-
n˘ch událostech i udrÏování techniky
v provozuschopném stavu a její pfiípad-
né opravy. Také se v loÀském roce po-
dafiilo získat nûkolik nov˘ch mlad˘ch ãlenÛ do
zásahové jednotky. Kromû toho pokraãuje
v ãinnosti druÏstvo ÏákÛ a po krátké zimní pfie-
stávce, vynucené zdravotním stavem a rodin-
n˘mi povinnostmi ãlenek, i druÏstvo Ïen.

Nyní se vrátím v krátkosti je‰tû k zásahové
ãinnosti. Loni se na‰e jednotka zúãastnila cel-
kem 13 zásahÛ. Mezi nejtûÏ‰í patfiil poÏár po-
rodny a odchovny selat v Kfienovicích, a to jak
délkou trvání, tak velmi nepfiízniv˘m poãasím.

Svûdãí o tom i poãet jednotek, poÏár li-
kvidovali profesionální hasiãi ze
Slavkova a Buãovic a dobrovolné sbory
z Kfienovic a Slavkova. Dûkovn˘ dopis
od vedení a. s. Rakovec Vele‰ovice po-
tû‰il jako v˘raz díku a uznání v‰echny

zasahující hasiãe.
Na‰e jednotka byla také pfiipravena vyrazit

na pomoc oblastem postiÏen˘m záplavami.
Vysílání jednotek na takovou pomoc organizu-
je krizov˘ ‰táb nebo operaãní stfiedisko HZS.
Pomoc na‰í jednotky, aã byla nûkolikrát nabí-
zena, zÛstala nevyuÏita. Nakonec jsme pomoh-
li alespoÀ materiálnû – zasláním souãástí hasiã-
ské v˘stroje a v˘zbroje pro SDH Slup na

Hasiãi hodnotili uplynul˘ rok
V pátek 24. ledna 2003 probûhla kaÏdoroãní valná hromada Hasiãského sboru ve

Slavkovû u Brna, z jehoÏ stfiedu jsou mûstem jmenováni ãlenové zásahové jednotky sbo-
ru dobrovoln˘ch hasiãÛ obce. Obsahem jednání bylo zhodnocení ãinnosti za uplynulé
období, zpracování a schválení plánu práce na dal‰í rok vãetnû pfiipomínek a námûtÛ
z fiad ãlenské základny i zástupcÛ mûsta a HZS. Letos byli na‰imi ãestn˘mi hosty staros-
ta mûsta p. Kostík, fieditel HZS JmK ÚO Vy‰kov pplk. Nûmãansk˘ a delegát OV
Moravské hasiãské jednoty p. Îampach.

V¯STAVA VÁCLAV KOUNIC –
OSOBNOST, POLITIK, MECENÁ·

S pfiíchodem mûsíce dubna se opût otevírá
zámek pro vefiejnost. Na zahájení sezóny 2003
jsme pfiipravili v˘stavu o v˘znamném ãlenu
rodu KounicÛ. VernisáÏ v˘stavy, která je vû-
nována v˘znamnému politikovi a zakladateli
Kaunicov˘ch studentsk˘ch kolejí v Brnû

JUDr. Václavu Kounicovi (1848–1913) se
uskuteãní ve ãtvrtek 27. bfiezna 2003 v 17
hodin v salla terrenû na zámku ve Slavkovû
u Brna. V˘stava potvrvá do 1. ãervna 2003. 

KONCERT
Hudební sezónu na zámku zahájí tradiãní

koncert Kyjovského komorního orchestru,
kter˘ fiídí Ing. Jan Sáraz. Koncert se uskuteã-
ní v pátek 28. bfiezna v 19.30 hodin
v Rubensovû sále. Program: J. S. Bach – Air,
Cansona; L. van Beethoven – Menuet D dur,
Menuet G dur; Leopold KoÏeluh – Symfonie
g moll; Léo Delibes – Balet pizzicato; Leo‰
Janáãek – Idyla; Samuel Barber – Adagio.

Vstupné 80 a 60 Kã, prodej vstupenek pfied
koncertem. Srdeãnû zvou pofiadatelé. HM

Zveme vás do divadla
Dramatick˘ krouÏek Z· Komenského pod

vedením paní uãitelky Ivy Koãí nastudoval
pro leto‰ní jarní vystoupení pohádku „Jak se
peãou ãarodûjnice“. Ve dnech 27. 3. a 28. 3.
se uskuteãní dopoledni pfiedstavení pro slav-
kovské i okolní ‰koly, ‰irokou vefiejnost pak
zveme na veãerní pfiedstavení 28. 3. v 19.00
hodin do Spoleãenského domu.

Pfiijìte se podívat, jak to malí herci „upe-
ãou“! Mgr. Iva Koãí

Zahájení sezóny
na zámku

Upozornění
Vystoupení taneãního oboru se uskuteãní

z dÛvodu rekonstrukce Spoleãenského domu jiÏ
21. 3. 2003 v 16 hodin v sále Spoleãenského
domu. V‰echny pfiíznivce taneãního umûní sr-
deãnû zveme. Mgr. Jana Jelínková

Slavkov patfií k vyhledávan˘m turistick˘m cílÛm Jihomoravského kraje. Foto: P. Maleãek

(Pokraãování na str. 3)
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Na základû pfiedloÏen˘ch a projednan˘ch ma-
teriálÛ rada mûsta ve Slavkovû u Brna na své
4. schÛzi dne 27. 1. 2003:

1. Schvaluje:
- program 4. schÛze RM a ovûfiovatele zápisu.
- zámûr umístûní kryté ãekárny u zastávky ve-

fiejné autobusové dopravy v ulici Malinovského
(naproti polikliniky).

- Ïádost Evy Balijové, bytem Zlatá Hora ãp.
1228 o pfiechod nájmu pfii úmrtí nájemce bytu.

- uzavfiení nájemní smlouvy na podnájem ne-
bytov˘ch prostor v objektu Palackého námûstí
ãp. 89 s Finanãním fieditelstvím v Brnû s platnos-
tí od 1. 2. 2003 na dobu neurãitou.

- poskytnutí pfiíspûvku na ãásteãnou úhradu ná-
kladÛ spojen˘ch s v˘konem pûstounské péãe ve
v˘‰i 10000 Kã manÏelÛm Lubomíru a BlaÏenû
Rosnerov˘m ze Slavkova u Brna

- návrh mzdového pfiedpisu pro fieditele ‰kol
a ‰kolsk˘ch zafiízení.

- zakoupení vlajky Tibetu.
- uzavfiení Smlouvy o poskytnutí dotace obcím

s roz‰ífienou pÛsobností na zabezpeãení lékafiské
sluÏby první pomoci mezi Jihomoravsk˘m kra-
jem a Mûstem Slavkov u Brna.

- uzavfiení Smlouvy o umístûní movitého ma-
jetku státu (datov˘ stojan pro komunikaãní pfiipo-
jení k systému správních a dopravních evidencí)
mezi Mûstem Slavkov u Brna a Policií âR –
SJMK. 

2. Souhlasí:
- s uzavfiením dodatku k nájemní smlouvû na

pronájem pozemku k parkování vozidel s nájem-
ci PhDr. Milanem Zykou, Danou Dobe‰ovou
a Josefem KfiíÏkou ze Slavkova u Brna.

- s ukonãením nájemního vztahu se spoleãnos-
tí AG REAL, spol. s r.o., Znojmo na pronájem
pozemku p.ã. 620/1 – ostatní plocha 12 m2 v lo-
kalitû Koláãkovo námûstí ke zfiízení dvou parko-
vacích míst pro osobní vozidla hostÛ hotelu
Victoria na ulici Brnûnská.

- s ãerpáním investiãního fondu Z· Tyr‰ova na
nákup dataprojektoru vãetnû jeho instalace v cel-
kové v˘‰i do 60000 Kã.

3. Bere na vûdomí:
- zprávu o prÛbûÏném plnûní usnesení pfiijat˘ch

radou mûsta na sv˘ch dfiívûj‰ích schÛzích.
- zprávu o vykonávání agendy sociálního za-

bezpeãení a agendy pfiestupkové v roce 2002.
4. Ukládá:
- odboru BTH zajistit uzavfiení nájemní smlou-

vy s paní Evou Balijovou k bytu ã. 1 v domû na
sídli‰ti Zlatá Hora ãp. 1228.

5. Doporuãuje ZM:
- schválit do rozpoãtu mûsta na rok 2003 ãást-

ku ve v˘‰i odpovídající pofiízení a instalaci jedné
kryté ãekárny.

6. Dále RM:
- udûluje panu ZdeÀku Bakiãovi z Nesovic po-

volení k podnájmu v nebytov˘ch prostorách
domu Husova ãp. 63 pro obchodní spoleãnost
Ultraware, s.r.o., Ing. Vít Kotrba, CSc., z Hru‰ek.

- nesouhlasí s pfiednostním umístûním paní
Vladislavy Havránkové v DPS Polní ãp. 1444.

Dále starosta mûsta Mgr. Petr Kostík infor-
moval:

- o náv‰tûvû v bytû pana Tomá‰e Matuly a pro-
hlídce objektu DPS na ulici Polní ãp. 1444.

- o aktivitách Bratrstva KeltÛ.
- o zámûrech a moÏnostech fie‰ení situace pro-

vozování Informaãního regionálního centra.
Rada mûsta na své 4. schÛzi dne 27. 1. 2003 pfii

pfiíleÏitosti projednávání zprávy správního odbo-
ru ve vûci vykonávání sociální a pfiestupkové
agendy pfiivítala paní Evu ·imoníkovou, b˘valou
vedoucí tohoto odboru, která odpovídala na ãetné
dotazy ãlenÛ RM t˘kajících se pfiedmûtné zprávy.
Na závûr jí ãlenové RM podûkovali za její dlou-
holetou ãinnost (18. 4. 1977–31. 1. 2003) na
MûÚ a v souvislosti s jejím odchodem do dÛcho-
du se s ní rozlouãili.

* * *
Rada mûsta dále na své schÛzi pfiivítala manÏe-

le Lubomíra a BlaÏenu Rosnerovi a seznámila se
se situací v jejich poãetné pûstounské rodinû.
Mimo finanãního pfiíspûvku ve v˘‰i 10000 Kã na
ãásteãnou úhradu nákladÛ spojen˘ch s v˘konem
pûstounské péãe RM prodiskutovala pfiípadné
dal‰í moÏnosti pomoci této rodinû.

4. schÛze rady mûsta – 27. 1. 2003 

Na základû pfiedloÏen˘ch a projednan˘ch ma-
teriálÛ Rada mûsta ve Slavkovû u Brna 5. schÛzi
dne 10. 2. 2003:

1. Schvaluje:
- program 5. schÛze RM a ovûfiovatele zápisu.
- schvaluje nové komise RM (viz samostatná

informace).
2. Souhlasí:
- s ubytováním v soukromí pro pana Gennadije

Tichomirova, Ïadatele o azyl v obecním bytû ã.7
na sídli‰ti NádraÏní ãp. 1158 na dobu urãitou do
31. 3. 2005.

- s chovem psa – jork‰írského teriéra v obecním
bytû paní Jany Kocourkové ã. 5 v BD na ulici ãp.
Litavská 1482 za pfiedpokladu dodrÏování usta-
novení „Pravidel pro uÏívání bytÛ“.

- s uzavfiením nájemní smlouvy s paní Alicí
Valentovou ze Slavkova u Brna na podnájem po-
zemkÛ p.ã. 1060 o v˘mûfie 399 m2 a p.ã. 1062
o v˘mûfie 864 m2 sady v trati Za parkem v katast-
rálním území Slavkov u Brna s roãním nájemn˘m
ve v˘‰i 253 Kã.

- v souladu s doporuãením v˘bûrové komise

s uzavfiením smlouvy o dílo na vydávání mûsíãní-
ku Slavkovsk˘ zpravodaj s panem Bedfiichem
Maleãkem ze Slavkova u Brna s v˘‰í pfiíspûvku
6600 Kã.

- se zaji‰Èováním distribuce Slavkovského
zpravodaje na území Mûsta Slavkova u Brna pro-
stfiednictvím rozná‰kové sluÏby Mûstského úfiadu
ve Slavkovû u Brna.

3. Bere na vûdomí:
- zprávu o prÛbûÏném plnûní usnesení pfiijat˘ch

radou mûsta na sv˘ch dfiívûj‰ích schÛzích.
- zprávu o zdravotnick˘ch sluÏbách na polikli-

nice ve Slavkovû u Brna a vyuÏití nebytov˘ch
prostor v budovû.

- nabídku obchodní spoleãnosti VIP Servis,
s.r.o. z Brna-Kníniãek na provádûní prací v ob-
lasti péãe a údrÏby travních ploch, stromÛ a kfio-
vin.

4. Ukládá:
- MûÚ objednat vypracování znaleckého po-

sudku zdravotního stavu stromofiadí lip v ulici
Tyr‰ova, na základû kterého bude rozhodnuto
o dal‰í údrÏbû tûchto stromÛ.

