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DNY SLAVKOVA 30. 5.–1. 6. 2008

(Pokračování na str. 5)

Fo
to

: B
. M

al
eč

ek
, J

. B
la

že
k

Ve dnech 30. května až 1. června probí-
hala v našem městě akce nazvaná Dny
Slavkova a Svatourbanské hody. V těchto
dnech měly organizace města a další záj -
mová sdružení možnost představit svou
činnost a ukázat všem divákům své doved-
nosti. Vše probíhalo za dobré nálady účin-
kujících a i přesto, že vládlo opravdu teplé
a někdy až horké počasí, všichni zvládli svá
vystoupení na výbornou. Za to jim a také
všem, kteří se podíleli na organizaci a tech-
nickém zázemí celé akce, patří velké podě-
kování a uznání občanů Slavkova, a také
členů delegací z družebních měst, kteří se
přijeli podívat.

Vydařená akce Dny Slavkova a Svatourbanské hody

Příští číslo vyjde 26. července



Dny Slavkova a Svatourbanské hody

Koncert XIII. mezinárodního hudebního festivalu – CONCENTUS MORAVIAE
Ensemble Inégal – 19. 6. 2008V pátek 30. května se na zámku ve Slavkově u Brna uskutečnila vernisáž

výstavy o známém mecenáši studentstva, významném politikovi poslední
čtvrtiny 19. století a v neposlední řadě rovněž o nejmladším příslušníkovi
rodu Kouniců JUDr. Václavu Kounicovi. 

JUDr. Václav Kounic, osobnost, politik a mecená‰
VernisáÏ v˘stavy

(Pokračování na str. 6)

Pfiípitek na zdar v˘stavy
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SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU3 6/2008

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
INFORMAČNÍ CENTRUM

Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracovala Martina Vilímová

1. RM doporučuje rozbory hospodaření města za
1/4 roku 2008 ZM ke schválení.

2. RM doporučuje Plnění plánu vedlejší hospo-
dářské činnosti za I. čtvrtletí 2008 ZM ke schválení.

3. RM schvaluje ceník vstupu na koupaliště pro
rok 2008 v předloženém znění.

4. RM doporučuje ZM schválit záměr ukládání
výkopových zemin a tvarování území v lokalitě B14
vedle stávající rekultivované skládky. Zároveň v pří-
padě naplnění bodu 1 tohoto usnesení ukládá MěÚ
vznést na pozemkový úřad požadavek na zahrnutí
lokality B14 do komplexních pozemkových úprav.

5. RM schvaluje provedení oprav ve společných
prostorách suterénu v budově na Koláčkově nám.
727 firmou Reistav s.r.o. za cenu do 220 000 Kč vč.
DPH.

6. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke
Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 3/2007,
uzavřené dne 6. 11. 2007, na pronájem nebytových
prostor s Diecézní charitou Brno, obsahujícím pro-
minutí nájemného za období od 1. 1. 2008 do doby
dokončení rekonstrukce pronajatých prostor. Ná-
jemné za I. čtvrtletí 2008, již uhrazené Oblastní
 charitou Hodonín na účet města, bude vedeno jako
předplacené nájemné pro období po zahájení pro-
vozování centra poskytování služeb pro seniory ve
Slavkově u Brna.

7. RM schvaluje vypovězení obou kupních smluv
a smluv o výpůjčce zásobníků, uzavřených v roce
2002 s firmou ILLE Papír Servis spol. s r. o., ke dni
17. 12. 2008. RM současně ukládá MěÚ vybrat
firmu na dodávku sanitárních prostředků na základě
výsledku poptávkového řízení.  

8. RM doporučuje ZM dát souhlas: ke koupi po-
zemku parc. č. 2219/2 v k.ú. Slavkov u Brna o vý-
měře 2 m2 z vlastnictví manželů Vojtěcha a Miro-
slavy Farkašových, do vlastnictví města. Kupní cena
ve výši 600 Kč bude uhrazena do 15 dnů od doru-
čení kupní smlouvy s vyznačením vkladu vlastnic-
kého práva do katastru nemovitostí, náklady spo-
jené se směnou uhradí město; ke směně pozemků
parc. č. 2223/2 ostatní plocha o výměře 7 m2

a parc. č. 2212/5 ostatní plocha o výměře 11 m2

v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města Slavkov
u Brna za pozemky parc. č. 2221/2 zahrada o vý-
měře 5 m2, parc. č. 2223/3 zahrada o výměře 6 m2

a pozemek parc. č. 2212/4 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 1 m2 z vlastnictví pana Ivana
Marka. Náklady spojené se směnou uhradí město.
Doplatek na dorovnání rozdílu výměr směňovaných
pozemků ve výši 1800 Kč uhradí pan Marek před
podpisem směnné smlouvy.

9. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji po-
zemku parc. č. 2636/35 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 18 m2 v k. ú. Slavkov u Brna z majetku
města do vlastnictví  manželů Stanislava a Evy Vaň-
kových. Kupní cenu ve výši 5400 Kč a náklady spo-

jené s prodejem (500 Kč správní poplatek za podání
návrhu na vklad do KN) uhradí kupující před pod-
pisem kupní smlouvy.

10. RM doporučuje následující barevné řešení by-
tových domů na sídlišti Nádražní č.p. 1153-8: by-
tový dům č.p. 1153-4 č. barvy: 3043, bytový dům
č.p. 1155-6 č. barvy: 3045, bytový dům č.p. 1157-8
č. barvy: 3043.

11. RM žádá odbor IR o doplnění informací
k předložené žádosti o prodej pozemku parc. č.
347/9 v k. ú. Slavkov u Brna a záměru výstavby by-
tových domů.

12. RM bere na vědomí zprávu ředitele ZŠ Tyr-
šova a uděluje výjimku pro školní rok 2008/2009
z počtu žáků ze současných 30 na 34.

13. RM projednala návrh odměn ředitelů škol

32. řádná schůze RM – dne 26. května 2008

nabízí:
- internet pro veřejnost
- faxové služby
- možnost tisku

Otevírací doba informačního centra v červnenci a srpnu:
pondělí–neděle 9–11.30 a 12–17 hodin

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

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího
čísla je pondělí 14. července do 12 hodin. Přednostně
budou zařazeny články o rozsahu do půl strany for-
mátu A4 zaslané e-mailem na adresu info@bmtypo.cz.
U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrá-
cení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje pří spěvky
zasílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě. (red)U
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a školských zařízení zřizovaných Městem Slavkov
u Brna a s výší navrhovaných odměn souhlasí.

14. RM souhlasí se zvýhodněným nájmem vel-
kého sálu ve Společenském domě Bonaparte pro
Územní organizaci Svazu diabetiků ČR ve Slavkově
u Brna pro výstavu potřeb pro diabetiky a výrobků
zdravé výživy v rámci Světového dne diabetu dne
14. 11. 2008.

15. Starosta města informoval o služební cestě
slavkovské delegace v polském městě Ostrolenka
a o přípravě a programu Dnů Slavkova ve dnech 30.
5.–1. 6. 2008.

16. RM bere na vědomí informaci místostarosty
města o jeho jednání s jednatelem firmy PRELAX
spol. s r.o. Ing. Danielem Fuskem a ukládá MěÚ aktu-
alizovat zprávu pro jednání ZM o uvedené informace.

(Pokračování na str. 4)

1. RM bere zprávu o průběžném plnění programu
rozvoje města na vědomí a předkládá ji v jednání
řádného zasedání ZM.

2. RM Schvaluje následující okruh firem k podání
nabídky na akci: „Rekonstrukce stadionu Slavkov
u Brna“: AGROTHERM, s.r.o.; Pavel Šenk; GAR-
DEN CENTER; Matyáš a spol., a zároveň schvaluje
následující složení hodnoticí komise: Ing. Jiří Dole-
žel, Mgr. Jiří Půček, p. Radek Májek, p. Radoslav
Lánský, Ing. Petr Lokaj. Náhradníci: p. Ladislav Mi-
chálek, Ing. Jan Reichl, paní Jarmila Olejníková,
Mgr. Bohuslav Fiala, Ing. Jiří Černý. RM současně
schvaluje následující zadávací podmínky: Kopie vý-
pisu z obchodního nebo živnostenského rejstříku;
reference zakázek obdobného typu; termín dokon-
čení nejpozději do 30. 11. 2008.; hodnocení nabídek
dle ceny, záruky a referencí; návrh smlouvy o dílo;
čerpání finančních prostředků bude možné až po
převodu finančních prostředků MF na čerpací účet.

3. RM schvaluje následující okruh firem k po-
dání nabídky na akci: „Oprava koupaliště Slavkov
u Brna“: Rekonstruktiva spol. s r.o.; Ing. Jan Reichl;
GipsCon, s.r.o., a schvaluje následující složení hod-
notící komise: Ing. Jiří Doležel, Mgr. Jiří Půček,
p. Radoslav Lánský, Ing. Miroslav Zavadil, Ing. Petr
Lokaj. Náhradníci: Mgr. Vladimír Soukop, Ing.
Pavel Galata, paní Jarmila Olejníková, Mgr. Bohu-
slav Fiala, Ing. Jiří Černý. RM současně schvaluje
následující zadávací podmínky: Kopie výpisu z ob-
chodního nebo živnostenského rejstříku; termín do-
končení nejpozději do 30. 11. 2008; hodnocení na-
bídek dle ceny, záruky; návrh smlouvy o dílo;
čerpání finančních prostředků bude možné až po
převodu finančních prostředků MF na čerpací účet.

Součástí zadávacích podmínek bude projektová do-
kumentace s výkazem výměr.

4. RM Schvaluje následující okruh firem k podání
nabídky na akci: „Veřejné osvětlení ve Slavkově
u Brna 2008“: Malík Miloslav; Karel Rotroekl; Ivan
Durek a schvaluje následující složení hodnoticí ko-
mise: Ing. Jiří Doležel, p. Radoslav Lánský, Ing. Jan
Reichl, Mgr. Jiří Půček, Ing. Jiří Černý. Náhradníci:
Mgr. Vladimír Soukop, Ing. Pavel Galata, Ing. Mi-
roslav Zavadil, paní Jarmila Olejníková, Ing. Petr
Lokaj.  

5. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření
smlouvy o budoucí kupní smlouvě s panem Jiřím
Ševečkem o výkupu pozemku parc. č. 1200/4 v k. ú.
Slavkov u Brna v předloženém znění.

6. RM po projednání doporučuje ZM ke schvá-
lení: RO č. 3 – dotace ze SFŽP: Příjmy: Zařazení
nové položky – dotace ze SFŽP hodnotě 72 000 Kč.
Výdaje: Zvýšení položky č. 41 – tvorba rezervního
fondu ve výši 72 000 Kč. RO č. 4 – sociálně právní
ochrana dětí: Příjmy: Zařazení nové položky – do-
tace ze SR na sociálně právní ochranu o 434 300 Kč
pod UZ 98216. Výdaje: Zvýšení položky – Městský
úřad o 434 300 Kč pod UZ 98216. RO č. 5 – výkon
přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb:
Příjmy: Zařazení nové položky – dotace ze SR na so-
ciální služby ve výši 345 400 Kč pod UZ 98116.
Výdaje: Zvýšení položky – Městský úřad
o 345 400 Kč pod UZ 98116. RO č. 6 – lesní hos-
podářství: Příjmy: Zařazení nové položky – ostatní
neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu pod
UZ 29008 v částce 20 200 Kč. Výdaje: Zařazení
nové položky – správa v lesním hospodářství pod
UZ 29008 na příslušných položkách dle platné roz-
počtové skladby v částce 20 200 Kč. RO č. 7 – ve-
řejné osvětlení: Výdaje: Snížení položky č.72 – VO
+ MR Špitálská ve výši 100 000 Kč, snížení položky
č. 78 – VO Zlatá Hora ve výši 160 000 Kč, zařazení
nové položky – VO + MR propojení ulic Jiráskova
– Tyršova ve výši 260 000 Kč.

7. RM ruší usnesení přijaté pod bodem 4.9. na
31. řádné schůzi dne 12. 5. 2008. RM souhlasí sou-
hlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem

33. řádná schůze RM – dne 2. června 2008
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(Dokončení ze str. 3)

Telefonní kontakty:
služebna MP 544 121 156
mobil služba 725 746 436

Redakãní rada

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

místnosti č. 002 o ploše 21,80 m2, č. 003 o ploše
10,70 m2 a místnosti č. 004 o ploše 22,20 m2, za
cenu 660 Kč/m2/rok, v objektu Koláčkovo nám.
č. p. 727, s Mgr. Hanou Charvátovou a Ing. Sylvií
Reichlovou jako společnými nájemci, s účinností od
1. 7. 2008 s tím, že prokazatelně vynaložené ná-
klady na městem odsouhlasené stavební úpravy nad
rámec drobných oprav a běžné údržby budou hra-
zeny formou předplaceného nájemného. RM záro-
veň souhlasí s provedením stavebních úprav, vyvo-
laných přemístěním archivu odboru sociálních věcí
a zpřístupněním bývalé uhelny z hlavní chodby.

8. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na
pronájem kanceláře č. 46 v II. NP budovy ul. Br-
něnská 727, Slavkov u Brna s p. Pavlem Noskem od
1. 7. 2008, nájemné ve výši 1000 Kč/m2/rok. 

9. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k ná-
jemní smlouvě č. 11/06 ze dne 17. 8. 2006, řešícím
pronájem plochy na komíně budovy Koláčkovo 727,
za účelem umístění telekomunikačního zařízení pro
osobní potřebu nájemce, na dobu neurčitou, za cenu
300 Kč/měsíc.

10. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí
nájemní smlouvě na pronájem místností č. 01.25
o výměře 20,50 m2, na dva dny v týdnu (pondělí,
pátek), za cenu 900 Kč/m2/rok, v objektu Polikliniky
Slavkov u Brna, Malinovského n. č. p. 551 s MUDr.
Pavlínou Horákovou, s účinností od 1. 7. 2008. 

11. RM doporučuje ZM schválit zprávu o plnění
úkolů plynoucích z kontroly na Městském úřadě
Slavkov u Brna, odboru BTH provedené dne
4. 10. 2007, ve znění dle přílohy. 

12. RM bere na vědomí zprávu o průběhu pří-
pravy investiční akce „Charitní domov pokojného
stáří a pečovatelská služba v Bučovicích – Úpravy
a rekonstrukce zařízení Slavkov u Brna“, jejímž in-
vestorem je Diecézní charita Brno zastoupená ředi-
telem Oblastní charity Hodonín. RM zároveň ukládá
MěÚ připravit návrh rozpočtového opatření na rea-
lizaci uvedené investiční akce. 

13. RM souhlasí s uzavřením  smlouvy o dílo na
dodávku úklidových prostředků a pomůcek a pro-

XXI. mimofiádná schÛze RM –
dne 2. ãervna 2008

1. RM souhlasí s uzavřením dohody s paní
Petrou Šnoblovou na užívání části její nemovi-
tosti parcela č. 2832/2, na níž stojí budova
č. p. 1293, pro umístění zateplovacího systému
na budovu č. p. 1155, která je ve vlastnictví
města Slavkov u Brna.

XXII. mimofiádná schÛze RM –
dne 5. ãervna 2008

1. RM souhlasí s předloženým harmonogra-
mem prací rozšíření kapacity MŠ Zvídálek v ZŠ
Komenského a předkládá jej do nejbližšího za-
sedání ZM.

XXIII. mimofiádná schÛze RM –
dne 16. ãervna 2008

1. RM schvaluje předložený návrh výzvy
k podání nabídky na akci „NAPOLEONSKÉ
DNY SLAVKOV U BRNA A SLAVkOVSKÉ
BOJIŠTĚ“.

vádění úklidu sociálního zázemí a společných pro-
stor v budově polikliniky ul. Tyršova 324 ve Slav-
kově u Brna se Zbyňkem Pízou – správa a údržba ne-
movitostí, za cenu 21 520 Kč/měsíc, s účinností od
1. 6. 2008. 

14. RM postupuje rozhodnutí o zveřejnění zá-
měru prodeje pozemku parc. č. 347/9 v k.ú. Slavkov
u Brna ZM.

15. RM schvaluje program VII. řádného zasedání
ZM v doplněném znění.

16. RM doporučuje ZM udělit cenu města a me-
daile města řediteli ZŠ Komenského Mgr. Jaromíru
Pytelovi při příležitosti ukončení funkce a odchodu
do důchodu za dlouhodobý významný přínos k roz-
voji základního školství ve městě.

17. RM souhlasí se zařazením „Rybářského vě-
nečku“ pořádaného MO Moravského rybářského
svazu, o.s. dne 24. 1. 2009 mezi akce se zvýhodně-
ným nájmem v sálech Bonaparte.

18. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
na akci „Rozšíření MŠ Zvídálek v ZŠ Komenského
nám.“ s firmou Ing. Jan Reichl, za cenu
1 969 942 Kč vč. DPH.

19. RM souhlasí s umístěním deponie zeminy na
Koláčkově náměstí ve Slavkově u Brna po dobu pro-
vádění výměny vodovodu. Přesné místo skládky
včetně ukládacích podmínek určí správce – Tech-
nické služby města Slavkova u Brna. Současně dává
souhlas k bezplatnému uložení přebytečného vý-
kopku při výměně vodovodu na Koláčkově náměstí
na městskou skládku v rámci její rekultivace.

20. RM odkládá zprávu o uložení finančních pro-
středků.

21. RM na základě doporučení výběrové komise
a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání (školský zákon), v platném znění, jmenuje
Mgr. Vladimíra Soukopa ředitelem Základní školy
Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okres Vyš-
kov s účinností od 1. 8. 2008.

33. řádná schůze RM – dne 2. června 2008

Slavkovští strážníci bezmála celý den vy-
pomáhali při řízení dopravy, když před ne-
dávnem na sjezdu na obchvat havaroval ka-

Prodej známek na popelnice
Technické služby Města Slavkova u Brna

oznamují občanům, že známky na popelnice na
II. pololetí 2008 se budou prodávat termínu od
23. 6. do 31. 7. 2008, a to:
pondělí a středa      8–11.30    12.30–16.30 hod. 

Poplatek za komunální odpad
Týdenní svoz („A“) 800 Kč 
Čtrnáctidenní svoz („C“) 600 Kč
Měsíční svoz („M“) 510 Kč 
Jednorázový svoz 85 Kč 
Pytlový svoz – pytel 70 l 90 Kč 

Radoslav Lánský, ředitel TSMS

Svoz popelnic o prázdninách
Společnost RESPONO, a.s. žádá občany, aby

přistavovali své popelnice v den svozu nejpo-
zději v 6 hodin ráno (případně již večer). Z dů-
vodu čerpání dovolené se může stát, že svoz za-
jišťuje náhradní osádka auta nebo si jednotlivé
osádky vypomáhají a svoz proběhne v jinou dobu
než je obvyklé. Vedoucí sběrného dvora upozor-
nil odbor ŽP na stále častější nešvar – ukládání
posekané trávy do popelnice. Trávu a další bio-
logický odpad ze zahrádek je možné předat
přímo do sběrného dvora do speciálního kontej-
neru. Nejvhodnějším způsobem likvidace je však
vlastní kompostování veškerého biologického
odpadu jak ze zahrad, tak z domácnosti. Kom-
postem je možné přihnojit zahrádku i trávník.

