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Zahájení oslav 770 let
od první písemné zmínky o Slavkově u Brna
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Příští číslo vyjde 30. června

Foto na straně: R. Lánský a M. Doležel

V sobotu 12. května 2007 uplynulo na den přesně 770 let od první písemné zmínky o Slavkově
u Brna, která se objevila v dokumentech českého krále Václava I. Abychom si toto významné
datum v dějinách našeho města připomenuli, připravili jsme pro vás na výše uvedenou květnovou
sobotu kulturně-společenský program obsahující několik dílčích akcí.
(Pokračování na str. 10)

Zahájení oslav 770 let
od první písemné zmínky o Slavkově u Brna

Beseda o knize – zleva I. Charvát, J. Pernes, K. Sáček a L. Kropáčková

Foto: R. Lánský a M. Doležel

XI. výstava loveckých psů

Taneční
koncert
16. května 2007, kulturní dům Bonaparte

Více
na straně 11
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA
1. RM bere na vědomí informativní zprávu o činnosti
odboru dopravy a silničního hospodářství Městského
úřadu ve Slavkově u Brna v roce 2006.
2. RM bere na vědomí výši úplaty – školného za
vzdělávání na ZUŠ Fr. France ve Slavkově u Brna ve
školním roce 2007/2008.
3. RM bere zprávu o řešení rozšíření kapacity na vědomí a ukládá řediteli ZŠ Komenského nám. a vedoucímu odboru IR zajistit realizaci rozšíření kapacity MŠ
Zvídálek.
4. RM ukládá odborům FO a IR pokračovat v rozpracování návrhu rekonstrukce polikliniky.
5. RM bere na vědomí informace o přípravě koncepce dopravy ve městě Slavkově u Brna.
6. RM dává souhlas s umístěním studny na pozemku
parc. č. 2927/49 v k.ú. Slavkov u Brna a pověřuje odbor
investic a rozvoje MěÚ Slavkov u Brna vydáváním souhlasů s umístěním studny na pozemcích ve vlastnictví
města.
7. RM schvaluje smlouvu o nájmu s nájemcem RAKOVEC, a. s., Velešovice.
8. RM ukládá funkcionářům města při projednávání
komplexních pozemkových úprav k.ú. Slavkov u Brna
požadovat navrácení katastrální hranice k.ú. Slavkov
u Brna do původní historické podoby.
9. RM pověřuje odbor IR do doby vyřešení investorství v lokalitě Zelnice zájemcům o pozemky v této lokalitě písemně odpovídat tak, že v dané lokalitě není
možná zástavba do doby výstavby IS.
10. RM bere zápis č. 3/2007 z jednání komise pro
výstavbu a rozvoj města Slavkova u Brna na vědomí.
11. RM doporučuje ZM nedát souhlas k prodeji části
pozemku parc. č. 2690/1 v k.ú. Slavkov u Brna.
12. RM v případě schválení rozpočtového opatření
ZM na dokrytí 1,5 mil. Kč z rozpočtu města dává
souhlas k uzavření smlouvy o dílo na akci „Slavkov
u Brna, Zámek (hl. budova), obnova fasád“ s firmou
REKONSTRUKTIVA spol. s r. o., Hodonín za cenu
6 497 831 Kč vč. DPH.
13. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na
projektovou dokumentaci „Regenerace panelového sídliště Zlatá Hora ve Slavkově u Brna“ se zhotovitelem
Ing. arch. Tomášem Zlámalem s místem podnikání
Brno za cenu 95 200 Kč vč. DPH.
14. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na akci
„Přechod pro chodce I/50 – ochranný ostrůvek„ s firmou
Colas CZ, a. s., Praha za cenu 79 083 Kč vč. DPH.
15. RM doporučuje ZM ke schválení: RO č. 1 – lesní
hospodářství, RO č. 2 – fasády zámku, RO č. 3 – sociálně právní ochrana dětí,.
16. RM schvaluje čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace TSMS ve výši 30 776 Kč na úpravu

měsíčních plateb nájemného pro firmu G.B.A., s.r.o. za
nákladní vozidlo.
17. RM souhlasí s uzavřením provozu Mateřské
školy Zvídálek ve Slavkově u Brna v době hlavních
prázdnin v termínu od 16. 7. 2007 do 10. 8. 2007.
18. RM bere na vědomí zprávu o vyhlášení volných
dnů na Základní škole Slavkov u Brna, Komenského
nám. 495, okres Vyškov a na Základní škole Slavkov
u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov ve dnech 30. dubna
a 7. května 2007.
19. RM bere na vědomí zápis č.6/2007 z jednání
Školské rady Základní školy Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okres Vyškov a zápis č. 5/2007 z jednání Školské rady Základní školy Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov.
20. RM bere zápis č. 4/2007 z jednání komise pro
sport a volný čas na vědomí. RM odvolává Mgr. Petra
Šafáře z funkce předsedy komise pro sport a volný čas.
RM jmenuje předsedou komise pro sport a volný čas
pana Jiřího Knesla.
21. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 27. 4. 2004 na pronájem bytu č. 11, Zlatá
Hora 1228, Slavkov u Brna s paní Evou Urbancovou,
bytem Zlatá Hora 1228, Slavkov u Brna obsahujícím prodloužení doby nájmu o tři roky do 30. 4. 2010.
22. RM ukládá odboru IR prověřit možnost stavby
nové sedlové střechy s půdní vestavbou a předložit
návrh variantních řešení (využití půdních prostor, investor).
23. RM nesouhlasí s dohodou o ukončení nájmu
podle Nájemní smlouvy č. 18/2006 ze dne 25. 10. 2006
s RAW konstrukce s.r.o., Koláčkovo nám. 727, IČ: 276
84 717, Slavkov u Brna. RM nesouhlasí s umístěním
sídla společnosti RAW konstrukce s.r.o., IČ: 276 84
717, v budově č.p. 727 na pozemcích p.č. 625/1, 625/3,
325/4 v k.ú. Slavkov u Brna, po ukončení nájmu.
24. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 8000 Kč z položky na humanitární účely Svazu
Diabetiků ČR, územní organizaci Slavkov u Brna, a to:
- na přednáškovou činnost v roce 2007 částku 5000 Kč
a příspěvek na úhradu cestovného na preventivní pobyt
v Luhačovicích 3000 Kč.
25. RM schvaluje uzavření dohody o provedení
práce s paní Dvořáčkovou Jaroslavou, pracovnicí Oblastní charity Hodonín a paní Miškolczyovou Marií ve
výši 1765 Kč na osobu za účast ve výcviku ke komunitnímu plánování sociálních služeb ve městě. RM
schvaluje v případě rozšíření triády uzavření dohody
i s ostatními účastníky výcviku v závislosti na počtu dnů
účasti ve výcviku.
26. RM schvaluje v rámci schváleného rozpočtu výdajů pro rok 2007 pro Pečovatelskou službu, organi-

Informační Regionální
Centrum AUSTERLITZ
nabízí
předprodej vstupenek na:
Concentus Moraviae – Mezinárodní hudební festival 13 měst
První koncert se koná v pátek 8. 6. v 19.30 hod. v Historickém sále zámku
Sharon Kam – klarinet, Ludmila Peterková – klarinet, Irina Kondratěnko – klavír, F. Mendelssohn, J. Filas, F. Poulenc, J. W. Kalliwoda, W. A. Mozart
Druhý koncert ve středu 20. 6. v 19.30 hod. v Historickém sále zámku
Chloë Hanslip – housle, Jiří Bárta – violoncello, B. Martinů, Z. Kodály, M. Ravel
Vstupné: dospělí 160 Kč, studenti, důchodci, ZTP 80 Kč
Hudební festival Slavkov 2007
Hana Hegerová, Anna K. a Band, Divokej Bill, Wohnout, Michal Hrůza, Temperamento,
Zbyněk Drda, Madfinger, Magdalena Šalamounová a Photolab
Otevírací doba IRC Austerlitz v červnu: pondělí–neděle 9–18.30 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

zační složku Města, limit prostředků na platy ve výši
555 000 Kč, který bude v závislosti na době financování PS z prostředků města poměrně krácen vždy o 1/12
za 1 měsíc neposkytování pečovatelských služeb.
27. RM schvaluje přesun 25 000 Kč z rezervního
fondu do fondu reprodukce investičního majetku
a schvaluje čerpání fondu reprodukce HM v roce 2007
ve výši 50 000 Kč.
28. RM schvaluje konání veřejné sbírky dle zák.
č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, konané v době od 31. 3. 2007 do 31. 3.
2010 za účelem shromáždění finančních prostředků na
restaurování obrazů v zámeckém mobiliárním fondu ve
Slavkově u Brna a pověřuje jednáním za město ve věci
této veřejné sbírky ředitelku Historického muzea ve
Slavkově u Brna Mgr. Janu Omar.
29. RM bere na vědomí informaci o průběhu řešení
podatelny MěÚ a s popsaným postupem souhlasí. RM
v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, stanovuje celkový počet zaměstnanců
v městském úřadu na počet 68.
30. RM bere na vědomí přehled o stížnostech podaných na MěÚ za 1. čtvrtletí roku 2007.
31. RM žádá finanční odbor o vyjádření k žádosti
z hlediska rozpočtových možností města. RM ukládá
funkcionářům města projednat účast Zámecké dechové
hudby na akcích města v roce 2007.
32. RM schvaluje fyzickou likvidaci a vyřazení
z účetní evidence TSMS: kropicí vůz v hodnotě 157 337
Kč a vlečka k traktoru v hodnotě 33 222 Kč.
33. RM schvaluje prodej nákladního vozu AVIA
v hodnotě 125 460 Kč v minimální ceně stanovené soudním znalcem a vyřazení z účetní evidence TSMS
a použití částky za prodej nákladního vozu na úpravy
stávajících kontejnerů k AVII pro nové vozidlo Renault.
34. RM bere na vědomí výsledky jednání s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Brně.
35. RM žádá FO o vyjádření k žádosti o dotaci na
pokračování oprav budovy Junáka z rozpočtu města
Slavkova u Brna v r. 2007.
36. RM doporučuje ZM dát souhlas ke koupi objektu
„Sklad zahradního nářadí“ na části pozemku parc. č. 61
v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví manželů RNDr.
Pavla a MUDr. Zdeňky Szufnarowskich, Husova 5,
Slavkov u Brna do vlastnictví města Slavkov u Brna za
odhadní cenu, tj. 19 230 Kč. RM doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k nabytí pozemku parc. č.
625/3 formou bezúplatného převodu z vlastnictví manželů RNDr. Pavla a MUDr. Zdeňky Szufnarowskich,
Husova 5, Slavkov u Brna do vlastnictví města Slavkov
u Brna. Podmínkou realizace tohoto převodu bude odstranění oken na severní straně budovy č.p. 727. Pro případ schválení bodu 2. ZM ukládá RM odboru BTH zajistit odstranění oken na severní straně budovy
Koláčkovo nám. 727 ve Slavkově u Brna.
37. RM vyhovuje žádosti PER VOBIS o pořádání
promenádních koncertů.
38. RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst.
2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění, jmenuje Mgr. Janu Jelínkovou
ředitelkou Základní umělecké školy Františka France,
Slavkov u Brna, okres Vyškov s účinností od 1. 8. 2007.
39. RM přejímá záštitu nad semifinále 12. ročníku
soutěže „Automechanik – junior 2007“ dne 3. 5. 2007
na ISŠ v Slavkově u Brna.
40. RM ukládá starostovi města vstoupit v jednání
se starostou obce Tvarožná za účelem možnosti podpisu
Společné deklarace města Slavkova u Brna a obce Tvarožná o vzájemné spolupráci a podpoře tradičních vzpomínkových akcí spojených s bitvou u Slavkova.
(Pokračování na str. 4)
Upozornění

8. řádná schůze RM – 16. 4. 2007

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je pondělí
18. června do 12 hodin. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl strany formátu A4. U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Vaše
příspěvky zasílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě.
(red)
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8. řádná schůze RM – 16. 4. 2007
(Dokončení ze str. 3)
41. RM ukládá starostovi města vyzvat společnost
DAVAY COMMUNICATIONS, s.r.o. k předložení scénáře a návrhu smlouvy k Napoleonským dnům a Vzpomínkovým akcím ve Slavkově u Brna v roce 2007.
42. RM ukládá místostarostovi města projednat možnost spolupráce s Moravskou bankou vín s ředitelkou
Historického muzea ve Slavkově u Brna.
43. RM projednala dopis umělecké agentury HISTORIA a sděluje, že doposud nedošlo k rozhodnutí

o průběhu Napoleonských dnů a Vzpomínkových akcí
ve Slavkově u Brna v roce 2007 z důvodu dosud neuzavřených jednání.
44. RM jmenuje předsedou komise pro zahraniční
vztahy Ing. Ivana Charváta, starostu města.
45. RM mění usnesení k bodu 2.1.3. z V. mimořádné
schůze RM k I.Německému zemskému gymnáziu takto:
ruší část usnesení za slovem „Brno“ až do konce věty.
46. RM schvaluje dodatek ke smlouvě se CDC Line,
s.r.o. v předloženém znění.

9. řádná schůze RM – 2. 5. 2007
1. RM po seznámení s návrhem „Smlouvy o poskytnutí podpory z rozpočtových prostředků Jihomoravského
kraje k realizaci akce Slavkov – povodňová ochrana
města“ k návrhu nemá připomínek a smlouvu schvaluje.
2. RM bere na vědomí návrh smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci oslav 770 let první písemné zmínky
o městě.
3. RM projednala zprávu o činnosti odboru životního
prostředí Městského úřadu Slavkov u Brna v roce 2006.
4. RM doporučuje ZM ke schválení RO č. 4 – volby do
ZO v Milešovicích, RO č. 5 – propagace města.
5. RM schvaluje příspěvek pro Občanské sdružení PER
VOBIS ZÁMECKÁ DECHOVÁ HUDBA, Palackého
nám. č.1, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 26653788 na propagaci města a činnost organizace ve výši 15 000 Kč.
6. RM odkládá žádosti o příspěvek organizace Junák –
svaz skautek a skautů ČR, středisko 626.03, 684 01 Slavkov u Brna a organizace PC Austerlitz 1805, U Vily 1504,
684 01 Slavkov u Brna, IČ: 26988518 do příští schůze
RM.
7. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě
o vytvoření knihy o Slavkovu se zhotovitelem p. Bedřichem Malečkem. RM schvaluje prodejní cenu publikace
Slavkov u Brna – město nejen se slavnou historií pro: prodejce publikace ve výši minimálně 300 Kč/ks a veřejnost
ve výši 350 Kč/ks.
8. RM žádá ředitele ZŠ Komenského doložit informaci
o stavu rezervního fondu ZŠ a možnosti plného, resp. částečného financování pořízení židlí z vnitřního rozpočtu ZŠ
Komenského a školní jídelny.
9. RM schvaluje prodej majetku dle znaleckých posudků: kropicí vůz ve výši 20 000 Kč, vlečka k traktoru
ve výši 6000 Kč, nákladní vůz AVIA ve výši 39 000 Kč.
RM schvaluje použití částky výnosů z prodeje uvedeného
majetku ve výši 65 000 Kč a daru ve výši 11 000 Kč k pořízení 2 ks nových kontejnerů na nákladní automobil RENAULT v hodnotě 76 000 Kč. RM schvaluje doplnění usnesení RM na její 8. schůzi dne 16. 4. 2007 o vyřazení
nákladního vozu AVIA z účetní evidence v hodnotě
125 460 Kč. RM schvaluje použití rezervního fondu organizace ve výši 45 380 Kč k nákupu rámů na opravu stávajících kontejnerů. RM schvaluje použití rezervního
fondu organizace ve výši 150 000 Kč k posílení nákladové
položky oprava a údržba komunikací v rozpočtu TSMS
pro rok 2007.
10. RM bere zápis č. 4/2007 z jednání komise pro výstavbu a rozvoj města Slavkova u Brna na vědomí.
11. RM dává souhlas společnosti JIN-LONG s.r.o.,
Československé armády 1068, 684 01 Slavkov u Brna, IČ
26958112 k provozování letního posezení před objektem
čp. 126 na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna v kruhové části a u severního vchodu do restaurace Bonaparte
v době do 30. 6. 2007.
12. RM doporučuje ZM: dát souhlas s nabytím pozemků v k.ú. Slavkov u Brna parc. č. 3743/5 orná půda
o výměře 490 m2 a parc. č. 3753/23 orná půda o výměře
5273 m2 z vlastnictví České republiky – Pozemkového
fondu (dále jen PF ČR) formou bezúplatného převodu
podle § 5 zákona č. 95/1999 Sb. v platném znění a aktualizovat usnesení ZM k bodu č. 4.15.4. ve smyslu nového
označení požadovaných pozemků, tj. dát souhlasu s nabytím parc. č. 357/5 zahrada o výměře 461 m2 a 357/6 zahrada o výměře 446 m2 z vlastnictví České republiky –
Pozemkového fondu (dále jen PF ČR) formou bezúplatného převodu podle § 5 zákona č. 95/1999 Sb. v platném
znění.
13. RM projednala žádost TERMO CZ, s.r.o. o vyjá-

