Slavkovsk˘
6 • 1. 7. 2006

Oldtimer Festival 2006
Minulý víkend (24. června) se na slavkovském zámku uskutečnilo již třinácté setkání milovníků historických vozidel a Slavkov opět praskal ve švech. Město se stalo parkovištěm velkým automobilů snad všech značek různého stáří. Ovšem ty největší perly čekaly na své obdivovatele v zámeckém parku. Toto největší setkání veteránů v Evropě provázelo nádherné počasí a spokojení diváci si s sebou odnášeli nezapomenutelné zážitky. red.

Anděl
a ďábel
na zámku

„Slavkov se může pyšnit hned dvěma dosti mimořádnými událostmi – jednak se na zámku představí
nádherný taneční projekt…, za druhé do Slavkova zavítá největší španělská hvězda z oblasti staré hudby.“
Tato slova, kterými vás na koncerty v rámci festivalu
Concentus Moraviae zvala v minulém zpravodaji jeho
dramaturgyně Barbara Maria Willi, se bezezbytku naplnila. Barokní lidová hudba doplněná překrásnými
tanci byla potěšením pro zrak i sluch všech návštěvníků koncertu 9. 6. 2006 (Collegium Marianum, Ardente Sole, Solamente Naturali).
Jordi Savall (jehož portrét jste mohli nalézt v MF
Dnes 20. 6. 2006), nazývaný „král staré hudby“, je

Příští číslo vyjde 29. července

bezesporu světová hvězda nejen
ve hře na violu da gamba (je
mimo jiné znovuobjevitelem
staré španělské hudby, autorem
a režisérem hudby k filmům,
držitel mnoha mezinárodních
cen). V úterý 20. 6. představil spolu s Rolfem Lislevandem (kytara, teorba) legendární nenávist
dvou nejlepších gambistů své doby (přezdívaných
anděl a ďábel).
Zcela vyprodaný Historický sál aplaudoval vestoje a koncert se díky přídavkům prodloužil o půl
hodiny. Za všechny uveďme slova Ing. Jiřího Matyáše ze Slavkova u Brna: „Jsem pravidelným
návštěvníkem koncertů festivalu Concentus Moraviae. Líbí se mi dramaturgické zaměření jednotlivých ročníků, dík němuž můžeme přímo ve Slavkově slyšet netradiční hudbu v podání světově
uznávaných interpretů. Vystoupení Jordiho Savalla a Rolfa Lislevanda na barokní strunné nástroje
ze 16. století jistě patřilo k vrcholu letošních kulturních akcí ve Slavkově.“
Jana Omar

ZDARMA
www.bmtypo.cz

Zahraniční soubory Poľana (SR) a Harmanův
folklorní soubor (Turecko) v zámecké zahradě
Prázdniny na zámku zahájí hned v sobotu 1. července ve 14.30 hodin vystoupení slovenského folklorního souboru Poľana (soubor vznikl na přelomu roků
1955/1956), v tomto období má ve všech
složkách 70 členů, v letošním roce slaví
50 let od svého založení; program je sestavený z tanců a písní z regionu Podpoľanie (Detva, Čerín, Hrochoť), Horehronie
(Šumiac, Pohorelá) a Čierneho Balogu.
Dalšími účinkujícími budou členové tureckého Harmanova folklorního souboru (soubor byl založen v roce 1987,
v současné době má 160 členů z řad dětí,
mládeže a dospělých ve věkovém rozmezí 8–30 let; repertoár souboru vychází
z tradiční turecké kultury, která je založena na dynamické práci nohou, přirozeném
projevu a pestrých kostýmech; důkazem
kvality souboru je velké množství různých domácích i mezinárodních ocenění).
Oba soubory se za příznivého počasí
představí v zámeckém parku, v případě
deště v salla terreně (vstup volný).
Mgr. Petr Lukas
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Výstavy replik stříbrných
šperků a secesního skla
Jarmily Mucha-Plockové
Vernisáží v Rubensově sále slavkovského
zámku byla ve čtvrtek 22. června zahájena nevšední prodejní výstava replik Muchových
stříbrných secesních šperků a doplňků Jarmily
Mucha-Plockové, stejně jako replik secesního
skla od stejné autorky, kterou jako svoji dceru
ustanovil dědic autorských práv – spisovatel
a novinář Jiří Mucha – jediným návrhářem pro
předměty a šperky, vycházející z prací Alfonse
Muchy. Jedná se např. o repliky Muchových
šperků podle dosud nerealizovaných návrhů
a objekty inspirované některými konkrétními
prvky díla Alfonse Muchy převedené do řeči
současného šperku. Jarmila Mucha-Plocková
založila v Praze svůj „Ateliér Mucha JP“, kde
vytváří modely a návrhy nejen pro šperk, ale
i sklo, keramiku, kov, dřevo i textil. Vernisáž
zpestřil svým vystoupením sólista opery Národního divadla v Brně Jurij Gorbunov (nositel
Ceny Thálie za rok 2005).
Výstava je přístupná v OK galerii do 30. července 2006.
Mgr. Petr Lukas
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Jarmila Mucha-Plocková s Mgr.
Kulhánkovou (vlevo nahoﬁe).
Jarmila Mucha-Plocková, kurátorka v˘stavy Alice Dostálová a Jurij
Gorbunov (vpravo dole).

Alfons Mucha
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

68. řádná schůze RM – dne 29. 5. 2006
1. RM bere po projednání zprávu o činnosti Odboru sociálních věcí Městského úřadu ve Slavkově u Brna za rok
2005 na vědomí.
2. RM bere na vědomí zprávu o činnosti Pečovatelské
služby – organizační složky Města Slavkova u Brna za rok
2005.
3. RM po projednání zprávy „Návrh rozborů hospodaření Města Slavkova u Brna za 1. čtvrtletí roku 2006“ bere
její obsah na vědomí a doporučuje ji ZM ke schválení.
4. RM po projednání návrhů RO č. 8-22/2006 bere
předložený návrh na úpravu rozpočtu Města Slavkova
u Brna pro rok 2006 na vědomí a doporučuje tento ZM ke
schválení.
5. RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru životního prostředí v roce 2005 a přehledu hlavních úkolů
v oblasti samosprávy na rok 2006.
6. RM bere na vědomí zprávu komise RM pro životní
prostředí a děkuje členům komise za jejich aktivní činnost.
7. RM schvaluje předložený záměr dostavby zázemí hřiště – tréninkové plochy pro krátkou hru na pozemky parc. č.
1085/7 v k.ú. Slavkov u Brna nájemcem uvedeného pozemku společností GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s.
8. RM bere na vědomí zprávu o činnosti Komise RM pro
zahraniční vztahy za období květen 2005 – květen 2006.
9. RM schvaluje organizační řád Městského úřadu ve
Slavkově u Brna.
10. RM doporučuje ZM schválit přijetí podpory ve výši
20 000 Kč z rozpočtových prostředků Jihomoravského
kraje k realizaci projektu – Výchovně rekreačního tábora
pro děti a pro tento případ schvaluje uzavření předložené
smlouvy.
11. RM po projednání zprávy „Výsledky veřejnosprávní kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě za rok 2005“ bere její obsah na
vědomí a schvaluje: Výsledky veřejnosprávní kontroly ve
smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě za rok 2005 u příjemců veřejné finanční podpory, jimiž jsou příspěvkové organizace Základní škola
Tyršova, Historické muzeum ve Slavkově u Brna a Mateřská škola Zvídálek. Dále RM schvaluje provedení veřejnosprávní kontroly u zřízených příspěvkových organizací
Technické služby Města Slavkova u Brna, Základní škola
Komenského, Základní umělecká škola Františka France
a Dům dětí a mládeže za rok 2006, vystavení objednávky
na provedení veřejnosprávní kontroly pro rok 2006 u uvedených subjektů, ukončení Smlouvy o provádění veřejnosprávní kontroly s paní Janou Filípkovou, bytem Turistická č. 31, 621 00 Brno dohodou, uzavření Smlouvy na
provádění veřejnosprávní kontroly s Ing. Zdeňkou Cahlíkovou, bytem Bytřička č. 177, 756 24 Bystřička na dobu
neurčitou.
12. RM projednala zprávu o návrhu na dosadbu a údržbu stromů v zámeckém parku – schválení smlouvy
č. 10360432 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR a uvedený návrh smlouvy ze dne 17. 5. 2006 přijímá.
13. RM schvaluje uzavření předložené Smlouvy o poskytnutí hlídacích a zabezpečovacích služeb mezi Městem

Slavkov u Brna a Petrem Hlaváčem, IČ: 75600111 a Jaroslavem Hoškem, IČ: 75600129.
14. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy s panem Ernestem Horváthem, Polní 1325, Slavkov u Brna na
pronájem části pozemku parc. č. 2690/1 v k. ú. Slavkov
u Brna o výměře 80 m2, označené jako zahrádka č. 85,
s ročním nájemným ve výši 112 Kč.
15. RM dává souhlas k ukončení nájemní smlouvy
s paní Leonou Fraňkovou, Zlatá Hora 1364, Slavkov
u Brna na pronájem části pozemku parc. č.2690/1 v k. ú.
Slavkov u Brna, označené jako zahrádka č. 67 v lokalitě
Polní. RM současně dává souhlas ke zveřejnění záměru
pronájmu části pozemku parc. č. 2690/1 v k.ú. Slavkov
u Brna, označené jako zahrádka č. 67 v lokalitě Polní.
16. RM bere na vědomí zápis z jednání komise RM pro
výstavbu města.
17. RM souhlasí s prodloužením doby trvání nájmu
bytu č. 12, Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna v délce tří let
na dobu určitou do 30. 6. 2009 pro paní Julii Pintyeovou,
bytem Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna.
18. RM doporučuje ZM provedení změny usnesení ze
XIV. řádného zasedání ZM ze dne 20. 3. 2006 k bodu 3.1.
v části 2) v novém znění takto: ZM ukládá RM předložit
na řádné zasedání ZM 19. 6. 2006 rozbor odběru tepla na
Nádražní, DPS a Zlatá Hora. Analýzu hospodaření s teplem a bytovým a nebytovým fondem předložit na řádné
zasedání ZM v září 2006.
19. RM rozhodla o uzavření smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení pro poskytování veřejných telekomunikačních služeb s firmou Plachetka a spol., spol.
s r.o., IČ: 449 60 077, Školní 248, 683 52 Křenovice, na
střechu budovy Koláčkovo nám. č. p. 727 ve Slavkově
u Brna na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
za úplatu ve výši 3600 Kč za kalendářní rok.
20. RM rozhodla o uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově Koláčkovo náměstí č.p. 727,
kanceláře č. 210 o ploše 17,30 m2 s paní Renátou Tomkovou, IČ: 75638673, bytem Čs. armády 5, 685 01 Bučovice, za roční nájemné ve výši 1000 Kč/m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
21. RM rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor č. 06/2006 v budově Panského domu, Palackého náměstí 89, na sklady o celkové výměře 79,05 m2 s firmou UNILES, a.s., se sídlem Jiříkovská 832/16, 408 01 Rumburk, IČ: 47307706, za roční
nájemné ve výši 355 Kč/m2 s inflační doložkou, na dobu
neurčitou, s účinností od 1. července 2006.
22. RM souhlasí s převodem práv a povinností dle
Smlouvy o účasti na výstavbě bytu, jeho následném nájmu a převodu ze dne 14. 7. 2000 z pana Radka Červinky,
bytem Litavská 1489, Slavkov u Brna, na pana Martina
Křížku, bytem Tyršova 1123, Slavkov u Brna. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 4

Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ
nabízí
předprodej vstupenek na:
Galakoncert orchestru Johanna Strausse
„Die flotten Geister Wien Coburg“
Zlatým hřebem tohoto koncertu nazvaného „Z operety do operety“ bude sólista Slovenského národního divadla tenor Miroslav Dvorský
Cena vstupenky: 200 Kč dospělý
100 Kč děti do 15 let, ZTP
Otevírací doba IRC Austerlitz:
červenec –srpen
pondělí–neděle
Kontakt:

9.00–18.30 hod.