Vážení občané, pokud máte jakékoliv připo-
mínky, podněty a návrhy k odpadovému hospo-
dářství města, kontaktujte odbor ŽP a společně
najdeme řešení. Na vaši žádost bude od července
v Nádražní ulici zřízeno nové sběrné hnízdo pro
separovaný sběr plastů, papíru a skla a nejvíce
využívaná hnízda budou posílena.

Ing. Janeba, odbor ŽP 

Z činnosti
našich strážníků

mion s těžkým nákladem. Asistovali taky ha-
sičským jednotkám při odchytu včelího roje
na Palackého náměstí.

Velitel MP: Pavel Ehrenberger



5SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU6/2008

(Dokončení ze str. 1)

DNY SLAVKOVA 30. 5.–1. 6. 2008
Pozvání přijali zástupci družebních měst, a to

z Austerlitzu a Zeistu z Nizozemska, z Darney
z Francie a z polského Slawkowa a z Ostrolęky.
Občané se mohli setkat hned se čtyřmi starosty

najednou. V průběhu celého víkendu probíhala
jak samostatná, tak i společná jednání s dele-
gacemi zahraničních měst, kde se mluvilo pře-
devším o další možné budoucí spolupráci.

Na základě těchto jednání byla slavnostně
podepsána partnerská smlouva mezi městem
Zeist v Nizozemsku, sdružením „Zájmy Aus-
terlitzu“ a městem Slavkov u Brna o prohlu-
bování a dalším rozvoji spolupráce nejen mezi
samotnými představiteli měst, ale také mezi
zájmovými organizacemi, sdruženími a sub-
jekty působícími v ekonomické a kulturní
 oblasti.

Dny Slavkova se konaly v našem městě po-
prvé, navázali jsme tak na akci pořádanou
v roce 2007 při příležitosti 770. výročí od první
písemné zmínky o městě Slavkov u Brna. Vě-
říme, že tato akce se stane díky zájmu účinku-
jících i zájmu diváků do budoucna tradicí.

Ing. Barbara Macháčková, MěÚ

Dny Slavkova a Svatourbanské hody

Oficiální přijetí v obřadní síni radnice (zleva: Jadwiga Porebska
– zástupkyně z polského Slawkowa, Ing. Ivan Charvát – starosta
Slavkova, Janusz Kotowski – prezident (starosta) Ostrolenky,
Koos Janssen – starosta Zeistu a Hervé Buffe – starosta Darney)

Při podpisu partnerské smlouvy (zleva: Peter Otten – člen zastupitelstva a před-
seda celonárodní organizace nizozemských zastupitelů, Koos Janssen – starosta
 Zeistu, Ing. Ivan Charvát – starosta Slavkova a Wim Oerlemans – zástupce sdru-
žení „Zájmy Austerlitzu“). Foto: 2x R. Lánský

V rámci programu Dnů Slavkova a Svatour-
banských hodů vystupoval v neděli současně se
Zámeckou dechovou kapelou také imitátor Loj-
zík Matoušek, který zaslal veršovanou zdravici
pro Slavkov a Slavkovské dny i kapelu. Tuto
zdravici, kterou napsal vzadu za pódiem během
skladeb Zámecké kapely, také přednesl před
závěrem hodinového pořadu. Dokonce, jak sám
pan Matoušek napsal ve svém dopise, přišlo za
ním po pořadu několik diváků a žádali ho
o text, čemuž nemohl vyhovět, protože jej měl
načrtnutý jen zběžně na malém papírku. Proto
nás požádal, zdali bychom mohli s jeho autor-
ským svolením otisknout tuto zdravici a splnit
tak přání diváků, což velice rádi činíme.

Ing. Barbara Macháčková, MěÚ

Slavkovská zdravice

MÁ SLAVKOVSKÁ ZDRAVICE
nechť vás těší velice.

Dechovka je moje láska, 
ta když hraje, jen to mlaská.
Zámecká vám tady hraje
a nálada veselá je.

Pro náladu, proti spánku,
máte tu svou Zámečanku.
Smutná není žádná dívka
pod taktovkou u Hrazdílka.

Za dechovku dám i stovku
a pak hurá na Vlachovku.
Nejlíp je mi vždycky právě
s dechovkou tu na Moravě.

Je to moje rodná země,
kus od Brna nejlíp je mně.
Dobře se tu všichni mějte,
na Matouška vzpomínejte.

Já rád zase někdy znova
přijedu k vám do Slavkova!

Alois Matoušek, člen Obce spisovatelů –
OSA, Slavkov 1. 6. 2008, 17–18 hod. v autě
za pódiem…

E-box je určen pro menší zařízení o maximální ve-
likosti přibližně 30 x 30 cm. Nádoba společnosti
ECOBAT je určena pro sběr veškerých akumulá-
torů a baterií. Kolektivní systémy následně zajistí
zdarma odvoz a ekologickou likvidaci. Ostatní
elektrospotřebiče a elektrozařízení, zářivky
a úsporné žárovky do E-boxu nepatří. Tyto je
možné zdarma odevzdat ve sběrném dvoře společ-
nosti RESPONO, a.s. nebo v obchodech elektro. 

Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drob-
ných elektrozařízení je také zvýšení množství se-
braných malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí
v komunálním odpadu. Pokud se elektrospotřebič
obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu
s běžným odpadem do popelnice, nedojde k jeho
recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak zcela
zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by
mohl být znovu využit. Naopak pokud je elektro-
zařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že dr-
tivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně
využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní pro-
středí. Podrobnosti o třídění elektroodpadu najdete
na www.elektrosrot.cz nebo www.asekol.cz.

Ing. Janeba, odbor ŽP
(upraveno z podkladů společnosti ASEKOL)

Odbor životního prostředí oznamuje občanům,
že v červenci vznikne nové sběrné místo pro od-
kládání vysloužilých malých elektrozařízení. Ve
spolupráci se společnostmi ASEKOL a ECOBAT
budou u hlavního vchodu na městském úřadě (bu-
dova pošty) umístěny tzv. E-boxy. Každý občan
i firma může zanést starý mobil, kalkulačku, tele-
fon, drobné počítačové vybavení, rádio, přehrávač
apod. na obecní úřad a zdarma se jej zbavit vyho-
zením do připravené nádoby společnosti ASEKOL.

Sběr elektrošrotu na úřadě

E-box sloužící pro ekologický a ekonomický
sběr elektrozařízení.

Foto: J. Blažek



SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU6 6/2008

Domácí násilí je fyzické, psychické, sexuální
či ekonomické násilí mezi blízkými oso-

bami – manželi, druhy, rodiči a dětmi, prarodiči
a vnoučaty apod.

K domácímu násilí dochází zpravidla v sou-
kromí, tedy „za zavřenými dveřmi“, mimo kon-
trolu společnosti. Násilné incidenty se opakují
a jejich intenzita se stupňuje. U obětí to může
vést ke ztrátě schopností včas násilí zastavit
a efektivně situaci ve vztahu řešit.

Možný způsob řešení domácího násilí přinesl
zákon č. 135/2006 Sb., který zakotvil nové
oprávnění Policie ČR v podobě institutu vyká-
zání. Vykázání je preventivním opatřením
směřujícím k ochraně ohrožených osob. 

Od 1. 1. 2007 jsou policisté oprávněni vyká-
zat násilníka z bytu a zakázat mu do společného
obydlí vstup na dobu deseti dnů. Během těchto
deseti dnů mají ohrožené osoby možnost řešit
svoji situaci v klidu a za pomoci kompetentních
institucí. Doba deseti dnů nemůže být v žádném
případě zkrácena, ale může být prodloužena.

Během těchto deseti dnů na základě rozhod-
nutí o vykázání je osobě ohrožené násilným cho-
váním blízké osoby nabídnuta pomoc inter-
venčního centra, a to nejpozději do 48 hodin
od přijetí rozhodnutí o vykázání ze strany Poli-
cie ČR. 

Pracovníci intervenčního centra ohroženou
osobu kontaktují, pomohou jí zorientovat se
v její situaci, informují ji o možnostech dalšího
řešení situace, poskytnou sociální, právní a psy-

chologické poradenství, zprostředkují návazné od-
borné služby a v případě potřeby nabídnou kri-
zové ubytování. Služby intervenčního centra
jsou bezplatné.

Jedná se tedy o zcela nový způsob pomoci oso-
bám ohroženým. Doposud musely ony samy vy-
hledávat informace a pomoc, v současné době je
kontaktují pracovníci intervenčního centra sami
s přímou nabídkou podpory a poradenské pomoci.
Je samozřejmě na vůli osoby ohrožené, zda pomoc
nabízenou intervenčním centrem přijme, či nikoli.

O pomoc intervenčního centra ale může požádat
i sama osoba ohrožená, nebo kdokoliv z jí blízkých
osob, nemusí to být v souvislosti s vykázáním.  

Zřizování a provoz intervenčního centra upra-
vuje Zákon č. 108/2008 O sociálních službách.

Řešení problému domácího násilí není jedno-
duchou záležitostí, vystoupit ze začarovaného
kruhu domácího násilí představuje pro ohroženou
osobu vždy velkou dávku odvahy a síly, proto je
důležité, aby se nebála obrátit na policii a další
pomáhající instituce, které jí poskytnou svou
pomoc a radu. 

Domácí násilí nesmí být přehlíženo a v žádném
případě nijak tolerováno, proto každý, kdo má po-
dezření, že v jeho okolí dochází k domácímu ná-
silí, by měl na tento problém upozornit, byť i jen
prostým předáním informací a kontaktů na pomá-
hající instituce. 

Není pro vás domov místem bezpečí?
Žijete ve vztahu, kde vám někdo vyhrožuje

nebo vás zraňuje?
Stalo se vám někdy, že vás někdo blízký uho-

dil nebo nutil k sexuálním praktikám, se kte-
rými nesouhlasíte?

Vynucuje si někdo z vašich blízkých kontrolu
nad vším, co děláte a brání vám v kontaktu
s ostatními lidmi?

Nerespektují vaši blízcí vaše právo na klidné
stáří?

Nečekejte a vyhledejte pomoc co nejdříve!

Poradenství a pomoc při řešení problematiky
domácího násilí vám poskytne Intervenční
centrum pro Jihomoravský kraj se sídlem
v Brně, rovněž vám sdělí či zprostředkuje kon-
takty na odborná pracoviště, která ve vašem re-
gionu poskytují služby osobám ohroženým do-
mácím násilím.

Můžete nás navštívit přímo nebo po předcho-
zím telefonickém objednání na číslech:
739 078 078 (intervenční centrum Brno)

Intervenční centrum
tel. nonstop: 739 078 078
SPONDEA, o.p.s., tel. v ambulantní hodiny:

544 501 121, Sýpka 25, 613 00 Brno, ambulance:
po–čt 8–20, pátek do 16 h, www.donacentrum.cz
donacentrum@donacentrum.cz

MÚ Slavkov u Brna, Odbor sociálních věcí
Palackého nám.65, Slavkov u Brna
sv@meuslavkov.cz,  tel. 544 121 151-3

Domácí násilí

V neděli dopoledne 8. června se vydalo přes
200 dětí a rodičů na 4. dětský den, který připravil
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna ve spo-
lupráci s firmou Slafpark, Besip a Jihomoravským
krajem. Na Cestě pohádkovým lesem se rodiče
vrátili do dětských let a spolu se svými ratolestmi
si zopakovali na 15 pohádkových postav. Stali se
na chvíli princeznou na bále při navlékání korálů,
Popelkou při třídění hrachu a čočky, pomáhali
babce a dědkovi vytáhnout velikou řepu, závodili
s ježibabou z perníkové chaloupky v jízdě na koš-
těti a v cíli na střelnici pomohli slepičce zachránit
kohoutka, kterému přenesli v dlaních vodu. Na
konci „Cesty pohádkovým lesem“ dostaly děti od-
měnou žeton na občerstvení zdarma. Po krátkém
odpočinku a zdolání párku v rohlíku a velké ko-
foly čekala na děti v areálu střelnice zábavná sta-
noviště, jako např. skákací hrad, prolézání tune-
lem, skákání v pytlích, srážení kuželek nebo
přetahování lanem. Nejen děti, ale i rodiče si vy-
zkoušeli střelbu ze vzduchovky, hod šipkami na
terč, nebo chůzi na chůdách. Po splnění každé dis-
ciplíny získaly děti pěkné odměny a sladkosti

Chcete vyuÏít své zájmy a koníãky?
Pro školní rok 2008/2009 hledáme vedoucí

kroužků při DDM Slavkov. Bližší informace pro
zájemce na tel. č. 605 988 265 nebo přímo
v DDM od 25. 8. denně 8–16 hodin. io

Dětský den na střelnici se opět vydařil
a hned šly vyzkoušet své dovednosti a znalosti na
dopravní hřiště, které vytvořili v areálu střelnice
pracovnice DDM Slavkov. Děti se na půjčených
kolech, koloběžkách i tříkolkách seznámily se zá-
ludnostmi silničního provozu s dopravními znač-
kami a také si vyzkoušely jízdu zručnosti, do-
pravní testy a rébusy. Vše opět za sladkosti
a pěkné odměny.

A co říci závěrem? Všem organizátorům akce
patří velké poděkování, a to nejen pracovníkům
firmy Slafpark za zajištění skákacího hradu, krás-
ných odměn pro děti a občerstvení zdarma, ale
také manželům Maňasovým ze Slavkova za
sponzorské dárky. Dík patří také všem dívkám
a chlapcům z obou ZŠ za ochotnou pomoc na
jednotlivých stanovištích a všem dospělým dob-
rovolníkům. Doufáme, že si všichni příjemně
užili krásnou neděli a těšíme se na vás po prázd-
ninách v září při výběru zájmového vzdělávání
pro děti i dospělé z naší pestré nabídky kroužků
pro školní rok 2008/2009.

Olejníková Ivana
za kolektiv DDM Slavkov
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Včeličky a Slavkov
Čas utíká jako voda a ač se tomu věřit nechce,

tak se školní rok chýlí ke konci. Za tuto dobu
jsme toho s dětmi ze třídy Včeliček mnoho
prožili. Věříme, že na většinu společných zážitků
budeme rádi vzpomínat.

Za rok děti vyspěly a získaly mnoho poznatků,
které pro ně budou důležité v 1. třídě. Ke krásným
zážitkům jistě patří svatourbanské hody spojené se
Dny Slavkova. S dětmi jsme se na tyto dny pečlivě
připravovali. Vyprávěli jsme si o zajímavostech
Slavkova, důležitých budovách, pozorovali jsme
krásy města i jeho okolí. Vypravili jsme se na
kopec Urban. Po cestě plnily děti úkoly, v nichž
mohly uplatnit znalosti o svém městě. Na Ur-
bánku Včeličky hledaly ukrytý poklad, v němž
byla odměna za jejich úsilí. Vyvrcholením bylo
pro děti vystoupení na slavkovském náměstí, na
které se usilovně připravovaly.

Zajímavé jsou názory dětí na jejich město.
Chtěli bychom se s vámi o ně podělit. Proč se
dětem líbí Slavkov, co ve Slavkově není a co by
si tu přály mít?

Dne 1. 7. 2008 nabývá účinnosti z. č. 130/2008
Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb. o živ-
nostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a další související zá-
kony. Změny, které pro podnikatele novela živ-
nostenského zákona (ŽZ) přinese, jsou uvedeny
následovně:

§ 4 se zrušuje – pronájem nemovitostí, bytů
a nebytových prostor přestává být živností 

§ 6 – pro účely posouzení bezúhonnosti fy-
zické osoby se přihlíží pouze k trestným činům
úmyslným, nedbalostní trestné činy jsou zahr-
nuty v překážkách provozování živnosti (§ 8)

§ 7 – dokladování odborné způsobilosti do-
klady, pokud byla předmětná činnost vykoná-
vána v jiném členském státě EU 

§ 10 – ruší se pojmy „živnostenský list“
a „koncesní listina“, podnikatel prokazuje své
živnostenské oprávnění výpisem ze živnosten-
ského rejstříku 

§ 11 – odpovědný zástupce (OZ) může vyko-
návat funkci pro 4 podnikatele, upravuje se doba
ukončení výkonu funkce OZ, a to dnem doru-
čení oznámení OZ živnostenskému úřadu po
předchozím pokusu informovat podnikatele 

§ 21 a 22 – odborná způsobilost pro řemeslné
živnosti se prokazuje doklady o vzdělání v oboru
bez dokládání praxe, nahrazeny mohou být do-
klady o vzdělání v příbuzném oboru a dokladem
o vykonání jednoroční praxe v oboru 

§ 31 – průkaz živnostenského oprávnění ne-
musí být na provozovně, přerušení provozování
živnosti lze na dobu určitou, ale neomezenou, 

§ 58 – při žádosti o zrušení živnostenského
oprávnění podnikatel nedokládá souhlas správce
daně s ukončením činnosti 

§ 60 – živnostenský rejstřík má pouze veřej-
nou část, není třeba prokazovat právní zájem
ke zveřejnění určitých údajů

§ 61 a 62 – nové členění správních deliktů
v živnostenském podnikání

§ 71 – místní příslušnost: podání podle živno-
stenského zákona lze učinit u kteréhokoliv obec-
ního živnostenského úřadu (dříve dle bydliště,
sídla, místa podnikání, povoleného pobytu, umís-
tění organizační složky) – místní příslušnost se
ruší

§ 72 – podání živnostenskému úřadu lze uči-
nit rovněž prostřednictvím kontaktních míst ve-
řejné správy (Czech Point), kterými jsou: notáři,
krajské úřady, matriční úřady, obecní úřady, za-
stupitelské úřady, držitel poštovní licence a Hos-
podářská komora ČR.

- došlo k přesunu některých druhů živností do
jiných

- příloha č. 4 ŽZ – existuje jediná živnost volná
s předmětem podnikání „Výroba, obchod
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živno-
stenského zákona“. Do této živnosti náleží 80
oborů, z nichž podnikatel při ohlášení živnosti
volné uvede ty obory, které bude v rámci svého
podnikání vykonávat

- formy podání ohlášení nebo žádosti k živno-
stenskému úřadu: listinné (jednotné formuláře
MPO), elektronické vč. elektronického podpisu,
prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy. 