5. Doporuãuje Zastupitelstvu mûsta ve
Slavkovû u Brna:

- dát souhlas k prodeji pozemku p.ã.1784/303
v lokalitû garáÏí Zlatá Hora v katastrálním území
Slavkov u Brna o v˘mûfie 1 m2 z majetku mûsta
do vlastnictví manÏelÛ Vlastislava a Jany
Novákov˘ch ze Slavkova u Brna za cenu 300 Kã
a úhradu nákladÛ spojen˘ch s prodejem.

* * *
Rada mûsta na své 5. schÛzi pfiivítala mjr. Petr

Weitera, velitele obvodního oddûlení Policie âR,

5. schÛze rady mûsta – 10. 2. 2003 

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ 

předprodej vstupenek na představení
Divadelní společnosti Háta
„Postel pro hosty“, které se usku-
teční v pátek 11. 3. v 19.30 hod.
ve Společenském domě.
Cena vstupenek 160 a 140 Kč.

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

Vám nabízí:

Zprávy ze zasedání rady mûsta zpracoval
Ing. Ivan Charvát

Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057, Svûtla Häringová, Slovanská 615, Jan Hudec, Tyr‰ova
1108, Eva Janková, Su‰ilova 412, Mgr. Jana Jelínková, Komenského nám. 330, Radoslav Lánsk˘,
Polní 1326, Zdenûk Novák (redaktor), Buãovická 168, Zdenûk Pavlík, Dvofiákova 864, Mgr.
Jaromír Pytela, Brnûnská 120, Mgr. Vladimír Soukop, Zlatá Hora 1370.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

Pfiedání pfiíspûvkÛ do 17. bfiezna 2003

Îivnostensk˘ úfiad upozorÀuje
podnikatele na lhÛty!

Podnikatelé, ktefií získali Ïivnostenské
oprávnûní k níÏe uveden˘m Ïivnostem pfied
1. 3. 2000, jsou povinni (pokud tak je‰tû neu-
ãinili) do 1. 4. 2003 doloÏit Ïivnostenskému
úfiadu doklady prokazující splnûní odborné
zpÛsobilosti dle pfiílohy ã. 2 Ïivnostenského
zákona, skupina 214: Ostatní, sloupec 2.

Pokud tak neuãiní v zákonem stanovené
lhÛtû, Ïivnostensk˘ úfiad Ïivnostenské
oprávnûní zru‰í.

Obory Ïivností vázan˘ch, pfied 1. 3. 2000
Ïivnosti volné:
- PrÛvodcovská ãinnost

a) horská
b) tûlov˘chovná a sportovní
c) v oblasti cestovního ruchu

- Poskytování tûlov˘chovn˘ch a sportov-
ních sluÏeb

- Provozování tûlov˘chovn˘ch a sportov-
ních zafiízení a zafiízení slouÏících regene-
raci a rekondici

- âinnosti, pfii kter˘ch je poru‰ována integ-
rita lidské kÛÏe

- Masérské, rekondiãní a regeneraãní sluÏby
- Provozování solárií 
- Obchod se zvífiaty urãen˘mi pro zájmové

chovy
- Drezúra zvífiat (Ïú)

(Pokraãování na vedlej‰í stranû)
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okrese Znojmo. Také jsme vlastními silami
opravili a zprovoznili star‰í motorovou stfiíkaã-
ku, kterou vûnoval do postiÏené oblasti SDH
Hodûjice.

Pozitivní odezvu mûly i loÀské oslavy 120.
v˘roãí zaloÏení na‰eho sboru, a to nejen mezi
ãlenskou základnou, ale také mezi obãany
Slavkova i okolí a hlavnû mezi mládeÏí, coÏ
nás tû‰í asi nejvíce. Dal‰í v˘znamnou akcí byl
v roce 2002 pracovnû poznávací zájezd do dru-
Ïebního mûsta Darney ve Francii. Tento podnik
byl organizován ve spolupráci s druÏebním v˘-
borem mûsta. Probûhl na pfielomu ãervna a ãer-
vence a kromû v˘mûny zku‰eností a navázání
nov˘ch pfiátelství nám umoÏnil zúãastnit se
jako ãestná stráÏ Oslav Dne ozbrojen˘ch sil
u památníku vzniku první âeskoslovenské vo-
jenské jednotky v Darney.

A na‰e plány a úkoly do budoucna? Získávat
dále nové ãleny, pokraãovat v práci s mládeÏí

a také pfiipravit náv‰tûvu na‰ich kolegÛ a pfiátel
z Darney. Samozfiejmû nám zÛstává ná‰ prvo-
fiad˘ úkol – likvidace poÏárÛ a dal‰ích mimo-
fiádn˘ch událostí, udrÏování akceschopnosti
jednotky a prohlubování odborné pfiípravy ha-
siãÛ. Kromû toho vedeme v souãasné dobû jed-
nání s mûstem a HZS JmK o pofiízení nové cis-
ternové stfiíkaãky jako náhrady za stávající
CAS, která je pro své stáfií udrÏována v provo-
zu jen díky soustavné péãi a pracnému shánûní
nedostatkov˘ch náhradních dílÛ.

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Slavkov u Brna

Hasiãi hodnotili uplynul˘ rok

5. schÛze rady mûsta
kter˘ ãleny RM podrobnû informoval o v˘voji
trestné ãinnosti ve Slavkovû u Brna i celém spá-
dovém obvodu. Dle sdûlen˘ch informací bylo
v roce 2002 v této oblasti spácháno celkem 260
trestn˘ch ãinÛ, v leto‰ním roce ke dni 10. 2. to
bylo jiÏ 51 trestn˘ch ãinÛ, coÏ znamená evident-
ní nárÛst trestné ãinnosti. Nejãastûji se jedná
o vykrádání automobilÛ a chat. O základním ob-
sahu této podrobné zprávy bychom Vás chtûli ve
spolupráci s OO Policie âR informovat na strán-
kách tohoto zpravodaje v pfií‰tím ãísle.

* * *
Rada mûsta na své schÛzi téÏ osobnû pfiivítala

manÏele Vûru a Genadije Tichomirovovi, které
starosta mûsta Mgr. Petr Kostík informoval
o udûlení souhlasu s ubytováním v soukromí pro
pana Gennadije Tichomirova, Ïadatele o azyl,
a to ubytováním v obecním bytû ã. 7 na sídli‰ti
NádraÏní ãp. 1158 na dobu urãitou do 31. 3. 2005
a souãasnû apeloval na dodrÏování pravidel fiád-
ného chování a placení nájemného ve stanove-
n˘ch termínech. V pfiípadû, Ïe tyto náleÏitosti ne-
budou ze strany manÏelÛ Tichomirovov˘ch
plnûny, bude mûsto vÛãi panu Genadijovi
Tichomirovovi postupovat v souladu s platn˘mi
právními pfiedpisy.

(Dokonãení ze strany 2)

II. zasedání Zastupitelstva
mûsta ve Slavkovû u Brna

Dne 24. bfiezna 2003 v 17 hodin se bude
v zasedací místnosti Mûstského úfiadu ve
Slavkovû u Brna konat II. fiádné zasedání
Zastupitelstva mûsta, které se v rámci svého
programu mimo jiného bude zab˘vat níÏe
uveden˘mi hlavními zprávami:
1. Návrh rozpoãtu Mûsta Slavkova u Brna

pro rok 2003.
2. Návrh závûreãného úãtu hospodafiení

Mûsta Slavkova u Brna a jeho pfiíspûvko-
v˘ch organizací za rok 2002.

3. Program rozvoje mûsta na rok 2003.

Finanãní v˘bor:
Ing. Jifií Matyá‰ – pfiedseda, Ing. arch. Du‰an

Jakoubek, Milo‰ ·anûk, Ing. Alena Syslová, Jifií
Paleãek
Kontrolní v˘bor:

Mgr. Vûra Kfiivánková – pfiedsedkynû, Libu‰e
Pfierovská, Ing. Jan Reichl, Mgr. Vladimír
Soukop, Ing. Jifií Tesák
Schválení komisí Rady mûsta ve Slavkovû:

Rada mûsta na sv˘ch 3. a 5. schÛzi schválila
níÏe uvedené komise jako své poradní a inicia-
tivní orgány, schválila jejich ãleny a jmenovala
pfiedsedy jednotliv˘ch komisí, které téÏ jmenovi-
tû uvádíme. 
Sbor pro obãanské záleÏitosti – Miroslava

Vymazalová
Komise pro v˘stavbu – Jan Hudec
Komise pro zahraniãní vztahy – Mgr. Petr Kostík

Komise pro ‰kolní a mimo‰kolní aktivity mláde-
Ïe – Mgr. Eva Hudcová

Pracovní skupina – komise RM pro regeneraci
mûstské památkové zóny – Ing. Miroslav
Zavadil

PovodÀová komise – Mgr. Petr Kostík
Komise pro projednávání pfiestupkÛ – Bc. Hana

¤ezáãová
Redakãní rada periodika „Slavkovsk˘ zpravo-

daj“ – Ing. Ivan Charvát
Komise pro Ïivotní prostfiedí – Milan Hrabovsk˘
Komise bytová – Jitka Linhartová
Komise pro poskytování pÛjãek z FRB – Ing.

Pavel Galata
Komise vyfiazovací – Ing. Ivan Charvát
Komise ‰kodní – Mgr. Bohuslav Fiala
Komise inventarizaãní – Bc. Hana ¤ezáãová

Schválení v˘borÛ Zastupitelstva mûsta ve Slavkovû u Brna
Zastupitelstvo mûsta ve Slavkovû u Brna na svém I. fiádném zasedání dne 23. 12. 2002

schválilo níÏe uvedené v˘bory jako své iniciativní a kontrolní orgány, schválilo jejich ãle-
ny a jmenovalo pfiedsedy jednotliv˘ch komisí:

Březen – měsíc Internetu
JiÏ po‰esté se uskuteãní celostátní projekt

Bfiezen – mûsíc Internetu. V knihovnách je ná-
hradou za dfiíve pofiádan˘ Bfiezen – mûsíc knihy.
Také slavkovská knihovna je díky grantÛm
Ministerstva kultury âR z pfiedcházejících let pfii-
pojená k Internetu jiÏ více neÏ dva roky a zapoju-
je se do tohoto projektu. V jeho rámci bude po-
skytovat pfiipojení na Internet za zv˘hodnûn˘
poplatek. Po cel˘ bfiezen bude tedy cena této sluÏ-
by v mûstské knihovnû 10 Kã za celou hodinu
nebo 5 Kã za pÛl hodiny. Zv˘hodnûná sazba
ov‰em platí pouze pro zaregistrované ãtenáfie,
ktefií se mohou prokázat ãtenáfisk˘m prÛkazem
Mûstské knihovny ve Slavkovû u Brna. Prosíme
v‰echny ãtenáfie i dal‰í uÏivatele, aby se v pfiípa-
dû zájmu radûji pfiedem ohlásili a zamluvili si den
a hodinu na telefonním ãísle 544 221 582. HM

Tvofiivá dílna na Z· Komenského
Jistû víte, Ïe na na‰í ‰kole pracují jiÏ druh˘m

rokem velmi úspû‰nû keramické krouÏky.
JelikoÏ se chceme otevfiít i nov˘m a atraktiv-
ním v˘tvarn˘m technikám, uvítali jsme nabíd-
ku firmy OPTYS, se kterou úzce spolupracuje-
me pfii objednávání netradiãního v˘tvarného
materiálu. Ve ãtvrtek 6. února jsme se zúãastni-
li její prezentace s ukázkami ubrouskové tech-
niky (Decoupage). Dûti si samy vyzkou‰ely,
jak jednoduchá a zároveÀ efektní tato technika
je a jiÏ nyní se tû‰í na svá v˘tvarná dílka.

Mgr. Alena Hudcová

Ples ZŠ Tyršova
Ples na‰í ‰koly se jiÏ stal tradicí. Jeho cílem

není jen pobavit se po úspû‰nû zakonãeném polo-
letí, ale i získat finanãní prostfiedky pro Klub pfiá-
tel ‰koly, kter˘ pracuje pfii ‰kole jiÏ od roku 1992.
Myslím, Ïe letos se nám to velmi podafiilo. Díky
sponzorÛm jsme mohli pfiipravit bohatou tombo-
lu, a tak získat jiÏ zmínûné prostfiedky, které jsou
vyuÏívány jako zdroje financování soutûÏí, jichÏ
se na‰i Ïáci úãastní. MÛÏeme také odmûnit úspû‰-
né Ïáky na konci ‰kolního roku, pfiípadnû pfiispût
dûtem na lyÏafisk˘ v˘cvik. Vûfiíme, Ïe  úãastní-
kÛm se ples líbil. Pfií‰tí rok se sejdeme ve
Spoleãenském domû 7. února 2004.

