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íkend v polovině srpna je ve Slavkově u Brna již mnoho let
vyhrazen tradiční akci – Napoleonským dnům u příležitosti
narozenin císaře Napoleona Bonaparte. Letošní ročník byl
navíc umocněn kulatým výročím bitvy u Slavkova v roce 1805. Proto jsme pro návštěvníky a obyvatele Slavkova přichystali na oba víkendové dny celodenní bohatý program, kdy prakticky bez přestávky ve městě i na zámku, nádvoří a parku probíhala jedna akce za
druhou.
Mě i mé kolegy, kteří chystali program, velmi mrzí přístup, který
ke dnům zaujali obyvatelé Slavkova. Naší snahou bylo zapojit občany Slavkova do programu soutěží. V minulém i předminulém Zpravodaji bylo oznámeno, že všichni, kteří přijdou v dobovém kostýmu,
mají vstup na bohatý program v parku zdarma. Také výrobci moučníků, kteří přispějí do Císařovy lidové cukrárny nebo děti s výkresem (kresbou) do výtvarné soutěže mohou mít volnou vstupenku.
Bohužel této možnosti využila jen hrstka návštěvníků. Snažili jsme
se nabídnout vám natolik atraktivní ceny, které by tuto výzvu podpořily: let horkovzdušným balonem, vstupy do parku zdarma, další
odměny pro děti i dospělé. Pokud je vaše představa jiná, budeme
rádi, když nám ji řeknete na setkání na zámku, na které jste srdečně
zváni – čtěte v článku Pozvání na zámek...
(Pokračování na straně 2)
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Příští číslo vyjde 30. září

Zveme vás na setkání s představiteli KORDIS
zajišťující jednotný dopravní systém v Jimoravském kraji. Sejdeme se dne 29. září v 19 hodin v kině Jas na Palackého nám.
Budete seznámeni se zásadami systému a připravovanými jízdními řády našeho města.
Red.

bálová hudba Jindřicha Hovorky, ohňostroj, dobová střelnice, „rekonstrukce“ vojenských střetů v parku a zahradě s doprovodným slovem
a hudbou…
Pokud srovnáme tento atraktivní program
např. se vstupenkou do multiplexu, kde zhlédnutí jednoho filmu stojí 100 Kč (letní vstupné)
a za dvě hodiny musíte jít domů, jsou některé
zlobné reakce a výpady na pokladní u vstupů do
parku a na nádvoří přinejmenším zarážející.
Císařská letní noc měla sice samostatné
vstupné, avšak všechny vstupenky byly slosovatelné. 1. cenu věnovala společnost Auto Bayer –
víkendové použití automobilu Volkswagen Passat včetně pohonných hmot a kromě ní bylo vylosováno mnoho dalších zajímavých cen.
Budeme velmi rádi, zapojíte-li se aktivně ke
Vzpomínkovým akcím v prosinci tohoto roku –
svými postřehy, náměty a připomínkami.
Jana Omar, ředitelka HM
Jiří Blažek, zástupce ředitelky

Foto: Z. Pavlík, J. BlaÏek, mab

Věřím, že jste ocenili i program na náměstí:
v sobotu část jarmarku, průjezdy Napoleona,
jarmareční divadlo, přijetí císaře starostou našeho města, loutkové varieté, organizované pochody vojenských jednotek, kramářské písně, dechová hudba Šarišanka, v neděli divadelní
program na chůdách, promenádní koncert a další. Tento program byl pro návštěvníky města
zcela zdarma.
V parku potom probíhal další pestrý program,
a to od rána do večera. Cena vstupenky 120 korun, resp. 160 korun s prohlídkou zámecké expozice a výstav (v neděli pak 100 a 140 korun),
je adekvátní, jak ostatně potvrdili četní návštěvníci, kteří nelitovali této částky a v počtu několika tisíc se dostavili. Namátkou vybírám: táborové ležení vojsk s moderovanými ukázkami
zbraní, vojenská polní kuchyně s ochutnávkami
jídla, dětské hry a soutěže, divadla, kramářské
a lidové písně, komponovaná exhibice vojáků
před císařem a císařovnou, dobová hudba, cim-

Pozvánka na zámek –
pro všechny ze Slavkova zdarma!
Vzhledem k blížícím se Vzpomínkovým akcím k 200. výročí bitvy u Slavkova, jejichž pořádáním bylo Historické muzeum ve Slavkově
u Brna pověřeno zastupitelstvem města, chceme i nyní nabídnout spolupráci a účast na přípravě programu všem slavkovským občanům.
Zveme proto všechny obyvatele Slavkova
dne 4. října na prohlídku zámku zdarma. Od
9 do 16 hod můžete v každou celou hodinu
procházet prohlídkovou trasou včetně výstavy
Kde byste Napoleona nehledali. V přízemí
zámku vás jistě zaujme dokument z prvních
Napoleonských her ve Slavkově z roku 1933
a Odhalení pamětní desky dr. Václavu Kounicovi z téhož roku.
V 16 hodin jste zváni do Divadelního sálu
zámku, kde vás já i mí kolegové rádi seznámíme s tím, co pro vás chystáme nejen tuto zimu,
ale především do příštích sezon. Prozradit

můžu např. to, že se můžete těšit na novou stálou prohlídkovou trasu zámeckého podzemí.
Bude následovat volná diskuze a vaše, jistě
četné dotazy. Velmi si budu vážit vaší pomoci
a rad, proto čekám, že se dostavíte v hojném
počtu. Za celý kolektiv Historického muzea ve
Slavkově u Brna se těší
Jana Omar, ředitelka

Napoleonské dny a soutěže
V rámci tradičních Napoleonských dnů, které se uskutečnily při příležitosti 236. výročí narození Napoleona Bonaparta, připravilo Historické muzeum ve Slavkově u Brna několik
soutěží pro návštěvníky těchto oslav.
Soutěže, jejichž témata byla zveřejněna
v denním tisku, měly tyto okruhy:
Dětská kresba s napoleonskou tematikou
Nejzdařilejší empírový kostým
Nejzdařilejší kostým Napoleona Bonaparta
Moučník pro císaře Napoleona
Hlavní cenou I. kategorie byla milá hračka,
druhé místo bylo oceněno poutavou knihou
a třetí místo pak zajímavými upomínkovými
předměty. Na prvních místech této kategorie
bylo pořadí:
1. Adam Zelený z Brna
1.–2. Klárka Urbánková ze Slavkova u Brna
1.–2. Štěpánka Coufalová z Uničova
3. Barbora Zelená z Brna
První
místo
II.–IV. soutěže bylo
oceněno vyhlídkovým letem balonem. Balon odstartoval ze zámeckého
parku v sobotní
podvečer. Letěl „po
větru“ a přistál za
Dambořicemi.
Odtud
byli
vzduchoplavci

1. místo – kresba
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přivezeni autem zpět do Slavkova. Všichni výherci tak získali nezapomenutelné zážitky.
Druhé místo bylo odměněno knihami a třetí
opět taškou s upomínkovými předměty.
Ocenění soutěžící:
II. soutěž:
Jana Brabencová z Brna
Drahomíra Kyjovská z Brna
Alena Bartošková z Křenovic
III. soutěž:
Vzhledem k tomu, že se nenašel žádný imitátor císaře Napoleona, 1. cenu získal dlouholetý představitel této významné osobnosti pan
Miloš Šaněk ze Slavkova u Brna. 2. a 3. cena
nebyly uděleny.
IV. soutěž:
Hana Zbořilová z Prostějova
a 3. cena nebyly uděleny.
Na rok 2006 bude pro dětskou kategorii připravena výtvarná dílna. Jako téma pro dospělé účastníky byl zatím vyhlášen jeden okruh,
a to: Soutěž o nejzajímavější klobouk či kreativní pokrývku hlavy.
Věříme, že se ze soutěží, které jsou připravovány pro širokou veřejnost, stane nová tradice,
kterou podpoří rovněž nejméně tak atraktivní
ceny, jaké byly uděleny v letošním roce.
PhDr. Vladimíra Zichová, HM

1. místo – moučník

2. místo – kostým

Depozitáře vydaly
nová tajemství
Ve sbírkovém fondu Historického muzea ve
Slavkově u Brna je jedním z mnoha předmětů
rovněž 16mm film, resp. filmy dva. První
z nich se zabývá tematikou „Napoleonských
her“, které se uskutečnily 10. 9. 1933 ve Slavkově u Brna. I přes stáří filmu je zřejmé, že se
jednalo o velikou akci. Na scéně se objevuje
množství profesionálních herců i komparsu.
Obsazení této akce bylo tak velké, že park byl
herci z velké části zaplněn. Z dobových fotografií je známo, že pro diváky byly postaveny
mohutné dřevěné tribuny v dolní části parku.
Akci pořádal Klub přátel Francie pod záštitou
hraběnky Josefíny Kounicové a francouzského
vyslance v Praze Leóna Noëla.
Druhý film je věnován odhalení pamětní
desky zhotovené F. Hořavou ke 20. výročí
úmrtí JUDr. Václava Kounice. Tuto desku,
která se dodnes nachází v salla terreně zámku,
odhalovala druhá manželka významného politika a mecenáše studentů – Josefína Kounicová. Není bez zajímavosti, že tato žena rovněž
z velké části „Napoleonské hry“ financovala.
Při příležitosti letošních Napoleonských dnů
byly oba filmy původně vyrobené Legia filmem Brno převedeny na DVD a jsou v současné době promítány v salla terreně – prostoru
před pokladnou. Jsou proto zdarma přístupné
pro širokou veřejnost.
Věříme, že tento unikát zaujme především
Slavkováky, kteří zde mohou objevit své příbuzné, žijící v období natáčení tohoto filmu.
PhDr. Vladimíra Zichová, HM

1. místo – kostým

3. místo – kostým

Foto: Z. Pavlík
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA
mimoﬁádná schÛze RM – 8. 8. 2005
XXVI. mimořádná schůze RM – 26. 7. 2005 XXVII.
1. RM po projednání zprávy „Prodloužení ulice Ji1. RM se zásadně distancuje od pořádání tzv. Napoleonských dnů ve Tvarožné u Brna. Tato akce nemá
žádnou souvislost s oficiálními Napoleonskými dny,
které ve Slavkově u Brna podle Projektu Austerlitz
2005, schváleného Jihomoravským krajem, pořádá
Město Slavkov u Brna a Historické muzeum ve Slavkově u Brna pod záštitou 1. místopředsedy vlády ČR
a ministra financí ČR Mgr. Bohuslava Sobotky. Zcela
v souladu s usneseními ZM a RM Napoleonské dny
konají v termínu 13. a 14. srpna 2005 ve Slavkově
u Brna.
2. RM doporučuje starostovi města Mgr. Petru Kostíkovi odstoupit z funkce předsedy a člena správní
rady obecně prospěšné společnosti Mohyla míru –

Austerlitz, o.p.s. z důvodu střetu zájmů mezi Městem
Slavkov u Brna a dalšími členy správní rady o.p.s.
3. RM ukládá starostovi města informovat hejtmana Jihomoravského kraje a další členy Rady Jihomoravského kraje o vzniklé kolizní situaci při pořádání
Napoleonských dnů a o stanovisku Rady města ve
Slavkově u Brna k řešení této situace.
4. RM ukládá ředitelce Historického muzea ve
Slavkově u Brna vydat tiskovou zprávu o pořádání Napoleonských dnů ve Slavkově u Brna ve dnech 13.
a 14. 8. 2005.
5. RM souhlasí s proplacením faktur pro SK Slavkov (platba za sečení trávy a za spotřebu vody) z položky č. 103 stadion.

11. mimořádné zasedání ZM – 8. 8. 2005
1. ZM po projednání žádosti Města Slavkova
u Brna o poskytnutí půjčky z fondu obnovy pro opravu fasády objektů č.p. 89 a č.p. 123 na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna schvaluje uvedený záměr
opravy fasád na uvedených budovách v majetku města dle předloženého návrhu . ZM současně schvaluje
financování uvedených oprav půjčkou z Fondu obnovy dle navrženého rozpočtového opatření č.9 formou
zvýšení příjmů zařazením nové položky „Převod
z Fondu obnovy“ ve výši 750 000 Kč a současně i zvýšením výdajů zařazením nové položky „Oprava fasád
budov č.p. 89 a č.p. 123 na Palackého nám.“ ve výši
750 000 Kč. Splácení půjčky do Fondu obnovy po
dobu tří let bude realizováno zapracováním splátek do
rozpočtů města v letech 2006 až 2008 ve výši 250 000
Kč ročně.
2. ZM po projednání „Rekonstrukce kotelny ZŠ
Tyršova“ schvaluje záměr rekonstrukce kotelny vyvolané vzniklou havárií a nevyhovujícími podmínkami
potřebnými k provozu tohoto topného systému
a schvaluje úpravu rozpočtu města formou přijetí RO
č. 8 při snížení výdajové položky č. 79 – TDI ZŠ Tyršova o částku 200 000 Kč a snížení výdajové položky
č. 43 – tvorba fondu BTH o částku 690 000 Kč a při
současném zařazením nové výdajové položky – kotelna ZŠ Tyršova v částce 890 000 Kč.
3. ZM po projednání „Návrhu na realizaci nového
bezbariérového vstupu do administrativní budovy č. p.
727 na nároží ul. Brněnská a Koláčkova náměstí (bývalá budova Agroklasu, a. s.)“ schvaluje realizaci nového bezbariérového vstupu do uvedené budovy ze
strany Koláčkova náměstí. ZM současně schvaluje
použití části finančních zdrojů získaných prodejem
budovy čp. 500 v ulici Tyršova na úhradu nutných nákladů souvisejících s realizací předmětných stavebních prací, max. však do výše 700 000 Kč.
4. ZM po projednání návrhu na směnu pozemků
s p. Skřivánkem za účelem prodloužení komunikace
v ul. Jiráskova dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí směnné a kupní smlouvě s manželi Skřivánkovými v předloženém znění.
5. ZM pověřuje Historické muzeum ve Slavkově
u Brna přípravou organizace Vzpomínkových akcí ke

200. výročí bitvy u Slavkova u Brna ve dnech 2.–4. 12.
2005 a současně pověřuje Historické muzeum ve Slavkově u Brna k výhradnímu jednání s partnery podílejícími se na organizaci a financování této akce. ZM
ukládá Historickému muzeu ve Slavkově u Brna zpracovat návrh programu Vzpomínkových akcí včetně
návrhu rozpočtu a financování uvedené akce a předložit jej RM dne 22. 8. 2005. RM po projednání předá
ZM k projednání tento materiál dne 19. 9. 2005.

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

Pﬁedání pﬁíspûvkÛ do 19. záﬁí 2005

Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

53. schůze RM – 22. 8. 2005
1. RM po projednání zprávy HM o vyúčtování Napoleonských dnů 2005 tuto schvaluje.
2. RM po projednání „Návrhu programu Vzpomínkových a pietních akcí 2005 (200. výročí bitvy u Slavkova)“ bere předložený návrh na vědomí.
3. RM po projednání zprávy „Návrh rozborů hospodaření Města Slavkova u Brna za 1/2 roku 2005“
bere její obsah na vědomí a po jejím doplnění doporučuje předložit tuto zprávu ZM ke schválení.
4. RM po projednání zprávy „Rozbor hospodaření
příspěvkových organizací Města Slavkova u Brna za
1. pololetí roku 2005“ bere její obsah na vědomí a doporučuje předložit tento rozbor ZM ke schválení. RM
ukládá HM zpracovat analýzu hospodaření za období
08/2005 a předložit RM návrh opatření směřujících
k docílení minimálně vyrovnaného hospodaření organizace v roce 2005. RM ukládá HM předkládat měsíční
rozbory hospodaření místostarostovi města a vedoucí
FO MěÚ do konce roku 2005. RM ukládá všem PO
města předložit návrh na vyšší využití majetku v jejich
správě a návrh na efektivnější využití doplňkové činnosti těchto PO (usnesení z 45. schůze RM – 7. 3.
2005).
5. RM po projednání zprávy „Závěry prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na rok 2005 ze škol
a školských zařízení zřizovaných Městem Slavkov
u Brna“ ukládá vedoucí finančního odboru dle možností zapracovat finanční potřeby do rozpočtu roku
2006.
6. RM po projednání návrhu programu a termínů

Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ
nabízí
- internetové služby za 30 Kč/hod.
- faxové služby
Otevírací doba IRC Austerlitz
září–říjen:
úterý–neděle
9–17.00 h
Kontakt:

ráskova – směny pozemků s manž. Skřivánkovými“
doporučuje ZM uzavřít smlouvu o budoucí směnné
a kupní smlouvě s manželi Skřivánkovými v předloženém znění.
2. RM po projednání žádosti Mysliveckého sdružení
Kozorožec o prominutí části kupní ceny žádost projednala a tuto odkládá na 53. schůzi RM, která se koná dne
22. 8. 2005.
3. RM po projednání o finanční příspěvek na opravu
kostela sv. Jana Křtitele ve Slavkově u Brna Slavkově
u Brna žádost projednala a tuto odkládá na 54. schůzi
RM, která se koná dne 5. 9. 2005.
4. Tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák informoval členy RM o ukončení termínu pro přihlášky do výběrového řízení na pozici vedoucí odboru bytového a tepelného hospodářství.