Změna zákona o správních poplatcích:
Ohlášení živnosti při vstupu do podnikání 1000 Kč
Další ohlášení živnosti 500 Kč
Žádost o koncesi při vstupu do podnikání 1000 Kč
Další žádost o koncesi 500 Kč
Změna rozhodnutí o udělení koncese 500 Kč
Vydání rozhodnutí o schválení OZ

pro koncesovanou živnost 500 Kč
Vydání výpisu z živnost. rejstříku

po provedení oznámené změny 100 Kč
Vydání úplného nebo částečného výpisu

z živnost. rejstříku na žádost 20 Kč
(za každou započatou stránku)

Přijetí podání kontaktním místem
veřejné správy podle § 72 ŽZ 50 Kč
Další informace k novele živnostenského zá-

kona a souvisejících právních předpisů budeme
publikovat v některém z následujících vydání
Slavkovského zpravodaje.

Novela živnostenského zákona se promítne
rovněž do programu IS RŽP, pomocí kterého
jsou zpracovávána podání na ŽÚ. Z technic-
kých důvodů bude provoz programu zasta-
ven ve dnech od 26. 6. do 2. 7. 2008, proto
prosíme podnikatele, kteří mohou odložit ná-
vštěvu ŽÚ v těchto dnech, ať tak učiní. Za po-
chopení děkujeme.

Ing. Helena Jelínková,
vedoucí obecního živnostenského úřadu

O B E C N Í  Ž I V N O S T E N S K Ý  Ú Ř A D  I N F O R M U J E

Novela živnostenského zákona a dalších právních předpisů

Slavkovsk˘ zpravodaj na internetu

www.bmtypo.cz

„Mám rád Slavkov, protože je zelený a má
hodně stromů.

Mně se líbí Slavkov kvůli oboře.
Mám ráda Slavkov, protože voní kytičkami.
Ve Slavkově se mi líbí kopec Urbánek.
Líbí se mi tu, protože tu mám kamarády.
Jsem ráda, že máme zámeckou zahradu, často

tam chodím. Chtěta bych mít ve Slavkově moře,
abych mohla sbírat mušličky. Ve Slavkově by
mohla být ZOO s mnoha zvířaty.

Chtěl bych tu mít moře s velikými loděmi.
Chtěl bych, aby ve Slavkově bydlel pan prezi-

dent.

Já bych také chtěla moře s hodnými rybami
bez žraloků, abychom mohli chodit po pláži.

Bylo by bezva mít tu napořád kolotoče.
Chtěl bych zvětšit školku a koupit mnoho

hraček.
Chtěla bych, aby v obchodech bylo všechno

zadarmo.
Chtěl bych mít ve Slavkově co nejvíce

zvířátek.“
Tak to byly názory a sny našich dětí. Nezbývá,

než jim popřát krásné léto a po prázdninách
hodně energie a úspěchů v první třídě.

Paní učitelky ze Včeliček

Oldtimer festival 2008
Koňská spřežení, parní vozy, ale současně

i sportovní automobily a motocykly si můžete
prohlédnout v sobotu 28. června od 8 hod.
v zámeckém parku na 15. ročníku Oldtimer
festivalu. Doprovodný program je připravený
nejen pro milovníky historie, ale i pro rodiny
s dětmi. Přijďte si užít příjemnou atmosféru
s hudbou jedinečného Louise Armstronga.

Mgr. Michaela Kavková, ZS-A
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Poklady nejen z depozitáfiÛ (61)

Pohlednice s nejvýznamnějšími budovami Nových Hvězdlic ze
40. let 20. století

Nosálovice – dopisnice vy-
daná v r. 1907

Slavkovská výročí
• Vladimír Malacka
učitel hudby a varhaník – 115. výročí narození
*11. 7. 1893 Slavkov u B., †13. 12. 1960 Rosice

Vystudoval varhanickou
školu v Brně jako žák Leoše
Janáčka (1911 až 1914). Ihned
po absolutoriu působil jako
varhaník a ředitel kůru v Rosi-
cích, zároveň jako soukromý
učitel hudby. V roce 1928 vy-
tvořil smíšený pěvecký sbor,

roku 1932 obdržel povolení k provozu soukromé
hudební školy. Vyučoval hře na housle a klavír.
Téhož roku založil pěvecké a hudební sdružení
„Křížkovský,“ které mělo vlastní orchestr a smí-
šený pěvecký sbor. Vytvořil též smyčcové kvar-
teto a působil rovněž v rámci dramatického
kroužku jednoty Sokol. V letech 1953–1956 byl
ředitelem Státní hudební školy v Rosicích.

Složil řadu skladeb, většinou chrámových:
Česká mše (1919, provedena v Rosicích, vydal
Otakar Pokoj), Modlitba za vlast pro ženský
sbor, housle a varhany (1930, Otakar Pokoj),
Den slávy (vydal Otakar Pokoj). Upravoval
české lidové písně, skládal koledy, dětské sbory,
mužský sbor Kyjov (1918), napsal celkem 5 mší
(jedna latinská z r. 1957), také Hornický pochod
a různé příležitostné skladby.

Jako zpěvák vyprovodil mnoho rosických ob-
čanů na jejich poslední cestě. Složil 93 vlastních
skladeb, z nichž některé vyšly v letech 1919–
1933 tiskem v nakladatelství O. Pazdírka a O. Po-
koje. K jeho žáků patřila celá řada významných
muzikantů a operních pěvců.

• PhDr. Jiří Pernes, Dr., moravský historik
(narozen 4. 7. 1948 – 60. výročí narození)

Bývalý ředitel Historického
muzea ve Slavkově u Brna.
V současné době je zaměstnán
v Ústavu pro soudobé dějiny
Akademie věd České repub-
liky v Praze, stojí v čele jeho
brněnského pracoviště. Je au-
torem četných vědeckých stu-

dií o vývoji české a moravské společnosti na pře-
lomu 19. a 20. století a o vývoji Československa
po roce 1945. Kromě toho je autorem literatury
faktu, např. napsal knihy Spiklenci proti Jeho
Veličenstvu (1988), Život plný nepřátel (1994),
Pod moravskou orlicí (1996), Poslední Habs-
burkové (1999), František Josef I. Nikdy neko-
runovaný český král (2005), Komunistky (2006)
a další.

• Emil Kopřiva, slavkovský rodák
(zemřel 12. 7. 1938 – 70. výročí úmrtí)

Malíř, sochař, grafik, ilustrátor, scénograf

• Doc. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc.
(narozen 28. 7. 1938 – 70. výročí narození)

Historik, vysokoškolský
pedagog, ředitel muzea ve
Slavkově. Přednáší na
Slezské univerzitě v Opavě
a na Masarykově univer -
zitě v Brně. Je autorem
šesti knih o slavkovské
bitvě. Je členem Klubu au-

torů literatury faktu. V r. 1999 obdržel ve
Slavkově hlavní cenu E. E. Kische za knihu
Černý den na Bílé hoře.

Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

Pohlednice (pokračování)
NOVÉ HVĚZDLICE, dnes HVĚZDLICE

Obec leží cca 8 km od Bučovic. Název je s nej-
větší pravděpodobností odvozován od osobního
jména Hvězda. Nejstarší zmínky o Hvězdlicích
spadají do 13. století – do let 1282–1287 a hovoří
o Skochovi a Onšíkovi z Hvězdlic. Ve 14. století
je uváděn Ješek z Hvězdlic. V roce 1353 je po-
prvé zmiňována tvrz. Její pozůstatky se nachá-
zejí na hoře Kalvárii. Areál má obdélníkový tvar
se zaoblenými rohy. Z původního opevnění je zde
zachován příkop a val, z jižní a západní strany
zdvojený. Tvrz zanikla pravděpodobně na pře-
lomu 14. a 15. století. V roce 1411 Hvězdlice zís-
kává augustiniánský klášter v Brně. Obec měla
právo konání 4 výročních trhů – jarmarků. Ještě
v 17. století pak právo hrdelní. 

K památkám patří kostel sv. Jakuba Většího.
Byl vystavěn v letech 1770–1773 a filiální kostel
Všech svatých v části býv. Starých Hvězdlic.
Dále barokní kaplička z počátku 18. století a rov-
něž barokní sousoší sv. Augustina.

Barokní zámek nechali vystavět augustiniáni
podle plánů G. P. Tencaly v roce 1712. Dnes je
zde umístěn domov důchodců. 

V polovině 19. století se zde nacházel rovněž
hospodářský dvůr velkostatku, palírna, pivovar
a dva mlýny. 

Škola, původně jednotřídní, byla v roce 1878
rozšířena na dvojtřídní, posléze trojtřídní a v r.
1911 na čtyřtřídní. Škola zde působí i v sou-
časné době. 

Severně od Nových Hvězdlic se nacházejí
Staré Hvězdlice. V roce 1964 byly Nové a Staré
Hvězdlice sloučeny v jednu obec. 

Ve Sbírkovém fondu zámku Slavkov – Aus-
terlitz je uloženo osm černobílých pohlednic.
Nejstarší – ještě dopisnice z počátku 20. století,
zobrazuje dálkový pohled na obec s dominant-
ním kostelem v pozadí. Ze třicátých let 20. sto-
letí pocházejí dvě pohlednice, rovněž s dálko-
vým pohledem na obec. Ve 40. letech byly
vydány dvě varianty pohlednice s pěti záběry
významných budov v Hvězdlicích. Do tohoto
období rovněž patří pohlednice se záběrem na
barokní  zámek s dostavbou pavilonu, která
uzavírá areál zámku. Do šedesátých let 20. sto-
letí pak spadají dvě pohlednice se záběrem na
areál zámku.

NOSÁLOVICE
Obec se nachází při silnici z Vyškova do Blan-

ska, asi 1 km od Vyškova. Název obce vznikl od
osobního jména Nosál. K nejstarším zmínkám
o obci patří sdělení z r. 1342, kdy Zbyněk z Bu-
koviny odkázal starobrněnskému klášteru lán
půdy. Postupně se část Nosálovic dostala do ma-
jetku račického panství. Setkáváme se se jmény
Dobeš Černohorský z Boskovic, Sudek z Drno-
vic, Prusek z Nosálovic či Jindřich a Beneš
z Plumlova a z Kravař. Část Nosálovic patřila
i v 15. století starobrněnskému klášteru. V roce
1688 však klášter svůj díl Nosálovic prodal Ře-
hoři Ignáci Košínskému z Košína. Jeho syn Vác-
lav pak svůj díl prodal městu Vyškovu. 

V roce 1846 se zde nacházely dva mlýny
a dva hostince. 

Do školy chodily děti původně do Dědic,
v roce 1853 zde byla otevřena jednotřídní škola,
v roce 1907 rozšířená na dvojtřídní. 

V roce 1942 byly Nosálovice připojeny
k městu Vyškovu.

K památkám Nosálovic patří kaple Panny
Marie Vranovské, postavená v letech
1905–1907, Boží muka u železničního přejezdu
a kamenný kříž z roku 1896 před kaplí.

Ve sbírkách zámku Slavkov – Austerlitz je
pouze jedna pohlednice – dopisnice z roku 1907,
která zobrazuje kapli Panny Marie vranovské na
návsi a náves v Nosálovicích.

PhDr. Vladimíra Zichová,
Zámek Slavkov – Austerlitz 

Prázdniny v mûstské knihovnû
Upozorňujeme vážené čtenáře a návštěv-

níky na uzavření městské knihovny v období
od 28. července do 8. srpna (čerpání dovo-
lené). Následující první výpůjční den bude
v úterý 12. 8.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši
návštěvu.

Mgr. Jiří Blažek
Městská knihovna ve Slavkově u Brna

Festival folklorních
 souborů Dambořice 2008

2. ročník soutěžního festivalu folklorních sou-
borů Dambořice 2008 bude zahájen 4. 7. v 19 h.
v Dambořicích, a to před budovou Obecního úřadu.
Organizátorem festivalu je obec Dambořice a Folk-
lorní soubor Salajka. V rámci akcí festivalu mohou
návštěvníci v parku na zámku ve Slavkově u Brna
zhlédnout v sobotu 5. července představení zahra-
ničních folklorních souborů, a to řeckého a sloven-
ského. Soubory se představí od 14 do 16 hod. jib
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(Dokončení ze str. 2)
Výstava je koncipována ve třech rovinách:

První, popisná část je věnovaná životopisným
údajům, které se týkají Václava Kounice, jeho
rodiny a nejdůležitějších událostí doby, ve
které žil.

K nejzajímavějším exponátům této části patří
kondolence k úmrtí první manželky Václava
Kounice od tehdejšího kolegy – poslance T. G.
Masaryka či od spisovatele Aloise Jiráska. Spíše
k perličkám patří fotografie  konzula Františka
Korbela, který byl svědkem na svatbě novo-
manželů Kounicových 12. 5. 1908. František
Korbel byl prastrýcem otce býv. ministryně za-
hraničí USA Madeleine Albrightové. Kromě
plánů a fotografií zámečku Obora u Uherského
Hradiště, který nechal Václav Kounic postavit
pro svou druhou manželku Josefínu architek-
tem a stavitelem Václavem Wittnerem, se zde
setkáte rovněž s doklady, které připomínají

Kounicova švagra Antonína Dvořáka. Mezi vy-
stavenými hudebninami zaujme polka „Obora“
– noty, které Josefíně Kounicové věnoval Anto-
nín Suk jun.

Druhou část výstavy tvoří rekonstrukce dvou
salonků pražského bytu Václava a Josefíny Kou-
nicových. V jídelně je poprvé představen por-
celánový jídelní servis zn. Rosenthal či gramo-
fon zn. Sonora. K zajímavostem patří účet, který
se dochoval k vystaveným sklenicím s hraběcí
korunkou a znakem rodu Kouniců, zakoupeným
v roce 1911.

Pracovna JUDr. Václava Kounice je nepře-
hlédnutelným dokladem toho, že i v roce 2005
lze získat nábytek, který kdysi patřil Václavu
Kounicovi. Spletité putování tohoto nábytko-
vého souboru je možné vysledovat právě na této
výstavě. Poprvé je veřejnosti představen rovněž
Myslbekův model jezdecké sochy sv. Václava
a rozměrný obraz Joži Uprky „Už je lúka poko-
sená“ – dary od přátel Václava Kounice.

Poslední část výstavy je věnována Kounico-
vým studentským kolejím v Brně. K unikátům
patří zejména originál darovací listiny, kterou
v den svého sňatku 12. 5. 1908 věnovali novo-
manželé Kounicovi brněnským studentům Kou-
nicův palác (dnes Rektorát Masarykovy univer-
zity v Brně, na Žerotínově náměstí). Z výnosů
tohoto paláce pak vznikla nadace na výstavbu
Kounicových studentských kolejí. Pohnutá his-
torie je představena původní plánovou doku-
mentací, množstvím fotografií a dalších zají-
mavých dokumentů. 

Výstava bude završena konferencí, která je
věnovaná nejenom samotné osobnosti Václava
Kounice, ale celé době, ve které žil. Konference
s mezinárodní účastí se uskuteční ve dnech 30.
9.–1. 10. 2008 a je přístupná rovněž veřejnosti.
Bližší informace získáte na tel. 544 221 205.

Výstava JUDr. Václav Kounic, osobnost po-
litik a mecenáš bude přístupná do 12. října
2008 v souladu s provozem zámku.

PhDr. Vladimíra Zichová,
Zámek Slavkov – Austerlitz

V˘stava JUDr. Václav Kounic, osobnost, politik a mecená‰

Ensemble Inégal nadchl
Ve čtvrtek 19. června se uskutečnil první ze dvou

koncertů Mezinárodního hudebního festivalu 13
měst Concentus Moraviae, který je tradičně
situován do Historického sálu slavkovského zámku.

Před zaplněným sálem se představil vokálně-
instrumentální soubor Ensemble Inégal (vznikl
v roce 2000), jehož zakladatelem a uměleckým
vedoucím je Adam Viktora. Vystoupení tohoto
hudebního tělesa dalo posluchačům nahlédnout
do vokální tvorby první poloviny 17. století, ze-
jména pak do skladeb Samuela Friedricha Capri-
corna (narozen 1628 v Žerčicích u Mladé
Boleslavi), které byly těžištěm programu. Skvělé
provedení skladeb návštěvníky nadchlo a na závěr
aplaudovali ve stoje. Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

Ensemble Inégal

Ve středu 28. května vystoupil na dvou koncertech ve Slavkově popu-
lární zpěvák Pavel Novák. První koncert byl pro žáky základních škol
v zámeckém parku a druhý se uskutečnil v sále kina Jas.

Pavel Novák
ve Slavkově

Foto: B. Maleček

Foto: J. Blažek

Foto: R. Lánský
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Pozvání na vernisáž
Po několikaletém snažení se nám podařilo za-

jistit výstavu obrázků známé malující herečky
Ivy Hüttnerové a 30. července v 17 hodin se
uskuteční v Rubensově sále slavkovského zámku
vernisáž této známé naivní malířky. Na vernisáži
se setkáte s paní Hüttnerovou, která všechny pří-
tomné seznámí se svojí tvorbou.

Iva Hüttnerová je herečka, avšak často bere do
ruky štětec a pod ním potom vznikají půvabné
obrázky namalované třeba na ciferníku budíku,
krytech šicích strojů nebo na části houslí. Z je-
jích naivních obrázků sálá touha po životě, v ně-
kterých je zakleto kouzlo staré Prahy s malými
krámky v zapadlých koutech ulic a na jiných
třeba kvete láska každého věku a druhu, ať už
u babiček a dědečků nebo červených luceren.

I vy si můžete zpříjemnit všední dny prohlíd-
kou nebo i zakoupením milých obrázků, které vás
potěší atmosférou, která z nich vyzařuje. Srdečně
zveme na prohlídku výstavy, která bude přístupná
v OK galerii do 19. srpna souběžně s provozem
zámku. Ilona Zyková, ZS-A

Mimofiádné prohlídky parku
a skleníku 12. ãervence

Druhou červencovou sobotu vás srdečně
zveme na mimořádné prohlídky zámeckého
parku a skleníku, a to s odborným výkladem.
Koho neláká klasická prohlídka zámku a raději
tráví čas venku v přírodě, toho jistě potěší tyto
netradiční komentované prohlídky. Zájemci se
během více než hodinové prohlídky dozví
množství zajímavostí k historii zahrady, k hod-
notné sochařské výzdobě, významným stromům
a exotickým rostlinám nebo živočichům ve skle-
níku. 

Prohlídky budou probíhat po celý den od 9
do16 hodin. Rezervace vstupenek na tel. čísle:
544 227 548. Michaela Kavková, ZS-A

Galakoncert orchestru
J. Strausse Z operety do operety

Vynikající pěvecké výkony Luisy Albrechtové
a Vojtěcha Filipa, skvělé hudební výkony or-
chestru Johanna Strausse – Die flotten Geister Co-
burg v čele s dirigentem Ch. Pollackem (Vídeň)
a Jiřím Preisingerem (housle), mimořádně zdařilé
průvodní slovo Ladislava Lakomého a bezmála
300 nadšených diváků v Historickém sále na
zámku vytvořilo jedinečnou kulisu již 9. gala-
koncertu, který se uskutečnil v sobotu 7. června.
Na pořadu plného známých melodií zazněly
skladby Strausse, Lehára,  Nedbala, Frimla, Ger-
schwina a dalších hudebních skladatelů.