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

s panem Martinem Křížkou, bytem Tyršova 1123, Slavkov
u Brna, po provedení úhrady nesplacené části půjčky, která ke dni 31. 5. 2006 činí 362 808,50 Kč, na účet města.
23. RM souhlasí s převodem práv a povinností dle Smlouvy o účasti na výstavbě bytu, jeho následném nájmu
a převodu ze dne 21. 7. 2000 z pana Ivo Tesaře, bytem Litavská 1489, Slavkov u Brna, na paní Jiřinu Mašinskou,
bytem Pivovarská 404, Vysoké Mýto. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5 s paní Jiřinou Mašinskou, bytem Pivovarská 404, Vysoké Mýto,
po provedení úhrady nesplacené části půjčky, která ke dni
31. 5. 2006 činí 362 808,50 Kč, na účet města.
24. RM rozhodla o uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově Palackého náměstí č.p. 89, dvě
kanceláře o celkové ploše 37,50 m2, s PhDr. Petrem Hlaváčkem, IČ: 67604081, bytem Lidická 990, 684 01 Slavkov u Brna, za roční nájemné ve výši 1000 Kč/m2 na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1.
června 2006.
25. RM bere na vědomí zprávu o změnách v nájemních
vztazích k bytům, plynoucích ze zákona č. 107/2006 Sb.,
o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
26. RM povoluje výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Zvídálek, Slavkov u Brna na školní rok 2006/2007, pod
podmínkou, že zvýšení počtu žáků nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví. Výjimka se povoluje ve třídách: Berušky – výjimka na 2 děti, celkem 26 dětí ve třídě, Kuřátka – výjimka na 2 děti, celkem 26 dětí ve třídě,
Koťátka – výjimka na 2 děti, celkem 26 dětí ve třídě.
27. RM bere na vědomí zprávu o vyhlášení volných
dnů tzv. ředitelského volna na Základní škole Slavkov
u Brna, Komenského nám. 495, okres Vyškov v době od
26. 6. do 30. 6. 2006.
28. RM po projednání zprávy „Žádost ZŠ Tyršova o povolení čerpání rezervního fondu“ schvaluje čerpání rezervního fondu ZŠ Tyršova ve výši 2640 Kč na literární
soutěž na téma „holocaust“.
29. RM po projednání zprávy „Žádost ZŠ Tyršova o povolení čerpání investičního fondu“ schvaluje čerpání investičního fondu ZŠ Tyršova ve výši do 130 000 Kč na zakoupení interaktivní tabule s dataprojektorem.
30. RM po projednání zprávy „Žádost ZUŠ o schválení vyřazení investičního majetku “ schvaluje vyřazení počítače PENTIUM 166/32/3,2 v pořizovací ceně 14 640 Kč
a počítače PII 400 v pořizovací ceně 28 850 Kč z majetku
ZUŠ.
31. RM po projednání zprávy „Odpisový plán ZUŠ Fr.
France a ZŠ Komenského“ schvaluje odpisový plán nově
pořízeného majetku pianina Petrof ZUŠ Fr. France a odpisy nově pořízeného majetku žebříku sálového montážního ZŠ Komenského s tím, že ZŠ bude navýšen rozpočet
z rozpočtu zřizovatele o nově vytvořené odpisy roku 2006
ve výši 6246 Kč a stanovuje následný odvod do rozpočtu
zřizovatele ve výši 6246 Kč.
32. RM schvaluje poskytnutí prostor stadionu dne 1. 6.
2006 od 8.30 do 11.30 h. pro ZŠ Tyršova Slavkov u Brna.
33. RM bere předloženou informaci na vědomí a předkládá ji v jednání ZM.
34. RM schvaluje čerpání sdružených prostředků od
vlastníků garáží v lokalitě Slavkov – Zlatá Hora (nová část
areálu garáží) do částky 41. 846,98 Kč na opravy komunikace v příslušné části areálu. RM současně ukládá řediteli Technických služeb Města Slavkov u Brna zajistit provedení oprav v termínu do 15. 7. 2006 jménem a na
náklady Města Slavkov u Brna.
35. Starosta města Mgr. Petr Kostík podal informaci
o průběhu a výsledcích valné hromady společnosti
RESPONO, a. s.
36. Místostarosta města Ing. Ivan Charvát podal informaci o průběhu a výsledcích valné hromady společnosti
Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.
37. RM souhlasí se zvýhodněným pronájmem velkého
sálu Společenského domu Bonaparte dne 24. 10. 2006 pro
Územní organizaci Svazu diabetiků ČR, Slavkov u Brna.
38. RM bere na vědomí poděkování Diakonie Broumov
za uspořádání humanitární sbírky v našem městě.
39. Tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák informoval členy
RM o finančním zajištění nových agend na MěÚ ze státního rozpočtu.
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69. řádná schůze RM – dne 5. 6. 2006
1. RM po projednání návrhu programu a termínů
schůzí RM a ZM na II. pololetí roku 2006 tento schvaluje.
2. RM bere na vědomí zprávu „Koncepce školství
města Slavkova u Brna“ a předkládá tuto zprávu na zasedání ZM. RM doporučuje ZM řešit rozšíření MŠ v areálu objektu MŠ na Koláčkově náměstí.
3. RM doporučuje ZM ke schválení soubor rozpočtových opatření znamenajících návrh na úpravu rozpočtu
Města Slavkova u Brna pro rok 2006.
4. RM doporučuje ZM ke schválení navýšení základního kapitálu ve výši 14 306 000 Kč dle jednotlivých etap
(3 etapy). RM současně doporučuje ZM pověřit RM
k uzavření smlouvy se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. k navýšení základního kapitálu ve výši
14 306 000 Kč, schválit financování navýšení základního
kapitálu přijetím úvěru ve výši 14 306 000 Kč, pověřit
RM výběrem dodavatele bankovního úvěru, schválit postupné čerpání úvěrových zdrojů dle jednotlivých etap
(3 etapy) do výše 14 306 000 Kč. RM dále pověřuje zástupce města ve společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. doplněním znění článku VI. „Dohody“ k zajištění vyváženého smluvního vztahu u smluvních pokut za
nerealizaci závazku obou stran.
5. RM doporučuje ZM ke schválení přijetí revolvingového úvěru ve výši 2 500 000 Kč k překlenutí nesouladu
mezi rozpočtovými příjmy a výdaji od Komerční banky,
a.s. s dobou splatnosti 1 rok. RM současně doporučuje
ZM schválit pověření RM k uzavření smlouvy s Komerční bankou, a.s. na zřízení revolvingového úvěru ve výši
2 500 000 Kč s dobou splatnosti 1 rok, čerpání v roce
2006 ve výši 700 000 Kč za účelem výměny oken a vchodových dveří v budově polikliniky na Malinovského
nám. č. p. 288, zajištění revolvingového úvěru blankosměnkou.
6. RM souhlasí s oslovením vybraných tří stavebních
firem na dodávku stavebních úprav II. NP objektu čp. 89
na Palackého náměstí, schvaluje kritéria pro hodnocení
nabídek, ustanovuje výběrovou komisi na výběr dodavatele uvedené akce.
7. RM souhlasí s výběrem dodavatele pro zakázku
„Slavkov u Brna, Zámek (hlavní budova), postupná obnova fasád aj.“ v červenci 2006 dle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách. RM současně stanovuje
okruh firem, které budou vyzvány k podání nabídky
a schvaluje předloženou výzvu k podání nabídek výše
uvedené zakázky s úpravou lhůty pro podání nabídek (3.
7.–17. 7. 2006 do 11.00 hod.). RM dále jmenuje komisi
pro hodnocení podaných nabídek k realizaci uvedené
akce.
8. RM souhlasí s oslovením vybraných tří firem na dodávku stavebních prací na akci „Poliklinika, ul. Malinovského č. p. 288, výměna oken a vchodových dveří“,
schvaluje kritéria pro hodnocení nabídek, ustanovuje výběrovou komisi.
9. RM po projednání zprávy „Národní rozvojový program mobility pro všechny“ doporučuje ZM zařadit do
rozpočtu Města Slavkova u Brna na rok 2007 na vypracování programu mobility částku ve výši 150 000 Kč.
10. RM souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou
TERMO CZ, s.r.o., Koláčkovo náměstí č. p. 681, 684 01
Slavkov u Brna IČ: 255 35 561 na akci: „Oprava topného
systému v budovách radnice č. p. 64 a č.p. 65 – II. etapa“.
11. RM doporučuje ZM ke schválení provedení zachytávačů střešní krytiny na budovách radnice čp. 64
a čp. 65 na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna za
cenu 70 000 Kč a návrh na přijetí rozpočtového opatření
k financování uvedené potřeby.
12. RM ukládá odboru IR prověřit stavbu přístřešku
před restaurací Vergoz a projednat záměr vybudování
zpevněných ploch na pozemcích města s paní Samanthou Zieglerovou, Kotvrdovice 108. RM současně nedoporučuje ZM dát souhlas k prodeji pozemků parc. č. KN
804/2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 421 m2; KN
758/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 9
m2 a částí pozemků parc. č. KN 803 o výměře cca 285
m2; PK 3581/1 o výměře cca 400 m2 a PK 1709/1 o výměře cca 2200 m2 z vlastnictví města do vlastnictví paní
Samanthy Zieglerové, Kotvrdovice 108, z důvodu celkového nedořešení majetkoprávních vztahů v uvedené
lokalitě. RM dále dává souhlas k odstoupení od nájemní smlouvy uzavřené dne 30. 9. 2003 s Jezdeckým spor-

tovním clubem Slavkov, Špitálská 769 na pronájem pozemků parc. č. PK 3863; PK 4501; PK 4502 a části PK
4500 v k.ú. Slavkov u Brna z důvodu neplnění smluvních podmínek.
13. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji pozemků parc. č. 2984/55 ostatní plocha o výměře 74 m2; 2976/1
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 84 m2; 2977/1 ostatní plocha o výměře 561 m2; 2973/37 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 94 m2; 2973/38 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2 a 2973/23 ostatní plocha o výměře
1296 m2 vše v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do
vlastnictví společnosti OFFICE PRO SERVICE, s.r.o., IČ:
26949580, sídlem Jiříkovice 145, PSČ 664 51 za odhadní
cenu. Náklady spojené s prodejem uhradí kupující (geometrický plán, znalecký posudek, správní poplatek na podání návrhu na vklad do KN).
14. RM dává souhlas k pronájmu pozemků parc. č.
2977/7 ostatní plocha o výměře 225 m2; parc. č. 2975/5
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 95 m2; parc.
č. 2973/1 ostatní plocha o výměře 63 m2; parc.
č. 2973/15 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2
a parc. č. 2973/42 ostatní plocha o výměře 97 m2 vše
v k.ú. Slavkov u Brna, společnosti OFFICE PRO
SERVICE, s.r.o., IČ: 26949580, sídlem Jiříkovice 145,
PSČ 664 51. Roční nájemné ve výši 13 700 Kč bude
splatné vždy do konce měsíce února příslušného kalendářního roku. Za rok 2006 uhradí nájemce poměrnou
část při podpisu nájemní smlouvy. RM pro případ uzavření uvedené nájemní smlouvy doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas ke zřízení předkupního práva pro
společnost OFFICE PRO SERVICE, s.r.o., IČ:
26949580, sídlem Jiříkovice 145, k pozemkům parc. č.
2977/7 ostatní plocha o výměře 225 m2; parc. č. 2975/5
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 95 m2; parc. č.
2973/1 ostatní plocha o výměře 63 m2; parc. č. 2973/15
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2
a parc. č. 2973/42 ostatní plocha o výměře 97 m2 vše
v k.ú. Slavkov u Brna. Náklady spojené s vložením
předkupního práva do KN uhradí fa OFFICE PRO
SERVICE, s.r.o., IČ: 26949580, sídlem Jiříkovice 145,
PSČ 664.
15. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy se
společností Jinlong, s.r.o., IČ: 26985112, sídlem Československé armády 1068, Slavkov u Brna, PSČ 684 01 na
pronájem částí pozemků parc. č. 1090/1; 1309 a 1238/1
v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou specifikovány v přiložené mapce, v upraveném znění (celkové nájemné
24 000 Kč).
16. RM dává souhlas k pronájmu části pozemku
parc. č. 2580 orná půda o výměře cca 175 m2 v k.ú.
Slavkov u Brna společnosti Crocus & Herold pekárna
Slavkov, s.r.o., IČ: 27673367, sídlem Bulharská
1049/52, Brno za účelem vybudování parkoviště. Roční
nájemné ve výši 4375 Kč bude splatné vždy do konce
měsíce února příslušného kalendářního roku. Za rok
2006 uhradí nájemce poměrnou část při podpisu nájemní smlouvy. RM pro případ uzavření uvedené nájemní
smlouvy doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas
k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení předkupního práva pro společnost Crocus & Herold pekárna
Slavkov, s.r.o., IČ: 27673367, sídlem Bulharská
1049/52, Brno k části pozemku parc. č. 2580 orná půda
v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 175 m2 s tím, že
předkupní právo bude zřízeno po předložení geometrického plánu, kterým bude přesně určen zastavěný pozemek a jeho výměra. Náklady spojené s vložením předkupního práva do KN (geometrický plán, správní
poplatek) uhradí fa Crocus & Herold pekárna Slavkov,
s.r.o.
17. RM doporučuje ZM prodat byt č. 4 na ul. Nádražní 1127, Slavkov u Brna, stávajícímu nájemci, Milušce Loučanské, bytem Nádražní 1127, Slavkov
u Brna, za cenu 350 000 Kč, se zaplacením kupní ceny
nebo předložení záruky peněžního ústavu před podpisem kupní smlouvy.
18. RM bere na vědomí výsledek výběrového řízení
na pronájem prostor bývalé restaurace „Josefína“ s tím,
že ukládá MěÚ neprodleně dohodnout se spoluvlastníkem budovy Palackého nám. 126, firmou PRELAX
spol. s r.o., IČ: 25375997, se sídlem Přerov, Za Mlýnem
2/602, další postup, tj. prodloužení lhůty k podání nabídek do 31. 7. 2006, rozšíření předmětu nájmu na celkem
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226,8 m2 a zveřejnění výběrového řízení v tisku, např.
v deníku Rovnost.
19. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy
mezi Žuráň, stavební bytové družstvo, se sídlem Zlatá
Hora 1233, Slavkov u Brna, IČ: 00050326 a Vladimírou
Šedou, trvalý pobyt Zlatá hora 1356, Slavkov u Brna,
k bytu č. 301 v domě č. p. 1501 na ulici Litavská, Slavkov u Brna.
20. RM souhlasí s navrženým zněním „Rozboru odběru tepla na Nádražní, DPS a Zlatá Hora“ a ukládá
MěÚ toto předložit na řádném zasedání ZM dne 19. 6.
2006.
21. RM doporučuje ZM zvolit následující občany
Slavkova u Brna jako soudce přísedící u Okresního soudu ve Vyškově: Mgr. Romanu Derkovou, Bc. Lenku Stránskou, Mgr. Zdeňku Zukalovou, Mgr. Pavla Noska.
RM doporučuje ZM uložit starostovi města neprodleně
o zvolených soudcích přísedících informovat Okresní
soud ve Vyškově.
22. RM schvaluje program XV. řádného zasedání
ZM dne 19. 6. 2006.
23. RM nesouhlasí s uspořádáním dalšího závodu do
vrchu ve dnech 8. a 9. 7. 2006.

Protipovodňová opatření
na toku Litavy
Městský úřad Slavkov u Brna oznamuje
občanům, že v pátek dne 23. 6. 2006 bylo
předáno staveniště akce stavby „Zkapacitnění koryta Litavy“. Tímto dnem byly zahájeny dlouho očekávané práce na ochraně města před povodněmi. Dodavatelem stavby je
společnost EKOSTAVBY BRNO, a. s., investorem stavby je Povodí Moravy s. p. Práce budou zahájeny v červenci 2006 a ukončení je plánováno na květen 2007.
Stavba bude zahájena odstraňováním křovin stromů v korytě řeky a prostoru budoucí
stavby. O dalším postupu stavby vás budeme
průběžně informovat.
Odbor životního prostředí MÚ

Mûsto nabízí nebytové prostory
Město Slavkov u Brna nabízí k pronájmu nebytové prostory
• v objektu Palackého náměstí 126, Bonaparte, Slavkov u Brna, III. NP (bývalá restaurace „Josefína“) o celkové výměře 226,80 m2
(lhůta k podání nabídek do 31. 7. 2006, zadávací podmínky na www.slavkov.cz)
• v budově „Polikliniky“, ul. Tyršova č.p.
324, Slavkov u Brna, místnost č. 224, o výměře 13,23 m2
• budově na Koláčkově náměstí č.p. 727 (bývalý Agroklas), Slavkov u Brna, místnosti –
kanceláře ve II. NP (o ploše 17 m2 a 50 m2)
a vytápěné prostory v technickém podlaží,
vhodné k využití jako archiv nebo pro skladování zboží malých rozměrů, případně po provedení změny užívání k poskytování různých služeb
• prostory kuchyně a jídelny v Domě s pečovatelskou službou, Polní 1444, Slavkov u Brna,
o celkové ploše 204,35 m2 nebo po provedení
změny užívání prostory o ploše cca 120 m2
i k jiným účelům, podle požadavků nájemce.
Podrobnější informace a další podklady lze
získat telefonicky (422 121 124) nebo osobně,
v úřední dny pondělí a středa, s možností prohlídky na místě samém, na Městskému úřadu
Slavkov u Brna, odboru bytového a tepelného
hospodářství.
Ing. Jarmila Pechová
MěÚ, odbor bytového a tepelného hospodářství
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Bezpečné cestování o dovolených
Vzhledem k tomu, že nastává doba dovolených a cestování, je třeba, abyste byli preventivně informováni o tom, jaká rizika v současné době existují na cestách a jak byste
měli správně postupovat v případě nejrůznějších druhů mimořádných událostí.
• na číslo 155 – Zdravotnická záchranná služba
Od února 2006 probíhá preventivní informač(při stavech ohrožujících život a zdraví)
ní projekt „Bezpečné cestování“. Cílem tohoto
• na číslo 158 – Policie ČR (pokud jste svědky
projektu je zvýšit informovanost občanů cestujídopravní nehody nebo spáchání trestného činu)
cích v prostředcích hromadné dopravy a propřitom uvádějte:
hloubit jejich povědomí o možných nebezpečích
• Co se stalo (popis události, její charakter, počet
a správném jednání v případě ohrožení nebo kripostižených);
zové situace.
• Kde se událost stala;
V rámci projektu jsou umístěny informační
• Kdy se událost stala (případně, že se stále
materiály na reklamní a nereklamní plochy v auděje);
tobusech, tramvajích, metru, ve vlacích a v pro• Své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte;
storách vlakových nádraží Českých drah, a. s.
• Nikdy nezavěšujte jako první. Buďte připraveni
a čekárnách městské hromadné dopravy.
poskytnout operátorům na základě jejich příJak jednat v případě ohrožení?
padných dotazů další doplňující informace
Jste-li svědkem nebo účastníkem mimořádné
o situaci. Po ukončení hovoru může být uskuudálosti, volejte tísňovou linku 112.
tečněn zpětný telefonát, který ověří pravdivost
• Zachovejte klid;
nahlášené zprávy a sníží riziko, že se jedná
• V rámci svých možností poskytněte pomoc
o „planý poplach“.
ostatním, zejména starým, nemohoucím a neCo
dělat při požáru v soupravě?
mocným lidem;
•
neprodleně
si chraňte dýchací cesty;
• Dbejte pokynů záchranářů a policistů;
•
proveďte
nutná
opatření pro záchranu ohrože• Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský žiných osob;
vot a zdraví a až potom záchrana majetku;
• uhaste požár, jestliže je to možné, nebo pro• Nepodceňujte vzniklou situaci;
veďte nutná opatření k zamezení jeho šíření;
• Varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nej•
co
nejrychleji opusťte zasažený prostor;
bližším okolí;
• při opuštění soupravy poskytněte pomoc li• Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy.
dem, kteří ji potřebují;
• postiženým poskytněte na místě mimo dosah
Linka 112
požáru okamžitou první pomoc;
V případě hrozícího nebezpečí nebo vzniku
• kontaktujte řidiče, průvodčího, případně jinémimořádné události volejte tísňovou linku 112 –
ho odpovědného pracovníka hromadné přejednotné evropské číslo tísňového volání ve
pravy a následně přivolejte hasiče, zdravotvšech členských zemích EU, propojuje základní
nickou záchrannou službu nebo volejte
složky IZS, operátoři jsou schopni odbavit tísňotísňovou linku 112.
vé hovory nejen v češtině, ale i angličtině a němV případě zasažení ohněm se chovejte dle
čině, v případě potřeby mají k dispozici softwapravidla „Zastav se, lehni si a kutálej se!“
rovou podporu i v dalších světových jazycích.
Stávající národní čísla tísňového volání zůstávaJak chránit dýchací cesty v případě
jí dále v platnosti. Proto i nadále můžete volat:
požáru nebo hustého kouře?
• na číslo 150 – Hasičský záchranný sbor ČR
Během požáru dochází k zakouření prostoru
(v případě mimořádné události, která ohrožuje
toxickými zplodinami hoření. V důsledku nazdraví a životy osob, majetek nebo životní prodýchání se těchto zplodin může člověk i umřít.
středí)