dření k odprodeji ploché střechy na budově bývalé kotelny
na ul. Nádražní č. 1311, Slavkov u Brna a ukládá MěÚ
předložit k záměru vyjádření.
14. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 7500 Kč z položky na humanitární účely, a to: ZO
Svazu tělesně postižených Slavkov u Brna na úhradu nákladů spojených s dopravou na rekondiční pobyt v jižních
Čechách v částce 6000 Kč a Klubu „Paprsek“ –- Asociace
rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR příspěvek
na úhradu nákladů spojených s provozem půjčovny rehabilitačních pomůcek ve výši 1500 Kč.
15. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor – I. Německé zemské gymnasium.
16. RM projednala stížnost pana Picka na fotbalové
hřiště na ulici Polní a ukládá MěÚ a TSMS podat vyjádření k předložené stížnosti.
17. RM se seznámila s dopisem pana Zvonka a předkládá jej v jednání ZM.
18. RM bere na vědomí informace o Běhu Terryho
Foxe v roce 2007.
19. RM schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění pečovatelské služby ve městě Slavkov u Brna s Diecézní charitou Brno – Oblastní charitou Hodonín v předloženém
znění. RM doporučuje ZM schválit zrušení Pečovatelské
služby, organizační složky města Slavkov u Brna. RM
ukládá finančnímu odboru zpracovat návrh rozpočtového
opatření v souvislosti s převodem pečovatelské služby na
nového poskytovatele – Oblastní charitu Hodonín po proúčtování veškerých nákladů spojených s provozem a ukončením činnosti Pečovatelské služby, organizační složky
města Slavkov u Brna.
20. RM souhlasí se zvýhodněným nájmem velkého sálu
Společenského domu Bonaparte pro ÚO Svazu diabetiků
ČR Slavkov na akci „Den pro zdraví“ dne 14. 11. 2007
a přejímá záštitu nad touto akcí.
21. RM schvaluje příspěvek pro MK Austerlitz ve výši
6000 Kč z kapitoly propagace města.
22. RM projednala stížnost manželů Frimmerovových
a ukládá MěÚ podat vyjádření k předložené stížnosti.
23. RM souhlasí se zvýhodněným nájmem sálů Společenského domu Bonaparte pro Moravský rybářský svaz
MO Slavkov u Brna na akci „Rybářský věneček“ dne
19. 1. 2008.
24. RM schvaluje zapůjčení stadionu dne 31. 5. 2007
od 8.30 hod. do 11.30 hod. pro pořádání sportovního dne.
25. RM schvaluje Společnou deklaraci města Slavkova
u Brna a obce Tvarožná o vzájemné spolupráci a podpoře
tradičních vzpomínkových akcí spojených s bitvou u Slavkova v předloženém znění.
26. RM vybírá firmu DAVAY COMMUNICATIONS,
s.r.o. jako partnera Města při pořádání Napoleonských dnů
2007 ve Slavkově u Brna a pověřuje starostu města projednáním kompletního scénáře a dalších podmínek.
27. RM souhlasí s partnerstvím s Moravskou bankou
vín při pořádání mezinárodní výstavy vín Grand prix Austerlitz v prostorách zámku a ukládá starostovi dojednat
podmínky.
28. RM předkládá kulturní komisi k projednání článek
jejího člena p. Petra Matuštíka uveřejněný ve Slavkovském zpravodaji jako soubor podnětů k řešení kulturního
života ve městě.
29. RM vzhledem k tomu, že ani po druhé výzvě nebyly odstraněny tzv. „retardéry“ v ulici Pod Oborou,
ukládá TSMS tyto odstranit v termínu do 20. 5. 2007.
Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát
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Upozornění
Upozorňujeme občany (vlastníky nemovitostí) na povinnost umístění tabulky s číslem
popisným (evidenčním) na všech nemovitostech, a to na viditelném místě. O tom jakým
popisným číslem nebo evidenčním bude budova označena, rozhoduje obecní úřad (bližší
informace na odboru investic a rozvoje Městského úřadu Slavkov u Brna). Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit
budovu čísly určenými obecním úřadem
a udržovat je v řádném stavu. V případě
opravy domu lze cedulku s číslem umístit
např. za okno.
Porušení této povinnosti je přestupkem
dle ust. § 47b odst. 1 písm. c) zák.
č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Za přestupek lze uložit pokutu do výše 10 000 Kč.
Od září 2007 budou prováděny kontroly
označení nemovitostí a v případě porušení
povinnosti bude vedeno správní řízení dle
výše uvedeného zákona. Odbor investic

VYHODNOCENÍ ANKETY

Taky uÏ jste do toho ‰lápli?
Vážení občané, odbor životního prostředí
vám přináší vyhodnocení ankety z dubnového
čísla Slavkovského zpravodaje. Přestože zpravodaj dostává každá domácnost ve Slavkově,
což je zhruba 3000 ks výtisků, vyplněný dotazník odevzdala pouze necelá 3 % domácností.
Větší zájem neprojevili ani majitelé psů, kterých je ve Slavkově evidováno asi 450. Na anketu jich reagovalo necelých 8 %.
Celkem došlo 84 vyplněných dotazníků
z toho 35 dotazníků od chovatelů psů. Podepsaných dotazníků bylo 34. Z toho vyplývá, že
tato problematika občany města buď nijak
zvlášť netrápí, nebo necítí potřebu se ankety zúčastnit.
Z došlých odpovědí vyplynulo několik zásadních bodů:
• Za nejčastější místo pro venčení psů byly
označeny zámecké aleje a park. Tato lokalita je
z hlediska venčení psů označena jako nejproblematičtější. Další problematické lokality jsou
dle dotazníků slavkovská sídliště a střed města.
• Nedostatek odpadkových košů je právě
v zámeckých alejích, zámeckém parku a na
sídlištích.
• Velké procento poukazuje rovněž na skutečnost, že ve Slavkově chybí městská policie,
která by mimo jiné postihovala ty majitele psů,
kteří nemají zaplacen poplatek za psa, nebo
kteří po svých psech neuklízí. Postihy navrhují
i samotní chovatelé psů.
• Asi polovina respondentů nesouhlasí
s venčením psů v zámeckém parku. Druhá polovina je pro pohyb psa v parku pouze na vodítku.
• O sáčky na psí exkrementy, které by se vydávaly při placení poplatků, projevila zájem
většina majitelů psů.
Připomínkami občanů se budou orgány
města dále zabývat. Majitelé psů, kteří mají zaplacen poplatek za psa, obdrží nebo již obdrželi
cca 200 ks sáčků na psí exkrementy.
Losování anketních lístků proběhlo dne 14.
5. 2007 na 10. schůzi rady města. Výhercem se
stala paní Ema Cupáková, Slovanská ul. Gratulujeme.
Rada města a odbor ŽP
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II. řádné zasedání ZM – 14. 3. 2007
1. ZM po projednání zprávy „Návrh závěrečného účtu
Města Slavkova u Brna za rok 2006“ bere její obsah na
vědomí a schvaluje závěrečný účet města za rok 2006 bez
výhrad.
2. ZM po projednání zprávy „Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Města Slavkova u Brna za rok
2006“ bere její obsah na vědomí a schvaluje:
a) kladné výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Slavkovem u Brna vzniklých
u hlavní činnosti z příspěvku od zřizovatele a kladné výsledky z podnikatelské činnosti za rok 2007. Město Slavkov u Brna nepožaduje vrácení ušetřených prostředků
z hlavní činnosti (kladných výsledků hospodaření PO)
do rozpočtu zřizovatele. Zřizovatel nepožaduje odvod
kladných výsledků hospodaření z podnikatelské činnosti
organizací do rozpočtu města.
b) závěrečný účet hospodaření PO za rok 2006 bez
výhrad,
c) přidělení výsledku hospodaření DDM za rok 2006
v plné výši 34 777,23 Kč do rezervního fondu organizace,
d) přidělení výsledku hospodaření ZUŠ Františka
France za rok 2006 v plné výši 103 423,38 Kč do rezervního fondu organizace,
e) přidělení výsledku hospodaření ZŠ Komenského za
rok 2006 v plné výši 129 814,67 Kč do rezervního fondu
organizace,
f) přidělení výsledku hospodaření ZŠ Tyršova za rok
2006 v plné výši 325 996,97 Kč do rezervního fondu,
g) přidělení výsledku hospodaření MŠ Zvídálek za
rok 2006 ve výši 23 683 -Kč do fondu odměn
a 23 682,64 Kč do rezervního fondu,
h) přidělení výsledku hospodaření HM za rok 2006 ve
výši 506 301 Kč do rezervního fondu a 50 000 Kč do
fondu odměn,
i) přidělení výsledku hospodaření TSMS za rok 2006
v plné výši 520 464,23 Kč do rezervního fondu.
3. ZM po projednání zprávy „Návrh rozpočtu roku
2007“ bere její obsah na vědomí a schvaluje:
a) návrh rozpočtu Města Slavkova u Brna pro rok
2007 s celkovou výší příjmů a výdajů 125 001 800 Kč,
b) návrh plánu podnikatelské činnosti Města Slavkova
u Brna pro rok 2007 s celkovou výší obratu 20 331 000
Kč a odpisový plán roku 2007,
c) delegování pravomoci na RM související s možností přijímat rozpočtová opatření v návaznosti na úpravy
rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, dotací
pro odbor ŽP týkající se lesního hospodářství, dotací souvisejících s výkonem přenesené působnosti a dotací
z MPSV na soc. dávky,
d) pověření RM k rozdělení finančních příspěvků na
podporu činnosti organizací pracujících s mládeží do
výše schválené rozpočtovým provizoriem Města Slavkova u Brna pro rok 2007, tj. do výše 350 000 Kč,
e) delegování na RM rozdělení finančních příspěvků
účelově vázaných pro příspěvkové organizace dle jejich
aktuální potřeby v roce 2007 do celkové výše 650 000
Kč pro ZŠ Komenského – 100. výročí školy – účelový
příspěvek na uspořádání oslav 100. výročí školy, ZŠ Komenského – účelový příspěvek na pořízení a montáž plynových hořáků, ZŠ Tyršova – účelový příspěvek na pokračování rekonstrukce tělocvičny, HM – účelový
příspěvek na opravu ohradní zdi.
4. ZM bere na vědomí návrh programu rozvoje města
2006–2010 na vědomí a ukládá RM doplnit tento program o začlenění řešení zázemí pro předškolní vzdělávání – mateřské školy do kapitoly školství a předložit doplněný program na nejbližší zasedání ZM.
5. ZM schvaluje přijetí dotace ve výši 134 951 Kč,
současně schvaluje RO č. 57/2006 – projekt, Spolupráce
přes hranice“ (Příjmy: zařazení nové položky – dotace
z Dispozičního fondu ve výši 135 000 Kč, Výdaje: zvýšení položky č. 1 – projekty EU ve výši 135 000 Kč).
6. ZM ruší Pravidla pro poskytování příspěvku z rozpočtu města právnickým nebo fyzickým osobám, které
pracují s mládeží, schválená na IV. řádném zasedání MZ
dne 13. 9. 1999 pod bodem 4.12. a pozměněná usnesením ze 7. mimořádného zasedání MěZ dne 28. 8. 2000
pod bodem 2.9.
7. ZM schvaluje:
a) ponechat přebytek hospodaření LSPP za rok 2006
ke krytí výdajů LSPP v roce 2007 ve výši 82 356,45 Kč,