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

schůzí RM a ZM na II. pololetí roku 2005 tento schvaluje bez připomínek.
7. RM schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
8 .RM po projednání návrhu smlouvy o díla na realizaci projekčního dómu Napoleonské expozice odkládá její podepsání z důvodu chybějícího stanoviska orgánu státní památkové péče.
9. RM schvaluje pokračování III. etapy oprav elektroinstalace na budově polikliniky Malinovského 551.
RM souhlasí s proplacením zálohových faktur na materiál do 500 000 Kč včetně DPH v roce 2005. Splatnost konečné faktury za celou III. etapu v částce do
714 000 Kč včetně DPH nejdříve 15. 2. 2006.
10. RM po projednání aktualizovaného návrhu na
stavební úpravy bývalé správní budovy Agroklasu, Brněnská čp. 727 ukládá MěÚ předložit návrh financování v intencích varianty „B“.
11. RM doporučuje ZM nedat souhlas k prodeji pozemku parc. č. 3593 orná půda v lokalitě Vinohrady
v k.ú. Slavkov u Brna.
12. RM nesouhlasí s realizací dalších kroků k získání
dotace na výstavbu nájemních bytů na akci – „Stavební
úpravy domů čp.1357, 1358 na pozemcích parcelní číslo 1650/12 a 1650/13 v k.ú. Slavkov u Brna – 6 b.j.“
13. RM souhlasí s oslovením uvedeného okruhu firem k účasti ve výběrové řízení na opravu 16 balkonů
na bytových domech čp. 1357 a čp. 1358 v sídlišti Zlatá Hora. RM současně jmenuje komisi pro hodnocení
nabídek, souhlasí s financováním akce z prostředků
podnikatelské činnosti z bytového hospodářství, položka oprava a údržba účelová i v případě nepřijetí dotace, souhlasí s použitím zůstatku nevyčerpaných finančních zdrojů z položky oprava a údržba – účelová
(byty) na pokračování revitalizace bytových domů na
sídlišti Zlatá Hora čp. 1357 a čp. 1358.
14. RM po projednání zprávy s návrhem na zaplocení proluky pozemku p. č. 70 v ulici Husova odkládá
zprávu do 30. 8. 2005.
15. RM po projednání žádosti Mysliveckého sdružení Slavkov u Brna o prominutí části kupní ceny doporučuje ZM nedat souhlas s prominutím části kupní
ceny ve výši 50.662,50 Kč při prodeji pozemků parc.č.
345/1 a 346/7 v k.ú. Slavkov u Brna Mysliveckému
sdružení Slavkov u Brna.
(Pokračování na str. 4)
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53. schůze RM – 22. 8. 2005
(Dokončení ze strany 3)
16. RM doporučuje ZM nedat souhlas ke směně pozemků parc. č. 3594/1; parc. č. 3750/37; parc. č.
3750/36 nebo parc. č. 1423 PK vše v k.ú. Slavkov
u Brna, které jsou ve vlastnictví města za pozemky
parc. č. 3567 a 3568 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví Slavoje a Vladimíry Leitnerových, Polní 1198,
Slavkov u Brna.
17. RM po projednání zprávy „Protipovodňová
ochrana města – retenční nádrž s mokřady v trati
U Prostředníčka“ dává souhlas k uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 3060 v k.ú. Slavkov u Brna pro Město
Slavkov u Brna s Povodím Moravy, s.p. se sídlem
v Brně, Dřevařská 11 v předloženém znění a zároveň
dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 352/1
v k.ú. Slavkov u Brna pro Město Slavkov u Brna s Jihomoravským krajem, se sídlem v Brně, Žerotínovo
nám.3/5 v předloženém znění.
18. RM doporučuje ZM dát souhlas ke koupi pozemku parc.č. 3698/6 orná půda o výměře 2070 m2
v k.ú. Slavkovu Brna z vlastnictví pana Bohumíra
Možného ze Slavkova u Brna do vlastnictví města za
kupní cenu 9,12 Kč/m2. Náklady spojené s převodem
uhradí město. Na úhradu kupní ceny budou použity
prostředky z Fondu pro výkupy pozemků.
19. RM doporučuje ZM dát souhlas ke koupi pozemku parc. č. 3698/5 orná půda o výměře 1566 m2
v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví paní Josefky Lohnické ze Slavkova u Brna do vlastnictví města za kupní cenu 9,12 Kč/m2. Náklady spojené s převodem
uhradí město. Na úhradu kupní ceny budou použity
prostředky z Fondu pro výkupy pozemků.
20. ZM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy
o pronájmu pozemku parc. č. 3067 orná půda v k.ú.
Slavkov u Brna o výměře 17 940 m2 se společností
TOMAS holding, a. s., Dražovice za účelem zřízení
stavebního dvora pro recyklaci stavební suti od 1. 10.
2005 v předloženém znění a se zapracováním možnosti odstoupení od smlouvy v případě neuhrazení nájemného do tří měsíců po termínu splatnosti.
21. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji pozemku parc.č.3298 zahrada o výměře 663 m2 v lokalitě Vinohrady v k.ú. Slavkov u Brna z majetku města
do vlastnictví pana Pavla Pospíšila ze Žďáru nad Sázavou. Kupní cena ve výši 13 260 Kč bude uhrazena před
podpisem kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem (500 Kč kolek za podání návrhu na vklad) uhradí
kupující. Kupní cena bude převedena do Fondu pro
výkupy pozemků.
22. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene ve prospěch Ing. Štěpána Leitnera
a Slavoje Leitnera Slavkova u Brna, spočívající v povinnosti strpět umístění, zřízení, provoz, údržbu, opravy a odstranění vodovodního řadu, včetně práva vstupu a vjezdu na tento pozemek k části pozemku p. č. dle
PK 215/1 v k.ú. Slavkov u Brna, v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 1868-20/2005 v předloženém znění a strpět umístění, zřízení, provoz, údržbu,
opravy a odstranění kanalizačního řadu, včetně práva vstupu a vjezdu na tento pozemek k části pozemků
p.č. dle PK 215/1, KN 1805/1 a KN 3789 v k.ú. Slavkov u Brna, v rozsahu vyznačeném v geometrickém
plánu č.1869-21/2005 v předloženém znění.
23. RM bere zápis č. 6/2005 z jednání komise pro
výstavbu města Slavkova u Brna na vědomí.
24. RM souhlasí se zadáním studie vstupu do areálu koupaliště z jižní strany ing. arch. Antonínu Havlíčkovi z Brna.
25. RM stanovuje pro akci „Prodloužení komunikace a IS ul. Jiráskova ve Slavkově u Brna“ okruh firem,
které budou vyzvány k podání nabídky a jmenuje členy komise pro hodnocení podaných nabídek.
26. RM schvaluje navrhovaný postup při restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a doporučuje ZM
zařadit částku 80 000 Kč potřebnou pro restaurování
sochy sv. Jana Nepomuckého do návrhu rozpočtu na
rok 2006.
27. RM souhlasí s převodem práv a povinností dle
Smlouvy o půjčce ze dne 10. 2. 2000 z pana Michala
Elznera, bytem Litavská 1486, Slavkov u Brna na

pana Martina Elznera, bytem ČSA 255, Slavkov
u Brna a v případě uvedeného převodu práv a povinností souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt
č. 3 s panem Martinem Elznerem, která bude platná
od 1. 9. 2005.
28. RM schvaluje výměnu bytů mezi Hanou Vrbovou, Litavská 1497, Slavkov u Brna a Janou Klíčovou, sídl. Nádražní 1191 Slavkov u Brna, a ukládá
odboru BTH zajistit vypracování nájemních smluv ke
směnovaným bytům s platností od 1. 9. 2005 na dobu
neurčitou za podmínky složení kauce ve výši 10násobku nájemného včetně služeb spojených s nájmem
bytu u bytu č. 5, Litavská 1497, Slavkov u Brna.
29. RM ukládá odboru BTH vyjmout uvolněný byt
č. 3 Fügnerova 109 z bytového fondu města.
30. RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy
manželům Davidu a Evě Zoubkovým, bytem Bučovická 187, Slavkov u Brna na dobu určitou, a to v délce tří let, do 31. 8. 2008. RM ukládá odboru BTH zajistit vypracování nájemní smlouvy s manželi
Davidem a Evou Zoubkovými na byt č. 1, Bučovická
187, Slavkov u Brna na dobu určitou, a to v délce tří
let, do 31. 8. 2008.
31. RM vyhovuje žádosti o umoření nájemného
předložené paní Alenou Syslovou a souhlasí s umořováním nájemného ve výši jedné třetiny z celkových
nákladů na výměnu oken v jí užívaném obecním bytě
na Zlaté Hoře 1237. Zbylou část nákladů bude hrazen
ze strany nájemníka. RM souhlasí i do budoucna
s umořováním nájemného ve výši jedné třetiny pro
ostatní byty, kdy zhodnocení bytu bude provedeno
formou výměny oken v bytě.
32. RM bere na vědomí informaci o průběhu akce
„Dosadba a údržba stromů v zámeckém parku ve
Slavkově u Brna“.
33. RM po projednání zprávy předložené vedením
ZŠ Tyršova v návrhem záměru školního vzdělávacího programu odkládá zprávu na příští řádnou schůzi
RM.
34. RM doporučuje TSMS doplnit chybějící
sloupky na Palackého náměstí a opatřit novým nátěrem sloupky poškozené a oprýskané.
35. RM se seznámila se stížností pana Radoslava
Lánského, ředitele TSMS (správce městského koupaliště) na parkování nákladního vozidla IVECO panem Lubomírem Kuchtou v areálu městského koupaliště a tuto vzala na vědomí.
36. RM v návaznosti na výše uvedený bod se zabývala vyjádřením vedení SK Beachvolleyball Slavkov u Brna k výše uvedené stížnosti a sděluje představitelům SK Beachvolleyball Slavkov, že pro řešení
uvedených požadavků je kompetentní osobou ředitel
TSMS zastupující město při výkonu správy areálu
městského koupaliště a současně sděluje, že předloženými návrhy k úpravě smlouvy o výpůjčce se bude
RM zabývat v dalším období tohoto roku.
37. RM se po projednání návrhu nové úrokové
sazby ke smlouvě o poskytnutí hypotečního úvěru
reg. číslo 3100/026078-01/00/01-001/00/R schvaluje
uzavření příslušného dodatku ke smlouvě o úvěru
s Hypoteční bankou, a. s. s fixací úrokové sazby 2,68
% p.a. na dobu od 21. 9. 2005 do 20. 9. 2006.
38. RM nesouhlasí s objednávkou propagace města v magazínu TIM.
39. RM souhlasí se zveřejněním odpovědí panu
Petru Hlásenskému ze Slavkova u Brna na stránkách
Slavkovského zpravodaje.
40. RM schvaluje uzavření předložené dohody
o úpravě výpovědní doby mezi městem a Českou pojišťovnou a.s., Praha, kterou se výpovědní doba prodlouží do 30. 11. 2005.
41. RM po projednání nabídky na zveřejnění placené inzerce v deníku PRÁVO bere uvedenou informaci na vědomí.
42. RM vyhovuje žádosti o povolení nákupu zahradního traktoru pro potřeby SK Slavkova u Brna –
oddílu kopané.
43. RM vyhovuje žádosti Moravského rybářského
svazu MO Slavkov u Brna o povolení uspořádání
„Rybářského věnečku“ a souhlasí s pronájmem velkého sálu ve Společenském domě Bonaparte za sníženou sazbu pronájmu ve dnech 21. a 22. 1. 2006.
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44. RM vzala na vědomí vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov a.s. k problematice páteřní kanalizace ve městě Slavkově u Brna.
45. RM schvaluje přidělení bytu č. 1, I. kategorie,
o vel. 3+1 v sídlišti Zlatá Hora 1358, Slavkov u Brna
panu Miloši Bednaříkovi ze Slavkova u Brna na dobu
určitou od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006 za smluvní nájemné ve výši 29,26 Kč/m2 a ukládá odboru BTH zajistit vypracování nájemní smlouvy.
46. RM ukládá odboru BTH sezvat nájemníky bytových domů sídliště Nádražní 1153 a 1154 na informativní schůzku o převodu bytových jednotek jednotlivým nájemníkům do 15. 9. 2005. RM schvaluje
znění dopisu s nabídkou k převodu bytových jednotek jednotlivým nájemníkům bytových domů sídl.
Nádražní 1153 a 1154 se zapracováním kupní ceny
dle předloženého odhadu. RM ukládá odboru BTH
rozeslat nabídky k převodu bytových jednotek jednotlivým nájemníkům bytových domů sídl. Nádražní
1153 a 1154 se zapracováním kupní ceny dle předloženého odhadu.
47. Starosta města Mgr. Petr Kostík požádal RM
o uvolnění ze zastupování města v Mohyle míru –
Austerlitz o.p.s. RM ukládá starostovi města
Mgr. Petru Kostíkovi svolat mimořádné zasedání ZM
na dne 31. 8. 2005 na 17.30 hodin ve věci volby zástupce města v Mohyle míru – Austerlitz o.p.s. RM
doporučuje jako zástupce města v Mohyle míru –
Austerlitz o.p.s. pana Zdeňka Pavlíka.
48. Členové RM byli seznámeni s informacemi
ohledně veřejné dražby budovy bývalé zvláštní školy
na ul. Tyršova – je podepsaná smlouva s Royall Seal,
je stanoven termín prohlídky objektu, 19. 10. 2005
dražba proběhne v Divadelním sále na zámku.
49. Členové RM byli seznámeni s žádostí firmy,
která je investorem větrných elektráren v k.ú. Rousínov, o možnost prezentovat se na schůzi RM.
50. Členové RM byli seznámeni s e-mailem
p. Zdeňka Krátkého, občana města, týkajícím se webových stránek města, bezpečnostní a dopravní situací ve městě.
51. Členové RM byli seznámeni s tím, že výběrové řízení na obsazení místa vedoucí odboru BTH proběhne 30. 8. 2005.

Seminář „Podpora
zaměstnanosti“
Informační místo pro
podnikatele (InMP) ve
Slavkově u Brna pořádá
ve spolupráci s městem
Slavkov u Brna ve čtvrtek 22. září seminář, který bude informovat o možnostech získání podpor zaměstnanosti na Vyškovsku. Hlavním tématem bude poskytování dotací ze strany Úřadu
práce ve Vyškově při uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti, stejně jako poskytování podpor z různých fondů Evropské unie.
Rádi uvítáme zájemce z řad místních podnikatelů, stejně jako fyzické osoby, které se k podnikání teprve chystají, či osoby vedené na úřadech práce jako nezaměstnaní. Otázky k tématu
zodpoví zástupci Úřadu práce ve Vyškově a Obchodní a hospodářské komory v Brně. Seminář
se koná v zasedací místnosti Městského úřadu
ve Slavkově u Brna, Palackého nám. 65, zahájení bude v 9 hod.
Bližší informace vám podá InMP – MěÚ
Slavkov u Brna, Palackého nám. 64, tel.
544121180, e-mail: imp@meuslavkov.cz, kde
je možné obdržet přihlášky.
Pozvánky s přihláškami jsou také na internetových stránkách Obchodní a hospodářské komory Brno na adrese www.ohkbrno.cz, v sekci
vzdělávací akce. Účast pro podnikatele je hrazena z projektu InMP a je zdarma.
Termín pro přihlášení buď v elektronické
nebo písemné podobě je do 21. září 2005. JK
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Zvláštní škola, pohled z ulice.

Zvláštní škola, pohled ze dvora.

Prodej objektu bývalé zvláštní školy
Město Slavkov u Brna vyhlašuje konání
veřejné dražby dobrovolné. Předmětem dražby je soubor pozemků a budov v k.ú. Slavkov
u Brna, ke kterým má město vlastnické právo,
a to:
- pozemek parc. č. 1704 o výměře 525 m2
zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek parc. č. 1705 o výměře 663 m2
zahrada

Volná pracovní místa u Policie âR
V současné době je u Okresního ředitelství PČR Vyškov několik volných míst pro
policisty na Obvodních odděleních. Jedná
se o náročná povolání zejména pro muže.
Proto ředitelství žádá zájemce o službu
u Policie ČR, aby se přihlásili buď na Okresním ředitelství Policie ČR Vyškov, tel.:
974 639 229, nebo na personální oddělení
PČR Správy JmK Brno, Kounicova 24, tel:
974 622 085.
(pol)

- budova č.p. 500 na pozemku parc. č. 1704
objekt k bydlení.
Jedná se o objekt bývalé zvláštní školy
v ulici Tyršova č.p. 500 včetně pozemku
a přilehlé zahrady. V katastru nemovitostí je
budova zapsána jako objekt k bydlení, je však
uzpůsobena školským účelům a stejně tak
byla v posledních letech užívána.
Dražba se bude konat 19. října 2005
v 15.00 hodin v divadelním sále zámku ve
Slavkově u Brna.
Prohlídky dražených věcí a dokumentace
dražby proběhnou 26. září v 10 hodin a 10.
října v 15 hodin.
Jiný termín prohlídky je možné dohodnout
s dražebníkem na tel. č. 777 735 600 – Ing.
Kamil Beránek, nebo tel. č. 544 121 165 – odbor investic a rozvoje MěÚ Slavkov u Brna.
Úplné znění dražební vyhlášky je zveřejněno na úřední desce Města Slavkov u Brna,
Palackého nám. 65 a na centrální adrese:
www.centralniadresa.cz.
mú

Problémy v separaci odpadů
Městský úřad Slavkov u Brna odbor životního prostředí si vás opět dovoluje upozornit
na problematiku odpadového hospodářství
v našem městě.
V poslední době si někteří občané Slavkova a pravděpodobně i okolních obcí a návštěvníci města zvykli odkládat svůj komunální odpad ke kontejnerům na separovaný
sběr nebo přímo do nich. V největší míře je to
u obchodního domu PENNY MARKET. Další kritická místa jsou na Koláčkově náměstí
a po provozní době u sběrného dvora na Zlaté Hoře. Tito občané si však neuvědomují, že
svým jednáním poškozují město a následně
sebe a všechny občany Slavkova. Jestliže pracovníci společnosti RESPONO zjistí, že
v kontejneru na separovaný sběr jsou nežádoucí příměsi, nevyvezou tento kontejner se
separovanou komoditou, ale při klasickém
svozu popelnic. (Potom někteří občané poukazují na odvoz separovaných odpadů s komunálním odpadem na skládku.) Cena za
svoz kontejneru s komunálním odpadem je
zhruba dvojnásobná než cena za separaci.
Tento rozdíl se promítá do ceny služeb, které
platí město Responu a následně do ceny známek. Pokud se tato situace nezmění bude mu-
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set být sběrné hnízdo u PENNY marketu zrušeno a případně přijata další opatření.
Pro připomenutí – systém nakládání s komunálním odpadem ve Slavkově u Brna:
Kontejnery na sběrných hnízdech – žlutý,
modrý, zelený jsou určeny pro plasty, papír,
sklo.
Na sběrný dvůr je možné uložit
ZDARMA veškerý nebezpečný, velkoobjemový a elektrotechnický odpad a odpad ze
zeleně. Za poplatek se ukládá stavební suť
a pneumatiky. Provozní doba je: pondělí, středa 13–18 h, sobota 8–12 h.
Popelnice a kontejnery jsou na zbytkový
komunální odpad. Odpadkové koše nejsou
určeny pro odpad z domácností a z podnikatelské činnosti, ale slouží pro odkládání odpadků při pobytu na veřejných prostranstvích.
Městský úřad oznamuje všem občanům, že
v měsíci září provede kontrolu placení poplatků. S neplatiči bude zahájeno přestupkové
řízení.
Vážení občané, všem, kteří přistupují zodpovědně k nakládání s odpady – separují
a odpady odkládají je na určená místa, patří
dík a uznání alespoň touto cestou.
Ing. Janeba, odbor ŽP