Vladimír Soukop

Mezi ãestn˘mi hosty byl mj. i starosta Petr Kostík. Foto: archiv hasiãÛ

(Dokonãení ze str. 1)
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Poãínaje tímto vydáním Zpravodaje budou na tomto místû postupnû pfiedstavovány jednot-
livé odbory mûstského úfiadu. Cílem tûchto ãlánkÛ je podat základní informace a zejména od-
povûdût na nejãastûji se opakující dotazy obãanÛ, pfiípadnû vysvûtlit zásadní zmûny v ãinnos-
tech odborÛ oproti minulosti nebo upozornit na nejdÛleÏitûj‰í záleÏitosti, které by mûly
obãanovi pomoci v fie‰ení jeho problémÛ. O ãinnosti odborÛ s v˘ãtem jejich náplní jiÏ infor-
mace probûhla koncem prosince. Pokud by ze strany obãanÛ byly jakékoliv dal‰í dotazy ãi pfii-
pomínky, je moÏné je zaslat e-mailem na tajemnik@meuslavkov.cz nebo v písemné podobû
zaslat na adresu úfiadu nebo pfiedat na podatelnû. V pfiípadû vût‰í ãetnosti nûkterého z dotazÛ
budeme na tûchto stránkách na nû reagovat. Ing. Pavel Dvofiák, tajemník MûÚ

Informace o odborech Mûstského úfiadu ve Slavkovû u Brna

âasto sl˘cháme v˘rok, „jdu na sociálku“, ale
kaÏd˘ obãan si pod tímto pojmem pfiedstaví nûco
jiného. Málokdo si uvûdomuje rozsah agend spada-
jících do oblasti sociální a kdo tyto agendy zabez-
peãuje. Proto bych nyní chtûla odpovûdût na nej-
ãastûj‰í dotazy t˘kající se sociální problematiky.

MÛÏe si zdravotnû postiÏen˘ obãan vyfiídit
na odboru sociálních vûcí Mûstského úfiadu
Slavkov u Brna pfiíspûvek na provoz motoro-
vého vozidla?

Od 1. 1. 2003 si mohou zdravotnû postiÏení ob-
ãané vyfiídit na odboru sociálních vûcí ve‰keré
dávky sociální péãe, nejen pfiíspûvek na provoz
motorového vozidla. Tento odbor dále provádí
v˘platu dávek do sociální potfiebnosti, zabezpeãu-
je agendu sociálnû-právní ochrany dûtí, agendu
sociální prevence, která zahrnuje nejen péãi o dûti,
ale i o obãany spoleãensky nepfiizpÛsobené.

Kde si mohu poÏádat o dÛchod?
Îádost o vdovsk˘ a vdoveck˘ dÛchod si mÛÏe-

te podat pfiímo na odboru sociálních vûcí mûst-
ského úfiadu. S jejím vyplnûním Vám pomÛÏe
pracovnice odboru. Ostatní agendu dÛchodového
a nemocenského poji‰tûní zabezpeãuje Okresní
správa sociálního zabezpeãení Vy‰kov, Dvofiá-
kova 36. Zde je také lékafii posuzována plná nebo
ãásteãná invalidita, bezmocnost, dlouhodobû ne-
pfiízniv˘ zdravotní stav dítûte, zmûnûná pracovní

schopnost i zdravotní stav obãana pro úãely dá-
vek státní sociální podpory a dávek pro obãany
zdravotnû postiÏené.

Kdo poskytuje od 1. 1. 2003 dávky státní so-
ciální podpory?

Tato agenda je zabezpeãována Mûstsk˘m úfia-
dem Vy‰kov prostfiednictvím kontaktních míst.
Vzhledem k tomu, Ïe zÛstala stávající kontaktní
místa zachována, mohou si obãané mûsta bez ja-
kékoliv zmûny vyfiizovat i nadále ve‰keré dávky
státní sociální podpory (pfiídavek na dítû, sociální
pfiíplatek, pfiíspûvek na bydlení, pfiíspûvek na do-
pravu, rodiãovsk˘ pfiíspûvek, zaopatfiovací pfiís-
pûvek, dávky pûstounské péãe, porodné a po-
hfiebné) pfiímo ve Slavkovû u Brna, na Palackého
nám. 89 (Pansk˘ dÛm).

Kde získám Ïádost o umístûní do domova
dÛchodcÛ?

Îádosti do domova dÛchodÛ získáte na odboru
sociálních vûcí mûstského úfiadu, kde Vám bude
poskytnuta informace o jejím vyplnûní a adresa,
na kterou je nutno Ïádost odeslat. Dal‰ím orgá-
nem, kter˘ Vám Ïádost poskytne, je odbor sociál-
ních vûcí a zdravotnictví Krajského úfiadu
Jihomoravského kraje Brno, kde jsou Ïádosti pfii-
jímány a evidovány. Tento orgán rozhoduje
i o umístûní obãanÛ do jednotliv˘ch zafiízení so-
ciální péãe v rámci kraje, která zfiizuje.

Je moÏno si je‰tû poÏádat o od‰kodnûní osob
nucenû nasazen˘ch v dobû II. svûtové války?

V souãasné dobû si mohou podat Ïádost o od-
‰kodnûní z rakouského Fondu smífiení ti obãané,
ktefií byli nucenû nasazeni za II. svûtové války na
území dne‰ního Rakouska. V pfiípadû úmrtí obûti
15. 2. 2000 a pozdûji nab˘vají oprávnûní k podá-
ní Ïádosti dûdici obûti podle ãeského právního
fiádu. Tiskopis Ïádosti a informace obdrÏí obãané
na odboru sociálních vûcí. Koneãn˘ termín pro
podání Ïádosti je 27. záfií 2003.

Pokud obãané potfiebují pomoc nebo radu t˘-
kající se dávek nebo sluÏeb sociální péãe, mohou
se s dotazem obrátit na odbor sociálních vûcí
mûstského úfiadu Slavkov u Brna.

Ing. Jana ·olcová, vedoucí odboru SV

V prosincovém vydání zpravodaje byli obãané
informováni o pracovních náplních jednotliv˘ch
odborÛ mûstského úfiadu. V dne‰ním ãísle bych
rád seznámil ãtenáfie s tím, jaké doklady jsou vy-
Ïadovány pfii vyfiizování nûkter˘ch dopravnû-
správních agend.

¤idiãské prÛkazy
Na základû ustanovení § 87 odst. 3 zákona ã.

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunika-
cích je drÏitel fiidiãského oprávnûní povinen se
podrobit pravidelné lékafiské prohlídce nejdfiíve
6 mûsícÛ pfied dovr‰ením 60, 65 a 68 let vûku
a nejpozdûji v den dovr‰ení stanoveného vûku, po
dovr‰ení 68 let pak kaÏdé 2 roky. Toto lékafiské
potvrzení musí obsahovat v˘pis oprávnûn˘ch sku-
pin k fiízení vozidla. Potvrzení je tfieba pfiedloÏit
MÚ Slavkov u Brna, odbor dopravy a SH – regis-
tr fiidiãÛ k zapsání do evidenãní karty fiidiãe.

REGISTR VOZIDEL
První registrace nového vozidla

Technick˘ prÛkaz, obãansk˘ prÛkaz, zákonné
poji‰tûní, registraãní znaãku papírovou (pfievozní),
doklad o nabytí (faktura), leasingovou smlouvu (je-
li uzavfiena), Ïivnostensk˘ list (má-li vozidlo slouÏit
pfii podnikatelské ãinnosti), velká Ïádost (dvoulist),
doklad o povolení pobytu v âR (cizinci).
Pfievod v rámci registraãního místa
(Slavkov a okolí)

Pfiítomni pÛvodní i nov˘ drÏitel – technick˘
prÛkaz, obãansk˘ prÛkaz, osvûdãení o registraci
vozidla, platné zákonné poji‰tûní na nového drÏi-
tele, malá Ïádost (pÛvodní drÏitel), velká Ïádost
(nov˘ drÏitel), 2 ks registraãní znaãka (pokud je
VY – pouze zadní), platná technická kontrola
(STK), evidenãní kontrola z STK znûjící na jmé-
no nového drÏitele, leasingová smlouva (je-li),
Ïivnostensk˘ list (je-li), doklad povolení k pobytu
v âR (cizinci).
Pfievod z jiného registraãního místa
(napfi. z Brna do Slavkova)

Technick˘ prÛkaz, obãansk˘ prÛkaz, osvûdãení

o registraci vozidla, zákonné poji‰tûní na nového
drÏitele, platná technická kontrola, leasingová
smlouva (je-li), Ïivnostensk˘ list (je-li), evidenãní
kontrola z STK na jméno nového drÏitele, 2 ks re-
gistraãní znaãky, velká Ïádost (dvoulist), doklad
povolení pobytu v âR (cizinec).

Vylepení registraãní známky
Na základû evidenãní kontroly z STK nebo pra-

videlné technické kontroly, kde je v protokolu
uvedena kladná evidenãní kontrola – technick˘
prÛkaz, zadní registraãní znaãka. Provádí se bez
Ïádosti. Povinnost kontroly – vylepení reg.
známky do 1. 7. 2004!

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor sociálních věcí

Pavel Lasovsk˘, vedoucí odboru dopravy
a silniãního hospodáfiství. Foto: mab

Ing. Jana ·olcová, vedoucí odboru sociálních
vûcí. Foto: mab

Zápis zástavního práva – leasingu
- Doklad o zástavním právu-leasingu (originál),

technick˘ prÛkaz, obãansk˘ prÛkaz, osvûdãení
o registraci vozidla, zákonné poji‰tûní na drÏitele
vozidla, malá Ïádost.

Ve‰keré zmûny provádí vlastník (drÏitel) vo-
zidla nebo osoba vybavená ovûfienou plnou
mocí. Registrace mopedÛ a zvlá‰tních vozidel
(samojízdná zemûdûlská technika apod.) do ter-
mínu 1. 7. 2004.

Pavel Lasovsk˘, vedoucí odboru DSH

Obãansk˘ prÛkaz (OP) ● ● ● ● ● ●

Technick˘ prÛkaz TP ● ● ● ● ● –
Osvûdãení o tech. prÛk. ORV ● ● ● (● ) ● ●

Doklad o zák. poj. voz. poji‰t. – ● ● ● ● ●

Doklad o nabytí – tech. osv. – ● ● – ● –
Registraãní zn. (dfiíve SPZ) ● – – (● ) – –
Îádost (malá) ● ● ● ● ● ●

Platná STK – – – (● ) – –
Doklad o montáÏi – ● ● – – –
Správní poplatek Kã – 10 10 10 10 100
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Dne 4. února se budoucí ‰koláãci se‰li v do-
provodu sv˘ch rodiãÛ v na‰í ‰kole. Pfii‰el tolik
oãekávan˘ den – zápis do první tfiídy.

Jakmile dûti vstoupily do budovy ‰koly, ocit-
ly se v pohádce a jejich obliãeje se rozzáfiily-
Známé pohádkové postavy se jich ujaly, pro-
vedly je po slavnostnû vyzdoben˘ch tfiídách,
ukázaly jim v˘stavku prací star‰ích spoluÏákÛ
a odvedly je do uãebny, kde na nû ãekaly ukáz-
ky z ãinnosti dramatického krouÏku. Dûti a je-
jich rodiãe pfiivítal fieditel ‰koly Mgr. Jaromír
Pytela, kter˘ dûtem popfiál mnoho zdaru a ús-
pûchu. Dûti pfii‰li povzbudit také star‰i kamará-
di, ktefií jim pfiedvedli ukázky country tancÛ. Po

Zápis do 1. tfiídy v Z· Tyr‰ova
V úter˘ 4. února probûhl zápis do 1. roãníku.

Vyuãující I. stupnû a dûti se sv˘mi rodiãi se se-
‰li spoleãnû v 15 hodin v pfiízemí ‰kolní budo-
vy. Budoucí prvÀáãky pfiivítaly dûti z I. stupnû
pásmem písniãek a básniãek, které pfiipravily
paní uãitelky Majárková a Zehnálková.
Následovala krátká informace o zamûfiení
a plánech ‰koly a pak se dûti i rodiãe roze‰li do
tfiíd k samotnému zápisu. Pfii vstupu do tfiídy
dûti obdrÏely malovan˘ hrneãek, do kterého
bûhem zápisu získávaly za správnû splnûné
úkoly bonbóny. A jaké úkoly plnily? No pfiece
ty, které musí kaÏd˘ budoucí prvÀák umût.
Namalovat postavu, pfiednést básniãku, zazpí-
vat písniãku, poznat barvy, tvary tûles a proká-
zat svoji ‰ikovnost. A protoÏe se v‰ichni moc
snaÏili, dostali od paní uãitelky pûkné omalo-
vánky. Vladimír Soukop

Naučná literatura
V  M Ě S T S K É  K N I H O V N Ě  V E  S L AV K O V Ě  U  B R N A

Vzděláváme se…
1. Geoff Andrew: Podivnûj‰í neÏ ráj (filmo-

ví reÏiséfii nezávislé scény v souãasné americké
kinematografii) – pfiíruãka encyklopedického
charakteru vypráví nejen o prÛkopnících nezá-
vislého filmu, ale také rozsáhle rozebírá tvorbu
takov˘ch reÏisérÛ jako jsou napfi. David Lynch,
John Sayles, Wayne Wang, Spike Lee aj. 