b) přijetí dotace z prostředků JmK na zajištění LSPP
v roce 2007 ve výši 599 000,-Kč,
c) pověření RM k uzavření smlouvy s JmK na poskytnutí dotace pro rok 2007,
d) pověření RM k uzavření smlouvy mezi Městem
Slavkovem u Brna a Zdravotnickou záchrannou službou
Jihomoravského kraje, p.o. a projednáním podmínek zajištění LSPP pro rok 2007,
e) spolupráci při zabezpečení LSPP mezi regiony Slavkovska a Bučovicka v rozsahu jak ukládá smlouva JmK
a ve střídání ordinačních týdnů dle roku 2006,
f) pověření RM k uzavření smluv mezi Městem Slavkovem u Brna a obcemi regionu na zabezpečení LSPP
v roce 2007.
8. ZM bere výroční zprávu Historického muzea ve
Slavkově u Brna za rok 2006 na vědomí.
9. ZM po projednání Zprávy o činnosti TSMS v roce
2006 a připravenosti na rok 2007 bere tuto na vědomí.
10. ZM vrací zprávu o připravenosti záměru zřídit
městskou policii RM k dopracování a poté bude předložena na nejbližší zasedání ZM.
11. ZM vydává obecně závaznou vyhlášku o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního a stavebního odpadu. ZM vydává
obecně závaznou vyhlášku o poplatku za komunální
odpad.
12. ZM považuje stavbu větrných elektráren nad městem za nevhodnou a s výstavbou zásadně nesouhlasí.
13. ZM v případě poskytnutí přislíbené dotace ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ (dále
jen „Program“) ve výši 660 000 Kč dává souhlas k jejímu
přijetí, dále ZM dává souhlas k rozdělení poskytnuté přijaté dotace Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna na
opravu špitálu u hřbitovní kaple sv. Jana Křtitele v ulici
Špitálská ve Slavkově u Brna (přislíbená výše 660 000
Kč), v případě poskytnutí dotace ve výši 660 000 Kč
z „Programu“ dává souhlas k poskytnutí příspěvku z rozpočtu města ve výši 200 000 Kč jako podílu k dotaci
z Programu regenerace MPZ a MPR římskokatolické farnosti Slavkov u Brna na opravu špitálu u hřbitovní kaple
sv. Jana Křtitele v ulici Špitálská ve Slavkově u Brna.
14. ZM dává souhlas k prodeji části pozemku parc. č.
106 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře cca
1 m2 z vlastnictví města do vlastnictví p. Ivo Tesaře, Slavkov u Brna formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
Při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě uhradí kupující zálohu na kupní cenu ve výši 1000 Kč. Vlastní
kupní smlouva bude uzavřena po předložení geometrického plánu k zaměření stavby, nejpozději do 1 roku od
kolaudace stavby. Při podpisu kupní smlouvy uhradí kupující náklady spojené s prodejem.
15. ZM nedává souhlas ke směně pozemku p.č. 625/3
– zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 7 m2 ve vlastnictví manž. Pavla a Zdeňky Szufnarowskich, Slavkov u Brna za část pozemku p.č. 61 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna o výměře
22 m2 ve vlastnictví Města Slavkova u Brna, a to z důvodu
nedokončení záměru celkového využití plochy areálu
ZUŠ. ZM ukládá funkcionářům města jednat s vlastníky
pozemku parc. č. 625/3 o odkoupení uvedeného pozemku.
16. ZM schvaluje prodej pozemků p. č. 1643/10,
1643/13 a 1643/23 v k.ú. Slavkov u Brna společnosti
PROTISK spol. s r.o., se sídlem Slavkov u Brna za celkovou kupní cenu ve výši 35 000 Kč. Náklady spojené
s převodem uhradí kupující.
17. ZM nedává souhlas k prodeji částí pozemku
parc. č. 3698/24 v k.ú. Slavkov u Brna dle předložené situace zástavby o celkové výměře cca 950 m2 Pavlu Čáslavovi, podnikajícímu pod obchodní firmou Pavel Čáslava – Čáslava - Stav, Brno.
18. ZM deleguje zástupcem města na Valné hromadě
RESPONO, a. s., starostu města Ing. Ivana Charváta. Pro
případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje
náhradníkem Mgr. Vladimíra Soukopa, člena RM Slavkova u Brna. Delegovaný zástupce je zmocněn k hlasování a všem úkonům akcionáře dle programu valné hromady a stanov a.s.
19. ZM deleguje zástupcem města na Valné hromadě
VaK Vyškov, a. s., místostarostu města Ing. Jiřího Doležela. Pro případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění
jmenuje náhradníkem Radoslava Lánského, člena RM
Slavkova u Brna. Delegovaný zástupce je zmocněn k hla-
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sování a všem úkonům akcionáře dle programu valné hromady a stanov a.s.
20. ZM deleguje zástupcem města do představenstva
RESPONA, a. s., Radoslava Lánského, člena RM a do dozorčí rady RESPONA, a. s., místostarostu města Ing. Jiřího Doležela.
21. ZM deleguje zástupcem města do představenstva
VaK, a.s., starostu města Ing. Ivana Charváta a do dozorčí
rady VaK, a.s., místostarostu města Ing. Jiřího Doležela.
22. ZM deleguje zástupcem města do sdružení Ždánický les a Politaví starostu města Ing. Ivana Charváta.
23. ZM deleguje zástupcem města do dozorčí rady
Sdružení obcí a měst Jihomoravského kraje starostu města
Ing. Ivana Charváta a do správní rady Sdružení obcí a měst
Jihomoravského kraje Mgr. Petra Kostíka, člena ZM.
24. ZM odvolává stávajícího zástupce města v Mohyle
míru o.p.s. Bc. Zdeňka Pavlíka. ZM deleguje zástupcem
města do Mohyla míru o.p.s. starostu města Ing. Ivana
Charváta.
25. ZM po seznámení se s dopisem paní Dr. Ilony
Hrbáčkové bere tento na vědomí.
26. ZM bere dopis Austerlitz Golf s.r.o. (bezpečnost) na
vědomí.
27. ZM bere stížnost pana Blahutky ze Savkov u Brna
i vyjádření odboru IR k tomuto problému na vědomí. ZM
ukládá RM přijmout taková opatření, aby k obdobným nedorozuměním nedocházelo.
28. ZM vypouští ze sledování bod č. 4.16.2. z XII. řádného zasedání ZM – 22. 12. 1997.
29. ZM stanovuje výši odměn neuvolněným členům
zastupitelstva města Slavkova u Brna pro rok 2007 v souladu s nařízením vlády č. 614/2007 Sb., takto: člen rady
města 1730 Kč, předseda výboru zastupitelstva města
1420 Kč, předseda komise rady města 1420 Kč, člen komise rady města 0 Kč, člen výboru zastupitelstva města
0 Kč, člen zastupitelstva města 590 Kč. Současně ZM
v případě souběhu funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města stanovuje odměny takto: člen rady města
a současně předseda výboru zastupitelstva města nebo komise rady města 3150 Kč, člen zastupitelstva města a současně předseda výboru zastupitelstva města nebo komise
rady města 2010 Kč.
30. ZM deleguje zastupováním na valné hromadě a v orgánech Honebního společenstva Slavkov u Brna Mgr. Petra
Kostíka, člena ZM a MUDr. Oldřicha Pospíšila, člena ZM.
31. ZM schvaluje zapojení města Slavkov u Brna do komunitního plánování a souhlasí s účastí v základním výcviku pořádaném JMK. Dále ZM schvaluje vyčlenit finanční prostředky do výše 50 000 Kč z rozpočtu města na
úhradu nákladů spojených s komunitním plánováním. ZM
schvaluje zajišťování a rozšiřování sociálních služeb ve
městě prostřednictvím jednání s potencionálními poskytovateli sociálních služeb. ZM schvaluje poskytnout finanční
příspěvek do výše 1 1670 000 Kč rozpočtované položky
č. 80 ve schváleném rozpočtu města na rok 2007 poskytovatelům sociálních služeb na úhradu nákladů spojených se
zajišťováním sociálních služeb občanům města.
32. ZM schvaluje uzavření Dohody o ukončení
Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s partnerem,
uzavřené mezi městem a Jihomoravským krajem dne 16. 1.
2006. ZM současně schvaluje uzavření nové Smlouvy
o partnerství a vzájemné spolupráci s partnerem s Jihomoravským krajem.
33. ZM ukládá RM připravit na nejbližší zasedání ZM
rozpočtové opatření pro pokrytí nezbytného podílu města
k dotaci z programu ZAD ve výši 1 500 000 Kč.
Dále v rámci diskuse:
34. Ing. Tesák reaguje na článek ve Slavkovském zpravodaji – STUDNY.
35. Ing. Jiří Matyáš žádá o písemnou odpověď o postupu řešení ve věci stížnosti obyvatel ulice Tyršova – neprovedení bezpečnostního prořezu lip a dále ve věci stížností na hluk z prostoru oploceného dětského hřiště na
sídlišti Zlatá Hora ve Slavkově u Brna.
36. Mgr. Věra Křivánková – v návaznosti na předložené
zápisy z Finančního výboru informovala členy ZM
o schůzkách Kontrolního výboru.
37. Tajemník MěÚ Ing. Pavel Dvořák žádá členy ZM
o vrácení vyplněného dotazníku CAF. Poté informoval
o změnách na MěÚ v souvislosti s přijetím nových zákonů
– nový stavební zákon – změna názvu Stavebního úřadu na
Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu, zabezpečení výkonu působnosti vyvlastňovacího úřadu – KT,
změny na odboru sociálních věcí – příspěvek na péči a dále
o personálních změnách – SÚ, SV a ŽP.
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âervnové aktivity pro organizované
skupiny od 10 osob
Dětské filmové představení LOVECKÁ
SEZONA (animovaná komedie) – kino JAS –
31. 5. a 1. 6. v 8.30 a 100 hodin; vstupné 35
Kč/os.
Oživené kostýmované prohlídky podzemí pro MŠ a ZŠ – 1. 6. od 9.30 do 14.00;
dětské vstupné 20 Kč/os., po předložení vstupenky z kina JAS (viz výše) – 15 Kč/os.

Dobrodružné podzemí

Vítězové soutěže, zleva: J. Mazalová, M. Novák, J. Pilátová, P. Vajík

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽNÍCH PRACÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL

Napínavé pátrání po skrytém pokladu německých rytířů, které vás zavede do setmělých
chodeb tajemného zámeckého podzemí.
Poutavá interaktivní soutěžní hra je určena
pro skupiny. V podzemním labyrintu jsou připraveny překážky, které prověří zručnost, obratnost, odvahu, logické myšlení účastníků,
stejně jako schopnost účinně spolupracovat
v týmu. Doporučujeme teplejší sportovní oděv.
Nutná telefonická nebo e-mailová rezervace.

„Boj proti bezpráví a křivdě“
Tak jako v obou předcházejících ročnících
Slavkovkého mementa byla i tentokrát jeho
součástí výtvarná a literární soutěž, letos s názvem „Boj proti bezpráví a křivdě“. Do soutěže přihlásilo své práce celkem 41 žáků ze 6
škol (3 základní a 3 školy střední). Hodnocení
prací se ujala tříčlenná porota ve složení:
JUDr. Jan Kux (předseda, spisovatel Klubu autorů literatury faktu), PhDr. Hana Frimmerová
(učitelka českého jazyka na ZŠ Komenského
ve Slavkově u Brna) a Mgr. T. Králová (redaktorka brněnského časopisu). Všech prací
bylo čtyřicet, z toho 10 výtvarných a 30 literárních.
Z hodnocení poroty vyplynula především
skutečnost, že ocenila především ty práce,
které v sobě nesly autorský postoj k danému
tématu, vlastní zhodnocení. „Jsme rádi, že se
daří zapojovat žáky a studenty do podobných
soutěží. Sednout a něco psát je rozhodně daleko více přínosnější pro myšlenkový rozvoj
než pasivní konzumace vjemů vytvořených
někým jiným…“ Pochvalu sklidila i formální
stránka prací. Děti poslaly své příspěvky ve
vzorné úpravě, napsané na počítači, bez zá-

Oldtimer festival a Hudební
festival Slavkov 2007
Sobota 30. června bude ve znamení dvou
velkých letních akcí – tradičního setkání veteránů a po roční přestávce také hudebního festivalu. Zatímco Oldtimer „vypukne“ již
v brzkých ranních hodinách, Hudební festival
zahájíme v 15.30 hodin a výjimečně potrvá do
cca 24 hodin. Milovníci historických automobilů a motocyklů se mohou jako obvykle těšit
na několik set vozidel rozmístěných po zámeckém parku, zájemci o popovou a rockovou
hudbu v odpoledním a večerním pásmu uvidí
a uslyší patronku festivalu Hanu Hegerovou,
Annu K, Zbyňka Drdu, Michala Hrůzu, skupiny Divokej Bill, Wohnout, Temperamento
a další (změna programu vyhrazena).
HM

sadních gramatických chyb. Jistě, že za to patří
velký díl uznání i pedagogům, pro které taková
soutěž znamená především práci navíc.
Pro všechny oceněné byly připraveny knižní
dary, které sponzorsky poskytla brněnská nakladatelství JOTA, Moravská Bastei – MOBA,
Computer Press a Akademické nakladatelství
CERM. Všichni vítězové jednotlivých kategorií obdrželi navíc novou knihu o Slavkovu od
starosty města Ing. Charváta a CD o Antonínu
Dvořákovi, které věnoval Středočeský kraj.

Poezie
Zvláštní cena: Jitka Mazalová, Gymnázium M. Lercha, Brno
Próza – střední školy
1. Martin Novák, ISŠ Slavkov – 3.B HT;
2. Andrea Pěkná, ISŠ Slavkov – 3.B HT;
3. Lukáš Rozumek, ISŠ Slavkov – 2.B HT.
Čestné uznání: Jiří Kaláb, ISŠ Slavkov – 3.B
HT, Veronika Kubálková, ISŠ Slavkov – 3.B
HT, Martina Pavésková, ISŠ Slavkov – 1.B HT
Próza – základní školy
1. Jana Pilátová, ZŠ Komenského Slavkov;
2. Markéta Pavlíková, ZŠ Tyršova Slavkov; 3.
Petr Bureš, ZŠ Tyršova Slavkov. Čestné uznání
Jakub Florian, ZŠ Tyršova Slavkov, Eliška Pitronová, ZŠ Tyršova Slavkov
Výtvarné práce (bez rozlišení)
1. Pavel Vajík, ZŠ Šaratice – 6. roč.; 2. Dagmar Válková, ZŠ Šaratice – 7. roč.; 2. Magdalena Vítková, ZŠ Šaratice – 7. roč.; 3. Eva Buchtová a Veronika Zelinková, ZŠ Šaratice –
7. ročník.
Nezbývá než mladým autorům (a nejen oceněným), poděkovat za jejich zájem, za to, že tématu věnovali svůj čas a snahu. Popřejme soutěži do dalšího ročníku poněkud širší autorské
zastoupení. Mladým autorům pak přejeme, aby
se nebáli své myšlenky přenést na bílý podklad
– ať už papír nebo dnes častější obrazovku počítače.
Všem oceněným nabízíme užívání služeb
Městské knihovny ve Slavkově u Brna do
konce tohoto roku zdarma.
Mgr. Jiří Blažek, HM ve Slavkově u Brna

Vzdělávací programy v podzemí
zámku Slavkov u Brna
Interaktivní forma doplňující výuky s návazností na učivo vzdělávacích oblastí Člověk
a jeho svět a Člověk a společnost.
Jednotlivé programy nenásilnou a zábavnou
metodou seznamují žáky s uspořádáním středověké společnosti, zaniklými řemesly a historií města Slavkov u Brna. Výuka probíhá
přímo v expozici, dětské dílně či ve městě. Doporučujeme teplejší oděv. Nutná telefonická
nebo e-mailová rezervace.
Ty vládni, ty bojuj a ty pracuj! (4. a 5.
třída ZŠ)
Pekař peče. Kovář kuje. Kolář koluje? (4.
a 5. třída ZŠ)
Václav a jeho město (7. třída ZŠ, 2. ročníky gymnázií a SŠ)
Expedice Austerlitz (2. stupeň ZŠ).
HM
Redakãní rada

PhDr. Hana Frimmerová, Radoslav Lánsk˘, Mgr. Jiﬁí BlaÏek, Mgr. Jana
Jelínková, Mgr. Jana Soukopová, Mgr. Jaromír Pytela, Jan Hudec,
Ing. Ladislav Jedliãka, Ludmila Uhlíﬁová, Eva Janková.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.
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Koncerty Mezinárodního hudebního
festivalu 13 mûst – Concentus Moraviae
Stejně jako v uplynulých letech přivítá slavkovský zámek, v rámci prestižního hudebního
festivalu Concentus Moraviae, špičky světové
hudební scény. V pátek 8. června od 19.30
hodin vystoupí v Historickém sále zámku věhlasné klarinetistky Ludmila Peterková a Sharon
Kam, které na klavír doprovodí Irina Kondratěnko. Během koncertu zazní melodie F. Mendelssohna, W. A. Mozarta, J. Filase, F. Poulence
nebo J. W. Kalliwody. Ve středu 20. června od
19.30 hodin zazní v Historickém sále zámku
tóny skladeb B. Martinů nebo M. Ravela v podání předního světového violoncellisty Jiřího
Bárty, s houslovými party Chloë Hanslip.
Předprodej vstupenek v Informačním centru
a před koncerty na zámku.
HM

V˘stava Ïelezniãních modelÛ a koleji‰È
„Po kolejích cestou necestou”
Na pátek 1. června (17.00 h) připravilo Historické muzeum ve Slavkově u Brna a Klub
železničních modelářů v Brně vernisáž výstavy železničních modelů, modulů, kolejišť
a fotografií s železniční tematikou. Věříme, že
výstava, která v OK galerii potrvá téměř do
konce prázdnin – tedy do 26. srpna – potěší
nejen dětské návštěvníky zámku.
HM
V minulém čísle Zpravodaje se člen kulturní
komise pan Petr Matuštík pokusil popsat stav
kultury ve Slavkově u Brna. Podstatnou část
věnuje zámku. Pomineme-li fakt, že kulturní
komise, ani pan Matuštík neprojevili v minulosti zájem o setkání s představiteli muzea (což
je samo o sobě zarážející), je s podivem, že si
jako člen kulturní komise nevyžádal pro svá
tvrzení podklady.
Zjistil by, že „Historické
muzeum eviduje své návštěvníky podle metodiky, kterou
zavedlo Ministerstvo kultury
prostřednictvím svého institutu NIPOS. Ten zavedl jednoduché a logické pravidlo, kterým se
řídí všechny památkové objekty, které spravuje Národní památkový ústav, a sice co vydaná vstupenka, to návštěvník (pochopitelně
s upřesněními např. u hromadných vstupenek
a faktur, které se připočítají)“. (N. Kubů, NPÚ
Praha, odd. hrady a zámky)
Proto také hrady a zámky zvyšují počet
svých prohlídkových tras a výstav, aby měly
vyšší návštěvnost. Historické muzeum za poslední dva roky otevřelo novou prohlídkovou
trasu podzemí, Virtuální bitvu a severní křídlo
zámku, v prostorách tzv. Šetlíku jsou nepřetržité výstavy.

