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Prohlídky zámku zdarma!
Pro velký úspěch zveme opět všechny obyvatele Slavkova k pro-

hlídce zámku zdarma. Tentokrát v neděli 6. listopadu od 9 do 15 ho-
din. (Více podrobností článek na str. 9)

Vzpomínkové akce ve Slavkovû u Brna 2.–4. prosince
Rámcový program přinášíme na straně 9 Zpravodaje.

Ze Slavkovských dnů smíře-
ní, které se konají vždy v prv-
ním týdnu října, se stala jedna
z nejvýznamnějších ekumenic-
kých akcí, přesahující svým vý-
znamem hranice republiky. 

Pořádá je Slavkovská iniciati-
va smíření ve spolupráci s měs-
tem Slavkov u Brna, Historic-
kým muzeem a Sdružením obcí
Ždánického lesa a Politaví, pod
záštitou Ekumenické rady církví
v ČR, České biskupské konfe-
rence, ministra zahraničí Cyrila

Slavkovská
iniciativa
smíření

Prohlídky zámku zdarma!

Příští číslo vyjde 25. listopadu

Ve dnech 30. 9.–1. 10. pro-
běhly jubilejní 10. slavkov-
ské dny smíření.

(Pokračování na straně 4)



Ve dnech 10.-11.10. 2005 se v prostorách Rubensova sálu na zámku ve Slavkově
u Brna konal seminář Komise regionální historie Moravy a Slezska Asociace
muzeí a galerií ČR. 

Asociace muzeí a galerií je odborné sdružení institucí, které spolupracuje s Mi-
nisterstvem kultury ČR při vytváření legislativy, případně se vyjadřuje k význam-
ným kulturním projektům a vytváří standardy pro kvalitní fungování kulturních in-
stitucí. Historické muzeum ve Slavkově u Brna je jejím členem.

Účastníky semináře přivítal starosta města Mgr. Petr Kostík. Na něj navázala ře-
ditelka Historického muzea Mgr. Jana Omar, která přítomné seznámila s činností
muzea. Další jednání Komise regionální historie pro Moravu a Slezsko se zabývalo
problémy, které sebou přináší praktická činnost muzeí a galerií – moderními trendy
a prostředky ve výstavní činnosti, podmínkami a uložením sbírkových předmětů v
depozitářích a novými programy pro počítačové zpracování sbírkového fondu. 

Seminář přinesl nejenom množství přínosných poznatků, ale  rovněž  zpřístupnil
informace o zajímavostech muzea i samotného města Slavkova u Brna. 

V průběhu obou dní se pak účastníci seznámili s expozicemi, výstavami a částí
depozitářů historického muzea. PhDr. Vladimíra Zichová, HM

Seminář pracovníků
Asociace muzeí a galerií

Při příležitosti dvoustého výročí bitvy u Slavkova
uspořádaly Technické služby města Slavkova u Brna ve
dnech 20. a 21. října 2005 valnou hromadu Sdružení ve-
řejně prospěšných služeb ČR. Jedná se o organizaci, kte-
rá sdružuje 100 organizací a firem v rámci celé ČR. Sou-
částí tohoto setkání, které proběhlo v prostorách a okolí
GOLF HOTELU AUSTERLITZ, byla rovněž výstava
a prezentace 50 firem, zabývající se komunální techni-
kou. Výstavní exponáty a praktické ukázky techniky pro-
běhly v areálu golfového hřiště, nově upraveného stadio-
nu a zámecké aleje. Úspěšnost této akce byla umocněna
nádherným počasím, které toto dvoudenní odborné setká-
ní provázelo. Zástupci firem, zajišťujících komunální
služby v rámci celé ČR a hosté ze zahraničí, byli nadšeni
sportovním a historickým prostředím, které jim Slavkov
u Brna na tuto akci nabídl. Radoslav Lánský 

Sdružení veřejně prospěšných služeb České republiky

Slavkovské setkání
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Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ 

- IRC nabízí nově služby kurýrní společnosti DHL
- společnost DHL rozšířila své partnerské recepce a prostřednictvím informačního centra

nabízí možnost odesílání zásilek do celého světa 
- více informací můžete získat v informačním centru

IRC žádá všechny spolky, sdružení a zájmové organice ve Slavkově u Brna,
aby poskytli IRC přehledy připravovaných akcí na rok 2006. 
Akce budou prezentovány ve formě kalendária na veletrhu cestovního ruchu Regiontour
2006, který se uskuteční ve dnech 12.–15. 1. 2006 na brněnském výstavišti, a dále budou
po celý rok k dispozici návštěvníkům informačního centra. 

Otevírací doba IRC Austerlitz v listopadu a prosinci:
pondělí–pátek 9.00–16.00 hod.
V době konání Vzpomínkových a pietních akcí k 200. výročí bitvy u Slavkova bude mít
IRC prodlouženou otevírací dobu:
pátek 2. 12. 9.00–22.00 hod.
sobota 3. 12. 9.00–22.00 hod.
neděle 4. 12. 9.00–18.00 hod.
Kontakt: I.R.C. Austerlitz, Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna

Tel./fax: 544 220 988 • e-mail: info.austerlitz@infos.cz

upozorňuje

na novou službu

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

1. RM po projednání zprávy „Stanovení výše
zápisného zájmových útvarů DDM ve Slavkově
u Brna ve školním roce 2005/2006“ bere její ob-
sah na vědomí a schvaluje předložený návrh
výše zápisného do zájmových útvarů DDM ve
školním roce 2005/2006.

2. RM po projednání zprávy o připravenosti
Základní školy Slavkov u Brna, Komenského
nám. 495, okres Vyškov na školní rok
2005/2006 bere její obsah na vědomí.

3. RM projednala a bere na vědomí informač-
ní list a zprávu o připravenosti Základní školy
Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov ve
školním roce 2005/2006.

4. RM bere na vědomí zápisy z jednání Škol-
ské rady Základní školy Slavkov u Brna, Tyršo-
va 977, okres Vyškov a Základní školy Slavkov
u Brna, Komenského nám. 495, okres Vyškov.

5. RM schvaluje změnu termínu dokončení
díla ve Smlouvě o dílo na vytvoření softwarové
vizualizace bitvy u Slavkova mezi městem a E-
COM s. r. o. do 25. 11. 2005.

6. RM dává souhlas k uzavření podnájemní
smlouvy na prostory II. PP mezi nájemcem E-
COM s.r.o. a podnájemcem Historickým mu-
zeem ve Slavkově u Brna.

7. RM odkládá zprávu s návrhem nájemní
smlouvy s Úřadem práce ve Vyškově k jednání
RM na příští schůzi.

8. RM po projednání této zprávy „Příkazní
smlouva TSMS“ o výkonu správy městského
stadionu bere její obsah na vědomí a tuto pří-
kazní smlouvu schvaluje.

9. RM ukládá odboru BTH rozpracovat návrh
na změnu Pravidel pro pronájmy obecních bytů
k řešení některých problémů pronajímání
v DPS. 

10. RM souhlasí s převodem práv a povin-
ností dle Smlouvy o půjčce z manželů Ing. Jo-
sefa Gondy a Ing. Marie Gondové, bytem Litav-
ská 1490, Slavkov u Brna na pana Dana Resse,
bytem Litavská 1490, Slavkov u Brna a v přípa-
dě uvedeného převodu práv a povinností souhla-

sí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 4 s pa-
nem Danem Ressem, která bude platná od 1. 10.
2005. 

11. RM souhlasí s prodloužením nájemní
smlouvy paní Daně Maradové, bytem Bučovic-
ká 187, Slavkov u Brna na dobu určitou, a to
v délce tří let, do 30. 9. 2008. RM ukládá odbo-
ru BTH zajistit vypracování příslušné nájemní
smlouvy. 

12. RM souhlasí s uzavřením smlouvy s fir-
mou PRŮMSTAV BRNO a. s. na akci „Výměna
závěsných balkonů bytových domů čp. 1357
a čp. 1358, Slavkov u Brna“.

13. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji
pozemku parc. č. 19/1 zastavěná plocha a ná-
dvoří o výměře 169 m2 v k.ú. Slavkov u Brna
z vlastnictví města do vlastnictví SBD Žuráň
Slavkov u Brna za podmínky předložení usnese-
ní představenstva, v němž se SBD zaváže, že ne-
prodá výše uvedený pozemek za cenu vyšší, než
je cena kupní. Kupní cena ve výši za 3380 Kč
bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní
smlouvy a bude převedena do Fondu pro výku-
py pozemků. Náklady spojené s prodejem (500
Kč kolek za podání návrhu na vklad do KN)
uhradí kupující rovněž při podpisu smlouvy.

14. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji
pozemků parc. č. 1085/13 ostatní plocha o vý-
měře 6 m2; parc. č. 1085/14 ostatní plocha o vý-
měře 179 m2; parc. č. 1085/15 ostatní plocha
o výměře  129 m2; parc.č.1085/16 ostatní plocha
o výměře 28 m2; parc.č.1085/17 ostatní plocha
o výměře 8 m2; parc.č.1085/18 ostatní plocha
o výměře 32 m2 a parc.č.1085/19 ostatní plocha
o výměře 8 m2 – celkem 390 m2, vše v k.ú. Slav-
kov u Brna z majetku města Slavkov u Brna do
vlastnictví společnosti Austerlitz Golf, s.r.o.,
Brno za podmínky, že k pozemkům parc. č.
1085/16 a 1085/19 bude zřízeno věcné břemeno
průchodu a průjezdu pro Město Slavkov u Brna,
průchod a průjezd nebude nijak omezován a tyto
pozemky (cesta) budou mít charakter veřejného
prostranství. Kupní cena ve výši 195 000 Kč

bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní
smlouvy a bude převedena do Fondu pro výku-
py pozemků. Náklady spojené s prodejem uhra-
dí kupující rovněž při podpisu smlouvy.

15. RM po projednání této zprávy „Návrh
rozpočtového opatření č. 15 – prodloužení ko-
munikace ulice Jiráskova“ bere její obsah na vě-
domí a doporučuje ZM toto RO schválit zařaze-
ním nové příjmové položky – limitní dotace ze
SR – komunikace a IS Jiráskova ve výši
2 000 000 Kč a zvýšením příjmové položky č.30
– dary o 200 000 Kč, ve výdajích zařazením
nové položky – prodloužení komunikace a IS
ulice Jiráskova o 2 200 000 Kč. RM schvaluje
uzavření darovacích smluv s příslušnými dárci.
RM schvaluje uzavření smlouvy a uhrazení po-
dílu města ve výši 199 884 Kč firmě E.ON a.s.
na položení venkovních elektrorozvodů NN.
RM dává souhlas s uzavřením smlouvy o smlou-
vě budoucí na zřízení věcného břemene – ulože-
ní kabelů NN na pozemcích města parcela
č. 1479, parcela č. 1480 v ulici Jiráskova v k.ú.
Slavkov u Brna ve prospěch E.ON Distribuce,
České Budějovice.

16. RM předává návrh na vybudování odpo-
činkové zóny v ulici Tyršova komisi pro výstav-
bu a řediteli TSMS k vyjádření. 

17. RM schvaluje dotisk skládaných letáků
Slavkov – stará verze v počtu 1500 kusů v čes-
ké mutaci.

18. RM po projednání této zprávy bere její
obsah na vědomí a schvaluje předložení žádosti
o zřízení jedné třídy jako dalšího odloučeného
pracoviště Mateřské školy Zvídálek, Koláčkovo
nám. 107, Slavkov u Brna, příspěvková organi-
zace od 1. 9. 2006 v budově Základní školy
Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okres
Vyškov na Krajský úřad Jihomoravského kraje.

19. RM po projednání žádosti firmy Orion-
real spol. s r.o. nabízí zvýhodněný pronájem
prostor Společenského domu při pořádání akce
v rámci Vzpomínkových akcí dne 2. 12. 2005.

20. RM schvaluje uzavření dodatku Smlouvy
o dílo se stavební firmou Ing. Jan Reichl ze
Slavkova u Brna na stavební úpravy v administ-
rativní budově na Koláčkově náměstí 727 (Ag-
roklas).

55. schůze RM – 3. 10. 2005

XXX. mimofiádná schÛze RM –
5. 10. 2005

1. RM souhlasí s uzavřením smlouvy na
zpracování dopravního značení po dobu koná-
ní letošních vzpomínkových akcí s firmou
TRASIG s.r.o., Palánek 1, Vyškov.

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

Pfiedání pfiíspûvkÛ do 14. listopadu 2005

www.bmtypo.cz

Zpravodaj si mÛÏete pfieãíst

na internetu:
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Svobody a hejtmana Jihomoravského kraje
Stanislava Juránka. 

Odborným garantem byl letos olomoucký
světící biskup Josef Hrdlička, člen Papežské
komise pro kulturní dědictví církve. Mediál-
ním partnerem je Radio Proglas.

Tak, jak se „Slavkovské dny smíření“ po-
stupně rozšiřují, narůstá na významu stále vět-
ší zapojení široké veřejnosti. Snahou organizá-
torů je, aby to nebyli jen lidé z řad církví, ale
i lidé, kteří touží po porozumění a svým úsilím
chtějí přispět ke zmírnění napětí ve světě.  

Letošní téma: „Hudba – nástroj smíření“
slibovalo spíše mnoho hudebních zážitků, než
nějaký duchovní zázrak, a přece… 

Možná to způsobila hudba, která naladila
frekvenci našich srdcí na vnímání „něčeho“
vyššího – bylo ji dost a byla opravdu nádher-
ná, možná to s sebou přinesli lidé dobré vůle,
kterých bylo taky dost, možná to i to, ale nej-
spíš to bylo zvláštní Boží požehnání, které
způsobilo, že jsme byli tak blízko nebe.

Smíření v Ježíši Kristu, o které slavkovská
setkání usilují, je darem Boží milosti. Uvědo-

Slavkovská iniciativa smíření
(Dokončení ze strany 1) mujeme si to nejenom na pozadí krvavých ja-

tek z roku 1805 – slavná Bitva třech císařů,
ale i tváří v tvář současné době krvácející te-
rorizmem a jinými druhy násilí. 

Výmluvným aktem bylo rovněž požehnání
Smírčího kříže v Milešovicích, v rámci Set-
kání představitelů církví se zástupci samos-
právy obcí Ždánický les a Politaví, které pro-
běhlo o týden dřív. Je dobré, když starostové
– v tomto případě starosta Milešovic pan Mi-
chal Polanský – zvou ke smíření u kříže, kte-
rý je symbolem smíření lidství s Bohem skr-
ze Ježíše Krista. Je dobré, když se scházíme,
abychom se povzbuzovali k vstřícnosti a šle-
chetnosti. Je dobré, když šíříme dobro, proto-
že jako je tma nedostatkem světla, tak je zlo
nedostatkem dobra.  

Rád bych poděkoval vedení města v čele
s panem starostou Mgr. Petrem Kostíkem,
pracovníkům Historického muzea, zvláště
paní ředitelce Mgr. Janě Omar a Sdružení
měst a obcí Ždánického lesa a Politaví a jeho
předsedovi Jaroslavu Šimandlovi a samozřej-
mě vám všem –obyvatelům malebného města
s bohatou minulostí a jak věřím také s boha-
tou budoucností. Příjemným a ne méně důle-
žitým bodem programu byl, stejně jako v loň-
ském roce, sobotní společný oběd pro
všechny zúčastněné, za což vděčíme Země-
dělskému obchodnímu družstvo Hostěnice,
a. s., zvláště pak předsedovi představenstva
Ing. Vítězslavu Navrátilovi. 

Už teď vás jménem Slavkovské iniciativy
smíření zvu na příští Slavkovské dny smíření,
které se budou konat ve dnech 6. a 7. října
2006. Tématem bude odkaz sv. Cyrila a Me-
toděje.

Velice si vážíme skvělé spolupráce jak
s panem starostou ing. Petrem Kostíkem, tak
s ostatními členy zastupitelstva. Je to věro-
hodné svědectví tvůrčí spolupráce, jejíž ovo-
cem jsou nejenom přátelské vztahy, ale pře-
devším vytváření vhodného klimatu pro
šíření pokoje a vzájemné důvěry, tolik potřeb-
né pro pozvedání důstojnosti lidského bytí. 

Rev. Jaroslav Kratka, předseda Rady SIS

Hospodářská komora ČR v rámci svého pro-
jektu Informační místa pro podnikatele (InMP)
připravila nový produkt, který by měl pomoci
podnikatelům v rozvoji jejich činnosti. 

Jedná se o možnost využití elektronických
aukcí přímo v kontaktních kancelářích pro-
jektu, kterých je na území ČR téměř osm de-
sítek. Od 1. října budou mít klienti projektu
InMP možnost využít tento nový systém,
případně se podívat, jak v praxi elektronická
aukce probíhá. 

V praxi bude elektronická aukce probíhat
tak, že si zadavatel, například lakýrník, který
chce změnit dodavatele, nebo jen získat lepší
cenu materiálu, popř. lepší dodavatelské pod-
mínky u stávajících dodavatelů, definuje zboží,
které poptává a určí v rámci systému veškerá
kritéria, která chce, aby potenciální dodavatelé
dodrželi. Doporučí také, koho v rámci aukce
oslovit. Těmto vybraným subjektům systém za-
šle výzvu, na kterou mají po následujících 48

hodin možnost zareagovat a zapojit se do auk-
ce. Ta proběhne přibližně tři dny po přihlášení
oslovených subjektů. Celá aukce od zadání
vstupních informací od odběratele trvá maxi-
málně týden. Ze zkušenosti víme, že průměrná
finanční úspora se pohybuje mezi 10–15 %.
Systém je primárně určen malým a středně vel-
kým firmám, využít jej ale mohou i živnostní-
ci, či naopak firmy velké, zvýhodněny jsou
členské firmy hospodářské komory.