Červenec v přírodě
První prázdninový měsíc je konečně tady. Po
neobvykle tuhé zimě a chladném jaru se každý
člověk těší na slunění, koupání a ostatní příjemné aktivity spojené s létem. Tento čas „stěhování národů“ za rekreací přináší mnoha lidem problém, který můžeme nazvat „kam s ním“ – tedy
se psem, či kočkou. Ne každé rekreační zařízení ubytuje se svým klientem také psa nebo kočku. A tak se rok co rok v tuto dobu stávají psi
i kočky hosty psích hotelů v lepším případě,
v opačném případě se stávají bezdomovci svým
pánem vyhozeni z auta a ponecháni vlastnímu
osudu.
Ten, kdo se zbaví domácího zvířete tak zavrženíhodným způsobem, se dopouští přestupku
proti zákonu na ochranu zvířat proti týrání, § 4
odst. 3 písm. s), které zní: „…opustit zvíře
s úmyslem se ho zbavit nebo zvíře vyhnat“.
Stejný zákon v § 29 odst. 1 písm. c) stanoví, že
za tento druh přestupku lze uložit pokutu do
výše 20 000 Kč.
V okamžiku, kdy opuštěné domácí zvíře

opustí
silnici
(pokud přežije),
dostává se jeho
majitel do konfliktu se zákonem
o myslivosti, který v § 10 odst. 1 zakazuje vlastníkům domácích zvířat nechat je volně pobíhat
v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího. Za tento přestupek lze uložit pokutu do
výše 30 000 Kč.
Odbor životního prostředí Městského úřadu
Slavkov u Brna upozorňuje ty majitele psů, kteří dosud nechávají volně pobíhat své psy, že porušují jednak místní vyhlášku a jednak zákon
o myslivosti – paragraf dříve citovaný.
Volně žijící zvířata mají stejnou potřebu žít
v klidu a bez stresu tak jako zvířata domácí
v době vyvádění a výchovy svých mláďat dvojnásob. Procházka se psem na vodítku je příjemnou relaxací a navíc vědomí, že náš pes ničemu
neškodí, také stojí za to.
Odbor životního prostředí MÚ

Proto:
• v případě nečekané potřeby chránit si dýchací cesty (nos a ústa) použijte jakoukoliv textilii, kterou máte momentálně po ruce (složený
kapesník, šálu, svetr apod.);
• pokud možno navlhčete ji, ochrana bude
účinnější;
• pohybujte se více u země, je tam menší koncentrace zplodin;
• snažte se co nejrychleji opustit zakouřený
prostor.

Co dělat v případě nálezu
podezřelého zavazadla?
Může se stát, že v prostředku hromadné dopravy, na nádraží, čekárně nebo zastávce městské dopravy narazíte na podezřelý předmět –
zavazadlo, ke kterému se nikdo nehlásí a u kterého dojdete k názoru, že by mohl být nebezpečný. Vedle nebezpečných chemických, biologických nebo radioaktivních látek by se mohlo
jednat o tzv. nástražné výbušné systémy („profesionální“ nebo improvizované, a to jak časované nebo sestavené tak, aby vybuchly při nárazu, doteku nebo prostřednictvím rádiového
signálu). Stejně tak je možné, že – například
při stavebních pracích – narazíte na nevybuchlou munici. Jak v takové situaci postupovat?
• Pokud to je možné, zachovejte v co nejvyšší
míře klid;
• S podezřelým předmětem nehýbejte, neotvírejte ho a nedotýkejte se ho;
• Neodbornou manipulací by mohlo dojít k výbuchu, šíření nebezpečných látek nebo ke
ztrátě kriminalistických stop (otisky prstů,
stopy DNA);
• Nález podezřelého předmětu co nejdříve
oznamte průvodčímu, řidiči, případně jinému
odpovědnému pracovníku hromadné přepravy;
• V případě, že předcházející doporučení nelze
realizovat, obraťte se na tísňovou linku 112
a řiďte se pokyny operátora;
• Předmět operátorovi tísňové linky co nejlépe
popište (vzhled, nápisy, chemické značky či
číslice na obalu);
• Na podezřelý předmět upozorněte i ostatní
cestující.
Při předávání zprávy na čísla tísňového volání je nutné uvést:
• důvod volání;
• místo nálezu;
• své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte;
• po ukončení hovoru je potřeba vyčkat na
zpětný ověřovací telefonát operačního střediska.
Další informace související s tématem nálezu nebezpečných látek naleznete na
http://www.mvcr.cz/rady/nalezy_hasici.html
Marie Kučerová, kancelář tajemníka

V˘sledky voleb do poslanecké snûmovny
Parlamentu âR ve Slavkovû u Brna
Voleb se zúčastnilo 67,25 % voličů.
Výsledky:
1. ČSSD
34,41 %
2. ODS
33,77 %
3. KSČM
11,17 %
4. KDU-ČSL
9,44 %
5. SZ
6,22 %
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Svoz odpadÛ v ãervenci
a prodej známek na popelnice

Stalo se již tradicí, že se v měsíci srpnu konají ve městě a zámeckém areálu ve Slavkově
u Brna „Napoleonské dny,“ které se zde odehrávaly již za první republiky.
Podrobný programový harmonogram najdete v příštím čísle zpravodaje, nicméně už
teď vám můžeme slíbit krásný program pro
děti i dospělé. Novinkou je spolupráce s Ředitelstvím výcviku a doktrín Armády ČR, která přinese jedinečnou podívanou všem, kteří
Napoleonské dny navštíví.
Záštitu nad nimi převzal hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek.
HLAVNÍ PROGRAM:
v sobotu dvojí komponovaný pořad s napoleonskou tematikou v zámeckém parku,
který bude opět moderovaný. Poučnou formou seznámí například s vojenskou výzbrojí
a výstrojí nebo vojenskou strategií. Doplněný
bude o ukázky výcviku současné armády, která si přichystala množství překvapení a zajímavostí (např. výsadek parašutistů). Neděle
bude patřit armádě ČR a její posádkové hudbě.

Absolventský koncert
Dne 23. května se uskutečnil
v sále ZUŠ Františka France ve Slavkově u Brna koncert absolventů prvního a druhého stupně hudebního oboru. Představili se následující absolventi: Simona Kaloudová,
Veronika Michálková, Eva Hladká, Lenka Šprtová, Pavlína Dvořáková, Filip Bayer, Iveta Plavinová, Barbara Hrbáčková, Antonín Fuksa, Monika Machalová a Tomáš Moric. Jejich výborné
výkony byly odměněny zaslouženým potleskem
početného publika. S účinkujícími žáky se na pódiu současně rozloučili i jejich učitelé.
Před závěrečným blokem absolventského
koncertu předala ředitelka CK Likidis Travel
paní Eva Odehnalová sponzorský dar nejlepší
žákyni školy Markétě Šmerdové z výtvarného
oboru. Markéta obdržela poukaz na týdenní pobyt u moře.
Pozitivní reakce posluchačů nasvědčovaly
tomu, že všichni odcházeli z koncertu spokojeni a bohatší o nevšední kulturní zážitek. Absolventům přeji hodně úspěchů v osobním i profesním životě, ať jejich vzpomínky na hudbou
vyplněná léta na naší „zušce“ patří k těm nejvyhledávanějším.
M. Červinka

VEDLEJŠÍ PROGRAM:
Po celou sobotu bude možné navštívit jarmark (bude jako obvykle orientován na řemeslné výrobky). Chybět nebudou soutěže
„nejen“ pro děti o pěkné ceny, výtvarné dílny
a jiná překvapení. Na své si přijdou, jak milovníci vojenské historie, tak běžní návštěvníci a především děti.
Probíhat budou prohlídky zámku, Virtuální
bitvy 1805, podzemí a výstav.
Za celým dnem udělá tečku jednak Světelná fontána v zámeckém parku, jednak tzv.
„Císařská letní noc“, která nabízí oddych
formou poslechu hudby, tance a slosování
vstupenek o zajímavé ceny. Na celodenní program se bude vybírat vstupné (max. 35 Kč
dospělí), nicméně stejně jako vloni budou mít
děti i dospělí možnost vstupu do zámeckého areálu zdarma – pokud se zapojí do některé z vyhlášených soutěží:
• o nejdokonalejší historický kostým
• o nejkrásnější historický klobouk
• o nejzdařilejší výtvarné dílo s napoleonskou
tematikou (min. formát A3)
Všechny soutěže budou oceněny hodnotnými cenami, které vám představíme
v příštím čísle zpravodaje.
Jana Omar

Provoz městské knihovny
o prázdninách
Upozorňujeme vážené čtenáře a návštěvníky na mimořádné přerušení provozu městské knihovny v prvním prázdninovém týdnu,
tzn. od 3. do 7. července.
Po zbytek obou měsíců zůstává výpůjční
doba nezměněná, tj. v úterý, středu a pátek od
9 do 17 hod (polední pauza 11.30–12.30
hod).
Děkujeme za pochopení a těšíme se vaši
návštěvu.
Mgr. Jiří Blažek
Městská knihovna ve Slavkově u Brna
Poznámka

XIV. napoleonské dny ve Slavkovû u Brna 12. a 13. srpna

Společnost RESPONO, a. s. oznamuje občanům, že ve státní svátky – středa, čtvrtek
5. a 6. července – se uskuteční pravidelný
svoz komunálního odpadu dle svozového
plánu!
Technické služby zahájily v červnu prodej
známek na popelnice na 2. pololetí roku
2006:
Prodejní doba v červenci:
Pondělí a středa
8.00–11.30
12.30–16.30
Zaplatit poplatek je povinnost daná obecně
závaznými vyhláškami města č. 5/2005 a vyhláškou č. 6/2005. Nalepit známku na sběrnou nádobu je nutné nejpozději do 31. 7. Od
měsíce srpna společnost Respono, a.s. neoznačené nádoby nebude vyvážet. Pro nádobu
o obsahu 240 l musí být zaplaceny dva poplatky a nádoba musí být označena viditelně
dvěma známkami. Ceny svozů zůstávají stejné jako v prvním pololetí. Týdenní svoz –750
Kč, čtrnáctidenní svoz – 575 Kč, měsíční
svoz – 510 Kč.
Ing. Janeba, odbor ŽP

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 17.
července. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl
strany formátu A4. U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Vaše příspěvky zasílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě.
(red)

Zámecké
poštolky
I v letošním roce pár zámeckých poštolek vyvedl mladé. Tito dravci jsou již připraveni
ztrpčovat život všeznečišťujícím holubům.
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Informace ze Základní ‰koly Komenského námûstí

Děti školní družiny opět na výletě
Je čtvrtek 25. května a vychovatelky spolu
s dětmi obou škol navštěvujících školní družinu
vyjíždějí na poslední výlet tohoto roku, na hrad
Veveří. Již od rána se všichni moc těší. Do autobusu nastupuje přes čtyřicet dětí. Cestu nám
zpestřují vtipné komentáře pana řidiče a za chvíli už vidíme mohutný zeměpanský hrad. Z historie už o něm něco víme, protože paní vychovatelky pilně vyhledávaly informace na internetu,
který již má naše družina nově k dispozici.
Procházíme mohutnou románskou hranolovitou věží, nazývanou donjon. Je to nejstarší
část hradu. Platíme vstupné a slečna průvodkyně nás vede ke spodní části břitové věže, která
sloužila jako hladomorna. Aby v ní atmosféra
byla co nejvěrohodnější, tak nám průvodkyně
zhasíná. Nyní ale vcházíme do prvního poschodí. Dřívější přesídlení Správy lesního hospodářství a závodní školy do objetu v roce 1954 interiér hradu velice poškodily.
Můžeme vidět, že tyto dvě instituce tu odvedly opravdu devastující činnost. Původní
fresky byly přikryty omítkou a nyní se bohužel
nákladně restaurují.
Dále jsou zde obytné místnosti – přijímací
místnost, ložnice, salonky. Nábytku zde ještě
není mnoho, jedná se o navrácení mobiliáře
z různých hradů. Obrazy vypovídají o původních majitelích. Jsme seznámeni s předměty
denní potřeby. Na fotkách vidíme, jak ještě za

okupace byly interiéry nádherné. Prohlídka
končí na ochozu, ze kterého je krásný výhled na
řeku a okolní lesy. Dále přecházíme na druhé
nádvoří, kde jsou stánky s upomínkovými předměty, probíhá zde také výuka lukostřelby a točení na hrnčířském kruhu. Nyní už ale rychle
domů. Pochlubit se rodičům a sourozencům se
svými zážitky, povykládat pověst o založení
hradu, také to, že je snad na hradě ukryt poklad
– jsou to apoštolové z ryzího stříbra v životní
velikosti, které sem měli donést rytíři templářského řádu.
Je dobře, že dnes hrad spravuje Památkový
ústav v Brně a ve spolupráci s občanským
sdružením Hrad Veveří se snaží o využití
a hlavně rekonstrukci tohoto rozsáhlého hradního areálu.
D. Andrlová a děti II. odd. ŠD

Máte doma předškoláka?
V tom případě nastává důležitá etapa pro celou vaši rodinu. Dosud jste se snažili o to, aby
vaše dítě bylo schopno řešit běžné úkoly, aby si
vyhledávalo kamarády ke hrám a aby se dokázalo pokud možno o sebe samo postarat. Vstup
do první třídy přinese změny. Důležitým úkolem, jak usnadnit dítěti nástup do školy, je také
snižování jeho závislosti na dospělých a rozvíjení smyslu pro povinnost.

Den otevřených dveří
Ve čtvrtek 1. června uspořádala ZŠ Komenského „Den otevřených dveří.“ Den jako
každý jiný, až na drobné maličkosti.
Po vyučování žádné ticho, ale živo a veselo. Proč? Sportovní hala plná diváků. Rodiče,
žáci a hosté sledovali zábavný program. Ten
se nesl ve znamení tance, zpěvu a dramatu.
Představila se zda naše nejmladší děvčata ze
sportovní gymnastiky, která dosahují v soutěžích pěkných výsledků. Dále zaujala diváky
vystoupení mladších chlapců a děvčat
v country tancích. Do světa pohádek vrátila

přihlížející pohádka „O perníkové nůši“ a nechyběla ani naše děvčata ze skupiny
GLITTER STARS se svým skvělým tanečním vystoupením. V aule pak mnozí návštěvníci ocenili výstavu prací žáků keramického
kroužku. Bylo nač se dívat, neboť šlo o díla
hodné pochvaly. Nakonec nezahálely ani počítače. I ty se předvedly zájemcům v celoškolním projektu „Počítač a já.“
Takové bylo na naší škole jedno docela
všední, lehce sváteční odpoledne.
Mgr. Hana Červinková

Někteří rodiče však pociťují u svých dětí určité rezervy nebo si zkrátka nejsou jejich dostatečnou psychickou vyspělostí jisti. Proto využili příležitosti pravidelně navštěvovat
edukativně stimulační skupiny, které již druhým rokem nabízí MŠ Zvídálek ve spolupráci
se ZŠ Komenského nám.
Program byla rozvržen do 10 lekcí. Každá
měla svoji strukturu, jednotlivé činnosti se střídaly a navazovaly na sebe. Děti si upevňovaly
své znalosti o geometrických tvarech, číslicích,
procvičovaly řeč, prováděly uvolňovací cvičení
ruky jako přípravu na psaní apod.
Bojácným dětem přítomnost rodičů usnadňovala zvykat si na nové prostředí (výuka probíhala na mateřské i základní škole), na budoucí paní učitelky, na nové situace. Naopak každý
rodič tak viděl své dítě při práci, měl možnost
posoudit, jak dítě reaguje, jak se zapojuje, jak
spolupracuje s vrstevníky. Z každé lekce si
s sebou děti odnášely i „domácí úkoly“ a rodiče získali nové náměty pro práci a praktické
ukázky toho, co a jak s dítětem dělat, jak rozvíjet potřebné činnosti. Mohli si tak vytvořit reálný náhled na schopnosti svého dítěte, což jim
pomůže např. i při rozhodování o odkladu školní docházky.
Práce v těchto skupinách působí především
preventivně proti prvním školním neúspěchům
a jejich nepříjemným důsledkům na vývoj
osobnosti dítěte.
Všem předškolákům přejeme krásné slunečné prázdniny a 4. září se na všechny těšíme na
ZŠ Komenského ve Slavkově.
Mgr. Petra Vyšehradská