Dny japonské kultury
ve Slavkově u Brna
Letošní rok je
„Rokem mezilidských
vztahů“ mezi Evropskou unií a Japonskem. Při této příležitosti se budou konat
9. až 11. 9. 2005 ve
Slavkově u Brna za podpory společnosti
TENRYU spol. s r.o. Křenovice a Velvyslanectví Japonska v České republice „Dny japonské kultury“. Záštitu nad akcí převzalo
právě Velvyslanectví Japonska v ČR.
V rámci programu proběhnou různé kulturní akce, které přiblíží japonskou kulturu. První dva dny budou probíhat na čerpací stanici
TENRYU ve Slavkově u Brna. Zde můžete
zhlédnout ukázku tradiční japonské kuchyně
a prostřednictvím videoprojekce zajímavosti
z Japonska. Součástí bude také loterie o lákavé ceny. Přítomna bude asi čtyřicítka přátel
z Japonska a kolegové z Evropy. Ti všichni se
zapojí do dění atmosféry na čerpací stanici,
kde budou připravovat japonská jídla, samozřejmě dle evropských možností. Cena bude
pouze symbolická, částka z této akce bude
poté poskytnuta dětskému domu v Otnicích.
Vyvrcholením akce bude nedělní program,
tj. 11. 9., který proběhne na zámku ve Slavkově u Brna. Začátek je plánován na jednu
hodinu odpoledne. Hlavní program proběhne
na pódiu, které bude umístěno v zámecké zahradě. Na něm předvedou japonští amatérští
umělci tradiční japonská umění, jako například ukázka japonského tance, hudební vystoupení, bojové umění kendo, kaligrafie,
chybět nebude ani ukázka ikebany, tedy aranžování květin. Další program se uskuteční
přímo v prostorách zámku. Například čajový
obřad, který se uskuteční
v divadelním sále.
Vstupné na celou akci,
jejímž hlavním cílem je
přiblížit zájemcům Zemi
vycházejícího
slunce
v její současné podobě,
bude zdarma.
Společně vás zve japonsko-česká společnost
TENRYU spol. s r.o. ve
spolupráci s Historickým
muzeem ve Slavkově
u Brna.
Tenryu+HM
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Rozhovor s výherkyní soutěže o Nejzdařilejší
empírový kostým na Napoleonských dnech 2005
Jak jste si jistě přečetli na straně 3 Zpravodaje, soutěž o Nejzdařilejší empírový kostým
vyhrála slečna Jana Brabencová z Brna. Položili jsme
této sličné dámě několik otázek:
• Jak jste se dozvěděla o naší soutěži?
„Dostalo se mi do ruky jedno číslo Slavkovského zpravodaje, ve kterém byla uveřejněna tato výzva.“
• Proč jste nelitovala námahy a šla na Napoleonské dny v kostýmu?
„Mám velmi ráda historii a historické oblečení. Pro mě osobně to byla docela legrace
a příjemný zážitek – téměř každý si mě prohlížel. Také jsem chtěla podpořit Slavkováky
v jejich úsilí při organizaci takové akce. Mimoto má celá naše rodina ke Slavkovu vztah,
protože zde máme dům.“

• Jak se Vám líbily Napoleonské dny?
„Moc, organizátoři odvedli velký kus práce. Čekala jsem ale více návštěvníků v kostýmech, už třeba kvůli volnému vstupu. Myslím, že by lidé měli být více kreativní, podílet
se na společné zábavě ve svém městě.“
• Vyhrála jste let balonem, jaký ve vás zanechal dojem.
„Bylo to něco nádherného. Měla jsem sice
před odletem trochu strach, ale jakmile jsme
se ocitli ve vzduchu, na všechno jsem zapomněla. Krásný výhled široko daleko, úžasný
zážitek, na který se nedá zapomenout. Jsem
velice spokojená s vaším nápadem, určitě se
zúčastním i dalších vvašich akcí.“
Děkujeme za rozhovor, budeme se těšit na
vaši příští návštěvu.
Rozhovor uskutečnil J. Blažek z Historického muzea ve Slavkově u Brna

Měsíc září na slavkovském zámku
Společenské dění na zámku ve Slavkově v měsíci září zahájí neobvyklé představení jedné z nejvýznamnějších zemí Dálného východu – Japonska – v rámci Dne japonské kultury. Netradiční
program, zahrnující mimo jiné ukázky japonské
hudby, kaligrafie, ikebany, tamního tance či bojového umění Kendo nebo slavnostní čajový obřad,
se uskuteční v neděli 11. září po poledni převážně v zámeckém parku. Vstup na tuto zajímavou
akci je zdarma.
•
V sobotu 24. září se v zámeckém parku uskuteční Václavský jarmark tradičních řemesel.
•
X. SLAVKOVSKÉ DNY SMÍŘENÍ – ekumenické setkání církví ve dnech 30. 9–1. 10.
2005. Každým rokem si město Slavkov u Brna
připomíná bitvu u Slavkova – slavné Napoleonovo vítězství, které však stálo tisíce lidských životů. Krvavá válečná událost dala v době nedávné
podnět pro vznik ekumenického hnutí, které hledá naopak cesty ke smiřování mezi národy, církvemi i jednotlivci. Pod názvem Slavkovská iniciativa smíření se ve Slavkově u Brna od roku 1996
konají pravidelná setkání zástupců různých křesťanských církví spolu se širokou veřejností a komunikují o problémech, které je dosud rozdělovaly. Ze „dnů smíření“, které se konají vždy na
přelomu září a října, se stala jedna z nejvýznamnějších ekumenických akcí, přesahujících svým
významem hranice republiky. Pro letošní, jubilejní ročník bylo zvoleno téma Cesty ke smíření
mezi církvemi a lidmi.
Nedílnou součástí Slavkovských dnů smíření
je večerní koncert v Historickém sále slavkovského zámku, který je slavnostní tečkou prvního
dne setkání (začátek koncertu je v 19 hodin).
•
Doplňkem jubilejního roku je Výstava fotografií z rekonstrukcí bitvy u Slavkova pořádaná
ve spolupráci s rakouskými fotografy, sdruženými ve Fotogruppe Britiggenau Wien. Tito příznivci vzpomínkových vojenských akcí každoročně přijíždějí na slavkovské bojiště a pomíjející
okamžiky zachycují svými fotoaparáty. Se zajímavými fotografiemi a kolážemi se můžete seznámit na výstavě v přízemní galerii.
•

Pro ty, kteří prozatím nenavštívili další z letošních výstav připomínáme, že i nadále probíhají:
výstava karikatur, kuriozit a zajímavostí „Kde
byste Napoleona nehledali“,
výstava „Napoleonské pohlednice“ ze sbírek
HM,
výstava „Zbraň a zbroje od 16. do 18. st.“,
výstava současné české skleněné plastiky,
výstava grafik a medailí Karla Zemana.
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Setkání v Milešovicích
V rámci Slavkovské iniciativy smíření 2005 se uskuteční 24. září
2005 v obci Milešovice setkání starostů a představitelů samosprávy Sdružení obcí Ždánického lesa a Politaví se zástupci
církví. Toto setkání se bude konat od 9.00 do
10.30 hod. v kulturním sále Obecního úřadu Milešovice. Od 10.30 do 12.00 hod. se uskuteční
v kulturním areálu za obecním úřadem ekumenická bohoslužba, v jejímž závěru zhlédneme kulturní vystoupení. Srdečně zveme všechny občany.
Mgr. Hana Třetinová, místostarostka obce

FotosoutûÏ z Napoleonsk˘ch dnÛ
V průběhu Napoleonských dnů probíhal zajímavý program, který byl jistě ve středu zájmu
nejednoho fotografa, ať již profesionála či amatéra. Historické muzeum ve Slavkově u Brna proto
vyhlašuje soutěž o nejzajímavější fotografii
z Napoleonských dnů 2005. Zaslané fotografie
bude posuzovat několikačlenná komise a vítězové se mohou těšit na pěkné ceny. Kromě toho budou tyto snímky zveřejněny na internetových
stránkách Historického muzea. Fotografie můžete posílat dvěma způsoby:
1. Klasické fotografie poštou (popř. osobně)
na adresu: Historické muzeum, Jiří Blažek, Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna nebo
2. Elektronickou verzi na e-mailovou adresu:
blazek@zamek-slavkov.cz.
Každý zájemce o tuto soutěž může poslat jednu fotografii s uvedením svých kontaktních údajů – poštovní adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Těšíme se na Vaše příspěvky.
Mgr. Jiří Blažek, Historické muzeum

Příroda Slavkovska
Naši ježci
Úspěšné přežívání některých zvířat závisí na
jejich obranyschopnosti. Snad všechna zvířata
jsou vybavena nějakými obrannými prostředky.
Mezi tu obranu pasivní, která zvíře může chránit
jsou produkty kůže, jako
srst, peří, tuhé štítky plazů,
krunýře u pásovců nebo
bodliny a ostny u savců.
Naši ježci se v nebezpečí
svinují, dikobrazi naopak
ostny prudce vzpřimují,
i vymršťují. Naši ježci jako
savci jsou zařazeni do řádu hmyzožravců, mají
však řadu společných znaků s hlodavci. Se zmíněnými dikobrazy z Asie a Afriky nebo severoamerickými hlodavými ursony mají podobný ostnitý kožich.
Ježci se vydávají za potravou za večera a loví
i v noci. Svým citlivým čichem hledají hmyz, žížaly, které v noci vylézají na povrch, loví i drobné savce, žáby, ještěrky. Obzvláště rádi plení
hnízda ptáků hnízdících na zemi.Dovede vyplenit celou snůšku bažantům, která bývá i velmi
početná. Dokážou využít svých bodlin i k aktivnímu lovu i drobnějších hadů, jako jsou třeba
i nebezpečné zmije. Zmije se sice brání, ale seká
obvykle jen do ostnů a sama se zraňuje. Proti
zmijímu jedu je značně odolný ale ne zcela
imunní. Přeborníkem na lov jedovatých hadů je
ježek ušatý ze suchých oblastí Blízkého východu a Střední Asie. Po jarním probuzení nastává
u ježků čas zasvěcený milostným hrám. V květ-

nu a červnu přichází na svět mláďata, někdy i ve
velkém počtu úplně holá a slepá.
Proti svým predátorům, i větším šelmám se
dokáže účinně bránit svinutím do klubka. Přesto
ježka dokáže ulovit naše největší sova – výr,
z lasicovitých šelem také jezevec.
V našem okolí se můžeme setkat se dvěma druhy
ježků. Ježek západní má na
našem území své nejvýchodnější hranice rozšíření.
Má tmavší spodinu těla, od
čenichu k očím má tmavou skvrnu, která tvoří
jakési brýle. Ježek východní, který má své rozšíření až k Vltavě, má spodinu těla světlou, k hlavě někdy až bílou.
Zvláště z mládí ochočení ježci mohou napovědět mnoho zajímavostí z jejich nezvyklého,
někdy až fascinujícího způsobu života. Jejich
výraz v oku působí dojmem jakéhosi rošťáckého
filuty, kterým si každého ihned získá.
Příchodem podzimu ježci začnou vyhledávat
vhodná místa k přezimování, kde upadají do
zimního spánku, kdy jejich tělesná teplota klesá
až na pět stupňů. Velké procento, zvláště slabší
mláďata za zimní hybernace uhyne.
Také ježci doplácí na intenzivní hospodaření
v naší zemědělské krajině. Stále však jsou místa,
v sadech a zahradách, kde se s ježky můžeme
setkat na jejich nočních vycházkách za potravou
doprovázených funěním, mlaskáním a dusavými
zvuky.
M. Hrabovský
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Kaple sv. Cyrila a Metoděje v Hamiltonech.

Haluzice – lázně, později Škola krajského svazu spotřebních družstev.

Poklady nejen z depozitářů (32)
Pohlednice (pokračování)
HAMILTONY
V letech 1941–1942 se Hamiltony staly
součástí města Vyškova.
V části obce jsou evidovány 3 ulice – Jílová, Pod Hrádkem a Slovanská. Nejvýznamnější památkou je kaple sv. Cyrila a Metoděje.
Novogotická kaple byla postavena koncem
19. století naproti ostrohu, kde stával hrad
Miloty z Dědic. Podle staročeského jména
Metoděje (Strachota) se jí říká také Strachotínka. Kaple je jednoduše architektonicky řešená, přesto působí monumentálním dojmem.
Stojí nad pramenem, u nějž údajně křtili a kázali slovanští věrozvěstové Cyril a Metoděj.
Podle pověsti ochránila voda z pramene obyvatele Hamilton před cholerou, která v roce
1855 v kraji řádila.
Historické muzeum má ve sbírkovém fondu
tři pohlednice. První – vlastně ještě dopisnice
odeslaná 28. 8. 1903, představuje dálkový
pohled na kapli Strachotínku. Kolem kruhového obrázku s květinovým rámečkem je vepsán text sdělení. Druhá pohlednice přibližuje vlastní stavbu poutní kaple, včetně
interiérů. Pohlednice byla vydána: „Ve prospěch opravy této kaple, která byla jako zázrakem uchráněna před německou zlovůlí.“
Na třetí pohlednici můžeme spatřit kopec naproti kapli, na kterém kdysi stával hrad Miloty z Dědic.

Poznávací zájezd
Základní škola Tyršova pořádá poznávací
zájezd ke dvoustému výročí bitvy u Slavkova
s názvem „Od Slavkova k Waterloo“. Zastávkami na naší cestě bude Lipsko (prohlídka Památníku bitvy národů), družební město Austerlitz (návštěva u mohyly), Amsterdam (plavba
lodí po kanálech), Brusel (prohlídka města, návštěva u Atomia a expozice „Evropa v miniatuře“), Waterloo (panoráma bitvy). Při cestě zpět
navštívíme Paříž (celodenní prohlídka města),
družební město Darney, Basilej (prohlídka katedrály s hrobem Erasma Rotterdamského)
a Kostnici (návštěva místa upálení Jana Husa).
Termín 25.–31. 10., cena 5400 Kč. V ceně je
doprava, ubytování a pojištění. Přihlášky posílejte buď na e-mail zstyrs@infos.cz,
reditel@zsslavkov.cz nebo od 22. 8. volejte na
telefon 544 221 113. Bližší informace na
www.zsslavkov.cz, odkaz Zahraničí, Slavkov–Waterloo.
vs
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HALUZICE
Dnes železniční zastávka JZ od Mouchnic
a cca 8 km od Kyjova. Nacházela se zde tvrz,
která patřila k zaniklé osadě Haluzice. Podle
archeologických sběrů vznikla patrně již ve
druhé polovině 13. století. Majitelem osady
byl v roce 1356 Jindřich z Nevojic, před ním
Jaroslav Jestřabic. Stále dobře patrné reliéfní
pozůstatky tvrze leží na klesajícím výběžku,
několik metrů nad železniční tratí, asi 500 m
jižně od zastávky Haluzice. Místo je díky pra-

cím při stavbě železnice částečně porušené.
Tvrz měla dvě části s jádrem o rozměrech
12 x 6 m, zřejmě s věžovitou budovou. Kolem byl asi 8 m široký příkop. V roce 1464 už
byla pustá, patrně díky připojení k většímu
panství.
Historické muzeum má ve svých sbírkách
dvě pohlednice – jednu z počátku 20. stol.
s nápisem Lázně Haluzice, druhou odeslanou
v roce 1956, s budovou Školy krajského svazu
spotřebních družstev, která byla umístěna
v objektu bývalých lázní.
PhDr. Vladimíra Zichová, HM

Nové knihy
Javořická, Vlasta: Jabloň v květu - knižně
dosud nepublikovaný soubor sedmi povídek
z venkovského a maloměstského prostředí, autorce tak důvěrně známého. Prózy, které ani se
značným odstupem času nic neztratily na svém
poslání, naopak v mnohých jako by Javořická
předvídala problémy naší doby.
Křivák, František: Psychiatrovy sexyhistorky – autor se dlouhodobě věnoval oboru psychiatrická sexuologie a manželskému poradenství.
Právě z těchto oborů nashromáždil řadu námětů
k zasmání i k zamyšlení, které vám předkládá ve
své nové knize povídek.
Ludlum, Robert: Tristanova zrada – je podzim roku 1940 a nacisté se nacházejí na vrcholu
moci. Francie je obsazená, Británie čelí hrozbě
invaze, Spojené státy zatím zachovávají neutralitu a Rusko uzavřelo podivné spojenectví
s Německem. V této ponuré době žije v Paříži
syn významného amerického podnikatele Stephen Metcalfe. Je všeobecně znám jako lev salonů, ale pravý důvod jeho pobytu je trochu jiný:
působí jako americký špion v Evropě. Náhodný
zvrat osudu z něj učiní jediného člověka, který
může uskutečnit tajný plán, jehož cílem je záchrana zbytku svobodného světa. Metcalfe musí
okamžitě odjet do válečné Moskvy, aby tam vyhledal – a možná i zradil – svou bývalou lásku,
primabalerínu Velkého divadla, která se mezitím stala milenkou německého diplomata. Povinnost Metcalfovi velí splnit zadaný úkol i za
tu cenu, že ztratí vše, na čem mu ještě záleží.
Kelly, Fergus - Vichr, Jan: David Beckham
(portrét superhvězdy) – co si představíte pod
jménem Beckham? Pro mnohé je to polovina
páru, o kterém se hodně mluví a píše. Jiné fascinuje jeho tetování, auta a téměř vše, co nosí
mimo fotbalový trávník. Přestože to vše k němu
bezpochyby patří, nenechte se mýlit. Jsou to jen