Příznivci hudby se již dnes mohou těšit na ju-
bilejní 10. ročník, který se uskuteční v příštím
roce. Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Ve středu dne 4. června proběhla na zámku za
nemalého zájmu veřejnosti vernisáž výstavy Josef
Lada – obrazy a ilustrace. Milým hostem byl
Mgr. Josef Lada, vnuk slavného malíře, který se
stará o svěřené umělecké dědictví. O popularitě ob-
razů svědčí velký zájem veřejnosti z celé republiky.

Na výstavě jsou ke zhlédnutí velmi ceněné ori-
ginály obrazů a ilustrací, které známe z řady knih
a jiných reprodukcí. Připomeňme např. Dobrého
vojáka Švejka, Kocoura Mikeše, vodníky, hastr-
many, ponocné a jiné známé postavičky. Obrazy
Josefa Lady, zakladatele moderní pohádky, ilus-
trátora pohádek, říkanek i naučných publikací,
jehož dílo vychází výlučně ze vzpomínek z dět-
ství, které prožil v rodných Hrusicích, budou vy-
staveny pouze do 25. 7. 2008.

Podle vyjádření Ladovy rodiny je tato výstava
obrazů Josefa Lady na slavkovském zámku nejen
letos jedinou na Moravě, ale i jednou z posled-

Josef Lada na zámku
Mgr. Josef Lada, vnuk slavného malífie Foto: J. Blažek

Foto: J. Blažek

Foto: B. Maleček

Foto: M. Grycová

ních, které se uskutečnily, a to na několik příš-
tích let! Neváhejte proto a využijte této jedinečné
příležitosti ke zhlédnutí originálů obrazů a kreseb.
Po celou dobu konání výstavy je možné si za-
koupit knihy a časopisy ilustrované tímto uměl-
cem, dále pak české známky se známými posta-
vičkami. Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Níže zobrazené knihy Josefa Lady je možno
zakoupit v pokladně zámku.

Kocour Mikeš představuje Josefa Ladu (369 Kč),
Bubáci a hastrmani (169 Kč), Nezbedné pohádky
(199 Kč), Mikeš (259 Kč), Veselý rok (79 Kč),
Utíkej, Káčo, utíkej (79 Kč), O chytré kmotře lišce
(159 Kč). J. Blažek
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„Pokud chcete změnit svět a stydíte se rozpoutat válku, běžte na pole a vy-
měňte tam dva kameny…“

Lidé často ignorují malé věci. Myslí si, že svět dokáže změnit jen velká,
něčím výjimečná věc, například jaderná bomba, kniha, která říká, jak ji vyro-
bit, nebo člověk, který tu knihu napsal.

Ne každý si uvědomuje, že na historii lidstva může mít obrovský vliv třeba
obyčejný kámen. Za první světové války prý mladého Hitlera, který tehdy bo-
joval v zákopech, zachránil jeho pes. Hitler jednou vyběhl z krytu, aby psa zbil.
Chvíli potom do krytu vletěl nepřátelský granát. V nadsázce by se dalo říct,
že ten pes zavinil druhou světovou válku.

Newtona údaje inspirovalo obyčejné jablko. Archimédés vlezl do oby-
čejné vody. Bez pozorování obyčejných ptáků by lidé nedokázali postavit le-
tadlo.

Když na poli vyměníte dva kameny, změní se tím svět? Samozřejmě, že
ano. Vy to asi nepoznáte, ale těm malým živočichům, kteří žijí na vámi vy-
měněných kamenech, se úplně změnil život.

Říkáte si, že něco tak malého nemůže změnit svět? A co když jste tou vý-
měnou kamenů způsobili setkání několika „správných“ bakterií a vytvořili
nejnebezpečnější nemoc světa?

Kdo ví… ? Bylo by zajímavé znát důsledky našich činů.

UKÁZKY VÍTĚZNÝCH PRACÍ Slavkovské memento 2008

Večerní z ghetta
Pak mě to mrzí 
po večerech 
lítáme kolem světel 
jak dvě můry 
co uletěl nám svět 

tak strašně nenávidím 
soucit 
hanbou mi rudnou tváře 
když se na nás dívaj 
spolu na nárožích 
ticho skoro předválečný 

nejsme tu pro sebe 
ani každej sám 
ani sobě navzájem 

teskno 
že i šedý zdi 
se barvěj do krvava 

to že se kdesi 
do ostnatejch drátů 
zaplet pták 

to pro to bílý peří

Hřbitov darovaného
života
Maxmiliánu Kolbemu, č. 16770
(†14. 8. 1941, Auchswitz)

Večer byl mrazivý jak srpy
Dech nám šel od úst 
jak se krátil
O sedmdesát let zpět

V tvé cele květy, Abbé
A tvoje mrtvé vlasy
válely se na hromadě

Zima u zdí zastrašovala svíce
Pro lásku boží
Kolik jich jen bylo

Mě stačily dvě oči
by naplnily moře
Co duší pevně objalo mě v tísni
Moje krev tekla s vaší

A nikomu z vás, lidé
už vrátit život nedovedu

Jmenuji se Josef Gabčík a jsem členem československé armády
v Anglii. Píše se rok 1941. Já a Jan Kubiš proděláváme výcvik. Byli
jsme totiž vybráni, abychom spáchali atentát na říšského protektora
Reinharda Hendricha. Když se ujal moci, začal teror. Lidé se báli
ještě více než kdy jindy. Probíhaly neustálé kontroly gestapa. Kdo
uviděl odznak Geheime Staatz Polizei, byl to pro něho většinou roz-
sudek smrti. Naše exilová vláda vytvořila plán a my dva jsme ho měli
vykonat. Zkušeností už jsme pobrali dost a teď už stačilo stanovit
datum. Naši informátoři v Československu byli spolehliví. Pro-
střednictvím vysílačky nám podávali informace. Bohužel někteří
byli gestapem odhaleni, mučeni a poté popraveni. Ale následují od-
klady odletu z Anglie a k následnému výsadku, proto se zdokonalu-
jeme v Morseově abecedě, střelbě z různých zbraní a v hodu granáty.

Konečně přišel náš čas. Honza říká: ,, Pepo, nezapomněli jsem
něco?‘‘ ,,Nemyslím, že ne.‘‘ ,,Ale přece, musíme napsat závěť.‘‘ Ve
chvíli, kdy jsem uchopil pero do ruky, mi hlavou proběhly myš-
lenky, co když se něco nepodaří, co když zemřu. Ale s tím jsme tak
trochu počítali. Všechny dokumenty jsem podepsali. Dostali jsme
výstroj a všechny instrukce. Je 28. prosince 1941 22.00. Nastupu-
jeme do letadla. Na palubě kromě posádky jsou účastníci operace
SILVER A a SILVER B a samozřejmě já, Josef Gabčík a Jan Kubiš.
,,Honzo, máš strach?‘‘ ,,Tak normálně.‘‘ ,,Pokud se naše akce po-
vede konečně náckové uvidí s kým mají tu čest.‘‘ ,,Máš pravdu, sly-
šíš, už zapnuli motory.‘‘ Letadlo se rozjelo po dráze a nabíralo
rychlost. Už nebylo cesty zpět. Konečně se odlepilo od země.
Z Anglie jsme museli přes Francii. Tam nás zaregistrovala protile-
tecká obrana. V té tmě nás střely míjely jako ohnivý had. Ale na-
jednou z ničeho nic se za námi objevil stíhací letoun. Začal střílet.
Všichni jsme znervózněli. Pronásledoval nás asi deset minut, ale
zmizeli jsme mu. Štěstí nám přálo. Pak piloti nabrali kurs na Dar-
mstadt v Německu. Cestu tímto směrem nás potkal další stíhač. Ten
byl neodbytnější ještě víc než jeho kolega z Francie. Neustále stří-
lel. Po několika úhybných manévrech jsme se opět ztratili v mrač-
nech. Naše orientace byla velice ztížená, protože většina našich ori-
entačních bodů byla pokryta sněhem.

Zmizely železnice, řeky i menší města. Je přesně 2.24, jsme nad
Československem, je čas seskoku. ,,Tak hodně štěstí!‘‘ přeje jeden
člen výsadku SILVER A. ,,Díky.‘‘ Probíhá poslední kontrola vý-
stroje a následuje seskok. Po krátkém letu otvírám padák. Srdce mi
buší. Konečně vidíme naši zemi. Konečně jsme opět doma. Pod
námi se rýsuje nedaleká obec a pole. Stále se přibližujeme k zemi.
A přesně podle výcviku dosedáme na zasněžené pole. ,,Dobrý?‘‘
,,Jo, vše v pořádku.‘‘ ,,A ty?‘‘ ,,Ne, mám něco s nohou‘‘ Po provi-
zorním ošetření jsme se rozmýšleli co dál. Je 29. prosince, protek-
torát prožil třetí válečné Vánoce, výjimečný stav je stále v platnosti
a lidé mají strach. Tudíž jsme nechtěli, aby nás někdo neviděl ze
strachu neudal. Zakopali jsme padáky, které by nás mohly prozra-
dit. Poté jsme pomalu přibližovali k potemnělému domku se za-
hradou. Všude bylo mrazivé ticho a tma. Stál na okraji obce. Mu-
seli jsme riskovat. Do kůlny jsme si schovali výstroj. Rozbili jsme
okno, dostali se dovnitř a vytáhli pistole. Opatrně jsme procházeli
domem. Najednou se rozsvítilo. ,,Co tady děláte!‘‘, zakřičel starší
muž. ,,Kdo jste?‘‘ ,,Uklidněte se!‘‘, při těchto slovech jsme na něj
oba dva mířili zbraněmi. ,,Uklidněte se a nic se Vám nestane.‘‘
,,Kdo jste a co chcete?‘‘ ,,Kdo jsme, to Vás nemusí zajímat, uby-
tujte nás!‘‘ Muž se tedy nevyptával a schoval nás do stodoly. Ráno
jsme šli na místní faru, kde jsme zjistili, že došlo ke značné navi-
gační chybě, místo na Plzeňsku jsme byli nedaleko Prahy. Byli
jsme vysazeni východně od Prahy u obce Nehvizdy u Čelákovic.
Tak jsme tedy museli odjet na původní místa seskoku, na Plzeňsko.
Tam jsme vyhledali záchytné adresy spolehlivých odbojářů. Stačilo
jen říct kontaktní heslo. Pak mi ošetřili poraněnou nohu. V okolí

Plzně jsme měnili adresy po určitou časovou dobu. Toto bezpeč-
nostní opatření se osvědčilo.

Plánovali jsme pak provedení atentátu. Ale štěstěna nám přála.
Heydrich se přestěhoval ze svého dosavadního sídla na Pražském
hradě na zámeček v Panenských Břežanech (část Prahy). Tudíž
musel absolvovat cestu, ve které byla ostrá zatáčka. V těch místech
musel řidič výrazně zpomalit. Zde se tedy naskytla příležitost spá-
chat atentát.

Z Plzeňska se přesouváme do Prahy. Tam vyhledáváme naše
další kontakty a přespáváme u různých rodin, které mají tolik od-
vahy. Měsíce plynuly a plán dostával přesnou podobu. Bez pomoci
ochotných odbojářů v Československu, respektive v Praze, by se
možná neuskutečnil. A je to tady. Je ráno, 27. května 1942. Pečlivě
si obhlížíme tu zatáčku, kterou jsme si vytipovali. Zdá se být vše
v pořádku. Nabili jsme samopaly, které jsme měli ukryté v aktov-
kách. Připravili jsme granáty a s napětím čekali na Heydrichův
Mercedes. A už vidíme, jak sjíždí z Kobylis Kirchmayerovou ulicí
černý Mercedes. Červená standarta prozrazuje, kdo sedí na před-
ním sedadle. Při pohledu na poznávací značku není pochyb, je tam
pouze SS-3. Na předním sedadle vedle řidiče sedí SS-Obergrup-
penführer Reinhard Heydrich a jede ze svého letního sídla v Pa-
nenských Břežanech. Má důležitou cestu, byl pozván k Adolfu Hit-
lerovi. Ještě neví, že se k němu už nikdy nedostane. Je 10:35 a vůz
zpomaluje. A zatáčí do ulice na Holešovičkách. Pot z rukou jen pod-
poruje nervy drásající napětí. Vybíhám ze svého úkrytu před auto-
mobil a v ruce držím samopal STEN, který má v následujících se-
kundách zasypat Heydricha smrtelnou dávkou kulek. Samopal však
v kritickém okamžiku selhává. Křičím: ,,Honzo, dělej!‘‘ mezitím se
pohotový Heydrich snaží z pouzdra vytáhnout zbraň. Jan vytahuje
z aktovky jednu z připravených bomb a hází ji k vozu říšského pro-
tektora. Bomba míjí cíl, exploduje nad stupátkem před pravým zad-
ním kolem. Proráží karoserii a vyvrací pravé dveře jinak zdánlivě
bez úspěchu. Kus tříštící karoserie také zraňuje Jana, pak prcháme.
Kolemjedoucí dodávka dopravuje Heydricha do nedaleké nemoc-
nice na Bulovce. Mezi tím jsem a Janem vyhledal doktora Břeti-
slava Ličku, který Jana ošetřuje. ,,Kam teď Honzo?‘‘ ,,Do kostela!‘‘ 

Šli jsme do kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici
v Praze. Tam nás dobře přijali a schovali. Ale pod tlakem razií ges-
tapa se k nám postupně přidalo dalších pět parašutistů. Na jedné
straně kombinace vyvražďování, mučení a vyhlazení Lidic. Na
druhé straně přislíbení beztrestnosti a neuvěřitelná odměna za naše
udání deset milionů korun vykonali své. Někdo nás zradil. Myslím
si, že to byl jeden z nás. Je 18. června 1942 3.35 a Němci začínají
obkličovat blok kolem kostela, ve kterém jsme se doposud skrývali.
Nejdřív prohledali byt kostelníka, ve kterém byly upilované mříže
pro náš útěk, který jsme už nestihli. Nabili jsme zbraně a čekali.
Němci se všude hrnou jako krysy. Dochází k přestřelce v samotném
kostele. Z kůru a z galerie střílí Opálka, Bublík a Jan. Němci jsou
lépe vyzbrojeni mají lehké kulomety. Boj se přesouvá na schůdky
vedoucí z kůru na galerii. ,,K sakru!‘‘ ,,Co je Honzo?‘‘ ,,Dostal
jsem to!‘‘ ,,Rychle se schováme do krypty, jdeme!‘‘ Němci neustále
popoháněli své spolubojovníky různými povely. ,,Schnell!‘‘ , kři-
čeli. Chtěli nás dostat za každou cenu. Všichni jsme se schovali
v kryptě a připravili se na další německý útok. Ale Němci byli ne-
skutečně zákeřní a vynalézaví. Do krypty zavedli větracím otvorem
hasičskou hadici a vháněli dráždivý kouř. ,,Všichni k zemi!‘‘, zvo-
lal jeden z parašutistů. Leháme si, protože u podlahy je téměř čistý
vzduch. Když poznali, že to nepomohlo, začala do krypty proudit
voda a Němci začali prorážet. ,,Honzo!‘‘ přicházím k němu. Je
mrtev. Vykrvácel. V bezvýchodné situaci kamarádi páchají sebe-
vraždy. Já také, přikládám si pistoli ke spánku a celý život se mi pro-
mítá před očima. Sahám na spoušť a…

Operace Anthropoid (vypravování)
MARTIN STŘEŠTÍK, 1B.HT, Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna

LUCIE HUBENÁ,
 Oktáva A
Gymnázium
Uherské Hradiště

MAREK SUCHÁNEK, Kvarta B, Gymnázium Uherské Hradiště
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Zprávy ze Základní ‰koly Tyr‰ova www.zsslavkov.cz

V sobotu 7. června proběhl v naší škole Den
otevřených dveří, tentokrát tematicky zaměřený na
kraje České republiky. 

Všechno začalo vlastně už mnohem dřív, když
si zástupci jednotlivých tříd vylosovali jeden kraj
ČR. V jeho duchu pak měly děti za pomoci svých
třídních učitelů vyzdobit svou třídu a připravit
krátký program, v němž by „svůj kraj“ předsta-
vily. A tak nastalo sbírání informací o kultuře, gas-
tronomii, známých osobnostech, přírodních a his-
torických památkách, sportu apod. a shánění,
popřípadě vyrábění různých materiálů na výzdobu
třídy. Snad ještě těžším úkolem než výzdoba třídy
bylo vymyslet a nacvičit krátkou scénku, která by
vylosovaný kraj co nejlépe charakterizovala.

Konečně nastal „den D“, tedy sobota 7. června.
V pátek žáci téměř celé dopoledne věnovali ko-
nečné přípravě svých tříd a docvičování připrave-
ného programu. Pak jen s napětím očekávali, jak
bude jejich úsilí přijato a ohodnoceno rodiči, dal-
šími příbuznými, přáteli, bývalými absolventy
a ostatními návštěvníky, kteří se přišli do školy po-
dívat. Každý z nich obdržel totiž u vchodu do
školy hlasovací lístek, na kterém mohl ohodnotit
výzdobu a program každé třídy známkou 1 až 5.
Aby to bylo zajímavější a napínavější, slíbil pan ře-
ditel vítězné třídě jako odměnu velký dort. Hod-

nocení bylo pro návštěvníky jistě těžké, protože
v každé třídě je čekalo něco zajímavého. Žáci ně-
kterých tříd dokonce nelenili a připravili pro hosty
na ochutnání typické krajové jídlo.

V deset hodin zamířili návštěvníci do tělo -
cvičny, kde se konal hlavní program. Sešlo se jich
zde tolik, že tělocvična doslova praskala ve švech.
Všechny třídy postupně od první do deváté před-
vedly svá vystoupení, kde nechyběly písničky, bás-
ničky, tance, scénky či vtipy. A na divácích potom
bylo, aby je opět ohodnotili stejně jako výzdobu
tříd.

Doufáme, že všichni z naší školy odcházeli spo-
kojení a v dobré náladě a snad i bohatší o pár po-
znatků týkajících se krajů naší republiky.  

Konečnou dohrou Dne otevřených dveří bylo
vyhlášení vítěze ankety o nejlépe vyzdobenou
třídu a nacvičenou scénku. Favoritů bylo hned ně-
kolik, ale nakonec na pomyslném stupni vítězů
stanula třída 8.A, která originálním způsobem
představila Pardubický kraj. Vítězům samozřejmě
blahopřejeme. 

Uznání však patří nejen jim, ale všem dětem,
které se na přípravě Dne otevřených dveří podílely,
ať už byly z jakékoli třídy. Dík patří samozřejmě
také vyučujícím, kteří jim ze všech sil pomáhali.