Zájezd do Nizozemska
Zájemci o cestování mají možnost v termínu 25.–29. 10. 2006 vycestovat s Tyršovkou na poznávací zájezd do Nizozemska.
Program: Rotterdam, Amsterdam, Naarden,
Haag, sýrové trhy v Alkmaaru, exkurze do
výrobny a brusírny diamantů.
Cena zájezdu činí 4000 Kč (jízdné, průvodce, 2 noclehy se snídaní v hotelu F1).
Přihlášky a informace na tel. čísle
776 558 980.
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Struãná historie konání letních Napoleonsk˘ch dní, pozdûji poﬁádan˘ch
k v˘roãí narození Napoleona Bonaparta 15. 8. 1769
Napoleonské kulturní akce
mají ve Slavkově u Brna
poměrně dlouhou a pestrou
historii. První zvláště významnou událostí byla Napoleonská výstava v roce 1931.
Na jaře 1930 přišli s myšlenkou kombinované napoleonské a krajinsko-hospodářské
výstavy slavkovští občané
(zejména Dr. Jaroslav Gregor,
slavkovský finanční komisař),
postupně se k tomuto projektu
připojovaly také některé osoby z okolních obcí. Ještě
v roce 1930 byl vytvořen spolek s názvem Napoleonská
výstava ve Slavkově u Brna.
Jednalo se o mimořádnou záležitost – záštitu nad
výstavou převzala československá vláda a navštívila ji řada významných osobností. Výstava
proběhla ve dnech 28. června–19. července 1931
v prostorách slavkovského zámku a navštívilo ji
celkem 71 093 návštěvníků. O výstavě psala
řada novin jako Národní osvobození, Lidové noviny, Moravská Orlice nebo Vyškovské noviny.
Humoristické listy věnovaly slavkovské výstavě
celé číslo.
Bývalí členové výstavního výboru v čele
s Dr. Jaroslavem Gregorem začali již v roce
1932 budovat Klub přátel Francie, který se dotvořil o rok později. Ještě v průběhu roku 1933
pak Klub dosáhl založení Napoleonského muzea a knihovny ve Slavkově. Klub se stal také
organizátorem Napoleonských her ve Slavkově
10. září 1933. Jednalo se o mimořádnou událost
pod patronací předních československých i zahraničních osobností (např. francouzský vyslanec v Praze Léon Noël nebo náčelník francouzské vojenské mise generál Faucher). Hrami
byly znázorněny prosincové události roku 1805
rozdělené do pěti scén. Jeviště bylo připraveno
na rozsáhlém prostranství v parku u slavkovského zámku. První „obraz“ přítomné zavedl do
večera před 2. prosincem 1805, následující scéna se věnovala bitvě a zbylé tři pak událostem
po ní – zvláště Napoleonově promluvě z balkonu slavkovského zámku a setkání u Spáleného
mlýna. Velký obdiv si získal zejména kočár císaře Františka, zapůjčený z valtického zámku.

Celý průběh her byl natáčen společností Legiafilm. Večer se konal slavnostní ohňostroj. Návštěvníci si také mohli koupit speciální příručku. Scénář sepsal opět Dr. Gregor, režie a role
Napoleona se ujal bývalý režisér Zemského divadla v Brně Otto Čermák. Účinkovalo 548
osob v historických oděvech vypůjčených
z Prahy, Paříže a Vídně. Jezdectvo měl na starosti říšský náčelník Selských jízd Dr. Jan Fulík. Mimo Selskou jízdu účinkovali i důstojníci
a vojáci československé armády a občané města. Počítalo se s účastí asi 10 000 osob, ale již
dopoledne byly vyprodány lístky. Slavkovský
kronikář pak popisuje příliv lidí v odpoledních
hodinách: „Pořadatelstvo her chtělo sice vchod
do zámecké zahrady uzavřít, ale nebylo to možné, neboť lidé, stojící u brány, nedali se odbýti.
Hlediště pak bylo lidmi v pravém slova smyslu
natřískáno.“ Celkem tak hry sledovalo přibližně
20 000 diváků. O I. napoleonských hrách se
mohli lidé dočíst např. ve Vyškovských novinách.
Na úspěšné hry roku 1933 se pokusili pořadatelé z Klubu přátel Francie navázat 16. června
1935 II. napoleonskými hrami. Konaly se opět
pod patronací předních osobností (např. ministra
zahraničí Edvarda Beneše a francouzského vyslance Emila Naggiara) v prostorách zámeckého
parku ve Slavkově u Brna za účasti asi 800 účinkujících. Program a organizace byly oproti prvním hrám Dr. Jaroslavem Gregorem částečně
přepracovány a rozšířeny. O hrách byli občané

pravidelně informováni tiskem
– např. Národní osvobození,
Národní politika.
Tyto akce patřily k nejprestižnějším a nejúspěšnějším napoleonským slavnostem v období tzv. první Československé
republiky. Mimo ně se konalo
ještě několik drobnějších programů. Mezi ně patřily např.
Napoleonské slavnosti v Brně
10. května–28. června 1936.
Součástí bylo promítání filmu
o II. napoleonských hrách
a otevření výstavy Po stopách
bitvy u Slavkova na slavkovském zámku (9. a 10. 5. 1936),
otevření „Napoleonovy světnice“ na Staré poště (10. 5. 1936), vzpomínkové
slavnosti na Santonu a u Spáleného mlýna (24. 5.
1936) a exkurze po bojišti. Před a v průběhu II.
světové války veškeré aktivity, které se týkaly
napoleonského tématu, utichly.
(pokračování příště)
PhDr. Vladimíra Zichová
Mgr. Martin Rája
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Úspěšná Pythagoriáda
Koncem měsíce května proběhlo okresní
kolo matematické soutěže Pythagoriáda 6. a 7.
tříd ZŠ a víceletých gymnázií. V 7. třídách soutěžilo 34 žáků ze 13 škol. Příklady byly náročné, a proto byli vyhlášeni pouze 4 úspěšní řešitelé (správně vyřešena alespoň polovina
úkolů). O to více nás těší skutečnost, že o první místo se dělí žáci ZŠ Komenského nám.:
Martin Knotek a Honza Kordiovský. A že oba
tito žáci mají „matematické buňky“ svědčí skutečnost, že v dubnu oba jmenovaní získali
v okresním kole matematické olympiády ve
Vyškově 2. a 3. místo.
Tito žáci však mají zdatné nástupce v 6. ročníku, Martin Čech získal 5. místo a Kateřina
Lónová spolu s Jakubem Chumchálem 6. místo v okresním kole Pythagoriády.
Všem úspěšným „matematikům“ blahopřejeme a věříme, že v dalších letech své úspěchy
rozšíří.
Mgr. Eva Hudcová

Sportovní den na slavkovském koupališti
První letní den 21. června byl ve znamení
sportovního utkání mezi žáky 2. stupně obou
slavkovských škol a chlapců družebního města
Horn. Tato soupeření se odehrávají tradičně na
konci školního roku a cenou pro vítěze je pohár
od starosty města. Letošní akce probíhala na
slavkovském koupališti a soutěžilo se v mnoha
netradičních vodních disciplínách – převozník,
živá voda, most přes řeku, lovení perel, komín
a živé bójky. Největší legraci zažili soutěžící
i diváci při hře „Most přes řeku“, při níž členové družstev přecházeli vodu po pěnových deskách. Kromě hrátek ve vodě se děti utkaly i na
suchu – v přehazované na slepo a beachvolleyballu. Po lítém boji lesklou trofej přebrali od
starosty hoši z Hornu.
S. Filipová
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Dětský den na nádvoří zámku
a v Pohádkovém podzemí

Poznávací a ozdravn˘ zájezd
Na konci května se uskutečnil desetidenní
poznávací zájezd žáků 8. tříd ZŠ Komenského
náměstí do Itálie na poloostrov Gargano. Cílem bylo poznání historických měst v jižní Itálii, malého státu San Marino, přírodní rezervace Foreste Umbra, koupání v moři a rekreace
na mořské pláži v Garganu. Technickou část
zájezdu nám velice pěkně připravila paní
Mgr. Yvona Jandlová. Desetidenní pobyt proběhl bez závad a větších problémů. Všichni
účastníci byli spokojeni a poznávací zájezd se
jim velice líbil. Velice se těšíme na další poznávací zájezd v příštím školním roce.
PaedDr. Miloslav Budinský

Ve čtvrtek 1. června (při
příležitosti Mezinárodního
dne dětí) ožilo zámecké nádvoří čilým řemeslnickým
ruchem. Poprvé se na zámku
představili mladí studenti ze
Středního odborného učiliště
uměleckých řemesel v Brně
– konkrétně umělečtí keramici s modelováním z hlíny
a točením na kruhu, umělečtí
kováři s ukázkou kovářského
řemesla, umělečtí truhláři s vyřezáváním nebo
klasičtí truhláři s ukázkami práce na soustruhu
a řezáním dřeva a také aranžérky ze Střední zahradnické školy v Brně s vázáním květinových
vazeb. Děti si mohly většinu ukázek vlastnoručně vyzkoušet, k dispozici byla také velká skládačka puzzle a tři páry chůd. V samotném podzemí byly kromě stálé expozice Z historie

města a jeho řemesel a „oživené“ mučírny nainstalovány nejznámější pohádkové figury – např.
Sněhurka s trpaslíky, Červená karkulka, Zlatovláska, Šíleně smutná princezna, král, princ, čarodějnice, čert, vodník a další.
Pohádkové podzemí navštívila Kateřina Nedoklanová z Bučovic s dětmi, která považuje
výklad kostýmovaného průvodce i doprovodný
program šermířů za „skvělé a velmi zajímavé
zpestření“. Rodina paní Nedoklanové přijela do
Slavkova na výlet a kromě podzemí navštívila
také výstavu Krtek dětem, která se rovněž velmi líbila.
Věříme, že stejně spokojeně odcházela většina z dalších 340 návštěvníků, kteří si podzemí
toho dne prohlédli. Celkově zámek ve čtvrtek 1.
6. navštívilo 914 osob, což je denní rekord za
posledních několik let.
Mgr. Petr Lukas
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Milá návštěva
Dne 5. června si naši školu přišla prohlédnout výprava asi 40 návštěvníků ze Skotska – školaček z různých gymnastických oddílů v doprovodu několika učitelů a rodičů. Nejvíce je
upoutala výstava keramických výrobků našich žáků. V gymnastickém sále si pak výborně rozuměly s našimi žákyněmi. Zatímco venku zuřila jarní bouřka, děvčata ze Skotska a z Moravy obdivně tleskala vrcholným číslům z vystoupení všech jejich i našich oddílů.
EP

Grand Prix d’Austerlitz – svátek pétanque 29. ãervence
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, 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.

„Slavkov dříve a dnes“
Výstava fotografií a pohlednic
Vernisáž výstavy fotografií a pohlednic
„Slavkov dříve a dnes“, se uskuteční v sobotu 1. 7. v 15.30 v Divadelním sále zámku
a seznámí s méně známými fotografiemi města ze sbírek Historického muzea stejně jako
soukromých majitelů. Děkujeme všem slavkovským občanům za aktivní spolupráci a zapojení se do výstavy.
PhDr. Vladimíra Zichová
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Grand Prix d’Austerlitz je jedním z největších turnajů v pétanque v ČR a střední Evropě
vůbec. Zakladatelem tohoto turnaje je Česká
asociace pétanque klubů (ČAPEK), která již
v roce 1996 využila krásné prostředí slavkovského zámku k založení významné pétanquové tradice. Od roku 1999 v tuto akci pořádá
místní klub PC Austerlitz 1805.
Spojení hry a Slavkova není
náhodné. Spojení francouzské
národní hry s místem nejslavnější bitvy francouzských vojsk je
symbolické a zároveň přirozené.
Jen ty současné bitvy na turnaji
přináší hlavně radost ze hry, která je určena pro každého od dětských do seniorských let. Principem hry je přiblížit ocelové
koule o váze cca 700 g blíže
k cíli (tzv. košonku) než soupeř.
Hraje se nejčastěji ve trojicích
na parkových cestičkách. Zá-

mecký park je tak optimálním zázemím pro
hru a zároveň příjemnou kulisou pro hráče
i pro diváky.
Slavkovský turnaj je mezi hráči velmi ceněn, a tak zde můžeme vidět při hře celou špičku českého pétanque. Mezi 250 hráči je i řada
cizinců především z Polska, Slovenska, Maďarska, ale i Rakouska, Francie,
Belgie a dalších zemí. Příznivci
hry zde můžou sledovat krásné
zápasy na špičkové úrovni. Při
pétanque však často nejde o body
do žebříčku (je veden asociací
jako např. u tenisu). Pétanque
hraje většina hráčů pro jeho dostupnost a hlavně přátelskou atmosféru, která je pro něj stejně
důležitá jako hra samotná.
Letošní ročník se uskuteční
v sobotu 29. července 2006 v horním parteru zámeckého parku.
Josef Dvořák, PC Austerlitz 1805
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Rekordní návštěvnost zámku

Počet návštěvníků
březen
duben
květen

2005
125
2 021
4 870

2006
236
5 606
7 404

Nárůst v roce 2006

6/2006

Ještě před začátkem sezony dosáhlo Historické muzeum rekordního růstu v několika ukazatelích, z nichž pro vás vybírám ty, které se týkají
návštěvnosti zámku a jeho četných výstav.
Celková návštěvnost zámku vykazuje stabilní
růst: v březnu o 189 %, duben tvoří proti roku
předchozímu nárůst o 277 % a květen o 152 %.
A nyní, v polovině června, je číslo vyšší o více
než 2 tisíce návštěvníků (viz graf a tabulka vlevo).
Příčiny jsou v cílené (cílevědomé) dlouhodobé spolupráci s cílovými skupinami, zaměřenými na organizovanou turistiku. Výsledky v této
oblasti se většinou neprojeví dřív než za 1,5 roku
při současném naplnění dalších podmínek (infrastruktura, logistika, propagace, katalogy, zázemí
a služby na místě apod.).
Výborné výsledky má HM i v pronájmech
zámku společnostem působícím v soukromém
sektoru a stabilní je každý rok i růst svatebních
obřadů. Rozšířili jsme prostory pro oddávání
o Divadelní sál a stále větší zájem je rovněž
o sňatky v zahradě. Tato vyšší četnost svateb by
nicméně nebyla možná bez vstřícného přístupu
matriky ve Slavkově.
Věřím, že i ti z vás, kteří ještě neviděli některé z novinek, si najdou o prázdninách cestu na
zámek – například při některé ze speciálních
prohlídek.
Jana Omar