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 13 MùST
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HM se touto metodikou řídilo i v minulosti
a nové vedení zámku navázalo na stejnou metodiku, kterou používali jeho předchůdci, tzn.
že o zkreslování údajů nelze v žádném případě
hovořit.
Pan Matuštík svým výrokem znevážil výsledky práce mnoha lidí, kteří se na výborném
výsledku návštěvnosti slavkovského zámku

tebních tarifů – v uplynulých dvou letech 5 %
a paralelně s navyšováním tarifů roste i výše
odvodů na SP a ZP, rostou ceny služeb (bezpečnostní agentura, náklady na pořádané akce,
revize, náklady spojené s provozem kina
apod.) i ceny za opravu a údržbu. Od 1. 1. 2005
je HM navíc plátcem DPH, což navyšuje každoroční celkové náklady o cca 150 000 (neuznatelné DPH.)
S ohledem na výše uvedená fakta si nemyslíme, že
by byly požadavky HM na
rozpočet města „zarážející
a alarmující“. Za zmínku by v této souvislosti
stálo i to, že nové vedení získalo ze soukromých
zdrojů finance v řádech milionů korun na pořádání stále se zvyšujícího množství kulturních
akcí na zámku a finančně zcela pokrylo loňské
Napoleonské dny i Vzpomínkové akce.
Ano, je něco zvláštního na kultuře ve Slavkově – minimálně to, že se o názorech kulturní
komise na dění na zámku dozvídáme až přes
zavádějící a místy zcela nepravdivé informace
ve článku pana Matuštíka.
Mgr. Jana Omar, ředitelka
Mgr. Jiří Blažek, zástupce ředitelky
Zaměstnanci HM ve Slavkově u Brna
(včetně kina a knihovny)

Co je na článku
pana Petra Matuštíka zvláštního…
podíleli. Věříme, že se za svá slova o „hře
s čísly“ omluví.
Za posledních osm let, tj. od roku 1999 se
výše příspěvku zřizovatele (celkový příspěvek
včetně účelových příspěvků) meziročně zvyšovala nejvíce o 6 % proti předcházejícímu
roku, a to v letech 2004 a 2005. Letošní schválený příspěvek zřizovatele je o 5% vyšší oproti
roku 2006. Zvyšující se příspěvek zřizovatele
pouze kopíruje aktuální celkový rozpočet HM
a jeho možnosti v tom daném roce. Pouze pro
upřesnění: do tohoto rozpočtu spadá i kino
a knihovna, které HM spravuje.
Meziročně dochází k pravidelnému zvyšování cen elektřiny, zákonnému navyšování pla-
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Poklady nejen z depozitáﬁÛ (50)
V tomto díle „Pokladů…“ se budeme věnovat
nově zrestaurovaným sbírkovým předmětům
z fondu Historického muzea ve Slavkově
u Brna.
Pro plánovanou napoleonskou expozici byly
zrestaurovány dva reliéfy císaře Napoleona Bonaparta (1769–1821) a jeho syna Napoleona II.
nazývaného Orlík (1811–1832). Dalším exponátem byla rozměrná grafika znázorňující korunovaci Napoleona císařem 2. prosince 1804.
Slonovinové reliéfy Napoleona Bonaparta
a jeho syna jsou zasazeny do dřevěného profilovaného rámu, který je intarzován rovněž slonovinou. Reliéfy byly nejprve demontovány
z dřevěných rámečků, poté bylo odstraněno degenerované klihové lepidlo ze zadní strany
a prasklých hran. Reliéfy byly vyčištěny, zkompletovány, chybějící části pak byly doplněny
speciální hmotou. Po vyčištění a doplnění chybějících hran rámečků byly oba reliéfy vsazeny
na původní místo. Tento stručný a jednoduchý
popis restaurování však vynechává různá úskalí

– jako např. nerovnoměrné kroucení různých
vrstev slonoviny, velké otvory na reliéfy či problémy při práci se speciální doplňovací hmotou.
Výsledek restaurování předmětů starých více
než 150 let můžete spatřit na fotografii.
Oba reliéfy se do Historického muzea ve
Slavkově u Brna dostaly někdy po druhé světové válce jako součást sbírek bratří Gustava
a Huberta Skutetzkych. Tato rodina po několik
generací vlastnila vyškovský cukrovar.
Dr. Gustav Skutetzky (†1937) pracoval v oblasti průmyslu, cukrovarnictví a zemědělství,
bratr Hubert (1857–1924) byl lékařem. Po II.
světové válce se část předmětů této rodiny dostala do muzea ve Vyškově. Vzhledem k profilování jednotlivých muzeí byly některé předměty s napoleonskou tematikou převedeny do
muzea ve Slavkově, které bylo určeno – tehdy
jako jediné v Československu, ke shromažďování předmětů s napoleonskou tematikou.
Tomu odpovídal i jeho název – Muzeum napoleonských válek. Podrobnosti o původu tě-

Nové knihy
Hommer, Ed: Osudová hora – příběh líčí skutečnou událost, kdy se při vyhlídkovém letu
kolem nejvyšší hory Spojených států Mount
McKinley zřítila malá cessna se čtyřmi pasažéry.
Dva z nich pět krutých dní čekání na záchranu,
nepřežili. Ed Hommer, autor knihy a pilot letadla,
přežil a kruté zážitky i všechno, co jim předcházelo, zachytil. Přišel o spodní části nohou, utápěl
se v zoufalství a alkoholu. O sedmnáct let později
se Hommer rozhodl svůj život od základů změnit. S pomocí nejmodernějších protéz se znovu
naučil běhat, jezdit na kole a lézt po horách, aby
se mohl připravit na svůj poslední úkol: zlézt
horu, jež ho málem připravila o život. V roce
1999, při svém druhém pokusu o zdolání vrcholu
Mount McKinley, Hommer uspěl.
Knightová, India: Největší špeky mýho života
– dělá z člověka Špatnou Matku fantazírování
o průhledných vršcích a o střevících dobrých leda
tak pro lehké ženy? A co pak má-li na sobě ještě
pyžamo a veze děti do školy? Klára Huttová už
má léta, kdy po světě chodila jako sexy kočenka,
dávno za sebou – stejně jako celulitidu. Ale taky
už Má Svého Chlapa. Dále pěkný dům, nádherné

chto zajímavých a vzácných reliéfů se však nedochovaly.
Dalším zrestaurovaným předmětem je grafika
představující korunovaci Napoleona Bonaparta
císařem. Jde o černobílý tisk podle obrazu Jacquese-Louise Davida, významného malíře období klasicismu.
Grafika o rozměrech 70,3x102,3 cm nesla
četné praskliny a trhliny prakticky po celé ploše.
Před restaurováním byl proveden mikroskopický průzkum, který odhalil nejenom složení
vláken obsažených v papíru, ale i celkové uvolnění vláken na povrchu. Rovněž bylo změřeno
pH papíru. Poté byla celá grafika mechanicky
vyčištěna speciálním práškem gumy a vykoupána v čisté vodě, odkyselena a vysušena.
Trhliny byly spojeny tenkým japonským papírem a chybějící části okrajů doplněny speciálním druhem japonského papíru. Na závěr byla
grafika doretušována v místech zlomů. Vzhledem k tendenci papíru „vločkovatět“, tzn., že
povrchová vrstva papíru má tendenci se ve vločkách oddělovat, byl povrch graficky zaklížen.
Tento proces degeneraci papíru minimálně zpomalí a dovolí její uchování pro další generace.
Na uložení grafiky byly zhotoveny speciální
desky s klopami z nekyselého papíru. Grafika
se do muzea ve Slavkově dostala jako dar
Muzea Vyškovska pravděpodobně někdy v 60.
letech 20. století.
Všechny předměty byly zrestaurovány na odborném pracovišti Středočeského muzea v Roztokách u Prahy.
Věříme, že jsou tyto sbírkové předměty na
delší dobu stabilizovány a návštěvníci je budou
moci spatřit při plánovaných muzejních výstavách.
PhDr. Vladimíra Zichová, HM

V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ VE SLAVKOVĚ U BRNA

děti, které jí na nervy lezou jen z devadesáti procent, širokou, excentrickou a okouzlující rodinu,
a atraktivního (ale čím dál záhadnějšího) manžela.
India Knightová (nar. 1965) vás rozbrečí smíchy.
Navíc vám v této rozpustilé a dojemné knize dokáže, že člověk může být Provdaný i Sexy zároveň; a že Action Man, make up, dýňové ravioli
a boty od Manola mají cosi společného…
Ruiz, Miguel: Čtyři dohody – Čtyři dohody
jsou esencí moudrosti Toltéků, známých po
celém jižním Mexiku jako „ženy a muži poznání“. Jejich dodržováním můžete nečekaně
zrychlit postup na své stezce za poznáním (1. Nehřešte slovem; 2. Neberte si nic osobně; 3. Nevytvářejte si žádné domněnky; 4. Dělejte vše tak,
jak nejlépe dovedete).
Kalogridisová, Jeanne: Úsměv Mony Lisy –
dcera zámožného kupce Lisa se zamiluje do mladého Giuliana de Medici a přes otcovy protesty
se za něj provdá. Vzápětí vypuknou ve Florencii
nepokoje a manželé jsou od sebe odtrženi. Giuliano uprchne z města těhotnou Lisu zajmou povstalci. Jejím ochráncem se stane sám Leonardo
na Vinci. Ale touží po ní bohatý kupec Francesco

a zdá se, že je připraven udělat vše pro to, aby ji
pro sebe skutečně získal.
Mickeyová, Susan E.: Šijeme módní doplňky
– kniha vám poradí, jak si z kombinací látek
a barev zhotovit jednoduché módní doplňky, které
v obchodech nekoupíte a jež zvládnete, i když jste
zasedli poprvé k šicímu stroji. Dozvíte se jaký
používat šicí stroj, co je overlock, jaké nitě a jehly,
jak důležitá je kvalitní žehlička a dobré nůžky…
U každého návrhu najdete doporučený druh látky,
úroveň obtížnosti, materiál a potřeby, postup
práce ve fotografiích, způsob střihání, šití, sešívání a nakonec možné obměny doplňku. Ušijte si
kabelu, fleecovou čepici, šálu a rukavice, dárkový
obal na láhev, pouzdro na brýle, …
Pohádky se zvířátky – 46 krátkých bajek –
poučných příběhů – s krásnými celostránkovými
ilustracemi.
Úplný seznam všech nových knih v městské
knihovně lze získat elektronickou poštou (e-mailem). V případě zájmu o tuto službu pište, prosím, na adresu: blazek@zamek-slavkov.cz
Mgr. Jiří Blažek
Městská knihovna ve Slavkově u Brna
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Festival válečné literatury faktu
Slavkovské memento 2007

Pozorné obecenstvo – studenti ISŠ Slavkov
Festival Slavkovské memento prošel svým
třetím ročníkem. Jako nový „podnik“ literatury
faktu byl založen při příležitosti 200. výročí
bitvy tří císařů. Stejně jako v předchozích ročnících poskytl akci záštitu hejtman JmK
Ing. Stanislav Juránek, velitel Vojenské akademie ve Vyškově plk. Ing. Libor Straka a starosta
Slavkova Ing. Ivan Charvát. Svůj díl práce odvedli rovněž autoři a členové klubů literatury
faktu – českého Klubu autorů literatury faktu
a slovenského Klubu spisovateľov literatúry
faktu. Nejen v tom, že se podíleli osobní účastí,
byli také porotci literární soutěže „Boj proti bezpráví a křivdě“, která byla opět vypsána pro
žáky středních škol a II. stupně základních škol
(vyhodnocení soutěže uvádíme na jiném místě
Zpravodaje).

Nejsme andělé, jen
děláme jejich práci
slovo režiséra Otakáro Maria Schmidta
(21. 6. 2007, 20.00 hod., kino Jas)
Milí Slavkováci, jsem velmi rád, že film
„Nejsme andělé, jen děláme jejich práci“ bude
uveden ve Slavkově u Brna, městě, kam s radostí jezdím. Za poslední dobu jsem si oblíbil
nejen koupaliště, ale především četné a pestré
akce na zámku – a nejen proto proběhne promítání dokumentárního filmu o jezuitech ve Slavkově v rámci Slavkovské iniciativy smíření, kterou podporuji.
Polohraný dokumentární film je věnován jezuitskému řádu a jeho poslání, apoštolátu, misiím a činnosti ve vědách, umění či v médiích.
Noblesní komentář Marka Ebena doplnila mimo
jiné i hudba jeho bratra Davida. Ve filmu je také
použita hudba „oskarového“ Ennio Morriconeho.
Film „Nejsme andělé, jen děláme jejich
práci“ zhlédli diváci České televize na Vánoce
v roce 2006. Důvodem jeho vzniku bylo patero
výročí v jubilejním roce 2006. Film připomíná
450. výročí od smrti Ignáce z Loyoly, 500 let od
narození Františka Xaverského a Petra Fabera.
A aby toho nebylo málo, česká jezuitská provincie navíc slavila 450. výročí příchodu
prvních jezuitů do Prahy a 300 let od smrti Jiřího Josefa Camela, významného jezuitského
misionáře a českého botanika, po kterém byla
pojmenována rostlina (květ) kamélie.
Srdečně proto každého z vás zvu na promítání 21. 6. ve 20 h do slavkovského kina. Připravena je i beseda s malým občerstvením,
kde se pokusím zodpovědět vaše dotazy spolu
s mými hosty – spoluautory filmu. Těším se na
vás.
Otakáro Maria Schmidt, režisér

Slavnostního pátečního (27. 4.) zahájení Festivalu a vyhodnocení výtvarné a literární soutěže se zúčastnili zástupci zaštiťujících institucí,
za Kluby autorů literatury faktu JUDr. Jan Kux
(předseda poroty literární soutěže), JUDr. Jaroslav Krempl a PhDr. Ivan Szabó, který uvedl:
„V Slavkove som sa cítil veľmi dobre. Ďakujem
za milé prijatie. Ohodnoteným účastníkom súťaže blahoželám a ostatným prajem viacej invencie a nápadov do ďalšiej tvorby, a nielen
v tejto súťaži.“
Závěr zahajovacího ceremoniálu patřil křtu
nového sborníku Slavkovské memento 2005–
2006, ve kterém jsou zachyceny všechny vítězné práce žáků z předchozích ročníků. Text je
doplněn ilustračními fotografiemi. Tento sborník bude postupně zaslán všem školám, které se
zúčastnily literární soutěže.
Součástí celé akce byla i prezentace Vojenské
akademie ve Vyškově, která představila zejména mladým divákům svoje aktivity, ukázky
výcviku, výzbroje a výstroje.
Odpolední blok zahájil autorským čtením
PhDr. Ivan Szabó. Přednesl svůj text o osudu
tzv. Divadelního autobusu, kterým v době Slovenského národního povstání (1944) objížděli
herci jednotlivé vojenské posádky na osvobozeném území. Na něj navázal PhDr. František
Hanzlík svým příspěvkem o generálu Tesaříkovi. Na závěr vystoupil spisovatel a novinář
Luděk Navara se dvěma Příběhy železné opony.
Jeden z nich návštěvníci vyslechli, druhý viděli

Křest sborníku
jako dokumentární snímek, jejichž celou řadu
natočila Česká televize. V závěru každého vystoupení se rozproudila čilá diskuse s autory.
Poslední páteční vystoupení patřilo spisovatelce a astroložce PhDr. Olze Krumlovské, od
které se posluchači v interaktivní přednášce dozvěděli, jak vlastně funguje vztah astrologie
a astronomie, jak je to s horoskopy v novinách
a časopisech a mnoho dalších překvapivých
skutečností o věcech a děních, nad kterými se
mnohdy vůbec nezamýšlíme.
Sobotní pokračování Festivalu mělo podobu
prodejní výstavy knih literatury faktu (i mnoha
jiných) v salla terreně slavkovského zámku.
Knihy do prodeje poskytla dvě brněnská knihkupectví – „Barvič a Novotný, spol. s r.o.“
a „Knihkupectví Ryšavý“.
Mgr. Jiří Blažek
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Předsednický stůl

Galakoncert na zámku
Historické muzeum a Česká společnost Johanna Strausse se sídlem na zámku ve Slavkově
u Brna zve všechny milovníky krásné hudby na
letní galakoncert Johann Strauuss orchestru
„Die flotten Geister“, který se tentokrát bude
konat „poprvé“ na nádvoří zámku ve Slavkově
u Brna dne 2. 6. v 18 hodin, opět pod názvem
„Z operety do operety“.
Tak jako loni i letos bude hlavním sólistou galakoncertu zpěvák, jemuž tleská obecenstvo na
celém světě, velký tenor ze Slovenské republiky
– Miroslav Dvorský.
Po boku pana Dvorského se představí mladá
nadějná sopranistka z Prahy, t. č. působící ve
Vídni, Luisa Albrechtová. Koncertním mistrem
orchestru a současně houslovým sólistou tohoto
hudebního tělesa je Jiří Preisinger. Od dirigentského pultu bude opět celý průběh koncertu
řídit šéfdirigent slovenského Národního divadla
Jaroslav Kyzlink.
Program slibuje nejedno hudební překvapení,
takže si přijdou na své jak milovníci Johanna