P. Pitronová

Den otevřených dveří v naší škole

Když byl v srpnu loňského roku zpro-
vozněn po mnoha letech spodní bazén v zá-
meckém parku, setkalo se to s jednoznačně
pozitivním ohlasem veřejnosti. Došlo
vpravdě k oživení parku a ke zpříjemnění
prostředí, které přilákalo spoustu návštěv-
níků – hlavně maminek s dětmi – ke klid-
nému posezení v parných letních dnech
u vodní hladiny a vodotrysků.

Na základě získaných zkušeností se ve-
dení zámku společně s vedením města roz-
hodlo urychlit opravu zbývajících dvou ba-
zénů v severní a jižní části zámeckého
parteru. V dubnu a v květnu letošního roku
se podařilo tyto dva poslední bazény opra-
vit a zprovoznit. Vznikl tak nádherný kom-

plex skvěle doplňující zeleň zámecké za-
hrady v krásném areálu zámku, který pod-
trhuje krásu budovy zámku nedávno oce-
něné titulem „národní kulturní památka“. 

Již první ohlasy návštěvníků ze Slavkova
i odjinud jsou mimořádně příznivé. Vytvo-
řilo se příjemné prostředí nejen pro pro-
cházky, ale také jako doplněk pro kulturní
akce, které zde proběhnou. Lze si jen přát,
aby se podařilo získat finanční prostředky
také na další nezbytně nutné opravy, které si
slavkovský zámek nepochybně zaslouží. 

Přijďte se sami přesvědčit, velmi rádi vás
uvítáme v zámku i v zámeckém parku. Tě-
šíme se na vás.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

V‰echny bazény v zámeckém parku v provozu!

Foto: P. Maleček
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Poděkování
Se školními pomůckami je to v současné době

dost špatné. Ve školách se staré pomůcky rozpa-
dají a vyřazují, na nové pomůcky chybí finance.

Velice příjemným a milým překvapením byl
sponzorský dar pana Zdeňka Fabiána z firmy SE-
IFEROS cz., o.p.s., Kuřim, který do naší příro-
dopisné učebny věnoval dva vycpané exempláře
našich dravců motáka pochopa a kalouse uša-
tého. Děkujeme. (MiL)

Už poněkolikáté, tradičně na přelomu května
a června, ožijí obě slavkovské základní školy
sportovním děním. V pátek 30. května změřili síly
na stadioně vybraní sportovci. Soutěžili v klasic-
kých lehkoatletických disciplínách, a sice v běhu
na 60, 800 a 1500 m a ve štafetě… Po této části
přišla na řadu ještě všemi oblíbená „Hec olympi-
áda“. Jedná se o disciplíny, při nichž nerozhodují
čas nebo rychlost, ale zejména zručnost, nápad,
originální vlastní taktika, odvaha a smysl pro
humor. Jaká byla náplň letošní „hecky“? Hod kuf-

Informace ze ŠD
Za chvíli začínají prázdniny, na které se už

všichni těšíme. Přesto si dovolíme  trochu za-
vzpomínat. Třeba na náš poslední družinový
výlet do Brna, na výstavu s názvem „LEGO –
hračka i hobby“. Na ní bylo opravdu co k vi-
dění – polární základna, trpasličí podzemní říše,
Šalamounův chrám, obrovská vesmírná loď
z filmu Star Wars, středověká bitva, pirátský
koráb, kolesový parník, ale i pohyblivé kolejiště
či domečky pro panenky. 

A na co se ještě do konce roku můžeme těšit?
Na výstavu obrázků Josefa Lady a pak na v po-
řadí již třetí piknik, kterým společně uzavíráme
školní rok a mimoškolní činnost.

V závěru bych chtěla poděkovat rodičům na-
šich dětí za to, že nám pomohli s tím, že si občas
vzali svoje děti odpoledne domů, protože věděli,
že máme spojené třídy do jednoho oddělení, a za
provozu jsou připravovány větší prostory pro
žáky z I. oddělení a naše nové prvňáčky!

Nyní nás tedy čeká zasloužený odpočinek,
děti prázdniny a my přejeme všem krásnou do-
volenou. Vychovatelky ŠD

(autorka sloganu T. Marková 7. A)
Víte, že průměrně každý člověk u nás vyhodí

150–200 kg odpadků ročně? A víte, že z PET-
lahví se vyrábí zatravňovací dlažba, nádoby na
odpadky, zátěžové koberce a textilní látka fleece,
ze které se šijí teplé mikiny? Že ze starého papíru
se vyrábí obaly na vajíčka, toaletní papír a taky se-
šity? A z použitých skleněných lahví se vyrábí
nové láhve na pivo a minerálky?

Na tyto a spoustu dalších otázek už žáci naší
školy odpovídají: „Ano, to všechno víme, protože
jsme se spoustu odpovědí dozvěděli ve čtvrtek 5.
června na Zeleném dni“. Tento Zelený den na
téma Třídím, třídíš, třídíme, se konal v souvis-
losti se Světovým dnem životního prostředí “.

Nejen tvořit slogany, jako T. Marková v úvodu,
ale spousta dalších úkolů čekala žáky v rámci pro-
jektového dne Třídím, třídíš, třídíme.

Vše začalo vyhlášením soutěže ve sběru sta-
rého papíru, kde na nejlepší třídy sběračů čekaly
ceny v podobě slaďoučkých dortů. Děti, přede-
vším z I. stupně, se do této soutěže vrhly s obrov-
skou vervou, takže konečné výsledky naprosto
předčily očekávání. Vítězná třída 4. B nasbírala
v průměru 95 kg na žáka, 5. A na druhém místě
92 kg na žáka a těsně na třetím místě skončila 3.
A s 91,5 kg na žáka. Celá škola, včetně všech za-

rem, skoky v pytli, chůze na chůdách, běh do
schodů, závod s kolečky a naplňování nádoby
vodou. Závěr společného klání patřil fotbalu.

Výkony všech statečných byly opravdu skvělé.
Bylo nač se dívat. Báječně se bavili přímí aktéři
i diváci, kteří nadšeně fandili. Svou pěknou tro-
škou do mlýna přispělo k hezkému sportovnímu
dopoledni nejen počasí, ale i taneční vystoupení
skupiny Glitter Stars. 

A celkový výsledek? Putovní pohár starosty
města získala ZŠ Tyršova. Hana Červinková

O pohár starosty města

městnanců, odevzdala 16,8 t starého papíru.
A protože byli všichni žáci velice pilní, rozdávalo
se nakonec místo tří dortů celkem dortů 13. Ještě
jednou díky všem sběračům i sponzorovi.

Ukončením sběru papíru náš Zelený den
vlastně začal. Pokračováním byl úklid okolí školy
a další aktivity, rozdělené po ročnících.

Žáci I. stupně se bavili nejen hrami, kvízy a kří-
žovkami, ale též navštívili sběrný dvůr firmy Res-
pono ve Slavkově u Brna. Přidruženou akcí byla
přednáška včelařů p. Kyjovského a p. Fríze, na
níž se děti dozvěděly nejen zajímavosti ze života
včel, ale i jak chránit přírodu a také jak kompo-
stovat bioodpady. Oběma výše jmenovaným
pánům děkujeme za ochotnou spolupráci.

5. a 6. třídy se kromě her zúčastnily také besedy
organizované společností EKO-KOM, která za-
jišťuje plnění povinnosti zpětného odběru a vyu-
žití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tří-
děného sběru v obcích. Žáci 7. ročníků zmapovali
naše město a do mapy vyznačili místa s kontejnery
na tříděný odpad a odpadkové koše. Procvičili si
nejen práci s mapou, ale zjistili i nedostatky, např.
že v aleji a v některých slavkovských ulicích chybí
odpadkové koše a že na „Filipově“ je málo kon-
tejnerů. Osmáci mohli na vlastní oči vidět, co se
děje s odpadky z domácností dál. Navštívili totiž
sběrný dvůr a dotřiďovací linku firmy Respono ve
Vyškově, kde jsou odpadky dále tříděny, aby
mohly být recyklovány. Kromě poznatků o re-
cyklaci si jistě všichni uvědomili, že ne každé za-
městnání je v příjemném, čisťounkém a voňavém
prostředí. Žáci 9.A si zahráli na učitele, měli za
úkol připravit vyučovací hodinu pro své mladší

I ta naše tetka
ví, kam patří PETka

spolužáky, „druháky a třeťáky“. Hodiny, zakon-
čené soutěží v sešlapávání PETlahví na čas se
zhostili téměř profesionálně, takže odměnou jim
bylo jak nadšení malých žáčků, tak pochvaly od
p. učitelek. Zbylí „deváťáci“ vyrazili do ulic Slav-
kova s připravenou anketou a otázkami, na které
chtěli znát odpovědi. Oslovili přibližně 100 ob-
čanů a dozvěděli se, že nadpoloviční většina oslo-
vených odpad třídí, v barvách kontejnerů se vyzná
a uznává recyklaci odpadů. Někteří dotázaní měli
dojem, že kontejnerů je málo a měly by se častěji
vyvážet. 

Závěrem celého Zeleného dne byl pokus o pře-
konání rekordu Guinessovy knihy rekordů, „omo-
táním“ naší školy živým řetězem. Stávající rekord
je 451 lidí a nám se nanečisto, za účasti všech
žáků a zaměstnanců školy, podařilo neoficiálně
rekord překonat počtem 475 lidí. Rádi bychom
akci oficiálně zopakovali. Vždyť, když všichni
táhnou za jeden provaz, dobrá věc se jistě podaří.
A nám se Zelený den vydařil!

„Třiďte odpad, a to hned, ať je čistý celý svět“
(autor sloganu Jakub Ludín 9. D). (MiL) 
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Kdyby se vás někdo zeptal, co je to iberoame-
rická společnost, asi by vás nic nenapadlo. To se
nedá říct o studentkách 3. ročníků ISŠ ve Slav-
kově u Brna oboru Hotelnictví a turismus. Stu-
dentky Renata Křiváková, Nikola Pislcajková, Te-
reza Prokešová, Monika Stančíková a Zuzana
Tvrdá se zapojily do soutěže pořádanou touto spo-
lečností. Společnost se zajímá o země na Iberském
poloostrově (Španělsko, Portugalsko a jejich ost-
rovy) a o země Střední a Jižní Ameriky a mnoho
členů je z řad reprezentantů velvyslanectví daných
států, konzulátů, vědeckých pracovníků z Ústavu
věd ČR i nejrůznějších univerzit. Kurz vyřezávání

z ovoce a zeleniny 
Ve dnech 19.–21. května obdobně jako v loň-

ském roce pořádala Integrovaná střední škola ve
Slavkově pro žáky učebního oboru Kuchař-číš-
ník a další zájemce z  oborů Hotelnictví a turis-
mus a Podnikání odborný gastronomický kurz
vyřezávání z ovoce a zeleniny. Pod vedením
mistra kuchaře – pana Luďka Procházky z Car-
vingového studia z Benešova, se jablko, mango,
kedlubna, ředkvička a další ovoce měnily
v „umělecká díla“.

Závěrečný den třídenního kurzu patřil vyře-
závání z melounů. Návštěvníci naší školní jí-
delny si mohli výrobky prohlédnout na malé pre-
zentaci. isš

Koncem měsíce května proběhly na místní
střední škole maturitní zkoušky studijního oboru
Hotelnictví a turismus a nástavbového studia
Podnikání.

Studenti složili  písemnou zkoušku z českého
jazyka a literatury, praktickou zkoušku včetně
obhajoby zadaného úkolu,  ústní zkoušku z čes-

Stejně jako v loňském roce se
žák ISŠ Slavkov u Brna Michal
Moudrý ze třídy 3.B AUOP po-
stupně probojoval svými doved-
nostmi a vědomostmi do finále
celostátní soutěže mladých auto-
mechaniků. Finále prestižní sou-
těže Automechanik junior 2008
proběhlo ve dnech 21.–23. května
2008 v SOŠ a SOU Weilovo 4,
Praha.

V náročné soutěži a konkurenci
z celé ČR se Michal Moudrý
umístil na 11. až 24. místě. 

Mladému automechanikovi
přejeme mnoho dalších úspěchů
v moderním automobilním prů-
myslu. isš

kého jazyka literatury, hotelového provozu, ce-
stovního ruchu, cizího jazyka(Nj, Aj), dále z in-
formační a komunikační technologie, manage-
mentu a marketingu, práva, aj.

Závěrečné zkoušky tříletých učebních oborů
Automechanik, Kuchař-číšník, Opravář zeměděl-
ských strojů a Prodavač proběhly ve formě píse-

ISŠ Slavkov u Brna – maturitní a závěrečné zkoušky
mné, praktické a ústní zkoušky podle jednotného
zadání zkoušek podle nového projektu Kvalita I.

Maturitní a závěreční zkoušky měly dobrou
úroveň. Předávání maturitních vysvědčení a vý-
učních listů proběhlo v Divadelním sálu slav-
kovského zámku za přítomnosti ředitele ISŠ Slav-
kov u Brna Mgr. Josefa Smékala. isš

Soutěže se zúčastnilo 12 škol z celé České
 republiky a Renata Křiváková se v těžké konku-
renci výběrových pražských gymnázií probo -
jovala na 2. místo. Její práce pojednávala o ta-
jemných obyvatelích Kanárských ostrovů –
o Guančích. Teprve v nedávné době se začalo
s vykopávkami a svět užasl nad kulturou Guančů,
kteří po sobě zanechali mnoho nevysvětlených
záhad. Práce dívek ze 3.A byly oceněny diplo-
mem a drobnými dárky. Jejich témata byla také
velmi zajímavá. Psaly o historii módy ve Španěl-
sku, o krásných karnevalech v Jižní Americe, o lé-
čivých účincích drog i o indiánských kmenech
v Amazonii. 

Slavnostního vyhodnocení se zúčastnil mexic-
kých velvyslanec Jeho Excelence Rodrigez, bra-
zilská velvyslankyně Její Excelence paní Ca-
margo, zástupce chilského velvyslance pan
Gonzalez, zástupce španělského velvyslance pan
Fernandez a guatemalský honorární konsul
Ing. Hubený. 

Součástí slavnostního vyhodnocení byla i pro-
hlídka Prahy a Náprstkova muzea, kde se vyhod-
nocení konalo, a také malé pohoštění. 

Všem soutěžícím blahopřejeme.
Irena Lochmanová, vyučující turismus

Slavnostní vyhodnocení soutěže

Automechanik junior 2008 celostátní finále soutûÏe

V rámci Dnů Slavkova se na nádvoří
zámku představila i ISŠ Foto: 2x B. Maleček



Hudební festival Slavkov 2008
Hudební festival Slavkov i letos přilákal

tisíce návštěvníků, a to nejen díky kape-
lám, které zde vystoupily, ale také díky
počasí, které letnímu festivalu opravdu
přálo.

Více než pět tisíc diváků se přišlo podí-
vat na skupiny Prohrála v kartách, One
Night Band, ocenilo hip hopové složení
Gipsy.cz, dále skupinu Chinaski a také je-
dinečnou šansoniérku Hanu Hegerovou.
Bylo to její jediné veřejné vystoupení

v tomto roce. Večer zakončil velmi vtipně
Jiří Macháček s kapelou MIG 21 a umož-
nil tak všem účastníkům, aby si s sebou
odnesli jen ty nejpříjemnější zážitky. Hu-
debnímu publiku se také naskytl krásný
pohled na slavkovský zámek, který celé
události svrchu vévodil mezi fontánami
všech zprovozněných bazénků. Škoda jen,
že se občas vyskytly problémy se zvukem,
které byly nejvíc zřetelné bohužel právě
při vystoupení Hany Hegerové. red.
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Nejzáfiivûj‰í hvûzda slavkovského festivalu – paní Hana Hegerová

Aneta Langerová

Frontman skupiny Gipsy.cz

Zámeck˘ park z ptaãí perspektivy

V parku vládla pohodová atmosféraProhrála v kartách

Michal Malátn˘ – frontman skupiny ChinaskiJifií Macháãek ze skupiny Mig 21

Hana Hegerová pfii psaní pozdravu ãtenáfiÛm na‰eho zpravodaje.
Na památku dostala od nás knihu o Slavkovû.

O podpis Anety Langerové byl velk˘ zájem



NOVOSTAVBY
CIHLOVÝCH BYTŮ
HERŠPICE U SLAVKOVA

Veveří 18, 602 00 Brno
tel.: 542 211 000 • mobil: 774 291 774

e-mail: info@realhof.cz • www.realhof.cz

!!!Kupující neplatí provizi!!!

Byty ve třípatrovém bytovém domě. Byty 3+kk, CP 70 m2 + bal-
kon nebo terasa. Dva byty s možností rozšíření na mezonet.
Vlastní topení, parkování. V domě je celkem 6 bytových jednotek.
Možnost výběru nadstandardního vybavení bytu. Dětské hřiště
100 m od domu, v obci je CZECH POINT, cyklostezky, v katastru
obce se nachází přírodní památka Jalový Dvůr a začíná zde Ždá-
nický les. Lokalita s dobrou dostupností Brna – obec 3 km od Slav-
kova u Brna – IDS, MŠ, ZŠ v místě. Dokončení podzim 2008.

Cena od 2 477 901 Kč
včetně DPH a podílu
na pozemku. 

Ve dnech 23. a 24. května, tedy spíše v noci, se
uskutečnil v pohoří Chřibů a Ždánického lesa
již 10. ročník extrémní sportovní soutěže „Sui  -

cidal Night Trophy 2008“ tedy „Sebevražedná Noční
Trofej 2008“. Podstatou soutěže je absolvovat
v dvoučlenných týmech trasu dle itineráře na hor-
ských kolech, a to vše v noci a převážně v lese. Na
trati je nutné najít všechny tajné kontroly a dvě kon-
troly občerstvovací. Startujícím bylo jasné již na
startu, že letos bude soutěž opravdu extrémně ná-
ročná. Délka trasy 55 km, převýšení 1776 m a čtyři
dny neustálého deště udělaly z trasy bahenní
spoušť.  Startovalo se z Kudlovské Doliny u Koste-
lan, pro všechny očekávaný cíl byl v dětském tá-
boře Jitřenka u Bučovic. Na trasu se vydalo 38 dvo-
jic a tři běžci. V kategorii mužů zvítězila dvojice
Roman Divácký, Radomír Kubíček a bratři Fojtové
stejným časem 6 hodin 28 minut, v kategorii žen zví-
tězily Veronika Vykoupilová s Denisou Kachlířovou
v čase 10 hodin 23 minut a v kategorii smíšených
dvojic se na prvním místě umístili Rešková Lucie
a Bronislav Budík časem 9 hodin 26 minut. Velké

Sebevražedná
Noční Trofej 2008

uznání si zasloužili běžci ve složení Marta, Ondra
a Bob Fialovi, kteří absolvovali vlastní trasu v délce
přibližně 45 km. Jelikož myšlenkou soutěže není zví-
tězit, ale překonat sám sebe po stránce fyzické a pře-
devším psychické, vítězové jsou všichni, kteří naše
bahenní noční dobrodružství absolvovali. Při vyhlá-
šení výsledků v sobotu v podvečer každý účastník
obdržel čestný titul „Hardcore Biker“ pro následující
rok a pamětní tričko s emblémem soutěže. Chtěli by-

chom tímto poděkovat za pomoc partnerům občan-
ského sdružení Austerlitz Adventure, a to především
firmě PELL’S, Autotransportu Matuštík, veletru Sport
Life Brno, firmě Brzobohatý, Bufo Bike, IMI Partner,
Elektro Pegas, Elvia Pro-Sony, Hála Nářadí Nástroje,
junákům, ISŠ Slavkov u Brna a spoustě dalších…
Všechny, kdo žijí podobnými akcemi, jako my, zveme
na naši webovou stránku www.austerlitz-adven-
ture.org. (bv)



V pátek 6. června město
Slavkov u Brna hostilo
díky golfovému turnaji s ná-
zvem Unicredit VIP Golf Cup
opět výjimečné osobnosti spor-
tovního světa. Tento
teprve druhý ročník díky
prostějovské společnost
TK plus pana Černoška
po loňské návštěvě
pana Ivana Lendla
představil golfo-
vému publiku atle-

tickou hvězdu první kategorie, a to pana
Carla Lewise.