189 %
277 %
152 %

Z operety do operety
V sobotu 22. července v 17 h se uskuteční další z hudebních „bonbonků“ – galakoncert orchestru Johanna Strausse – Die flotten Geister
Wien Coburg s dirigentem H. Stählim. „Zlatým
hřebem“ tohoto koncertu nazvaného Z operety do
operety (např. Cikánský baron, Hraběnka Marica,
Netopýr, Země úsměvů ad.) plného známých melodií Strausse, Lehara, Komzaka, Kalmana a dalších hudebních skladatelů bude sólista Slovenského národního divadla – tenor Miroslav Dvorský.
Orchestr Die flotten Geister začíná od roku
1998 působit v německém městě Coburg pod
uměleckým vedením dirigenta Zemského divadla
Coburg panem Hansem Stählim. Repertoár orchestru je tvořen zejména taneční hudbou vídeňských skladatelů jako byli Josef Strauss, Johann
Strauss, Johann Schrammel, Fritz Kreisler tzv.
„Vídeňský programový blok“. Název orchestru
„Die flotten Geister „čilé duše“ je převzatý od postavy Barinkay z operety Cikánský baron. Pan
Hans Stähli vedle dirigování je též excelentním
skladatelem. Jeho zvláštní cítění se projevuje
v úpravách skladeb pro orchestr v unikátním a originálním zvuku tehdejší doby. Takže máme možnost slyšet absolutně čistý skladatelův záměr, a to
nejen ve skladbách J. Strausse. Die flotten Geister
se těší oblibě nejen u publika německého a rakouského, ale koncertuje po celém světe s repertoárem od Lehára po Gershwina a se sólisty zvučných jmen jako Peter a Miroslav Dvorský,
A. Reimondin aj. Pro zajímavost pan H. Stähli se
narodil ve Švýcarsku a vystudoval v Bernu Hudební konzervatoř a vysokou školu. Obdržel diplom jako dirigent orchestru, skladatel a aranžér
pro komorní hudbu.
U kolébky Die flotten Geister stál též přítel
pana dirigenta, koncertní mistr coburského Zemského divadla, Jiří Preisinger (od roku 1976). Oba
dva se shodli ve svém zapálení pro tento žánr

a vznikla velmi plodná a úspěšná spolupráce. Pro
zajímavost se též zúčastnili festivalu na Kanárských ostrovech, kde bylo složení orchestru Die
flotten Geister doplněno o neobvyklý nástroj komorního orchestru – o cimbál.
Jiří Preisinger je nejenom uměleckým vedoucím orchestru, ale hlavně houslovým virtuosem,
sólistou orchestru. Jsou uváděny skladby hlavně
českých komponistů jako byli Labicky, Komzák,
Fučík, Drdla aj.
Vraťme se ještě na chvíli do Coburgu. Proč
vlastně Johann Strauss a jeho hudba? Málokdo ví,
že J. Strauss prožil dlouhou dobu v německém Coburgu a bylo mu též uděleno německé občanství,
které měl až do své smrti. O jeho vztahu ke Coburgu by se ještě dalo hodně povídat. Tato všechna fakta podpořila myšlenku, založení Německé
společnosti Johann Strauss v Coburgu, podle vzoru Rakouské společnosti ve Vídni. Jelikož je Jiří
Preisinger jedním ze zakládajících členů Německé
společnosti, po čase při hudebních aktivitách u nás
dal podnět a za podpory českých přátel a vlivu
z Rakouska vznikla Česká společnost Johanna
Strausse na zámku ve Slavkově. Čestným hostem
ve Slavkově je téměř každým rokem Dr. Eduard
Strauss, poslední potomek rodu Straussů z Vídně.
Koho by snad zajímalo dozvědět se více o Johannu Straussovi a jeho současnících, o společnostech
J. Strausse v jiných státech, jako např. Švédsku,
Anglii, ale i Japonsku, seznámit se osobně s jejich
členy, přijďte mezi nás, jste všichni srdečně zváni.
Jako každým rokem, tak i letos pořádáme za
laskavé pomoci vedení zámku Slavkov, letní galakoncert orchestru Die flotten Geister se sólisty slovenským tenorem Miroslavem Dvorským, českou
sopranistkou Luise Albrechtovou, Jiřím Preisingerem a Hansem Stählim z Německa.
Těšíme se s vámi 22. července v 17 hod.
Věra Chalupecká

Miroslav Dvorský

Luisa Albrechtová

Die flotten Geister
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Živé obrazy z historie
zámku a města
V sobotu 8. července zveme všechny občany na nádvoří zámku, kde se v průběhu dne
uskuteční Živé obrazy z historie zámku
a města (10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00),
jejichž součástí bude i jarmark (9.00 až
15.00). Vstup volný.
Na stejný den jsme navíc připravili komentované prohlídky zámeckého parku a skleníku (10.30, 13.30, 15.30) – vstupné
60/50/40 Kč a oživené prohlídky podzemí
se svícemi a loučemi (18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00) – mimo jiné se
můžete těšit na renesančního alchymistu
a živo bude také v mučírně. Vstupné na prohlídku bude činit 80/60/45 Kč.

Slavnostní vyřazení absolventů Vojenské akademie ve Vyškově na slavkovském zámku se stalo tradicí. Jeho součástí bylo i ocenění a medaile za zásluhy Vojenské akademie, které obdržel starosta města Mgr. Petr Kostík a ředitelka HM Mgr. Jana Omar v rámci aktivní spolupráce, která se rok od roku rozšiřuje.

Výprava za sibiřskými mamuty
Přednáška o cestě po východní Sibiři

Poděkování
Děkujeme všem, kteří nám pomohli uskutečnit Babské hody.
Za všechny stárky Marie Kostíková

si mÛÏete pﬁeãíst na internetu:

www.bmtypo.cz

V úterý 30. května 2006 se konala v prostorách Divadelního sálu slavkovského zámku další
z cyklu přednášek pořádaných Historickým muzeem. Tentokrát o svých zážitcích hovořil
Mgr. Boris Vlach, profesor na Gymnáziu Bučovice. Prostřednictvím mnoha fotografií přiblížil
posluchačům nelehký život obyvatel povodí řeky
Kolymy a krásu tamní krajiny. Vylíčil své vzpomínky na sjíždění řeky Berezovky, která je jedním z četných přítoků Kolymy. Skupina českých
cestovatelů se spolu s místními průvodci během
několika dní sibiřského „léta“ prokousávala desítkami kilometrů odlehlých liduprázdných oblastí a živila lovem divokých živočichů. Tento region je ovšem mimořádně zajímavý zejména
svými prehistorickými nálezy. V hlubinách permafrostu (věčně zmrzlé půdy) zde jsou uchovány unikátní živočichové dávné minulosti. Z těch
nejznámějších to jsou mamuti, které se již podařilo několikrát zachránit v celistvosti pro přední
muzea. Také českým cestovatelům se poštěstilo

objevit části těl těchto obrovitých živočichů
a účastníci přednášky tak mohli zhlédnout snímky mamutích klů a kostí. Na závěr bylo možné si
prohlédnout některé artefakty, které byly přivezeny do České republiky.
Přednáška se setkala s velkým zájmem veřejnosti a Divadelní sál se zaplnil 86 zájemci o toto
téma nejen ze Slavkova, ale i z Rousínova, Bučovic, Dražovic apod. „Měl jsem trochu obavy,
zda vybrané téma přiláká dostatek posluchačů.
Ale pohled do plného sálu mi rozechvěl na chviličku hlas. Děkuji všem, návštěvníkům i organizátorům,“ sdělil nám po přednášce Mgr. Vlach.
Jeho výklad byl po zásluze odměněn dlouhým
potleskem. V budoucnu se můžeme těšit na podobné povídání o některé z dalších cest
Mgr. Vlacha.
Zeptali jsme se některých návštěvníků, co je
přivedlo na přednášku. „Jednak to bylo téma
přednášky, byť jsem o Sibiři viděla nějaké dokumenty v televizi, které ale nejsou tak bezprostřední. A pak také osoba pana profesora, který
byl ještě nedávno mým třídním učitelem,“ řekla
nám čerstvá maturantka Květa Dofková z Letonic. Za zapůjčení projekční techniky velmi děkujeme Základní škole Tyršova.
Příští přednášku povede v září Mgr. Radka
Miltová, Ph.D.: Andreas Lanzani a jeho fresky
přímo pod originály na slavkovském zámku.
Přesný termín bude oznámen ve zpravodaji, na
plakátech i na internetu. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
Mgr. Martin Rája, HM ve Slavkově u Brna

5/2006
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RODINNÁ OZNÁMENÍ

Opustili nás
František Loos (77)
Alžběta Svobodová (100)
Jindřiška Mezníková (74)
Bohumil Břeň (70)

Blahopřání
Dne 1. července 2006 se dožívá 80 let
naše milovaná maminka, babička a prababička, paní

5. 6.
12. 6.
18. 6.
22. 6.

VERONA OSLÍKOVÁ

INZERCE

Hodně zdraví, pohody a stálý životní optimismus
přejí dcery s rodinami a pravnuk Vojtíšek.
Blahopřání
Dne 6. července 2006 se dožívá významného
životního jubilea 70 let pan

OLDŘICH NOVOTNÝ
Všechno nejlepší do dalších let, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
přejí manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Dne 7. července 2006 by můj drahý manžel, pan

JAROSLAV HORÁČEK
oslavil 70. narozeniny
S láskou a úctou k Tvým 70. narozeninám bychom Ti rádi kytici
a gratulaci dali, ale osud chtěl, abychom jen vzpomínali.
S bolestí v srdci a láskou stále vzpomíná manželka Milada,
švagr s manželkou, bratr s rodinou a veškeré příbuzenstvo i kamarádi.
Vzpomínka
Dne 9. července vzpomeneme 4. výročí,
kdy nás navždy opustil pan

ZDENĚK TRÁVNÍČEK
Dne 7. června by se dožil 74 let.
S láskou stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.
Vzpomínka
Dne 12. července 2006 by se dožil 75 let pan

ZDENĚK ANDRLA
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají manželka, syn Eduard s manželkou, Vendulka, Ediček.

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

NùMECKO za poznáním a relaxací

Úspû‰ná sezona slavkovsk˘ch stolních tenistÛ
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Slavkov u Brna v sestavě Hejdůšek, Frimmer, Košťál a Červinka v sezoně 2005/2006 jednoznačně s plným bodovým
ziskem vyhrál Okresní soutěž I. a postoupil tak do okresního přeboru.
Trvalým problémem oddílu však zůstává malá členská základna. Rádi
bychom ji rozšířili o perspektivní hráče, kteří mají o stolní tenis skutečný
zájem. Přijďte se na nás podívat, jak trénujeme (od září každé pondělí
a čtvrtek 18–19 h v tělocvičně ZŠ Tyršova), kde získáte bližší informace.
Konečná tabulka OS I. 2005/06:
1. SLAVKOV U BRNA
22
22
0
0
2. Drnovice B
22
16
1
5
3. Bučovice A
22
14
2
6
4. Orlovice A
22
13
1
8
5. Vážany n. L.
22
11
2
9
6. Hlubočany C
22
11
1
10
7. Rousínovec B
22
11
1
10
8. Nevojice A
22
9
1
12
9. Královopolské Vážany
22
8
2
12
10. Hrušky A
22
5
4
13
11. Bučovice B
22
3
2
17
12. Moravské Prusy C
22
0
1
21
Za oddíl stolního tenisu

NOVÁ SLUŽBA – nové lidi, region jižní Morava. Zn.: HPP+VPP. Tel. 603 792 179.
KOUPÍM RD se zahradou v okolí Slavkova
v ceně do 1,5 mil. Kč. Tel.: 602 521 766.
POTŘEBUJETE VOZÍK písku, štěrku, oblázků? Rádi Vám ho dovezeme. Tel.:
606 317 530 – Michal Vaněk.
VYMĚNÍM DB Zlatá Hora 2+1 za 3+1 v OV
s doplatkem nebo koupím. Tel.: 776 288 857.
PRODÁM stavební místo na garáž na Zlaté
Hoře. Tel. 777 727 580.
KDO JEZDÍ ráno ze Slavkova do Bučovic
mezi 5–6.45 h a zpět a má volné místo
v autě? Tel.: 544 221 721.
PRODÁM 2x mrazicí a 1x chladicí box. Za
3 ks sleva. Tel. 604 994 476.
PRODEJ kreditních karet VISA. Velmi dobré
podmínky. Tel. 603 792 179.
SLEVA NA ŽALUZIE a sítě proti hmyzu na
plastová a eurookna. Tel. 604 863 437, 544
220 577, Slavkov u Brna, ČsČk 972.
PŘIJMU spolupracovníka do kanceláře, zaškolení, vyšší příjmy. Tel.: 774 161 908.
PRODÁM POČÍTAČ PowerMacintosh G4,
OS X, 867 MHz, 1 GB RAM, vypalovačka
Combo, HD 140 GB, monitor 19" iiyama.
Cena 16 000 Kč. Při rychlém jednání sleva
1000 Kč. Tel.: 604 706 900.
PRODÁM bezpečnostní dveře 80 cm L (světlý buk) i s kováním. Krátce používané - sleva.
Cena 9000 Kč.
ZDARMA
Prodáme Váš byt, RD v Blansku a okolí.
REAL SPEKTRUM BYTY
800 555 165, 542 210 073
724 245 085, 602 345 084.
KOUPÍM byt na Polní nebo domek ve Slavkově. Tel.: 728 520 458.
PRODÁM GARÁŽ na Zlaté Hoře. Cena
120 000 Kč. Tel. 777 577 990, 777 197 184.
NABÍZÍM PRONÁJEM nových prostor k podnikání na Brněnské 642 (nad prodejnou Zdeňka). Konečné staveb. úpravy dle vašich požadavků. Tel.: 604 170 881, 517 374 306 (večer)

302: 94
66
255:141
55
244:152
52
207:189
49
215:181
46
205:191
45
189:207
45
174:222
41
172:224
40
162:234
36
150:249
30
100:296
23
Ján FRIMMER

DráÏìany–Postupim–Berlín–Mí‰eÀ–tropické ostrovy–aquapark Tropicana 26.–29. ﬁíjna 2006
26. 10. (ãtvrtek) 5.00 - odjezd ze Slavkova
11.00 pﬁíjezd do DráÏìan – okruÏní jízda s prohlídkou
památek Starého mûsta; 17.00 odjezd na ubytování Jugendherberge-Köeriser See + veãeﬁe
27. 10. (pátek) Odjezd do Berlína, okruÏní jízda mûstem. Návrat na ubytování + veãeﬁe.
28. 10. (sobota) Odjezd do Postupimi, park Sans-souci a zámeãek Cecilienhof. Aquapark Tropicana s dokonalou iluzí tropÛ. Návrat na ubytování + veãeﬁe.
29.10. (nedûle) Odjezd do Mí‰nû, prohlídka mûsta,
které proslulo v˘robou porcelánu, odjezd do âR. Pﬁedpokládan˘ pﬁíjezd do Slavkova ve 20.00 h.
Ubytování: 3x nocleh – Jugendherberge 1. kategorie
Köriser See ve 2–6 lÛÏkov˘ch pokojích se sprchou + sociálním zaﬁízením. Stravování: 3x snídanû , 3x veãeﬁe.
Doprava: luxusní bus + WC, klimatizace, video, s moÏností obãerstvení. Poji‰tûní: poji‰tûní léãebn˘ch v˘loh
= 56 Kã, poji‰tûní storna = 48 Kã, komplexní poji‰tûní =
104 Kã. Cena: 4800 Kã
BliÏ‰í informace: CK Antea, tel. 544 221 558
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Zámecká kapela ve Slawkowě
Zámecká kapela se po čtyřech letech vrátila
do polského spřáteleného města Slawkowa. Letošní oslavy města – Dny Slawkowa – připomínaly 720. výročí jeho založení. Slavkovská dechovka vystoupila během víkendu několikrát.
První tóny české dechovky zazněly téměř
hned po příjezdu našeho autobusu – při průvodu
městem od radnice k místnímu kulturnímu
domu. V pátečním podvečerním programu zazněly moravské a české lidové písně, které publikum ocenilo bouřlivým potleskem.
Sobotu nám zpříjemnil dopolední výlet do nedalekého Krakowa, kde jsme se seznámili s bohatou historií města i hradu Wawelu. Odpolední
program potěšil posluchače moravskými lidovkami i dalšími skladbami – doprovodili jsme taneční vystoupení slavkovských žen, na závěr zaznělo Kmochovo pásmo pochodu s melodiemi
českých lidovek. Toto pásmo obohatilo vystoupení pěveckého sboru Gloria. Kromě slavkovské
Zámecké kapely zde účinkovalo několik dalších
dechových orchestrů ze Slawkowa a okolí.
Všechny hudební výkony byly oceněny nadšeným potleskem slawkowského publika.
Večer jsme se sešli s polskými hudebníky

u společného stolu, zazpívali si naše i polské písně a povykládali o hudebním životě v Polsku i na
Moravě.
Děkujeme tímto vedení města za organizaci
zájezdu a hlavně všem Slawkowákům, kteří nás
dobře a bohatě pohostili. Zvláštní poděkování
patří Miroslavu Červinkovi – pod jeho taktovkou se uskutečnila úspěšná příprava i samotné
účinkování našeho souboru. Těšíme se na další
spolupráci mezi městy Slavkov u Brna a Slawkow.
Dalibor Šícha, Hynek Charvat

Turné sboru Gloria do Polska
Zrána náš autobus opustil slavkovské náměstí
na jižní Moravě, aby ve tři hodiny v pátek 9. červena 2006 přibyl do Slawkowa, skrytého za hradbou Karpat v přírodním parku „Dolina Białej Przemszy“. Už dlouho předtím než turné započalo,
jsem se na něho těšil. Je jedním z vyvrcholení
mého působení ve smíšeném sboru „Gloria“.
S krajinou, do níž jsme mířili, mě pojily dávné
vzpomínky. V okolí nedalekého Krakowa jsem
coby začínající bryolog sbíral mechy v „Lase