V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

vedlejší produkty jediné pravdivé podstaty…
skutečného Davida Beckhama.
Lee, Phil: Finsko (turistický průvodce) – průvodce Finskem z řady Rough Guide vás seznámí s mnoha zajímavostmi z často komplikovaných dějin této severské země. Popisuje
všechny hlavní oblasti Finska. Poradí vám, kde
se nejlépe ubytovat, kam se jít najíst, a hlavně
kam se podívat.
Vondrušková, Alena - Prošková, Iva: Krajkářství – téměř po sto letech opět vychází publikace věnovaná paličkované krajce. Kromě základů techniky paličkování s názornými
kresbami přináší rozsáhlý vzorník základních
typů krajek i s tzv. podvinky. Část knihy je věnovaná historii vývoje krajky v Evropě i v českých zemích.
Motlová, Milada: Praha známá i neznámá knížka nejen pro děti a mládež o pozoruhodných památkách, místech i událostech krásného
města s tisíciletou pamětí. Kapitoly o významných památkách zpestřují historky a pověsti, doplňují je údaje o osobnostech, přehledy historických dat, patronů pražských kostelů, panovníků
i vysvětlivky potřebných pojmů.
Sís, Petr: Strom života (Kniha o životě přírodovědce, geologa a myslitele Charlese Darwina) – Darwin celý život litoval, že neumí malovat. Zato uměl velmi dobře psát, a tak se Petr Sís
nechal inspirovat jeho výmluvnými popisy.
Z rozsáhlého Darwinova díla vybral a sestavil
průvodce jeho životem a také tím, co Darwin
objevil.
Úplný seznam všech nových knih v městské
knihovně lze pravidelně získávat elektronickou
poštou (e-mailem). V případě zájmu o tuto službu pište, prosím, na adresu: blazek@zamekslavkov.cz
Mgr. Jiří Blažek, MK ve Slavkově u Brna
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Výstava archivních
dokumentů

Poznámka

Při příležitosti Grand prix Austerlitz, výstavy vín pořádané Moravskou bankou vín a Davay communications, s. r. o., dne 13. srpna
2005 ve Slavkově, se konala také konference
s tématem Vývoj vinařství 200 let po bitvě
u Slavkova. Na konferenci promluvili odborníci k dějinám vinařství na Moravě a součástí
akce byla také výstavka některých archivních
dokumentů s vinařskou tematikou, kterou připravil Moravský zemský archiv v Bmě.
Z vystavených dokumentů se některé týkaly
bezprostředně města Slavkova. Návštěvníky
tak mohla zaujmout listina vydaná Janem
z Kounic dne 11. dubna 1561 pro Slavkov, kterou se městu i předměstím dávalo horní právo,
potvrzovaly vinohrady, stanovoval desátek
a potvrzovala také všechna starší privilegia na
vinohrady. Z novější doby se vinohradnictví
týkaly dokumenty vztahující se k obnově známé dominanty nad Slavkovem, kaple sv. Urbana, patrona vinařů. Bylo to provolání ke sbírce
na obnovu kaple sv. Urbana z r. 1898 a korespondence majitele strojnického závodu ve
Slavkově Františka Jirky, který v létě r. 1909
informoval městskou radu ve Slavkově o připravované železné konstrukci střechy pro kapli sv. Urbana. Zmíněné archivní dokumenty
jsou uloženy v Moravském zemském archivu
v Brně – Státním okresním archivu Vyškov se
sídlem ve Slavkově, kde se s nimi a dalšími
zajímavými dokumenty mohou blíže seznámit
všichni zájemci o historii vinařství na Slavkovsku.
PhDr. Kateřina Smutná,
ředitelka MZA v Brně
Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 22.
srpna. 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
(red)
zasílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě.

Poděkování
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Nabídka zájmov˘ch krouÏkÛ pro ‰k. r. 2005/2006
DÛm dûtí a mládeÏe, Komenského nám. 495, Slavkov u Brna, tel. 544 221 708, e-mail: ddmslavkov@tiscali.cz
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺












☺
☺
☺


☺

Název krouÏku
PRO DùTI A MLÁDEÎ
Basketbal – Ïáci
Basketbal – st.dorost- soutûÏ
Basketbal pﬁípravka
Basketbal dívky
Florbal-ho‰i mlad‰í
Florbal-star‰í ho‰i
Florbal-dívky
Sport.hry- star‰í
Sport.hry- mlad‰í
Rytmik (taneãní dovádûní)
Gymnastika pro nejmen‰í dívky
Aerobic – st. dívky
Kung-fu pro pokroãilé
Cviãení rodiãÛ a dûtí
Míãové hry pro dívky
Volejbal/dívky,ho‰i/
·achov˘ krouÏek
Rybáﬁsk˘ krouÏek
Odpolední hrátky
stolní tenis, poãítaãe, ‰ipky, hry
Kytara pro zaãáteãníky
Angliãtina pro nejmen‰í
Angliãtina pro zaãáteãníky
Angliãtina pro mír.pokroãilé
V˘tvarn˘ krouÏek pro mlad‰í
V˘tvarn˘ krouÏek pro star‰í
V˘tvarn˘ krouÏek pro nejmen‰í
·ikovné ruce
·koliãka vaﬁení
PRO DOSPùLÉ
Basketbal dorostenky+Ïeny+muÏi
Zdravotní preventivní cviãení
Kondiãní cviãení (over ball, gym ball)
Angliãtina pro dospûlé,
pouze zaãáteãníci
·achov˘ klub
Baby klub pro maminky
pro maminky na MD

Vedoucí

Vûkové omezení

Mgr. J. Kla‰ková
pokraãují
Ing. P. Brulík
pokraãují
H. Kla‰ková, L. Brulík
6–9 let
Mgr. J. Kla‰ková
pokraãují
Z. Klimková
7–10 let
Z. Klimková
10–14 let
Z. Klimková
od 9 let
T. Uhlíﬁová
9–14 let
T. Uhlíﬁová
6–9 let
T. Uhlíﬁová
od 7 let
T. Uhlíﬁová
5–8 let
S. Ondru‰ková
10–15 let
P. Hlaváã
pokraãují
T. Uhlíﬁová, P. Martinková
3–5 let
T. Uhlíﬁová
9–14 let
Z. Klimková
11–15 let
Ing. M. Merta
9–15 let
L. ·ed˘
8–15 let

Pololetní poplatek
500,-2x t˘dnû
750,-3x t˘dnû
300,1x t˘dnû
500,2x t˘dnû
250,-1x t˘dnû
250,-1x t˘dnû
250,-1xt˘dnû
250,-1x t˘dnû
250,-1x t˘dnû
200,-1x t˘dnû
250,-1x t˘dnû
250,-1x t˘dnû
300,-2x t˘dnû
300,- roãnû
-1x t˘dnû
250,-1xt˘dnû
300,-1x t˘dnû
200,-1x t˘dnû
70,-roãnû+popl.ryb.sv. -1x mûsíãnû

P. Martinková

9–12 let

150,-

-2x t˘dnû

S. Ondru‰ková
Z. Klimková
Z. Klimková
Z. Klimková
P. Martinková
P. Martinková
P. Martinková
P. Martinková
P. Martinková

11–15 let
5–7 let
7–10 let
8–10 let
9–13 let
10–15 let
7–9 let
10–15 let
9–14 let

250,300,300,300,300,300,300,250,250,-

-1x t˘dnû
-1x t˘dnû
-1x t˘dnû
-1x t˘dnû
-1x t˘dnû
-1x t˘dnû
-1x t˘dnû
-1x t˘dnû
-1x t˘dnû

L. Bajer
Mgr. T. Floriánová
Mgr. H.Charvátová

pokraãují

300,200,-1x t˘dnû

-1x t˘dnû
-1x t˘dnû

cca 500,-

-1x t˘dnû

200,100,-

-1x t˘dnû
-2x t˘dnû
dopol.

200,-

Z. Klimková
Ing. M. Merta
T. Uhlíﬁová, P. Martinková pro maminky na MD
s dûtmi

Dal‰í nabídka: internet, kopírování, poﬁádání kurzÛ… Zápis do ZK se uskuteãní bûhem záﬁí 2005, vÏdy od 8 do
16 hod. v DDM Slavkov. BliÏ‰í informace na tel. 544 221 708.

 Sokolský letní tábor

Vážená paní profesorko, dovolte mi Vám
poděkovat jménem všech 51 účastníků našeho
letošního dětského tábora v rakouském Vorarlbergu za velice prospěšnou a zdařilou spolupráci.
Oba Vaši svěřenci Jaroslav Švanda a Zbyňek Slavotínek si zaslouží v prvé řadě pochvalu a poděkování od vedení tábora a celého táborového sboru. Své úkoly plnili velice
zodpovědně, s naprostou jistotou odborníků.
Denně sklízeli díky účastníků tábora.
Dovolte mi se připojit jménem předsednictva župního výboru a poděkovat nejen Vašim
svěřencům, ale i Vám za jejich přípravu při
vstupu do odborného života.
Vážená paní profesorko, domnívám se, že
by tato cesta byla malým příspěvkem i podnětem pro ostatní k zvýšení zájmu i v průběhu
učebních let, proto doufáme v další spoluprácí do budoucna.
Vážená paní profesorko, zajisté nám dovolíte tento děkovný dopis zaslat i zastupitelstvu
města Slavkova u Brna v čele s panem starostou Mgr. Petrem Kostíkem.
Se sokolským pozdravem Na zdar starosta
Švýcarské sokolské župy
Georg Jordan

Letošní dětský tábor švýcarských Sokolů
měl ve své náplni opět jednu novinku. Zrodila se v minulém roce. Jak? V rámci dlouholeté spolupráce se slavkovským panem starostou. Do vzduchoprázdna
padla při setkání zajímavá otázka.
Potřebovali bychom pro náš sokolský tábor nějakého kuchaře na vaření, bylo by to možné? „To se musím zeptat,“ zazněla opatrná
odpověď. Následovalo několik otázek
na upřesnění. Rok přípravy na Integrované
škole proběhl v pozorování a přemýšlení.
Nakonec padlo rozhodnutí a dvě jména. Jaroslav Švanda a Zbyněk Slavotínek.
Tak se stalo, že přede dnem D v sobotu
30. července se vypravili do Vídně dva novopečení kuchtíci. V taškách s oblečením
uloženy i nové sady ostře nabroušených vše
řezajících nožů.
V neděli ráno se pak vydali autem vídeňského sokolského bratra na západ dobývat
první ostruhy ve svém povolání. Dlouhá cesta skončila v horách nad městem Bludenz.
Po krátkém odpočinku však museli ukázat
proč vlastně přijeli.

První hodnocení strávníků, na lepší jedničku, tedy s hvězdičkou. Den po dni se
prokousávali jídelníčkem pro 51 účastníků.
Nebylo dne, aby kuchaři neslyšeli pochvalu. Celý pobyt byl myšlen jako
odměna za celoroční výkon v učení, možná ale, že by se mnohým
ani nelíbil. Byla to práce a zase
práce po celý den. Už jste někdy
vařili pro 51 různorodých lidí?
Mládenci však odváděli celý týden
velice dobrou a kvalitní práci. Pak nastal
poslední den, bylo třeba skončit a vydat se
na cestu domů. Loučení, moc velké nebylo,
ale zajímavé. Jako mezi svými. Když nás
pozvete, určitě neřekneme ne, zazněly dva
hlasy kuchařů unisono.
Jak je vidět, byla spokojenost oboustranná. Do příštího roku je sice daleko, ale
všichni se loučili s otázkou v očích, tak
příští rok zase?
Komu ještě poděkovat?
Mgr. Jaroslavě Střelcové a slavkovskému panu starostovi, že vše proběhlo tak jak
mělo.
starosta Švýcarské župy G. Jordan
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Putovali jsme na pouť do kolínské katedrály.
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Papež Benedikt XVI. zdraví českou mládež.

Mladí na pouti s papežem
Ve dnech 11.–21. srpna 2005 se farář P. Milan Vavro s několika mladými účastnil Světových dnů mládeže v německém Kolíně nad Rýnem. Akce byla rozdělena do tří částí:
úvodní program ve farnostech diecéze Würzburg s pobytem v rodinách, Dny mládeže
s festivaly v Kolíně a pouť na Marienfeld k setkání s papežem..
Kolik mladých ze slavkovské farnosti se účastnilo?
razem ukazuje na Krista. S odvahou říká i věci
Celkem patnáct, z toho devět ze Slavkova
nepopulární. Při tomto prvním setkání si nás
a šest z okolních obcí, které patří do farnosti. Ze
všechny získal.
193 zemí celého světa přijel téměř milion mlaŘíká se, že toto setkání bylo ve znamení dvou
dých, z České republiky 4000.
papežů. Šlo to poznat?
Dostali jste se do blízkosti sv. Otce?
Kolínský kardinál Meisner nás přivítal slovy:
Organizátoři měli originální nápad, jak před„Budou zde s námi dva papežové – Benedikt
stavit papeže velkému množství lidí shromážděXVI., kterého očekáváme, a Jan Pavel II., který
ných na březích Rýna. Stál na přídi plovoucí
se na nás dívá z nebe“. I nový papež se o něm
lodi, kterou doprovázela flotila pěti lodí, každá
několikrát zmínil: „Jan Pavel nás pozval k velpro zástupce mládeže pěti kontinentů. A jeho loď
kým věcem; teď je čas, abychom je uskutečňose otáčela ke zpáteční plavbě přímo před námi.
vali ve svém životě“.
Mávali jsme mu a množství českých vlajek paJaké bylo přijetí v německé farnosti?
pež určitě nemohl přehlédnout. Později jsme ho
Naše skupina ze Slavkova prožívala první
potkali zblízka ještě dvakrát, v papamobilu na
čtyři dny v městečku Margetschöchheim
cestě z katedrály a při cestě městem.
u Würzburgu se skupinou ukrajinských řeckokaJak na vás zapůsobil nový papež?
tolíků. Němečtí přátelé pro nás celý rok pečlivě
Někteří jej kritizují, že je „učitel víry“, ale
připravovali program a přijali nás s otevřeným
mohu říci, že to není žádný „suchar“. Z jeho tvásrdcem. S místní mládeží jsme prožili večer, kde
ře, slov i gest je poznat, že je to muž Boží; člověk
jsme představili písně a tance z našich hodů,
velké víry, který žije s Bohem. Každým svým výzdobili jsme pamětní svíci a namalovali nástěnnou mapu našich zemí. Překvapila nás projížďka
na motorových člunech po Rýnu. Manželé,
u kterých jsme byli ubytovaní, byli velmi pohosCírkev adventistů s.d. se schází ve Slavkově
tinní a již první den nám dali klíče od svého
u Brna k sobotním bohoslužbám, které probídomu. Jednou nám řekli: „Jste naši hosté, a kažhají vždy ve dvou částech. V 9 hodin začíná spodý host je pro nás král“.
lečné studium Božího slova a od 10.30 h násleA Vaše zážitky?
duje kázání. V září Vás zveme na soboty 3., 10.
Bylo jich mnoho. Blízké setkání se Svatým
a 24. 9. do domu Církve husitské (CČSH) na JiOtcem, modlitba na velkém prostranství s milioráskově ulici č. 959 (vedle Hasičské zbrojnice).
nem mladých z celého světa, radostná a pokojná
Z našeho společného studia ev. Marka: Nejatmosféra, která vládla mezi účastníky, slušné
důležitější otázka „Ježíš se svých učedníků ptal:
a klidné chování mladých v přeplněném metru.
„Za koho mě lidé pokládají?“ Řekli mu: „Za
Co jste si dovezl na památku?
Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní zase myslí, že jsi
Mešní roucho, ve kterém jsem sloužil mši
vůbec jeden z proroků.“ Ježíš se ptal dále: „A za
svatou spolu se Svatým Otcem a deseti tisíci
koho mě pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty
kněžími.
jsi Mesiáš!“ (Mk 8,27-29)
Co si odnášíte do života?
Kdo tedy byl Ježíš? Dobrý člověk, úžasný
Světové dny byly tematicky spojené se třemi
učitel? Ten, kdo by byl pouhým člověkem a říkal
svatými Králi, jejichž ostatky jsou uchovávané
to, co Ježíš, by nemohl být velkým mravním učiv katedrále. Ti se přišli do Betléma poklonit dítelem. Byl by buď pomatený, nebo by to musel
těti, ve kterém nalezli Boha. I my jsme se vydabýt ďábel. Buď tento muž byl a je Synem Božím;
li do Kolína na pouť, abychom se po příkladu
anebo to byl šílenec či někdo ještě horší. „Za
svatých Králů setkali s Kristem a poklonili se
koho mne pokládáte VY?“ Učedníci museli odmu. Oslovila mne myšlenka, že v dnešní době,
povědět sami za sebe. Tato otázka je položena
kdy lidé chtějí být „jedničky“, je třeba, abychom
i každému z nás. Na ní závisí věčný osud každébyli „dvojky“. Číslice „2“ totiž připomíná silueho člověka. Jak na ni odpovíš Ty?
tu klečícího a klanícího se člověka. A člověk,
Bližší informace na tel.: 732 974 007, (kazatel
který se klaní Bohu, roste.
Jakub Chládek), www.casd.cz.
(ch)
Za rozhovor děkuje Eva Janková

Mezi mnoha vlajkami zavlála i slavkovská.

Z Církve adventistÛ sedmého dne

Namalovali jsme nástěnnou mapu našich zemí.

Program ﬁímskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby během výmalby
kostela: Ve farní kapli: úterý 18.00 pro děti,
čtvrtek 7.00, pátek 18.00, sobota 7.30. V kostele: v neděli 8.00 a 18.00.
Návštěvy nemocných, čtvrtek a pátek 1. a 2.
9. dopoledne
Staroslovanská liturgie, neděle 4. 9., kostel
sv. Jana Křtitele na Špitálce v 9.30, zpívá Moravský Cherubínský sbor
Mše sv. v penzionu, čtvrtek 8. 9. v 8.00
(7.30 svát. smíření)
Slavnost sv. Václava, středa 28. 9. v 18.00
mše sv.

Pﬁedná‰ky pro veﬁejnost v sále
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 16.15 hod.
4. 9. Rodinn˘ Ïivot, kter˘ ob‰ÈastÀuje
11. 9. Zastavte se a vizte Jehovovu záchranu!
18. 9. Jehova – Vzne‰en˘ Stvoﬁitel
25. 9. Zachovejte si dobré svûdomí v hﬁí‰ném svûtû
Pﬁístupné veﬁejnosti, vstup voln˘ – jste srdeãnû zváni.