Další tenisové osobnosti, které si  zahrály
ve Slavkově, byly: Jim Courier, Richard Kraji-
cek, Jiří Novák a Karel Nováček. Hereckou část
reprezentovali pánové Marek Eben, Jiří Bar-
toška; sportovní část Ladislav Vízek a Antonín
Panenka. Tuto hvězdnou sestavu doplnilo
mnoho dalších aktivních golfistů. 

Velmi pěknému počasí zdatně sekundo-
valo kvalitní občerstvení a pěkně připravené
golfové hřiště. Golfové výsledky v tomto
měření nebyly až první v řadě, spíše šlo
o přátelské setkání lidí, kteří se de facto
osobně nesetkali, ale po golfovém odpo-
ledni většina zúčastněných odcházela
s pocitem dlouhodobé známosti. Na při-
blížení velké atletické osobnosti pana Le-
wise pouze dovětek, že po konzumaci
připraveného menu si nechal zavolat
šéfkuchaře Golf Hotelu Austerlitz
pana Martina Tomeše, vstal, zatles-
kal mu a nabídl mu společné foto.
A musím podotknout, že golf moc
neumí, ale to vůbec nevadí. Tako-
vých nás je hodně.                  or

Unicredit VIP Golf Cup
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Jifií Barto‰ka s neodmyslitelnou cigaretou Marek Eben

Carl Lewis, Marek Eben a Jifií Novák

B˘val˘ tenista s ãesk˘mi kofieny – Richard KrajicekRichard Krajicek a Jim Courier po obûdû

Carl Lewis a starosta Slavkova Ivan Charvát

Jim Courier

Jifií Barto‰ka a Marek Eben
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Ne, tohle není 10 let stará zpráva, ale aktuální
informace z víkendového turnaje plážových volej-
balistů S Poštovní spořitelnou do finále, kterého
se 14. a 15. 6. na koupališti ve Slavkově u Brna
kromě dalších sedmi desítek hráčů a hráček zú-
častnili v kategoriích mužů, žen, juniorů, juniorek
(v sobotu) a smíšených dvojic (v neděli) i další
přední šestkoví i plážoví volejbalisté, jako náš his-
toricky nejlepší beachvolejbalista Igor Stejskal (7
titulů mistra ČR), Michal Hrazdíra (v nadcházející
sezóně účastník italské A2 série), Pavla Vincou-
rová (juniorská reprezentantka, účastnice loňského
ME do 18 let v Brně) a další. Všechny ale předčil
svým výkonem i zkušenostmi nestárnoucí Milan
Džavoronok, současný hlavní trenér beachvolej-
balové reprezentace, který spolu ve dvojici s Mar-
kem Šimkem porazil ve finále turnaje Igora Stej-
skala s Pavlem Jelínkem 2:0 (21:18, 21:19). A to
si „Džáva“ ještě v průběhu turnaje stihl odskočit do
Olomouce, aby zkontroloval svoje svěřence a re-
prezentanty, jak si vedou na juniorském turnaji

Páté mistrovství historických velocipedů se ko-
nalo 10. června ve Velké Bíteši, která slaví letos
600 let od svého vzniku. Rekordní počet účast-
níků, který se sešel loni ve Slavkově, byl opět
překonán – do Bíteše přijelo 130 závodníků.

I Slavkov měl mezi borci svého zástupce –
Ivana Křivánka na replice drezíny. V závodě na
1 anglickou míli zvítězil v čase 9:07 min. a v jízdě
elegance obsadil pěkné 2. místo.

Závody se konaly za velké pozornosti diváků,
kterých se sešlo za chladného počasí více než
10 000. Přispěly k tomu i velkolepé oslavy za
účasti populárních umělců z Prahy. red.

Poznejte svůj region
V sobotu 31. května se konala v okolí Bošovic

tradiční 13. bošovická šlapka, která zahájila le-
tošní sportovní akci za poznáním svého regionu –
cyklostezky 2008. Zúčasnily se jí stovky chodců
a cyklistů. Ti si mohli zvolit z několika tras pře-
vážně vedoucích Ždánických lesem. Na kontrol-
ních stanovištích bylo pro účastníky připraveno
pohoštění (zvlášť vynikající chleba se škvarkovou
pomazánkou šel na dračku). V cíli pak všichni
dostali medaili a diplom.

Ivan Křivánek
mistrem ČR

Ivan Křivánek s několikanásobnou medailist-
kou z MS v cyklistice Ivou Zajíčkovou, která
letos oslavila šedesátiny.

Gala Cup. Třetí místo obsadil
brněnský pár Radovan Makov-
ský a Jan Keprt.

Z ostatních kategorií jme-
nujme aspoň vítězné dvojice:
Gabriela Galiová a Alena Voj-
kůvková z Brna (ženy), Marek
Matuška a Bohuslav Adámek
z Holubic (junioři), Pavla Vin-
courová a Marie Toufarová
z Brna (juniorky) a Tomáš Ja-
drníček s Markétou Dostálo-
vou z Brna (smíšené dvojice).

Celý turnaj se odehrál za
krásného slunečného počasí
a to i přesto, že nedalekým Brnem se prohnala
průtrž mračen (ve Slavkově jako vždy ani ne-
káplo). Škoda jen, že ochlazení z konce minu-
lého týdne nepřilákalo na výborně obsazený tur-
naj víc diváků, což samozřejmě nemělo vliv na
velký počet zúčastněných dvojic, kterým dosa-

vadní kapacita beachvolejbalových kurtů v areálu
koupaliště málem nestačila.

Třetí ze série turnajů plážového volejbalu na
jižní Moravě S Poštovní spořitelnou do finále se
koná 28. a 29. června v beachvolejbalovém are-
álu na slavkovském koupališti. Honza Biječek

Ve Slavkově vyhrál Džavoronok

Cyklostezky probíhají až do konce prázdnin
a zájemci si mohou vyzvednout průkazky buď na
MÚ, nebo v informačním centru. Po návštěvě
všech 27 obcí svazku Ždánický les a Politaví prů-
kazku s razítky odevzdají na podatelně MÚ (do

5. září). Potom budou pozváni na společenskou
akci koncem září (termín a místo budou ještě
upřesněny), kde jim budou průkazky vráceny, do-
stanou dárek a budou zařazeni do slosování o za-
jímavé ceny. red.

Foto: 'B. Maleček

Foto: 2x P. Maleček
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• Pane doktore, Vy jste studoval na filosofické fa-
kultě v Brně český jazyk a historii. Oba tyto obory
jsou velmi významné a zajímavé. Proč dostala his-
torie přednost?

Dějepis mě vždycky zajímal a chtěl jsem jej stu-
dovat. Když jsem se hlásil na filosofickou fakultu,
otevíralo se studium dějepisu v kombinaci s čes-
kým jazykem a řadou jiných oborů; cizích jazyků
například. Mě by bavilo ve spojení s historií nej-
více archivnictví, ale to byl pouze samostatný obor
bez kombinace s dějepisem. Čeština byla proto
z celého výběru nejpřijatelnější.

• Měl jste na vysoké škole vyučující, kteří Vás mi-
mořádně inspirovali nebo které jste považoval za
pozoruhodné osobnosti?

Velmi na mne zapůsobil profesor historie Fran-
tišek Jordán, který se zabýval dějinami 19. století
a českou společností na přelomu 19. a 20. století.
U toho jsem dělal diplomovou a disertační práci
a původně jsem pod jeho vlivem také zamýšlel sám
se tomuto historickému období věnovat.

• Dá se říct, že dějiny jsou zároveň Vaší prací i ko-
níčkem? 

Ano, jednoznačně. Mám štěstí, že dělám práci,
která mě opravdu baví a nerozlišuji rozdíl mezi
pracovní dobou a volným časem.

• Za komunistické totality u nás byla řada histo-
rických událostí ohýbána a pozměňována ve pro-
spěch režimu. Jak se Vás tyto snahy dotýkaly?
Musel jste někdy řešit problém týkající se desin-
terpretace dějin?

Tomu se člověk neubránil. Studie, které jsem
tehdy psal, se týkaly hlavně přelomu 19. a 20. sto-
letí a daly se vypracovávat poměrně svobodně,
protože zde byl ideologický tlak nejmenší. Nic-
méně i v nich se člověk musel neustále odvolávat
na marxisticko-leninistickou vědu a její klasiky,
o měšťanské společnosti jsem musel psát jako
o buržoazní a podobně.

Také později v zaměstnání ředitele muzea ve
Slavkově u Brna vznikaly v této souvislosti určité
komplikace. Například pořádání vzpomínkových
napoleonských slavností na začátku prosince se
potýkalo s mimořádnou nepřízní okresního výboru
KSČ ve Vyškově. Ideologický tajemník Uhlíř mi
vždy říkal: „Soudruhu řediteli, Napoleon je Hit-
ler 19. století a ty mu budeš stavět pomníky?!“
Takže i takové konkrétní byly politické tlaky na to,
jak se má historie vykládat.

Něco podobného se dělo při pořádání besed se
spisovateli, tzv. Slavkovských besed. Přijel k nám
například František Kožík, Miloš Václav Krato-
chvíl, Josef Nesvadba a řada dalších významných
osobností české literatury. Pozval jsem také Vla-
dimíra Párala. Soudruh tajemník byl ale zřejmě
přesvědčen, že Páral je revizionistický spisovatel
a nebyl besedě nakloněn. Ta ovšem proběhla, sou-
druh tajemník si ji přišel osobně poslechnout
s tím, že z toho pak „vyvodí závěry“. Nebylo to
nijak příjemné… Přestože beseda se velmi dobře
vydařila a měla početnou návštěvnost, mluvilo se
o ní mezi úředníky jako o podezřelé a ideologicky
závadné kulturní akci.  Asi půl roku po této besedě
dostal Páral titul zasloužilého umělce a já to ne-
zapomněl panu tajemníkovi při příští příležitosti,
kdy měl opět nějaké připomínky k mým akcím, po-
vědět. Ten se samozřejmě durdil a říká: „Já bych
mu dal zasloužilého umělce, kdyby bylo po mém!
Lopatu do ruky a šel by!“ 

A ještě jedna příhoda se k tomuto soudruhovi
váže. Já totiž nejsem zvyklý, že když mi někdo tyká,
abych mu také tykal. Ale soudruh tajemník přišel
a pořád na mne „soudruhu řediteli Ty“ a já na něj
„soudruhu tajemníku Vy“. A když už jsem mu to
řekl po páté, tak on už toho měl dost a povídá:
„Jestli mně okamžitě nezačneš tykat, tak tě dám
před komisi pro nesoudružské jednání.“ To byla
nejkurióznější nabídka k tykání, jakou jsem kdy
dostal. A nedala se samozřejmě odmítnout.

• Vaším oborem jsou české dějiny po roce 1948.
O této době bylo už mnoho
napsáno. Jde o vyčerpané,
probádané téma? 

Není probádané, je stále co
hledat. O komunistické minu-
losti u nás se ví zatím opravdu
málo. Bohužel mnoho záz-
namů StB bylo spáleno. Když
jsem si chtěl ověřit, zda jsem
byl také sledován, zjistil jsem,
že většina záznamů z Jihomo-
ravského kraje byla zničena.
Přesto je v archívech minis-
terstva vnitra stále obrovská
spousta jiných zajímavých
věcí.

• Jste autorem mnoha zajíma-
vých knih a studií. Chystáte
se vydat další dílo? 

Mám rozepsanou knihu
o Alexeji Čepičkovi, což byl
komunistický ministr národní

obrany a zeť Klementa Gottwalda. Bude se  jme-
novat „Alexej Čepička, šedá eminence rudého re-
žimu“. Měl jsem ji mít již dopsanou, ale ukázalo
se, že je to mnohem těžší látka, než jsem čekal.
Rád bych to ale do prázdnin dokončil. 

Uvažoval jsem také o sepsání dějin Slavkova.
Nedávno sice vyšla populárně zpracovaná kniha
„Slavkov – město nejen se slavnou historií“, ale
myslím si, že Slavkov je natolik významné město,
že by si zasloužil i vědecké zpracování své histo-
rie. V dějinách Slavkova je totiž řada kapitol, které
svým významem překračují nejen hranice Vyškov-
ska, Brněnska, ale dokonce Moravy a celého čes-
kého státu. Vždyť v podstatě každé větší město
dnes, třeba Ivančice nebo Čejč, mají už své dějiny
moderně zpracované a Slavkov by si to zasloužil
taky. Takže kdyby ta možnost byla, rád bych se
pustil do archivního výzkumu a psaní.

• V Kobeřicích si opravujete domek a trávíte zde
spoustu času. Pátral jste také v historii této ves-
nice? Dá se v historii Kobeřic vypátrat nějaká dě-
jepisná zajímavost?

Ano, Kobeřice jsou pozoruhodná obec. Trošku
se o jejich dějiny zajímám. Před několika lety po-
řádal starosta Slabotinský sjezd rodáků a rozhodl
se při té příležitosti vydat knihu o historii Kobe-
řic. Dali jsme dohromady tým, který dějiny obce
Kobeřice zpracoval. Já jsem k tomu napsal kapi-
tolu o první republice. Za pozornost stojí napří-
klad to, že zde je kostel sv. Jiljí, tedy kostel světce,
který patří k nejstarším. Význam vesnice potvr-
zuje také to, že v době středověku stály v okolí dvě
tvrze. 

V novější době byly Kobeřice místem, kde se za
komunismu tajně scházeli příslušníci katolické
církve. Pochází odsud významný politik Hubert
Ripka, československý diplomat a politik a ministr
zahraničního obchodu v letech 1945 – 1948, který
za 2. světové války vyvíjel politickou činnost
v exilu v Londýně. Takže oblast Kobeřic je nejen
krásná, ale také historicky velmi zajímavá.

• Máte mezi zajímavými osobnostmi spjatými se
Slavkovem nějakého svého oblíbence, člověka,
jehož život a činnost Vás více zajímá?

Velmi mne oslovil JUDr. Václav Kounic, o kte-
rém jsem chtěl napsat knížku. Současně se mnou
se o toto téma zajímal můj kamarád pan Oldřich
Klobas, který o Kounicovi napsal knížku „Šlechtic
nejen rodem“. Dohodli jsme se, že já to téma vy-
pustím. Kdykoliv ale narazím na nějaké zmínky
o Kounicovi, na nějaký pramen nebo zprávu ve
starých novinách, tak si to opíšu, okopíruji a scho-
vám. Třeba z toho ještě někdy něco bude.

Na návštěvě u PhDr. Jiřího Pernese
O nenápadném domku uprostřed Kobeřic by si člověk těžko pomyslel, že patří jed-
nomu z nejvýznamnějších historiků Moravy, autoru řady odborných publikací,
znalci dějin 20. století a milovníku vína Jiřímu Pernesovi, který v červenci oslaví
své šedesáté narozeniny. Zvenčí sice dům vypadá takřka neobyvatelně, za jeho
vraty však majitel vytvořil útulná zákoutí jako stvořená pro odpočinek a povídání.
A právě za tímto účelem jsme pana Pernese navštívili.

J. Pernes v roce 1990

Jifií Pernes pfii pfiedná‰ce o únoru 1948
v Rubensovû sále slavkovského zámku
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• Od vážnějších témat k těm méně vážným: kdy-
byste měl možnost setkat se s jakoukoliv historic-
kou osobností, která kdy žila, koho byste si vybral?

No těch by bylo! Na celé čáře vyhrává Božena
Němcová, protože se o ní říká, že to byla krásná
žena. Také by mě zajímal arcivévoda František
Ferdinand, velmi zvláštní osobnost. A mohl bych
jmenovat další a další, tyto dva lidi bych ale chtěl
potkat určitě.

• Jak už bylo zmíněno, máte velmi blízko k lite-
ratuře. Co je Vaší odpočinkovou četbou?

Nejraději mám detektivní romány od McBaina.
Mám je skoro všechny a když vyjde nová kniha,
tak si ji hned kupuju. Ale čtu i jiné knihy, hlavně
romány – od Cirkusu Humberto až právě po Eda
McBaina.

• Jezdíte na dovolenou raději po krásách českých
nebo do zahraničí?

Já nejradši dovolenou trávím tady v Kobeři-
cích. Když už jedu na dovolenou, tak k moři

Vážení a milí rodiče, dovolujeme si vašim
dětem nabídnout neobyčejně pestrý prázdninový
program v podobě příměstského tábora. Skautská
organizace letos poprvé připravila na konec prázd-
nin v termínu od 25. do 30. srpna netradiční a za-
jímavé dobrodružství plné her, soutěží, pěkných
výletů, nových kamarádů a spoustou další zábavy.
Tento tábor je nejen pro děti, které do skautu
chodí, ale především pro všechny děti, které mají
zájem prožít něco nového a zahnat nudu. Tábor je
určen pro děti ve věku od 5 do 11 let, kterým se
budou věnovat zkušení a vyškolení vedoucí. Bude
probíhat formou celodenního programu včetně
stravy v prostorách skautské klubovny. Připravena
je celotáborová hra s přitažlivou tematikou, díky

které prožijí děti nezapomenutelné okamžiky.
Cena tábora je 1000 Kč a zahrnuje stravu, výlety
i řadu dalších aktivit. Přihlášky je možné vyzved-
nout na uvedených kontaktech, na kterých získáte
veškeré podrobné informace. V případě zájmu je
možné účastnit se pouze části programu nebo si
dohodnout konkrétní požadavky. Uzávěrka při-
hlášek je do 10. srpna 2008.