2. Tom Clancy: Bojová peruÈ – Historie,
souãasnost a budoucnost amerického vojenské-
ho letectva – podrobné informace o struktufie,
taktice, v˘zbroji i personálním obsazení letecké
jednotky. Kniha obsahuje detailní popisy nejdÛ-
leÏitûj‰ích letounÛ USAF vãetnû F-15 Eagle

3. Václav Fiala: Umûlecká PafiíÏ – prÛvodce
po stopách spisovatelÛ, básníkÛ, malífiÛ, hudeb-
níkÛ a bohémÛ. Osudy umûlcÛ v‰eho druhu a ná-
rodností jsou zde spojeny s místy, kam situovali

dûji‰tû sv˘ch literárních prací, s místy, která za-
chycovali a zobrazovali v˘tvarnû, a tak s podíle-
li na vzniku genia loci PafiíÏe a jejich m˘tÛ.

4. Karel Kaplan – Pavel Paleãek: Komu-
nistick˘ reÏim a politické procesy v âesko-
slovensku – populárním zpÛsobem popsané me-
chanismy vzniku, v˘roby a vyuÏití politick˘ch
procesÛ, charakteristick˘ch svou krutostí zejmé-
na v zakladatelském období komunistického re-
Ïimu. 

5. Malá encyklopedie rybafiení – souborn˘
obrazov˘ pfiehled sladkovodních i mofisk˘ch
druhÛ ryb. Obsahuje návody a rady, jak se na ry-
bolov nejlépe pfiipravit, jakou v˘zbroj, techniku
a nástrahu zvolit. Je urãena pro zaãínající i zku-
‰ené rybáfie. 

6. Bernd Nowak – Bettina Schulzová:
Tropické plody (biologie, vyuÏití, pûstování
a sklizeÀ) - neoceniteln˘ prÛvodce na cesty po
exotick˘ch zemích, ale i pro náv‰tûvy botanic-
k˘ch zahrad nebo hlub‰í studium reálií i bota-
nick˘ch zvlá‰tností krajin v rovníkovém pásmu. 

7. Vûra ¤iháková-Mouková: Amerikou
znenadání – cestovní deník autorky ukazuje
dne‰ní Ameriku nazíranou oãima na‰eho ãlovû-
ka. Popsána je zejména oblast v˘chodního po-
bfieÏí USA.

8. Alan Simpson: Jak si udûlat svou první
webovou stránku - tato kniha mimo jiné obsa-
huje: instalace a pouÏití webového softwaru
FrontPage Express, psaní textu, vkládání grafi-
ky a editování va‰í první webové stránky, vy-
tváfiení odkazÛ a mnohé dal‰í rady. HM

Po dvou muzikálov˘ch pfiedstaveních v mû-
síci únoru bude Spoleãensk˘ dÛm hostit opût ãi-
nohru v podání divadelní spoleãnosti HÁTA
z Prahy. Tento populární soubor ve Slavkovû
vystoupí jiÏ popáté, tentokrát pfiijíÏdí s komedií
Postel pro hosty aneb MÛj dÛm, mÛj hrad.
Tato brilantní komedie je dílem anglického dra-
matika Alana Ayckbourna, kter˘ navazuje na
tradici svûtovû proslul˘ch britsk˘ch komedio-
grafÛ J. B. Shawa nebo Oscara Wildea, ale obo-
hacuje tento Ïánr dávkou erotiãnosti a nadsáz-
ky, to v‰e posazuje do kontextu dne‰ního
Ïivotního stylu. Dûj se odehrává ve tfiech loÏni-
cích, v nichÏ se v fiadû bûÏn˘ch Ïivotních situa-
cí proplétají osoby ãtyfi partnersk˘ch párÛ mla-
dé i star‰í generace. ¤adou nedorozumûní
a blázniv˘ch zápletek zde hrdinové fie‰í i cizí
manÏelské problémy. 

Komedie si jiÏ staãila získat svûtovou proslu-

lost a obrovsk˘ diváck˘ úspûch. Svou brilant-
ností stále láká nové inscenátory, protoÏe pracu-
je s vûãn˘mi tématy, jak˘mi jsou láska a man-
Ïelství, t˘kajícího se kaÏdého z nás. Nûkdy
zkrátka ne‰kodí podívat se na sebe a svého part-
nera prostfiednictvím autorova humorného nad-
hledu.

ReÏie a v˘prava: Marie Lorencová, hudba:
Ondfiej Brousek, hrají Ivana Andrlová/Adéla
Gondíková, Lucie Bene‰ová/Lucie Zedníãková,
Veronika Jeníková/Olga Îelenská, Ludmila
Molínová/Marcela Noh˘nková, Petr Gelnar/
/Martin Zounar, Tomá‰ Masopust/Pavel Vítek,
Zdenûk Mahdal/Zby‰ek PantÛãek, âestmír
Gebousk˘/Dalimil Klapka.

Úter˘ 11. bfiezna 2003 v 19.30 hodin ve
Spoleãenském domû. Vstupné 160 a 140 Kã,
pfiedprodej vstupenek v Informaãním centru (po
aÏ pá 8–16 hod.). HM

Divadlo Postel pro hosty

Divadelní spoleãnost Háta

tomto pfiíjemném zpestfiení se dûti a jejich rodi-
ãe roze‰li do tfiíd, kde na nû ãekaly paní uãitel-
ky. Tfiídami se rozléhaly básniãky, písniãky
a pohádky. Slova chvály zde byla na místû.
V‰ech 35 dûtí, které se zápisu zúãastnily, uspû-
ly na jedniãku. Dûti si kromû záÏitkÛ odnesly
i malé dáreãky, které ‰kole vûnovala firma
Hlásensk˘.

Dûkujeme v‰em, ktefií se podíleli na zdárném
prÛbûhu této akce. V záfií se na vás, na‰i milí
prvÀáãci, tû‰íme.
Mgr. Hana Jefiábková, uãitelka Z· Komenského

Zápis do 1. tfiíd na Z· Komenského námûstí

Zápis prvÀáãkÛ na Z· Komenského

Zápis prvÀáãkÛ na Z· Tyr‰ova

Dětský karneval
Agentura Vendulka pofiádá v nedûli 16.

bfiezna ve slavkovském Spoleãenském
domû Dûtsk˘ karneval. Zaãátek je ve 14
hodin. Tû‰it se mÛÏete na hudební vystou-
pení dua Tetiny, na sportovní a v˘tvarné
soutûÏe. Dûvãata od 12 let se mohou zúãast-
nit soutûÏe o Miss Îabka. A moÏná pfiijde
i kouzelník s balonky. Obãerstvení za nej-
niÏ‰í ceny je zaji‰tûno a v‰echny vstupenky
jsou slosovatelné.
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Úspěchy
slavkovské ZUŠ

Pfiijímací zkou‰ky
V leto‰ním ‰kolním roce

vykonaly tfii Ïákynû taneãní-
ho oboru pfiijímací zkou‰ku na Taneãní kon-
zervatofi do Brna. V‰echna dûvãata –
Veronika Beránková, Zuzana Grúberová
a Zuzana Lebedová byla pfiijata ke studiu tan-
ce, pfiiãemÏ poslednû jmenovaná Z. Lebedová
se stala nejúspû‰nûj‰í. Skonãila v pofiadí
v‰ech pfiijat˘ch dívek na 1. místû. Dûvãata
jdou ve ‰lépûjích sv˘ch star‰ích kamarádek –
Edity Rau‰erové, Jany Coufalové, Michaely
Krejãí a Kláry DoleÏelové, které jiÏ dûlají
ãest na‰í ‰kole. 

Pro v‰echny Ïákynû TO je jistû velmi mo-
tivující, kdyÏ pfii kaÏdoroãnû pofiádan˘ch zá-
jezdech na baletní pfiedstavení vidí své b˘va-
lé spoluÏaãky na jevi‰ti Národního divadla
v Brnû v nemal˘ch rolích.

Vysoce kvalifikovaná soustavná práce vy-
uãující Lenky Krahulové je nejlep‰í devízou
pro dal‰í umûleck˘ v˘voj na‰ich mlad˘ch ta-
neãnic.

Pfiejeme v‰em dívkám, které vymûnily
u‰lechtilou zálibu za Ïivotní umûleckou pro-
fesionální dráhu, hodnû úspûchÛ, vytrvalosti
a hezk˘ch vzpomínek na slavkovskou
ZU·ku.

* * *

Postup do krajského kola
Ministerstvo ‰kolství mládeÏe a tûlov˘cho-

vy pofiádá kaÏdoroãnû soutûÏ základních
umûleck˘ch ‰kol. Tento ‰kolní rok soutûÏí ta-
neãní obor a hudební obor – dechové a bicí
nástroje, zpûv, komorní zpûv a smyãcové
soubory.

Zatímco Ïáky hudebního oboru okresní
kola teprve ãekají, taneãní obor absolvoval
okresní kolo 11. 2. v Ivanovicích na Hané.

Po úspûchu pfiijetí tfií na‰ich dûvãat na ta-
neãní konzervatofi následoval úspûch dal‰í.
Odborná porota hodnotila v˘kony ÏákyÀ
v‰ech pûti ZU· v okrese. Do krajského kola
mohla postoupit jen tfii ãísla. Dvû z nich patfií
slavkovské ZU·, jedno ZU· Vy‰kov.

Porotû se líbily dívky v II. kategorii (D.
Bajerová, K. Bla‰ková, P. Dvofiáková, M.
Eremiá‰ová, B. Hrbáãková, L. Kubíãková,
M. Machalová, P. Olejníková, P. Valníãková,
A. Vránová), získaly 1. místo s postupem se
skladbou „Taneãní fantazie s doprovodem
kytary.“

Dal‰í 1. místo s postupem do krajského
kola si vytanãila dûvãata ve IV. kategorii
skladbou „V tónech prostoru“. Jsou to: D.
BlaÏková, M. Lokajová, R. Mikysková, T.
Stárková, J. ·ilerová, M. ·ilerová, P.
·mídová, E. ·patná a K. Tesafiíková. Tato
skladba se ze v‰ech pfiedveden˘ch porotû líbi-
la nejvíce. 

Za vzornou reprezentaci ‰koly patfií dík
v‰em zúãastnûn˘m, které zodpovûdnû pfiipra-
vila vyuãující Lenka Krahulová.

Mgr. Jana Jelínková

O Ïivotû Václava Antonína Kounice,
jeho státnickém pÛsobení i osobních zá-
libách bylo popsáno jiÏ dosti papíru. Za
vítan˘ doplnûk k poznání jeho osobního
Ïivota lze povaÏovat soupis zbraní a v˘-
stroje, nacházejících se na slavkovském
zámku. Soupis je datován 3. záfií 1747 a sig-
nován osobnû tehdy je‰tû hrabûtem Václavem
Antonínem Kounicem, ze 2. záfií 1768 pochází
dodatek uvádûjící nûkolik dal‰ích ãástí sbírky.
Kounic jako ãlen pfiedního ‰lechtického rodu
pro‰el v‰estrannou v˘chovou, do níÏ patfiila
bezesporu i znalost zbraní, jichÏ si pofiídil v po-
rovnání s jin˘mi ‰lechtici nepfiíli‰ poãetnou,
av‰ak dle uveden˘ch jmen v˘robcÛ pomûrnû
kvalitní sbírku. Soupis uvádí roku 1747 celkem
69 poloÏek militárií, pfieváÏnû paln˘ch zbraní,
ale i zbraní chladn˘ch a v˘stroje, roku 1768 je
pak uvedeno dal‰ích 5. Jak jiÏ bylo zmínûno,
tvofiily vût‰inu Kounicovy sbírky palné zbranû,
tj. pu‰ky a pistole. V soupisu, kter˘ uvádí
u kaÏdé zbranû ãásteãn˘ popis (v˘robce, jedno-
hlavÀová, dvouhlavÀová, povrchová úprava,
kování apod.) je moÏno setkat se se jmény zná-
m˘ch evropsk˘ch pu‰kafiÛ, napfi. Lazara
Cominazza z Brescie, Willmora z Lond˘na, F.
Revera z DráÏìan, C, Miqueta z Lutychu, ale

TEXTILIE
Sbírka textilií Historického muzea

ve Slavkovû u Brna patfií k tûm rozsáh-
lej‰ím, které muzeum spravuje. Její
jádro spadá do období poslední ãtvrti-
ny 19. aÏ 1. poloviny 20. století.
Obsahuje v‰ak rovnûÏ pfiedmûty pod-
statnû star‰í i mlad‰í. 