Strausse a jeho současníků, tak i ti, kteří si rádi
poslechnou hudbu L. Bernsteina, G. Verdiho,
S. Joplina, E. di Capua a dalších. Více vám už
nebudeme prozrazovat…
Kdo z vás navštívil koncert v loňském roce,
určitě přijde zas, a jelikož nádvoří slavkovského
zámku je prostornější a vzdušnější, doufáme že
si nenecháte ujít ojedinělý kulturní zážitek v příjemném prostředí. V případě špatného počasí se
koncert bude konat v Historickém sále zámku
jako obvykle.
Vstupenky v hodnotě 300, 200, 100 Kč je
možné zakoupit v předprodeji na Běhounské
ulici v Brně, v pokladně slavkovského zámku
a u večerní pokladny 30 min. před koncertem.
Rádi bychom vás pozvali ještě na další koncert na slavkovském zámku. Bude to opět setkání s hudbou velikánů operety v provedení Johann Strauss kvintetu. Tentokrát se koncert
uskuteční dne 21. 7. 2007 v Divadelním sále
zámku (více informací v příštím Zpravodaji).
Věra Chalupecká
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VernisáÏ v˘stavy kvûtinov˘ch vazeb a aranÏmá Od jara do zimy
Zahájení výstavy se konalo ve čtvrtek 17. května za velkého zájmu veřejnosti. Výstava byla nainstalována v novém prohlídkovém okruhu (Život
ve staletích) a v zámecké kapli. Vazby a aranžmá
nachystala Střední zahradnická škola, Střední odborné učiliště a Učiliště Rajhrad, zejména pak její
pedagogové Dana Felklová, Dana Tichoňová a Jiří
Greguš (na snímku vpravo).
Součástí vernisáže byla tradičně módní pře-

hlídka, na kterou své modely připravili studenti
Vyšší odborné školy managementu a designu
v Brně a Střední uměleckoprůmyslové školy
textilní v Brně. Jejich mnohdy velmi originální
výtvory představující průřez oblečením na celý
rok, předvedly studentky ISŠ ve Slavkově
u Brna. Ke každému modelu byla připravena
květinová vazba odpovídající danému ročnímu
období a typu oděvu.
HM

Zahájení oslav 770 let od první písemné zmínky o Slavkovû u Brna
(Dokončení ze str. 1)

Ráno v 9.30 hodin byla slavnostně za účasti
PhDr. Miloše Šifaldy, radního JMK a zástupců
partnerských měst Slawkowa (PL), Darney (F)
a Hornu (A) otevřena malá výstava o historii Slavkova u Brna (připravila a ztvárnila Alena Slezáková), která je umístěna na radnici před obřadní
síní, a kde bylo též možné zhlédnout městské insignie a medaile. Od 14 hodin se v malém sále
kulturního domu konala beseda s autory nové
knihy Slavkov u Brna – město nejen se slavnou
historií, kterou výtečně moderoval Ing. Aleš Šilhánek a na jeho i další dotazy z řad posluchačů
odpovídali Bedřich Maleček, vydavatel knihy,
i všichni tři autoři PhDr. Jiří Pernes, Mgr. Karel
Sáček i Lubomíra Kropáčková. Komentáře ke
knize byly doplněny velmi bohatou projekcí fotografií o vzniku, vývoji a proměnách našeho města
v čase. Od 13 hodin se centrem města rozezněly
rockové tóny našich mladých umělců (bratři Moricovi, Bára Hrbáčková a jejich přátelé a hosté),
kteří si získali zájem a obdiv nejen mladých návštěvníků této akce. Od 15 hodin patřilo „pódium“
dechové hudbě v podání naší skvělé Zámecké dechové kapely Milana Hrazdílka a hostující Mládežnické dechové kapely při ZUŠ ve Strážnici.
Nesmím opomenout ani taneční vystoupení tanečních skupin ze ZUŠ Slavkov u Brna Fr. France
pod vedením Lenky Krahulové a ZUŠ ze Strážnice. Od 19 hodin patřilo pódium opět rockové
hudbě. Po celou dobu se ve stánku u radnice prodávala výše zmíněná kniha o Slavkově u Brna
a další dárkové předměty vztahující se k výročí.
Bohaté občerstvení bylo zajištěno díky Budějovickému Budvaru, n.p. (pivo, nealko) a manželům
Ingrid a Ivanu Durkovým (uzeniny – z dílny Františka Kudy a další pochutiny).

Při příležitosti výročí našeho města byla přizvána partnerská města Slawkow, Darney a Horn,
s jejichž zástupci byly projednávány možnosti
spolupráce na další roky 2007 až 2010. S polským
Slawkowem byla, díky přítomnosti starostky
města Mgr. Margorzaty Reczko, slavnostně podepsána v zámeckém Rubensově sále Partnerská
smlouva o spolupráci. K podpisu dohod s dalšími
partnerskými městy dojde při nejbližším vzájemném setkání. Zde bych chtěl poděkovat všem, kteří
se za jednotlivé sekce Komise RM pro zahraniční
vztahy, našim přátelům ze zahraničí věnovali.
Akce se bohužel nemohli zúčastnit zástupci holandského Zeistu – Austerlitz. Důvod byl velmi
smutný. Zemřel jeden ze zakladatelů partnerství,
skvělý člověk s vřelým vztahem k našemu městu,
Johannes Wilhelmus Maria van Rijn, jehož pohřeb
se konal právě v sobotu 12. 5. 2007.
Věřím, že sobotní program byl tou nejlepší po-

zvánkou na 22. září, kdy budou letošní akce vrcholit. O programu této akce, který je v současné době
ve fázi konečných příprav, vás budeme informovat
v příštím čísle Slavkovského zpravodaje.
Chtěl bych tímto veřejně poděkovat všem, kteří
se na akci, jež pořádalo Město Slavkov u Brna,
podíleli. Manažerovi akce Karlu Rotroeklovi, jeho
spolupracovníkům (Alena Slezáková, Bedřich
Maleček, Karel Fikar, Vladimír Soukop, Miloš
Šaněk). Partnerům Budějovickému Budvaru, n. p.,
manželům Ingrid a Ivanu Durkovým, Františku
Kudovi. Za velmi intenzivní technickou pomoc
a úklid Technickým službám města Slavkova
u Brna. Za zapůjčení mobiliáře Historickému
muzeu ve Slavkově u Brna, Responu, a.s. Vyškov,
Obci Kobeřice u Brna. Poděkovat bych chtěl všem
účinkujícím. Poděkovat bych chtěl i vám všem,
kteří jste přišli.
Ing. Ivan Charvát, starosta města

Společná fotografie delegací družebních měst

Foto: R. Lánský
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Výsledková listina XIX. ročníku okrskové pěvecké
soutěže ve zpěvu lidových písní ZAZPÍVEJ, SLAVÍČKU
Dne 26. dubna se konala v DDM Slavkov
u Brna okrsková pěvecká soutěž ve zpěvu lidových písní Zazpívej, slavíčku, které se zúčastnilo 39 dětí (od 1. do 9. třídy ZŠ). Výsledky:
I. kategorie: žáci 1.–3. tříd ZŠ – účast 9 dětí
1. Jiří Horák, ZŠ Bošovice
2. Ondřej Klvač, ZŠ Otnice
3. Eva Borovičková, ZŠ Otnice
Čestné uznání: Pazourková Lucie, ZŠ Bošovice
II. kategorie: žáci 4.–5. tříd ZŠ – účast 16 dětí
1. Anna Čeketová, ZŠ Holubice
2. Ludmila Valíková, ZŠ Otnice
3. Jana Krejčiříková, ZŠ Holubice
Čestné uznání: Veronika Svobodová, ZŠ Komenského

Zápis do mateřské školy

III. kategorie: žáci 6.–9. tříd ZŠ – účast 8 dětí
1. Markéta Husková, ZŠ Komenského
2. Tereza Moudrá, ZŠ Tyršova
3. Tereza Adámková, ZŠ Komenského
Čestné uznání: Klára Ševčíková, ZŠ Komenského

Ředitelka MŠ Zvídálek připomíná
rodičům, které chtějí závazně přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání ve
školním roce 2007/2008, aby si ve
dnech 1.–5. června 2007 vyzvedli v MŠ na Koláčkově nám. potřebné tiskopisy (Přihlášku do
MŠ, Evidenční list na potvrzení od dětského lékaře, Dohodu o délce docházky, Dotazník). je

IV. kat.: dueta 1.–9. tříd ZŠ celkem 6 dětí
1. Tereza Pospíšilová, Michaela Turková, ZŠ Otnice
2. Tereza Adámková, Markéta Husková, ZŠ Komenského
3. neuděleno
Čestné uznání: Veronika Andrlová, Zdeňka Ruská,
ZŠ Tyršova
První tři v každé kategorii získali diplomy
a drobné ceny a postoupili do okresního kola, které
proběhlo v Katolickém domě v Bučovicích dne 10.
května pod záštitou DDM Bučovice.
io

Taneční koncert
(Dokončení ze str. 2)

Obraz první – zákulisí
Desítky malých, větších a největších slečen,
několik chlapců. Štěbetání, očekávání, snad
i trochu tréma. Co všechno se zapomnělo
doma? Nebude to poznat?
Obraz druhý – sál
Obsazeno do posledního místa, stojí se
i v uličkách. Všichni chtějí vidět své děti,
vnučky, vnuky, kamarády,… jak jim to sluší,
jak tančí, jak to zvládnou,… Přichází moderátorka Monika Brindzáková a příjemně nás provází celým podvečerem.
Program byl bohatý, střídaly se tance na klasické skladby (A. Dvořák, S. Prokofjev,…)
s variacemi na skladby modernější. Různobarevné kostýmy, stejně jako nápaditá choreografie přispěly k celkovému krásnému zážitku.
Těžko říci, co se podařilo nejlépe, každému se

líbilo něco jiného, bylo vidět, jak všichni sledují toho svého „favorita“.
Letošním hostem z Taneční konzervatoře
Brno byla V. Beránková (ukázky z baletu Spící
krasavice a Don Quijote). Jako sólisté se představili také budoucí žáci této konzervatoře
A. Košelová a M. Filip – tančili na skladbu
D. Scarlattiho Sonáta pro kytaru (doprovod
R. Hladký a M. Šujan). Na závěr nám byly
představeny letošní absolventky I. stupně
N. Boková, M. Rusňáková a L. Žilková a absolventka II. stupně E. Janáčková.
Obraz třetí – před kulturním domem
Všichni si sdělují zážitky, podle spokojených reakcí se dá poznat, že se to mladým
umělcům povedlo. Všem účinkujícím a jejich
učitelům, především paní učitelce Lence Krahulové, patří velký dík.
Lenka Klinkovská

Čtení při svíčkách
V pátek dne 27. dubna se na slavkovském zámku v rámci 3. ročníku Festivalu literatury faktu
uskutečnilo ČTENÍ PŘI SVÍČKÁCH se spisovatelkou a astroložkou PhDr. Olgou Krumlovskou.
Kdo zavítal, určitě nelitoval. Při kávě či čaji nám paní doktorka vyprávěla o astrologii, svých knihách a ochotně odpovídala na vznesené dotazy.
Komorní prostředí v Černé kuchyni tomu všemu dokreslilo příjemnou, možná i trochu tajemnou, atmosféru. A aby toho nebylo málo, pro velký zájem věnovala tato spisovatelka jednu svoji
knihu Léčení těla a duše zdejší knihovně, kde si ji případní zájemci mohou půjčit. Co říct na závěr?
Nejspíš velké díky za věnovanou knihu a stejné díky za Čtení při svíčkách. Petra Kulhánková

Edukativně stimulační skupina dětí

Naši budoucí prvňáčci
Jako každý rok nabídla mateřská škola Zvídálek
ve spolupráci se ZŠ Komenského předškolním
dětem program edukativně stimulačních skupin
s názvem „Hrajeme si na školu“. Tímto lze usnadnit dětem přechod z MŠ do první třídy ZŠ.
Program byl rozdělen do 10 lekcí, z nichž posledních pět bylo přímo v 1. třídě ZŠ, a děti si mohly
zvyknout na školní prostředí. Vedly ho paní učitelky
MŠ Dagmar Červinková a ZŠ Eva Eliášová, které
byly odborně proškoleny Pedagogicko-psychologickou poradnou v Brně.
U dětí byly hravou formou rozvíjeny schopnosti,
dovednosti a funkce důležité pro počáteční fáze
školní výuky. S dětmi byli přítomni rodiče, kteří se
často zapojovali do činností a hlavně měli možnost
sledovat reakci svého dítěte při plnění různých
úkolů. Gradující výsledky dětí jistě přinesly rodičům pěkný pocit z užitečně stráveného času se
svými dětmi.
I děti samotné si na vlastní kůži vyzkoušely, co to
je sedět v lavici, respektovat novou autoritu a mít
radost z úspěšného plnění zadaných úkolů. Tyhle
nové zkušenosti jistě přispějí ke spokojenosti budoucích prvňáčků. Přejeme jim hodně úspěchů.
Vedení ZŠ Komenského a MŠ Zvídálek
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Zprávy ze Základní ‰koly Tyr‰ova

Před školou v Bexhillu
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www.zsslavkov.cz

Vyučování v anglické škole

Pobyt žáků 7.–9. tříd v Anglii
Ve dnech 29. 4.–4. 5. se žáci 7.–9. tříd ZŠ
Tyršova podívali na zajímavá a atraktivní místa
v Anglii. První den jsme navštívili naši partnerskou školu v Bexhillu, kde si žáci prohlédli
prostředí anglické školy a měli možnost nahlédnout do výuky různých předmětů. Někteří
žáci si vyzkoušeli své znalosti z anglického jazyka při konverzaci s rodilými mluvčími.
Další dva dny jsme strávili v Londýně, kde
jsme obdivovali zdejší památky: Big Ben,
Westminster Abbey, Tower, atd.

Poslední den jsme jeli do Herstmonceaux,
kde jsme navštívili vědecko-technické centrum. Žáci si zde hravou formou mohli vyzkoušet spoustu přírodovědných pokusů
(např.: skládání molekul, DNA, jak vznikají
vlny, atd.)
Náš pobyt se pomalu chýlil ke konci. K vydařenému výletu přispělo i pěkné počasí. Vrátili jsme se v pořádku s mnoha nevšedními zážitky.
S. Mazurová

Slavkovské memento

Přínosné semináře

Již po třetí se žáci naší školy zapojili do literární soutěže, která probíhá v rámci festivalu
Slavkovské memento. Téma letošní literární soutěže znělo „Boj proti bezpráví a křivdě“. Každý
soutěžící si mohl zvolit libovolný slohový útvar.
Naše škola zaslala do soutěže celkem jedenáct
prací žáků 7. a 8. ročníku. Většina dětí ve svých
pracích využila vzpomínek pamětníků, nejčastěji
zpracovávaly příběhy z dob zakládání jednotných
zemědělských družstev, osudy politických vězňů
či emigrantů z období socialistického Československa. Pěkné byly však i úvahy napsané na základě vlastní četby, popřípadě zhlédnutí filmu.
Porota ocenila práce Markéty Pavlíkové z 8.B
(2. místo) a Petra Bureše ze 7.B (3. místo). Eliška
Pitronová (7.A) a Jakub Florian (7.B) získali
čestné uznání. Dobré umístění našich žáků nás
velmi těší, jsme rádi, že navázali na úspěchy z minulých let.
V. Dobešová, P. Pitronová

V současné době naši učitelé intenzivně pracují na tvorbě školního vzdělávacího programu, podle kterého by se mělo začít učit
v příštím školním roce.
V rámci přípravy ŠVP jsme se zúčastnili několika kurzů obsažených v projektu „Cesty
mezi školami“.
V pondělí 30. 4. 2007 jsme na naší škole
přivítali paní Renatu Ježkovou ze Střediska
výchovné péče v Brně-Žabovřeskách, která se
ve své praxi zabývá řešením konfliktů ve školách a hlavně problematikou šikany. Velmi
poutavou formou nám vysvětlila, co to vlastně
šikana je, podle jakých příznaků ji může učitel
ve třídě odhalit a jakým způsobem je třeba postupovat při jejím řešení. Svůj výklad doplňovala mnoha skutečnými případy z vlastní
praxe, při nichž nám často naskakovala husí
kůže. Je téměř neuvěřitelné, jak vynalézavé

Vědecko-technické centrum

a bezcitné dokážou děti být, když chtějí někomu ublížit.
V pondělí 7. 5. 2007 jsme se zúčastnili
kurzu „Tvořivá škola“, který proběhl na Základní škole Letní pole ve Vyškově. Zde jsme
byli rozděleni do skupin podle předmětů,
v nichž jsme si pod vedením zkušených lektorů vyzkoušeli některé nové metody vyučování a s kantory z jiných škol jsme si navzájem předali zkušenosti s probíráním
konkrétního učiva.
Myslím, že oba semináře byly pro nás velmi
přínosné hlavně z toho důvodu, že nešlo
o plané teoretizování, ale o praktické rady,
které určitě využijeme při každodenní práci ve
škole.
Další seminář, tentokrát třídenní, nás čeká
v přípravném týdnu.
P. Pitronová

Slavkováci dobyli Prahu
V neděli 13. května hostila Praha už třináctý ročník nejtěžšího atletického závodu světa. Jde o běh,
který měří 42,195 m a jmenuje se maraton. Na
startu se objevili i běžci za Slavkova – Jan Boubín,
Petr Žižlavský a Vašek Drbal.
Vlastní akce začala už o den dříve. V sobotu
jsme si vyzvedli startovní čísla a prohlédli části
trati, které o den později měly zkrápět kapky našeho potu.
Nedělní start maratonu byl určen na devátou hodinu. Brzy ráno jsme se najedli a vydali se směrem
na Staroměstské náměstí. Když jsme tam dorazili,
bylo zde již mnoho běžců. Po rozklusání a rozcvičení jsme se v předstihu postavili na místa, odkud
se mělo startovat. V tu chvíli jsme zahlédli Vaška
Drbala, který na závod cestoval po vlastní ose.