Firmy, jako zadavatelé, se nemusí nic učit
a ani z hlediska vybavení  nejsou na ně klade-
ny žádné nároky. Prostě jen přijdou se svým
požadavkem na kontaktní místo Hospodářské
komory – Informační místo pro podnikatele.
Výsledkem aukce je setříděný seznam dodava-
telů podle předem definovaných kritérií se zá-
vaznými cenami poptávaného zboží.

Bližší informace Vám podá InMP – MěÚ
Slavkov u Brna, Palackého nám. 64, tel. 544
121 180, e-mail: imp@meuslavkov.cz. JK

Regionální místa projektu InMP nabízí podnikatelům
možnost využít elektronické aukce

Co způsobili holubi
v našem městě

Škody páchané na sta-
vebních objektech zdivo-
čelými holuby se stále více
týkají i našeho města. Hej-
no, které se vyskytuje
v centru města se neustále
početně rozšiřuje a v sou-
časné době čítá kolem pěti set holubů.Toto ne-
zanedbatelné množství se soustřeďuje přede-
vším na střechách kostela, ZŠ Komenského,
zámku, synagogy a v poslední době i na poště,
radnici a integrované škole. Na těchto objek-
tech páchá nevyčíslitelné materiální škody. Na
střeše kostela na nové krytině Bramac již roste
mech, nově restaurovaný portál je znečištěn
trusem. Na ZŠ Komenského bylo nutné, díky
existenci holubů, vyměnit  proděravělé měděné
klempířské prvky z roku 1992 a zhlaví nosných
prvků krovu střechy. Na synagoze jsou trusem
ucpány trubné svody, na zámku vikýře. Tento
stále se zhoršující stav je nutné okamžitě řešit,
a to i s ohledem na velké riziko přenosu chorob
na lidský organismus (ptačí chřipka, encefaliti-
da, borelióza atd.) H.L.

Rev. Jaroslav Kratka při projevu

SIS: Obecenstvo v sále
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V předvečer Dne české stát-
nosti 27. září byly v Historic-
kém sále zámku slavnostně
předány Ceny Jihomoravského
kraje. Ocenění letos získali tito
laureáti: MUDr. Karel Kašpá-
rek (osobnost, jejíž život a jed-
nání výrazným způsobem re-
prezentuje Jihomoravský kraj
a přispívá k jeho věhlasu a dob-
rému jménu), Zdeněk Pololá-
ník (hudba), Šimon Ryšavý
(literatura), Josef Zimovčák
(sport) a sedmiletý Martin Vo-
borný (hrdinský čin), který byl
vyznamenán za to, že zachránil
svému spolužákovi život. HM

Ceny Jihomoravského kraje předány na zámku 

V rámci 200. výročí bitvy u Slavkova při-
pravilo historické muzeum cyklus přednášek,
které  populární  formou  seznamují  s udá-
lostmi počátku 19. století, a to prakticky ve
všech oblastech. Po velmi úspěšné přednášce
„Medicína v období napoleonských válek“ se
12. října 2005 uskutečnila další přednáška
prof. PhDr. Dušana Uhlíře, CSc. s tématem
„Válka III. koalice a Slavkov“. 

Ta seznámila posluchače především s udá-
lostmi, které se odehrávaly po celé Evropě
a předcházely bitvě u Slavkova. Posluchačům

Dne 15. září 2005 se Parlament ČR usnesl
na novele zákona o občanských průkazech,
která řeší výměny občanských průkazů pro
občany narozené před 1. lednem 1936. Tito
občasné nemusí měnit občanský průkaz za
nový typ, pokud v něm není doba ukončení
platnosti vyznačena konkrétním datem. V ob-
čanském průkaze dále musí být platný stav
a označení „občan České republiky“, po-
kud tyto údaje občanský průkaz neobsa-
huje je neplatný. 

Dále upozorňujeme, že ode dne 1. ledna
2006 lze „k opuštění území k cestě do států
Evropské unie jako cestovní doklad použít
i občanský průkaz se strojově čitelnými
údaji, pokud nemá oddělenou vyznačenou
část“. Z uvedeného vyplývá, že od 1. ledna
2006 již nelze k cestám používat občanské

průkazy typu identifikační karty bez strojově
čitelných údajů (růžové). Mohou také vznik-
nout problémy při společném cestování dětí
zapsaných v občanském průkazu rodičů, po-
kud tyto děti nebudou mít vlastní cestovní do-
klad. Dítě zapsané v občanském průkaze rodi-
če neprokáže státní občanství, neboť do
občanského průkazu se zapisují i děti-cizinci. 

Ministerstvo vnitra ČR proto nedoporu-
čuje cestování dětí zapsaných v občanském
průkazu rodičů bez vlastního cestovního
dokladu.

Další informace získáte na tel. 544121138 –
pí Blanka Slezáčková – občanské průkazy,
tel. 544 121 139 – pí Ivana Kludáková – ce-
stovní doklady.

Bc. Hana Řezáčová,
vedoucí odboru vnitřních věcí

byl rovněž přiblížen systém pochodů a takti-
ky jednotlivých armád.

Další přednáška na téma
„Strategie bitvy u Slavkova“,

o které bude hovořit přední odborník na
tuto problematiku – plk. v zál. PhDr. Old-
řich Rampula, se uskuteční v úterý 22. li-
stopadu 2005 v 17.00 hod. v Rubensově
sále zámku ve Slavkově u Brna.

Všechny zájemce srdečně zvou
pracovníci muzea.

Upozornění: výměna občanských průkazů

Přednášky v Historickém muzeu ve Slavkově u Brna

Přednášející prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc.
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Dne 29. září 2005 se uskutečnilo setkání s ob-
čany k veřejné diskusi  zavedení 3. etapy inte-
grovaného dopravního systému, který začne pla-
tit ve Slavkově u Brna a dalších obcích našeho
regionu od 11. 12. 2005. IDS provozuje společ-
nost KORDIS JMK, spol. s r.o., kterou založil
Krajský úřad Jihomoravského kraje a Město
Brno. Za tuto společnost se setkání zúčastnili
Ing. Jaromír Holec, ředitel společnosti a Ing. Jiří
Horský, vedoucí dopravního oddělení. Město
Slavkov u Brna na setkání s občany reprezento-
vali starosta města Mgr. Petr Kostík a místosta-
rosta  Ing. Ivan Charvát. Dopravce na této akci
zastupovali představitelé a.s. VYDOS-BUS
Ing. Josef Vágner, ředitel společnosti a náměstek
pro osobní dopravu Ing. Igor Čeki. Setkání bylo
přítomno asi padesát občanů, kteří dali jasně na-
jevo, že o nový systém dopravy je ve městě
opravdu zájem. V čem vlastně IDS představuje
změnu proti stávajícím způsobům dopravy?
V systému IDS JMK je možné s jedinou jízden-
kou cestovat všemi tramvajovými, trolejbusový-

Integrovaný dopravní systém – setkání s občany
mi a do systému zahrnutými autobusovými lin-
kami včetně osobních a spěšných vlaků na
všech  zaintegrovaných úsecích tratí Českých
drah. Cestující si zakoupí nebo označí jízdenku
pouze při zahájení cesty a v rámci její platnosti
pak může mezi všemi dopravními prostředky li-
bovolně přestupovat bez dalšího placení (pro
občany Slavkova u Brna při cestě do Brna je to
120 minut). Pravidelně cestující ocení možnost
pořídit si předplatní jízdenku a tím jim odpadne
každodenní přepočítávání drobných, ale navíc
ušetří až třicet procent jízdného. IDS JMK při-
náší do veřejné dopravy pravidelnost. Většina
spojů odjíždí ve snadno zapamatovatelných tak-
tech. Proti minulosti dochází k posílení dopravy
zejména ve večerních hodinách a o víkendech.
Jízdní řády jsou tvořeny tak, aby na sebe linky
vzájemně navazovaly. Pokud je to v jízdním
řádu vyznačeno, řidiči mají povinnost vzájemně
na přípoje vyčkat a nechat přestoupit cestující.
Program setkání s občany se odehrál mezi 19.00
hod do 21.30 hod. a z bohaté diskuse, kde byly

připomínky  hlavně k ceně jízdného ze Slavko-
va u Brna do Brna ze současných 20,- až 26,- Kč
na 29,-Kč (v ceně je ovšem zahrnuta možnost
využít městské dopravy po městě Brně po dobu
platnosti jízdenky) vyplynul požadavek, aby od-
jezd prvního  ranního spoje na Brno byl posunut
na 4.30 hodin a odjezd posledního spoje z Brna
na 22.45 hodin a aby některé spoje, které budou
začínat a končit ve Slavkově u Brna, rovněž obs-
luhovaly zastávky u polikliniky  a na Bučovické
ulici. Kritické připomínky byly vzneseny k pro-
dloužení jízdní doby do Brna z důvodu vedení
linky přes Holubice o cca  5 minut.

Příští setkání s občany k integrované dopravě
se uskuteční před zahájením platnosti jízdních
řádů v prosinci.

Návrhy jízdních řádů jsou zveřejněny v infor-
mačních skříňkách města. Jakmile budou zpra-
covány definitivní jízdní řády budou občané in-
formováni stejným způsobem.

Městský úřad Slavkov u Brna
odbor dopravy a SH

Mimořádná
inzertní příloha 

připravuje pro vydání JIŽNÍ MORAVY mimořádnou inzertní přílohu 
u příležitosti dvoustého výročí bitvy u Slavkova

Uzávěrka objednávek 16. listopadu 2005
Datum vydání 26. listopadu 2005

Kontakt: Vladimíra Wunschová,
tel.: 516 202 324, 602 658 930, e-mail: vladimira.wunschova@mafra.cz

Slavkov 
u Brna

Z činnosti Paprsku
Asociace „PAPRSEK“ již několik let pořádá

sbírky ve prospěch akcí, pořádaných pro zdravot-
ně postižené děti – členy klubu. Sbírkové poklad-
ničky jsou umístěny v muzeu zámku v Bučovi-
cích, na zámku ve Slavkově, v prodejně Adex na
Hybešově ulici, v knihovně Karla Dvořáčka, na
prodejně Julius Meinl nyní Albert a na vyškov-
ských trzích, které pořádá Aeroklub Vyškov. Jed-
nou ročně mívá klub pokladničku pod vánočním
stromem na Masarykově náměstí ve Vyškově.

V posledním týdnu byly pokladničky vybrá-
ny a sbírky pozastaveny. Důvodem je ukončení
tříletého období, které je platné na základě
„oznámení o uspořádání sbírky“, podané na
Krajský úřad Jihomoravského kraje. Po vyúčto-
vání a schválení KÚ JmK bude znovu oznámení
o uspořádání sbírky podáno na  kraj a sbírkové
pokladničky budou opět otevřeny.

Uvádíme částky, které se z pokladniček v le-
tošním roce vybraly:
Muzeum Bučovice 773 Kč
Zámek Slavkov 2 439 Kč
Adex Vyškov 1 449 Kč
Julius Meinl Vyškov 2 186 Kč
Letiště Vyškov 573,50 Kč
Knihovna KD 17 Kč*
*připomínáme, že byla 8. března ukradena…

Celkem vybráno: 7 437,50 Kč
Chtěla bych prostřednictvím ROVNOSTI

mnohokrát poděkovat všem dobrým lidem, kteří
přispěli finanční prostředky do zmíněných po-
kladniček. Naše organizace se stará o ty nejmenší
bytosti – děti, které si sami své problémy nevy-
braly. Snažíme se alespoň MY, členové Asociace
„PAPRSEK“ usnadnit jejich strastiplnou pouť ži-
votem a dopřát jim prožít hezké dětství. Bez fi-
nančních darů bychom stěží mohli dětem dát to,
co jim prozatím nabídnout a dát můžeme.

Jaroslava Bednářová
předsedkyně Asociace „PAPRSEK“

Uvádíme akce, které se do konce roku pro
zdravotně postižené děti již připravují…
16. října 2005 „Výlet na kolech“
…říjen „…rozloučení s podzimem“
5. listopadu 2005„Mrštná rybka“
2. prosince 2005 „Mikulášská besídka“
…prosinec návštěva divadla
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Oddíl Tûlocv. Tyr‰ova Komenského IS· Vedoucí

Volejbal Ïáci Po 17.30–18.30 M. Florián

ât 18–19.30

Volejbal juniorky Pá 18–19.30 PÛãková

Volejbal pfiípravka Út 17–18 M. Florián

Stolní tenis Po, ât 17–19 Z. Hejdu‰ek

Nohejbal Ne 11–13 M. Valníãek

Kulturistika Svoboda, posilovna

Triatlon L. Sekerka

Badminton V. Eliá‰

V‰estrannost Ïeny Po, ât 18.30–19.30 L. Krahulová

Zdravotní Ïeny Po, ât 18.30–20.30 L. Krahulová

V‰estrannost muÏi St 20–21 R. Martínek

So 19–20

Rekreaãní Út 18–19.30

Kondiãka Ïeny Út, Pá 19.30–21 Kostíková, Chudárková

Tenis Tenisová hala kontakt na rezerv. 605 161 799 M. Îemla

Basketbal P. Brulík

Pfiehled aktivit TJ Sokol Slavkov ve ‰k. roce 2005/2006

Zveme nové členy do našich řad. Výbor TJ Sokola Slavkov u Brna

V pátek 23. září se v kavárně zámku a přileh-
lých prostorách uskutečnila vernisáž obrazů ma-
líře Jaroslava Zděnka. Jeho dráha malíře začala
v r. 1992, kdy v Londýně pracoval pro popovou
hvězdu Eltona Johna. Po studiích na několika vý-
tvarných školách v Londýně vystavoval rovněž
ve Francii, kde se živil výtvarným uměním tak
jako několik českých výtvarníků před ním, počí-
naje Muchou a konče Šímou. Poslední rok střída-
vě pobývá a vystavuje i v Brně.

Díla Jaroslava Zděnka byla s velkým úspě-

Igor Arda‰ev – koncert
v rámci Vzpomínkov˘ch akcí 

Igor Ardašev patří jed-
noznačně k nejvýrazněj-
ším osobnostem evrop-
ských klavíristů. Jako
rodák z Brna pianisticky
zrál u Inessy Janíčkové
na brněnské konzervatoři
i Janáčkově akademii
múzických umění a své
vzdělání si rozšířil mj. na
mistrovských kurzech u Paula Badury-Skody
a Rudolfa Serkina. Na své mladistvé soutěžní
úspěchy (zvl. na Smetanovské soutěži a Con-
certinu Praga) navázal překvapivě brzy jednak
pozoruhodnou 5. cenou z velenáročné moskev-
ské soutěže P. I. Čajkovského, jednak titulem
laureáta Mezinárodní soutěže Pražského jara
a obzvlášť skvěle si v tomto směru počínal
i v první půli 90. let, kdy si postupně přivezl 1.
cenu ze soutěže M. Callasové v Aténách, titul
laureáta ze soutěže královny Alžběty v Bruselu,
1. cenu ze soutěže Belgického rozhlasu a tele-
vize a laureátský titul z mezinárodního klání
Marguerity Longové a Jacquese Thibauda
v Paříži. Dnes má za sebou imponující počet
úspěšných recitálů i koncertních vystoupení
(Evropa, Amerika i Japonsko) a řadu znameni-
tých nahrávek. K těm nejzajímavějším patří
vedle počinů sólistických (Čajkovskij, Liszt,
Beethoven, Dvořák, Ježek, Janáček, Martinů
atd.) také snímek čtyřruční verze Janáčkovy
předehry Žárlivost realizovaný ve spolupráci
s Rudolfem Firkušným a komplet čtyřruční ver-
ze Dvořákových Slovanských tanců nahraný
s Renatou Ardaševovou. 

Koncert Igora Ardaševa se uskuteční na
zámku 2. prosince v 17 hod. Program je
sestavený ze skladeb francouzských, ra-
kouských a ruských skladatelů. 

Vstupenky v ceně 150 Kč můžete zakou-
pit v předprodeji v Informačním centru (na
místě budou k dostání za 180 Kč) 

chem vystavována v mnoha pařížských galeriích,
restauracích a sponzorských firmách. Obrazy lze
najít v soukromých sbírkách v mnoha státech
světa, přičemž nejvíce rozšířené jsou ve Francii,
kde jsou v majetku i několika firem a galerií. Ne-
malé množství jeho děl bylo také prodáno v rám-
ci dobročinných či charitativních akcí.

Originální technika malování Jaroslava Zděn-
ka spojuje suchý pastel se zlatou nebo stříbrnou
akrylovou metalízou. Inspirací pro jeho kresby je
především cestování spojené s poznáváním exo-
tických krajin a cizích kultur. „Umění je cesta bez
hranic. Jsem uchvácen poznáváním nových tváří
a výsledek často dobrodružné cesty do duše
potkaného člověka je tou nejsilnější inspirací pro
mou práci.“ Prodejní výstava jeho obrazů potrvá
do 10. prosince letošního roku.

Mgr. Jiří Blažek
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Vernisáž malíře Jaroslava Zděnka

Velký obraz – tvář
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V osmém čísle Slavkovského zpravodaje
vydalo Historické muzeum výzvu k zaslání
fotografií z Napoleonských dnů. Do uzávěrky
tohoto čísla nám přišli pouze dvě fotografie.
Oba autoři – Pavel Dambořický z Brna a Jana
Gottvaldová ze Slavkova – získávají od His-

HISTORICKÉ MUZEUM
VE SLAVKOVĚ U BRNA

Zkoumáním zbytků středověkého základo-
vého zdiva bylo zjištěno, že komenda řádu ně-
meckých rytířů, kteří kromě duchovní správy
zabezpečovali hospodářskou prosperitu řádo-
vého domu, stávala od počátku 13. století sku-
tečně na místě dnešního zámku a že její hlavní
palác měl v půdoryse rozměry cca 13 x 26 m.
Řád si ve Slavkově vybudoval sídlo dobře
opevněné – stavbu na obdélném půdorysu

FotosoutûÏ z Napoleonsk˘ch dnÛ 2005
torického muzea rodinnou vstupenku na pro-
sincové Vzpomínkové akce ve Slavkově
u Brna. Děkujeme oběma za účast a přejeme
jim další pěkné záběry.