Podûkování z druÏebního mûsta polského Slawkowa
Ve dnech 10. a 11. června 2006 se konaly v našem polském družebním městě „Dny Slavkowa“
na počest 720. výročí založení města a 100. výročí hasičské hudby. Představitelé města i prostí
občané nás požádali o upřímné poděkování za
aktivní účast našich kolektivů v programu oslav,
a to pěveckému sboru GLORIA pod vedením
p. Dr. Petra Hlaváčka, Zámecké kapele pod vedením p. Milana Hrazdílka a p. Miroslava Červinky
a taneční skupině žen pod vedením Mgr. Marie
Kostíkové za velmi pěkné a hodnotné vystoupení. Vysoce bylo hodnoceno vystoupení pěveckého souboru GLORIA v neděli dopoledne na
vlastním koncertu v místním kostele. Překrásná
akustika a vynikající pěvecký přednes byl velkým uměleckým zážitkem. Všechna vystoupení
Zámecké kapely společně s taneční skupinou žen
přinesla vždy radost a veselí. Vysoká umělecká

úroveň všech vystoupení jmenovaných kolektivů
byla oceněna diplomy zastupitelstva družebního
města. Návštěvy v našem družebním městě se zúčastnili kromě oficiálních představitelů našeho
města i členky organizace Klubu žen a zástupci
Mysliveckého sdružení. Celkem se zájezdu
účastnilo 62 Slavkovanů. Přátelská atmosféra
byla při společných setkáních vyjadřována zpěvem a upřímnými stisky rukou.
Jsme nesmírně rádi, že jsme mohli naší návštěvou a aktivním vystoupením jmenovaných
skupin přispět k dobré pohodě oslava k vyjádření upřímného přátelství, což je zřejmé na přiložených fotografiích.
Rada našeho města se připojuje k poděkování
polských přátel za příkladnou reprezentaci našeho města, a to všem učinkujícím i zástupcům
společenských organizací.
Polská sekce

wołskim“, nedaleko „pahorku Pilsudskogo“, který jsme druhý den ráno mohli pozorovat z nádvoří starobylého „Wawelu“. Také „Sukenice“ z obrovského „ryneku Głownego“ jsem si dobře
pamatoval. Pravou turistickou tvář nejvýznačnějšího polského královského města jsem měl ale
možnost poznat až při zítřejší dopolední exkurzi.
S úderem čtvrté jsme už mohli sledovat slavnostní krojovaný průvod, v němž mládež představovala tradiční slawkowská řemesla, počínaje
hutníky a konče pekaři. Škoda, že jsme si ho
v silném dešti nemohli lépe vychutnat.
O zdejší historii i současnosti nás poučilo slavnostní zasedání městského zastupitelstva. Upoutala inscenovaná pověst o vzniku města a jeho
názvu. Slavkov u Brna zde reprezentoval pan
starosta Petr Kostík a později i dechová kapela.
Po večeři celá naše výprava postupně usínala
v asi 10 km vzdáleném hotelu „Cabala“. Po návratu z Krakova se už připravoval odpolední
koncert, kde si mezi dalšími orchestry zazpíval
také smíšený sbor „Gloria“. Nejdřív spolu s dechovkou a později i samostatně pod vedení sbormistra Petra Hlaváčka. Večer jsme mohli povečeřet ve školním středisku na Niwie ležícímu
poblíž lužního lesa zvaného „Białe Bagno“.
Hlavní úkol sboru nastal při slavnostní bohoslužbě v místním kostele v neděli ráno. Ze zdejšího kůru zazněla v našem podání např. skladba
Waclawa z Szamotul „Błogosławiony człowiek“.
Domů jsme se vraceli unaveni, ale s pocitem poctivě vykonaného díla.
RNDr. Ivan Novotný
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Práce na zahradû v ãervenci – choroby a ‰kÛdci
Pranostika: Když na Navštívení Pany Marie
(2. 7.) prší, čtyřicet dní se voda vrší.
Letní počasí v červenci nás láká na dovolenou
a na koupaliště se osvěžit. Zahrada nás však i nadále potřebuje, a proto nesmíme zapomenout na
vydatnou závlahu, na kterou stromy reagují výrazně vyššími výnosy. Pokud také provedeme
probírku při které přednostně odstraníme poškozené nebo znetvořené plody, sníží se sice počet
plodů, ale zvýší se jejich velikost, vybarvení
a zlepší se jejich zdravotní stav.
V červenci již sklízíme rybíz, angrešt, maliny
a dokončíme sklizeň jahod. Češeme pozdní odrůdy třešní (chrupky), višně, meruňky, broskve
a ve druhé polovině měsíce letní odrůdy jablek
a hrušek. Začínáme též sklizeň slív, pološvestek
a švestek. Těšíme se z vlastní úrody velmi raných brambor.
Odrůdy jabloní náchylné k hořké pihovitosti
čili fyziologické skvrnitosti plodů (Coxova reneta, Dukát, Clivie, Lord Lambourne, Vanda)
ošetříme přípravkem KALKOSOL 0,5–1% na
list. Jde o chlorid vápenatý. Lze použít i LEDEK
VÁPENATÝ (nikoli ledek amonný s vápencem).
Odstraňujeme konkurenční letorosty a vlky,
pokud jsou letorosty ještě měkké a nezdřevnatělé. Dají se dobře vytrhávat. Takto odstraníme
i velkou část spících oček na letorostech, takže
se později tvoří méně nežádoucích a nepotřebných vlků. Až ve druhé polovině měsíce, s ohledem na jednotlivé odrůdy, obvykle po ukončení
růstu krátkých letorostů, zahájíme pozdně letní
řez jabloní a hrušní jako doplněk k základnímu

zimnímu řezu. Odstraňujeme zahušťující obrost
a prosvětlíme koruny stromů pro lepší vyzrávání
a vybarvování plodů.
Puchrovitost slivoně (taphrina pruni)
V současné době se množí dotazy co se to
děje se švestkami? Tady je odpověď: V letošním
chladném a deštivém počasí došlo krátce po odkvětu k nápadnému zvětšování a prodlužování
napadených plodů puchrovitostí. Postižené plody jsou často ohnuté nebo nepravidelně zakřivené, rostou rychleji než zdravá plody a dorůstají
často až do 7 cm. U postižených plodů se nevytváří pecky. Později se povrch plodů pokrývá bílým až šedobílým povlakem. Povlak tvoří vřecka, v nichž se diferencují askospory. Askospory
klíčí v pučivé podhoubí, na němž se vytváří blanospory. Plody postupně hnědnou a zasychávají,
část plodů opadává, část zůstává na stromech až
do jara příštího roku a jsou ložiskem dalšího rozšiřování puchrovitosti. Blanospory přezimují též
v korunách na větvičkách stromů. Náchylné jsou
především Domácí velkoplodá, Čačanská lepotica, Čačanská najbolja. Jaká je možná ochrana?
V současné době je nutno urychleně odstranit
a sebrat napadené plody a ty zlikvidovat (spálit).
V příštím roce na začátku rašení provést pečlivou ochranu KOPRIKOLEM 50 0,6 % nebo
CHAMPIONEM WP 0,6 %. Pokud trvá deštivé
a chladné počasí jako letos, ošetření opakujeme
v období těsně před květem. Další možnost je
nevysazovat tyto náchylné odrůdy.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje za
ZO-ČZS Slavkov u Brna
Vladimír Luža

Vážení přátelé dobrého folku a country!
Historické muzeum ve Slavkově u Brna pro
kou – Rovnou, jo tady rovnou, Když náš táta
vás chystá další v pořadí již 8. ročník festivalu
hrál, El Paso, Červená řeka a řada jiných, ke
Folk a country na zámku. Jak se stalo již tradikterým napsal spoustu textů jediný hrající pací, tento festival proběhne dne 4. srpna od 19 h
mětník slavných let Greenhornů, Honza Vyčína zámeckém nádvoří a vystoupí na
tal. Předpokládám, že některé z nich
něm tyto skupiny a sólisté:
na našem festivalu zazní
Od 19 h přední česká blua osobně se na ně již těším.
egrassová kapela Vabank
Současná sestava GreenUnit z Prahy. Skupina
hornů je následující:
vznikla v roce 1988
David Babka – pedal
a za dobu své existence
steel kytara, Milan
prošla celou řadou perČerný – baskytara, Petr
sonálních změn, které
Kocman – kytara, zpěv,
vždy výrazně ovlivnily
foukací harmonika, Jiří
celkový zvuk kapely i výběr
Panschab – banjo, Václav
Greenhorns
repertoáru. Vabank Unit je dnes
Šváb – bicí a Jan Vyčítal – zpěv.
řazen mezi uznávané kapely hrající moCelý večer uzavře jako vždy slavkovderní bluegrass. Téměř polovinu současného
ská kapela Osada country bálem, který by měl
koncertního repertoáru tvoří původní česky
skončit ve 2 hodiny ráno 5. 8. Pořadem vás
i anglicky zpívané skladby. Během svého působude provázet moje maličkost, která se na vás
bení nahrála skupina Vabank Unit dosud čtyři
všechny příznivce folku a country za účinkujídlouhohrající alba a jeden maxisingl.
cí a pořadatele těší.
Po 20. hodině vystoupí legenda české countPři nepříznivém počasí bude nachystána
ry. Skupina, která může za to, že u nás tato
i takzvaná mokrá varianta, a to zřejmě v kině
hudba zdomácněla v tak velké míře. A nebude
Jas. Samozřejmě nebude scházet občerstvení
to nikdo jiný než kapela Greenhorns z Prahy
a stolová úprava. Předprodej bude probíhat od
s Janem Vyčítalem. Co o Greenhornech říct?
27. července v Informačním regionálním střeSvou kariéru v ní začal Michal Tučný. Tříprsdisku Austerlitz.
tou techniku hraní na pětistrunné banjo u nás
Zbývající účinkující – trampského barda
začal používat a propagovat Marko Čermák
Wabiho Daňka s Milošem Dvořáčkem a Pout(kreslíř Rychlých šípů). Další slavný zpěvák
níky – představím v příštím červencovém čísle
české country, který v tomto souboru fungoval,
Slavkovského zpravodaje a také upřesním
je Mirek Hoffman. A ty písničky! Řada z nich
všechny organizační aspekty chystaného festiv Čechách a na Moravě zlidověla. Jen namátvalu.
Zdraví vás Jiří Karas Pola
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okénko
Všechny občany našeho města zveme k letní pohybové aktivitě.
Od 3. července a pak každé pondělí a čtvrtek
od 9.30 hod. máme cvičení s plaváním na letním
koupališti pod vedením Mgr. Jany Sekerkové. Za
výhodných podmínek nám to umožňuje vedení
technických služeb. Doufáme, že konečně bude
lepší počasí, abychom mohli hrát každou středu
od 18 hodin v zámeckém parku pétanque. Hrací
soupravy máme, vstup zdarma. Těm, kteří si chtějí prodloužit léto a přihlásili se na ozdravný pobyt
k moři do Itálie připomínáme, že doplatek stanovené ceny musí zaplatit do konce července v naší
kanceláři. V termínu od 8. do 17. 9. 2006 máme
ještě několik volných míst do Bibione, zatím co
kapacita hotelu Rinaldi v Rimini je už obsazena.
Na setkání rodin s diabetickými dětmi ve
Sloupu v Moravském krasu, které pořádáme ve
dnech 23.–25. 6. 2006, se nám přihlásilo 28 dětí
a 40 dospělých. Vzhledem k uzávěrce Slavkovského zpravodaje přineseme informaci a fotografii až příště.
Většina lidí se chystá o prázdninách na dovolenou. Diabetik ale musí i o dovolené dodržovat
čas jídla, aplikaci inzulinu a ostatních léků. Musíme mít dostatečnou zásobu inzulinu a všech
léků i pro případ hospitalizace. Inzulin má být
uložen v osobním zavazadle v termoboxu, nebo
alespoň v potravinovém termosáčku a nevystavujeme ho příliš na slunci. Před jízdou osobním
autem si změřte glykémii, dodržujte bezpečnostní přestávky a pokračujte v cestě až když jste
v optimálním stavu. Přílišné horko a meteorologické změny mohou mít vliv na naši únavu, malátnost, poruchy spánku a také na zvýšenou glykémii. Při stravování v restauraci musíte
odhadnout počet výměnných jednotek, nebo sacharidů v jídle. Nezapomeňte, že např. porce pizzy, nebo špaget je 6 VJ, takže k tomu už jen zeleninový salát. Vodu kupujte pouze balenou,
předejdete tím nepříjemným průjmům, nebo infekcím. Při cestě do zahraničí máte mít mezinárodní průkaz diabetika, který dostanete v naší
kanceláři. Všeho s mírou platí i při opalování,
plavání a letních sportech. Nechoďte nikdy sami
na opuštěnou pláž. Sami se také nevydávejte na
vycházky, vždy musíte mít s sebou nějaké jídlo
a pití pro případ náhlé hypoglykémie. Nezapomínejte na konzumaci čerstvé zeleniny, při přípravě míchaných salátů místo majonézy použijte bílý jogurt a různé bylinky. V létě obzvlášť
musíme dodržovat pitný režim, doporučuje se
vypít 2–3 l tekutin denně (nepočítá se káva
a mléko).
Často se nás lidé ptají, zda může diabetik jíst
v létě zmrzlinu. Jedna porce balené zmrzliny
obyčejně obsahuje 1300 kJ a 20 g tuku, 18–26 g
sacharidů. Doporučená denní dávka potravin je
při redukci váhy okolo 5000 kJ a 40 g tuku, takže bychom jedno denní jídlo vyměnili jenom za
zmrzlinu. Když už tedy neodoláte, tak tvaroháček, nebo ovocné zmražené šťávy typu Pegas,
Big fruit, Nestea Lemon. Nebo si udělejte domácí zmrzlinu, kterou si ale vždy musíme započítat
do denní povolené dávky sacharidů.
Domácí dietní zmrzlina: Netučný tvaroh našleháme s bílým jogurtem nebo s neslazeným
kondenzovaným mlékem, přidáme ovoce, případně umělé sladidlo a dáme zmrazit.
Přejeme vám příjemnou dovolenou v cizině
nebo doma, hlavně si oddychněte a naberte nových sil do dalších dní. A pokud budete ve Slavkově, přijďte mezi nás! Marie Miškolczyová
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Z Ïivota farnosti – NáboÏenství pro pﬁed‰koláãky
V pondělí 5. června jsme se s našimi dětmi sešli v sále u sester na poslední hodině náboženství
pro předškoláčky v tomto školním roce. Spolu
s otcem děkanem jsme při mši svaté děkovali za
celý školní rok, za naše blízké, za sestřičky a za
všechna obdarování, kterých se nám dostalo, třeba právě prostřednictvím výuky náboženství.
Na více než dva měsíce se tak rozloučíme se
sestrou Josefou, která vyučování obětavě připravuje. Asi se nám bude stýskat po jejím vyprávění, po písničkách, po společných hrách, modlitbách. A také po kamarádech! Nejenom těch
„člověčích“, ale také plyšových. Možná jste si při
nedělní mši svaté všimli kloučka či holčičky s batůžkem-pejskem nebo jelínkem na zádech. Naši
dva věrní kamarádi Hafík a Julínek navštěvují během roku několikrát rodiny dětí a prožívají s nimi
vždy týden u nich doma. Všechny svoje „zážitky“ poctivě zaznamenávají ve svých památníčcích a děti i jejich rodiče se tak mohou díky těmto zápiskům blíže seznámit, vzájemně obohatit.
A co například skrývá Julínkův deníček?
„…Když pondělí zaklepe na dveře,
Julínek nastraží parůžky,
čeká ho další návštěva
u Jiříka či Anušky.
Tohle těžké rozhodování,
vyřeší jedno losování…“

„…Aby se Julínkovi nestýskalo po vůni lesa,
udělal si s námi výlet do lesa na konvalinky. Na
důkaz úspěšného lovu jednu přikládáme. Tak
pápá Julínku, a ať si tě domů odnese ten, kdo po
tobě nejvíc touží…“
„…Když děti mají hraček plné pokoje,
však doma není lásky, ale jen hádky a rozbroje,
nebudou mít krásné vzpomínky.
Uvědomte si to, tatínkové a maminky!…“
„…Tentokrát Julínek poprvé zavítal k nám.
Nejdřív si V. myslel, že je Julínek náš nastálo, po
vysvětlování pochopil, že jej příště dostanou
zase druhé děti. I s Julínkem jsme byli na modlitbách matek a na křížové cestě. Také se spolu
učili jezdit na kole. Všichni se těšíme na zítřejší
setkání se sestrou Josefou a s maminkami…“
„…Bože, žehnej našim dětem, aby jejich život
byl tvojí oslavou…“
To bychom si všichni přáli a za to prosíme!
Děkujeme moc za výuku náboženství.
P.S.: To, že se poučení a nových podnětů
a úhlů pohledu na otázky víry dostává i nám rodičům a prarodičům, kteří se účastníme výuky
spolu s dětmi (a jistě i sestře Josefě), bych ilustrovala výrokem jednoho šikulky: „V nebi se,
sestro Josefo, budeme přece všichni koupat v bazénu Boží lásky…“
Marie Červinková