Po nějakém čase jsme z reproduktorů uslyšeli
pana prezidenta Václava Klause, který všechny přivítal a odstartoval závod. Trať byla krásná, počasí
už tolik ne (pro vytrvalce dost horko). Průběh závodu nemá cenu popisovat. Kdo chce, ať si to zkusí
a pozná, co je to za ukrutnou dřinu.
Je potřeba poděkovat našemu týmu – Monice
Boubínové (tisková mluvčí a řidička), Markétě
Boubínové (fotografka a občerstvení) a Marušce
Boubínové (občerstvení), který se o nás celou dobu
ochotně staral a bez jejichž pomoci by nebylo
možné dosáhnou tak kvalitních výkonů. Děkujeme!
Ještě k dosaženým časům – Vašek Drbal
03:15:02 (celkově 217. místo), Petr Žižlavský
03:31:49 (517.), Jan Boubín 3:34:24 (562.)
Petr Žižlavský

Petr Žižlavský a Jan Boubín v cíli
Foto: Markéta Boubínová
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Informace ze Základní ‰koly na Komenského námûstí

Je, či není?

Výlet do Ruprechtova
Technickou památku navrženou do seznamu
památek UNESCO, která byla postavena
v roce 1873, jsme navštívili koncem měsíce
dubna. Výklad o historii i mechanice byl velice zajímavý, ale nejhezčí byl samotný pobyt
v tomto mlýně, který má několik pater. Přesto
jsme si zapamatovali, že zpočátku měl klasické lopaty tzv. holandského typu, až později
byl osazen Halladayovou turbínou. Ještě ve
30. letech 20. století se ve mlýně mlelo obilí.
V devadesátých letech proběhla rekonstrukce
a nyní slouží mlýn v letních měsících jako
penzion, pronajímaný zájemcům o pobyt.
V nejvyšším patře nás čekala prodejní výstava
dřevěných hraček. Na cestě zpět jsme již tradičně navštívili McDonald’s.

Tipy na výlety s dětmi vychovatelky pečlivě
vybírají. Ale nejsou to jen výlety, kterými zpestřujeme pobyt v ŠD. Máme za sebou jarní
sportovní soutěže i netradiční disciplíny. Nyní
probíhají v obou odděleních hry procvičující
paměť, logické uvažování i rozumové schopnosti. Děti zkouší například hádat obrácená
slova, mimicky je ztvárňují, nebo vymýšlejí
slova nová a vysvětlují jejich význam. Náměty
čerpáme z knihy, která nám byla zaslána z redakce časopisu Informatorium za otištěný příspěvek.
Nyní nás ještě čeká soutěž SUPER HOLKA
a SUPER KLUK a už se budeme pomaloučku
loučit. Začnou nám totiž prázdniny!
Za ŠD D. Andrlová

Tak nazvala svou
úvahu o spravedlnosti,
bezpráví
a křivdě Jana Pilátová, žákyně 9.A ZŠ
Komenského. Zúčastnila se literární
soutěže, kterou u příležitosti 3. ročníku
Slavkovského mementa vyhlásilo Historické muzeum ve Slavkově, a se svou prací
obsadila první místo v kategorii žáků základních
škol. Vyhlášení vítězů proběhlo 27. dubna v Divadelním sále zámku a Jana s dalšími oceněnými
žáky a studenty převzala pěknou cenu, knihu
Slavkov u Brna. Další dárky poskytla jednotlivá
nakladatelství, která se zaměřují na vydávání literatury faktu. Součástí slavnostního dopoledne
se stal i křest sborníku s vítěznými literárními
texty z předchozích dvou let. Těší nás, že Jana
uspěla, přestože se současně pečlivě připravovala
k přijímací zkoušce na střední školu. Při studiu
na gymnáziu jistě zúročí zkušenosti z této i jiných soutěží, kterých se pravidelně účastnila.
Přejeme jí mnoho zdaru a další spisovatelské
úspěchy!
HaF

Matematická olympiáda
V dubnu proběhlo okresní kolo Matematické
olympiády 8. tříd. Výborných výsledků dosáhli
žáci ze Slavkova. Své ucelené znalosti na této
soutěži dokázali chlapci ze ZŠ Komenského náměstí. Z maximálního počtu bodů ztratili jenom
minimum, což je příslibem pro jejich bezproblémový přechod na střední školu. Martin Knotek
z 8.A obsadil 2. místo, ztratil pouze jediný bod.
Honza Kordiovský z téže třídy byl třetí se ztrátou
dvou bodů.
Je potěšitelné, že naši žáci „porazili“ v soutěži
žáky z Vyškova, kteří navštěvují školu s rozšířenou výukou matematiky a žáky gymnázia Bučovice i gymnázia Vyškov. Mladým matematikům
srdečně blahopřejeme.
Mgr. Eva Hudcová

Veselé učení

Vynikající fotbal na ZŠ Komenského
Skvělého výsledku dosáhli naši hoši v minifotbalu. Skončili 3. v krajském finále, které se
konalo 10. 5. v Břeclavi. Zde se setkalo osm vítězů z okresních kol. Družstva byla rozdělena
do dvou skupin. Z naší skupiny jsme postoupili
bez prohry. Porazili jsme Brno, Znojmo a remizovali s pozdějšími vítězi – školou z Boskovic.

V semifinále jsme prohráli až na penalty s Břeclaví a v utkání o 3. místo jsme porazili Tišnov.
O tento výsledek se zasloužili: Jakub Krčmář,
Jakub Drobný, Denis Štěrba, Jan Berný, Pavel
Dadák, Radim Dvořák (nejlepší střelec 5 branek), Marek Pavlů, Mirek Marek, Lukáš Hujňák.
Mgr. Petr Žižlavský

V pátek 11. května se žáci 8.A třídy ZŠ Komenského zúčastnili akce Lustiges Lernen, tedy
Veselé učení. Tuto akci pořádal pro školní třídy
Rakouský institut v Brně. Žáci si mohli vyzkoušet, že učení se němčině může být opravdu zábavné a seznámili se s programem a činností institutu.
Pokračováním této akce byla Kurzparkzone na
Moravském náměstí v Brně – akce s němčinou
a o němčině pro širokou veřejnost. V rámci této
akce proběhl bohatý program, například vystoupení škol na pódiu, vystoupení břichomluvce aj.
Na připravených stanovištích plnili žáci různé
úkoly z němčiny a o Německu. Při tom jim byli
nápomocni studenti Pedagogické a Filozofické
fakulty MU v Brně. Akce zaměřená na propagaci
německého jazyka se vydařila a našim žákům se
opravdu líbila. Na závěr naší návštěvy v Rakouském institutu všichni žáci vyplňovali krátky kvíz.
Žák 8.A Saša Tesař v následném losování získal
hlavní cenu – jazykový kurz v Rakouském institutu. Blahopřejeme!
PhDr. Hana Sokoltová
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Praha – šátková metropole
Oslavy 100. výročí založení skautingu v našem
hlavním městě začaly v pátek 20. dubna. Na tuto
akci jsme se vypravili i my – skauti a skautky ze
Slavkova.
Když na vlakové nádraží ve Slavkově přijel vlak
směřující do Brna, celá čtrnáctičlenná skupina z našeho města již byla připravena k odjezdu. Na zádech batohy plné jídla od starostlivých maminek,
hlavu plnou rad a varování o nástrahách velkoměsta
od zbytku rodiny.
Po příjezdu do Prahy se naše batohy ocitli v úschovně zavazadel a my téměř okamžitě začali s poznáváním stověžaté matičky. Některé nejvíce ohromilo metro, v kterém se ocitli poprvé v životě, jiní
byli nadšeni z úžasného výhledu z Vyšehradu. Na
tomto historickém místě jsme se stali účastníky zahradní slavnosti pro vozíčkáře (vyzkoušeli jsme si
vozíček a speciální kolo, kterými se takto hendikepovaní lidé pohybují). Navštívili jsme také Slavín
s pomníky slavných osob české historie včetně
hrobu zakladatele českého skautingu profesora
A.B. Svojsíka. Podvečerní program tvořil program
na loďkách „Pražské Benátky“, těsně před setměním nás čekalo představení u Křižíkovy fontány:
směs vodních a světelných efektů s doprovodem
Slovanských tanců Antonína Dvořáka.
V sobotu byly na programu samotné oslavy. Na
Staroměstském náměstí vyrostlo 5 stanů symbolizujících 5 světadílů a akce s názvem „objevte svět“
mohla začít. Ve stanech probíhaly prezentace jednotlivých států, které si zvolili skautské oddíly. My
jsme si vybrali Uzbekistán. Je to vnitrozemský stát
ležící ve střední Asii. Podařilo se nám oslovit oddíl
skautů „Rabat Malik“ z Taškentu, jehož vedoucí
nám poslala mnoho informací a fotografií o akcích
uzbeckých skautů. Každý, kdo k nám zavítal, se

Český Den proti rakovině
Ve středu 16. května se uskutečnila i v našem
městě sbírka Ligy proti rakovině Praha. Kromě
studentek ISŠ nabízeli také skautky ze 4. oddílu
Junáka a člen SPJ květy měsíčku lékařského
spolu s letákem upozorňujícím na zásady předcházení vzniku rakoviny.
Den poté jsme předali zapečetěné pokladničky na pobočku ČSOB. Do doby tisku zpravodaje neznáme vybranou částku, počet
spolupracujících skupinek a štědrost občanů
prodlužuje dobu počítání vybraných darů.
Děkujeme všem 633 dárcům, kteří přispěli do
dvou pokladniček Junáka častokrát více než
dvacetikorunou. Budeme rádi, pokud také informace uvedené na letáku pomohou zlepšit životní styl co nejvíce lidem.
Vedoucí Junáka Slavkov

mohl dozvědět základní informace o této zemi, vyzkoušet si náš zeměpisný kvíz, prohlédnout si fotografie z činností uzbeckých skautů nebo si zkusit
taneční kreace uzbeckých tanečnic. Při příležitosti
oslav byl přímo na náměstí vytvořen největší skautský šátek složený z malých šátku. Každý z nich reprezentoval jeden stát světa a jejich design byl vytvořen oddíly, které danou zemi prezentovali. Náš
šátek tvořily modré a bílé pruhy (uzbecké národní
barvy) a uzbecký státní znak.
Během programů ve stanech se na nedalekém
pódiu střídali bubeníci a tanečníci z jednotlivých
kontinentů, vystoupení Ewy Farny a dalšími hosty
včetně několika velvyslanců a členů diplomatického sboru. Odpoledne zakončilo vystoupení skupiny Ready Kirken.
My, ač mírně znaveni předchozími událostmi,
vydali jsme se na Petřín. Po výstupu na ošátkova-

nou rozhlednu neuniklo našim zrakům ani zrcadlové bludiště. A když slunce vystřídalo světlo pouličních lamp, naskytl se nám zcela nový pohled
na noční Prahu. Zamluvené divadelní představení
a kino jsme nestihli, ale příjemná večeře na dohled
„od koně“ nám dodala energii k noční procházce
od Prašné brány až na Hradčany.
V neděli jsme zavítali do Národního muzea, někteří z nás do planetária, jiní do lanového centra.
Nemalý úspěch sklidila i návštěva zoo, botanické
zahrady a společné setkání před cestou zpět na Moravu.
Když jsme v neděli v podvečer dorazili domů,
mrzela mě skutečnost, že víkend má pouhé dva
dny, daleko víc než kdykoliv předtím. Skauti ze
všech koutů Země ale oslavují celý letošní rok a já
doufám, že někdy v budoucnu si cestu do Prahy
ještě najdu.
Kristýna, kronika 4. oddílu Junáka Slavkov

Letní tábor Junáka – volná místa
Táboření v přírodě – hry a soutěže – výlety
pěšky i na kole – dlouhodobá etapová hra – tradiční baseball… to vše a mnoho dalšího se koná
na skautském táboře…
Letní stanový tábor 1. a 2. oddílu Junáka
Slavkov má stále několik volných míst. Nabízíme je pro kluky a holky ve věku 8–13 let.
Tábor se uskuteční v termínu 1.–15. července
2007 na Vysočině, bližší informace získáte u vedoucích – tel. číslo 776 811 580 .
Vedoucí Junáka Slavkov

Svojsíkův závod 2007
Každé dva roky se koná skautský závod, kde
si skauti a skautky z celé republiky mohou prověřit své znalosti. Letos se okresní kolo konalo
11. a 12. května ve Vyškově. Ze slavkovského
střediska se ho účastnily hlídky – Berušky,
Hvězdičky a Psohlavci. Hvězdičky skončily na
6. místě, Psohlavci na 7. místě, Berušky na
1. místě. Berušky budou ve dnech 1.–3. června
reprezentovat okres Vyškov v krajském kole.
Gratuluji všem závodníkům a přeji mnoho
úspěchů v dalších kolech.
Natálie H., 4. oddíl Junáka Slavkov
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Knihu lze zakoupit na těchto místech:

• Trafika Walterová
• Knihy Skaliãková–
Pokorná
• Knihy–papír–drogerie
A. Hlásensk˘
• Infocentrum
• pokladna zámku

Platnost
této nabídky
24. 5. až 13. 6. 2007

Příjem inzerce
do zpravodaje
info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853

XI. v˘stava loveck˘ch psÛ ve Slavkovû u Brna
V sobotu 12. května 2007, v den, kdy si Slavkov u Brna připomněl 770. výročí od první písemné zmínky, byla uspořádána XI. výstava loveckých psů v zámeckém parku.Výstava měla
charakter mezinárodní, jelikož zde vystavovaní
jedinci byli ze všech sousedních zemí s výjimkou
SRN. Rovněž dvě rozhodčí byly ze zahraničí. Výstavní plocha – na severovýchodním křídle zámeckého parku, dává těmto výstavám nenapodobitelný ráz svou ojedinělou architekturou staveb
a zámecké zahrady, které společně s jarní rozkvetlou přírodou vytváří jedinečný celek.
Předváděná plemena měla tuto skladbu: pointer, anglický setr, skotský (gordon) setr, irští setři,
dále maďarští ohaři – krátko i hrubosrstí, němečtí
hrubosrstí ohaři a pudlpointři. Celkem bylo předvedeno 170 jedinců, od štěňat a dorostu, až po
dospělé a veterány (pes nad 9 let věku).
Výstavě předcházel slavnostní průvod s představením jednotlivých plemen. Velmi příjemnou
atmosféru prosluněného dne umocnilo vystoupení
trubačského tria lesnic z Lesního závodu Židlochovice. Průvod přiváděl na nástupiště pár jezdkyň
na koních z chovatelské stáje pana Pavla Válka ze
Šaratic. Jezdce doprovázeli sokolníci se svými loveckými dravci, jejichž každodenním programem
je ochrana letiště u Brna před střety s ptáky.