Nejstar‰ím sbírkov˘m pfiedmûtem
je renesanãní gobelín z konce 16. sto-
letí ze zámeckého svozového fondu.
Gobelín s rozmûry 3,5 x 3,5 m, kter˘
je v souãasné dobû restaurován, pfied-
stavuje v˘jevy ze Ïivota bájného antic-
kého hrdiny Herkula. V zámecké ex-
pozici by mûl b˘t nainstalován pfii
zahájení sezóny v roce 2004.

Nejvût‰í ãást sbírky tvofií dary od
obãanÛ ze Slavkova a okolí. Jedná se
zejména o souãásti mû‰Èansk˘ch odûvÛ – suknû,
zástûry, halenky, ‰átky a ãásti krojÛ. Ve sbírce
se nacházejí rovnûÏ dva témûfi úplné kyjovské
kroje. K raritám patfií hedvábné vy‰ívané noãní
ãepeãky z poãátku 20. století a tfii tzv. tvrdé ãep-
ce, které jsou vy‰ity zlat˘m a stfiíbrn˘m dracou-
nem a byly zhotoveny v 1. polovinû 19. století.
Dal‰í okruh tvofií ubrusy, deãky, záclony a ruã-
níky. 

Mezi doplÀky odûvÛ patfií límeãky, rukavice
a textilní kabelky. K pánsk˘m doplÀkÛm lze
pfiifiadit nûkolik vy‰ívan˘ch ‰lí, které jsou kom-
binovány s kÛÏí.

Rozsáhl˘ fond tvofií pozÛstalost po Václavu
a Josefínû Kounicov˘ch, které muzeum získalo
po smrti Josefíny v roce 1961.  Zahrnuje napfi.
svatební ‰aty Josefíny Kounicové-Horové - pa-
fiíÏsk˘ model z roku 1908, jejichÏ ãást – sukni
z vy‰ívaného tylu, bylo moÏné spatfiit na v˘sta-
vû „Poklady z depozitáfiÛ“, v˘‰ivky, vzorníky
a krajky, která byla zpfiístupnûna v Galerii OK
od 28. 11. do konce roku 2002. Fond dále obsa-

huje nûkolik dal‰ích ‰atÛ z garderoby
Josefíny, dále orientální Ïupánek, klo-
bouky, límeãky, fiÏí, rukaviãky ãi ve
své dobû nepostradatelné textilní ka-
belky, které byly nezbytn˘m doplÀ-
kem kaÏdé Ïeny v první polovinû 20.
století. Jako památka po Václavu
Kounicovi se dochovalo nûkolik cy-
lindrÛ, bufiinek, jeden slamûn˘ klo-
bouk a nûkolik bíl˘ch a ãern˘ch hed-
vábn˘ch mot˘lkÛ. K této pozÛstalosti
patfií rovnûÏ velké ubrusy, deãky – nû-
které vlastnoruãnû vy‰ité Josefínou
Kounicovou, nebo pÛvodní lnûné ruã-
níky s vy‰it˘m monogramem „JK“
a hrabûcí korunkou. Mezi rarity kou-
nicovského fondu patfií sbírka 57 po-
hfiebních stuh – z roku 1895, kdy zem-
fiela první manÏelka Václava Kounice
– hereãka Josefína âermáková, z roku

1898 – zemfiela Eleonora Voraãická z Pabûnic –
matka Václava Kounice a z roku 1913, kdy zem-
fiel JUDr. Václav Kounic. 

Mezi církevní textilie patfií ornáty, dalmatiky
a alby, pfieváÏnû z poãátku a z první poloviny
20. století. RÛzné druhy v˘‰ivek lze spatfiit rov-
nûÏ na ozdobn˘ch oltáfiních pfiehozech.

Sbírka textilií obsahuje rovnûÏ ukázky ‰kol-
ních ruãních prací, které zahrnují vzorníky vy-
‰ívané, pletené, háãkované, síÈované ãi ‰ité.
Nejstar‰í vy‰ívan˘ vzorník vznikl jiÏ v roce
1853.

Poslední okruh tvofií koberce – vût‰inou z po-
loviny 19. století. V kounicovské sbírce jsou za-
stoupeny gobelínové bûhouny z pfielomu 19.
a 20. století.

Sbírka textilu obsahuje pfiedmûty, které do-
kládají v˘voj odívání, odûvních a bytov˘ch do-
plÀkÛ v období od konce 19. století aÏ po 1. po-
lovinu století dvacátého. Lze obdivovat
nejenom bohatost materiálÛ, ale rovnûÏ v˘‰i-
vek, krajek ãi zpÛsobÛ jejich pouÏití. HM

Poklady nejen z depozitáfiÛ (6)

i v˘robcÛ z ãesk˘ch zemí, napfi. Georga
Exla z Brna. V nûkter˘ch pfiípadech je
v soupisu doloÏen i tehdej‰í zpÛsob v˘-

roby zbraní, tj. pu‰kafi vyrábûl pouze ko-
vové ãásti zbranû, paÏba pak byla záleÏi-

tostí specializovaného v˘robce – paÏbafie.
V pfiípadû jedné pu‰ky je v‰ak moÏno vysle-

dovat i pÛsobení dvou pu‰kafiÛ – Lazara
Cominazza a Schindlera (Eine detto Flint von
Lazaro Cominazzo und das Schloss von
Schindler mit gelben glatten Beschlag).
Nûkteré z pu‰ek byly zfiejmû vyzdobeny
i Kounicov˘m erbem. ProtoÏe v nûkter˘ch po-
loÏkách jsou uvádûny i párové zbranû, pu‰ky
i pistole, pfiedstavuje koneãn˘ poãet paln˘ch
zbraní ãíslo 82. Zvlá‰tní kapitolu pfiedstavují
tzv. vûtrovky, tedy zbranû, u nichÏ je náboj vy-
stfielován tlakem plynu (vzduchu).
V Kounicovû sbírce jsou zastoupeny dvûma
kusy.  Pokud jde o chladné zbranû, je jejich za-
stoupení mizivé, pfiedstavují je v podstatû jen
turecká, uherská a pruská ‰avle a tureck˘ nÛÏ.
Do v˘stroje se pak fiadí „patronta‰ky“ (schrán-
ky na náboje“), schránky na prach ãi polní láh-
ve. Kounicova sbírka zbraní byla uloÏena ve
druhém patfie slavkovského zámku, její dal‰í
osud je bohuÏel neznám˘. HM

Sbírka zbraní Václava Antonína Kounice

âerné ÏorÏetové ‰aty
se sámky a ozdobnou
sametovou kvûtinou,
kabelka ze stejného
materiálu – 20. léta
20. století.

Ze Sbírek HM

Redakãní uzávûrka pro pfiedání podkladÛ do pfií‰tího ãísla je 17.
bfiezna. Pfiednostnû budou zafiazeny ãlánky o rozsahu do pÛl
strany formátu A4. U del‰ích pfiíspûvkÛ se pisatel vystavuje moÏ-
nosti zkrácení, popfi. i nezafiazení svého ãlánku. Vítáme ãlánky za-
slané e-mailem, popfi. dodané na disketû. (red)P
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Opustili nás
Dagmar Kozmonová (39) 25. 1.
Franti‰ka Fryãová (88) 13. 2.

R O D I N N Á  O Z N Á M E N Í
Vzpomínka

Dne 25. února 2003 jsme vzpomnûli pátého smutného v˘roãí, kdy nás
navÏdy opustila na‰e drahá maminka, babiãka a prababiãka, paní

ANNA HLOÎKOVÁ
ze Slavkova

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

Vzpomínka

Dne 8. bfiezna 2003 by se doÏil 51 let
pan

JAROSLAV SILNICA

a 14. bfiezna vzpomeneme tfietí v˘roãí jeho úmrtí.
Stále vzpomínají maminka s manÏelem a sestra s rodinou.

Jako jiÏ kaÏdoroãnû pofiádá DÛm dûtí
a mládeÏe Slavkov dûtsk˘ karneval. Jeho pfií-
pravy zaãínají jiÏ mûsíc pfiedem zaji‰Èováním
cen do tomboly, hudby, obãerstvení a celkové
organizace této akce témûfi pro 400 úãastníkÛ.

BohuÏel nedûle 16. února zaãala ‰patnou zprá-
vou pro pracovnice DDM. Bûhem dopoledne nám
bylo oznámeno, Ïe nastala havárie, která vyfiadila
z provozu sociální zafiízení ve Spoleãenském
domû a karneval se ru‰í. PonûvadÏ jsme vûdûly, Ïe
dûti se na tuto akci velmi tû‰í a pfiíprava masek je
nároãná i pro rodiãe, nechtûly jsme je zklamat
a snaÏily jsme se vzniklou situaci co nejlépe a nej-
rychleji fie‰it. NejschÛdnûj‰ím, ale ne levn˘m fie‰e-
ním bylo zaji‰tûní mobilních toalet. S na‰í aktivi-
tou a zájmem uskuteãnit karneval za kaÏdou cenu
nepoãítalo Historické muzeum, které nestaãilo za-
topit a uklidit sál po sobotním sportovním plese.

Masopust, popeleãní stfieda, popelec, pÛst. Pro
vût‰inu národa jsou tyto dny brány jako tradiãní,
nûkde jiÏ zapomenuté. Mají je‰tû nûjak˘ v˘znam
v dne‰ní moderní dobû, kdy je na pofiadu dne hle-
dání proÏitkÛ, konzumní zpÛsob Ïivota, pocit
svobody, v nûmÏ si dûlám to, co právû chci?
Bûhem staletí se v kfiesÈanství osvûdãilo nûkolik
„krokÛ“ na cestû pokání: pÛst, modlitba, almuÏ-
na a smífiení. I dnes se snaÏí kfiesÈané tyto pro-
stfiedky vyuÏít jako cestu k obnovû vztahÛ
k Bohu a lidem.

Postem se nemíní jen zdrÏenlivost v jídle
a jiné projevy sebekáznû, ale hlavnû zfieknutí se
v‰eho, co je v na‰em Ïivotû zbyteãné, abychom
Bohu otevfieli v na‰em Ïivotû prostor. âlovûka
nezaji‰Èují zásoby, pojistky a bohatství, ale Otec
v nebesích. 

Dal‰ím krokem je almuÏna, konání dobra.
âeho se postem vzdáme, a nemusí to b˘t jen
hmotná pomoc, mÛÏeme obohatit potfiebné lidi:
dávat sebe, svÛj ãas, zájem, trpûlivost a hmotné
prostfiedky v‰em tûm, ktefií to potfiebují. Poãínaje
vlastními dûtmi, Ïivotními partnery, rodiãi, aÏ po
lidi osamûlé, ne‰Èastné, trpící. 

Modlitbou se sbliÏujeme s Bohem. Modlitba
je pfiíleÏitostí pfiezkoumat a probrat s Pánem v‰e
dÛleÏité z na‰eho Ïivota. Je ale téÏ projevem na‰í
lásky k bliÏním a prospívá, kdyÏ se modlíme za
druhé, známé i neznámé.

K pokání neodluãnû patfií poznání a vyznání

v‰eho ‰patného z na‰í minulosti, v‰ech na‰ich
‰patn˘ch cest a následné smífiení s Bohem, bliÏ-
ními i se sebou sam˘m. BÛh je schopen a pfiipra-
ven v‰echno zlo z na‰í minulosti smazat a od-
pustit. Osvobozuje nás tak k novému vyjití do
Ïivota. Vrcholem je svátost smífiení - zpovûì.

Nûkolik tipÛ, nejen pro vûfiící: 
Vyzkou‰ej si, jaká je tvoje zdrÏenlivost v jídle,

pití, koufiení, sledování televize, nakupování…
Zda dokáÏe‰ dát urãitou ãástku penûz pro hla-

dovûjící a jinak trpící…
Jak ãasto pomÛÏe‰ nést druh˘m jejich nouzi

a mít starost o staré, nemocné a postiÏené lidi…
Kolik dokáÏe‰ s druh˘mi sdílet ãasu a pozor-

nosti, radosti i bolesti…
Pfiipravuje‰ se na smífiení v my‰lenkách, nabí-

zí‰ je druhému jako první, objevuje‰ v druhém
také to dobré?

Na závûr BoÏí slovo. JeÏí‰ fiekl: „Kdo chce jít
za mnou, zapfii sám sebe“ (MT 16,24) 

Jeho v˘zva k obrácení a k pokání nemífií pfiede-
v‰ím na vnûj‰í skutky, posty a umrtvování, n˘brÏ
na obrácení srdce, na vnitfiní pokání. Bez nûho zÛ-
stávají kající skutky neplodné a lÏivé. Vnûj‰í skut-
ky jsou pouze pomocí k promûnû srdce.

V na‰em kostele zahájíme postní dobu na
popeleãní stfiedu 5. bfiezna pfii m‰i svaté
v 18 h. Bude udûlován popelec – znamení
ochoty ke zmûnû Ïivota a ke smífiení.