Mgr. Jiří Blažek
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

s nádvořím obestavěném ze čtyř stran budova-
mi o dvou poschodích. První patro gotických
řádových domů bylo určeno pro rytíře a na-
cházelo se v něm např. dormitorium (společná
ložnice), kapitulní (poradní) síň, remter (spo-
lečenská místnost) a refektorium (jídelna). Ce-
lým patrem procházela klenutá galerie (obdo-
ba křížové chodby). Součástí komendy byla
také světnice představeného, hostinské pokoje

a patrně i kaple a řádová nemocnice.
Přízemní prostory tvořila kuchyně,
dále komory, zásobárny a místnosti
pro služebné bratry. Druhé patro
sloužilo jako špýchar na obilí.
V rohu komendy stála mohutná věž,
další věž střežila vstupní bránu. Vše
bylo opevněno zdí a obklopeno pří-
kopem. Hospodářské budovy formo-
valy samostatné předhradí a byly
rovněž opevněny.

Návštěvníci sestoupí po samonos-
ném schodišti do pozdější zámecké
kuchyně s topeništěm a pecemi, kte-
rá v období baroka nahradila původ-
ní kuchyni nacházející se pod dneš-
ním západním křídlem. Seznámí se
tedy s konkrétními doklady o ně-
kdejší hospodářské funkci podzem-
ních prostor. 

Mimo čtyřech pecí se na zámku
nachází také lázeň z počátku 18. st.
a 6 m hluboká cisterna na dešťovou
vodu, dále byla objevena výtahová
šachta, kterou se uvařená strava vy-
tahovala do 1. patra do blízkosti re-
prezentační jídelny.

Nově zpřístupněné podzemí zámku ve Slavkově u Brna
Jen málo návštěvníků slavkovského zámku ví (pomineme – li přímo obyvatele Slav-

kova), že se pod samotnou zámeckou budovou nachází dvě patra podzemních prostor,
sklepů, chodeb a schodišť, která v některých místech ukrývají základy starších objektů
– komendy řádu německých rytířů, renesančního zámku ze 16. století a hospodářského
zázemí barokního zámku. Zámecké podzemí bude od začátku prosince 2005 (1. – 4. 12.
a 10. – 11. 12.) a později od příští sezony 2006 nově zpřístupněny pro veřejnost.

Další části hospodářského zázemí zámku
sloužily původně ke skladování zemědělských
plodin z vlastní produkce velkostatku, urče-
ných převážně pro potřeby panstva. Do po-
zemkového majetku Kouniců totiž patřilo na
Slavkovsku kolem 3400 ha polí, luk, lesů
a rybníků. Vzhledem ke stabilní roční teplotě
je možné, že tyto prostory sloužily také k ulo-
žení sudů s pivem a vínem. 

Stelivo a krmivo pro koně ustájené v konír-
nách uzavírajících čestný dvůr se dopravovalo
z podzemí na nádvoří žebřinovými vozy. 

Prohlídka zámeckého podzemí tedy se-
známí veřejnost jednak s historií starších
staveb, které předcházely současnému zám-
ku a především s hospodářsko-provozním
zázemím zámku včetně jeho personálu, jed-
nak v náznakové expozici představí nejvý-
znamnější historické osobnosti a historické
události spjaté jak se zámkem, tak s měs-
tem. V další řadě přiblíží činnost městských
cechů a jejich řemeslníků. 

Nezanedbatelnou součástí bude také ex-
pozice replik mučicích nástrojů nebo vý-
stavka uměleckých kamenných artefaktů
dokumentujících stavební vývoj zámku
i města, např. fragmenty pilířů a pylonů bran
a vstupů do zámku, kamenné prvky s erby ma-
jitelů zámku apod. 

V druhé části podzemních prostor se ve
výše uvedených termínech uskuteční ad-
ventní floristická výstava, která porovná
práce profesionální s prácemi dětských vý-
tvarníků. V závěru se představí dr. Jiří Do-
lina z Brna, který se zabývá převážně
abstraktními dřevěnými plastikami s napo-
leonskou tematikou a v neposlední řadě
také slavkovská ZUŠ, jejíž žáci odprezentu-
jí své plakátové výtvory rovněž s napoleon-
skou tematikou.

Mgr. Petr Lukas
Historické muzeum ve Slavkově u Brna



10/2005 SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU 9

Program nabízí nejen dvoudenní aktivi-
ty na náměstí, ale zahrnuje i zcela nové
prohlídkové trasy, virtuální bitvu u Slav-
kova, zapojení místních škol, spolků, círk-
ví aj.

Přinášíme vám souhrn toho nejzajímavěj-
šího, co čeká návštěvníky Slavkova u Brna ve
dnech, kdy si připomínáme 200. výročí bitvy
u Slavkova. V příštím čísle obdržíte podrobný
program s časy, cenami, informacemi o do-
pravě, parkování apod. 

PROGRAMOVÁ ČÁST:
Náměstí
Prakticky po celou sobotu 3. 12. v časo-

vých blocích (10.00 – 12.00; 13.00 – 15.00;
16.00 – 19.00 h) se bude na Palackého  ná-
městí odehrávat na tribuně pestrý program
sestávající z pěveckých, hudebních, taneč-
ních a divadelních (dramatických) výstu-
pů, který vyvrcholí mezi 20.00 a 21.00 hod.
historicky laděným komponovaným pořa-
dem zakončeným ohňostrojem. 

Také v neděli 4. 12. se na velkém pódiu na
náměstí představí další účinkující složení pře-
vážně z regionálních folklorních souborů.

Po oba víkendové dny se na náměstí a na
přilehlé Husově ulici uskuteční řemeslný
jarmark, doplněný na nádvoří zámku ukáz-
kami tradičních řemesel a dále na parkova-
cí ploše na ulici B. Němcové pak další stán-
kový prodej.

Park
V blízkosti dolního zahradního bazénu

bude mít po celý den (bude upřesněn) své
stanoviště Vojenská akademie Vyškov,
která předvede ukázky technických prostřed-

ků průzkumu, trenažery protivzdušné obrany,
ukázky výstroje současné armády ČR, ukáz-
ky boje z blízka – obojí s odborným výkla-
dem, pro děti budou připraveny dovednostní
soutěže. 

Chrám Vzkříšení Páně
V sobotu 3. 12. budou po celý den probíhat

modlitby za mír.
V sobotu a v neděli zpřístupní Farní úřad

také kostel sv. Jana Křtitele

Bývalá židovská škola
Výstava o slavkovských Židech bude

otevřena od pátku do neděle, ve shodných ča-
sech bude možné navštívit také židovskou
synagogu. 

Zámek
Historické sály slavkovského zámku bu-

dou přístupné v pátek a v neděli od 9.00 do
18.30 hod. V páteční podvečer (17.00 až
18.00 hodin) přeruší prohlídky zámku kon-
cert špičkového klavírního virtuoza Igora
Ardaševa, který se uskuteční v Historickém
sále. 

Již od čtvrtka 1. 12. budou nově zpřístup-
něny další dvě části zámku – v přízemí se-
verního křídla (na místě dosavadní Galerie
Austerlitz) se premiérově představí multime-
diální provedení bitvy u Slavkova v 3D vir-
tuální realitě (čtvrtek 9.00–18.00, pátek

Milí „slavkováci“, 4. října jste měli možnost
navštívit zcela zdarma prohlídkovou trasu zám-
ku včetně výstavy „Kde byste Napoleona ne-
hledali“. Této nabídky využilo 315 návštěvníků
(včetně žáků slavkovských škol). Pro velký zá-
jem jsme se rozhodli tuto akci zopakovat, ten-
tokrát v něděli 6. 11. 2005. Pokud tento den
přijdete do pokladny zámku, obdržíte (po pro-
kázání se trvalým bydlištěm ve Slavkově
u Brna) vstupenku zdarma. 

Prohlídky budou probíhat od 9.00 do 15.00
vždy v celou hodinu. Kromě prohlídek je pro
všechny zájemce připraven ve 14 hod v salla
terreně křest kalendáře s napoleonskou tema-
tikou fotografa Stanislava Paludy, který bude
uveden vystoupením skupiny historického šer-
mu Štvanci z Kuřimi.

Věřím, že si nenecháte ujít příležitost sezná-
mit se s prohlídkovou trasou (jejíž součástí je
unikátní renesanční gobelín) a s výstavou, kte-
rá je tematicky zaměřená k výročí bitvy u Slav-
kova.  

Přínosná (a věřím, že pro obě strany) byla
i diskuse se zájemci o naši činnost, která od
16.00 (a trvala cca 2,5 hod.) proběhla v salla
terreně zámku. Spolu s kolegy jsem informova-
la o krátkodobých i dlouhodobých plánech ať
už výstav, expozic, tak i dalšího efektivního
využití zámeckých prostor. Bohatá diskuse se
zaměřila především na Napoleonské dny a chy-

stané Vzpomínkové akce, zvýšenou četnost
a pestrost aktivit zámku a také na jeho opravy. 

Své názory nám mohli sdělit i ti, kteří  nav-
štívili zámek v dopoledních hodinách. Z píse-
mných odpovědí vybírám názor paní Marie
Miškolczyové: 

„4. 10. 2005 – Prohlídka zámku byla pouta-
vá, zajímavá. Zámek v péči Městského úřadu je
zcela renovován, což svědčí o dobré péči měs-
ta o kulturní památku minulosti.“ 

„V roce 200. výročí bitvy tří císařů je zámek
ve velmi dobrém sta-
vu. Město Slavkov se
dobře stará o histo-
rickou památku. Prů-
vodkyně paní Fran-
ková byla výborná.
Na akce zde pořáda-
né by mělo chodit
více lidí. Založit spo-
lek obnovy zámku
z místních podnikate-
lů a občanů města.“ 

Chci navázat na
poslední větu –
chystáme už delší
dobu formu aktivní-
ho zapojení všech,
kteří se chtějí na čin-
nosti muzea a zámku

Prohlídky zámku zdarma – vyhodnocení a nová nabídka!

Vzpomínkové akce ve Slavkově u Brna 2.–4. prosince
Třídenní programový blok je koncipován jako připomínka významného mezníku

evropské historie a zároveň jako pietní událost s nástinem poselství do budoucna…

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 14.
listopadu. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl
strany formátu A4. U delších příspěvků se pisatel vystavuje
možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Vaše pří-
spěvky zasílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě. (red)P
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9.00 až 18.30, sobota 9–21 h, neděle
9.00–18.30) a v

podzemí zámku (shodné časy) se návštěv-
níci seznámí jednak s historií starších staveb,
které předcházely současnému zámku (pře-
devším s hospodářsko-provozním zázemím,
ale také  s nejvýznamnějšími osobnostmi
města a zámku a s historickými událostmi,
které se odehrály ve městě Slavkově a jeho
okolí za posledních 600 let). Náznaková ex-
pozice v další řadě přiblíží činnost měst-
ských cechů a jejich řemeslníků. 

Nezanedbatelnou součástí bude také expo-
zice replik mučících nástrojů nebo výstav-
ka kamenných artefaktů dokumentujících
stavební vývoj zámku i města. 

Ve druhé části podzemních prostor se
uskuteční adventní floristická výstava, kte-
rá porovná práce profesionální s prácemi dět-
ských výtvarníků. V závěru se představí
dr. Jiří Dolina z Brna, který se zabývá pře-
vážně dřevěnými plastikami s napoleon-
skou tématikou a v neposlední řadě také
slavkovská ZUŠ, jejíž žáci odprezentují své
plakátové výtvory rovněž s napoleonskou
tematikou.

Samostatnou prohlídkovou trasou budou
doprovodné výstavy k 200. výročí bitvy
u Slavkova (Karikatury, kuriozity a zajíma-
vosti Kde byste Napoleona nehledali, Zbra-
ně, které předcházely napoleonským válkám,
Grafiky a medaile Karla Zemana, Kresby
Karla Tomana, Fotografie z rekonstrukce bit-
vy). Perličkou této „výstavní“ trasy bude dal-
ší z novinek – část zcela nového dioráma
bitvy u Slavkova v Divadelním sále. Otvíra-
cí doba bude shodná s prohlídkami historic-
kých sálů zámku. Prohlídka bude s průvod-
cem. Mgr. Petr Lukas, HM

podílet. Měla by to být oboustranně výhodná
spolupráce, v tuto chvíli však ještě není jasné,
zda se bude jednat o spolek, klub nebo jinou
formu. Samozřejmě budete s předstihem infor-
mováni, tak, abyste měli dostatečný prostor
k vlastním připomínkám a námětům.

Děkuji všem, kteří nabídky prohlídek i dis-
kuse využili (a využijí) a už teď mohu slíbit, že
v příštím roce budeme v těchto speciálních
prohlídkách pro vás  pokračovat.

Mgr. Jana Omar
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Poklady nejen z depozitářů (34)

Nové knihy V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

Pohled na významné stavby Holubic – 30. léta 20. stol. Hoštice – 60. léta 20. stol. (Ze sbírek Historického muzea ve Slavkově u Brna)

Pohlednice (pokračování
HOLUBICE
Obec 5 km na SZ od Slavkova u Brna. Ve 14.

století patřily Holubice do vlastnictví pánů z Vil-
denberka. Roku 1371 je Půta Šacler prodal mark-
raběti Janovi. Na to je držel v zástavě Archléb
z Hrádku. Zástavu vyplatil markrabě Jošt a Holu-
bice věnoval roku 1392 společně  s alodním dvo-
rem - tzn. dvorem v osobním vlastnictví, mlýnem
a vším příslušenstvím, svému hofmistrovi Oldři-
chu Stošovi z Bránic. V 15. a 16. století se jako ma-
jitelé vystřídali např.: Ješek Hruška a jeho „sestře-
nec“ Petr, v roce 1418 jsou Holubice prodány
Klášteru v Dolních Kounicích, 1532 se dostávají
do držení Viléma Prusinovského z Víckova a na
Cimburku. Po roce 1572 obec získal vladyka Ha-
nuš Gedeon Kotvrdovský z Olešničky. Z počátku
v Holubicích sídlil na selském gruntě, posléze si
zde postavil tvrz. Ta stávala poblíž mlýna. Dnes se
okolní pole nazývají „na knížecku“.

Roku 1628 se stali držiteli Holubic Jiří Adam
Falkenhan z Glošku s manželkou. Rok na to pro-
dali tvrz a ves Holubice s poplužním dvorem, ov-
čírnou a mlýnem kardinálu Františkovi z Dietrich-
štejna, poručníku Lva Viléma z Kounic. Ten je
připojil k panství slavkovskému.

Do roku 1795 chodily děti do školy v Pozoři-
cích. Až v roce 1827 byla postavena nová škola pro
Holubice a Kruh v Kuhu, která se postupně rozši-
řovala. K dominantním stavbám Holubic patří ka-
ple sv. Gottharda na návsi – doklad lidového stavi-
telství z konce 18. století, kostel sv. Václava
a pomník padlým ze světových válek.

Významní rodáci:
Josef Grác – po studiích na obchodní akademii

v Brně odešel do Opavy, kde působil jako ředitel
Sezského zemského ústavu pro léčení nervových
chorob. 

Ladislav Hrdlička - hudební skladatel, narodil
se 29.7.1933. Absolvoval Vojenskou hudební školu
v Praze-Karlíně. Stal se koncertním mistrem hous-
lí a klarinetu. Je autorem více než 114 skladeb,
z nichž řada je inspirována jeho rodištěm a Holu-
bicím i věnována: Moravská fanfára, Jarní vyzná-
ní, Valčík z Holubic, Krajinou tichou, Holubická
kaplička, Slavnostní fanfára, Poselství zvonů,
Z Holubic, Píseň domova aj. 

František Doležal - účastník II. odboje na západ-
ní frontě. Narodil se v Holubicích 18. prosince 1917,
po emigraci prošel řadou bojišť druhé světové války,
posléze se trvale usadil ve Velké Británii, kde se ve
svých 24-ti letech oženil. Zůstal trvale v Anglii.

František Florián - kněz a spisovatel, narodil se
v Holubicích 2. 4. 1842. Otec Josef Florián byl rol-
ník, matka Marie, rozená Spáčilová, pocházela

z Křenovic. Od roku 1873 do 1895 působil jako fa-
rář a děkan v Tasově, v letech 1895-1916 ve Vel-
kém Meziříčí. Zemřel 27. 11. 1920 a je pochován
ve Velkém Meziříčí. Vydal knihy: „Před čtyřiceti
lety“ (1889), „Některé právní obyčeje našich před-
ků“ (1890) a „Chrám sv. Petra a Pavla v Tasově“
(1890). Zúčastňoval se intenzivně veřejného živo-
ta. Založil obchodní družstvo „OUL“, působil ve
Sboru dobrovolných hasičů apod.

Historické muzeum ve Slavkově u Brna má ve
svém sbírkovém fondu 4 pohlednice Holubic. Nej-
starší – ještě dopisnice, byla odeslána 3.3.1902.
Představuje pohledy na náves s kaplí Sv. Gottharda
a budovu vlakového nádraží. Další dva pohledy zo-
brazují obec Kruh. Vše je rámováno secesními mo-
tivy Dvě pohlednice z 30. let 20. stol. zobrazují ško-
lu, náves s kaplí sv. Gottharda, kostel sv. Václava,
budovy nádraží a hospodářského dvora. Poslední
pohlednice, odeslaná až v průběhu II. světové války,
ukazuje obdobné motivy významných budov v obci.