Zahajovacímu ceremoniálu byli přítomni
představitelé Města Slavkov u Brna pan starosta
Ing. Ivan Charvát, pan místostarosta Ing. Jiří Doležel, kteří společně s dalšími členy rady a zástupci komise pro zahraniční styky doprovázeli
delegace měst, se kterými má Slavkov u Brna podepsánu smlouvu o přátelství. Byli to zástupci
města Darney z Francie, Slawkówa v Polsku
a Hornu v Rakousku. Účast těchto osobností mile
překvapila jak vystavovatele psů, tak především
organizátory výstavy.
XI. ročník těchto výstav je dokladem spokojenosti vystavovatelů s organizací, servisem
služeb a prostředím, ve kterém jsou pořádány. Je
potěšitelné, že vedle protagonisty – Moravskoslezkého klubu chovatelů anglických ohařů se
sídlem v Brně, se k výstavám ve Slavkově – po
tříleté pauze znovu navrátil klub Hrubosrstých
a maďarských ohařů, který svými jedinci výstavu
zpestřil a druhově obohatil.
Pořádáním těchto výstav, chce jejich organizátor Myslivecké sdružení Slavkov u Brna přispět ke kulturnímu dění ve městě a především
dětem umožnit zhlédnout tyto akce bez dalekého
cestování, enormních nákladů a ve velmi hezkém
přírodním prostředí.
Myslivecké sdružení Slavkov u Brna

Pozvánka na babské hody
Zveme vás na babské hody, které se uskuteční v sobotu 23. června v restauraci Gól na
Zlaté hoře.
Na programu bude od 14 hodin průvod ulicemi města k radnici, v 16 hodin předání
„babského práva“ a od 19.30 h bude v restauraci Gól taneční zábava. K tanci a poslechu zahraje Zámecká dechová kapela.
Srdečně zvou ženy-stárky
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Setkání s německými přáteli a královéhradeckým bisku- Ve dnech 12.-13. května 2007 se účastnil Pěvecký sbor Gloria a slavkovští farníci zájezdu
pem Dominikem Dukou, který vedl sváteční bohoslužbu do německého Würzburgu. Sbor zpíval při oslavách svátku sv. Jana Nepomuckého

Farní den podruhé
Od našeho prvního farního dne v Roce farnosti 2005 uběhly dva roky. Po zkušenostech
a ohlasu na toto setkání se rozhodla pastorační rada v letošním Roce diecéze uspořádat
v neděli 10. června 2007 v zámeckém parku
II. farní den.
Naše farnost je konkrétní místo, kde prožíváme víru ve společenství církve. Známe se
z kostelů, vidíme se při bohoslužbách, setkáváme se při různých příležitostech. Farní den
může podpořit naše vzájemné mezilidské
vztahy, můžeme se více seznámit, ale také společně pobavit.
V programu od 15 hodin v zámeckém parku
uvidíte scénky Divadla Simsala Bim a našich ministrantů, módní přehlídku, Farní noviny na způ-

sob televizních zpráv, vystoupí pěvecké scholy
a předškoláčci. Pamatujeme rovněž na ty, kteří
rádi soutěží – děti se mohou osobně setkat s pohádkovými bytostmi v pohádkovém parku, pro
chlapy a odvážné ženy je připraven „Trojboj“,
nebo mohou poměřit své síly netradičním způsobem v hodu bečkou. O zvláštní ceny budou
soutěžit ženy i muži kteří upečou nejlepší buchtu,
a děti, které donesou výkresy na téma „Co se mi
líbí v naší farnosti“. Aby nechybělo trochu napětí, proběhne v rámci Dne farnosti soutěž
o „Farníka roku 2007“. Připravujeme také něco
dobrého na zub, výborné cigáry a buřty, buchty
od maminek a babiček a pro děti zmrzlinu.
Milí přátelé, přijměte srdečné pozvání na II.
farní den.
P. Mgr. Milan Vavro, farář

Ohlédnutí za programem New start za zdravím
Cyklus přednášek
NEW START ZA
ZDRAVÍM připravilo
o. s. Život a zdraví
a probíhal ve Slavkově
jednou měsíčně od
ledna do dubna tohoto
roku. Každé přednášky
se zúčastnilo v průměru
25 účastníků. Všechny
přednášky byly provázeny přehlednou prezentací a také ochutnávkou a nabídkou
receptur zdravých pokrmů. Na posledním
setkání v dubnu účastníci mohli vyplnit malou anketu. Všichni v ní uvedli,
že byli velmi spokojeni s odbornou a technickou
úrovní přednášek, což nás těší. Je důležité, že z této
ankety také víme, že se zúčastnění i na základě těchto přednášek rozhodli zlepšit svou životosprávu,
např. zařadit více pohybu, ovoce, zeleniny a celozrnného pečiva, snížit nadváhu, používat méně
masa a masných výrobků, cukru a soli. Jedna z otázek ankety se týkala průzkumu dalšího zájmu o po-

Program ﬁímskokatolické farnosti
31. 5. a 1. 6. Návštěvy nemocných
3. 6. První sv. přijímání ve Slavkově, 8.30 h
7. 6. Mše sv. v penzionu, čtvrtek v 8.00
10. 6. Slavnost Božího Těla, mše sv. 8.30,
sbírka na opravy
10. 6. II. farní den, 14.00 adorace v kostele,
program v zámeckém parku do 19.00
11. 6. Bohoslužba na ukončení náboženství
předškoláků, 15.00 Dům sv. Rodiny
24. 6. Koncert duchovní hudby, 20.00 kostel
Vzkříšení Páně
24. 6. Sbírka na bohoslovce
26. 6. Výlet dětí z náboženství
28. – 29.6. Návštěvy nemocných
30. 6. Pouť ke kořenům víry do brněnské katedrály
30. 6. – 6. 7.Pobyt mladší mládeže na Fryšavě
30. 6. – 7. 7. Dovolená rodin v Hoještíně u Seče
24. 6. Koncert duchovní hudby, kostel
Vzkříšení Páně, 20.00 Smíšený pěvecký
sbor a orchestr MUSICA ANIMATA a Malý
smyčcový orchestr ZUŠ Třebíč, vstupné
dobrovolné

Malý pomocník

dobnou osvětovou činnost. Největší počet zájemců
získala opět problematika zdravé životosprávy
a také oblast léčivých rostlin. Jsem ráda, že posluchači přišli (často i přes nepřízeň počasí), že zde
byla velmi příjemná atmosféra a že jim to bylo také
pomocí ke zdraví. Těší mě zájem o danou problematiku i do budoucna, a proto bychom chtěli v této
činnosti ve Slavkově pokračovat i v budoucnosti.
Přeji vám hodně zdraví, pohody a krásných dnů.
Na shledanou se těší PharmDr. Hana
Machová

Pﬁedná‰ky pro veﬁejnost v sále
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 18.30 hod.
3. 6. Jako křesťané se zajímejme o druhé lidi
10. 6. Skutečně existuje Ďábel?
17. 6. Unikneme osudu tohoto světa?
24. 6. Věnujte čas rozjímání o duchovních věcech
Pﬁístupné veﬁejnosti, vstup voln˘ – jste srdeãnû zváni.

Takové tříleté děti jsou velice učenlivé a pracovité. Když se dívám, jací z nich pak časem jsou
lenoši a tvrdohlavci, vždycky si vzpomínám, jak
to bylo tenkrát roztomilé. Syn se díval, jak dávám
prádlo do pračky a potom tam sypu prášek. Celý
pracovní postup si zapamatoval, ale rozhodl se, že
to trochu vylepší. Druhý den jsem ho přistihla, jak
posbíral různé oděvy, ubrusy ze stolů, dal je do
pračky a zasypal pytlíkem moučkového cukru, na
který se mu povedlo dosáhnout ve spižírně. Jindy
nám zase přestal fungovat budík. Hodinář se nás
potom ptal, co jsme s ním dělali, že byl celý ulepený, jako od cukru. Naše nápadité dítě, když uvidělo opravený budík, křičelo, že dneska ještě nebumbal a neslo ho k hrnku s čajem. Pochopila
jsem, že budík dostával pravidelnou koupel ve
sladkém čaji. Dneska od toho malého pomocníka
slyším samé „no jo, já to pak uklidím“, ale většinou to tak nedopadne.
Seneca: „Hledejte potěšení v dětech, dopřejte
dětem, aby se mohly potěšit s vámi, a bez odkladů
užívejte každou radost.“
Bible – Mat 7,11: „Jestliže tedy vy, ač jste zlí,
umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš
Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!“
CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. se schází ve
Slavkově k sobotním bohoslužbám. V červnu vás
zveme na soboty 2., 16. a 30. 6. na adresu Lidická
č. 307. Začínáme v 9 h společným studiem Božího
slova a školkou pro děti, od 10.30 následuje zamyšlení nad biblickým textem. Kontakt na tel.: 544
227 308 (kazatel Roman Mach) www.casd.cz
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání

Dne 21. května 2007 oslaví své 70. narozeniny pan

FRANTIŠEK KOZMON
Hodně zdraví a neustálou vitalitu do života
přeje celá rodina i Ťapinka.

Blahopřání
Nesu náruč plnou kvítí, protože dnes slavíš,
ať na cestu Ti slunce svítí a skvěle se bavíš!
Dne 1. června oslaví 75. narozeniny maminka a babička, paní

MARKÉTA VAŇKOVÁ
Do dalších let přejí hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
dcery Markéta, Alena a syn Petr s rodinami.
Blahopřání

Dne 10. června 2007 se dožívá 96 let pan

OLDŘICH NOVOTNÝ
z Nížkovic
Do dalších let mu hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a Božího požehnání
přejí Květoslava s rodinou a synové Oldřich a Miroslav s rodinami
Vzpomínka
Ne člověk si vybírá osud. Osud si vybírá člověka.

Dne 3. června by se dožil 70 let manžel, tatínek a dědeček, pan

ALOIS CHLUP
a dne 24. června uplyne 20 let, co nás opustil navždy.
Stále vzpomínají manželka a synové.
Vzpomínka
Ráno, když slunce zazářilo, Tvé srdce se navždy zastavilo.
Odešel jsi nám jak osud si přál, ale v našich srdcích žiješ stále dál…

Dne 5. června 2007 vzpomeneme 1. smutné výročí, kdy nás navždy
opustil manžel, tatínek a dědeček, pan

FRANTIŠEK LOOS
S láskou a úctou vzpomínají manželka, syn a vnuci.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomínka
Dne 7. června by se dožil 75 let
a dne 9. července vzpomeneme 5. výročí, kdy nás navždy opustil
pan

ZDENĚK TRÁVNÍČEK
S láskou stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.
Vzpomínka
Měl jsem vás rád, chtěl jsem žít,
přišla nemoc a já musel jít.
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Opustili nás
Alois Koukal (85)
Jaroslava Rybnikářová (78)
Miroslava Drbalová (88)
Olga Kučerová (75)
Jan Žáček (66)

26. 4.
27. 4.
6. 5.
7. 5.
10. 5.

INZERCE
SLEVA NA ŽALUZIE a sítě proti hmyzu
na plastová a eurookna. Tel. 604 863 437,
544 220 577, Slavkov u Brna, ČsČk 972.
KOUPÍM BYT 3+1 ve Slavkově. Tel.: 728
520 458.
KOUPÍM DŮM se zahrádkou ve Slavkově
nebo Rousínově a okolí, tel.: 722 542 207.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732
236 410, 544 223 504.
PRODÁM HROBOVOU stavbu na hřbitově
ve Slavkově u Brna. Tel. 571 418 451.
PRODÁM ORIGINÁLNÍ Al disky Škoda
Felicia + let. pneu 90 % + bezp. šrouby.
7500 Kč, dohoda. Tel. 605 115 625.
KOUPÍM OPEL Kadett kombi 1,3. Jakýkoli
stav, nebo doklady. L. Mikulka 776 575
481, 587 407 537.
PRODÁM zachovalou sedací soupravu 1900
Kč, žákovský psací stolek 900 Kč, chlapecké
horské kolo 900 Kč. Tel. 776 558 980.
PRODÁM kastlová okna 2 ks 2,33x
1,48x20 cm včetně venkovních žaluzií
a starší 3 ks 103x v.172x25 vše bílé po nátěru. Cena dohodu na místě. Tel. 544 220
639, mob. 604 370 989.
STUDENTKA VŠ doučí nebo naučí francouzštinu a němčinu (od 4. 6.). Bohaté zkušenosti ze zahr. stáží. Tel. 605 503 197.

Techno-Consult, spol. s r. o.
Pozořice u Brna HLEDÁ:

Administrativní pracovnici
• zkr. pracovní úvazek
• výborný NJ slovem i písmem
• práce s PC

Technika-konstruktéra
• HPP
• NJ, PC/Solid Works, AutoCAD

Tel.: 544 42 24 24,
brno@techno-consult.cz

Dne 20. června 2007 vzpomeneme 1. výročí, kdy nás navždy opustil
náš milý manžel, tatínek a dědeček, pan

Pﬁíspûvky do zpravodaje posílejte na:

BOHUMIL BŘEŇ

info@bmtypo.cz

S láskou stále vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Táta dneska frčí
Mateřské centrum Ententyky pořádá výstavu obrázků dětí mateřských a základních škol našeho
regionu (6 obcí: Heršpice, Hodějice, Nížkovice, Kobeřice u Brna, Rašovice, Slavkov u Brna).
Předpokládaná účast je cca 230 dětí.
Výstava se bude konat 15. a 16. června v kulturním domě v Heršpicích u Slavkova.
Srdečně vás na naši společnou výstavu zveme.
Barbora Dvořáková, Iveta Zástřešková

Dětské rybářské závody se budou konat
v neděli 10. června v Hruškách.
Luděk Šedý (vedoucí rybářského kroužku).
Příspěvky do Slavkovského zpravodaje vítáme dodané nejlépe e-mailem, popř. na disketě, v krajním případě psané strojem. Toto
opatření neplatí pro inzerci a rodinná oznámení. Děkujeme za pochopení.
red.

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

18

5/2007

Zimní střelecká liga 2006/2007
Sportovně střelecký klub 0750 E-com
Slavkov uspořádal již VII. ročník dlouhodobé soutěže ve sportovní střelbě na
Zámecké střelnici firmy E-com
s.r.o. Slavkov.
Celé soutěže se v šesti disciplinách zúčastnilo celkem 69 střelců z celého Jihomoravského kraje. Ve všech disciplinách

byly splněny limity, celkem 306 výkonnostních tříd. Z toho byly tři mistrovské, 48 prvních. 119 druhých
a 114 třetích.
Zveme tímto všechny zájemce
o střelbu na naši střelnici ve Slavkově.
Jindřich Goldhammer

Kalendář akcí – červen 2007
Datum

2. 6.
2. 6.
2. a 3. 6.
2. a 3. 6.
3. 6.
8. 6.
9. a 10. 6.
10. 6.
10. 6.
16. a 17. 6.
16. a 17. 6.
17. 6.
20. 6.
22. 6.
23. 6.
24. 6.

hod.

druh

akce

místo konání

poﬁadatel

10.00–16.00
18.00

sport.
kult.

Zámecká střelnice
nádvoří zámku

SSK 0750 E-com
Historické muzeum

19.30

sport.
sport.
sport.
kult.
sport.
spol.
spol.

Letní setkání mládeže
Koncert J. Strauss Orchester. Die flotten Geister Wien Coburg (M. Dvorský, L. Albrechtová, J. Preisinger)
předprodej vstupenek na pokladně zámku
2. závod MČR Slavkov. Sobota: EKO + volný 1:10 IC, neděle: Touring Cars
Poštovní spořitelna Cup. Regionální turnaj mužů, žen, juniorů a juniorek v beachvolleybalu
GCA klubový turnaj Den otevřených dveří ČGF
Concentus Moraviae. L. Peterková - klarinet, S. Kam - klarinet, B. Sejáková - klavír
Český pohár juniorů v beachvolleybalu
Farní den ve Slavkově, od 14.00 hod. program v kostele, od 15.00 do 19.00 program v zámeckém parku
Dětský den. Program: Cesta pohádkovým lesem 10.00–12.00 hodin
Průběžný start od 10 do 12 h na konci Jiráskovy soutěže na střelnici 12–16 hodin, dopravní hřiště,
hodnotné ceny, drobné občerstvení pro děti zdarma
Český pohár v plážové kopané
3. závod MČR Slavkov. Sobota: EKO + volný 1:10 IC, neděle: Touring Cars
Klubový turnaj
Concentus Moraviae. J. Bárta – violoncello, Ch. Hanslip - housle. Předprodej vstupenek v IRCA
ČSOB Golf Rendez Vous 2007
CZECH Ladies Open 2007
Koncert duchovní hudby. Smíšený pěvecký sbor a orchestr MUSICA ANIMATA
a Malý smyčcový orchestr ZUŠ Třebíč, vstupné dobrovolné
Oldtimer festival. Setkání veteránů aut a motocyklů
Hudební festival Slavkov 2007. Hana Hegerová, Anna K. a Band, Divokej Bill, Wohnout, Michal Hrůza,
Temperamento, Zbyněk Drda, Madfinger, Magdalena Šalamounová a Photolab
Vernisáž výstavy „Po kolejích cestou necestou“. Rubensův sál. Výstava modelů a fotografií
Klubu železničních modelářů z Brna v galerii OK. Výstava potrvá do 26. 8. 2007
Cestička do školy. Výstava ke 100. výročí založení ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna
(ze sbírek Muzea Komenského v Přerově a Historického muzea ve Slavkově u Brna)
Virtuální bitva 1805

14.00–19.00
od 10.00

19.30
20.00

sport.
sport.
sport.
kult.
sport.
sport.
kult.