P. Milan Vavro, faráfi

Popelec není jen tradicí

Musely jsme  s rychlostí sál zprovoznit, na-
chystat a vyzdobit. Myslíme si ,Ïe jsme udûla-
ly co bylo v na‰ich silách a je na zamy‰lení Vás
v‰ech, kde se stala chyba.
I pfies urãité nedostatky radost z pohybu je dû-

tem vlastní a tak v‰echny princezny, víly ãarodûj-
nice, hastrmani, ale i udatní kovbojové a indiáni
mûli moÏnost se pofiádnû vydovádût v rytmu disko
hudby. Dûti odcházely spokojenû domÛ a my vûfií-
me, Ïe pfií‰tí rok se karneval vydafií lépe.

Velké podûkování patfií místním podnikatelÛm,
ktefií vûnovali dûtem ceny do tomboly a cukrovin-
ky k soutûÏím, firmû Kofiínek za zaji‰tûní obãer-
stvení, pracovnici Historického muzea paní Ilonû
Zykové a paní uãitelce M· Zdenû Rusnákové. 

Závûrem bychom chtûli podûkovat v‰em spon-
zorÛm. Tû‰íme se na shledanou pfii pfií‰tích akcích
pro dûti. Kolektiv DDM 

Leto‰ní karneval provázely velké problémy

Pfiíspûvky do rodinn˘ch oznámení pfiijímáme na adrese: bm typo, Hradební 1441, Slavkov (8–16.30 h)

V bfieznu se na na‰em stadionu rozbûhnou
jarními mistrovsk˘mi zápasy fotbalové soutû-
Ïe roãníku 2002/03.

KP JmKFS • Slavkov „A“
So 15. 3. – Boskovice – 15 hod.
So 29. 3. – ·ardice – 15 hod.

MSFL – 1. FC Brno „B“
So 22. 3. – Tfiinec – 10.30 hod.

OP Vy‰kovska – Slavkov „B“
Ne 30. 3. – DraÏovice – 15.00 hod.

I. tfi. JmKFS – dorost
Ne 30. 3. – Nûmãany – 12.45 hod.
Îáci a obû pfiípravky zaãínají své soutûÏe

aÏ v polovinû dubna!
Na v˘‰e uvedená stfietnutí i na dal‰í zve FO

své pfiíznivce a fanou‰ky dobré kopané! (rs)

Pojìte na f   tbal

okénko
Koncem února jsme mûli ãlenskou schÛzi, na kte-

ré byl schválen program na rok 2003. Dovolte mnû
alespoÀ v krátkosti se zmínit o nûkter˘ch aktivitách,
které pfiipravujeme pro diabetiky a na‰e pfiíznivce.

• T˘denní edukaãnû preventivní pobyt
v Luhaãovicích se uskuteãní v termínu 28. 4.–5. 5.
2003 a je‰tû se mohou pfiihlásit diabetici i rodinní pfií-
slu‰níci.

• Pfiijímáme také uÏ pfiihlá‰ky na 10denní ozdrav-
n˘ pobyt do Itálie, láznû Bibione na zaãátek záfií t. r.

• V rámci edukaãnû-motivaãního programu se nám
podafiilo zabezpeãit skuteãné kvalitní lektory.
Klubová setkání se budou konat vÏdy v úter˘ v zase-
dací místnosti mûstského úfiadu Slavkov, Palackého
n. 65, a to pro dvû skupiny se zaãátkem ve 14
a v 15.30 hod.

25. 3. 2003 jen ve 14 hod. pohovofií MUDr.
Franti‰ek Adamec na téma: Koncepce zdravotnictví
v na‰em regionu;

22. 4. 2003 fieditel VZP Vy‰kov RNDr. Pavel
Szufnarowski;

27. 5. 2003 vedoucí sociálního odboru MÚ
Slavkov Ing. Jana ·olcová;

24. 6. 2003 ‰éf lékafi LD Austerlitz Medical
MUDr. Ale‰ Hrub˘;

• Pohybová aktivita pfiispívá k lep‰í kompenzaci
diabetÛ a také k prevenci moÏn˘ch komplikací. Proto
organizujeme kaÏdé pondûlí od 16 hod. cviãení v tû-
locviãné IS·. V rámci preventivního programu pro
klienty VZP nav‰tûvujeme Aquapark Vy‰kov – nej-
bliÏ‰í termín je 11. bfiezna, odjezd autobusem v 17
hod. z parkovi‰tû za trÏnicí.

• Na ãervenec máme zaji‰tûno na letním koupali‰-
ti v dopoledních hodinách cviãení s plaváním.

• V letním období nás uvidíte kaÏdou stfiedu od 17
hodin v zámeckém parku hrát pohodovou hru se
stfiíbrn˘mi koulemi pétanque.

• KaÏd˘ mûsíc jezdíme do Národního divadla
v Brnû a podle zájmu zorganizujeme i jiné zajezdy.

• Na podzim opût pfiipravujeme prodejní DIA v˘-
stavu, spojenou s mûfiením glykémie a tlaku krve a na
14. 11., kdy je Svûtov˘ den diabetu celostátní sbírku
MODRÁ PÍ·ËALKA.

Marie Mi‰kolczyová
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Velk˘ je ná‰ Pán, je velmi mocn˘, jeho
my‰lení obsáhnout nelze. (Bible; Îalm 147,5)

Co je to moudrost? V˘znam mnoha slov pou-
Ïívan˘ch v minulosti se dnes podstatnû zmûnil.
Napfiíklad slovo láska dnes spí‰e oznaãuje sex,
náboÏenská víra je synonymem naivity, pokora
znamená podfiízenost a za moudrost se povaÏuje
vzdûlání a získané mnoÏství informací. Hodnû
lidí si spojuje moudrost s akademick˘m vzdûlá-
ním. Av‰ak schopnost získávat a uchovávat in-
formace je‰tû neznamená moudrost. Slovo
moudrost v biblickém uÏití oznaãuje spí‰e ob-
sah, smûr a cíl Ïivota, hlubok˘ vhled do pravdy
a smyslu lidské existence.

Îalmista v 147. Ïalmu pfiem˘‰lí o Bohu a v‰í-
má si jeho jednání. Zji‰Èuje, Ïe BÛh jedná a uva-
Ïuje zcela jinak neÏ lidé. „Buduje Jeruzalém“,

„shromaÏìuje rozehnané“, „uzdravuje zkrou‰e-
né v srdci“, „urãuje poãet hvûzd“, „svévolníky
sniÏuje“, „zvífiatÛm potravu dává“, „na zem vy-
sílá svÛj v˘rok“, „oznámil své slovo Jákobovi“
– zkrátka velk˘ a mocn˘ BÛh slouÏí a stará se
o slabá a bezmocná stvofiení. 

Autor Ïalmu shrnuje své poznatky o Bohu ná-
sledovnû: „Velk˘ je ná‰ Pán, je velmi mocn˘,
jeho my‰lení obsáhnout nelze.“ Velké vzdûlání,
mnoÏství informací a vysoké IQ lidi ãastokrát
vede k panovaãnosti a p˘‰e. Tito lidé se mnohdy
stávají manipulujícími tyrany. Boha v‰ak jeho
velikost a nekoneãná moudrost vedou k sebeo-
bûtavé lásce, kterou projevuje celému svému
stvofiení. KéÏ se jeho charakter otiskne i do na-
‰eho srdce. 

Pfievzato z knihy Josefa Hrdinky: Písnû ticha

Co je to moudrost Církev adventistÛ s.d. se schází ve Slavkovû
u Brna tfiikrát v mûsíci k sobotním bohosluÏ-
bám, které se skládají vÏdy ze dvou ãástí. V 9 ho-
din je studium Bible a v 10.30 kázání (úvaha).
V bfieznu vás zveme na soboty 1., 15., 29. 3.
v domû Církve husitské na Jiráskovû ulici 959.
Dále pokraãují úterní posezení u ãaje (4. a 25. 3.)
s názvem „Veãery nad Biblí aneb mÛÏe nás
Bible oslovit je‰tû dnes?“ – studium Matou‰ova
evangelia na pokraãování. Opût v domû CâSH
v 18 hodin. 

V rámci Klubu zdraví vás zveme 18. 3. v 18
hodin do Spoleãenského domu (1. patro) na zdra-
votní pfiedná‰ku na téma Detoxikace organismu
pomocí âárkllu – aktivní uhlí. Lektorkou bude
Mgr. Monika Foltínová (lékárnice ze Zámecké
lékárny). Pfiedná‰ka bude spojena s ochutnáv-
kou zdrav˘ch jídel a nabídkou zdravotních knih. 

BliÏ‰í informace na tel.: 737 11 24 25.
kazatel Martin ÎÛrek
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KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  bbřřeezzeenn  22000033
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

1. 3. 10.00–16.00 sport Zimní stfielecká liga Zámecká stfielnice E-COM, s.r.o.
2. 3. 13.30 kult. Zájezd do divadla na pohádku „Popelka aneb Pohádka z babiããiny truhliãky“ divadlo Radost Brno DDM

Odjezd od kostela. Cena: 70 Kã/os. (Doprava+vstupné.)
3.–7. 3. 8.00–16.00 sport Pfiímûstsk˘ tábor pro dûti. Program: hry, soutûÏe, vycházky, aj. Cena za den: 50 Kã DDM DDM
8. 3. 10.00–16.00 sport Zimní stfielecká liga Zámecká stfielnice E-COM, s.r.o.
11. 3. 19.30 kult. Divadelní pfiedstavení „Postel pro hosty“ Spoleãensk˘ dÛm HM

Divadelní spoleãnost Háta. Pfiedprodej vstupenek - Informaãní Regionální Centrum Austerlitz
13. 3. 16.30–19.30 sport Zájezd na plavání. Cena: dospûlí a dûti od 7 let 65 Kã, dûti do 6 let 40 Kã, poji‰tûnci Metal-Aliance 35 Kã Aquapark Vy‰kov, DDM (odjezd od kostela)
16. 3. 14.00 spol. Dûtsk˘ karneval. SoutûÏ Miss Îabka, obãerstvení zaji‰tûno Spoleãensk˘ dÛm Agentura Vendulka
18. 3. 13.00–15.00 sport SoutûÏ ve spoleãenské hfie „Dáma“ ·kolní druÏina Z· vychovatelky Komenského ·D
20. 3. 14.00–18.00 spol. Diskotéka pro dûti. Vstupné: 10 Kã, obãerstvení zaji‰tûno DDM DDM
21. 3. 16.00 kult. Taneãní vystoupení ZU· Spoleãensk˘ dÛm ZU·
22. 3. 10.00–16.00 sport Jarní Velká cena Zámecká stfielnice E-COM, s.r.o.
25. 3. 14,00 spol. Pfiedná‰ka MUDr. Franti‰ka Adamce: Koncepce zdravotnictví v na‰em regionu zasedací místnost MûÚ ÚO Svazu diabetikÛ
27. 3. 16.30–19.30 sport Zájezd na plavání. Cena: dospûlí a dûti od 7 let 65 Kã, dûti do 6 let 40 Kã, poji‰tûnci Metal-Aliance 35 Kã Aquapark Vy‰kov, DDM (odjezd od kostela)
27. 3. 17.00 v˘st. VernisáÏ v˘stavy „Václav Kounic – ãlovûk, politik, mecená‰“ (V˘stava potrvá do 1. 6. 2003) Zámek - salla terrena HM
28. 3. 19.30 kult. Koncert Kyjovského komorního orchestru Zámek - RubensÛv sál HM
29. 3. 10.00–16.00 sport Aprílové stfiílení Zámecká stfielnice E-COM, s.r.o.
30. 3. 10.00–16.00 sport Zimní stfielecká liga - finále Zámecká stfielnice E-COM, s.r.o.
30. 3. sport Poznávací zájezd za krásami Beskyd pro rodiãe s dûtmi. Cena zájezdu: 180 Kã/os. (Pouze doprava.) DDM

UÏ jste byli nûkdy fascinováni pohledem na pa-
dající sníh? JestliÏe ano, jistû budete souhlasit
s tím, Ïe to je jedna z nejkrásnûj‰ích a nejpokojnûj-
‰ích scén – zvlá‰È pokud jste v bezpeãí teplé míst-
nosti a nemusíte naléhavû ven. KdyÏ bílá pokr˘vka
sílí, zdá se, Ïe se v‰ude ‰ífií hlubok˘ klid a mír.
Nûktefií z tûch, kdo Ïijí v uspûchané spoleãnosti
a musí ãasto cestovat, moÏná sníh povaÏují za pfie-
káÏku. Pro bezpoãet dal‰ích lidí je v‰ak sníh zdro-
jem potû‰ení, protoÏe s sebou pfiiná‰í kouzelnou
zimní krajinu a pfiíleÏitost vûnovat se nûjaké skvû-
lé ãinnosti.