HOŠTICE
Zemědělská obec ležící 5 km východně od Vyš-

kova. Název získala od osobního jména Hošt, Ho-

Golobová, Milada: Děvče na zabití - strhující
vyprávění Milady Golobové, navazující na její pr-
votinu „Děti na zabití“, vás vtáhne do příběhu,
který pisatelka prožila na vlastní kůži. Popisuje
svá léta dospívání, jež následovala po létech něš-
ťastného dětství, a která autorce a jejímu bratrovi
přinesla místo radosti jen kruté strádání. 

Burnhamová, Sophy: Poklad Montséguru –
historický román o pronásledování „kacířů“.
K málo známé epoše francouzských dějin, k tra-
gické historii katarů, přivedly americkou spisova-
telku, jak sama uvádí, „nedávná zvěrstva a nábo-
ženské války“, kdy si kladla otázku: „Copak jsme
se vůbec ničemu nenaučili?“

Hoag, Tami: Prach prachu – dvě sebevraždy
v jednom týdnu v jedné rodině, vzbudí u seržanta Ko-
vace podezření, že něco není v pořádku. Spolu s ko-
legyní, která má stejný dojem, se pustí do pátrání. 

Happ, Norbert: Myslivecká péče a lov černé
zvěře – jak je to dávno, kdy spatřit v přírodě divočá-
ka vyvolalo div ne senzaci? Černá zvěř se považo-
vala za skoro exotický druh, který je třeba chránit.
Dnes je situace zcela odlišná. Černá zvěř se vysky-
tuje v České republice v nebývale vysokém počtu,
mnohde způsobuje značné škody, objevují se ohnis-
ka chorob přenášená divokými prasaty. Co s tím? 

Šmíd, Jan: Obrázky z Provence – Šmídovy po-
střehy z Provence jsou svébytným svědectvím

o kraji, který si zamilovalo tolik umělců i turistů.
Budou vyhovovat těm, kteří před impresemi
okouzlených cestovatelů dávají přednost střídmos-
ti a věcnosti. Ale na druhou stranu – psát o Gog-
hovi, Matissovi, Cézannovi, ale také například
o Gérardu Phillipovi či Brigitte Bardotové bez tro-
chy emocí asi nelze. 

Wilsonová, Jacqueline: Holka z popelnice -
v popelnici – tak začal život malé April. Matka ji
tam bez dlouhých cavyků odložila hned po naro-
zení. Teď je jí čtrnáct a je pevně rozhodnutá zjistit
pravdu o své minulosti. Když zaloví v paměti, vy-
bavuje si někoho, komu říkala „mami“ – ale byla
tu ještě spousta jiných žen, které oslovovala stej-
ně, a kromě toho je tu samozřejmě Marion. Kdy-
by si jen dokázala vzpomenout na svou skutečnou
matku – anebo ji dokonce najít…

Nový, Tomáš: Strašidla v nesnázích – nový pří-
běh oblíbené čtveřice - Fifinky, Myšpulína, Bobí-
ka a Pindi, zkrátka Čtyřlístku, které se tentokrát
odehrává kolem strašidelného hradu Bezzubu.

Úplný seznam všech nových knih v městské
knihovně lze pravidelně získávat elektronickou
poštou (e-mailem). V případě zájmu o tuto službu
pište, prosím, na adresu: blazek@zamek-slav-
kov.cz

Těšíme se na vaši návštěvu.
Mgr. Jiří Blažek, MK ve Slavkově u Brna

šek nebo jde o zdrobnělinu Hoch či název byl od-
vozen od hostů – lidí hospodařících na cizí půdě. 

Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1445
a vztahuje se k vysvěcení kostela sv. Jana Křtitele.
Hoštice patřily johanitskému řádu, který sídlil
v Ivanovicích na Hané. Roku 1590 ves získává Jan
Jetřich ze Žerotína. Před rokem 1846 byl panský
dvůr zrušen. Velkým neštěstím byl požár v roce
1817, kdy téměř celé Hoštice lehly popelem. Od
roku 1846 se v obci nachází škola. Poštovní úřad
je v Hošticích již od roku 1899. Dříve dvě samo-
statné obce Hoštice a Heroltice byly v roce 1942
spojeny v jednu s názvem Hoštice-Heroltice.
K pamětihodnostem patří kostel sv. Jana Křtitele,
pozdně gotický, vysvěcený v r. 1445, Boží muka
a smírčí kámen za vsí směrem ke státní silnici.

K významným rodákům Hoštic patří herec
a moderátor Pavel Zedníček, Klement Gottwald
a Konrád Martínek – starosta Hoštic a říšský po-
slanec, který se zasloužil o zřizování českých  škol
ve Vyškově.

Ve sbírkách Historického muzea se nachází
pouze jedna černobílá pohlednice z 60. let 20. sto-
letí. Pohlednice ukazuje náves obce se střechou
kostela skrytého za stromy.

PhDr. Vladimíra Zichová, HM
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Chcete mít přehled o tom, jak vaše děti trá-
ví chvíle volna? Záleží vám na tom, aby v té
době byly v bezpečí, pobavily se, naučily se
novým dovednostem, zažily úspěch a posílily
tak své sebevědomí?

Nabízíme vám možnost přihlásit své potom-
ky do některého z našich školních kroužků,
které vedou zkušení lektoři-pedagogové. A vý-
běr je vskutku pestrý pro žáky 1. i 2. stupně.

Z jazykových lekcí nabízíme angličtinu pro
1.–3. třídu, francouzštinu pro 2. stupeň. Pro
zručné šikuly a šikulky je připravena tvořivá
dílna a keramika. Sportovně zaměřené děti
mohou zvolit country či disko tance, gymna-

Pondělí dne 10. 10. 2005 bylo pro ZŠ Ko-
menského významným dnem. Za účasti hostů
– ministra financí ČR Mgr. Bohuslava Sobot-
ky, krajského zastupitele p. Zdeňka Pavlíka,
představitelů města, zástupců dodavatelů re-
konstrukčních prací: Časlava – stav, AZ tope-
ní Brno, Instala Slavkov, H + A Troskotovice
a vedení ZŠ Komenského byla slavnostně
ukončena další etapa plánovaných stavebních
úprav. V tomto roce došlo k provedení celko-
vé rekonstrukce vodovodní instalace, odpa-
dů,topenářských rozvodů včetně vybudování

Přespolní běh
Dne 6. října se žáci ZŠ Tyršova zúčast-

nili okresního kola přespolního běhu ve
Vyškově. Velký úspěch zaznamenala žáky-
ně 7.A třídy Karolína Durdová, která v sil-
né konkurenci vyhrála kategorii mladších
žákyň. Celkově se děvčata umístila na pá-
tém místě. Starší hoši a dívky obsadili ve
své kategorii shodně šesté místo. Vzhle-
dem k tomu, že se žáci naší školy účastnili
tohoto závodu poprvé, jsou dosažené vý-
sledky výborné.

Děkuji všem žákům za vzornou repre-
zentaci ZŠ Tyršova. Vladimír Soukop

stiku, florbal, sportovní hry, Glitter Stars. Pří-
rodovědný kroužek odhalí zájemcům mnohá
tajemství přírody, šachy vylepší logické myš-
lení a koncentraci.

Pamatujeme i na ty, které učení příliš neba-
ví, ale chtějí se vylepšit. Nabízíme jim hravou
formu češtiny i dyslektickou skupinu. A pro ty,
co se rádi „předvádějí“ na veřejnosti, budou ji-
stě přitažlivé dramatické kroužky.

Smysluplné a bezpečné trávení volného
času je tou nejlepší prevencí před nudou a zá-
vadovým jednáním a chováním, které z nudy
vychází.

Tak co, už jste si vybrali? HaF

DRAKIÁDA
Vysokou účast a příznivé počasí měla oblí-

bená DRAKIÁDA, akce Domu dětí a mláde-
že ve Slavkově u Brna.V sobotu 8. října 2005
se sešlo na střelnici na 190 dětí a rodičů, aby
prožili pěkné podzimní odpoledne. Soutěžilo
se o nejlepšího drakovodiče. Přesto, že nebyl
dostatečný vítr vzlétlo 20 draků (z toho 10
vyrobených). Po rozdání diplomů, cen a slad-
kých odměn si rodiče s dětmi mohli zajít na
bohaté občerstvení a posedět v příjemném
prostředí  nově upraveného areálu společnos-
ti  SLAFPARK , které  zároveň patří naše po-
děkování. DDM Slavkov

Kroužky na ZŠ Komenského

Rekonstrukce ZŠ Komenského
nové kotelny, k výměně vadných prvků střeš-
ní vazby, střešní krytiny a klempířských prv-
ků u staré budovy ZŠ Komenského.Rekon-
strukce byla provedena v rozhodujícím
rozsahu o prázdninách, a proto zahájení nové-
ho školního roku proběhlo bez komplikací.

Vedení školy touto cestou děkuje všem,
kteří se podíleli na uvedené rekonstrukci,kte-
rá je velkým vkladem k tomu, aby celý škol-
ní areál byl k blížícímu se 100. výročí založe-
ní školy v řádném stavu.

Mgr. Eva Hudcová

Václavský jarmark
V sobotu 24. září se v zámeckém parku

uskutečnil již tradiční Václavský jarmark.
red.

Příspěvek při péči o osobu blízkou nebo ji-
nou (dále jen příspěvek) lze přiznat i oso-

bám pobírajícím pouze vdovský nebo vdo-
vecký důchod a nezáleží na jeho výši. Pouze
poživatel plného invalidního důchodu a sta-
robního důchodu
nemá nárok na vý-
platu příspěvku. Ná-
rok by vznikl pouze,
pokud by důchod byl nižší než výše poskyto-
vaného příspěvku. 

Příspěvek může být poskytován v souběhu
s rodičovským příspěvkem, pokud se nejedná
o péči o stejné dítě.

Podmínka celodenní péče se považuje za
splněnou, jde-li o dítě plnící povinnou školní

docházku, včetně pobytu ve školní družině,
školním klubu nebo středisku zájmové čin-
nosti. 

Podmínka je rovněž splněna při vyřizová-
ní osobních záležitostí (dříve bylo nezbyt-

ných osobních záležitostí), péče však musí
být zabezpečena jinou zletilou osobou

Příjem občana, vykonávajícího výděleč-
nou činnost  nebo pracujícího jako osoba sa-
mostatně výdělečně činná, může činit v ka-
lendářním měsíci částku, která nepřesáhne
2,5 násobek částky na osobní potřeby občana

stanovenou zákonem o životním minimu,
která je nyní stanovena zákonem ve výši
2360 Kč.

Sociálně potřebnému občanu, pečujícímu
o blízkou nebo jinou osobu se do příjmu za-

počítává pouze polovi-
na vyplaceného přís-
pěvku.

Došlo také ke zvýše-
ní částek vyplácených pečujícím osobám,
a to z 1,6násobku na 2,25násobek částky na
osobní potřeby při péči o 1 osobu a ze
2,75násobku na 3,85násobek této částky při
péči o 2 osoby.

Odbor sociálních věcí
Městského úřadu Slavkov u Brna

Pfiíspûvek pfii péãi o blízkou nebo jinou osobu od 1. 10. 2005
po novelizaci zákona 100/88 Sb., o sociálním zabezpeãení, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

Zprávy ze Z· Tyr‰ova
www.zsslavkov.cz

Informace ze Základní ‰koly Komenského námûstí
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Křesťanské „Krédo“ vrcholí vyznáním
víry ve vzkříšení mrtvých na konci časů a ve
věčný život. Křesťané pevně věří a doufají, že
jako Kristus opravdu vstal z mrtvých a žije
navěky, tak také spravedliví po své smrti bu-
dou žít navěky se vzkříšeným Kristem. Víra
ve vzkříšení z mrtvých a život věčný je pod-
statným prvkem křesťanské víry už od jejích
počátků. Křesťanský spisovatel Tertulián (asi
155–230) píše v jednom ze svých spisů: „Pře-
svědčení křesťanů je vzkříšení z mrtvých; tím,
že v ně věříme, jsme křesťané“. Víra ve vzkří-
šení z mrtvých a život věčný je nosným prv-
kem dvou svátků, které křesťané slaví na za-
čátku listopadu. Jsou jimi Slavnost všech
svatých (1. 11.) a Vzpomínka na všechny věr-
né zemřelé (2. 11.).

Slavnost všech svatých má prastaré ko-
řeny. Nejstarší doklad poskytuje Jan Zlato-
ústý, který uvádí, že v Antiochii v Sýrii se sla-
vil „Den Páně všech svatých“ již ve 4. století
a to osmý den (tj. v neděli) po Letnicích. Ve
východní církvi se tento svátek slaví takto až
do dnešní doby. Na Západě má Slavnost
všech svatých své počátky v historické udá-
losti zasvěcení římského Pantheonu (původně
pohanského chrámu všech olympských bohů)
Panně Marii a všem svatým mučedníkům dne
13. května 609. Jedním z hlavních šiřitelů této
slavnosti byl Alkuin, učitel Karla Velikého
(748–814). Tento svátek se nejprve slavil v Ir-
sku a Anglii. Slavnost všech svatých se však
brzy rozšířila. Od 9. století se začala pravi-
delně slavit v Římě a byl pro ni stanoven den
1. listopadu, kdy u Keltů začínal nový rok.
O Slavnosti všech svatých je pamatováno ne-
jen na všechny svaté mučedníky, ale i na
všechny ostatní svaté včetně těch, o jejichž
svatosti nikdo jiný neví než Bůh. Jedná se
o slavnost těch, kteří se nachází v nebi ve spo-
lečenství s Bohem, tj. ve stavu svrchovaného
a úplného štěstí. Toto tajemné společenství
s Bohem přesahuje veškeré lidské chápání,

jak nám to dosvědčuje Písmo svaté: „Co oko
nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk ni-
kdy ani nepomyslil, to všechno Bůh připravil
těm, kdo ho milují“ (1 Kor 2,9). 

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
se slaví den po Slavnosti všech svatých. Lidé
odjakživa vzpomínají na své drahé zesnulé.
Vzpomínka na zesnulé je rovněž součástí
každé mše svaté. Nejstarší křesťanské modlit-
by za zemřelé pochází již ze 2. století. V 7.
století nařídil Isidor ze Sevilly svým mni-
chům, aby den po Letnicích slavili mši svatou
za zemřelé. Tento zvyk převzaly další klášte-
ry. Opat Odilo z Cluny zavedl v roce 998 sla-
vení dne „Dušiček“, tj. Vzpomínky na všech-
ny věrné zemřelé a stanovil pro tento svátek
den 2. listopadu. Vzpomínka na všechny věr-
né zemřelé tak byla přiřazena ke slavnosti
Všech svatých. 

Lidé v tyto dny častěji než kdy jindy nav-
štěvují hřbitovy, kde se modlí u hrobů za své
zemřelé. Pro tyto slavnostní dny jsou hroby
upravovány, zdobeny zelenými věnci a květi-
nami a jsou na nich zapalovány svíčky. Tímto
způsobem lidé nejen projevují svou úctu ke
svým drahým zesnulým, ale rovněž vyjadřují
svou víru ve vzkříšení z mrtvých a život věč-
ný. Věnce jsou totiž znamením vítězství nad
smrtí a zapálené svíčky symbolem věčného
života. 

Přeji nám všem, aby tyto dva sváteční
dny na začátku listopadu se nám staly nejen
možností ke vzpomínce na naše drahé zesnu-
lé, ale aby nás též přivedly blíže k TOMU,
který je naším stvořitelem, zdrojem veškeré-
ho života a dárcem pravého štěstí.

Za římskokatolickou farnost ve Slavkově
u Brna P. ThDr. Petr Mareček, farní vikář.

Zveme vás k modlitbám za zemřelé v kostele
na Špitálce ve středu 2. listopadu při mši
svaté v 18 h a po jejím skončení k modlitbě
na hřbitově.

Sváteční dny na začátku listopadu Program fiímskokatolické farnosti:
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele:

neděle v 8.00 a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba
pro děti, čtvrtek v 7.00, pátek v 18.00, sobota
v 7.30 h.

Svátost smíření, neděle 30. 10. farní kostel
17.00–18.00 (3 kněží).

Slavnost Všech svatých, úterý 1. 11. mše sv.
v 18.00 farní kostel (svátost smíření od 17.00).

MŠE SV. ZA ZEMŘELÉ V KOSTELE SV.
JANA KŘTITELE NA ŠPITÁLCE: 

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, stře-
da 2. 11. v 18.00, mše sv. v kostele na Špitálce,
po mši sv. průvod s modlitbou za zemřelé na
hřbitově.

Další mše svaté za zemřelé: ve čtvrtek 3. 11.
v 17.00, v pátek 4. 11. v 18.00, v sobotu 5. 11.
v 7.30 (6.30 modlitba 1. soboty),  v pondělí 7. 11.
v 18.00, v úterý 8. 11. v 18.00. Plnomocné od-
pustky za zemřelé lze získat od 1.–8. 11. za spl-
nění podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlit-
ba za zemřelé na hřbitově).

Přednáška „Jak se v rodině navzájem do-
mluvit“, Ing. Vít Janků, čtvrtek 3.11. v 18.00 ZŠ
Tyršova.

Duchovní obnova pro ženy „Důstojnost a po-
volání ženy“, sobota 5. 11., sál školských sester,
Malinovského ul., 9.00–17.00 (přednášky, rozho-
vory, adorace, mše sv.). Vede jáhen Ladislav Kinc. 

Farní divadlo „Jak Ondra ke štěstí přišel“
v sobotu 5. 11. v 17.00 h a v neděli 6. 11. v 15.00
h na faře.

Staroslovanská bohoslužba, neděle 6. 11.
v 9.30 na Špitálce, zpívá Moravský cherubínský
sbor. 

Přednáška „Rodina v civilizačních promě-
nách“, PhDr. Josef Zeman, středa 9. 11. v 18.00
ZŠ Tyršova.