Hus reformátor a jeho pravda
Hus požaduje, aby víra byla „víra skutky dělající“. Z víry musí nutně skutky plynout, jinak
víra není vírou. Věřiti ve smyslu pouze za pravdu míti, nevede podle Husa ke spáse. Mistr Jan
říká: „Je víra, jíž z lásky dobře činíme, skrze níž
Kristus přebývá v našich srdcích, a ta víra nedá
zahynouti: ale prvá (ve smyslu za pravdu míti ),
bez této k spasení jest neplatná“ (M. J. Hus, spis
Výklad víry ).
Je celkem jednoduché stanovit, co byla ta
pravda, za kterou Hus zápasil a zemřel. Tou
pravdou je pravda živého Boha - Ježíš Kristus. Pod moc této pravdy spadá veškerý kulturní, národní, sociální, mravní i politický význam
Husův. Výrok našeho předního husitologa,
prof. A. Molnára, je opravdu případný: „Husův
pojem pravdy není prvotně předznamenán intelektuální zkoumavostí … nýbrž mravním zaujetím ve vztahu k postavě novozákonního Ježíše,
jak ji dále tradovalo patristické a později křesťanské bohosloví… Právě po své osvoboditelské
stránce je pravda Boží Kristovým a kristovským
činem. Bůh je pro Husa jejím původcem, on ji
říká a jeho slovo jednou vyřčené, a od té chvíle

nás stále znovu oslovující, je s Kristem totožné.
Díváme-Ii se na Krista jako lidé a jako na člověka, jenž přišel mezi nás, je postavou, která
nám učinila dostupnou a srozumitelnou pravdu
nestvořené Trojice. To Kristus učinil, přiblíživ
se k nám ve svém lidství, které je schopno následování a mravní nápodoby a touto cestou
i pochopení. Proto je etické (mravní) zaujetí zároveň principem noetickým (poznáním). Odmítat Kristovu víru v důvěrném následování, znamenalo by, podle Husa, usvědčovat Boha
a celou Božskou Trojici, ze lži“.
(A. Molnár: Na rozhraní věků. Cesty reformace., Praha 1985, str. 12–13)
Abychom v této Pravdě zůstávali věrně zakotveni, i když to někdy může vést k bolestnému narušení jednoty (viz evang. Matoušovo
10,34–39), to nám všem přeje Milan Vostřel, farář CČSH.
Přijměte, prosím, pozvání na vzpomínková,
bohoslužebná setkání ve sborech naší náboženské obce s vysluhovanými večeřemi Páně:
Slavkov, Husův sbor, čt 6. 7. 2006, v 8.30 h
Kobeřice u B., Husův sbor, čt 6. 7. 2006, v 10.30 h

Va‰e pﬁíspûvky do zpravodaje
posílejte na

info@bmtypo.cz

Církev adventistÛ sedmého dne
Nastává doba dovolených, kdy budete se svými blízkými trávit více času. Nabízíme vám tedy
dobré rady pro dobré vztahy:
- Dávej si pozor na to, co říkáš. Nejprve mysli,
potom mluv.
- Pokud jde o sliby, buď velmi opatrný. Dodrž to,
co jsi slíbil.
- Nikdy nepromarni příležitost říci laskavé slovo.
- Zajímej se o jiné – o jejich zájmy, starosti i radosti.
- Buď radostný, netrap se malými neúspěchy
a zklamáními.
- Buď ochotný o věcech diskutovat, ale nehádej
se. Nebuď přitom mrzutý.
- Nenechej se znechutit pomluvami.
- Buď citlivý k pocitům jiných.
- Nevěnuj pozornost zlomyslným poznámkám
o tobě. Žij tak, aby jim nikdo nevěřil.
- Nebuď přecitlivělý na svou pověst. Konej, jak
nejlépe umíš, a buď trpělivý.
A na závěr dva citáty: „Moc slov nespočívá
v tom, že je jich moc.“ (V. Dušek)
„Člověk má radost, když může dát odpověď,
jak je dobré slovo v pravý čas!“ (Přísloví 15,23)
Církev adventistů s.d. se schází ve Slavkově
u Brna k sobotním bohoslužbám. Společné studium Božího slova začíná v 9.00 hodin a po krátké přestávce následuje od 10.30 kázání. V červenci vás zveme na soboty 1. a 22. 7. do domu
Církve husitské (CČSH) na Jiráskově ulici č. 959
(vedle Hasičské zbrojnice).
Kontakt na tel.: 544 227 308 (kazatel Roman
Mach) www.casd.cz.

Pﬁedná‰ky pro veﬁejnost v sále
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 17.50 hod.
2. 7. Co zpÛsobuje uzdravení národÛ?
9. 7. Vkládáte dÛvûru v Bibli, nebo do vûdy?
16. 7. Pﬁedná‰ka cestujícího dozorce
23. 7. Pevnû chovejte v mysli JehovÛv den
30. 7. Mezinárodní sjezd v Praze (Bratislavû)
– 3denní – pá, so, ne
Jste v‰ichni srdeãnû zváni a zÛãastnit i mezinárodního sjezdu – tﬁeba na jeden den. Budou roz‰iﬁovány pozvánky 3 t˘dny pﬁedem. Vstup voln˘.
Lze zajistit ubytování.
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Kopa Putika 2006
Dne 20. května se uskutečnil třetí ročník
v malé kopané za účasti osmi slavkovských
hospod. Touto cestou bych chtěl poděkovat majitelům hospod, bez kterých by nebylo možné
turnaj uspořádat, a všem hráčům, kteří se aktivně podíleli svou hrou na tomto turnaji, a především mým spoluhráčům, se kterými se nám podařilo již potřetí za sebou obhájit vítězství.

Zleva nahoře: Petr Kohler, Zdenek Vičar, Milan Uhlíř, Broněk Žarovský, Richard Švehla.
Spodní řada zleva: Olda Filip, Radek Zemánek, Michal Konečný, Libor Zvonek a ležící
strážce branky Lukáš Durek.

VIDEOPŮJČOVNA

Kluci, děkuju. Pro zatraktivnění pro diváky
a vyhnutí se komplikacím se startem registrovaných hráčů bude příští ročník otevřen bez omezení. A jelikož se blíží prázdniny a čas dovolených, tak mi dovolte, abych vám všem jménem
týmu Klubu u Richarda popřál jejich příjemné
prožití.
Výsledky: Klub u Richarda–Rychlé občerstvení 5:1, Špitálka–Zlatka 5:3, Zámecká– Oťas 5:3, Koupaliště–Hradby
6:1, Klub u Richarda –Zámecká 11:1,
Špitálka–Hradby 6:2, Oťas–Rychlé
občerstvení 6:0, Koupaliště–Zlatka
2:0, Klub u Richarda–Oťas 4:1, Koupaliště–Špitálka 4:0, Rychlé občerstvení–Zámecká 4:3. Semifinále:
Klub u Richarda–Špitálka 8:0, Koupaliště–Oťas 5:3. Boj o třetí místo:
Oťas–Špitálka 4:1. Finále: Klub u Richarda–Koupaliště 3:1.
Za objektivitu vděčíme delegovanému rozhodčímu Lumíru Levíčkovi.
Kameramanem celého klání byl Mirek Paták. O zvukovou kulisu se staral
Pavel Kotolan. Cenu nejlepšího
obránce obdržel Jiří Pleva, nejlepší
střelec Milan Uhlíř a nejlepší brankař Lukáš
Durek.
Sponzorsky se na akci podílel pivovar Staropramen a město Slavkov u Brna. Děkujeme za jejich podporu při konání této sportovní akce. rš

Okresní přebor v šachu
V květnovém čísle Slavkovského zpravodaje jsem referoval o účasti žáků slavkovských škol na okresním přeboru ve Vyškově,
konaném dne 3. května 2006. Dnes doplňuji
informace, které jsem k termínu uzávěrky minulého čísla ještě neměl.
V kategorii H 7 (rok nar. 1999 a mladší)
jsme neměli žádného zástupce, rovněž tak
v kategorii H 9 (1997–1998).
V kategorii H 11 (1995–1996) jsme měli ze
31 účastníků 1 zástupce, Josefa Strachoně ,
který se se 3 body umístil na 19. místě .
Nejvíce zástupců – 7 – měl Slavkov v kategorii předposlední H 13 (1993–1994). Ze 30
startujících se umístili: 5. Martin Knotek, 10.
Rosťa Křivánek, 11. Petr Sallus, 14. Filip Kolder, 16. Tomáš Machatý, 17. Jirka Matyáš
a 18. Michal Knor.
Pro úplnost ještě s malou opravou zopakuji výsledky nejstarších – kategorie H 15 (1991
–1992), uveřejněné již v minulém čísle. Ze 16
startujících bylo 5 zástupců slavkovských
škol, kteří se umístili takto: 1. Robin Chaloupka 6,5 bodu (to je oprava údaje z minulého čísla), 5. Jana Pilátová, 6. Jakub Jeřábek,
7. Jakub Koukal a 16. Miroslav Řezník.

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.

Va‰e pﬁíspûvky do zpravodaje
posílejte na

info@bmtypo.cz
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V letošním školním roce už víc soutěží pro
mládež nebude. Doufám, že se k jmenovaným
průkopníkům v příštím školním roce přidají
další, ti co opustí školní lavice nám zůstanou
věrni a vycházející hvězda slavkovského šachu nahradí zapadající hvězdu slavkovského
fotbalu.
Ing. Miroslav Merta

Foto: Archiv pétanque klubu

Pétanque: Opût máme mistra âR!
Od 9. do 11. června se konalo ve Velkých Losinách na Šumpersku Mistrovství ČR juniorů
v pétanque. Ze slavkovského PC AUSTERLITZ
1805 se ho zúčastnil Pavel Komín, který obsadil
pěkné páté místo. Další Slavkovák Filip Bayer se
probojoval do závěrečného finále a krásný souboj završil vítězstvím a ziskem titulu juniorského mistra ČR. Tímto úspěchem byla završena
náročná příprava, která vyvrcholila stáží na nejprestižnější francouzské pétanque škole v Paříži.
Svoji formu a talent Filip potvrdil o týden později, když na Mistrovství ČR dospělých obsadil
4. místo, což je zatím největší úspěch našeho
klubu.
PC AUSTERLITZ 1805

doporučuje
PAN ROSNIâKA. NICOLAS CAGE. Nikdy není tak zle, aby nemohlo b˘t
je‰tû hÛﬁ.
ÎÍT PO SVÉM. ROBERT REDFORD, MORGAN FREEMAN, JENNIFER
LOPEZ. Pﬁíbûh ranãerské rodiny, která byla rozdûlena a nyní se snaÏí
zhojit stare rány.
P¯CHA A P¤EDSUDEK. KIERA KNIGHTLEY, DONALD SUTHERLAND,
JUDI DENCH. Podle paní Bennetové mûl Ïivot jejích pûti dcer smûﬁovat
k jedinému cíli – k nalezení bohatého manÏela. DokáÏe Lizzie najít aspoÀ
jeden dÛvod proã se zamilovat a dobrovolnû vdát?
V MOCI ëÁBLA. LAURA LINNEY, TOM WILKINSON. Tenhle drásav˘
film je jako noãní mÛra, ze které není probuzení. Film vznikl podle skuteãného pﬁíbûhu nûmecké studentky Anneliese Michel.
DVANÁCZ DO TUCTU 2. STEVE MARTIN. Vysnûné prázdniny se brzy
mûní v zuﬁivé soupeﬁení s ambiciózní a pﬁehorlivou rodinou Tomova
vûãného rivala.
MNICHOV. ERIC BANA, DANIEL CRAIG, GEOFFREY RUSH. Film mapuje temnou a utajovanou kapitolu moderních dûjin, která bolestivû zasáhla nejen obûti, ale take samotné ãleny zásahového t˘mu – LOH 1972
v Mnichovû.
AGENT V SUKNÍCH 2. MARTIN LAWRENCE. Pokraãování, které je je‰tû ‰ílenûj‰í, legraãnûj‰í a zábavnûj‰í neÏ original.
ÎOLDÁCI SPRAVEDLOSTI. STEVEN SEAGAL. Námezdn˘ bojovník se
ujímá ochrany nad vdovou po kamarádovi. Pro záchranu jejich Ïivota
musí provést únos vûznû z nejpﬁísnûji stﬁeÏeného vûzení na svûtû…
ZLOMENÉ KVùTINY. BILL MURRAY. Star˘ mládenec dostane anonymní dopis, Ïe se po nûm shání jeho 19let˘ syn. Vydává se tedy na cestu
konfrontace s minulostí…
MODIGLIANI. ANDY GARCIA, EVA HERZIGOVÁ. Film vypráví o soupeﬁení italského malíﬁe Modiglianiho s jeho nejvût‰ím rivalem Pablem Piccasem. Kdo zvítûzí na paﬁíÏské v˘stavû?
KRÁSA NA SCÉNù. CLAIRE DANES, BILLY CRUDUP. Lond˘n, 17.století. Îeny nesmí hrát divadlo, jejich role vytváﬁejí muÏi. Hlavní hrdina
této situace dokonale vyuÏívá. Jeho Ïivot se v‰ak obrátí naruby v momentû, kdy se král Karel II. rozhodne zmûnit dosud platná pravidla.
WALK THE LINE – LÁSKA SPALUJE. JOAQUIN PHOENIX, REESE
WITHERSPONE. Zpûvák. Rebel. Psanec. Hrdina. Uderné akordy a hlubok˘ temn˘ hlas legendárního “MuÏe v ãerném” vyvolaly hudební revoluci
– a z Johnyho Cashe navÏdy uãinily kultovní americkou hvûzdu.
MÒJ MILÁâEK RÁÎE 6,65. JAMIE BELL, BILL PULLMAN, CHRIS
OWEN. Staãí jedin˘ v˘stﬁel. Navzdory pﬁísnému pravidlu – zbraÀ zboÏnû
uctívat, ale nikdy ji nepouÏít, se mladíci dostanou do situace, kdy nemají jiné v˘chodisko…
OZVùNA SMRTI. Napínav˘ thriller, jehoÏ dûj se odehrává v prostﬁedí
opu‰tûné nemocnice. Do ní vniká skupinka mlad˘ch lidí, kteﬁí si tu na
svátek Halloween chtûjí uÏít trochu zábavy.
ZATHURA: VESMÍRNÉ DOBRODRUÎSTVÍ. Tajemná hra nalezená ve
sklepû jejich starého domu vyhání v napínavém sci-fi filmu dva vûãnû
rozhádané bratry do nejvzdálenûj‰ích a nejtemnûj‰ích hlubin vesmíru.
LÉKA¤SKÁ AKADEMIE. DAN AYKROYD. Jsou mladí, svûÏí a nemohou se doãkat, aby vás ﬁezali.
DLOUH¯ VÍKEND. CHRIS KLEIN, BRENDAN FEHR. Dva bratﬁi. Jeden
víkend. Îádné zábrany.
OHNIVÉ NEBE. MARK DACASCS, JOANNE KELLY. Teploty závratnû
stoupají, obloha hoﬁí a budoucnost lidského pokolení je ve hvûzdách.
Vûdci musí vyslat obrann˘ ledov˘ kryt, aby zabránili záﬁení. Podaﬁí se zásah nebo je Zemû ztracena?
POVSTÁNÍ STROJÒ. MICHAEL DORN, ALEXANDRA PAUL. Jakékoliv
naru‰ení svého teritoria berou vojen‰tí roboti jako útok a brání se. Jsou
naprogramováni tak, aby mûli své území pod kontrolou i za cenu
smrti…
DùJINY NÁSILÍ. VIGGO MORTENSEN, MARIA BELLO, ED HARRIS,
WILIAM HURT. Solidní pﬁíbûh pov˘‰en˘ na hru s Ïánrem a divákem.
BOJ O MOSKVU. Film pﬁibliÏuje fa‰istick˘ útok na Polsko, vpád do
Francie, bitvu o Anglii, pﬁepadení SSSR v roce 1941 a rovnûÏ dûní na
„tajné frontû”. Pﬁípad Sorge, Rudá kapela. Tedy: svûtové panorama
a v‰echny politické a váleãné peripetie tohoto období aÏ po klíãovou
událost prvních let druhé svûtové války – poráÏku fa‰istÛ u Moskvy.
BLOKÁDA. Na motivy stejnojmenné knihy Alexandra Chalkovského byl
natoãen ãtyﬁdíln˘ pﬁíbûh, kter˘ vypráví o nejtragiãtûj‰ích stránkách velké
vlastenecké války pﬁi obléhání Leningradu mezi záﬁím 1941 a lednem
1943, o velké bitvû o mûsto, dûní na velitelství, kaÏdodenním Ïivotû
v první linii aheroick˘ch pracovních v˘konech obyvatel Leningradu v obléhaném mûstû.
SEDMNÁCT ZASTAVENÍ JARA. Otto von Stierlitz je hlavním hrdinou
ruské románové série Juliana Semjonova. První kniha vy‰la v roce 1970
a stejnojmenn˘ 12-díln˘ serial byl natoãen v roce 1973. SS-standantenfuhrer Otto von Stierlitz byl ve skuteãnosti plukovník Maxim Isajev, tajn˘ agent KGB, kter˘ pﬁed infitrováním SS-sicherheitsdienst operoval
v PaﬁíÏi a ·anghaji. Pﬁíbûhy jsou inspirovány skuteãn˘mi událostmi.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574
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âERVENEC – SRPEN 2006

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

kina.365dni.cz

ZÁKLADNÍ INSTINKT 2

1. 7. sobota
2. 7. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

114 min.
Autorka kriminálních románÛ své vraÏednû sexuální hry rozehrává tentokrát v Lond˘nû. Nûkdo má rád blond˘nky, jin˘ vraÏedkynû.
Kriminální thriller VB/SRN/·panûlsko.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

4. 7. úter˘
5. 7. stﬁeda

19.30 hod.
16.30 hod.