Jistû víme, jak vypadá spousta snûhu. Ale co
jednotlivé snûhové vloãky? Víte, jak vypadají,
nebo jste snad dokonce zkoumali, jak vznikají?
Nûktefií lidé se studiu snûhov˘ch vloãek a jejich fo-
tografování vûnují uÏ celá desetiletí. Zjistili, Ïe je-
diná snûhová vloãka se mÛÏe skládat ze stovky
kfiehk˘ch krystalkÛ ledu, které mohou tvofiit velké
mnoÏství nádhern˘ch tvarÛ. V knize nazvané
Atmosféra je mimo jiné uvedeno: ,,Nekoneãná roz-
manitost snûhov˘ch vloãek je povûstná, a pfiestoÏe
vûdci tvrdí, Ïe Ïádn˘ pfiírodní zákon nebrání dupli-
kaci vloãek, nikdy nebyly nalezeny dvû vloãky,
které by byly naprosto stejné.“ Mnoho lidí povaÏu-
je za zásobárnu snûhu oblaka. Jak tam vzniká?
Jedna vûdecká encyklopedie fiíká: ,,Podstata
a vznik zárodku ledu, kter˘ je nezbytn˘ k tomu,

Pfiedná‰ky pro vefiejnost v sále
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 17.50 hod.
2. 3. ZÛstaÀte bezúhonní v pokfiivené generaci
9. 3. Opravdu existuje ëábel?

16. 3. Videokazeta – Bezkrevní léãba
23. 3. Sjezd v Bludovicích
30. 3. Je peklo místem ohniv˘ch muk?

Ti‰e padá sníh…
aby kapiãky v oblaku zaãaly pfii teplotû asi
–40°C mrznout, nejsou dosud jasné.“

Není v‰ak zvlá‰tní, Ïe nûco tak jemného, jako je
snûÏení, mÛÏe b˘t niãivé? KdyÏ napadne hodnû
snûhu, mnohdy se zastaví i provoz velkomûsta.
(Bible, kniha Job 38:22,23) Av‰ak sníh ãasto pfiipí-
vá spí‰e k udrÏení Ïivota neÏ k niãení. Bible fiíká, Ïe
BÛh ,,dává sníh jako vlnu“. (Îalm 147:16)

Co má sníh spoleãného s vlnou? Sníh i vlna jsou
symbolem bûlosti a ãistoty. Sníh i vlna pÛsobí jako
izolaãní látky. Sníh pfiispívá k ochranû rostlin
a pfiezimujících zvífiat pfied studen˘m zimním
vzduchem. AÏ se tedy pfií‰tû budete dívat, jak
z nebe padá sníh, snad budete chtít chvilku pfie-
m˘‰let o tom, jakou jemnou ochranu BÛh poskytu-
je, kdyÏ nad sv˘mi tvory rozprostírá bílou pokr˘v-
ku, stejnû jako milující rodiã ukládá dítû do
bezpeãí post˘lky. Stanislav Vanûk
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Co v březnu na zahrádce
V bfieznu jiÏ jaro zaãíná otvírat vrátka.

Zahrádkáfie zaãínají svrbût ruce, kontroluje za-
hradu jak pfieÏila zimu. Je to ãas, kdy dokonãíme
prÛklest stromÛ a kefiÛ. Vût‰í rány o‰etfiíme stro-
mov˘m balzámem, latexem nebo ‰tûpafi-
sk˘m voskem Santar M. Vyhrabeme z trávníku
starou trávu a mech, pfiihnojíme moãovinou
nebo ledkem vápenat˘m 15%. MÛÏeme apliko-
vat pfiípravky proti mechu ANTIMECH. TaktéÏ
vyãistíme jahodovnu a pfiihnojíme cereritem.
Semínka mrkve, petrÏele, fiedkviãek… máme ji-
stû jiÏ nakoupena a ãekáme jen na vhodná poãa-
sí, abychom je vyseli na záhony. Stromeãky
broskvoní vysazujeme aÏ v dobû, kdy je pÛda
teplá okolo 10 °C. Pokud jsme u broskvoní pro-
vedli v listopadu a únoru postfiik proti kadefia-
vosti Kuprikolem 50 – 0,6%, nyní pouÏijeme

tûsnû pfied kvûtem pfiípravkem Syllit 65. Pokud
nechcete pouÏívat chemickou ochranu (Karate
2,5 WG, Reldan 40 EC) proti houbomilce ães-
nekové a vrtalce pórové, která klade vajíãka
brzy na jafie pfii teplotû nad 10 °C, pfiíkryjeme
ãesnek a pór bílou netkanou textilií. Tuto mÛÏe-
me pouÏít i proti jarním mrazíkÛm u fiedkviãek,
pfiísady salátÛ a jin˘ch. Bramborovou sadbu ne-
cháme pfiedklíãit pfii teplotû 15–18 °C. Koncem
mûsíce ukonãíme vápnûní, fosforeãné a draselné
hnojení pro v‰echny zahradní plodiny na jafie.
Potom jen pfiihnojujeme k urãit˘m plodinám
podle poÏadavku a stavu rostlin. Ovocné stromy
a kefie pfiihnojíme poloviãní dávkou dusíku, kte-
r˘ slouÏí k podpofie rÛstu letorostÛ. Vyvazujeme
a oh˘báme vûtve u ovocn˘ch stûn a ‰tíhl˘ch vfie-
ten. Na jednoleté v˘honky lze pouÏít rÛzná tû-
Ïítka. Do druhé dekády bfiezna roubujeme a pfie-
roubováme peckoviny nenara‰en˘mi rouby. Je
poslední ãas na vykopání star˘ch, nemocn˘ch
a mrazem znaãnû po‰kozen˘ch stromÛ a kefiÛ.
Pfii vysazování do stejn˘ch jam se drÏíme zása-
dy, Ïe po jádrovinách vysazujeme peckoviny
a naopak.

Od zaãátku bfiezna prodáváme prÛmyslová hno-
jiva v sobotu od 8 do 9 h. v Domû zahrádkáfiÛ. 

1. února se uskuteãnil I. zahrádkáfisk˘ vûne-
ãek. K dobré náladû pfiispûla hudba, která hrála
k tanci i poslechu, a bohatá tombola, do které
vûnovali úãastníci vûneãku, Z0 âZS i sponzofii.

Dûkujeme v‰em, ktefií pfiispûli do tomboly.
Zahrádkáfii

PŘÍJEM INZERCE:
tel.: 544220661, 605742853
e-mail: info@bmtypo.cz
Na požádání zašleme harmonogram vydávání Zpravodaje a ceník inzerce.

Lindu‰ka luãní a rudokrká
Z nepoãetné rodiny lindu‰ek jsou lindu‰ka

luãní a podobná lindu‰ka rudokrká nejmen‰í.
Zatím co lindu‰ka rudokrká na‰ím krajem jen
protahuje, lindu‰ka luãní v posledních dvou
desetiletích i hnízdí. V na-
‰em okolí se s tûmito nená-
padn˘mi pûvci setkáme
nejãastûji za jarního tahu
na vlhk˘ch, zamokfiel˘ch
lukách a polích; Vût‰inou
ob˘vá podhorské a horské
louky, v posledních létech
obsazuje i vlhké louky
v níÏinách. V místû hníz-
dûni se prozradí zpûvem,
její zbarvení podobné skfii-
vanÛm je velmi nenápad-
né, zdrÏuje se pfieváÏnû na
zemi. Její zpûv pfiipomíná
známûj‰í lindu‰ku lesní,
zakonãen˘ flétnovit˘m trylkem. Pfii zpûvu po
zpÛsobu ostatních lindu‰ek vzlétá a usedá zpût
na stejné místo na zemi podobnû jako lindu‰ka
lesní, ale ta vzlétá a usedá vÏdy na vûtev stro-
mu na okraji lesa. Podle odli‰ného zpûvu
a místa v˘skytu oba druhy nelze zamûnit.
V koneãné fázi zpûvu lindu‰ka klesá se vzty-
ãen˘mi kfiídly a ocáskem, jako by se propada-
la. Je to projev jejího toku. Její nejbliÏ‰í hníz-
di‰tû jsou na âeskomoravské vysoãinû
a nedaleko v podhÛfií Drahanské vrchoviny.
Její roz‰ífiení se stále posunuje k na‰emu okolí,

kde se jiÏ tak intenzivnû neprovádí meliorace
a zamokfiel˘ch lokalit pfiib˘vá. Lindu‰ky patfií
mezi první zvûstovatele jara, jiÏ poãátkem
bfiezna. Za mírn˘ch zim u nás téÏ v málopoãet-
n˘ch skupinách pfiezimují. Pfii vyru‰ení vyléta-
jí od zemû pomal˘m trhav˘m letem a charak-

teristicky se pfii tom
oz˘vají. KrouÏkováním
bylo zji‰tûno Ïe na‰imi
kraji protahují ptáci ze
·védska, Finska a Pobalt-
sk˘ch republik. Ptáci, ktefií
vyhnízdili u nás, pfiezimují
pfieváÏnû v jiÏní Francii
v oblasti dolní Rhóny.

S protahujícími lindu‰-
kami luãními se vzácnû
objevuje i lindu‰ka rudokr-
ká. Odli‰uje se jen rezavû
ãervenou skvrnou na hrdle
a na prsou. Ta v‰ak u nás
nehnízdí, její hnízdi‰tû

jsou v severské tundfie Evropy a Asie za polár-
ním kruhem. Na lokalitû ve Slavkovû tuto lin-
du‰ku zjistil pan EvÏen Pohle v kvûtnu v roce
1946. Bylo to prvé pozorování tohoto druhu na
jiÏní Moravû. Dva ptáci byli uloveni a jeden je
dosud uloÏen jako preparát a doklad ve sbírce
Moravského zemského muzea v Brnû.

Lze si jen pfiát, aby novû vzniklé zamokfiené
lokality kolem Slavkova v nivû Litavy byly
znovu osídleny ptáky, ktefií z na‰eho okolí vy-
mizeli a hledají nová hnízdi‰tû.

M. Hrabovsk˘

Pfiíroda SlavkovskaPfiíroda Slavkovska

Lindu‰ka luãní

VVIIDDEEOOPPŮŮJJČČOOVVNNAA
doporučuje

ZNAMENÍ. MEL GIBSON. Farmáfi Hess se jednoho dne probudí a zjistí,
Ïe pfiímo za jeho domem je obrovsk˘ kruh v kukufiiãném lánu. Podivné
úkazy se mnoÏí po celém svûtû a kolem domu zaãíná obcházet smrt..

FANTOM PA¤ÍÎE. GERARD DEPARDIEU, GUILLAUME CENERIT. PafiíÏ
1830. Ve mûstû fiádí tajemn˘ maskovan˘ vrah. Zdá se, Ïe zabijáka ne-
mÛÏe uÏ nikdo zastavit… Nejvût‰í pfiípad slavného detektiva Vidocqa. 

MY·ÁK STUART LITTLE. Nejvût‰í my‰ Hollywoodu je tu opût! Oblíbené
postavy a neuvûfiitelné efekty!  

POSLÁNÍ. CHARLTON HESTON, J. C. VAN DAMME. Únos, posvátn˘ svi-
tek, nebezpeãné tajemství. B˘val˘ obchodník s pa‰ovan˘mi umûleck˘mi
pfiedmûty se vydává do Jeruzaléma, aby osvobodil svého zajatého otce.

KÓD NAVAJO. NIKOLAS CAGE, CHRISTIAN SLATER. II. svûtová válka.
Bitva o ostrov Saipan. Zvlá‰tní úkol. Navajové znají kód. Ten nesmí b˘t
za Ïádnou cenu prozrazen. 

TEROR VE VLAKU. JEAN-CLAUDE VAN DAMME. Noãní expres pln˘ te-
roristÛ veze nejúãinnûj‰í biologickou zbraÀ, která kdy byla vyvinuta. Jen
jeden muÏ mÛÏe zabránit jejímu pouÏití…...

INSOMNIE. AL PACINO, ROBIN WILLIAMS, HILARY SWANK. Tvrd˘ po-
licajt. Brilantní vrah. Neuvûfiiteln˘ zloãin. Kriminální pfiíbûh s podmani-
vou depresivní atmosférou.  

JAK NA VùC. HUGH GRANT, TONI COLETTE, RACHEL WEISZ. Willovi
závidí kaÏd˘ muÏ. Má rychlé auto, krásné Ïeny a Ïádnou zodpovûdnost.
Do doby neÏ potká dvanáctiletého kluka, kter˘ obrátí jeho Ïivot naruby.

STROJ âASU. GUY PEARCE, SAMANTHA MUMBA, JEREMY IRONS.
Chtûl zmûnit minulost a stal se hrdinou budoucnosti. Strhující akãní do-
brodruÏství pfii cestování ãasem. 