Mše sv. v penzionu, čtvrtek 10. 11. v 8.00. 
Setkání mládeže slavkovského děkanátu

„Byli jsme v Kolíně“, sobota 12. 11., sál u škol-
ských sester, Malinovského ul., 15.00–20.00 (svě-
dectví s promítáním, společný program, mše sv.).

Slavnost Ježíše Krista Krále, neděle 20. 11.
mše sv. v 8.00 a 18.00, farní kostel.

Adventní duchovní obnova „Eucharistie
v našem životě“, sobota 26. 11., sál u školských
sester, vede P. Miroslav Suchomel ze Starého
Města. Pro seniory 9.30–12.00 (přednášky, adora-
ce, modlitba). Pro manžele a rodiny s dětmi
14.30–17.30 (modlitba chval, přednáška, skupin-
ky). Během obnovy příležitost ke svátosti smíře-
ní. Hlídání dětí zajištěno. Mše svatá v 17.30 s že-
hnáním adventních věnců pro všechny na závěr.

Církev adventistů s.d. se schází ve Slavko-
vě u Brna k sobotním bohoslužbám, které
probíhají vždy ve dvou částech. V 9.00 hodin
začíná společné studium Božího slova (nyní
list Efezským) a od 10.30 hod. následuje kázá-
ní. V měsíci listopadu Vás zveme na soboty 5.
a 19.11. do domu Církve husitské (CČSH) na
Jiráskově ulici č. 959 (vedle Hasičské zbrojni-
ce). 

Z našeho společného studia: Je tvé tělo
opravdu jen tvé? Lidé často říkají: „Je to můj
život, můžu si s ním dělat, co chci.“ Naše těla
však nejsou kontejnery na odpad. Bible nazna-
čuje zcela jinou myšlenku: „Či snad nevíte, že
vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve
vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte
sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné.
Proto svým tělem oslavujte Boha.“ (1.K 6,19-
20) Důvod, proč pečovat o naše tělo, tedy netk-
ví v prodloužení života ani v získání lepšího
zdraví, ale v poznání, že v něm sídlí Bůh. Ježí-
šův nárok na nás je však větší než jako Vyku-
pitele. Novozákonní pisatelé přiznávají Ježíši
také roli Stvořitele světa: „... v něm bylo stvo-
řeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný
i neviditelný ... a všechno je stvořeno skrze

něho a pro něho...“ (Ko 1,16-17). Představa, že
naše těla jsou místem Božího přebývání, jen
zdůrazňuje, jak důležitý je fyzický rozměr na-
šeho života. Tělo může být zdrojem radosti
i utrpení, v závislosti na našem zacházení
s ním. Hospodin má zájem na tom, aby nám
přinášelo potěšení a radost. Apoštol Pavel
k tomu napsal obecný princip (1 K 10,31): „Ať
tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko
čiňte k slávě Boží.“

Bližší informace na tel.:  544 227 308 (kaza-
tel Roman Mach), www.casd.cz

Z Církve adventistů sedmého dne

Pfiedná‰ky pro vefiejnost v sále 
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 16.15 hod.
6. 11. JeÏí‰ Kristus – laskav˘ vládce Zemû

13. 11. MÛÏete skuteãnû dÛvûfiovat Bibli?
20. 11. Vytváfiejte ‰Èastn˘ rodinn˘ Ïivot
27. 11. Modlitby, které BÛh vysl˘chá
Pfiístupné vefiejnosti, vstup voln˘ – jste srdeãnû zváni.

Pozvánka na kulečník!
Zájemci o klasický bezděrový kulečník si

mohou přijít zahrát do společenské místnosti
Církve čsl.  husitské na Jiráskově ul. č. 959 ve
Slavkově u Brna. Herní hodiny jsou od 1. listo-
padu 2005 v úterý od 15 do 17 hod., ve středu
od 17 do 19 hod. a v sobotu od 16 do 19 hod.

Mládež od 12 do18 let bude hrát za dozoru
dospělých. Dospělí mohou hrát dle rozvrhu ho-
din a písemné objednávky ( do sešitu) v čase,
který jim vyhovuje. Prostředí herny je nekuřác-
ké (možnost kouření je před budovou). Ve stře-
du 16. listopadu od 17. hodiny bude ukázka vol-
né soutěžní hry a některých exhibičních strků.

Účastníci si mohou ověřit a vyzkoušet před-
vedené způsoby volné hry. Zájemci i diváci
jsou srdečně zváni!

Za pořadatele: Ant. Kuchař a M. Vostřel

Va‰e pfiíspûvky posílejte na

info@bmtypo.cz
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Opustili nás
Božena Rudolecká (69) 21. 9.
Radoslav Flajzar (45) 15. 10.
Helena Pitáková (68) 16. 10.

RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Vzpomínka
V říjnu 2005 jsme vzpomněli 3. smutné výročí, kdy nás navždy

opustil můj manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF SVOBODA
ze Slavkova u Brna

Prosíme všechny, kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka, dcera Hana s rodinou, vnuk Josef a snacha s rodinou.

Vzpomínka
Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád, nezapomene.

Dne 17. října 2005 jsme vzpomněli 20 let od úmrtí našeho tatínka
a dědečka, pana

JOSEFA LÁNÍČKA
ze Slavkova u Brna

Za tichou vzpomínku děkují dcera Dana a syn Josef s rodinami.

Vzpomínka
V těchto dnech by se naši rodiče

FRANTIŠEK A ŠTĚPÁNKA HABALOVI

dožili 100 let.

S láskou a úctou vzpomínají
Eva a František, děti s rodinami.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Vzpomínka
Den začíná a končí vzpomínkou na Tebe.

Dne 26. října uplynuly tři smutné roky, kdy nás navždy opustil
náš milovaný syn 

LUKÁŠ MOUDRÝ
2. ledna 2006 by oslavil své 18. narozeniny.

Prosíme, vzpomeňte s námi, děkují rodiče a sestra Kristýna.

Vzpomínka

Odešel náhle, aniž by sbohem dal…

Dne 14. listopadu uplyne rok, kdy nás navždy opustil
náš drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

JAN ŠIKUTA

S láskou a úctou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

�� ANGLICTINA pro všechny stupně pokro-

čilosti, překlad, tlumočení, výuka. Určete si

místo i čas. Mob.: 00420 776 104 511,

e-mail: sedlakova22@seznam.cz.

�� PRODÁM stavební pozemek ve Slavkově,

Zlatá Hora, 950 m2, šíře 20 m, všechny inž.

sítě, cena dohodou. Tel.: 544 227 096 po 19. h

�� KOUPÍM garáž na Zl. Hoře. Tel.: 544 227 377.

�� PRODÁM byt 2+1 v centru po celkové re-

novaci, velká garáž, 2 sklepy, půda. Vyšší

cena. Tel.: 723 954 902, 544 221 362.

�� PROVEDU malířské a natěračské práce

a drobné zednické práce. Mobil: 606 189 879,

tel.: 517 379 732.

�� MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732

236 410, 544 223 504.

�� MOULIN ROUGE BRNO přijme servírky,

společnice, tanečnice a tanečníky. Ubyto-

vání zajištěno. Vysoký výdělek. Tel.: 604

234 234, 608 302 003. brno.moulinrouge.cz

�� VÝROBA OCHRANNÝCH SÍTÍ proti hmyzu

a řetízkových žaluzií za nízké ceny dle vašich

rozměrů. Slevy montérům. Tel.: 607 522 744.

�� KOUPÍM MENŠÍ RD ve Slavkově i pro

rekonstrukci. Ideálně velikost 3+1, dvorek

nebo menší zahrádka, dobré parkování.

Tel.: 603 459 837 nebo lenakra@seznam.cz.

INZERCE

Barevný týdenní stolní kalendář

SLAVKOV U BRNA
přijde do prodeje
v sobotu 5. listopadu
Kalendář obsahuje fotografie Slavkova

v průběhu roku, přehledný kalendář na příš-

tí rok, podrobný pracovní kalendář, státní

svátky a především významné akce pořáda-

né ve Slavkově v příštím roce vyznačené

přímo v příslušných dnech. Vhodný dárek

firem pro své obchodní partnery.

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři na
ul. Hradební 1441 od 8 do 17 hodin. Cena za zveřejnění je 60 Kč.

Pfiíspûvky do zpravodaje posílejte na

info@bmtypo.cz

Fotbal v listopadu
V posledním „fotbalovém“ měsíci hrají svá

mistrovská utkání už jen dorostenci a „A“
mužstvo, a to na soupeřových hřištích.
I.A tř. JmKFS
Ne 6. 11. FC Bučovice–SK Slavkov, začátek
ve 13.30 hod.
Ne 13. 11. FC Dubňany–SK Slavkov, začátek
ve 13.30 hod.
I. tř. dorostu JmKFS
Ne 6. 11. FC Bučovice–SK Slavkov, začátek
v 11.15 hod.

Podzimní sezona bude ukončena připravo-
vaným večírkem koncem listopadu. Zimní
příprava všech mužstev proběhne jak v tělo-
cvičnách, tak i v terénu a na náhradním hřišti
od prosince do března. Předpokládané zaháje-
ní jarní sezony – konec března 2006.

VV SK Slavkov u Brna děkuje všem spon-
zorům, kteří přispívají na naši činnost i příz-
nivcům za jejich věrnost a povzbuzování.
Těšíme se na shledanou v příštím roce
v ochozech stadionu! rs
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Po delší odmlce píši několik řádků o udá-
lostech a činnosti naší organizace. V postatě
se toho moc neudálo. Kromě jarního zahájení
motosezony se nic neuskutečnilo.

V dubnu definitivně skončila snaha o zno-
vuobnovení největší motoristické tradice ve
Slavkově, a to silničních závodů motocyklů.
Na pozvání a schválení navrhované tratě při-
jeli nejvyšší představitelé silničního sportu
v ČR p. Václav Janek se svým zástupcem
p. Mgr. Matulou. Za jezdce se dostavil p. Mi-
lan Šobáň, dlouholetý závodních silničních
motocyklů.

Po projetí dvou okruhů navrhované tratě
jsme zesmutněli, a to ne nad okolím tratě, ale
nad stavem vozovky. Je to velká škoda, proto-
že dnešní podmínky pro uspořádání závodů
jsou opačné jako před 15 lety. Jezdci musí za-
platit 1000 Kč startovné za jeden stroj a za
dva 1500 Kč, což je výhodnější pro pořádají-
cí klub. Přesto však několik skalních fandů ze
Slavkova letos navštívilo několik podniků
historických motorek a sajdkár!

8. května t. r., Staré Město u Uh. Hradiště.
Byla zima, vítr, ale diváků přišla spousta.

14. srpna t. r. Nové Mesto nad Váhom –
Podjavorinský okruh. Zde už bylo teplo a slu-
nečno. Zúčastnilo se mnoho závodníků-seni-
orů – z Itálie i pan Silvio Grasseti (bývalý jez-
dec GP Brno) aj.

4. září t. r., Kyjovský okruh. Před zaháje-
ním závodů předvedl p. Sršeň, motocyklový
akrobat, neuvěřitelné kousky po zadním
i předním kole – sám i se spolujezdkyní. Di-
váků bylo asi 10 tisíc jako loni.

10. a 11. září t. r. se jel VIII. ročník o cenu
Václava Paruse v městečku Branná u Hanušo-
vic. Tento závod byl nejdramatičtější. Jelo se
třináct tříd, z toho 15 sajdkár, kde startovalo 6
posádek ze SRN, které sváděly velké boje.
Mezi ně patřila věhlasná dvojice Rolf Engel-
hardt a Wielfried Vincent na stroji BMW
Busch 1000 – pětinásobní mistři světa a vítě-
zi v r. 1973 na Tourist Trophy. V Brně se ten-
to závod jel dvakrát, ale bohužel bez diváků!
V Branné jsem byl letos podruhé a obdivuji
místní obyvatele i pořadatele, jak všechno
v pohdě kolem závodů organizačně i z hledis-

ka bezpečnosti zvládají. I zde se našlo mnoho
nadšených diváků o tento sport historických
motorek.

Nakonec jedna příznivá zpráva a zároveň
pozvání na přátelské setkání s dlouholetým
silničním závodníkem – Frenky Mrázkem,
mnohonásobným mistrem Kanady v silnič-
ních i motokrosových závodech, který na toto
setkání neodmítl pozvání.

Datum konání je v pátek 4. listopadu
v 19.30 hodin v naší oblíbené Zámecké vi-
nárně. Zváni jsou všichni členové MK Slav-
kov a příznivci tohoto sportu. Na ukončení le-
tošní motosezony byl sraz motorek
a motorkářů uskutečněn 22. října opět v areá-
lu Liko-s, vzhledem k volné kapacitě firmy
KTM. MK Slavkov – jm

Letní činnost Motoklubu Austerlitz

Jsme matka, manželka, miluji svoji rodi-
nu nade vše a jsem vděčná za to, že ji mám.
Svého manžela – obětavého a citlivého
muže, a svoji dceru, které je necelých 15 let.
Nepřipouštěla jsem si, co vše se může stát
v tomto krásném městečku Slavkov. Byla
jsem ráda, že jsme se do Slavkova přistěho-
vali před více než rokem. Žili jsme si spo-
kojeným životem až do soboty 8. října, kdy
nám s manželem dcera zavolala z mobilu, že
je zbitá a v šoku u autobusového nádraží.

Manžel okamžitě odjel za ní – byla
v šoku, zbitá a ponížená. Zbili ji „náctiletí“,
kteří se zdržují v blízkosti autobusového
nádraží, kouří drogy a pijí alkohol, říkají si
„banda“. Oni nejen napadli mou dceru za bí-
lého dne (15.15 h), ale poté, co jsme někte-
ré aktéry vyhledali s manželem, napadli
i mě, které je 41 let. Agresivita, se kterou
jsem se u nich setkala, byla velice silná, mu-
sela jsem vyhledat lékařskou pomoc i s dce-
rou. Myslela jsem si, že když to nahlásím na

policii, zastaví je to. Ale to je nezastavilo
a vyhrožují mé dceři i nadále fyzickým na-
padením.

Tak se ptám: kde jsou ty hranice? Ano, je
to ve výchově rodičů – to především. Kde je
úcta ke starším lidem, spolužákům, rodi-
čům? Někteří rodiče tohle chování tolerují,
jen se obávám, že nám z těchto „dětí“ roste
generace bez jakýchkoliv zábran a až budou
dospělí, budou to nějaká monstra ohrožující
slušné lidi. Proto bych chtěla apelovat na ro-
diče: dávejte si pozor na své děti, ať se jim
nestane to, co mojí dceří a mně osobně! Psy-
chicky se s tím obě snažíme vyrovnat.

Tato tzv. parta 12–13letých teenagerů se
schází na autobusovém nádraží a v zámecké
aleji. I kdyby se to někumu stalo, nebojte se
a ohlaste to na policii i na sociální péči; jen
tak se zbavíme těchto pro okolí nebezpeč-
ných lidí. Protože vím zcela jistě, že těch na-
padení bylo už více, nebojte se a chraňte
svoje děti! Iveta Lysáková

Kde se stala chyba?�

Oprava cesty
V květnu jsme se ozvali radě města se žá-

dostí o opravu cesty za zámeckým parkem
u zděného příkopu v ulici Čs. červeného kří-
že. Podle zpravodaje se měl postarat zámek.
Nyní vidíme, že dřevěná lavice, která překrý-
vala propadené místo, je nahrazena betono-
vou deskou. Jinak řečeno – vše při starém
a nebezpečí úrazu zůstává. Tehdy se nás pod
žádost podepsalo čtyřicet, ale určitě by ji po-
depsala aspoň polovina Slavkováků, protože
tudy chodí na procházku nebo na nákup do
prodejen. Bohužel, asi nikdo z radnice nebo
zámku. Doufali jsme, že bude obnovena vy-
zdívka příkopu a cesta vyrovnána. Vzhledem
k rozsáhlým opravám zámku, který je teď
opravdku krásný, je tato „oprava“ cesty naší
žádosti výsměchem.

Za zklamané občany hk

�

Co je to depozitář? A jaký je depozitář slav-
kovského zámku? Jaké poklady ukrývá? O tom
měly možnost se přesvědčit členky klubu škol-
ských důchodkyň ze Slavkova a okolí. Některé
předměty v depozitáři jsou vzácné, jiné méně,
ale všechny připomínají a dokumentují život
v minulých stoletích. Ať se jedná o bohaté vrst-
vy – například rodu Kouniců, nebo o život ve
městě a na venkově. Sbírkami nás provedla
paní PhDr. Vladimíra Zichová, jejíž zasvěcený
výklad nás plně zaujal. Nemohla nám vyprávět
o všech předmětech, které má ve své péči. Vž-
dyť jsou jich tisíce – nábytek, šatstvo, obrazy,
porcelán, broušené sklo, hodiny, zbraně a mno-
ho dalších. Většina z nich zůstane i nadále skry-
ta očím návštěvníků při běžné prohlídce pro-
stor zámku, mnohé z nich potřebují vysoké
finanční náklady ke svému zrestaurování.

Bylo to pro nás příjemné a poučné odpoled-
ne. Děkujeme. Světla Häringová

Návštěva učitelek (důchodkyň) v depozitářích
Historického muzea.

Návštěva v depozitáři
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Informace v těchto řádcích jsou smutné
a leckdo by mohl lehce propadnou beznadě-
ji. Představitelé Nadačního fondu
STUDENT však do této kategorie nepatří.
Již v roce 1994 pochopili, že pokud do sou-
kromého podnikatelského sektoru mají při-
cházet na úrovni vzdělaní a připravení mladí
pracovníci, musí najít způsoby, jak školám,
které budou pro ně odborníky vychovávat,
pomoci.