8/2005
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Je to už padesát let, co jste přišli oba na tento svět.
V srpnu a září oslaví kulaté jubileum manželé

HELENA A ALOIS HLÁSENŠTÍ
U příležitosti tohoto krásného jubilea
přejeme mnoho šťastných let prožitých ve zdraví.
Kolektiv prodejny ze Slavkova.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Kdo Tě znal, nezapomene.
Dne 9. září uplyne rok, kdy nás opustila naše drahá maminka,
babička, prababička, sestra, teta a švagrová, paní

LUDMILA FLORIÁNOVÁ
ze Slavkova u Brna
Vzpomínají syn Miroslav, dcery Zdeňka a Ludmila s rodinami
a syn Karel s rodinou.
Vzpomínka
Odešels jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.
Dne 25. května uplynulo 13 let, kdy nás opustil náš drahý manžel,
tatínek, bratr, švagr a strýc, pan

ZDENĚK FLORIÁN
ze Slavkova u Brna
Vzpomínají syn Miroslav, dcery Zdeňka a Ludmila s rodinami
a syn Karel s rodinou.
Vzpomínka
Kdo byl milován, kdo lásku a péči rozdával, bude žít věčně v srdcích
a myslích svých nejbližších…
Dne 21. srpna 2005 uplynulo již 10 let ode dne, kdy odešla na věčnost paní

LIBUŠE NOVOTNÁ
ze Slavkova u Brna,
která by se 10. září 2005 dožila 80 let.
Děkujeme vám všem, kteří spolu s námi vzpomenete.
Manžel, dcera a syn se svými rodinami.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Kdo Tě znal, nezapomene.
Dne 22. srpna 2005 by se dožil 85 let
a 22. července to bylo 13 smutných let, kdy od nás odešel bez slůvka
rozloučení manžel, tatínek a dědeček, pan

B O H U S L AV V I N K L Á R E K
Vzpomínají manželka a děti s rodinou.
Vzpomínka
Vše, co bylo, už není a nikdy nebude.
Jen ta rána v srdci bolí.

Dne 28. srpna 2005 uplynuly 4 roky, kdy nás navždy opustil náš milý
manžel, tatínek a dědeček, pan

J O S E F Š PA Č E K
Za vzpomínku děkují manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Odešel jsi, bráško, neznámo kam, vzpomínka na Tebe zůstala nám.
Vzpomínka krásná, bráško milý, již sedm roků, co jsme se rozloučili.
Láska však smrtí nekončí, v srdcích Tě navždy budeme mít.

Dne 29. srpna 2005 uplynulo 7 let, co nás navždy opustil pan

ZDENĚK ČERMÁK
ze Slavkova u Brna
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Dobromila Nečasová, sestra s rodinou
Vzpomínka
Jen ten, komu neúprosně smrt vzala to nejdražší, ví, co je bolest.
Děkujeme Ti, tatínku, za to, čím jsi pro nás v životě byl, za každý den, jenž jsi
pro nás žil. Loučil ses nechtěl, tolik jsi chtěl žít, pro nás pracovat a mnoho
toho ještě říct. Však osud byl tak krutý a musel jsi od nás všech odejít.

Dne 6. září 2005 by se dožil 80 let náš milovaný manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček, pan

FRANTIŠEK SLANINA
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. S láskou a úctou vzpomínají
manželka Jiřina, dcera Eva a syn František s rodinou.

INZERCE
 PŘIJMEME usměvavé pracovníky pro pří-

mý prodej našich výrobků. Tel.: 608 17 00 00.
 PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY
k podnikání ve Slavkově. Bývalá kamenosochařská dílna (u hřbitova). Zastřešené prostory 320 m2, zpevněné nádvoří 295 m2,
voda městská i vlastní, plyn, elektřina. Věra
Čučková, Špitálská 797, tel. 544 221 187.
 KOUPÍM MENŠÍ RD ve Slavkově i pro
rekonstrukci. Ideálně velikost 3+1, dvorek
nebo menší zahrádka, dobré parkování.
Tel.: 603 459 837 nebo lenakra@seznam.cz.
 VÝROBA OCHRANNÝCH SÍTÍ proti hmyzu
a řetízkových žaluzií za nízké ceny dle vašich
rozměrů. Slevy montérům. Tel.: 607 522 744.
 KOUPÍM DŮM ve Slavkově u Brna se zahradou. Tel.: 724 243 583, 724 265 298.
 MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732
236 410, 544 223 504.
 MOULIN ROUGE BRNO přijme servírky,
společnice, tanečnice a tanečníky. Ubytování zajištěno. Vysoký výdělek. Tel.: 604
234 234, 608 302 003. brno.moulinrouge.cz
 PRODÁM ČB LASEROVOU TISKÁRNU
HP LaserJet 5MP, 600 dpi, 6 str./min, PostScript L2, LocalTalk, Parallel, IrDA. Velmi dobrý stav. Cena: 4000 Kč. Tel. 605 742 853.
 OBCHODNÍ FIRMA ze Slavkova hledá:
- ASISTENTKU prodeje – požadavky: znalost práce na PC-MS Office, znalost AJ
- zodpovědného SKLADNÍKA
- hlavní ÚČETNÍ – požadavky: praxe v oboru, znalost práce na PC.
Kontakt: 603 179 259 sl. Kosinová
 PRODÁM RD po kompletní rekonstrukci
v Komořanech. Kvalitně zateplený, nové rozvody, fasády, sanita. Připravený prostor pro
půdní vestavbu s UP 56 m2. Celková UP 130
m2. Klidná vedlejší ulice, dobré parkování, velká předzahrádka, oploc. zahrádka za domem.
Tel. 605 254 332. Cena: 1 600 000 Kč.
 KAVKAZSKÝ OVČÁK. Zadám štěňata
s PP. Oba rodiče jsou temperamentní, pěkného exteriéru a výborné povahy. Matka je
vítěz povahových soutěží, má pěkné výstavní ocenění, otec – import Rusko. Odběr od
září 2005. Charakteristika povahy: K rodině
mimořádně oddaný, věrný a přítulný pes.
Velmi dobrý hlídač svého pána a jeho majetku. Na výcvik je nenáročný, stačí důsledná výchova od štěněte. Poradíme s chovem. Kontakt: www.slunecnivrch.wz.cz.
Tel.: 737 211 471 (17– 21), R. Brzobohatý.
 PRODÁM GARÁŽ v cihelně. 777 095 159.
 VYMĚNÍM BYT 2+1 + doplatek za dvougenerační domek – Slavkov. Tel.: 721 953 423.
 KOUPÍM DOMEK se zahrádkou v dobrém
stavu ve Slavkově. Tel.: 721 953 423.
 KOUPÍM staré vybavení stolařské nebo
restaurátorské dílny, funkční i poškozené
stroje a nástroje. Tel.: 736 539 029.
 NABÍZÍME ŽALUZIE, sítě proti hmyzu. Cenová nabídka zdarma. Tel.: 775 977 103.
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Záhada slavkovského pokladu

Opustili nás
Vladislava Floriánová (79)
Josef Vymazal (71)
Irena Lokosová (81)
Oldřich Strnad (75)
Věra Pokorná (83)
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21. 6.
2. 7.
10. 7.
15. 7.
17. 7.

Pozvánka na kulečník
Zveme zájemce o klasický bezděrový kulečník, který můžete hrát ve společenské místnosti
CÍRKVE
ČESKOSLOVENSKÉ
HUSITSKÉ na Jiráskově ul., čp. 959 ve Slavkově u B. Herní hodiny budou od 1. září 2005
upřesněny ve vývěsce na téže adrese.
Mládež od 12 do 18 let bude hrát za dozoru
dospělých. Dospělí hrají dle uvedeného rozvrhu
hodin a mohou se objednat písemně na čas, který jim vyhovuje. Prostředí herny je nekuřácké
(možnost kouření je před budovou). Rovněž
zde nebudou konzumovány alkoholické nápoje.
Pan farář Milan Vostřel poskytl místnost a herní rozvrh hodin. Pan Jeřábek zapůjčil kulečník
180x90 cm s mramorovým podkladem, tága
a hrací koule. Pan Ant. Kuchař se postaral o celkovou organizaci, doladění technických záležitostí a uvedení herny do provozu.
Ustavující a informační schůzka zájemců
se koná v pátek 9. září v 18 hod. na shora
uvedené adrese.
M. Vostřel, A. Kuchař

Brněnské nakladatelství Šimon Ryšavý vydalo
pozoruhodnou knihu Záhada slavkovského pokladu. Autoři této publikace z žánru literatury faktu
shromáždili na 160 stranách spoustu zajímavých
a aktuálních informací o jednom z nejhledanějších, nejdiskutovanějších pokladů na Moravě.
Tzv. slavkovský poklad představuje ruskou carskou válečnou pokladnu, údajně zakopanou při
památné bitvě u Slavkova před 200 lety. Legendami opředený poklad je dodnes vděčným tématem
diskusí v regionu slavkovského bojiště, dosud se
však nepodařilo jej objevit. Kniha přináší překlady důležitých archivních spisů z roku 1829, kdy
po pokladu pátraly rakouské úřady na základě informací údajného přímého svědka zakopání. Autoři také provedli zevrubný rozbor vojenské situace, která by mohla k eventuálnímu ukrytí ruské
válečné pokladny vést, připojili podrobné mapy,
a nastínili nejrůznější hypotézy o více či méně
pravděpodobných místech možného zakopání.
Publikace Záhada slavkovského pokladu je vůbec první knihou, která toto téma souborně zpracovává. Dostanete ji například na zámku nebo
v knihkupectví Pokorná–Skaličková.
zch

Běh Terryho Foxe 2005

Rok uběhl jako voda a už je tu září. Tento měsíc neznamená jen začátek nového školního
roku, ale pro mnohé z vás je i příležitostí, jak
pomoci dobré věci. Stejně jako v loňském roce
pořádá naše tělocvičná jednota SOKOL „Běh
Terryho Foxe“. Jedná se o celosvětovou humanitární akci, jež se na různých místech naší republiky bude konat již po třinácté. Výsledky
minulých ročníků řadí Českou republiku v mezinárodním srovnání neustále na první místo ve
světě. V loňském roce se v České republice
uskutečnilo 208 běhů s celkovým počtem
účastníků 70 894. Celková částka, kterou se
podařilo získat činí 2 016 277 Kč. Ve Slavkově
se nás sešlo 264 a vybralo se 9380 Kč. Proto si
vás všechny tímto dovolujeme pozvat na letošní
ročník „Běhu Terryho Foxe“. Běh a s ním spojená peněžní sbírka na podporu boje proti rakovině se uskuteční v úterý 6. září 2005 ve
13 hodin. Start a cíl bude, stejně jako v předchozích ročnících, na Palackého náměstí
před budovou Městského úřadu.
Prezentace bude průběžně probíhat od 11.45
hodin v místě startu. Během prezentace bude
promítáno video z běhů pořádaných v různých
místech republiky včetně našeho města. Zúčastněte se dobrovolné humanitární akce – přispějete na výzkum v boji proti rakovině .
Tělocvičná jednota Sokol Slavkov u Brna

Poutníci při svém vystoupení na nádvoří zámku.

Foto: S. Hlubinka

Vážení přátelé dobrého folku a country,
je za námi 7. ročník přehlídky Folk a country
na zámku (5. srpna) a já osobně z ní mám velmi
dobrý pocit. Tento pocit vyvěrá hlavně z velmi
slušné návštěvy vás fanoušků naší hudby, která
podle mě má stoupající tendenci, a za ni vám
všem i jménem pořadatelů z Historického muzea ve Slavkově u Brna děkuji a věřím, že nám
zachováte přízeň i v příštích letech. Můj dobrý
pocit také vyvěrá z dobrých výkonů všech účinkujících, skupiny Koňaboj, Slávka Janouška
s Vojtou Kupčíkem, skoro slavkovských Poutníků, Roberta Křesťana a Druhé trávy a samozřej-

Junáci zvou
(pro šikovné děti ze Slavkovska)
Zájemci o činnost v oddílech Junáka Slavkov –
děvčata a chlapci (2. třída ZŠ a starší) i rodiče – přijděte na první schůzku v novém školním roce! Uskuteční se v pátek 9. září v 17 h, sraz na vlakovém
nádraží. Společně navštívíme schůzky jednotlivých
oddílů na skautské klubovně. Informace na tel. č.
776 811 580. Zábavný program si připravili a na
všechny se těší slavkovští skauti a skautky. hch

mě domácí Osady, která se ujala nelehkého úkolu hrát po Křesťanovi, a to ve velmi chladném
počasí a splnila to, co se od ní očekávalo, a sice
roztančila zbylé příznivce naší přehlídky. Také
bych rád poděkoval panu Horvátovi za solidní
přístup k občerstvení na této akci a za to, že
zdarma nasytil a napojil všechny účinkující.
Můj dík samozřejmě patří i těm, kteří finančně
přispěli Folku a country na zámku, a to Hudební nadaci Ochranného svazu autorů, Městskému
úřadu ve Slavkově u Brna, firmě ECOM a Historickému muzeu tamtéž.
Je docela možné, že někdo z těch, co koncert
na zámku navštívil, byl s něčím nespokojen.
Tady bych byl rád, kdyby se dotyčný držel starého číšnického hesla: „Co se vám líbilo řekněte ostatním, s čím jste byli nespokojeni řekněte nám.“ Slavkov není tak velký, abychom se
v něm nepotkali a o nedostatcích si nepromluvili. Jestli přehlídka bude i příští rok, tak se pokusíme s pořadateli tyto nedostatky odstranit.
Takže ještě jednou díky všem co přišli a těším se s vámi na shledanou na dalších akcích.
Váš Jiří Karas Pola
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Grand Prix v Pétanque
Dne 6. srpna proběhl v prostorách zámeckého parku pod záštitou města již 8. ročník turnaje GRAND PRIX d’AUSTERLITZ a turnaj
o Pohár slavkovských konšelů. Zúčastnilo se
61 trojic ze 6 zemí včetně celé české reprezentace. Hlavní trofej si odvezla trojice z Polska.
Na pomyslné bedně skončil i hráč našeho klubu Tomáš Bayer, který skončil třetí. Pohár
slavkovských konšelů si vybojovala trojice ze
Slovenska. Jako pořádající klub nás potěšila
spokojenost hráčů i hostů. Vysoká úroveň turnaje, špičkové zázemí, bezchybná organizace,
hodnotné ceny a krásné prostředí – to jsou
přednosti, které hráči ocenili. Děkujeme tímto
za podporu vedení města a Historického muzea. Dále děkujeme všem sponzorům za podporu našeho turnaje a zveme všechny na další,
doufáme, že stejně úspěšný ročník turnaje.
PC AUSTERLITZ 1805
Vítězky vlevo-Petrová a Klapalová, vedle Tobiášová a Nakládalová.

Kooperativa Cup – Mistrovství ČR v plážovém
volejbalu žen 13. a 14. srpna 2005
Poslední zpráva z beachvolejbalové pláže
na koupališti ve Slavkově u Brna hovoří
o tom, že ve finále mistrovství ČR žen letos
vyhrála dvojice Tereza Petrová a Hanka Klapalová, která v nervydrásajícím finále porazila Terezu Tobiášovou a Šárku Nakládalovou
v poměru 2:1 (-24, 17, 13). V utkání o 3. místo měly pod azurovou oblohou za krásného
slunečného počasí navrch Lenka Felbábová

s Petrou Novotnou jež výsledkem 2:0 (12, 13)
porazily Barboru Novosadovou a Zuzanu Horáčkovou.
Mistrovství mělo zvláštní náboj, neboť
všechny dvojice chtěly využít letošní neúčast
naší nejlepší dvojice Eva Ryšavá-Celbová
a Soňa Nováková-Dosoudilová, které sezonu
vynechaly s ohledem na své mateřské povinnosti. Lákavou šanci možná jen na jediný rok
usednout na beachvolejbalový trůn maximálně využily současné akademické mistryně
světa Tereza Petrová a Hanka Klapalová, které předváděly nejatraktivnější volejbal.
Za SK Beachvolleyball Slavkov
Lubomír Kuchta
Výsledky: Finále: Petrová-Klapalová / Tobiášová-Nakládalová 2:1 (-24, 17,13), o 3.
místo: Felbábová–Novotná/Horáčková–Nevosadová 2:0 (21:12, 21:13). 1. semifinále:
Felbábová – Novotná / Tobiášová – Nakládalová 0:2 (19:21, 17:21), 2. semifinále: Petrová – Klapalová / Horáčková – Nevosadová
2:0 (21:11, 21:18).

Va‰e pﬁíspûvky posílejte na

info@bmtypo.cz

Vítězové turnaje v pétanque.

Velká cena
„O Napoleonský klobouk“
V rámci oslav Napoleonského dne 13. srpna
2005, které proběhly ve Slavkově u Brna, uspořádal sportovně střelecký klub 0750 E-COM
Slavkov střeleckou soutěž z perkusních zbraní
„O Napoleonský klobouk.“ Soutěž proběhla na
střelnici fy E-COM s.r.o. Slavkov u Brna.
Soutěž byla složena ze dvou disciplín, perkusní pistole a perkusní revolver. V disciplíně perkusní pistole zvítězil nástřelem 91 bodů Václav
Kúřil ze Ždánic před PhDr. Michaelem Strakou
ze Znojma a Ing. Ottou Hofmanem z pořádajícího klubu, kteří dosáhli oba stejně 86 bodů.
Disciplínu perkusní revolver vyhrál nástřelem
89 bodů Stanislav Hromada z Buchlovic před
Vladimírem Čučkou ze Slavkova 88 bodů a znojemským Strakou 83 bodů.
jg

Kalendář akcí – září 2005
Datum

hod.

2. 9.
3. 9.
16.00
3. a 4. 9.
3. 9.
4. a 18. 9.
8. 9.
9.–11. 9.
9. a 10. 9.
11. 9.
9. 9.
24. 9.
24. 9.
9.00–17.00
30. 9.–1. 10.
30. 9.
V˘stavy
do 2. 10. 2005
do konce roku
do konce roku
do konce roku
do konce roku

druh

akce

místo konání

sport.
sport
sport
sport
sport
sport
spol.