Na všechny děti se těší vedoucí: 
Hedvika Nováková – e-mail: F.Hedvika@se-

znam.cz – tel: 732 131 662
Hynek Charvát – e-mail: hynek.charvat@se-

znam.cz – tel: 776 811 580
Hanka Pavézková – e-mail: pavezkovah@se-

znam.cz – tel: 737 125 205 hch

Prázdninový skautský příměstský tábor 

a v době, kdy tady je ošklivě a zima. Zimu
nemám rád, nelyžuji, nebruslím a zimní ra-
dovánky mě nelákají, takže radši jedu do
teplých krajů.

• Jak plánujete oslavit své blížící se kulatiny?
Rozhodně v práci s kolegy, kde máme

zavedenou tradici společných oslav a kteří
se už těší, že dovezu z Moravy pálenku
a víno. Další oslava se bude konat také zde
na chalupě v Kobeřicích. Moje žena slaví
totiž zároveň padesátku, takže se sejdeme
se spoustou přátel a známých, budeme opé-
kat sele a koupíme spoustu vína. Zbývá už
jen, aby vyšlo pěkné počasí.

Děkujeme panu Pernesovi za příjemný
rozhovor a přejeme mu k blížícím se naro-
zeninám nejen pěkné počasí na oslavu, ale
také mnoho úspěchů a zdraví do příštích let.

Hana Sokoltová
foto: Bedřich Maleček a archiv bm typo

Dne 27. května jsem se poprvé zúčastnil zá-
vodu silničních motocyklů v Maďarsku na
okruhu Panoniaring. Závod seriálu Adriacup se
jel za velmi teplého počasí a mohu říci, že patří
k nejhodnotnějším svého druhu. Nejzajímavější
byla třída 125 ccm, v níž startoval Kája Májek,
Marcone Nicol z Bučovic i Karel Pešek. Májek
stál na startu v druhé řadě s šestým časem po tré-
ninku. Po startu jezdil čtvrtý až šestý a tvrdě bo-
joval o každý centimetr tratě do doby, než před
ním jedoucí Karel Pešek upadl a za ním jedoucí
jezdec přibrzdil. Kája mu těsně vyhnul a předjel.
Traťový komisař v tomto úseku byl tak rychlý, že
vyvěsil žlutou vlajku, která znamená zákaz před-
jíždění, což patrně Kája ani nepostřehl. Komisař
jeho číslo nahlásil a následoval trest „Stop go“,
jenž znamená ztrátu jednoho okruhu. Jakékoli
protesty byly zbytečné, a tak bylo po radosti.
Nutno však podotknout, že Kájova honda nemá
potřebný výkon. Je to škoda, neboť je polovina
sezony za námi a nemá žádné body. Možná to
vyjde v Brně 29. června, kde skončil na třetím
místě. Je to tvrdý a neúprosný sport, závislý pře-
devším na výkonu motoru, kvalitě podvozku,
pneumatikách i samotných jezdcích, což nám
dokazují každou druhou neděli televizní přenosy
ze silničních závodů Mistrovství světa.

V sobotu 14. června se konaly terénní závody
na atraktivní a náročné trati u Vážan nad Litavou,

kterých se zúčastnil člen našeho Motoklubu tři-
náctiletý Lukáš Michalčík. V první rozjížďce po
velmi náročné a bojovné jízdě dojel na druhém
místě! V druhé jízdě měl pád a po větší ztrátě
dojel čtvrtý. Po pádu byl přirozeně trochu rozla-
děný. Poškozená cenná přilba a naražené rameno
nebyly právě přínosem pro třetí rozjížďku. Po
taktické jízdě však dojel na čtvrtém místě. Dva
jezdci – údajně bratři, kteří byli před Lukášem,
velice taktizovali, takže se Lukáš nemohl před ně
dostat. Byl jsem překvapen velkým počtem star-
tujících z celé republiky i ze Slovenska. Druhé
překvapení bylo poněkud nemilé. V jedné roz-
jížďce při třetím kole vyjel na trať kropicí vůz
a během závodu kropil! Po chvíli nastalo zděšení
v celém parkovišti, protože na několika úsecích
pokropené tratě upadlo asi 15 závodníků. Do-
konce jeden musel být odvezen záchrannou služ-
bou. Navíc bylo vážně poškozeno několik strojů.
Nic se vlastnímu závodu však nedá vytknout.
Jedna třída jela za druhou, a dokonce nám přálo
i počasí, které je u těchto podniků důležité.
Lukáš si nakonec zasloužil obdiv i uznání za
pěkné, celkově třetí místo. 

Ještě malé ohlédnutí za historií slavkovského
motorizmu. V měsíci červnu 1955 byla ve Slav-
kově otevřena na Husově třídě Mototechna, kte-
rou vedl pan Arnošt Čestnohorský se svou dce-
rou Janou. Tehdy, kdy se nenakupovalo, nýbrž

shánělo, jezdily do Slavkova spousty motoristů
z širokého okolí, a to dík obchodnímu duchu
a konexím pana vedoucího. J.M.

Motoklub Austerlitz informuje

Omluva pfiíznivcÛm Osady
Rád bych se touto cestou omluvil všem věr-

ným fanouškům kapely Osada, která zrušila svůj
plánovaný hudební blok v rámci oslav Dnů Slav-
kova v sobotu dne 31. května. Vzhledem ke
skluzu programu jsme náš prostor věnovali ko-
legům z dalších kapel, které v průběhu večera
vystoupily. Zároveň děkuji všem příznivcům,
kteří si nás přišli poslechnout předchozí den na
stadionu. Děkuji tedy všem za pochopení a těším
se na další setkávání – to nejbližší bude 15. srpna
při závěrečné taneční zábavě tradičního Kara-
sova festiválku Folk a Country na zámku, na
který vás už teď srdečně zvu. Karel Fikar

Jifií Pernes nás pfiivítal v pracovním –
právû opravoval fasádu domku
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JINLONG CLUB ČERVENEC
Kavárna – Bar – sportovní centrum

Rezervace: Tel. 544 221 122
Mob. 775 734 606

4. 7. DJ PeeJay – Freeparty
5. 7. DJ PeeJay – Freeparty + hosté – pop –

oldies – new rock
9. 7. DJ PeeJay – Freeparty – Středeční párty  

12. 7. DJ Denyf / Mixed bag / Anything
16. 7. DJ Denyf / Mixed bag / Anything – Stře-

deční párty
18. 7. DJ Pája in the mix – Dance mix party
19. 7. DJ Jabko / Rockotéka / New metal, Rock,

Pop, metal
23. 7. DJ PeeJay – Freeparty – Středeční párty  
26. 7. DJ Denyf / Mixed bag / Anything
Středeční párty od 21 do 01.00 hod. 

WWW.DUDS.CZ •  www.jinlong-club.cz

Kdesi ve vesmíru krouží planetka, která nese
jméno věhlasného českého astronoma Josipa
Kleczka. Ten v jednom televizním rozhovoru na
otázku, jestli věří v Boha, odpověděl, že při po-
hledu na dokonalost vesmíru a všech jeho částí
není možné nevěřit v Tvůrce toho všeho.

Potíž je však v tom, že si zázračnost a neposti-
žitelnou dokonalost stvoření kolem sebe neuvě-
domujeme a že je nebereme na vědomí. Připadá
nám samozřejmé, že ve vodě plavou ryby, že ptáci
zpívají, že na stromech na jaře naroste listí a na
podzim opadá, že se rodí děti a že dýcháme
vzduch, který nás zatím nedusí. Co kdyby ale
ráno nevyšlo slunce, z kohoutku netekla voda
a ptáci přestali zpívat?

Pojďme se po ránu zhluboka nadechnout a po-
děkovat za věci, přírodu a lidi kolem sebe.

„Poděkování má podobu odpovědi na Boží dary,
které jsme dostali zdarma, ve svrchované míře...“
(Ugo Rocco)

„Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc
a hvězdy, jež jsi tam upevnil: Co je člověk, že na
něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš?“
(Žalm 8,4-5)

V období prázdnin a dovolených můžeme tyto
věci vnímat mnohem víc než v pracovním roku.
Přejeme vám mnoho úžasných postřehů.

Církev adventistů s.d. se schází k sobotním bo-
hoslužbám ve Slavkově na adrese Lidická 307 (sál
nad zubní ordinací). Začínáme vždy v 9 h. společ -
ným studiem Božího slova a od 10.30 h. následuje
úvaha nad biblickým textem. V červenci vás zveme
na soboty 12. a 26. 7. Kontakt na tel.: 544 227 308
(kazatel Roman Mach) http:// www.casd.cz

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Samozřejmost? 

Opuštěná místa, vzdálená od okolních vesnic,
skýtala vždy vhodnou příležitost ke zločinu. Do-
kládá to černčínský smírčí kámen, připomínající
zabití Pavla Vašiny z Vícemilic. Kámen se pů-
vodně nacházel v místě zvaném Na Haškách, ne-
daleko dnešní hranice nevojického a kojátského
katastru.

Řídící učitel Alois Procházka, který v Černčíně
působil v letech 1924–1933, popsal kámen takto:
„Hranolovitý pískovcový kámen vysoký nad zemí

82 cm, široký 36 cm,
o síle 23 cm. Přední
stěna jest vyplněna přes
plastický kříž českým
nápisem vrytým velkou
latinkou a dnes již na
rozích, při vrchní hraně
i při zemi poškozeným
a v některých slovech
nečitelným. Tak zmizel
již z nápisu důležitý
údaj roku, jenž tu jistě

byl na prvém řádku jako počátek legendy. Vzhle-
dem i stylem nápisu náleží kámen konci XVI. nebo
počátku XVII. století.“

Na kameni byl vyryt nápis tohoto znění (podle
A. Procházky):

(LETA . PANIE . 1 . . . .
DN)E . MESICE OCT(OBRA)
To . GEST WECZTW
RTEK . PO PAMATCE
LVKAssE EVAN

O smírčích křížích a dalších kamenných památkách (6)
GELISTI: . WNO
CY NA PATEK NA MIS
TE TOMTO ZABIT
GEST PAVEL WASS
INA SAVSED Z DEDI
NI WICOMELIC PR
O GEHOZTO TAK OHA
WNE SSWETA SGITI PA
N BVH RACZ MILO
STIWI (BITI WSSEM GEHO
NEPRATELVM A DVSSI
DATI LEHKE ODPOCI
NVTI)
Dnes lze z nápisu přečíst již jen několik horních

řádků, zbývající část je zničena.
V roce 1930 byl kámen přemístěn před školu.

Zprávu o tom podává např. obecní kronika Čern-
čína: „Pamětní kámen z let kolem r. 1600, který byl
na Haškách na poli Františka Hanáka č. 86, byl se
svolením majitele v srpnu r. 1930 péčí řídícího uči-
tele Al. Procházky za přispění studenta Josefa
Šmedka a učitele Ladislava Krátkého a Hynka
Šmedka č. 80, který dál povoz, dopraven ku škole,
kde byl po svolení místní školní rady zasazen do
školní zahrádky před školou. Jest upevněn do dvo-
jitého betonového stupně, který dělál Eduard Ci-
gánek č. 119. Místní školní rada zapůjčila na vý-
lohy 200 Kč.“

Zbývá dodat, že v současné době má Černčín
smírčí kameny dva. Zásluhou pana Františka Ma-
saříka se nedávno na kraji pole Na Haškách obje-
vil nový křížový kámen. Původní místo vraždy je
tak opět označeno pomníčkem.

Matouš Jirák
kamenne.pamatky@centrum.cz

Zleva: původní kámen – 30. léta 20. stol. a současný stav; nový kámen –
zadní strana s křížem, přední strana s nápisem.

Dovolujeme si vás pozvat na 8. ročník závodu
lodních modelářů o pohár starosty města Slavkov
u Brna ,,AUSTERLITZ CUP 2008“. Startujeme
19. července od 10 hod. na slavkovském rybníce.

Členové klubu lodních modelářů Slavkov

Rady do zahrady – červenec
Pranostika: Na sv. Jakuba (25. 7.) brambor

prvá úroda.
Školákům skončil školní rok a začínají tolik

vytoužené prázdniny. Některé děti odjíždějí
k moři, jiné k dědečkům a babičkám, kde na ně če-
kají krásné plody právě dozrávajícího ovoce. Na
které dobroty se mohou děti těšit? Dozrává rybíz,
angrešt, maliny, pozdní odrůdy třešní (chrupky),
višně, meruňky, rané broskve. Začínají zrát slívy
a pološvestky. Pochutnáme si na nových brambo-
rách. Ze zeleniny máme již vlastní ředkvičku,
okurky, cukety, cibuli a česnek.

V parném letním počasí však nesmíme zapo-

mínat na řádnou závlahu, která je jedním z fak-
torů, který ovlivňuje kvalitu a velikost ovoce.
Proto zaléváme večer, aby se voda ihned nevypa-
řila. Zvláštní pozornost věnujeme povrchově ko-
řenícím keřům, stromům a zelenině. 

Podle potřeby okopáváme a udržujeme zeleninu
v bezplevelném stavu. Ještě můžeme vysévat ka-
rotku, pekingské a čínské zelí, salát, čekanku hláv-
kovou, ředkev a špenát. Nebo vysadit předpěstova-
nou sadbu zeleniny pro pozdní sklizeň, a to květák,
kedlubny, salát, endivii a čekanku hlávkovou.

Proti hořké pihovitosti (nedostatek vápníku)
použijeme přípravek Kalkosol 25 0,3–0,6% nebo
Ledek vápenatý 0,5–1%. K zabránění pozdní čer-
vivosti plodů jabloní a švestek můžeme použít
letos končící přípravky Zolone WP a Somithion
super nebo Decis flow 2,5, Karate Zeon 5 CS,
Mospilan 20 SP, Reldan 40 EC, Talstar 10 EC.
Dle stavu porostů je třeba nadále bojovat i v čer-
venci proti mšicím a vlnatce krvavé přípravky
Mospilan 20SP, Reldan 40 EC.

Bohatou úrodu a radost ze zahrádky přeje
za ZO ČZS Slavkov u Brna Vladimír Luža.

PŘÍJEM INZERCE
do zpravodaje

info@bmtypo.cz
544 220 661 • 605 742 853
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Opustili nás
Milada Gregorová (83) 4. 6.
Josef Pokorný (93) 5. 6.
Júlia Cvilinková (77) 14. 6.

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

RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Blahopřání
Dne 26. července 2008 oslaví krásné 80. narozeniny

maminka, babička i prababička, paní

VĚRA LÁNÍČKOVÁ
Všechno nejlepší, hodně spokojenosti, štěstí a životního elánu

do dalších let a hlavně zdraví přejí dcery Věra a Miroslava s rodinami.

Vzpomínka
Ráno, když slunce zazářilo, Tvé srdce se navždy zastavilo.

Odešel jsi nám jak osud si přál, ale v našich srdcích žiješ stále dál…

Dne 5. června 2008 jsme vzpomněli 2. smutné výročí, kdy nás navždy
opustil manžel, tatínek a dědeček, pan

FRANTIŠEK LOOS
S láskou a úctou vzpomínají manželka, syn a vnuci.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka

Dne 21. června 2008 uplynulo 15 let, kdy nás navždy opustil pan

JAROSLAV LOUČANSKÝ

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcery s rodinami.

Čas plyne, bolest v srdci zůstává…

Dne 4. července 2008 uplynou 2 roky, kdy nás opustila
naše maminka a babička, paní

MILUŠKA LOUČANSKÁ

S láskou a bolestí vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují dcery
Alena, Renata, Nataša s rodinami.

Vzpomínka
Odešel náhle, nikdo to nečekal, osud tak chtěl, proč jen to uspěchal?

Byl plný života, mysl plná snění a nikdo z nás se nenadál, jak rychle se vše změní.
Zapalme svíce, kdož jsme ho milovali, na hezké chvíle, jež jsme s ním prožívali.

Dne 21. července 2008 uplynulo 20 let, co nás opustil pan 

M I L O S L AV  DA N I E L
ze Slavkova u Brna

S láskou a úctou vzpomínají manželka, syn Petr,
syn Miloslav, dcera Pavlína s rodinami a sestra Libuše s rodinou.

Vzpomínka
Dne 11. června 2008 jsme vzpomněli nedožitých 77. narozenin

a 11. července 2008 uplyne rok, co nás opustil náš manžel, tatínek
a dědeček, pan

VLADIMÍR ŠKOLUD

Za tichou vzpomínku děkují manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka
Dne 4. července uplyne 1 rok, kdy nás navždy opustil můj manžel,

 tatínek, dědeček i pradědeček, pan

M I RO S L AV  L Á N Í Č E K

S láskou a úctou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Blahopřání
Dne 20. července 2008 oslaví 65. narozeniny pan

VLADIMÍR LUŽA
Vše nejlepší do dalších let, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti

přejí dcery Mirka, Marcela a Alena, zeť Milan
a vnoučata Marek a Barborka. okénko

Všechny občany našeho města, zvláště seniory
zveme k letní pohybové aktivitě. Od 30. června
a pak každé pondělí a čtvrtek můžete přijít v 9.30
hodin na letní koupaliště trochu si zacvičit a zaplavat.
Plavání přispívá k otužování organismu, k lepšímu
vstřebávání inzulinu a k udržení dobré kondice do
vysokého věku. Vedení Technických služeb města
Slavkova nám poskytlo nejlevnější permanentky. Za
deset vstupů na koupaliště v měsíci červenci a srpnu
zaplatí účastníci společného cvičení s plaváním
pouze 100 Kč. Permanentky na plavání obdržíte
v naší kanceláři v dětské části polikliniky, nebo v den
cvičení na koupališti. Určitě už víte, že o prázdninách
hrajeme za příznivého počasí každou středu od 17
hodin v zámeckém parku pohodovou hru pétanque.
Hrací soupravy máme, přijďte si trochu zasportovat
na čerstvém vzduchu. Ve dnech 20.–22. června jsme
uspořádali již po šesté setkání rodin s diabetickým
dítětem. Užili jsme si pěkný víkend v Moravském
krasu. Děti od 4 do 18 let se jako první účastnily
celosvětové výtvarné soutěže společnosti Novo
Nordisk  na téma: „Můj život s diabetem“. Pro ty,
kteří s námi pojedou v září na ozdravný pobyt do
Itálie, připomínáme, že mají do konce července do-
platit cenu zájezdu i s pojištěním a objednanými
výlety. Máme už jen čtyři volná místa v letovisku
Marcelli di Numana. S celodenním výletem do Říma
vás vyjde cesta autobusem, ubytování a pojištění
pouze na 4900 Kč. 