O významu a poslání Nadačního fondu
STUDENT jsem hovořil s předsedou jeho
správní rady ing. Alešem Šilhánkem:

„Nadační fond STUDENT jako právnická
osoba navázala před několika lety na dřívěj-
ší Nadaci STUDENT, která byla zřízena za
účelem podpory a rozvoje studia na Integro-
vané střední škole ve Slavkově u Brna. Na-
dační fond však rozšířil své působení i na
ostatní školy v regionu a existuje nyní již
více jak 10 let.“

V čem spočívá činnost Nadačního fondu
STUDENT a jaké je jeho poslání?

„Posláním a cílem nadačního fondu je
soustřeďovat peněžní prostředky, nemovité
i movité věci a jiné majetkové hodnoty, zís-
kané od občanů města, rodičů žáků a studen-
tů a dalších osob, fyzických či právnických
(podnikatelských subjektů), a používat je
k obecně prospěšným cílům, především
k podpoře rozvoje nadstandardní úrovně stu-
dia a zkvalitnění vzdělávacích, kulturních,
osvětových, publikačních a dalších obecně
prospěšných činností na základních a střed-
ních školách sídlících na území města Slav-
kov u Brna. Jde nám tedy stručně řečeno
o naplňování obecně prospěšných cílů v ob-
lasti vzdělávání.“

Co si však lze pod pojmem naplňování
obecně prospěšných cílů v oblasti vzdělá-
vání představit?

„K dosažení uvedených cílů nadační fond
ze získaných prostředků přispívá nebo hradí
technické vybavení škol a specializovaných
učeben, spoluvytváří hmotné zázemí včetně
vybavení škol, které nelze hradit ze státního
rozpočtu, finančně přispívá na odbornou stu-
dijní literaturu, učební pomůcky, zajištění
odborné a specializované výuky, přispívá na
kvalifikovanou praxi studentů, pomáhá při
rozvoji zahraničních styků studentů, při sti-
pendijních a výměnných pobytech studentů
do a ze zahraničí. Dále pak vykonává obec-
ně prospěšnou činnost ve prospěch studentů
těchto škol v rozličných oblastech např.
sportovní, kulturní i v rámci společenských
akcí pořádaných jako reprezentace školy,
které nemohou být hrazeny ze státního přís-
pěvku apod.

Zjednodušeně řečeno: při naší činnosti
nám jde o motivaci podnikatelů a pochopi-
telně i o jejich přesvědčování, aby darovali
dle svých možností finanční prostředky na
podporu různých činností ve škole, na něž se
z běžného rozpočtu buď nedostává nebo
v horším případě nemohou být použity.
V minulosti jsme např. zakoupili programo-
vé vybavení pro vytváření střihů pro budou-
cí švadleny, přispěli jsme na obnovu technic-
kého vybavení autoškoly při ISŠ, jejíž
absolvování je součástí osnov, zakoupili
jsme opakovaně odbornou literaturu a po-
mocné technické vybavení pro různé obory,
podíleli se na odborné praxi, podíleli se na
vyhodnocení nejlepších studentů, učňů
i sportovců školy apod. Výčet za období více
jak desetileté existence nadačního fondu by
byl opravdu velmi dlouhý.“

Oslovujete tedy pouze podnikatele?
„To rozhodně ne. Jak jsem již uvedl, dary

získáváme i od rodičů a dalších přátel školy.
Chceme svoji činnost přiblížit všem obča-
nům města Slavkova a věřím, že i oni svými
dary podpoří naše záměry.“

Jaké výše prostředků spravujete a jak
dárce může získat informace o využití své-
ho daru?

„Činnost nadačního fondu přesně vyme-
zuje zákon. Ten m.j. ukládá orgánům fondu
každoročně předkládat výroční zprávu s po-
drobným rozborem jak přijatých darů, tak
i vynaložených prostředků, tedy nadačních
příspěvků. Je samozřejmostí, že každý dárce
obdrží příslušnou darovací smlouvu na část-
ku, kterou daruje, aby měl doklad pro své
účetnictví ke snížení daňového základu. Je
potom na dárci samém, zda souhlasí se zve-
řejněním svého jména nebo chce zůstat
v anonymitě. V předcházejícím roce jsme
touto formou získali bezmála šest set tisíc
korun.“

Nemyslíte si, že činnost nadačního fon-
du vlastně nahrazuje činnost státních
školských orgánů?

„To si nemyslím. I v případě, kdyby škol-
ství mělo dvojnásobek prostředků na svoji
činnost, mají nadační fondy a nadace své
opodstatnění. V dnešní dynamické době lze
najít tisíc možností, jak žákům a studentům
zprostředkovávat nejčerstvější informace
z jimi studovaných oborů, které třeba ještě
osnovy nezaznamenaly. My je dnes máme ve
svém statutu označeny sice jako nadstan-
dardní, ale obrazně řečeno, zítra již mohou
být naprosto běžné a naše žáky a studenty
díky nynější činnosti nadačního fondu neza-
skočí. Už z tohoto důvodu máme zájem, aby
se s významem a činností nadační fondu,

Nadační fond STUDENT pomáhá ISŠ

PŘISPĚT MŮŽETE I VY
ZALOÎENÍ ·KOLY

100
V¯ROâÍ

Naše školství, především základní a střední, prochází v této době složitým obdobím.
Podle nedávných informací uvažují úředníci ministerstva školství a kraje o dalším kole
slučování a rušení některých základních a středních škol. Důvod je prostý – počet žáků na
středních školách se stále snižuje a je kopií negativního demografického vývoje, tedy kle-
sajícího počtu narozených dětí.  I když se podle posledních informací tento pokles výraz-
ně zpomalil či snad dokonce pozastavil, nelze očekávat výrazný nárůst a tím i větší počet
dětí navštěvujících školy. V souvislosti s tím se také paradoxně mění objem finanční pro-
středků, které do této oblasti směřují. Je proto nutné s nimi velmi racionálně zacházet.
V takovéto situaci by se dalo slovy diplomata „úspěšně pochybovat“, že by škola vytvoři-
la optimální podmínky pro přípravu žáků a studentů.

který již pevně zakotvil v našem regionu, se-
známilo co nejvíce občanů města Slavkova.“

Co připravujete ve své činnosti v dalším
období?

„Naše aktivita bude v nejbližší době za-
měřena do dvou oblastí. V té prvé chceme
vhodnou propagací nabídnou služby i dalším
školám v regionu. Zde spatřuji dosud velkou
rezervu v činnosti nadačního fondu. V té
druhé se budeme orientovat na propagaci
studia na Integrované střední škole ve Slav-
kově u Brna v rámci oslav 100. výročí zalo-
žení školy. Tato akce se dle mého soudu za-
řadí v našem městě mezi nejvýznamnější
a největší, které proběhnou v tomto roce.“

Můžete nám uvést k tomu něco bližší-
ho?

„Na rok 2005 připadá 100. výročí založe-
ní školy, která je v současné době nazývána
jako Integrovaná střední škola a je svým zá-
běrem studia, učebních oborů i počtem stu-
dentů a učňů největší na okrese Vyškov.
Spousta Slavkováků si pamatuje, že tato ško-
la vznikla postupným historickým slučová-
ním řady jiných škol a učilišť v regionu, kte-
ré nesly v různých obdobích různé názvy.
Podstatné však je to, že nejstarší z těchto
škol vznikla právě v roce 1905. Ale to je už
námět na další samostatný rozhovor.“

Na závěr ještě dodejme, že Nadační fond
STUDENT sídlí v Tyršově ulici v budově ve-
dení ISŠ a veškeré peněžní dary přijímá na
účtu číslo 598 203-514/0600 vedeném u GE
Money Bank ve Slavkově u Brna.

S předsedou správní rady Nadačního fon-
du STUDENT ing. Alešem Šilhánkem hovo-
řila Mgr. Vladislava Kulhánková.

Příjem inzerce
do zpravodaje
info@bmtypo.cz

544 220 661
605 742 853

ČISTÍRNA
CHRIŠTOF

v nové prodejně

ZdeÀka
Brněnská 642, Slavkov u Brna

Poděkování
Děkujeme všem členům a příznivcům Ju-

náka, kteří pomohli při přípravě a v průběhu
oslav 85.výročí skautingu ve Slavkově.

Vedoucí oddílů Junáka Slavkov
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VVIIDDEEOOPPŮŮJJČČOOVVNNAA
doporučuje

NFORMACEiNFORMACE
S L A V K O V S K O 2 0 0 6

Připravujeme nové vydání ročenky. Pokud v minulém vydání

Informací Vaše firma v seznamu podnikatelů chyběla a chce-

te, aby o Vás ostatní věděli, máte možnost bezplatně se za-

registrovat na internetové adrese

www.bmtypo.cz 

Máte-li zájem o velmi účinnou inzerci v ročence, kterou se

listuje celý rok, napište na info@bmtypo.cz nebo volejte na

tel. 739 020 430 (R. Ondráčková). Podmínky pro inzerci a ce-

ník najdete na adrese www.bmtypo.cz

NUKLEÁRNÍ CÍL. WESLEY SNIPES jako ozbrojen˘ a extrémnû nebezpeãn˘ stfielec
ve v˘bu‰ném akãním thrilleru, ve kterém není nic, jak se zdá na první pohled.  

METRO. FRANKA POTENTE. To, co ãíhá v temném bludi‰ti metra, je nûco nepfied-
stavitelného…Nûco, co naz˘vá skrytou laboratofi domovem… Metro je dûsiv˘m
seskokem do temného podsvûtí Lond˘na, noãní mÛrou ukazující krajní meze ho-
lého pfieÏití. 

PùT DùTÍ A TO. TARA FITZGERALD, FREDDIE HIGFMORE. Kouzlo, které dûti ob-
jevily, mÛÏe b˘t stejnû tak lákavé jako nebezpeãné… Magické dobrodruÏství pro
celou rodinu.  

PEKLO ZAâÍNÁ NA ZEMI. CRISTINE BRONDO, DEMIÁN BICHIR. Na psychiatric-
ké klinice specializující se na hypnózu dochází k nevysvûtliteln˘m úmrtím. Neu-
mírají v‰ak jenom pacienti…

LOë SMRTI. SILKE, UNAX UGALDE. Sportovní potápûãi se po nehodû ocitají sami
uprostfied mofie. Po nûkolika hodinách zahlédnou obchodní loì a doplavou k ní.
Smrti tak ale moÏná neunikli…va. 

POD KONTROLOU. WILLEM DAFOE, RAY LIOTTE. Odsoudili ho k smrti. Nechali
ho utéct Teì bude znovu zabíjet! 

NEKONEâNÁ PÁRTY. MATTHEW RHYS. Tahle noc ráno nekonãí. Protanãené noci
plné rytmÛ, Ïen a drog si vybírají svou daÀ…

SYNDIKÁT SMRTI. LORENZO LAMAS. B˘val˘ agent KGB se stal v˘znamn˘m ãle-
nem ruské mafie. Zprostfiedkovává rÛzné obchody, ale i krádeÏ americké vojen-
ské technologie. DokáÏe mu v tom nûkdo zabránit? 

INMORTAL. LINDA HARDY, THOMAS KRETSCHMANN. Horus, Alcide a Jill – po-
divn˘ trojúhelník, ve svûtû, kde je v‰echno jiné. V‰echno, kromû lásky, která
vznikne i tam, kde by ji nikdo neãekal. 

PRASKLINA. KdyÏ se zemû tfiese, nikde nejsi v bezpeãí. Trhlina se neustále zvût-
‰uje, niãí postupnû male mûsteãko a srovnává jeho obydlí se zemí. DokáÏí pfie-
konat sílu pfiírody?

FANTOM HLUBIN. Americká ponorka se stala terãem neznámého útoku. Kapitán
hledá vysvûtlení, nikdo mu nevûfií, ale nakonec je povolán zpût do sluÏby a roz-
hodne se, fie odhalí tajemného fantoma.  

PO KRK V EXTÁZI. DANIEL CRAIG, COLM MEANEY, KENNETH CRANHAM. Ús-
pû‰n˘ drogov˘ dealer chce zmûnit svÛj Ïivot. Musí v‰ak provést je‰tû jednu vel-
kou akci. Jeho protivníkem je celé  lond˘nské podsvûtí. 

HAMLET. JANEK LEDECK ,̄ SABINA LAURINOVÁ, PAVEL ZEDNÍâEK. Pfiíbûh lás-
ky a zrady v království dánském doprovázejí  pÛsobivé melodie a písÀové texty
nepostrádající humor a vtip.

ROMÁN PRO ÎENY. ZUZANA KANÓCZ, MAREK VA·UT, SIMONA STA·OVÁ,
SA·A RA·ILOV, MIROSLAV DONUTIL. Dal‰í úspû‰n˘ ãesk˘ film podle románu
Michala Viewegha. 

KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ. ORLANDO BLOOM. Historick˘ film od reÏiséra filmu
Gladiátor.  

XXX – NOVÁ DIMENZE. ICE CUBE, WILLEM DAFOE. Pokraãování akãního ka-
sovního trháku, kter˘ pfiivádí na scénu nového hlavního hrdinu, kter˘ s chutí vy-
hledává  nebezpeãí.                                                            

SAHARA. STEVE ZAHN, MATTHEW McCONAUGHEY, PENELOPE CRUZ. Dobro-
druÏství má novou tváfi. Po legendárním pokladu touÏí v‰ichni, kdo mu jsou na
stopû. Jako by se Indiana Jones a James Bond se‰li v úÏasném filmu. 

OCHRÁNCE. VIN DIESEL. Rodinná komedie o poruãíkovi elitní jednotky, kter˘ do-
stane zvlá‰tní úkol – zajistit bezpeãnost rodiny, která má pût rpztomil˘ch dûtí, kte-
ré nemají smysl pro kázeÀ a pofiádek. 

BATMAN ZAâÍNÁ. CHRISTIAN BALE, MICHAEL CAINE, GARY OLDMAN,
MORGAN FREEMAN. VraÏdou poznamenan˘ miliardáfi hledá zpÛsob, jak by bo-
joval s nespravedlností a strachem. Osvobozuje své temné alter ego – maskova-
ného hrdinu Batmana, kter˘ silou, intelektem a supermoderní v˘zbrojí potírá zlo-
ãinnost ve mûstû.  

SLEâNA DRS≈ÁK 2. SANDRA BULLOCK,ENRIQUE MARCIANO. Návrat zvlá‰tní
agentky, která se stane známou tváfií, ale pfiitom nepfiestává fie‰it dal‰í pfiípady. 

ZÁKON P¤ITAÎLIVOSTI. PIERCE BROSNAN, JULIANNE MOORE. Jednoho dne
stanou proti sobû dva ‰piãkoví specialisté na rozvody, zastupující rockovou hvûz-
du a jeho manÏelku. Co se stane, kdyÏ se tihle profesionálové do sebe proti své
vÛli zamilují?

KORSICK¯ P¤ÍPAD. JEAN RENO, CHRISTIAN CLAVIER. Soukromé oãko má do-
ruãit zprávu o dûdictví. Netu‰í, Ïe hledaná osoba je ‰éfem teroristického hnutí za
nezávislost, má averzi proti PafiíÏanÛm a … zatracenû hezkou sestru. 

DEVùT ÎIVOTÒ. WESLEY SNIPES. MuÏe, kter˘ se pfied niãím nezastaví, nezasta-
víte. 

RYCHL̄  STRIPES. CASPAR POYCK, BRUCE GREENWOOD, HAYDEN
PANETTIERE. Tak trochu jin˘ kÛÀ! Pruhy z nûj dûlají outsidera, ale srdce z nûj
udûlá hrdinu. 

HLEDÁNÍ ZEMù NEZEMù. JOHNNY DEEP, KATE WINSLET. Film vypráví o neob-
vyklé cestû spisovatele J. M. Barrieho k vytvofiení klasické pohádky, Petr
Pan…od jeho prvního nápadu aÏ k noci, kdy se odehrála premiéra jeho hry. 

SVùRACÍ KAZAJKA. ADRIEN BRODY, KEIRA KNIGHTLEY. Váleãn˘ veterán trpí v˘-
padky pamûti. Je obÏalován z vraÏdy, umístûn v blázinci a nadopován silnou dro-
gou. V tomto stavu se dostává do budoucnosti, kde se doví o své smrti. MÛÏe
Ïena, kterou potká v budoucnosti,  zachránit jeho pfiítomnost?

OKRSEK 13. CYRILL RAFFAELLI, DAVID BELLE, BIBI NACERI. PafiíÏ 2013. Mûsto
je rozdûleno na okrsky, kde vládnou gangy. Jeden gang ukradne nukleární bom-
bu a speciální policejní jednotka má 24 hodin na zne‰kodnûní.  

POPELKA. Nejslavnûj‰í klasická kreslená pohádka, která sv˘m pfiíbûhem okouzlila
jiÏ nûkolik generací divákÛ. 

SAMETOVÍ VRAZI. MICHAL DLOUH ,̄ JAN DOLANSK ,̄ RICHARD KRAJâO,
LUCIE BENE·OVÁ. Pfiíbûh volnû vychází z nejznámûj‰ího pfiípadu násilné trest-
né ãinnosti poslední doby, tzv. Orlick˘ch vraÏd. Cel˘ pfiípad, kde vrazi své obûti
odkládali do sudÛ se Ïíravinou a vhazovali do Orlické vodní nádrÏe, policisté teh-
dy hodnotili jako nejzávaÏnûj‰í v dûjinách ãeské kriminalistiky.

VNIT¤NÍ NEP¤ÍTEL. STEVEN SEAGAL, VINNIE JONES. Velitel speciální jednotky
je povolán k objasnûní vraÏdy velvyslance. Nové adrenalinové dobrodruÏství
o nukleární ponorce.

DRAâÍ DOUPù 2. Pfiíbûh vás vtáhne do temné fií‰e fantazie. Bojovník a nezku‰ená
kouzelnice se vydávají do bitvy proti zlému kouzelníkovi a jeho armádû stra‰li-
v˘ch nestvÛr, která má splnit kletbu a pfiipravit je o kouzelné Ïezlo. 