8. 7. sobota
9. 7. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

15. 7. sobota
16. 7. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

22. 7. sobota
23. 7. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

29. 7. sobota
30. 7. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

105 min.
Bandité chtûli vykrást banku a pouÏili rodinu Harrisona Fonda jako rukojmí. ZneuÏívat tyhle rodinné typy je ov‰em velmi nepﬁedloÏené.
Nikdo si zahrávat nebude! Kriminální film USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

1. 8. úter˘
2. 8. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

132 min.
Mladá Ïena a mlad˘ muÏ jako zastánci spravedlnosti bojují proti totalitní vládû fiktivní Británie budoucnosti v comicsové adaptaci sci-fi
thrilleru. Koprodukãní film USA/Nûmecko.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

5. 8. sobota
6. 8. nedûle

19.30 hod.
16.30 hod.

82 min.
Zvíﬁátka ze zoo ãelí nástrahám pﬁírody i velkomûsta. Star˘ lev povídá dospívajícímu synkovi o krásách divoãiny. Ten se chce pﬁesvûdãit
na vlastní oãi. Tatínek s partou kamarádÛ musí zachraÀovat. Animovan˘ film v ãeské verzi!
MládeÏi pﬁístupno

8. 8. úter˘
9. 8. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

113 min.
Na dovolenou autobusem k Jadranu vyráÏí náhodná skupina cestujících, které ãeká ﬁada komick˘ch, ale i absurdních situací. Komedie
podle bestselleru Michala Viewegha. Nov˘ ãesk˘ film.
MládeÏi pﬁístupno

12. 8. sobota
13. 8. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

107 min.
Divok˘ a napínav˘ pﬁíbûh o obyãejné rodinné dovolené, která se najednou zmûní v boj o hol˘ Ïivot. Pokud chtûjí pﬁeÏít, musí se postavit
divok˘m zrÛdám. Horor USA.
MládeÏi nepﬁístupno

15. 8. úter˘
16. 8. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

JAK SE KROTÍ KROKOD¯LI

112 min.

Rodinná komedie Marie PoledÀákové o tom, Ïe nikdo nechce zÛstat sám.
Hrají: M. Etzler, I. Timková, J. Mádl, V. Postráneck˘, S. Laurinová, J. Vojtek a dal‰í. Nov˘ ãesk˘ film.
Vstupné: 68, 70 Kã
MládeÏi pﬁístupno

CO JE ·EPTEM…

97 min.

Romantická komedie o novináﬁce, která zji‰Èuje, Ïe pﬁíbûh slavného Absolventa byl inspirován její vlastní rodinou, útûku své matky
s nadûjn˘m mladíkem. Film Velké Británie.
Vstupné: 55, 57 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

SYRIANA

128 min.
H˘be-li nûco dne‰ním svûtem, pak je to ropa – pilíﬁ ekonomiky, stín politiky, nástroj kariéry a nebezpeãná zbraÀ. Agent CIA a energetick˘
analytik svedou boj za své zájmy. DobrodruÏn˘ film USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

LEMRA LÍNÁ

98 min.

Trippovi je pûtatﬁicet a nechce se hnout z domu. Zoufalí rodiãe proto najmou krásnou Paulu, aby mu trochu pomohla: v romantické
komedii ale bude v‰echno trochu jinak. Film USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

FIREWALL

V JAKO VENDETA

DIVOâINA

ÚâASTNÍCI ZÁJEZDU

HORY MAJÍ OâI

SCARY MOVIE 4

83 min.

Parodie na populární horory. Osud zavane naivní dívku do domu podivné staré paní, zjevnû v nûm stra‰í a v‰echny ãeká globální
katastrofa. Komedie USA.
MládeÏi pﬁístupno

Ve výše uvedeném vstupném je zahrnut příspěvek 1 Kč na rozvoj kinematografie
SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ - mûsíãník vydávan˘ vydavatelstvím bm typo ve Slavkovû u Brna v nákladu 3100 ks. Zaregistrováno na MK âR pod E 13035. Sazba a grafická úprava B. Maleãek, Brnûnská 642, 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. 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
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Vážení přátelé motocyklového sportu,
uplynuly již dva měsíce od zahájení sezony
silničních motocyklových přeborů. Tato sezona nastala i pro našeho člena Karla Májka,
který letos vystřídal Minibike 40 za silniční
motocykl Honda 125 RS. První závod – bez
tréninků a testování motorky – se konal 30. 4.
jako Mezinárodní závod ČS na známém okruhu Hungaroring v Maďarsku. Od připravenosti stroje se také odvíjel průběh závodů. Kájovi se moc nedařilo. Motorka neměla patřičný
výkon, v sobotním tréninku Kája spadl
a v neděli skončil přes veškeré snažení na 18.
místě. 4. června se jel další mezinárodní závod opět v Maďarsku na okruhu pannoniaring. Tomuto překrásnému a bezpečnému
okruhu nepřálo počasí – od středy pršelo
i s nárazovým větrem, který znepříjemňoval
tréninkové jízdy. Kája i přes nepřízeň pilně
trénoval dopoledne i odpoledne. Znovu se
projevilo na motocyklu několik nefunkčních
věcí, které byly postupně odstraňovány. Nutno podotknout, že K. Májka si v Brně všiml
pan Majer z Rosic, který Káju vzal do svého
stanu a díky jemu a jeho mechanikům se podařilo Hondu postupně upravit tak, že v sobotu měl Kája 13. čas na mokru a odpoledne 16.
čas na suchu.
Start se vydařil a odjel na šestém místě.
Z tohoto krásného místa se postupně propadal
až na desáté místo, kde sváděl nelítostný boj
se třemi jezdci. Byla to nejdramatičtější třída
toho dne. Každé kolo se několikrát jezdci prostřídali a nakonec skončil Kája na krásném jedenáctém místě, jako čs. jezdec byl pátý a ve
třídě GP na 7. místě.

Takto projížděl Karel Májek zatáčky na Pannoniaringu – čistý styl!

Je škoda, že stroj dostal pozdě a se spoustou podivných nedostatků, ale díky p. Majerovi a p. Frankovi bude vše jak má být. Další
závod se jede 18. června HR Rijeka v Chorvatsku. Do teplého počasí odjíždíme 14. 6.
Bude dost času na tréninkové jízdy a testování motocyklu a věřím, že další starty ukáží
schopnosti tohoto talentovaného jezdce. Pojede se mistrovství Evropy. Doprovázel jsem
Káju s jeho Hondou 125 RS. Tento hoch absolvoval čtyři tréninky na velmi náročném
okruhu 4168 m dlouhém. Přesto na něm Kája
dosahoval každou jízdou hodnotné časy, kterými se kvalifikoval do nedělního závodu, ale
chybí mu ještě několik měsíců do 14 roků,
pro tento věk nemohl v neděli startovat. Škoda, časová hodnota je 12. místo těsně za Kájou Peškem. Je to velice hodnotný výsledek.
Mohl mít 3 body do ME.
Na okruhu v Mostě to vyjde, bude mít 14
roků. Celkově to byly velmi hodnotné závody
za krásného počasí.
J.M.

Slavkovsk˘ zpravodaj
na internetu

www.bmtypo.cz

Dal‰í povedená akce
Motoklubu Austerlitz Slavkov
Jako přípravu na Oldtimer festival se 20. 5.
2006 zúčastnily srazu historických vozidel
v Dambořicích tři motocykly ze Slavkova a odvezly si pět cen z celkového počtu deseti. Jako
nejúspěšnější ve vědomostní soutěži obdržela
diplom posádka motocyklu Jawa CZ 175 Z. Vídeňský a M. Doležal, kteří jako jediní prošli bez
trestných bodů a v časové soutěži pak obdrželi
diplom za 4. místo. Bronzový pohár v časové
soutěži získal J. Růžička na Jawě 500. M.
Moudrý na stroji KBM 500 si zajistil zlato v časovce a stříbro v soutěži elegance. Je škoda, že
tahle zpráva přišla po uzávěrce a slavkovský
Oldtimer proběhne před tímto číslem. Jak Oldtimer letos dopadl, se dozvíme v příštím vydání
Slavkovského zpravodaje.
M.M.

 Doušek vody
Z nadepsaného příspěvku je patrno, že píši
o pitné vodě, tekutině důležité pro život člověka.
Vždyť v prekérních situacích, kdy jde o přežití,
vydržíme déle bez jídla než bez vody. Ale i v každodenním životaběhu máme vypít po doušcích
dva až tři litry vody, čaje, minerální vody; v horkých letních měsících, kdy býváme ohrožení dehydratací, i větší mmožství.
Lokem z vodovodního kohoutku dnes zaháníme žízeň jen výjimečně. Pitnou vadu kupujeme
v obchodech. Před dvaceti lety bychom to považovali za nesmysl. Patřím ke generaci, která pamatuje, když i na nádraží ve Slavkově v letních
měsících podávali cestujícím okny do stojícího
vlaku sklenice s čerstvou pitnou vodou. Ve městech i na venkově byly veřejné studny, kam chodili pro pitnou vodu ti, kteří doma neměli její
zdroj, ale i žízniví pocestní. A což teprve výborná
voda z polních a lesních studánek. Místní lidé
i my děti jsme o nich dobře věděli, když jsme
z mch o žních napouštěli do; kameninových nádob – „čepáků“ jejich osvěžují tekutinu. Roznášeli jsme ji žíznícím žencům a jejich pomocníkům
na pole. U lesních studánek jsme se zase zastavovali při výpravách na houby.
Za dar dobré vody se lidé studánkám odvděčovali tím, že o ně pečovali. Svědčí o tom nejedno
umělecké dílo. Vzpomenu milé melodramatické
dílko „Otvírání studánek“ na hudbu Bohuslava
Martinů s libretem Miloslava Bureše. V něm „u
nás na Vysočině děti z jara studánky vždy čistí“,
aby lidem byly „zase k potěšení, pomáhaly jim
zahnat žízeň, odveďly všechnu nemoc, trýzeň“.
Zkrátka lidé žili více v souladu se zákony přírody,
které platí miliony let. Nepotřebují žádné opravy
jako lidské zákony. Ty sestavují odborníci příliš
často tak nedokonale, že sotva vstoupí v platnost,
již se pracuje na jejich opravách, na novelizaci.
Nezarazí tato skutečnost každého poctivě myslícího člověka? Nevedlo porušování přírodních zákonů ke zkáze lidí? Co když zaplatit si za dávku
kyslíku bude za několik let možná stejná samozřejmost, jako když dnes chodíme pro balenou
vodu do supermarketu. Vždyť před 200 lety obsahovala zemská atmosféra 40 % kyslíku a nyní se
ho k nám z ovzduší dostává pouze 21 %. Není se
čemu divit, když jedno auto denně zničí takové
množství kyslíku, jež by vystačilo k dýchání člověka na celý život.
JUDr. Miloslav Honek

Kalendář akcí – červenec 2006
Datum

hod.

druh

akce

místo konání

poﬁadatel

1. 7.

14,30

kult.

Vystoupení slovenského folklorního souboru Poºana.
Dal‰ími netradiãními hosty budou ãlenové tureckého Harmanova folklorního souboru, vstup voln˘.
KRM
Golf Open 2006 presenting Euro weekly magazine
Îivé obrazy z historie zámku a mûsta na nádvoﬁí zámku
Pﬁipraveny jsou také komentované prohlídky zámeckého parku a skleníku (vstupné 60/50/40 Kã),
oÏivené prohlídky podzemí se svícemi a louãemi (vstupné 80/60/45 Kã), jarmark 9.00-16.00, vstup voln˘
GCA Klubov˘ turnaj
Moravian Championship 2006. 3. kvalifikaãní turnaj dvojic
3. závod Eko, F1 a Cestovní vozy
Golf Planet Championship Tour 2006
FREGENET
Galakoncert orchestru Johanna Strausse „Die flotten Geister Wien Coburg“
Koncert nazvan˘ „Z operety do operety“. Hostem bude tenor Miroslav Dvorsk˘
âeskoslovensk˘ pohár 2006
U.S. Kids Golf Morava Challenge III.
Mezinárodní turnaj v pétanque Grand prix Austerlitz
VernisáÏ v˘stavy fotografií „Slavkov dﬁíve a dnes“ – v˘stava potrvá aÏ do 10. 12. 2006
V˘stava grafik Karla Tomana. grafiky uniformovan˘ch vojákÛ z rÛzn˘ch historick˘ch období
ze sbírek autorova syna – Petra Tomana
Prodejní v˘stava replik secesních stﬁíbrn˘ch ‰perkÛ Alfonse Muchy
a replik secesního skla Jarmily Mucha Plockové
Zbranû a zbroj 16.–18. století. Od raného novovûku do zaãátku napoleonsk˘ch válek
Stﬁípky z odívání. V˘stava panenek ZdeÀky Mudrákové, volnû pﬁístupné
Virtuální bitva 1805. Otevﬁeno: úter˘–nedûle 9–16 hod.

zámeck˘ park

Historické muzeum

golfové hﬁi‰tû
golfové hﬁi‰tû
Historické muzeum

GIA
GIA

golfové hﬁi‰tû
golfové hﬁi‰tû
areál Auto RC Slavkov
golfové hﬁi‰tû
golfové hﬁi‰tû
Historick˘ sál zámku

GCA
GIA
www.arcslavkov.cz
GIA
GIA
Historické muzeum

golfové hﬁi‰tû
golfové hﬁi‰tû
zámeck˘ park
Divadelní sál zámku
galerie v pﬁízemí zámku

GIA
GIA
PC Austerlitz
Historické muzeum
Historické muzeum

Galerie OK

Historické muzeum

Zámek Slavkov
salla terrena
Zámek Slavkov

Historické muzeum
Historické muzeum
Historické muzeum

2. 7.
4., 11., 18. a 25. 7.
8. 7.
9.00–16.00
9. 7. a 30. 7.
15. 7.
15. a 16. 7.
16. 7. a 23.7.
22. 7.
22. 7.
25. 7.
27. 7.
29. 7.
1. 7.
do 30. 7.

17.00

15.30

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

do 30. 7.

v˘st.

do konce sezony
do konce sezony
stálá expozice

v˘st.
v˘st.
v˘st.

Újezd u Brna
tel. 544 422 622

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brněnská 642
Slavkov u Brna
tel.: 544 220 661
e-mail: info@bmtypo.cz
www.bmtypo.cz

Kvalitně zpracujeme
Vaši knihu, brožuru,
výroční zprávu…

Platnost akce do 5. 7. 2006 nebo do vyprodání zásob.

• OD SPÁâIL – BRNO-VINOHRADY, Îaro‰ická 16, 544 218 003
• OD SPÁâIL – BRNO-ST¤ED, Nové sady 37, 543 211 246
• PRODEJNA SPÁâIL – BRNO, Ka‰tanová 72 (naproti Makra),
545 229 800 prodej v sobotu i v nedûli od 9.30 do 20 h