JASON X. Pí‰e se rok 2455. Legendární zabiják z Crystal Lake  se vrací,
fiítí se vesmírem a pronásleduje svoji nejnovûj‰í kofiist. Thriller pln˘ vel-
kolep˘ch zvlá‰tních efektÛ a supermoderních zbraní.

TICHÁ ZU¤IVOST. JACKIE CHAN. Zaplétá se do nebezpeãné hry na koã-
ku a my‰, ve které jde o Ïivot.

LULU SE VRACÍ. PATRICK SWAYZE, MELANIE GRIFFITH. Ben a Lulu
mûli bájeãn˘ vztah. Po ‰estnácti letech, kdy Ben má svÛj vlastní Ïivot,
pfiichází Lulu a má pro nûho velké pfiekvapení.

V âÍNù JEDÍ PSY. D. CUKIC, K. BODNIA, I. KAAS. Nic není dobré nebo
‰patné! O v‰em rozhoduje‰ jen ty sám!

ZABYDLENI. ERIC LUTES. MALCOLM McDOWELL. Nesly‰íte je, nevidí-
te je, ale jsou tady...  

LEDOV¯ ZÁSAH. TED McGINLEY, LINDA PURL, STACY KEACH. Zápas
o Ïivot je nûkdy tvrd‰í neÏ Ïivot sám.....

GANGSTE¤I. RICHARD ANCONINA, ANNE PARILLAUD. Fale‰n˘ policajt
je ãlenem gangu, aby získal dÛkazy o zloãinech. Dostává se sám do pro-
blémÛ a se svojí kolegyní musí bojovat nejen o diamanty, ale i o Ïivot.

NEJHOR·Í OBAVY. BEN AFFLECK, MORGAN FREEMAN. Pfii finálovém
utkání amerického fotbalového poháru odpálí teroristé jadernou bombu.
Hrozí otevfiená válka mezi velmocemi.

BÒH JE VELK ,̄ JÁ NE. AUDREY TAUTOU. Lehce bláznivá komedie
o lidsk˘ch touhách, slabostech a nedorozumûní.

P¤ÍBùH JEDNÉ ÎENY. KATE WINSLET, JUDI GENCH. Mimofiádn˘ mi-
lostn˘ vztah, kter˘ trvá ãtyfiicet let a dokáÏe pfiekonat i tûÏkou a nelítost-
nou nemoc.

TAJN¯ ÎIVOT. MIA FARROW, JULIA WHELAN, ANDREW McCARTHY.
V˘borná studentka. Dobrá kamarádka. Perfektní dcera. Dokonalá lháfika. 

HRÁâ. DENNIS QUAID. Trenér baseballu uzavfie sázku, Ïe se pokusí dostat
do prvoligového t˘mu, kdyÏ jeho svûfienci vyhrají oblastní vítûzství. Film
podle skuteãné události ukazuje, Ïe na splnûní snÛ není nikdy pozdû.

·ÍLENCI NA PRKNECH. Divoká komedie plná neuvûfiiteln˘ch lyÏafisk˘ch
kouskÛ se skuteãn˘mi mistry snowboardu Toddem Richardsem, Riou
Tahara, Devonem Walshem a jin˘mi.

LEGENDA PEKELNÉHO DOMU. âtyfii odváÏní lidé se pustí do vy‰etfio-
vání pfiíãin podivn˘ch událostí v tajemném domû. V zájmu svého du-
‰evního zdraví se modlete, aby to nebyla pravda!

CHARLOTTE GRAY. BILLY CRUDUP, CATE BLANCHET, MICHAEL GAM-
BON. Na pozadí znepokojiv˘ch událostí ve válkou suÏované Francii se
odehrává pfiíbûh Ïeny, která svou odvahou ovlivnila Ïivoty mnoha dal‰ích.

SYNÒV POKOJ. LAURA MORANTE, NANNI MORETTI. Jak se má psy-
chiatr, kter˘ dennû pomáhá pacientÛm, vyrovnat s vlastním traumatem?
Jak má léãit, kdyÏ není schopen pomoci ani sv˘m nejbliÏ‰ím?

ARACHNID. CHRIS POTTER, ALEX REID. âtyfii páry nohou ãekají na zá-
chvûv jemného pfiediva pavuãiny. Hmyzí oãi upfienû sledují marné sna-
Ïení budoucí potravy.

DAGON. Kdysi pfii‰el z hlubin mofie pfiízrak. Do mûsta. Není z nûho ná-
vratu. Obyvatelé uctívají tajemného Dagona a pomalu se z nich stávají
nebezpeãné mofiské stvÛry! 

KLUB SEBEVRAHÒ. TRICIA VESEY, CILLIAN MURPHY, STEPHEN REA,
JONATHAN JACKSON. Jen láska tû mÛÏe zachránit. 

DO TOHO. MICK BASSET. Fotbal uÏ nikdy nebude, co b˘val! Úkolem kaÏ-
dého fotbalového trenéra je zvítûzit

HOREâKA PA¤ÍÎSK¯CH ULIC.  AMANDA LEAR, BLANCA LI. Davidovi
bude 18, ‰kola ho nebaví a s matkou si pfiestává rozumût. Podlehl v‰ak
taneãní vá‰ni a tanec se stává tím nejdÛleÏitûj‰ím v Ïivotû. 

SKUTEâN¯ SVùT. BRIAN KIRKWOOD, MICHAEL LIESEN. Co se skuteã-
nû stane, kdyÏ lidé pfiestanou b˘t pfiíjemní a ukáÏou svou pravou tváfi..

ULEJVÁCI. S vy‰‰ím vzdûláním dojde na nová pravidla. KdyÏ v‰echno
selÏe, podvádûj. Fanou‰kové filmu ROAD TRIP si pfiijdou na své!

NEJSLAB·Í! MÁTE RAKEV! Televizní show má malou sledovanost.
Producent chce diváky získat za kaÏdou cenu a pfiipraví pro soutûÏící pár
drsn˘ch pfiekvapení a jednu jistotu: tuhle show v‰ichni nepfieÏijí!

UCTÍVAâI TEMNOT. LAURA HARRIS, RICHARD LINTERN, FRANCIS
MAGEE, ALEX ROE-BROWN. Îena, která se má stát cestou k dosaÏení
vlády Antikrista.

LAVA. JOE TUCKER, JAMES HOLMES. Dva muÏi. Jedna mise. Dvojité trable. 

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

Slavkovský 

na internetu
www.bmtypo.cz



SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ10 2/2003

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ - mûsíãník vydávan˘ vydavatelstvím bm typo ve Slavkovû u Brna v nákladu 2900 ks. Zaregistrováno na MK âR pod E 13035. Sazba a grafická úprava B. Maleãek, Hradební 1441, Slavkov u Brna,
tel.: 544 220 661, e-mail: info@bmtypo.cz. Tisk: Old print, s. r. o., Kulkova 8, Brno, tel. 545 241 829. Distribuce: MÚ Slavkov u Brna. Pfiíjem inzerce na tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz. (Redakce
zodpovídá pouze za jazykovou úpravu, nikoli v‰ak za obsah a stylistiku.)  www.bmtypo.cz

1. 3. sobota 19.30 hod. DNES NEUMÍREJ 123 min.

2. 3. nedûle 19.30 hod. NeohroÏen˘ James Bond se dostane do ledového paláce na Islandu, kde je ukryta smrtící zbraÀ. Agent 007 uÏ podvacáté. Film V. Británie/USA.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno

2. 3. nedûle 16.30 hod. PLANETA POKLADŮ 95 min.

Patnáctilet˘ Jim získá mapu k planetû pokladÛ a se star˘m blázniv˘m vûdcem se vydává splnit svÛj sen. Animovan˘ film podle
R. L. Stevensona v ãeské verzi! Vstupné: 49, 51 Kã MládeÏi pfiístupno

4. 3. úter˘ 19.30 hod. SEXY PÁRTY 95 min.

„Vûãn˘ student“ se uÏ sedm˘ rok stará více o to, kdo pofiádá jakou party, neÏ o uãení. Ale otci jednoho dne dojde trpûlivost… Komedie
USA/SRN. Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

6. 3. ãtvrtek 19.30 hod. RÁNO V BENÁTKÁCH 122 min.

Cesta za svûÏím vzduchem italsk˘ch Benátek a neru‰en˘m pokoufiením. Na kaÏdém kroku ho v‰ak provází neúprosn˘ osud. Francouzská
poetická komedie. Vstupné: 53, 55 Kã MládeÏi pfiístupno

8. 3. sobota 19.30 hod. HOLKA NA ROZTRHÁNÍ 108 min.

9. 3. nedûle 19.30 hod. Módní návrháfika by si ráda vzala svého newyorského pfiítele pfiesto, Ïe je vdaná. Chce skoncovat s minulostí, ale není to jednoduché.
Romantická komedie USA. Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno

11. 3. úter˘ 19.30 hod. MULHOLLAND DRIVE 146 min.

Pfiíbûh lásky a osamûní z mûsta, kde se sny mûní v noãní mÛru. Vztah dvou Ïen pátrajících po ztracené pamûti. Film USA.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi nepfiístupno

13. 3. ãtvrtek 19.30 hod. BLANCHE – KRÁLOVNA ZBOJNÍKŮ 104 min.

Jedin˘m svûdkem vyvraÏdûní rodiny Peroneov˘ch je malá Blanche, která aÏ povyroste, se stává vÛdkyní zlodûjského gangu. Cel˘ pfiíbûh
ze 17. století je spí‰e akãní parodií. Francouzská komedie.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi nepfiístupno

15. 3. sobota 19.30 hod. ROAD TO PERDITION 112 min.

16. 3. nedûle 19.30 hod. Kriminální pfiíbûh staví do nepfiíznû osudu otce a syna. Extrémní situace ãasto b˘vají provûrkou vztahÛ u lidí. Film USA s hvûzdn˘m
hereck˘m obsazením kandidující na Oscara.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

18. 3. úter˘ 19.30 hod. xXx 111 min.

20. 3. ãtvrtek 19.30 hod. Tajná zbraÀ tajn˘ch sluÏeb, superakãní hrdina fiádí v Praze. NSA ztrácí elitní profesionály. Je tfieba nasadit nûkoho z venku, kdo pfiekoná
v‰echny Jamese Bondy. Akãní film USA.
Vstupné: 53, 55 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

22. 3. sobota 19.30 hod. DĚVČÁTKO 83 min.

23. 3. nedûle 19.30 hod. Pfiíbûh sedmnáctileté dívky, která Ïije s matkou na periferii velkomûsta, prodává v sekáãi a hledá ‰tûstí. Její svérázná cesta není bez
problémÛ. Nov˘ ãesk˘ film B. Tuãka.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno

25. 3. úter˘ 19.30 hod. PIANISTA 140 min.

Pfiíbûh polského pianisty, kter˘ se vyhnul koncentraãnímu táboru a schovával se ve var‰avském ghettu. PfieÏil peklo, které proÏíval.
Francouzsk˘ film. Vstupné: 53, 55 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

27. 3. ãtvrtek 19.30 hod. HALLOWEN – ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 85 min.

V novém pokraãování úspû‰né hororové série dali tvÛrcové legendárnímu vrahovi novou pfiíleÏitost vraÏdit nevinné. Horor USA.
Vstupné: 50, 52 Kã MládeÏi nepfiístupno

29. 3. sobota 19.30 hod. PÁN PRSTENŮ: DVĚ VĚŽE 180 min.

30. 3. nedûle 16.30 hod. Druh˘ díl tolkienovské trilogie. Spoleãenstvo se rozpadlo a cesty jeho ãlenÛ se rozdûlily. âarodûj Saruman se snaÏí získat Prsten.
Film Nov˘ Zéland/USA. Vstupné: 65, 67 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

1. 4. úter˘ 19.30 hod. WATERLOO PO ČESKU 95 min.

Nov˘ ãesk˘ povídkov˘ film o manÏelsk˘ch pfiíhodách a potíÏích. V hlavní roli Jifií Krampol. ReÏie V. Olmer.
MládeÏi pfiístupno od 12 let

3. 4. ãtvrtek 19.30 hod. CHMATÁCI Z COLLINWOODU 86 min.

Pût chlapÛ, jeden sejf a Ïádnej mozek. Hrají si na profesionály. Osud jim ale pfieje a získají víc, neÏ doufali. Komedie USA.
MládeÏi pfiístupno od 12 let

5. 4. sobota 19.30 hod. HOLLYWOOD, HOLLYWOOD 101 min.

6. 4. nedûle 19.30 hod. Nov˘ film o filmu nás bûhem jednoho dne skrz naskrz provede hollywoodskou továrnou na sny.
MládeÏi pfiístupno od 12 let

8. 4. úter˘ 19.30 hod. KRUTÉ RADOSTI 104 min.

Pfiíbûh mladinké dívky Valentinky, jejíÏ pfiíjezd do zapadlého slovenského mûsteãka 30. let obrátí Ïivot obyvatel naruby. Film SR/âR.
MládeÏi pfiístupno

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

KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel Historické muzeum Slavkov u Brna

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