Hrdinové se snaÏí, aby se jim podafiilo kletbu zlomit…

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

Již podruhé v letošním roce začínáme naši
informaci odvoláním našeho připravovaného
zájezdu dne 20. října. Na základě provedené
ankety o zájezdech jsme začali organizovat
zájezd do Ivančic – rodiště V. Menšíka
a A. Muchy a dále do Moravského Krumlova
na zámek k prohlídce slavné Slovanské epo-
peje A. Muchy. Pro velmi malý počet zájem-
ců se uvedený zájezd nemohl uskutečnit. Zá-
jezd byl ze strany samosprávy velmi pečlivě
připraven včetně objednání odborných prů-
vodců. Členy samosprávy velmi mrzí nezá-
jem o naši činnost.

Chtěli bychom touto cestou upřímně podě-
kovat našim přátelům z místní organizace

Českého zahrádkářského svazu za přizvání na
výstavu ovoce a zeleniny, a to se soutěžním
ochutnáváním moučníků s jablkovou náplní.
Akce se podle vzájemného hodnocení velmi
vydařila. Po dohodě se členy výboru organi-
zace budeme soutěž opakovat v příštím roce.
Jako nejlepší moučník byl oceněn tzv. „hra-
běnčin mls“ připravený paní Zdenou Schnei-
derovou ze Slavkova. Na druhém místě skon-
čila paní Jana Charvátová se stejnou
pochoutkou a třetí místo získala paní Alena
Navrátilová z Němčan s plněnými jablky za-
pékanými ve víně. Upřímně všem účastníkům
ještě jednou děkujeme a srdečně blahopřeje-
me. Samospráva KD

Klub důchodců informuje

Horní řada zleva: trenér L. Michálek, J. Kučera, Oborný, Bednařík, Machala, Půček, D. Mi-
chálek, Vrána, Horáček, Kuchyňka. Dolní řada zleva: Mazal, Zvonek, Novák, Filip, A. Kučera,
Klučka, Jachan, Hošek, Fatka. Na snímku chybí: Ondruška, Juriš, Lanžhotský.
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okénko
Práce na zahradû v listopadu – choroby a ‰kÛdci – v˘stava ovoce Dne 25. října 2005 jsme uskutečnili regionální

výstavu DIA výrobků, potřeb pro diabetiky a vý-
robků zdravé výživy. Občané ze širokého okolí si
mohli změřit glykémii, tlak krve, obsah tuku a tě-
lesnou hmotnost podle BMI. Poděkování za pří-
kladnou pomoc ve prospěch diabetiků zde obdrže-
li Mgr. Jana Sekerková z ISŠ, Miloš Kubíček,
vedoucí prodejny zdravotnických potřeb MTE
Brno, PhDr. Pavel Foltín, Slavkov, Cestovní kan-
celáf For Line Tour Brno, TS letní koupaliště Slav-
kov, VZP ČR, územní pracoviště Vyškov a zaklá-
dající a aktivní členové naší organizace.

Dne 26. října se konalo v Brožíkově síni Staro-
městské radnice v Praze slavnostní shromáždění ke
Světovému dni diabetu. Starosta města Slavkova
zde převzal nejvyšší vyznamenání ústředí Svazu
diabetiků ČR „Poděkování za významnou pomoc
v péči o diabetiky“. Věříme, že i nadále budou pod-
porovat náš program, směřující k lepší kompenza-
ci diabetiků a k prevenci vzniku této nemoci.

19. listopadu t. r. se uskuteční v Praze 7. sjezd
Svazu diabetiků ČR. Tato humanitární organizace,
jejímž hlavním posláním je pomáhat diabetikům
ke zlepšení kvality jejich života, letos oslaví pat-
náct let svého působení v České republice. Proto
také sjezd vyhodnotí práci všech územních organi-
zací v oblasti zdravotně výchovné činnosti, pohy-
bové aktivity, edukačně preventivních pobytů a ji-
ných činností. Patnáct let se vydává časopis DIA
ŽIVOT a od ledna t. r. také DIA STYL, oba si také
můžete zakoupit na stáncích s novinami. Sjezd má
schválit nové Stanovy a také nové orgány, kterými
bude Výkonná rada a Republiková rada. Z naší or-
ganizace se sjezdu zúčastní dvě delegátky –
p. Zdeňka Kalábová a Marie Miškolczyová, která
byla potvrzena zastupovat Jihomoravský kraj v Re-
publikové radě. Vyšli jsme vstříc také rodinám
s diabetickými dětmi a založili jsme Klub rodičů
a přátel diabetických dětí. Klub je otevřený rodi-
nám s tímto postižením z celého regionu a pořádá-
me pro ně sportovně edukační programy. Přičinili
jsme se o to, aby se nevybíraly poplatky za inzulin,
protože je to život zachraňující lék. Získáváním
podpisů pod petici jsme dosáhli navýšení počtu
testovacích proužků do glukometrů podle závaž-
nosti nemoci až o 100 %. Naším cílem je však po-
učený diabetik, který spolupracuje s lékařem. Pro-
to pořádáme pravidelně lékařské přednášky o tom,
jak zabránit možným komplikacím při diabetu.
Čínské přísloví říká: „Když hledáš léky až jsi ne-
mocen, je to stejné, jako kdybys začal kopat stud-
nu, až když máš žízeň“.

Byli bychom rádi, kdyby se zvýšil počet našich
členů-diabetiků, ale naše organizace je nadále
otevřena pro všechny naše příznivce, kteří nám
chtějí pomáhat a zúčastňují se na našich akcích.
Budeme rádi, když naším programem oslovíme
širší veřejnost našeho regionu.

Připomínáme, že rekondiční cvičení pro diabeti-
ky a seniory se koná každé pondělí od 16.30 hod.
v tělocvičně ISŠ, Tyršova ulice.

Zájezd na plavání do Aquaparku ve Vyškově se
uskuteční v úterý 8. a 29. listopadu, přihlásit se
můžete týden předem v naší kanceláři.

Nezapomeňte, že v úterý dne 22. listopadu 2005
ve 14.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřa-
du ve Slavkově se uskuteční přednáška PharmDr.
Hany Machové na téma: Posílení imunity a pre-
vence před chřipkovým onemocněním. Zde si mů-
žete zakoupit vstupenky na tradiční Vánoce s dia-
betem.

Věříme, že projevíte zájem o všechny naše při-
pravované akce.

Marie Miškolczyová

Pranostika: Utni z buku třísku- je-li suchá, bude
tuhá zima, je – li vlhká, bude zima mokrá.

Je tu listopad – veškerá úroda by již měla být sk-
lizena a uskladněna. Je čas uklidit posklizňové zbyt-
ky, shrabat opadané listí a začít s rytím a oráním zá-
honů, které napřed vyhnojíme chlévským hnojem,
zeleným hnojením a do zásoby průmyslovými hno-
jivy (NPK, superfosfát, draselná sůl). Shrabané listí
kompostujeme, abychom zabránili přenosu strupo-
vitosti. Plochu pod stromy ošetříme Kuprikolem
0,6%. Do zámrazu můžeme ještě vysazovat nové
stromy a keře. Při nedostatku vápníku můžeme apli-
kovat vápenatá hnojiva – mletý dolomitský vápenec
v tříletých intervalech. (Pokud vápníme, nepoužívá-
me průmyslová hnojiva.) Ochranu proti kadeřavosti
broskvoní provedeme kolem 15. listopadu při teplo-
tě nad 10°, kdy ošetříme řádně celé stromy Kupri-
kolem 0,6% i plochu pod nimi, kde jsou uchovány
zárodky nemocí. Kontrolujeme uskladněné ovoce
a větráme sklepy, čímž snižujeme skladovací teplo-
tu na 4–5 °C. Pokud jsme dosud nezakryli a nena-
kopčili růže urychleně tak učiníme.

Výstava ovoce a zahrádkářských výpěstků
Ve dnech 24. a 25. září 2005 uspořádala ZO-ČZS

Slavkov u Brna již tradiční výstavu ovoce a zahrád-
kářských výpěstků. Dlouho před jejím uspořádáním
jsme se radili, zda ji z důvodů letošního vývoje po-
časí uspořádat. Zvítězil názor „ano“. Již při přebírá-
ní výstavních vzorků v pátek odpoledne jsme se pře-
svědčili, že to byl názor správný. Od 45
vystavovatelů se přebíralo ovoce velmi kvalitní, bez
známek napadení houbovými chorobami. Ze 198
vzorků jablek byla v soutěži Jablko Slavkovska
2005 právem vyhodnocena česká odrůda RUBÍN od
pěstitele pana Aloise Obdržálka z Rašovic. Mnoho
dalších odrůd jako Melodie, Gloster, Rubinola, Jo-
nagold, Rosana, Clivia, Zvonkovo i australská odrů-
da Granny Smith se vyrovnaly vítězné odrůdě

a byly po právu odeslány na výstavu Hortikomplex
do Olomouce. 

Zajímavé byly výstavní kolekce jablek p. Karla
Kohoutka ze Slavkova, p. Vladislava Kučery z Nížko-
vic a p. Jiřího Šoupala ze Slavkova. Pěstitelé vína nám
ukázali 18 vzorků hroznů velké kvality i kuriozitu
„dvojhrozen“ p. Ladislava Žateckého. Kolekce hrušek
Lukasova, Boscova, Hardyho… sice počtem nepřed-
čila vystavovaná jablka, ale dokázala, že zasluhují vět-
ší pozornost pěstitelů. Též kolekce 75 vzorků zeleniny
si zaslouží abychom se o ní zmínili. Letošní mokrý
rok, kdy do konce srpna napršelo mimořádných
502 mm vody se projevil tím, že nám narostly abnor-
mální brambory, mrkve, tykve, rajčata a jiná zelenina. 

Skromná výstava včelařů ukázala, co vše včelaři
potřebují pro zdárný chov včel, bez kterých by úro-
da i kvalita ovoce nebyla na současné výši.

V letošním roce poprvé klub důchodců uspořádal
na naší výstavě zdařilou soutěž o moučník z ovoce.
A co ještě jsme na této výstavě mohli vidět a získat:
bohatou tombolu se 187 cenami, čerstvý jablečný
mošt z naší moštárny za symbolických 10 Kč, no-
vinku – hrušková povidla a od včelařů kvalitní med. 

Návštěvníkům, kterých bylo hodně přes tři sta se
výstava líbila, a slyšeli jsme mnoho chvály. Bylo to
i zásluhou květinové výzdoby, kterou nám zapůjčilo
zahradnictví pana Ing. Jiřího Tesáka a bylo možno si
tyto krásné květiny na místě zakoupit. Kdo se ještě
na této výstavě podílel? Jistě skupina zanícených
i když starších zahrádkářů, vedení školy, které nám
zapůjčilo pro tuto výstavu tělocvičnu. Včelaři a klub
důchodců ve Slavkově. Zvláštní poděkování patří
panu starostovy Petru Kostíkovy, který daroval po-
háry do soutěže Jablko Slavkovska a osobně předal
první cenu vítězi. Na shledanou za rok na příští vý-
stavě, které se i Vy jistě zúčastníte v některé soutě-
ži. Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje za ZO-
ČZS ve Slavkově u Brna  Vladimír Luža.

S jablkem Slavkovska 2005 v ruce zleva Jan Obdržálek, starosta města Petr Kostík, předseda
ZO-ČZS Slavkov Jiří Svoboda a Jindřich Sáček.

Z loňské Dia výstavy.
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Za příjemného podzimního počasí a teploty
vody 13 stupňů proběhl v sobotu 15. října 2005
na slavkovském koupališti premi-
érový závod nového ročníku sou-
těže zimních plavců, se statutem
8. mistrovství ČR v zimním plavá-
ní prsařským způsobem, za účasti
téměř stovky plavců, mezi nimi
pěti individuálních přemožitelů
kanálu La Manche. Věkový rozdíl
mezi nejstarším účastníkem (92) a
nejmladší účastnicí (6) byl neuvě-
řitelných 86 let. Do soutěžě se za-
pojila i skupina plavců ze Sloven-
ska a jeden Belgičan.

Vydařená premiéra na koupališti
K vidění bylo hned šest nových českých re-

kordů. Premiéra vyšla nejlépe oddílu FIDES
Brno s devíti medailemi. Prosadila
se i slavkovská akvizice oddílu,
paní Jana Sekerková, která na trati
500 metrů získala stříbrnou me-
daili.

Děkujeme Městu Slavkov u
Brna, Technickým službám města
Slavkova a jejich zaměstnancům
za pomoc a podporu při této zda-
řilé sportovní akci.
Petr Mihola,
FIDES Brno – oddíl zimního
plavání

Centrála
Újezd u Brna
tel. 544 224 435

• OD SPÁâIL – 
BRNO-VINOHRADY,
Îaro‰ická 16, 544 218 003

• OD SPÁâIL – BRNO-ST¤ED,
Nové sady 37, 543 211 246

• PRODEJNA SPÁâIL –
BRNO, Ka‰tanová 72
(naproti Makra), 545 229 800
prodej v sobotu i v nedûli od 9.30 do 20 h
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KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  lliissttooppaadd  22000055
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

3. 11. 14.00 sport SoutûÏ v pfieskocích pfies ‰vihadlo DDM DDM
5. a 12. 11. 10.00–16.00 sport. Zimní stfielecká liga Zámecká stfielnice SSK 0750 E-com
12. 11. 19.00 kult. Spoleãn˘ koncert Ïenského sboru âeského spolku z Ko‰ic a pûveckého sboru Mladost z Brna Zámecká kaple Historické muzeum
15. 11. 17.00 kult. Koncert uãitelÛ ZU· Fr. France ZU· Fr. France ZU· Fr. France 
15. 11. 18.00 spol. Adventní ãas. V˘tvarn˘ semináfi. Vstupné 40,-Kã na osobu DDM DDM

Je nutné pfiihlásit se pfiedem pfiímo na DDM nebo telefonicky!
22. 11. 14.00 spol. Pfiedná‰ka Pharm. Dr. Hany Machové zasedací místnost MûÚ ÚO Svazu diabetikÛ âR

na téma: Posílení imunity a prevence pfied chfiipkov˘m onemocnûním
22. 11. 17.00 spol. Strategie bitvy u Slavkova 2. prosince 1805. dal‰í z cyklu napoleonsk˘ch pfiedná‰ek u pfiíleÏitosti 200. v˘roãí bitvy u Slavkova Zámek Slavkov, RubensÛv sál Historické muzeum

pfiedná‰ející: plk. vzal. PhDr. Oldfiich Rampula. Urãeno pro ‰irokou vefiejnost
26. 11. 10.00–16.00 sport. Slavkovská „100“ - stfielecká soutûÏ Zámecká stfielnice SSK 0750 E-com 
27. 11. kult. Zájezd do divadla na pohádku BROUâCI Divadlo Radost Brno DDM

Cena 100,-Kã na osobu (doprava+vstupné) odjezd od kostela ve 13,30 hod.
2.–4. 12. spol. Vzpomínkové a pietní akce u pfiíleÏitosti 200. v˘roãí bitvy u Slavkova Zámek Slavkov, námûstí Historické muzeum
do konce roku v˘st. V˘stava grafik a medailí Karla Zemana Galerie Austerlitz Historické muzeum
do 5. 12. v˘st. V˘stava obrazÛ Jaroslav Zdûnek - Akryl na dfievû v kombinaci s gázou. zámecká kavárna zámecká kavárna
do konce roku v˘st. „Zbranû a zbroj XVI. - XVIII. století“ Zámek Slavkov, Historické muzeum
do konce roku v˘st. Kde byste Napoleona nehledali – v˘stava kuriozit, karikatur a zajímavostí Zámek Slavkov Historické muzeum
do konce roku v˘st. Pohlednice z depozitáfiÛ. v˘stava unikátních a jedineãn˘ch pohlednic zachycujících památná místa napoleonsk˘ch Zámek Slavkov Historické muzeum

válek v Evropû, volnû pfiístupné
do konce roku v˘st. Souãasná sklenûná plastika - v˘stava prací pfiedních ãesk˘ch skláfiÛ Zámek Slavkov Historické muzeum
do konce roku v˘st. Fotografie z rekonstrukce bitvy Zámek Slavkov Historické muzeum

rakou‰tí fotografové Fotogruppe Brigittenau pfiedstavují svÛj náhled na rekonstrukci bitvy u Slavkova

(Pokračování z čísla 9/2005)
Byla tak ohrožena existence populace všivce

statného (Pedicularis exaltata), který se zde vy-
skytuje tehdy na jediné lokalitě v celé České re-
publice. O původu jeho výskytu probíhala v mi-
nulosti mezi botaniky polemika, ale dnes se již
o možnosti třetihorního reliktu neuvažuje. Jedná
se o prvek zavlečený do Bílých Karpat při valaš-
ské kolonizaci z Balkánu, někde z oblasti dnešní-
ho Rumunska. Bohatství rostlinných druhů je na
Porážkách tak vysoké a léčivé druhy tak četné, že
seno ze zdejších luk lze považovat za léčivé
a mnohým kravám v minulosti pomohlo při zaží-
vacích i jiných obtížích. Také zdejší obyvatelstvo
má zdravý kořínek nejen díky vonnému moku
připravovanému ze švestek. Vinná oblast v této
části pohoří končí poblíž obce Boršice a ke Slav-
kovu již nezasahuje, ale o to chutnější slivovici
mohou zdejší občané konzumovat a též štědře na-
bízet svým hostům. Asi největší podíl na dietetic-
kém účinku sena z Porážek mají rostliny z čeledi
hluchavkovitých, především mateřídoušky (Thy-
mus), zastoupené zde několika druhy, ale přede-
vším dobromysl obecná (Origanum vulgare),
z níž si můžeme připravovat čaj, o jehož účincích
svědčí české rodové jméno této rostliny. Známé
koření „Oreganum“, často používané v našich
kuchyních, se také připravuje z této rostliny. Oz-
dobou luk jsou rovněž vlhkomilné mečíky stře-
chovité (Gladiolus imbricatus), fialové bukvice
lékařské (Betonica officinalis) nebo červenofia-
lové srpice barvířské (Serratula tinctoria). Najde-
me zde také ozdobné, pestře zbarvené, polopara-
zitické černýše hřebenité (Melampyrum
cristatum). Bohatství orchidejí, jež na této lokali-
tě najdeme, nebudu raději z ochranářských důvo-
dů úplně prozrazovat, ale vzpomenu jen na čas-
tější druhy k nimž patří prstnatec bezový
(Dactylorhiza sambucina) s hrozny modrofialo-
vých nebo žlutých květů. Připomenu také maso-
vě červeně růžovou nebo zřídka bílou pětiprstku
horskou (Gymnadenia montana), kruštík bahení
(Epipactis palustris) s šedozelenými květy a ze
vstavačů Orchis mascula - vstavač mužský 

Jak jsem již naznačil, dříve bylo možné po
deštích jezdit po místních cestách jen s trakto-
rem, ale dnes, máte-li čestné úmysly, je možné,
po té co si vypůjčíte klíč od závory na obecním
úřadu v Horním Němčí, přijet po lesní asfaltové
cestě nedaleko Porážek. Učinili jsme tak letos na
podzim při provádění inventarizačního průzkumu
zaměřeného na houby a mechy, který provádíme
na zakázku pro správu Chráněné krajinné oblasti

Bílé Karpaty. Loukám zde v tuto dobu kralovala
běločechratka obrovská (Leucopaxillus gigante-
us) a zkušení mykologové zde nalezli mnoho
druhů hub, z nichž především drobné houby vos-
kovku luční (Hygrocybe pratensis), voskovku
šarlatovou (H. punicea) a čirůvku dvoubarvou
(Lepista saeva). Z těchto hub pouze voskovka
šarlatová není jedlá, ale zato je překrásně šarlato-
vě oranžová s karmínovým okrajem klobouku.