Tímto připomenutím jsme se dostali k do voleným,
které si užívá většina lidí o prázdninách. Diabetik
ale musí i o dovolené dodržovat čas jídla, aplikaci in-
zulinu a ostatních léků. Inzulin má být uložen v os-
obním zavazadle v termoboxu, nebo alespoň v po-
travinovém termosáčku a nevystavujeme ho příliš na
slunci. Před jízdou osobním autem si změřte
glykémii, dodržujte bezpečnostní přestávky
a pokračujte v cestě, až když jste v optimálním stavu.
Přílišné horko a meteorologické změny mohou mít
vliv na naši únavu, malátnost, poruchy spánku a na
zvýšenou glykémii. Diabetik se může stravovat
v restauraci, ale musí si umět spočítat množství
sacharidů, nebo výměnných jednotek v jídle. Např.
porce pizzy, nebo špaget je 6 VJ, takže k tomu už jen
zeleninový salát. Vodu kupujte pouze balenou, přede-
jdete tak různým  infekcím a nepříjemnostem. Při tur-
istických výletech musí mít diabetik stále u sebe pití
a jídlo pro případ hypoglykémie.V takovém případě
má nejrychlejší účinek na normalizaci nepříjemného
stavu sladké pití, nebo hroznový cukr. Při cestě do
zahraničí máte mít mezinárodní průkaz diabetika,
který dostanete v naší kanceláři. 

Často se nás lidé ptají, jak je to se zmrzlinou.
Jedna porce balené zmrzliny obsahuje 1300 kJ, 20 g
tuku a až 30 g sacharidů. To představuje jeden a půl
rohlíku, nebo chleba a 3 VJ. Když už v parném létě
nemůžete odolat, tak malou ovocnou porci, nebo
tvaroháček. Domácí dietní zmrzlinu si vyrobíte tak,
že ušleháte netučný tvaroh s bílým jogurtem, nebo
neslazeným kondenzovaným mlékem, přidáte ovoce,
umělé sladidlo a dáte zamrazit. Ty, kteří zůstávají
v létě ve Slavkově, zveme na letní pohybovou aktiv-
itu a ostatním přeji příjemnou dovolenou bez komp-
likací doma nebo v cizině. Marie Miškolczyová 
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Delší dobu nenápadně naznačuji představite-
lům našeho města, že oficiální městské webové
stránky nejsou příliš kvalitní (zejména z výtvar-
ného hlediska). Byla jsem ujišťována, že se už na
tom pracuje a těšila se na jejich novou podobu.

Ano, už jsou tady a já jsem hodně zklamaná!
Jejich autor je snad technicky zdatný, ale měl by
spolupracovat s profesionálním výtvarníkem,
který sleduje současný grafický design a spo-
lečně vytvořit funkční a estetický celek.

Je všeobecně známé, že vizuální podoba
hodně o nás vypovídá. Jsme velmi známé histo-

Jdou, jdou a jdou…
svázáni osudy, spoutáni lanem…
Muži v laně

Úryvek básně napovídá, že jde o něco zvlášt-
ního, neobvyklého. Právě tak zní zdánlivě ne-
logický název knihy (z které je citace) Oldřicha
Klobase Jak se chodí v laně. Není proto divu,
že při úředních přepisech si přečteme, že se

jedná o knihu Kdo chytá v laně či Jak se chodí po
laně.

Vysvětlení přináší již podtitul knihy –
Svědectví politického vězně z padesátých let
a ilustrace na obalu. Autor ilustrací akademický
malíř Jan Kristofori byl rovněž politickým
vězněm, který prošel tábory nucených prací, tak
jako další tisíce nevinných lidí – obětí komuni-
stického teroru.

Dnes, po pádu totalitního režimu, se o násilí,

zvěrstvech…, ale také bezmocnosti, dovídáme
nejen z přímých svědectví, ale také prostřed-
nictvím dokumentů, knih, archivu StB. Kniha
Jak se chodí v laně podává svědectví o životě
a poměrech v jáchymovském táboře Nikolaj,
jehož specialitou  byla chůze v laně při přesunu
vězňů. Vyšla v roce 1996 v brněnském Bloku
a dostala cenu E. E. Kische. Byla rozebrána.

Manžel, na základě zájmu, učinil první kroky
k uskutečnění nového vydání. A podařilo se!

S dcerou Olgou, které knihu věnoval,
přinášíme k jeho nedožitým 75. narozeninám
symbolický dárek v podobě druhého vydání
nakladatelstvím Dobrý důvod.

Poděkování patří také městu Slavkovu a Jiho-
moravskému kraji  za finanční podporu při vy-
dání knihy. Bude k dostání ve slavkovských
knihkupectvích.

Dagmar Klobasová, Olga Janoušková

Jak se chodí v laně

rické město a slavkovský zámek byl přijat do
seznamu národních kulturních památek, proto
předpokládám, že hodně našich i zahraničních
turistů městské „webovky“ navštíví a okamžitě
si o nás udělají obrázek.

Proto mým známým, kteří mají výtvarné
vzdělání nebo jen estetické cítění, říkám: „Na
www se raději nedívejte!“

Alena Slezáková
(Abych jen nekritizovala – pokud město vy-

hlásí veřejnou soutěž na téma vizuální podoba
města, ráda se přihlásím.)

www.slavkov.cz – nedívejte se!
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

LOVCI POKLADÒ 2 KNIHA TAJEMSTVÍ. NICOLAS CAGE. Pro
Bena Gatese je historie stále Ïivá a nabízí moÏnost nalézt neuvû-
fiitelné poklady. Ben se musí se svou, nyní b˘valou pfiítelkyní, ar-
chiváfikou Abigail a technick˘m kouzelníkem Rileym vydat za do-
brodruÏstvím, které vede aÏ nebezpeãnû blízko velmi hlídan˘m
místÛm ve Washingtonu D.C., v PafiíÏi, Lond˘nû a v srdci Ame-
riky.

ZLAT¯ KOMPAS. NICOLE KIDMAN, DANIEL CRAIG. Vedle na-
‰eho svûta existují i jiné svûty. Zlat˘ kompas k nim mÛÏe uká-
zat cestu…

SWEENEY TODD: ëÁBELSK¯ HOLIâ. JOHNNY DEEP, HELENA
BONHAM CARTER. Pfiíbûh lond˘nského holiã v sobû obsahuje
v‰e: krev, záhadu, romanci, vtip, skvûlou hudbu a dokonal˘ styl
v˘pravy. 

HEDVÁBNÁ CESTA. MICHAEL PITT, KEIRA KNIGHTLEY. Do-
brodruÏná cesta do exotického Japonska pfiiná‰í nejen velk˘
obchod, ale i tajnou lásku.

MONSTRUM. Tahle noc zmûní Ïivot v‰em. A nûkter˘m ho ukonãí.
V˘jimeãn˘ záÏitek nekoneãného adrenalinu, s jak˘m jste se ur-
ãitû je‰tû nesetkali.

SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA. TOM HANKS, JULIA
ROBERTS, PHILIP SEYMOUR HOFFMAN. ·ílen˘ skuteãn˘ pfií-
bûh o tom, jak jeden kongresman s citem pro pfiíleÏitost, jedna
bohatá Ameriãanka se smyslem pro dobrou vûc a jeden agent
CIA milující bitvy spoleãnû zosnovali nejvût‰í utajenou operaci
v dûjinách.

TAJNÁ DOHODA. VAL KILMER, JENNIFER ESPOSITO. Napí-
nav˘ a akãní film o b˘valém mariÀákovi, se kter˘m pfiichází do
malého pfiíhraniãního mûsteãka spravedlnost.

P 2. RACHEL NICHOLS. P 2 – nové patro hrÛzy. Jet do práce au-
tobusem se najednou zdá jako velmi dobr˘ nápad.

VÁCLAV IVAN TROJAN,  JI¤Í LÁBUS, EMILIA VA·ÁRIOVÁ, JAN
BUDA¤, ZUZANA KRÓNEROVÁ…

LOVCI STÍNÚ RICHARD GERE, TERRENCE HOWARD. Lháfii.
Podvodníci. Playboyové. Zlodûji. Novináfii?

TEN VEâER MERYL STREEP, TONI COLLETTE, NATASHA RI-
CHARDSON, VANESSA REDGRAVE. Matka na sklonku Ïivota,
odkr˘vá sv˘m dcerám své dlouholeté tajemství o dávné lásce,
která jí navÏdy zmûnila Ïivot.

OKO JESSICA ALBA. Jak mÛÏete vûfiit sv˘m oãím, kdyÏ nejsou
va‰e?

1612 V neklidn˘ch ãasech, po smrti cara Borise Godunova se
odehrává tento velkolep˘ historick˘ pfiíbûh. Rusové jsou ve
válce s Polskem a v Moskvû právû probíhá povstání proti pol-
skému vojsku. PÛsobivé zpodobnûní historick˘ch událostí.  Na-
pûtí a nabité akce.

OZVùNY MRTV¯CH NÁVRAT. Tentokrát pfied nimi nemÛÏe utéct.
LADY CHATTERLEY Podle skandálního románu D.H. Lawrence.

Síla vá‰nû nezná mezí.
PROTIKLADY SE P¤ITAHUJÍ Romantická komedie pro cyniky.
NEÎ ëÁBEL ZJISTÍ, ÎE SE· MRTVEJ… I ty mÛÏe‰ pÛl hodiny

pob˘t v nebi…
¤EZNÍK  Sex, drogy a masov˘ vrah. Krev hipíkÛ poteãe proudem.
POSLEDNÍ GANG Inspirováno skuteãn˘mi loupeÏemi.
OSTROV POKLADÒ Chamtiví, krveÏízniv˘ a bez skrupulí. Vítejte

na palubû!!
¤ÍM 2 SÉRIE Cézar byl zavraÏdûn a novinky se rychle ‰ífií mûs-

tem. Marcus Antonius uniká útoãníkÛm a jde pfiímo do domu
Atie…Cézarova poslední vÛle a závûÈ je pfieãtena a Oktavianus
je jmenován dûdicem. Kostky jsou vrÏeny, dûj druhé série právû
zaãal….

ROVNICE SMRTI Zabij, nebo bude‰ zabit. Láska nebolí. Zabíjí.
BOBBY Z Aby mohl Ïít svÛj vlastní Ïivot, musel b˘t nûk˘m jin˘m.
ACROSS UNIVERSE  Hudební romantick˘ film, postaven˘ na

nesmrteln˘ch melodiích BEATLES.
DR. DOLITTLE 4. Maya Dolittle a její oddan˘ psí pfiítel se vrací

v dobrodruÏném pfiíbûhu s prezidentsk˘mi proporcemi!

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574
Platnost akce 28. 6.–25. 7.

nebo do vyprodání zásob

Příjem inzerce
info@bmtypo.cz

544 220 661
605 742 853

Dne 9. srpna pořádá Welsh corgi a kelpie
klub CZ v areálu zámecké zahrady ve Slav-
kově u Brna klubovou výstavu. Slavnostní za-
hájení proběhne v 9 hodin.

Přijďte se podívat na oblíbené plemeno brit-
ské královny Alžběty (welsh corgi pembroke),
na jeho blízkého příbuzného – honáckého psa
z Austrálie (kelpie).

Pozvánka na klubovou výstavu

Nejen plážovým volejbalem živ je Slavkov.
V sobotu 21. června vyrazilo na turnaj smíšených
družstev do brněnských Lužánek slavkovské
družstvo ve složení – viz foto zleva – Karel Fikar,

Slavkovsk˘
volejbal boduje
Lenka Červenková, Milan Florián, Lenka
Půčková, Zdeněk Vičar, Petr Jeřábek.

V konkurenci třinácti týmů z jižní Mo-
ravy se jim podařilo turnaj vyhrát se ztrá-
tou jediného setu ze šesti zápasů. Úspěch
je o to cennější, že i věkovým průměrem
(zúčastněné dámy prominou) by kolektiv
zřejmě aspiroval na stupně nejvyšší.

Byl to pěkný den a atmosféru a týmového
ducha, který pomohl zvítězit, bych přál poznat
i mladým slavkovským volejbalovým nadějím.

K. Fikar
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KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  ččeerrvveenneecc  22000088
Datum hod. druh akce místo konání pořadatel

4. 7. 19.00 spol. SOUND SESSION Slafpark & LooK in presents areál Slafpark Slafpark v.o.s.
BASTA FIDEL, MASHY MUXX, PROPAGANJA, LAMANCHA, DON JUAN DISCO, střelnice Nad Oborou
SHOWSTATION, ANTISMART, AFTER CHILL: DJ ANDREW K. Vstupné: 99 Kč

5. 7. 13.00 kult. Folklorní festival Dambořice. Přehlídka zahraničních souborů v zámeckém parku zámecký park Zámek Slavkov - Austerlitz
5. 7. 18.00 spol. Večerní kostýmované prohlídky zámku Zámek Sl. - Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz
6. 7. sport. Československý pohár 2008 – golfový turnaj golfové hřiště Česká golfová federace
12. 7. 9.00–16.00 spol. Mimořádné prohlídky parku a skleníku s výkladem zámecký park Zámek Slavkov - Austerlitz
12. a 13. 7. sport. 4. závod MČR Slavkov. On-road 1:5 Touring Cars, Eko, F1, Kamiony areál Auto RC Slavkov Auro RC Slavkov
13. 7. 9.00–14.00 sport. Ski & Golf Cup golfové hřiště Golf Club Austerlitz
26. 7. sport. Grand Prix Austerlitz – mezinárodní turnaj v pétanque zámecký park PC Austerlitz
26. a 27. 7. sport. 4. závod MČR Slavkov. On-road 1:5 Touring Cars, Eko, F1, Kamiony areál Auto RC Slavkov Auro RC Slavkov
Výstavy: 
30. 7. 17.00 výst. Vernisáž výstavy Ivy Hüttnerové Rubensův sál zámku Zámek Slavkov - Austerlitz

Výstava potrvá do 19. 8. 2008 a bude přístupná současně s provozem zámku 
do 25. 7. 2008 výst. Vernisáž výstavy obrazů Josefa Lady. Výstava známého autora idylických venkovských obrázků Galerie OK Zámek Slavkov - Austerlitz

a ilustrátora dětských knih nebo Dobrého vojáka Švejka. 
do 12. 10. 2008 výst. JUDr. Václav Kounic – osobnost, politik a mecenáš Zámek Slavkov - Austerlitz

Že jsou ve Slavkově koncem května
hody, vstoupilo již do povědomí
mnoha slavkovských občanů. Ti infor-
movanější však ví i to, že tři týdny poté
se konají Babské hody. Letošních se
zúčastnilo 16 „stárek“ a trojice sklep-
níků. Samozřejmě nechyběla ani Zá-
mecká dechová kapela, která vyhrávala
do kroku a večer i k tanci. jib

Babské hody
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VE VÝŠE UVEDENÉM VSTUPNÉM JE ZAHRNUT PŘÍSPĚVEK 1 Kč NA ROZVOJ KINEMATOGRAFIE

KINO JAS SLAVKOV âERVENEC–SRPEN 2008

1. 7. úterý 19.30 hod. HORTON 87 min.
2. 7. středa 16.30 hod. Animovaný film o dobráckém slonovi a městečku, ležícím ve smítku prachu. Zachraňuje svět miniaturních človíčků. Horton

nešilhá, jenom dobře slyší. Film USA v české verzi! Mluví: Z. Svěrák, M. Dejdar, P. Rychlý, H. Talpová, J. Boušková a další.
Vstupné: 65, 68 Kč Mládeži přístupno

5. 7. sobota 19.30 hod. ÚHEL POHLEDU 90 min.
6. 7. neděle 19.30 hod. Příběh filmu sledujeme očima osmi různých lidí, kteří se společně pokoušejí odhalit pravdu o pokusu o atentát na prezidenta

Spojených států. Jak tito lidé postupně doplňují jednotlivé části skládačky, začínají se odhalovat děsivé souvislosti.
Vstupné: 70, 75 Kč Mládeži přístupno od 12 let

12. 7. sobota 19.30 hod. TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA 90 min.
13. 7. neděle 16.30 hod. Máte pocit, že je vaše rodina praštěná? Seznamte se s Hanákovými! Historka o podivné rodince rozjitřené nečekaným těhotenstvím.

Podle knihy Fan Vavřincové natočil Patrik Hartl. Hrají: E. Holubová, J. Dulava, M. Zoubková, J. Mádl, L. Malkina, M. Labuda a další.
Nový český film. Vstupné: 75, 80 Kč Mládeži přístupno

19. 7. sobota 19.30 hod. U MĚ DOBRÝ 102 min.
20. 7. neděle 19.30 hod. Filmová komedie z období 90. let do doby prvních kroků na neprobádaném území pučícího kapitalismu v Čechách.

Do poklidných životů šestice přátel zasáhnou falešní hráči. Ostatní se mu rozhodnou pomoct… Nový český film podle scénáře
Petra Jarchovského. Režie: Jan Hřebejk. Hrají: B. Polívka, J. Schmitzer, L. Vlasáková, J. Somr, M. Vladyka, V. Javorský a další.
Vstupné: 75, 80 Kč Mládeži přístupno od 12 let

26. 7. sobota 19.30 hod. CLONA 86 min.
27. 7. neděle 19.30 hod. Manželé při prohlížení fotografií z dovolené objeví na nich podivné obrazce nadpřirozeného původu. Po pátrání objevují

za stíny a čmouhy snad osobu, která jim chce něco sdělit… Horor USA.
Vstupné: 60, 62 Kč Mládeži nepřístupno

29. 7. úterý 19.30 hod. REPORTÉR V RINGU 111 min.
30. 7. středa 19.30 hod. Život sportovního redaktora lze přirovnat k napínavému zápasu – rychlý rozjezd, mnoho zvratů a dramatický závěr. Příběh

na titulní stranu se mu začíná rýsovat před očima… Film USA.
Vstupné: 60, 62 Kč Mládeži přístupno od 12 let

2. 8. sobota 19.30 hod. AMORŮV ÚLET 90 min.
3. 8. neděle 19.30 hod. Láskou zklamaný zoufalec požádá o ruku neznámou servírku a kupodivu uslyší „ano“. Další se  odehrává ve znamení trapasů,

komických nedorozumění a mnoha absurdních situací. Komedie USA.
Mládeži přístupno od 12 let

5. 8. úterý 19.30 hod. ĎÁBLOVA DÍLNA 90 min.
6. 8. středa 19.30 hod. Téměř pravdivý příběh o největší padělatelské operaci v dějinách. Cílem nacistů před 2. světovu válkou bylo oslabení měn

nepřátel. Film Rakousko/Německo.
Mládeži přístupno od 12 let

9. 8. sobota 19.30 hod. AŽ NA KREV 158 min.
10. 8. neděle 19.30 hod. Film se odehrává v Kalifornii na přelomu století. Příběh dokumentuje vzestup osamělého otce, který se z živořícího horníka

ve stříbrném dole vypracuje na pozici ropného magnáta. Film USA.
Mládeži nepřístupno

12. 8. úterý 19.30 hod. MEJDAN V LAS VEGAS 99 min.
13. 8. středa 19.30 hod. Tradiční romantická komedie o dvou mladých lidech, jejichž osudy se nečekaně, ale o to intenzivněji, střetnou v jednom

z nejhříšnějších měst světa. Štěstí je na dosah? Komedie USA.
Mládeži přístupno od 12 let

Film INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY budeme promítat 19. a 20. srpna 2008.

Provozovatel ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ Program kina téÏ na: www.bmtypo.cz nebo kina.365dni.cz