Jaguar Cup
Slavkovská pípa – 32. roãník bûhu Slavkovem
Mistrovství âR – cestovní vozy, tﬁída EKO, F1
O podnikatelsk˘ mû‰ec
Klubov˘ turnaj
ABN AMRO
Dny japonské kultury v rámci „Roku mezilidsk˘ch vztahÛ mezi EU a Japonskem“
Dny japonské kultury na ãerpací stanici Tenryu
Japonské kulturní odpoledne v areálu slavkovského zámku
Vetropack
Podzimní setkání seniorÛ
Václavsk˘ jarmark – Tradiãní ﬁemesln˘ jarmark v zámeckém parku
Slavkovské dny smíﬁení „Hudba nástroj smíﬁení“- ekumenické setkání církví
Koncert v rámci dnÛ smíﬁení

golfové hﬁi‰tû
GIA
start Hostinec Na ·pitálce
Hostinec Na ·pitálce
areál ARC Slavkov
ARC Slavkov
Zámecká stﬁelnice
SSK 0750 E-com
golfové hﬁi‰tû
GCA
golfové hﬁi‰tû
GIA
TENRYU, spol. s.r.o., Kﬁenovice, HM

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

V˘stava grafik a medailí Karla Zemana
Zbranû a zbroj XVI.–XVIII. století – severní kﬁídlo
Kde byste Napoleona nehledali – v˘stava kuriozit, karikatur a zajímavostí
Pohlednice z depozitáﬁÛ – v˘stava unikátních a jedineãn˘ch pohlednic
zachycujících památná místa napoleonsk˘ch válek v Evropû, volnû pﬁístupné
v˘st. Souãasná sklenûná plastika – v˘stava prací pﬁedních ãesk˘ch skláﬁÛ

poﬁadatel

golfové hﬁi‰tû
Zámecká stﬁelnice
zámeck˘ park
Zámek Slavkov
Zámek Slavkov

GIA
SSK 0750 E-com
Historické muzeum
Mûsto Slavkov, HM
Historické muzeum

Galerie Austerlitz
Zámek Slavkov,
Zámek Slavkov
Zámek Slavkov

Historické muzeum
Historické muzeum
Historické muzeum
Historické muzeum

Zámek Slavkov

Historické muzeum
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JUNÁK Slavkov slaví 85. narozeniny
Přinášíme druhý článek věnovaný slavkovskému skautingu v roce půlkulatého výročí činnosti.
a krajských kolech Závodu světlušek a vlčat
a Svojsíkově závodu.
skautského programu přejala i největší organizace
II. díl – skautská historie
Městská hra pro naše členy i veřejnost se pak
mládeže Pionýr (zábavné spíše než výchovné).
Historii skautského hnutí tvoří bezmála jedno
koná ve Slavkově téměř každý rok – Vyzvědači,
Rok 1989 přinesl změnu režimu v Českoslovenstoletí činnosti oddílů, které na celém světě sdružiNa hradby!, v průběhu října budou na další hru posku. V prosinci byl Junák opět obnoven, a od roku
li za celou dobu existence více než 250 miliónů
zvány všechny děti ze Slavkova a okolí.
1990 funguje činnost oddílů ve velkém počtu měst
členů. Náplň programů jednotlivých národních orBesídky se konají vždy v prosinci a nechybí
a vesnic České republiky. První generace vedouganizací byla a je různá, všechny mají společné
v kalendáři žádného skautského roku. Hry, scénky,
cích obnoveného Junáku má kořeny v krátké době
motto: „SKAUTING JE HRA“.
soutěže, písničky, příchod Mikuláše, čertů a anděpovolené činnosti let 1968–1970.
První skautské oddíly vznikly na území Velké
la patří neodmyslitelně do programu střediskové
Skauti z naší země opět pořádají pravidelné
Británie, sir Robert Baden-Powell začal organizoMikulášské besídky, Vánoční schůzky se konají
schůzky, výlety, výpravy, letní tábory, starší členovat mladé Angličany do oddílů s programem blízv režii každého oddílu samostatně. Tradiční vánočvé vyjíždějí poznávat zahraniční pohoří, cizí země
kým vojenskému výcviku. Orientace v přírodě
ní zvyky a rozdávání dárečků pro všechny provází
a jejich obyvatele. Menší i větší členové se zúčasta její znalost, rukodělná zručnost, samostatnost
rozloučení členů před Vánocemi.
ňují mezinárodních akcí – setkání i tematicky zaa rozhodnost členů – to byly a jsou hlavní prvky
Letní stanové tábory si zčásti a podle svých
měřené programy zasahují do všech oblastí lidské
a cíle výchovného programu skautů. Inspiraci k zaschopností staví samotní táborníci. Na Vysočině nečinnosti (Intercamp, FONS). Slavkováci navštívili
ložení oddílů tohoto typu získal Baden-Powell (Bchybí krásná příroda, veselí vedoucí a program vytyto akce v rolích účastníků i organizátorů.
P) při svém pobytu v britské kolonii v Africe (pevužívající znalostí a schopností získaných členy běnost Mafeking). Anglickému vojsku, jehož byl B-P
hem celoroční činnosti. Celotáborová hra tvoří
III. díl – Program skautského roku ve Slavkově
generálem, tehdy při činnosti úspěšně pomáhali
významnou část doby pobytu pod stany, nechybí
Popsat program slavkovských oddílů na několischopní mladí muži a chlapci. Tato zkušenost spotaké další hry a témata, které zpříjemní dva týdny
ka odstavcích není jednoduché, vždyť celoroční
lečně s potřebou vzniku programu pro volný čas
prázdnin dětí i vedoucích. Výlety k rybníkům, na
program vždy naplní několik desítek listů oddílomládeže, která trávila většinu času ve městech bez
zámky a zříceniny hradů, do přírodních rezervací,
vých kronik našich oddílů. Skautky a skauti ze
zajímavé a smysluplné činnosti, to byly hlavní důvečery u táboráků i v týpí vytváří tečku za celoročslavkovského střediska se mohou zúčastnit několivody vzniku nového výchovného systému. Parta
ní prací Junáka Slavkov. Pár týdnů léta uteče jako
ka druhů aktivit v průběhu celého školního – skautmladíků poprvé vyzkoušela svoje schopnosti
voda (zvláště když starší členové a vedoucí odjedou
ského roku.
v roce 1907 při táboření na ostrově Brownsea.
na vysokohorské expedice a zážitkové a vzdělávací
Pravidelné schůzky oddílů a družin se konají
Vznik skautingu v Anglii měl v následujících lekurzy), a nový skautský rok již klepe na dveře…
ve společné budově poblíž sídliště na ulici Nádražtech pokračování v dalších zemích, v mnoha směV příštím čísle se budete moci dočíst o programu
ní, využíváme také příznivého počasí a vyrážíme
rech nezvyklé. Údiv přinesla činnost dívčích oddíletošních oslav 85. výročí skautingu ve Slavkově.
na schůzky do okolí Slavkova – do Obory, k ryblů (v mnoha zemích neměly tehdy ženy volební
JUNÁK Slavkov v červenci a srpnu uspořádal
níkům, do Vážanského hájku apod. V zimním obprávo!) a také program, jehož součástí byl pobyt
tyto akce: Tábory na Vysočině – Jasenice (1.+2. oddobí navštívila většina členů nejméně jedenkrát
v přírodních podmínkách (stanování, příprava jíddíl), Habří (4. oddíl); Roverská expedice „Putování
vyškovský Aquapark.
la na otevřeném ohni apod.).
s deštěm“ – Rumunsko, pohoří Retezat; Brigády na
Výlety do přírody se uskutečňují několikrát do
Na území Čech a Moravy vznikl skauting díky záopravě klubovny na sídlišti Nádražní.
roka. Jednodenní výpravy zamíří do okolí Slavkova
jmu středoškolského profesora Antonína Benjamína
Hynek Charvat s přispěním dalších vedoucích
(Urbánek, Obora, Ždánický les – Chřiby, Lutršték,
Svojsíka. V roce 1911 se seznamuje s anglickým pokobeřické rybníky). Pěšjetím nové výchovné metody, následuje založení
ky nebo na bicyklech,
první družiny skautů, vytvoření české verze skautinCentrála
v zimě i se sáňkami, pogu (popsána v příručce Český skaut a v knize ZáklaÚjezd u Brna
každé s programem, který
dy junáctví) a první tábor českých skautů u hradu
pobaví a něco nového
Lipnice v roce 1912. Další rozvoj skautského protel. 544 224 435
a zajímavého naučí. Pro
gramu v našich zemích se uskutečňuje pod hlavičkapobyt na víkendových
mi různých organizací (většinou turistických), prvotvýpravách využíváme
ní snaha o začlenění do Sokola není úspěšná.
skautských chat a kluboPo vzniku Československa vzniká Junák – svaz
ven na Moravě (Mlýn
skautů a skautek RČS. Po dobu trvání první reu Ochozu, Kobeřice, Nížpubliky ve skautském programu převažuje prokovice, Ratíškovice, Vyšgram „návratu k přírodě“, oddíly vznikají také
kov, Letovice aj.). Prov menších městech a na vesnicích. Česká organigram tvoří nejen výšlapy
zace se ve dvacátých a třicátých letech stává výdo okolní přírody a její
znamnou také v mezinárodním měřítku, v roce
poznávání, ale také hry
1931 se v Praze koná První slovanské jamboree
a soutěže požadující dův(sraz – viz Slavkovský zpravodaj z 1. 7. 2005).
tip, obratnost i týmovou
Rozvoj skautingu ukončuje nacistická okupace.
spolupráci všech zúčastV letech 1940 – 1945 je oficiální činnost zakázána,
něných.
skautské oddíly dále působí v rámci jiných mládeZávody a soutěže patžnických organizací. Uskutečňuje se také ilegální
ří k tradičním bodům
činnost, mnoho bratrů a sester za odboj platí cenu
skautského roku. Spornejvyšší – vlastní život. Nejznámější skupinkou
tovní klání okresu se
s takto tragickým osudem se stává beskydská skupikoná vždy v září a v ledna popravená nacisty 24. dubna 1945 nedaleko Lysé
nu ve Vyškově (atletika,
hory. Mohyla Ivančena je dodnes památníkem oběplavání), úkoly prověřutí nacismu z řad českých a moravských skautů.
jící znalosti rostlin, živoPoválečný vývoj skautingu je bouřlivý. Naše orčichů, orientace a čtení
ganizace má téměř 250 tisíc členů, skauti pomáhají
v mapách, poskytování
obnovovat republiku zničenou válkou. Události
první pomoci – zkrátka
února 1948 předznamenávají obtíže pro život orgaúkoly vyžadující bystré
nizace i jejich členů. Dvojí zákaz v roce 1950
řešení – dostávají členoa 1970 přeruší činnost organizace Junák, skauti
vé soutěžních skupinek
i skautky mají díky svému členství problémy, jsou
• OD SPÁâIL – BRNO-VINOHRADY, Îaro‰ická 16, 544 218 003
na tradičním březnovém • OD SPÁâIL – BRNO-ST¤ED, Nové sady 37, 543 211 246
společensky „nevhodní“. Skauting ovšem existuje
Junáckém slunovratu ve • PRODEJNA SPÁâIL – BRNO, Ka‰tanová 72 (naproti Makra),
i nadále – skautské zásady byly uplatňovány v rám545 229 800 prodej v sobotu i v nedûli od 9.30 do 20 h
Slavkově a při okresních
ci oddílů KČT i jiných organizací, některé prvky
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Pro zájemce o sportovní střelbu
Vzhledem k tomu, že se uvolnila dvě místa
v kolektivu mladých střelců ve sportovně střeleckém klubu 0750 E-COM Slavkov, nabízíme mladým zájemcům o sportovní střelbu možnost přihlásit se každý čtvrtek nebo pátek mezi 14.00
a 17.00 hod. odpoledne na Zámecké střelnici ve
Slavkově u Brna.
Hledáme další mladé sportovní talenty od 14
let, kteří se nebojí náročného výcviku, protože
sportovní střelba je sport, který vyžaduje vytrvalost, disciplínu a hlavně sebeovládání, aby doplnili místa uvolněná dorostenci, kteří postoupili
do juniorské kategorie.
Zájemcům ukážeme a předvedeme jednotlivé
střelecké disciplíny a seznámíme s podmínkami
výcviku a tréninku tohoto náročného sportu,

v němž naši reprezentanti patří k nejlepším na
světě. Výcvik a tréninky vedou zkušení trenéři,
dlouholetí střelci, kteří ještě dnes dosahují na
střeleckých soutěžích vynikajících úspěchů,
a k dalším pomáhají svým sportovním kolegům
a svěřencům.
Na naší střelnici uvítáme i držitele krátkých
palných zbraní, kteří se chtějí zdokonalit ve střelbě ze svých zbraní, zájemcům můžeme zapůjčit
zbraně včetně novinek vyráběných našimi zbrojovkami.
Těšíme se nejen na mladé zájemce, ale i na starší a dospělé, kterým kromě hodnotného sportu nabízíme dobrou i zábavu a možnost setkání zbrojního průkazu. Na účast všech příznivců střelby se
těší členové
SSK 0750 E-COM Slavkov

Chráněná příroda (11)
V kraji kam míříme, bylo dobrým zvykem
používat k přemisťování i na delší vzdálenosti
vlastní sílu. Zářným příkladem může sloužit Jan
Amos Komenský, který se v kraji narodil. Nebudeme se pouštět do úvah, v které obci to konkrétně bylo, protože kandidátů je vícero a nikdo to
přesně neví. A navíc bych vám napověděl příliš
mnoho, nebo bych vás naopak přivedl na špatnou
stopu. Karpatský systém, k němuž zdejší vrcholy
náležejí, dosahuje svých maximálních vrcholů až
v cizině, ať už vzdálené či blízké. V každém případě se jedná o území, kde nikdo a nic nenechá
člověka na pochybách, že je na ryzí moravské
půdě. Je to území nacházející se na pomezí, chudém, ztraceném, zapomenutém, ale též svěžím,
rozkvétajícím i uvadajícím ve velebném tichu.
Svérázným obyvatelem tohoto kraje byl kantor a botanik Stanislav Staněk. Jeho herbářová
sbírka čítající desetitisíce vylisovaných rostlin
slouží jako studijní materiál mnoha specialistům.
Je prozatím převážně v té podobě, jak ji její budovatel zanechal, a je deponovaná v herbáři botanického oddělení Moravského zemského muzea. Jak jsem již uvedl, v kraji bylo zvykem
chodit pěšky. St. Staněk putoval za rostlinami.
Rovněž na jeho herbáři se odráží mentalita zdejších obyvatel. Odhadem jenom desetinu sbírky
tvoří sběry z tohoto „tajemného“ regionu. Zbý-

Fotbal v září
V měsíci září se hrají na slavkovském stadionu následující mistrovská utkání:
A mužstvo – I. A tř. JmFFS
So 10. 9. – Slavkov– Vracov, zač. v 16.30 hod.
So 17. 9. – Slavkov–Tvrdenice, zač. v 16 hod.
st 28. 9. – Slavkov–Velká nad Veličkou, zač.
v 16 hod.
B mužstvo – IV. tř. OFS Vyškov
ne 4. 9. – Slavkov–Heršpice, 10 hod.
ne 25. 9. – Slavkov–Křižanovice B, 10 hod.
dorost – I. tř. JmKFS
so 10. 9. – Slavkov–Vacenovice, 14 hod.
so 17. 9. – Slavkov–Ždánice, 13.30 hod.
žáci – I. tř. JmKFS
so 3. 9. – Slavkov–Šardice C, st. v 9.00, ml.
v 10.45 hod.
so 24. 9. – Slavkov–Hrušky, 9.00, 10.45 hod.
st 28. 9. – Slavkov–Kněždub, 9.00, 10.45 hod.
přípravky – OS OFS Vyškov
st 7. 9. – Slavkov–Drnovice B, 17 hod.
so 10. 9. – Slavkov–Rousínov, 10 hod.
so 17. 9. – Slavkov–Brankovice, 10 hod.
st 28. 9. – Slavkov–Brankovice, 13 hod.
rs
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vající většinu tvoří sběry za nimiž se autor vydával nejčastěji na Slovensko, ale také do dolních
Uher. Při takových cestách byl nucen používat
k dopravě i jiné prostředky než vlastní nohy, což
se mu stalo osudným. Při naskakování do vlaku
upadl a vagon připojený za pekelným parním
strojem mu ujel špičky chodidel. Stanislav St.,
kterému tak život vzal jeho „raison d’etre“, se nedokázal spokojit s tím, že dlouhé trasy již neujde
a svalstvo na jeho dolních končetinách postupně
atrofovalo, až musel k přemisťování ve svém
domě v obci Korytná v jižní, stepní části Bílých
Karpat používat speciální dřevěná chodítka.
Ano, Bílé Karpaty jsou tímto krajem, který zamilovat si je údělem většiny lidí, kteří sem zavítají. Poprvé mě zavedla do Bílých Karpat touha
společně se svými spolužáky z Olomoucké Palackého university prozkoumat Vršatecké bradlo.
Bradla jsou skalní soustavy tvořené vápenci
a vzniklé při posunech zemských ker, kdy byly
komplexy odolnějších hornin zavlečeny mimo
místo svého vzniku a později překryty mladšími
sedimenty, v nichž jsou dnes nápadné po odnosu
méně odolných mořských sedimentů, jako například jílů, slínů a podobných typů hornin. Pro
slavkovské občany je bližší a známější bradlo
Pavlovských vrchů. Vršatecké bradlo leží již na
Slovensku v severní části chráněné krajinné oblasti a tehdy zde právě na skalách zlatožlutě kvetly drobné rostliny tařice horské pravé (Alyssum
montanum ssp. montanum).
(Pokračování příště)

Policie infomuje
• K rychlému úspěšnému zásahu policistů došlo
dne 14. 8. V 17.25 hod. oznámil na linku 158
rousínovský občan, že se stal svědkem krádeže
svého osobního vozidla Škoda Octavia, které
mu neznámý pachatel odcizil, když bylo zaparkované ve Slavkově, před ZŠ na ulici Komenského. Ve spolupráci policistů z Rousínova,
Šlapanic a Brna bylo auto nalezeno na ulici
v Brně a v 17.55 hod. byl zadržen i jeho pachatel (1980), když se v Brně ukrýval ve křoví.
• Přes okno garáže se vloupal do novostavby rodinného domu ve Zbýšově dosud neznámý pachatel. Odcizil zavěšený kotel a hřebenové řízení na vozidlo Škoda Favorit. Způsobená škoda
je téměř 20 000 Kč.
• V Bučovicích zaparkované osobní vozidlo Micro Compact dne 14. 8. v noci převrátil na pravý
bok dosud neznámý pachatel. Majiteli způsobil
škodu za 80 000 Kč.
mjr. Alois GRYC

VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje
JEHO FOTR, TO JE LOTR! ROBERT DE NIRO, BEN STILLER, DUSTIN HOFFMAN,
BARBRA STREISAND. Nenechte si ujít tuto bájeãnou komedii o rodinné se‰losti postavené na hlavu!
·PANGLICKY SNADNO A RYCHLE. ADAM SANDLER. Jak˘ je Ïivot v nové zemi,
kdyÏ se vás ujme zazobaná, ale hlavnû ztﬁe‰tûná rodinka, se kterou si uÏijete spoustu
srandy!
TEMNÁ LEGENDA 3. Na studentském veãírku se trojice spoluÏaãek baví pﬁeﬁíkáváním rÛzn˘ch zaklínadel a nechtûnû tak probudí dávného zlého ducha. Netu‰í, Ïe pro nûkoho to bude mít smrtelné dÛsledky.
SRDCE JE ZRÁDNÁ DùVKA. WINONA RYDER, MARILYN MANSON, ORNELLA
MUTI, PETER FONDA. Skandální pravda o Ïivotû kultovního autora J. T. Leroye.
CESTA KOLEM SVùTA ZA 80 DNÍ. JACKIE CHAN, STEVE COOGAN, ARNOLD
SCHWARZENEGGER. V˘stﬁední lond˘nsk˘ vûdec se vsadí, Ïe obletí zemûkouli za
80 dní.
KLAN LÉTAJÍCÍCH D¯K. ANDY LAU, TAKESHI KANESHIRO, ZIYI ZHANG. Strhující
pﬁíbûh o vá‰ni, lásce a zradû. Historick˘ velkofilm.
MILLION DOLLAR BABY. HILASY SWANK, CLINT EASTWOOD, MORGAN
FREEMAN. Servírka Maggie se pod vedením stárnoucího trenéra stává nepﬁekonatelnou ‰ampionkou v boxu. DokáÏe vyhrávat hned v prvním kole. Ale cesta dolÛ mÛÏe b˘t
strmûj‰í… musí bojovat aÏ do konce…
NENÁVIST. SARAH MICHELLE GELLAR. Kruh zla se definitivnû uzavﬁel. Kruh nenávisti tû pohltí. Horor, kter˘ budete nenávidût. Film, kter˘ ve vás zanechá pochybnosti.
KROTITELÉ UPÍRÒ. JACKIE CHAN v akãním thrilleru. Zaãíná nov˘ vûk vûãné temnoty!
MAGICKÁ HLUBINA 2. ADAM BALDWIN, CAMILLA RUTHERFORD. Nejpravdivûj‰í
film o hloubkov˘ch potápûãích. Neuvûﬁitelné v˘kony, skvûlá atmosféra. Natoãeno podle skuteãné události.
SMRTELNÁ LAVINA. K jeho záchranû chybûl jen kousek, teì jsou v ohroÏení v‰ichni.
PÁN DOMU. TOMMY LEE JONES. On je chce bránit. Ony si chtûjí uÏívat. Komedie
plná energie, p˘chy a radosti o tom, co se stane z policajta mezi sam˘mi Ïensk˘mi.
HRA NA SCHOVÁVANOU. ROBERT DE NIRO, DAKOTA FANNING. Kdo nebo co je
„pﬁítel”, kter˘ mÛÏe, ale nemusí b˘t pouhou pﬁedstavou… ale rozhodnû je to vûc, která vyvolává noãní mÛry!
FANTOM OPERY. EMMY ROSSUM, GERARD BUTLER, PATRICK WILSON. Tﬁi vrcholy osudového milostného trojúhelníku plného obdivu, napûtí a hudby z temn˘ch
hlubin. Láska, která neumírá, hudba, která je vûãná.
PÁD T¤ETÍ ¤Í·E. BRUNO GANZ. Strhující a sugestivní v˘povûì o posledních dnech
jedné z nejvût‰ích lidsk˘ch zrÛd historie.
KAME≈ÁK 3. VÁCLAV VYDRA, JANA PAULOVÁ. Dal‰í pokraãování úspû‰né komedie ZdeÀka Tro‰ky.
SAW – HRA O P¤EÎITÍ. LEIGH WHANNELL, DANNY GLOVER. Ve mûstû ﬁádí zvrácen˘ sériov˘ vrah. Své obûti t˘rá bizarními zpÛsoby. V˘bûr osob není náhodn˘. VÏdy
existuje cesta ven. Ale za jakou cenu?
KDYÎ SE SETMÍ. PIERCE BROSNAN, SALMA HAYEK, WOODY HARRELSON, DON
CHEADLE. Tropická komedie o tom, jak zlodûjÛm chutná dÛchod.
TARZAN 2. Nov˘ film a nov˘ pﬁíbûh. DobrodruÏství, které nám ukáÏe dûtství této populární postavy.
OHROÎENÉ DRUHY. ERIC ROBERTS, JOHN RHYS-DAVIES, ARNOLD VOSLOO. Nebezpeãn˘ pachatel ﬁádí v místních lázních, objevují se neobvyklé skuteãnosti, chybí
vraÏedné zbranû i mrtvá tûla.
POSLEDNÍ BOJOVNÍK. Star˘ svût byl zniãen a nové civilizace jsou tvoﬁeny nejen lidmi, ale i mutanty s nadpﬁirozenou silou. Nov˘ vládce svûta vyhla‰uje válku mutantÛm
a chce vytvoﬁit ãistou lidskou spoleãnost.
OKOVY. D. I. HUGHLEY. Vítejte ve ‰kole tvrd˘ch ran.
9 HRÁâÒ SE SMRTÍ. DENNIS HOPPER, KELLY BROOK. Devût náhodnû vybran˘ch
osob, opu‰tûn˘ dÛm, zvrácené hry. Na posledního Ïivého ãeká milionová odmûna!
VRAÎDA MIMO SEZONU. DENNIS HOPPER. Tulák v malém pﬁímoﬁském mûsteãku
se zaplete s místním podsvûtím a spustí tak lavinu podvodÛ, násilností a vraÏd.
ÎIVOT POD VODOU. BILL MURRAY, CATE BLANCHETT, ANJELICA HUSTON, JEFF
GOLDBLUM. Mezinárodnû uznávan˘ oceánograf a jeho posádka vyplouvají za dal‰ím
dobrodruÏstvím – vypátrat a chytit záhadného jaguáﬁího Ïraloka.
FRANKENSTEIN. VINCENT PEREZ, PARKER POSEY, MICHAEL MADSEN. ·ílen˘ vûdec dvûstû let drÏel na Ïivu sebe i zrÛdu, kterou stvoﬁil. Bûhem dlouhého experimentu
se v‰ak zcela zmûnily jejich pohledy na dobro a zlo.
KRYCÍ JMÉNO: VLK. Mlad˘ muÏ je okolnostmi pﬁinucen spolupracovat s tajn˘mi
sluÏbami a proniknout k nejvy‰‰ímu vedení baskické teroristické organizace. V okamÏiku zásahu v‰ak dojde k neãekan˘m komplikacím. Podle skuteãné události.
T¤I KRÁLOVÉ. DIDIER BOURDON, BERNARD CAMPAN, VIRGINIE DE CLAUSADE.
Tﬁi králové se vydávají hledat nového spasitele do budoucnosti. Jejich archaick˘ jazyk
a zastaralé zvyky zapﬁíãiní ﬁadu komick˘ch situací!
SKLENùNÁ PAST. THOMAS HOWELL. Invaze geneticky zmutovan˘ch mravencÛ útoãí na mrakodrap v centru mûsta…
DUCH JEZERA. Tajemné zlo skryté v dávné minulosti se objevuje pﬁi stém v˘roãí ‰koly. OÏívá legenda o smrti tﬁí studentÛ i jejich vraha.
PAPARAZZI. COLE HAUSER, TOM SIZEMORE. Za dobré zábûry se platí… Je ãas vyrovnat skóre. postavy.
STÍNY STRACHU. MATT DAVIS, JAMES SPADER. Svûﬁ nûkomu jednou své nejstra‰nûj‰í tajemství a ovládne tû navÏdy.
ëÁBELSKÉ OâI. ADAM BALDWIN, UDO KIER. Scénárista, kter˘ se snaÏí prosadit,
získá moÏnost napsat pﬁíbûh o nelítostném sériovém vrahovi.
FATE: SMRTÍCÍ SDùLENÍ. Série únosÛ roztáãí kolobûh vy‰etﬁování, ale zb˘vá pﬁíli‰
málo ãasu k pochopení psychopata, kter˘ vyuÏívá své obûti ke sdûlení svého pﬁíbûhu!
V·E O ORGASMU. Vrto‰ivá komedie o Ïenû, která ztratila schopnost dosáhnout orgasmu. Ve stylu hitu „Sex ve mûstû“ .
MILENKA. NEVE CAMPBELL. Erotické improvizace na cestû k dospûlosti…

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574
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Společenský dům už není ostudou města
Do redakce zpravodaje přišlo několik otázek od našeho čtenáře P. Hlásenského, které se
týkají Společenského centra Bonaparte. Myslíme si, že odpovědi na ně by mohly zajímat
I ostatní čtenáře Slavkovského zpravodaje. Zeptali jsme se proto osoby nejpovolanější –
Ing. Jiřího Fuska, jednatele společnosti Prelax, která má Společenský dům pronajatý.
1. Kdo vypracovával znalecký posudek na
prodej ideální poloviny Společenského domu
a kdo soudního znalce vybíral? Jak je možné,
že byla cena odhadnuta na 11 000 000 Kč a za
pár měsíců se budovou město a spol. PRELAX
zaručila KB za 17 000 000 úvěr?
Otázka svědčí o neznalosti tazatele k problematice společenského domu. Co se týče
znaleckého posudku, tak ten byl objednán
městem Slavkov u Brna. V období kdy jsme
vstoupili do realizace projektu se jednalo o polozbor, který byl výsledkem „podnikatelské“
činnosti dosavadního podnikatele. Poté proběhlo několik výběrových řízení, ale nenašel
se žádný místní ani jiný nadšenec mimo společnost PRELAX a Pivovaru Černá Hora, kteří již několik let budují zejména na území Moravy sportovně kulturní a obchodní centra.
PRELAX v dohodách s městem převzal vůdčí
a finanční roli a v rámci svých podnikatelských aktivit zajistil financování. Nejdříve vyrovnal vlastními zdroji vstupní kapitál města
a teprve po té byla použita forma úvěru k dofinancování ve výši 17 mil. Kč. Tento úvěr
ovšem není jištěn pouze zmíněnou nemovitostí, kterou mimochodem banka ocenila ještě
nižší částkou než je 11 000 000,- Kč, ale i dalšími třemi formami ručení (majetek
PRELAXu a další záruky). Město má plné finanční garance vloženým kapitálem a jistinami partnera. Splácení úvěru a úroků se města
nijak finančně nedotýká a přitom je spoluvlastníkem opraveného a částečně zrekonstruovaného a ne zdevastovaného objektu, který
byl ostudou města.
2. Jaká je finanční rozvaha prodeje a rekonstrukce Společenského domu (tzn. jestli na tom
město vydělalo nebo jestli je v minusu).
Domnívám se, že na tuto otázku si umí odpovědět každý zdravý a soudný člověk, zejména pokud žije ve Slavkově. Pokud by nedošlo
k opravě, tak vzhledem k předchozí devastaci
vnitřní stavby objektu a odhalení základů sousední stavbou by během krátké doby mohlo
dojít k nucené demolici, a s tím souvisejícími
náklady, které by šly k tíži města. Tím že došlo k realizaci námi koncipovaného investičního záměru, může tedy každý po zhodnocení
stavby říci co je plus a co minus.
3. Kdo a na základě jakých podkladů stanovil nájemné spol. domu na 100 000 Kč ročně
(tj. 8333 Kč měsíčně)? Vždyť jen z pronájmu
prostor pro KB, restauraci a sportovní centrum je zisk mnohem vyšší.
Je to poměr tržní ceny, vkladu partnera
a ekonomiky provozu včetně všech nákladů
s provozem souvisejících, které vyúsťují ve
službu pro občany. Za úvěry, úroky, splátky
a další náklady plně zodpovídá a garantuje je
PRELAX. Samozřejmě pokud by chtěl občan,
který svými dotazy zesměšńuje skutečnou práci podnikatelů a města, může s námi jednat
o odkupu podílu, a tím se bude nejen řečičkami, ale i činy podílet na rozvoji města.
4. Proč byla smlouva uzavřena na 99 let?
Maximální zisk z nájmu za 99 let bude
9 000 000 Kč, což je vzhledem k lukrativnosti
budovy velmi zanedbatelný zisk.
Nevím, jak bych se měl slušně vyjádřit
o člověku, který má podobné otázky. Provozování sportovních činností je aktivita dlouhodo-

bě návratná a v tomto dlouhém čase je nutno
nakupovat nová zařízení, investovat, udržovat
provoz a zajišťovat všechny podmínky bezpečného provozu. Z partnerských vztahů vyplývá,
kdo má jakou odpovědnost a k tomu jsou stanoveny finanční předpokladey, kdy i ztrátu
z provozu a platby hradí PRELAX a město má
kvalitní a zajištěný majetkový podíl bez další
zátěže. Těšíme se na návštěvu každého občana
a turisty a jsme přesvědčeni, že se nám podaří
vytvořit stejný vztah mezi mládeží a občany
jako v jiných městech, kde se o těchto zařízeních vyjadřují jako o svém, a to je ten správný
stav našeho snažení.

5. Proč je město povinno platit po celou
dobu trvání smlouvy (tj. Po dobu 99 let) 50%
nákladů na rekonstrukce budovy? Proč budou
veškeré dluhy spol. PRELAX vůči městu promlčeny po 50 letech?
Protože jsme spoluvlastníci a je přirozené
i v jakémkoliv jiném podnikání podílet se na
nákladech v podílu vlastnictví co se týče rekonstrukce budovy. Druhá část dotazu je naprosto mylně položena, protože nebudou odpuštěny dluhy PRELAXu, nýbrž případné
dluhy města Slavkov u Brna tak, jak vyplývá
ze smlouvy mezi subjekty.
Děkujeme za odpovědi.
Red
Pozn. red.:
Znalecký posudek vypracoval Ing. Petr
Čech, Ukrajinská 19, Brno

Rada města odpovídá na dotazy
Otázkami Petra Hlásenského se zabývala
53. schůzi dne 22. 8. 2005.
1. Zástavní právo k budově Společenského
domu představuje pouze jeden ze zajišťovacích
instrumentů v tomto případě použitých, a to ještě
spíše nástroj doplňkový, který byl použit a žádost
banky, která takto běžně žádá zajistit úvěry účelově poskytované na investice do nemovitostí.
Hlavní tíhu zajištění nese samotná společnost
PRELAX, a její statutáři jako fyzické osoby.
V žádném případě tedy zástava Společenského
domu nepokrývá hodnotu celého poskytnutého
úvěru, naopak ten je dostatečně pokryt jinými
druhy zajištění.
2. Zastupitelstvo města zvolilo prodej celého
obchodního podílu v Rozvojové společnosti
Slavkov zejména proto, že již od začátku svého
volebního období pracovalo na odloučení města
a tohoto podnikatelského subjektu a tato forma se
nakonec jevila jako nejjednodušší a nejrychlejší.
Poměrně dlouhá jednání s TENRYU o převodu
obchodního podílu ROS v této společnosti neskončila úspěchem, s ostatními společníky
TENRYU se městu nepodařilo dospět k dohodě
o odpovídající ceně za podíl a účast města považovalo zastupitelstvo za nadále nevhodnou. Tato
účast mohla vyvolávat (neodůvodněné) pochybnosti o nepodjatosti města ve vztahu k TENRYU,
nebo naopak ze strany TENRYU mohla být některá rozhodnutí města dotýkající se jí napadána
jako porušení povinností společníka. Zastupitelstvo zvažovalo i možnost prodeje po částech, ale
právě z důvodu konečného vyřešení dalo přednost prodeji celku. (Prodej po částech by s sebou
pravděpodobně nesl nutnost snižování základního jmění nefungující, mrtvé, společnosti ROS,
jeho zapojení do projektu rekonstrukce Společenského domu by bylo účetně a daňově složitější a nevyřešil by tehdejší problém s TENRYU.)
Soudního znalce Ing. Jaroslava Šenkýře doporučila městu advokátní kancelář Hlína, Novák
a partneři.
3.
1/2 rekonstrukce a opravy
13 217 999,00 Kč
1/2 nemovitosti č.p.126
5 500 000,00 Kč
převod obchodního podílu ROS 2 690 000,00 Kč
zápočet pohledávky ROS
486 534,00 Kč
zápočet nájemného roku 2004
Prelax
66 667,00 Kč
zápočet nájemného roku 2005
Prelax
100 000,00 Kč
Zůstatek k umoření
k 31. 12. 2005
4 374 798,00 Kč

i Rada města ve Slavkově u Brna na své
Daň z převodu nemovitosti
hrazená městem
275 000,00 Kč
Plánované příjmy do budoucna
roční nájemné firmy Prelax ve výši 100 000 Kč
po dobu 99 let.
Tato částka i doba je dána smluvně.
4. Částka 100 000 Kč ročně byla výsledkem
jednání mezi městem a PRELAXem, pro město
v té době nebyl prioritou zisk, ale oživení již
cca 10 let nefunkční budovy, její zatraktivnění,
nabídka možnosti sportovního a kulturního vyžití pro občany města i pro jeho návštěvníky.
Vzhledem k omezeným finančním možnostem
města se jako hlavní výhoda celého řešení jevila možnost realizace bez přímé vlastní investice
městských prostředků do této akce a podmínky
dalšího běžného provozu a údržby, které město
samo nebude muset zajišťovat a nést jeho náklady.
5. Doba trvání smlouvy je výsledkem dohodou obou stran, město jako pozitivum vnímá to,
že po tuto dobu má zajištěnu správu a údržbu
budovy a její provoz. Roční úplata je každoročně valorizovaná (narozdíl od podílu města na rekonstrukci, proti němuž se úplata započítává).
K možnému zisku jen obecnou poznámku: činnost města, oproti podnikatelským subjektům,
není primárně zaměřena na vytváření zisku a při
zajišťování veřejně prospěšných zájmů a potřeb
může v některých případech hledisko okamžitého finančního zisku ustoupit do pozadí.
6. Město je povinno hradit jednu polovinu nákladů na stavební úpravy budovy s titulu spoluvlastnictví její ideální jedné poloviny - to však
neznamená, že by nemělo vliv na to, jaké tyto
stavební úpravy budou. Toto ujednání se městu
podařilo do smlouvy zakotvit pro případ, že by
společným zájmem bylo např. vybudování nových prostor v budově a v tom případě by samozřejmě bylo součástí dohody i aktualizované
ustanovení o podílu na výnosech z jejich užívání. Město je samozřejmě jako spoluvlastník
vždy účastníkem stavebního řízení, takže nehrozí nebezpečí, že by mu mohla povinnost úhrady
nákladů vzniknout bez jeho vědomí či souhlasu.
Co se týká prominutí neuhrazené části dluhu
po 50 letech – nejedná se o prominutí dluhu
PRELAXu, ale o prominutí dluhu města, který
má vůči PRELAXu.
Ing. Pavel Dvořák
tajemník MěÚ Slavkov u Brna
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Práce na zahradû v záﬁí – objednávky stromkÛ k v˘sadbû, v˘stava ovoce, provoz zpracovny
Pranostika: Na sv. Václava každá pláňka dozrává.
Ano, je tu září, začíná podzim – období na které čeká každý zahrádkář, aby sklidil plody své celoroční práce, řádně je uskladnil nebo zpracoval.
Připravíme skladovací prostory, které desinfikujeme a větráme. Začátkem měsíce ještě přihnojíme
stromy draslíkem (síranem draselným – bez chloru) , čímž podpoříme vybarvování ovoce. Toto získá větší kvalitu pro uskladnění, dřevní hmota lépe
dozraje a je odolnější mrazům. Na uvolněné záhony zasejeme hořčici, svazenku…k zabránění růstu
plevelů, kterou později zaryjeme jako zelené hnojení (částečně nahrazuje hnůj). U jádrovin k omezení skládkových hnilob a sazovitosti jablek provedeme postřik přípravkem HATTRICK (35 dnů
před sklizní) a poté přípravkem EURAPEN
MULTI (10 dnů před sklizní) nebo ZATO 50WG.
Objednávky stromků a keřů pro výsadbu:
Blíží se podzim – to je nejvhodnější doba pro
vysazování ovocných stromů a keřů. Jedním důležitým činitelem při rozhodování je to, abychom si
sami vypěstovali zdravé ovoce na své zahrádce
a nemuseli vitamíny polykat v tabletách. Vedle
hlavních zdrojů vitamínů z jablek, hrušek,broskví,
meruněk,švestek, ořechů a jiných jsou tu i bobuloviny. Bobuloviny obsahují kromě vitaminů a minerálních látek i rostlinná barviva, významná pro
naše zdraví. Fialový antokyan , žluté flavonoidy
a červené karoteny zpomalují stárnutí buněk, působí preventivně proti rakovině a infarktu. Tyto bioaktivní látky jsou nejúčinnější v kombinaci s vi-