Slatinné mechy, např. hrubožebrec proměnlivý
(Cratoneuron commutatum) a hrubožebrec kap-
radinový (Cratoneuron filicinum) nebo játrovku
stěkovec mastný (Aneura pinguis), jsem musel
vytahovat promrzlýma rukama z bláta. Statnější
suchomilné druhy jako křivočepka žlutá (Camp-
tothecium lutescens) nebo travník Schreberův
(Pleurozium schreberi) naopak lákaly k usednutí.
Ve skrytu pod keři jsem narazil na vápencové
balvany a na nich rostly další, tentokrát skalní
mechy, z nichž nejpozoruhodnější byly několik
milimetrů vysoké druhy krondlovka nejmenší
(Fissidens pussilus) a kápěnka Donianova (Seli-
geria donniana)

Ani vidu už v tuto dobu nebylo po ohrožených
motýlech, kteří zde na jaře létají, jako jasoni
dymnivkovém (Parnassius mnemosyne) nebo
perleťovci dvouřadém (Brenthis hecate). Ani
jsem nemohl doufat, že najdu vzácnou majku
(Meloe rugosus), která zde rovněž žije. Můj způ-
sob pohybu vylučoval, abych zpozoroval nějaké
bystré zvíře, ale objevil jsem noru, snad lišky
nebo jezevce, na jejímž okraji rostl mech trněnka
odstálá (Eurhynchium hians). Zatrnulo mi při po-
myšlení, že by mě mohl sledovat orel královský
(Aquila heliaca) nebo orel křiklavý (Aquila po-
marina), kteří zde byli pozorováni. Pravdou ale
je, že největší pták kterého jsem na Porážkách
kdy viděl, je čáp barvy černé (Ciconia nigra)
s bronzovým leskem a bílým břichem. Tento pla-
chý obyvatel horských lesů, pahorkatin a luhů je
vzácnější než jeho bílý kolega, vydává syčivé či
hvízdavé zvuky a své hnízdo z klacků a větví
ukrývá v lesích do korun starých stromů nebo na
skály. Nemohl jsem ani doufat, že při návratu
přes les najdu studenokrevného mloka skvrnitého
(Salamandra salamandra), který po deštích zdobí
zdejší lesy, abych ho zvedl svýma rukama, o je-
jichž teplokrevnosti jsem začínal pochybovat.

Cestu do Bílých Karpat vám vřele doporučuji
a radím vám dlouhodobější tréninkové snažení
a pro všechny případy gumové holínky. Proč?
Prostě proto, že je můžete potřebovat. 

RNDr. Ivan Novotný

Chráněná příroda (11) Policie informuje
• Dne 22. 9. v 18.00 hod., ve Slavkově u Brna,
cesta u řeky Litavy, strčil do jdoucího 16 cti leté-
ho mladíka  tak silně, že upadnul. Následně jej
několikrát kopl do zad, hrubě mu nadával, strhnul
ze zad batoh s mobilním telefonem, digitálním
fotoaparátem, osobními doklady a z místa odešel. 
• Dne 28. 9. krátce po 14. hod. řidička (1969)
osobního vozidla Škoda Fabia Combi vjížděla na
železniční přejezd u Hodějic v době, kdy bylo
v činnosti signalizační a světelné zařízení.. Při
nerespektování signalizačního zařízení měla ři-
dička štěstí, že najela do boku projíždějícího mo-
torového vlaku a nedošlo k vážnějším následků
jen k hmotné škodě 130 000 Kč.      
• V Rostěnicích dne 28. 9. bylo odcizeno pánské
crosové jízdní kolo. Majitel je před domem
uzamkl lankovým zámkem k popelnici na do-
movní odpad. Zloděj odcizil kolo i s popelnicí.
Způsobená škoda je přes 14 000 Kč.   
• Další vloupání do domu policisté šetřili ve Vyš-
kově, na ulici Potoční 27. 9. Neznámý zloděj si
odnesl mikrovlnou troubu, televizor, HI-FI sou-
pravu, litinový zvon a další věci. Škoda byla od-
hadnuta na 63 000 Kč.  
• Na odstavném parkovišti u čerpací stanice JET
u Vyškova, se v noci, dne 28. 9. vloupal do za-
parkovaného nákladního vozidla Mercedes ne-
známý pachatel. Cizímu státnímu příslušníku od-
cizil  peněženku s osobními doklady, platebními
kartami, 5222 EUR. Škoda činí přes 158  000 Kč.   
• Dne 15. 10. v ranních hodinách došlo na silni-
cích okresu Vyškov k několika vážným doprav-
ním nehodám. Jedna se stala na silnici mezi Bu-
čovicemi a Slavkovem u Brna. Za husté mlhy, na
přímém úseku silnice, nákladní vozidlo Merce-
des Benz  zachytilo pravým bokem chodce
(1960) , který se pohyboval po krajnici. Těžkému
zranění chodec na místě podlehl. 
• K další dopravní nehodě došlo na dálnici D1,
u km 218,5, když řidič (1982) osobního vozidla
Citroen se plně nevěnoval řízení vozidla a zezadu
najel do před ním, v pravém jízdním pruhu je-
doucí nákladní jízdní soupravy. Při dopravní ne-
hodě utrpěl smrtelné zranění spolujezdec (1986)
v osobním vozidle. Způsobená škoda je 800 000. 
• Tentýž den, v odpoledních hodinách, v prostoru
křižovatky u Šaratic, řidič (1929) osobního vo-
zidla Ford Fiesta, nedal, proti příkazu dopravní
značky, přednost v jízdě po hlavní silnici od Brna
přijíždějícímu osobnímu vozidlu Š 105 L. Při
střetu utrpěli těžká zranění řidič vozidla Ford
a jeho spolujezdkyně. mjr. Alois GRYC
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Va‰e pfiíspûvky posílejte na

info@bmtypo.cz

Z redakční rady
Do redakce přichází zajímavé příspěvky

čtenářů, ale některé bohužel nepodepsané.
Žádáme pisatele, aby své dopisy podepsali,
protože anonymní příspěvky nezveřejňujeme.
Děkujeme za pochopení. red.

Příroda SlavkovskaPříroda Slavkovska
Jeřáb oskeruše
Do početné čeledi stromů růžovitých patří

mimo většinu našich ovocných stromů, jako
slivoně, třešně, jabloně i na druhy a hybridy
bohatý rod jeřábů rodu Sorbus. Téměř 90 dru-
hů obývá vesměs mírné
pásmo celé severní polo-
koule. Některé druhy
mají listy jednoduché,
jako známý jeřáb černý,
naše oskeruše má listy
složené až z devatenácti
lístků – lichozpeřené. Lis-
ty i květy se velmi podo-
bají známému jeřábu pta-
čímu. Rozdílné jsou však
plody. Malvice oskeruší
jsou největší z jeřábů.
Jsou hruškovité, až 3 cm
velké, zelenožluté, někdy
nahnědlé a na osluněné
straně s červeným líčkem. 

Oskeruše byly dříve vy-
sazovány ve vinorodých
oblastech hlavně na Moravě. Dříve se běžně
prodávalo toto plané ovoce i na trzích v Brati-
slavě. Jednotlivé stromy se zachovaly i v na-
šich lesích na jižních svazích Chřibů i Ždánic-
kého lesa, početněji v Bílých a Malých
Karpatech. Uchoval se  zásluhou zvěře a hlav-
ně ptactva, kteří semena v přírodě rozšiřují. 

Již ve starověku v době keltského osídlení
patřily jeřáby k nejuctívanějším stromům

v celé jihozápadní Evropě. Tehdy byla patrně
oskeruše šířena i k nám na Moravu. Keltské
prameny zdůrazňují roli jeřábu při očistných
obřadech. Dodnes se zachoval pohanský zvyk
o velikonocích v době návratu vegetace sym-

bolické zbití jeřábovým
prutem, který byl později
u nás nahrazen prutem
z vrby nebo lísky. Bylo to
požehnání životní sílou,
zdravím, plodností a štěs-
tím. O tom svědčí  názvy
jeřábů v jiných jazycích. 

Nyní nachází jeřáb oske-
ruše (Sorbus domestica)
opět výrazné uplatnění
v naší přírodě i v ovocných
sadech. V rámci programu
návratu původních dřevin
do našich lesů je vysazován
i v našem okolí. Střediskem
množení oskeruší na sva-
zích Bílých Karpat, Chřibů
je Strážnice, pro Přírodní

Park Politaví  jsou to České lesy, revír Svatá
u Lovčiček, kde je možné sazenice oskeruší
získat. Plody obsahují sorbit, cukr vhodný
i pro diabetiky, dají se zpracovávat na mošt
i likér, pálením na „oskerušovicu“, i sušit.
Jsou prospěšné i svým obsahem vitaminů. 

Několik sazenic bylo vysázeno při jarní vý-
sadbě i v naší Oboře. 

Milan Hrabovský

Občanské sdružení „Na počátku“ usiluje
o ochranu a rozvoj lidského života.

Provozuje azylové domy pro těhotné ženy
v tísni, které si přejí své dítě donosit, ale ve
svém prostředí k tomu nemají podmínky, jsou
oběťmi domácího násilí, dostávají se do krizo-
vé situace.

Občanské sdružení „Na počátku“ vzniklo
především proto, aby se nenarozeným dětem
dostalo to, co jim náleží – úcty, milého přijetí
a zabezpečení, a to i tehdy, když jim to jejich
maminky nemohou poskytnout, protože jim
k tomu chybí základní prostředky, uspokojivé
bydlení, bezpečí. 

Mnoho těhotných žen, které se ocitly v těž-
ké životní situaci, o možnosti pomoci tohoto
sdružení neví a volí potrat. Pokud o takové
ženě víte, poraďte jí. Pomůžete zachránit ne-
vinného tvorečka.

Nepřetržitá telefonní služba je na čísle
548 221 405. Sídlo sdružení je v Brně, Sobě-
šická 60. zsch

Charita informuje

Tato akce byla letos pořádána již třetím
rokem. Loni se jí zúčastnilo cca 70 nadše-
ných cyklistů. Letos se počet účastníků vy-
šplhal na 130. Vyhodnocení proběhlo 28.
září na koupališti v Hodějicích, kde každý
cyklista, který odevzdal průkazku se všemi
razítky obcí patřících do svazku Ždánický

les a Politaví, obdržel upomínkový list, čepi-
ci a zdarma kávu nebo limo v Pivním baru
Na Plovárně. Zvláštní ocenění získal nejstar-
ší účastník a nově i nejmladší, který obdržel
dort. Po předání těchto cen měli sportovci
ještě možnost vyhrát další ceny v tombole
a pro děti byly připraveny různé soutěže. jf

Vyhodnocení Cyklostezek 2005
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KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel Historické muzeum ve Slavkově u Brna

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

LISTOPAD – PROSINEC 2005

1. 11. úer˘ 19.30 hod. STOPA¤ÒV PRÒVODCE PO GALAXII 110 min.
2. 11. stfieda 19.30 hod. Komediální sci-fi o divokém stopu napfiíã galaxií, kdy mu ve‰keré rady z pfiíruãek nejsou k niãemu. Není ale tfieba propadat panice. Film USA.

Vstupné: 63, 65 Kã MládeÏi pfiístupno

5. 11. sobota 19.30 hod. VALIANT 76 min.
6. 11. nedûle 16.30 hod. Animovan˘ pfiíbûh dfievûného holuba, kter˘ se za války dostane do armády. Doruãují tajné zprávy, Ïijí v první linii. Rodinná dobrodruÏná

komedie v ãeské verzi! Dabují: V. Kotek, A. Háma, J. Pfieuãil, V. âech aj.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno

8. 11. úter˘ 19.30 hod. ROMÁN PRO ÎENY 100 min.
9. 11. stfieda 19.30 hod. Úspû‰ná komedie reÏiséra Filipa Renãe podle bestselleru Michala Viewegha. V hl. rolích M. Va‰ut, S. Sta‰ová a Z. Kanóczová. âesk˘ film!

Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi nepfiístupno

12. 11. sobota 19.30 hod. OSTROV 136 min.
13. 11. nedûle 19.30 hod. Chtûjí utéct do vnûj‰ího svûta „za zdí“, kter˘ nemá zneãi‰tûné prostfiedí. Lincoln s Jordan v boji o svÛj Ïivot objevují jeho nevyãíslitelnou cenu.

Akãní thriller USA. Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

15. 11. úter˘ 19.30 hod. MÒJ AUËÁK BROUK 101 min.
16. 11. stfieda 19.30 hod. ÚÏasné malé autíãko s tûlem brouka a srdce ‰ampiona. Kouzelné auto, které Maggie pomÛÏe splnit její velké sny. Filmová komedie USA,

ãesk˘ dabing. Vstupné: 63, 65 Kã MládeÏi pfiístupno

19. 11. sobota 19.30 hod. KARLÍK A TOVÁRNA NA âOKOLÁDU 115 min.
20. 11. nedûle 19.30 hod. Pan Wonka vym˘‰lí nejvtipnûj‰í cukrovinky na svûtû. Film reÏiséra Tim Burtona je jedním z bájeãnû „divn˘ch“ filmÛ. Komedie USA, ãesk˘

dabing. Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

22. 11. úter˘ 19.30 hod. âTY¤I BRAT¤I 109 min.
23. 11. stfieda 19.30 hod. Pfiíbûh odehrávající se na pfiedmûstí Detroitu v sloÏitém propletenci ãerné a bílé komunity. V dospûlosti se jejich cesty rozdûlily, ale

tragická událost je zase spojí dohromady. Akãní thriller USA.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi nepfiístupno

26. 11. sobota 19.30 hod. NùCO JAKO LÁSKA 107 min.
27. 11. nedûle 19.30 hod. Pfiíbûh dvou odli‰n˘ch lidí, ktefií se potkají a uvûdomí si, Ïe se k sobû nehodí. Setkávají se ale znovu a navazují skuteãné pfiátelství, snad

i lásku. Romantická komedie USA.
Vstupné: 63, 65 Kã MládeÏi pfiístupno

29. 11. úter˘ 19.30 hod. NOâNÍ HLÍDKA 114 min.
30. 11. stfieda 19.30 hod. Dûj se odehrává v souãasné Moskvû, kde probíhá vûãn˘ boj mezi silami svûtla a tmy. Noãní hlídka má nadfiirozené schopnosti ochránit

lidi pfied naru‰iteli pfiímûfií. Sci-fi USA.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi nepfiístupno

2. 12. pátek 19.30 hod. V RÁMCI VZPOMÍNKOV¯CH AKCÍ 200. V¯ROâÍ BITVY U SLAVKOVA
3. 12. sobota 16.30 hod. PROMÍTÁNÍ FILMÒ
4. 12. nedûle 16.30 hod.

6. 12. úter˘ 19.30 hod. ·TùSTÍ 100 min.
7. 12. stfieda 19.30 hod. Pfiíbûh o kfiehkém vztahu dvou mlad˘ch lidí. Nov˘ ãesk˘ film. ReÏie: B. Sláma. Hrají: T. Vilhelmová, P. Li‰ka, A. Geislerová.

MládeÏi pfiístupno

10. 12. sobota 19.30 hod. TùÎKÁ VÁHA 144 min.
11. 12. nedûle 19.30 hod. B˘val˘ ‰ampion se vrací do ringu, aby riskoval v zápase na Ïivot a na smrt. Jeho vzestup vyvrcholil soubojem, o kterém zpoãátku nikdo

ani nesnil. Film USA. MládeÏi pfiístupno

13. 12. úter˘ 19.30 hod. LEGENDY Z DOGTOWNU 104 min.
14. 12. stfieda 19.30 hod. Skupina mlad˘ch surfafiÛ pfiivedla k Ïivotu nov˘, revoluãní styl skateboardingu, kter˘ se pro nû stal Ïivotním stylem. Velk˘ byznys vybírá si

svou daÀ. Akãní film USA. MládeÏi pfiístupno

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