Tábory Junáka – Vysoãina 2005
První dva týdny prázdnin tábořil 1. a 2. oddíl
poblíž vesnice Jasenice. Skauti postavili letos tábor ve stylu hradu Jasenburg. Celotáborová hra
„Tajemství sira Boldriga“ nebyla jedinou náplní
programu tábora. Deštivé počasí mělo za následek první týden plný her a soutěží pod střechou
– pobývali jsme v tee-pee a jasenickém obecním
sále. Letos poprvé se uskutečnil samostatný program roverů a rangers (členů starších 15 let), na
programu byl celodenní projekt „Volby“. Zlepšení počasí umožnilo koupání v Čikově, výlet na
zámek do Náměště nad Oslavou, roveři se vydali na krátký puťáček na mohelnickou hadcovou
step. Druhé dva týdny v červenci táboří 4. oddíl
poblíž osady Habří.
hch
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tamíny a minerálními látkami v čerstvých plodech. Izolované nebo ve formě tablet mají podstatně nižší účinnost. Období sběru drobného ovoce- rybízu, angreštu, malin, ostružin- je třeba
využít ke konzumaci těchto „léků“ z přírody.
Naše organizace bude opět zajišťovat kvalitní
výsadbový materiál z uznaných ovocných školek.
Pokud budete mít zájem vhoďte svoji objednávku
s požadovanými odrůdami, adresou popř. tf. Do
schránky na Domě zahrádkářů ČSA 252 do 9. října 2005 kde budou za oknem bližší informace.
Provoz zpracovny
Jednou z možností kvalitního uskladnění ovoce
je zpracovat je ve formě sušení, moštů a nebo povidel. Tuto možnost Vám nabízíme v naší zpracovně v ul. Lomená od 29. srpna a to v pondělí
a ve středu od 15 do 18 hodin a v sobotu od 8 do
12 a od 13 do 18 hodin.
Výstava ovoce a zahrádkářských výpěstků
Snahou každého zahrádkáře je vypěstovat kvalitní a zdravé ovoce. Pokud tohoto úspěchu dosáhne, měl by je převést na výstavách ovoce a nechat zhodnotit veřejností. Jednu z takových výstav
bude v letošním roce pořádat ZO-ČZS Slavkov
u Brna ve dnech 24. a 25. září 2005. Na výstavě
ovoce a zahrádkářských výpěstků bude uspořádána soutěž JABLKO ROKU SLAVKOVSKA 2005
o putovní pohár věnovaný starostou města Slavkov u Brna. Vítěz obdrží menší repliku poháru na
upomínku za vítězství.
Pokud máte zájem se výstavy a soutěže zúčastnit dodejte výstavní výpěstky (nejméně 3 kusy)
v pátek 23. září od 16 do 19 hodin do místa konání výstavy tj. malá tělocvična základní školy na
Komenského náměstí(vchod od kostela). Výpěstky označte názvem odrůdy a jménem vystavovatele. Vítěze určí odborná komise před začátkem
výstavy a toto jablko bude po celou dobu výstavy
vystaveno spolu s pohárem.
Výstava se bude konat v sobotu 24. září od 9 do
17 hodin a v neděli 25. září od 9 do 16 hod. Na výstavě budou vystavovat též včelaři. Společně
s klubem důchodců ve Slavkově bude uspořádána
soutěž o KUCHAŘSKÝ VÝROBEK Z JABLEK
(moučník, štrůdl…). I do této soutěže můžete dodat svůj originální výrobek. Na výstavu jste srdečně zváni a těšíme se na hojnou účast všech zahrádkářů a návštěvníků.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady za ZO ČZS
Slavkov u Brna
Vl. Luža.

okénko
Fotografií dole se ještě vracíme ke cvičení
s plaváním, kterého jsme se zúčastnili v červenci pod odborným vedením Mgr. Jany Sekerkové. Naše poděkování patří řediteli téchnických služeb Radku Lánskému a všem
pracovníkům letního koupaliště, kteří nám
vycházeli vstříc, i když nám letos nepřálo počasí. Od října do konce roku zase budeme jezdit na plavání do Aquaparku ve Vyškově, nejbližší termín v úterý 4. 10. 2005 v 17.00 hod.
z parkoviště za tržnicí.
S Klubem rodičů a přátel diabetických dětí
pořádáme v sobotu dne 3. září 2005 v rámci
200. výročí bitvy u Slavkova setkání na Mohyle míru. Sraz je ve 14 hodin na parkovišti
pod mohylou. Dopravit se můžete auty, vlakem, na kole, pěšky. Navštívíme muzeum
a kapli a děti se zúčastní hry s napoleonskou
tematikou. Přijít mohou všichni, kteří chtějí
sobě nebo svým dětem dopřát výlet na začátku školního roku.
V pátek 9. září odjedou ze Slavkova dva
autobusy na ozdravný pobyt do italského přímořského střediska Bibione. Snad si prodloužíme léto a u moře se zotavíme. Letos v listopadu se uskuteční v Praze 7. sjezd Svazu
diabetiků ČR a součástí jeho přípravy bude
členská schůze naší územní organizace, která
se uskuteční v úterý 27. září 2005 od 14 hod.
v restauraci Gól na Zlaté Hoře.
Světový den diabetu si pak připomeneme
dne 25. října 2005, kdy uspořádáme ve Společenském domě Bonaparte regionální DIA
výstavu výrobků a potřeb pro diabetiky a výrobků zdravé výživy.
Zveme vás také na konverzační kurz angličtiny „English with smile“, který pokračuje
od 22. září v 17.30 hod. a pak každý čtvrtek
v dětské části polikliniky.
Ještě se můžete přihlásit na celostátní specializovaný edukačně preventivní pobyt pro
diabetiky s očními a ledvinovými komplikacemi, který se koná pod patronací FN Plzeň
v tělovýchovném středisku v Žinkovech
u Nepomuku od 22. do 30. září. Také věčně
mladí diabetici se mohou přihlásit na mezinárodní edukačně sportovní pobyt v Luhačovicích ve dnech 27.–30. října 2005.
Pro diabetiky se doporučují pěší vycházky
podzimní přírodou. Smyslem není lámání rekordů a zdolávání kilometrů. Chůze působí
při cukrovce blahodárně – zlepšuje využití
glukózy v těle a aktivuje cévy dolních končetin. Podmínkou úspěchu jsou dobře ošetřené
nohy, bavlněné zdravotní ponožky a zdravotní obuv. Procházku si můžete zpestřit sběrem
léčivých bylin, které přispívají k lepší kompenzaci cukrovky, jako fenykl obecný, chmel
otáčivý, řebříček, sedmikráska. Nazapomeňte
si ochutit mnohdy fádní diabetickou stravu
zelenými bylinkami, jako je libeček, petrželka, pažitka, bazalka, kerblík, máta, meduňka,
tymián, oregano, rozmarýn, saturejka.
Marie Miškolczyová

Svoje pﬁíspûvky
do Slavkovského zpravodaje
posílejte na

info@bmtypo.cz
Účastníci cvičení s plaváním, které pořádá Svazi diabetiků ve Slavkově.
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Jak se kdysi žilo v Husově ulici
Husova ulice bývala po náměstí nejživější částí Slavkova. Před 2. světovou válkou a ještě několik málo let po ní by se daly na prstech jedné ruky spočítat domy v této ulici, v nichž nebyl obchod nebo řemeslnická dílna.

Dům hned vedle radnice v papírnictví pana
Hrozka skýtal školákům sešity, pravítka, inkousty, tužky, ostatním obyvatelům veškerý
papírnický sortiment. V sousedství pan Kocourek ve svém krejčovství šil obleky a pláště. Vedle pan Husák provozoval obchod se řemeslnickými potřebami. Ob jeden dům Emil
Kantek provozoval řeznictví a uzenářství.
V dalším čísle popisném pan Rudolf Balija
měl opravnu aut, jeho bratr František Balija
pracoval v dílně také a jezdil s nákladním autem na dřevoplyn do okolních vesnic pro mléko, které vozil do brankovické mlékárny.
V domě číslo 58 pekl a prodával pečivo
a chléb Josef Kolečko. Nyní v živnostenské
tradici pokračuje jeho vnučka Ivana Kolečková a provozuje zde prodejnu s dřevěnými

a plastovými okny. Jeho soused Jan Florian
měl malé řeznictví. Ob jeden dům jste mohli
mlsat zákusky, zmrzlinu a cukrovinky v cukrárně pana Tvrdoně. V sousedství měli Pešovi hrnčířství a prodávali na jarmarcích kameninové hrnce a mísy. Pan Robert Karlo,
italský legionář, byl krejčí a dělal hlavně
drobné opravy. Vedle pan Menoušek měl
krejčovskou živnost, šil obleky a byl velmi šikovný. Na samém konci ulice v rožním přízemním domě sídlil fotograf pan Kocian
a přes silnici vedoucí do Zborovské ulice bylo
další papírnictví Baštářových. Vedle bylo
hrnčířství u Navrátilů. Sousedka vdova Karla
Rychtrová provozovala řeznictví.
Když jste se pustili po protějším chodníku
směrem od pošty, v prvním domě prodával
smíšené potravinářské zboží pan Stojar, vedle
měl menší obchod s látkami pan Jan Šimoník,
v témže domě bydlel veterinář pan Matzenauer. Dům patřil panu MUDr. Weilovi, byl židovského původu. V roce 1940 celou rodinu
odvedli nacisti do koncentračního tábora a už
se nikdy nevrátili. Jejich soused pan Bárta
zvěčňoval občany fotografováním. V sousedství paní Martínková pokračuje v rodinné tradici Frankových, kteří ve svém holičství a kadeřnictví spoluobčany esteticky upravovali.
Další dům patřil Mezníkům, v němž prodávali látky a textil, v zadním traktu budovy provozoval pan Ordelt čistírnu a prádelnu, kterou
později přestěhoval do sousedství , kde před
ním šila šaty švadlena Jeny Šebečková. Přes
jeden dům v čísle 11 v tehdy přízemním domě
měl dílnu brašnářskou a sedlářskou pan To-

man, ve dvoře v malé dílně opravoval kola
a kočárky pan Škaroupka. Z vedlejšího domu
pan MUDr Oldřich Kalvoda vyjížděl za svými
pacienty nebo je přijímal a léčil doma v ordinaci. Vedle Kalvodů bydlel holič pan Bednařík. Potraviny jste mohli nakoupit u pana Dubiny v domě číslo 14. Vedle pan Mazal nabízel
látky a textil, později sklo a porcelán. U Mazalů byla také trafika pana Jelínka. V dalším
stavení pan Vlastimil Navrátil měl stáčírnu
piva. Boty podrážel a opravoval švec pan Šimon Hanák. U Drkošů provozovali kamenictví, po přestavbě tam sídlil stavitel pan Macka.
Na konci ulice v rohovém domě prodával
elektrospotřebiče a elektromateriál pan Jan
Hrubý. Ve stejném domě provozovala trafiku
paní Julie Hrubá.
Během let, zvláště pak po roce 1948, mnohé obchody změnily sortiment, některé úplně
zanikly. Dnes by asi původní obyvatelé
„shon“ ulice nepoznali.
Všichni tehdy žili svorně, sousedsky, pracovali rozhodně více než osm hodin denně,
ale nestěžovali si, svá povolání dělali rádi
a mnozí z nich se dožili vysokého věku.
Připravila a sepsala Ivana Kolečková za
laskavého přispění příbuzných babiček z Husovy ulice.
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BATMAN ZAâÍNÁ

3. 9. sobota
4. 9. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

141 min.
Je svûdkem toho, jak jsou jeho rodiãe na ulici zastﬁeleni. V Asii se setká s tajemn˘m mistrem bojov˘ch umûní a jeho zbrojíﬁem, kteﬁí
z nûj vychovají neúprosného bojovníka – Batmana. Sci-fi USA.
Vstupné: 65, 67 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

6. 9. úter˘
7. 9. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

127 min.
Hrdina románu – neprÛstﬁeln˘ a nepotopiteln˘ Dirk Pitt se pou‰tí do nejvût‰ího dobrodruÏství svého Ïivota, které má hodnû záhad a nejedno
tajemství. Akãní dobrodruÏn˘ film USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

10. 9. sobota
11. 9. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

102 min.
Na‰la muÏe sv˘ch snÛ. Nane‰tûstí se ukáÏe, Ïe jeho matka je ztûlesnûná noãní mÛra, která se rozhodne snachu zapudit a strhne se
nelítostn˘ boj. Komedie USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

13. 9. úter˘
14. 9. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

100 min.
Kriminální komedie o krádeÏi nejdraÏ‰ího obrazu polsk˘ch sbírek – da Vinciho Dámy s hranostajem. Polsk˘ film. ReÏie J. Machulsk˘.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

17. 9. sobota
18. 9. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

107 min.
Úspû‰n˘ právník hledá v˘chodisko z plíÏivé Ïivotní krize v tom, Ïe se zapí‰e do taneãních kurzÛ. Co se asi stane, kdyÏ potká sliãnou
uãitelku tance? Romantická komedie USA. Hrají: R. Gere a J. Lopezová.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

20. 9. úter˘
21. 9. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

97 min.
Îivot úspû‰ného architekta tragicky zmûní smrt jeho Ïeny. KdyÏ od ní pﬁijde podivn˘ vzkaz „ze záhrobí“, otevﬁe tak dveﬁe do jiného svûta.
Thriller USA. Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

24. 9. sobota
25. 9. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

121 min.
Akãní thriller o muÏi, kterého kdosi bez dÛvodu a bez vysvûtlení unesl a patnáct let ho drÏel v o‰untûlém pokoji bez oken. Pak ho zniãehonic
propustil a on se ptá – proã? Film J. Korea.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

27. 9. úter˘
28. 9. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

99 min.
V minulém století âínu ovládá chaos. Uprostﬁed tohoto zmatku se odehrává pﬁíbûh zlodûjíãka Singa, kter˘ se snaÏí stát ãlenem gangu
sekerníkÛ. Film Hongkong/âína.
Vstupné: 65, 67 Kã
MládeÏi pﬁístupno

1. 10. sobota
2. 10. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

96 min.
Pﬁíbûh o lásce k bílé dívce vyprávûn˘ oãima mladého Afriãana Ïijícícho se svou rodinou v hotelu „Blízko nebe“. Îivotní pﬁíbûhy dal‰ích
obvyvatel hotelu. První ãesk˘ „evropsk˘“ film, s mezinárodním obsazením.
MládeÏi pﬁístupno

4. 10. úter˘
5. 10. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

106 min.
âtyﬁi lidé podnikají expedici do stﬁedu kosmické bouﬁe. Zm˘lí se v odhadech, co bude následovat a radiace zmûní jejich DNA. DÛsledky
mutací se projeví po návratu na Zemi. Filmov˘ pﬁepis slavného komiksu. Sci-fi USA. âesk˘ dabing!
MládeÏi pﬁístupno

8. 10. sobota

20.00 hod.

SAHARA

P¤Í·ERNÁ TCHYNù

VINCI

SMÍM PROSIT?

HLAS SMRTI
OLDBOY

KUNG-FU MELA

BLÍZKO NEBE

FANTASTICKÁ âTY¤KA

VRTùTI PSEM

105 min.

Producent a rotoped – kdyÏ se dají dohromady, donutí vás uvûﬁit v‰emu. Komedie o pravdû, spravedlnosti a dal‰ím. Film USA.
Akci poﬁádá Obãansk˘ konzervativní klub v rámci âesko-slovensk˘ch pravicov˘ch dnÛ ve Slavkovû u Brna.
Vstupné: 60, 62 Kã

KOUZELN¯ KOLOTOâ

9. 10. nedûle

16.30 hod.

85 min.
Animovaná pohádka na motivy populárního televizního seriálu o malé Florenc a jejích pﬁátelích – psíkovi, králíkovi, krávû a slimákovi, kteﬁí
bojují proti zlému ãarodûjovi. âeská verze!
MládeÏi pﬁístupno

11. 10. úter˘
12. 10. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

113 min.
Víkend se pro partu pﬁátel stává bojem o pﬁeÏití. Jsou nuceni pﬁespat v lese. Skuteãné peklo ale nastává, kdyÏ se dostanou do Trudyina
muzea voskov˘ch figurín. Filmov˘ horor Austrálie/USA.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

DÒM VOSKOV¯CH FIGURÍN

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