30. 6.
spol.
30. 6.
15.30 kult.
předprodej vstupenek v IRCA
1. 6.
17.00 výst.
do 14. 10.
celoročně

výst.

areál Auto RC Slavkov
ARC Slavkov
koupaliště
SK Beachvolleyball
golfové hřiště
GCA
Historický sál zámku
Historické muzeum
koupaliště
SK Beachvolleyball
kostel Vzkříšení Páně
Římskokatolická farnost
Střelnice pod Oborou, Obora DDM, Slafpark, Besip
koupaliště
areál Auto RC
golfové hřiště
Historický sál zámku
golfové hřiště
golfové hřiště
kostel Vzkříšení Páně

SK Beachvolleyball
Auto RC Slavkov
GCA
Historické muzeum
GIA
GIA
Římskokatolická farnost

zámecký park
zámecký park

Historické muzeum
Histor. muzeum, Glanc Music

Historické muzeum
přízemí zámku Slavkov
Zámek Slavkov
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Rady do zahrady – ãerven
Pranostika: Jaký na Medarda čas, taký čtyřicet
dní zas.
Je tu červen – za dosavadní práci přichází odměna ve formě první sklizně. Již se těšíme na
úrodu raných třešní, jahod a koncem měsíce černého, červeného a bílého rybízu.
Nesmíme však zapomenout na ochranu proti
chorobám a škůdcům, závlahu a přihnojování. Vysázená rajčata vyvazujeme k opoře a pravidelně
vylamujeme. Provádíme ochranu proti plísni u cibule, brambor, rajčat a okurků. U rajčat použijeme
RIDOMIL GOLD MZ 0,5% s ochranou lhůtou
3 dny BRAVO 500 SC 0,5% s OL 7 dní a nebo
ACROBAT MZ 0,5% s OL 21 dní. U plísně bramborové použijeme ACROBAT 0,4 % s OL 28 dní

později Bravo 500 0,6% s OL 14 dní nebo KUPRIKOL 50 0,8–1% s OL 7 dní. U okurek ALIETTE 80 WP 0,2%, CURZATE K 0,3, RIDOMIL
GOLD MZ 68 0,25% s OL 3 dny.
Začátek června je vhodná doba pro tvarování
štíhlých vřeten a jiných tvarů jabloní a hrušní. Nezapomeňme na přihnojování rychle rozpustnými
hnojivy. Závlaha by měla být méně častá, ale vydatná. Pokračujeme v ochraně proti strupovitosti,
padlí, obaleči jablečnému a sviluškám. Vylamujeme vlky u zmlazených korun stromů. Ve vinicích provádíme osečkování – zkracování výhonů.
Pokračujeme v kypření a odplevelování záhonů.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje za
ZO-ČZS Slavkov u Brna
Vladimír Luža

„Co je na kultuře ve Slavkově zvláštní“



Reaguji na článek ze SZ 4/2007,
konkrétně na povzdech autora článku,
cituji: „Proč třeba Slavkov nemá jediný divadelní
spolek …?“.
Ale Slavkov divadelní spolek má! Mnohokrát
jsme dali o sobě vědět na stránkách Zpravodaje,
plakáty o našich představeních visí v dostatečném
předstihu ve výlohách na náměstí i jinde, chodíme
osobně zvát představitele Města na představení
a také vždy obdržíme slib o účasti, bohužel zatím
zůstává jen u slibu.
Dovolte tedy, abych vám blíže představila
„farní ochotnické Divadlo Simsala Bim“, které
již sedmým rokem sice ne pod Městem Slavkov,
ale pod římskokatolickou farností, přesto však pro
Slavkováky (a nejen pro ně), docela úspěšně hraje
a snaží se navázat na přerušenou tradici ochotnického divadla ve Slavkově.
Popud k založení divadla dal v r. 2000 současný
farář a děkan P. Mgr. Milan Vavro a současně poskytl prostory, kde by mohli herci zkoušet a hrát.
V současné době má divadlo 10 stálých hrajících
členů z řad mládeže (13–17 let, 5ch+5d). A protože
nacvičit a sehrát představení není zas až tak velký
kumšt, ale je kumšt udržet divadlo v chodu a postarat se o jeho budoucnost, a to nemůže dělat jeden
člověk, stará se o technický chod divadla pět dospělých a od letošního roku byla otevřena další generace 14 nových členů (děti 1.–5. třída ZŠ), kteří
nyní prochází základním divadelním kurzem podobně jako jím prošli před lety jejich starší kolegové.
K příležitosti 5. výročí vzniku uspořádalo divadlo pro veřejnost netradiční originální víkendovou výstavu, jejíž ohlas způsobil, že se musela
ještě jednou zopakovat a dostala se nejen na
stránky tisku, ale zaujala i Českou televizi, která
z výstavy natočila reportáž.

Co se týče repertoáru, vystupuje divadlo zatím
jako autorské a má na svém kontě několik desítek
odehraných představení. Do loňska divadlo hrálo
hlavně pohádky pro děti, od letošního roku začalo
hrát i hry pro dospělé. V lednu a únoru uvedlo celkem 6x celovečerních představení pro dospělé.
V současné době připravuje pro letošní podzim
novou hru, která je již desátá v pořadí.
Protože není tajemstvím, že jediné zařízení ve
městě, které kdysi Slavkováci vybudovali, mimo
jiné, i pro divadelní účely, je již dlouho „mimo provoz“, zkouší a hraje naše divadlo v provizorních
podmínkách sálu římskokatolické fary. Sál sice
není velký (75 míst), ale je to lepší než nic. Pozitivem menšího prostoru je zase větší kontakt s diváky. I když v posledních třech letech hrajeme každou hru alespoň 6x, jsou derniéry beznadějně
přeplněné. Tento zájem nás těší a zároveň nutí
i v provizorních podmínkách, dělat solidní divadlo
a snažit se i o lepší technickou úroveň představení.
Přesto však největší důraz stále zůstává na kvalitně
a pravdivě zahraných rolích a na kázni všech členů
divadla, jejichž heslem je ono mušketýrské „Jeden
za všechny, všichni za jednoho“. Naše divadlo není
totiž jen o hraní, ale také o tom, že se snažíme přispět k základní rodičovské výchově tím, že naše
členy vedeme k většímu zájmu o kulturu, ke
smyslu pro hodnoty a kamarádství. Snažíme se vychovávat mladé lidi, kteří nebudou z nudy devastovat naše město, vysedávat nonstop u počítače
nebo po hospodách, ale budou ochotni dělat něco
smysluplného pro druhé lidi.
Veškeré další informace o divadle naleznete na
našich internetových stránkách http:\\ simsalabim.farnostslavkov.cz. Za divadlo Simsala Bim
vás zdraví a na příští představení zve
Ludmila Nosková
(redakčně kráceno)

Zpravodaj je nám dobrým přítelem



Vážená redakce, tímto dopisem
bychom s manželkou chtěli znovu
poděkovat za zveřejnění našeho poděkování v rubrice Rodinná oznámení ve zpravodaji 12/2006.
Slavkovský zpravodaj jsme měli možnost číst od
roku 2000, ročníky 2005 a 2006 máme doma vyvázané a od té doby je pravidelně dostáváme poštou ze Slavkova. Věřte, že každé číslo zpravodaje je pro nás dva invalidní důchodce jako
příchod dobrého přítele do domu! Bydlíme
v okrsku Brno-střed; zde také vychází Zpravodaj, ale za zpravodajem slavkovským pokulhává
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o několik koňských délek, hlavně články ze slavkovských organizací i články s náboženskou náplní předčí pokaždé nezáživnost brněnských
zpravodajů. Dostaly se nám do rukou i zpravodaje Bučovic a Vyškova, ale bez lichocení – na
Slavkov prostě nemají.
Protože jsme odžili ve Slavkově takřka tři roky
a na výlety se sem rádi vracíme, jsme patrně většími slavkovským patrioty, než někteří občané tohoto kouzelného městečka.
Přejeme Vám s ženou hodně zdraví a inspirace.
Vaši věrní čtenáři
manželé Slezákovi z Brna

Fotografií se ještě vracíme na začátek května,
kdy 35 účastníků z našeho regionu prožilo týden
na edukačně preventivním pobytu v lázních
Luhačovice. Užili jsme si lázeňské procedury
a ochutnali léčivé vody z pěti nejvydatnějších pramenů. Odpoledne jsme měli velmi kvalitní
edukace a dozvěděli jsme se něco nového o léčbě
diabetu a o novinkách v měření glykémie.
Cvičení, plavání a pěší vycházky nám pomáhají
udržet si dobrou kondici. Podle jídelníčku jsme
počítali výměnné jednotky, které mohou diabetici
denně konzumovat, a přesvědčili jsme se, že dieta
může být nejen zdravá, ale také chutná. Rádi se
do Luhačovic vracíme za zdravím i za poučením
a pěknými zážitky.
Ve dnech 22.–24. 6. organizujeme setkání
rodin s diabetickými dětmi. Sejdeme se zase
v rekreačním středisku Čermák ve Sloupu
v Moravském krasu. Na prázdniny připravujeme
letní pohybovou aktivitu: od 2. 7. v 9.30 h. začínáme na letním koupališti s plaváním. Dne 4. 7.
od 18 hod. hrajeme v zámeckém parku pétanque.
O dalších aktivitách se dozvíte v příštím čísle
Slavkovského zpravodaje. Máme ještě volná
místa na ozdravný pobyt do Vodice v Chorvatsku,
takže se můžete informovat v naší kanceláři.
Voda je naprosto nezbytná pro fungování
celého těla, udržuje optimální tělesné funkce.
Máme vypít nejméně 2 litry denně a pokud
sportujeme, tak i více.
Je velmi důležité stále zavodňovat tělo, a to
pravidelně, nikoliv nárazově. Pijte proto 3 dcl
každé dvě hodiny. Nedostatek vody v těle vede
k bolestem hlavy, vyčerpání, nesoustředění,
zvýšenému krevnímu tlaku. Velmi časo, aniž si
to uvědomujeme přijímáme vyšší množství energie také díky nápojům. A nemusí jít jen o přeslazené limonády a koly. Existuje spousta nápojů
s označením light, ale to neznamená, že jsou
zcela bez energie. Energetický obsah, zejména
sacharidy, jsou značeny na obalech na 100 ml,
ale láhev má 1,5 litru, tedy musíme započítat
tyto hodnoty až patnáctkrát více, když vypijeme
celou láhev. Limonády nejsou běžným pitím,
navíc ani neumějí moc dobře zahnat žízeň. Jestli
se však napijeme ledové koly, fanty, sprite, nebo
džusu, máme pocit, že naše žízeň nadlouho mizí.
Jenže právě nápoje s kofeinem působí močopudně, takže tekutinu z těla spíše odvádějí. Diabetici si musí dát pozor zejména na 100% džusy
bez cukru, ovšem v ovoci je fruktóza, kterou si
musíme započítat. Raději se proto doporučuje
jíst ovoce čerstvé, které obsahuje mimo
sacharidů a vitaminů také vlákninu, která dobře
působí na peristaltiku střeva a navodí pocit
sytosti. V létě bychom měli jíst více zeleniny,
a to nejlépe čerstvou, upravenou do míchaných
salátů s přidáním různých marinád, abychom
uspokojili i naše chuťové buňky.
Marie Miškolczyová
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Fotbal v červnu
V měsíci červnu končí soutěžní ročník
2009/2007 na městské stadionu těmito mistrovskými zápasy:
So 2. 6., 9.00 h – st. žáci Slavkov–Bučovice
So 2. 6., 10.45 h – ml. žáci Slavkov–Bučovice
So 2. 6., 16.30 h – Slavkov „B“–Heršpice
So 9. 6., 14.00 h – dorost Slavkov–Otnice
So 9. 6., 16.30 h – Slavkov „A“–Němčany
Všechny zbývající utkání se hrají na hřištích
soupeřů: „A“ mužstvo v Olešnici, „B“ mužstvo
v Kobeřicích, dorost v Kněždubu, žáci v Lanžhotě a v Brankovicích, přípravka v Dražovicích.
VV SK Slavkov děkuje všem sponzorům,
kteří přispívají na činnost klubu, a všem příznivcům, kteří navštěvují utkání našich mužstev.
Těšíme se opět na shledanou v srpnu, kdy bude
zahájen nový soutěžní ročník 2007/2008! rs

Příští Fechtl Cup? Určitě přijedeme!
Po několika týdnech snah a příprav již třetího
závodu malých motocyklů JAWA 50 měli organizátoři poslední dny před závodem hlavní starost, zda se naplní předpověď meteorologů
a v sobotu 5. 5. bude opravdu pršet. Nově upravená trať v areálu firmy LIKO-S, přizpůsobená
právě malým motocyklům JAWA a určená pro
trénink mladých motokrosových nadějí z okolí
našeho města, by se tentokrát stala deštěm pro
fechtly nesjízdnou.
Štěstí přeje připraveným – tým Motoklubu
Austerlitz doplněný o další milé pomocníky si
ráno oddechnul. Noční deštík pouze zbavil trať
prachu a ředitel závodu Marek Zachoval mohl za
výstřelu napoleonské pušky pustit na trať 180

jezdců rozdělených do 42 týmů. Mnoho diváků
okolo tratě a rodiny fechtlařů viděli 3 hodiny
tvrdé chlapské souboje ve vzduchu i na zemi na
trati, stejně jako v depu, kde se po několika kolech ocitla většina doma upravených technických
zázraků pod různými názvy (Drahej šmejd,
Žhavá čára, Hatatitla, Pijáwa, …), aby jim bylo
opět kladivem, šroubovákem či likosáckou svářečkou domluveno a pokračovaly v další dávce
kol na plný pecky.
A nakonec? Překvapení! Kluci z Kobeřic, kteří
se narodili později než sjel poslední fechtl z montážního pásu ve státním podniku JAWA, si tuto
motorku – legendu – připravili ze všech nejlépe.
Ani tým „Zlaté svině“ – vítěz posledních dvou
závodů – na ně nestačil. Takže „Kobeřáci“ – uvidíme 29. září, jestli vám to vydrží i plánovaných
7 hodin. Určitě všichni přijedeme!
Za MK Austerlitz Libor Musil
Pořadí na prvních třech místech:
1. „Kobeřáci“, stroj: AntiKrist, ve složení: Hradil
Petr, Hanačík Radim, Durák Jiří
2. „Metlaři“, stroj: Ohnivý šnek, ve složení: Prax
Pavel, Horák Lukáš, Káňa Zdenek, Švancar
Tomáš, Švancar Jan
3. „Scuderia Pegas“, stroj: Desmojawa, ve složení:
Gonda Josef, Gonda Josef ml., Gonda Luboš,
Urbánek Martin

Jubilejní turnaj v nohejbalu
V sobotu 28. dubna proběhl v areálu
nohejbalového oddílu ve Slavkově
u Brna jubilejní 30. ročník turnaje
dvojic pro příchozí – neregistrované
hráče. Za krásného letního počasí se
na dvou kurtech zúčastnilo 20 dvojic. Základní část
turnaje proběhla ve třech skupinách. První dva
z každé skupiny postupovali do finále. Hráči
nehráli pod svými jmény, ale zvolili si sami jednoslovný název svého týmu. Na turnaji, vzhledem
k bohaté účasti sponzorů, každý hráč dostal malou
pozornost a finalisté krásné ceny. Vítěz turnaje obdržel pohár, který věnoval starosta mesta Slavkova
pan Ivan Charvát. Pro hráče a jejich příznivce bylo
připraveno bohaté občerstvení v podobě pečeného
selete, zavináčů, steaků a klobásů. Děti měly
cukrovinky a občerstvení zdarma.

Pořadí ve finálové skupině:
1. XXL
2. KAZI
3. DŮCHODCI
4. TOMA
5. CORBAL
6. BUČANDA
Pořadatelé děkují všem hráčům
i divákům, kteří je přišli povzbudit
a všem, kteří se jakkoliv podíleli
na této akci. Poděkování rovněž
patrí panu I. Durkovi ml., R. Antošovi st., Z. Sušilovi a dalším
sponzorům, kteří nebyli uvedeni
na plakátu: J. Herzánovi, Rostěnicím a.s. a J. Závodnému–Cudlovi.
Pořadatelé

Slavkovské basketbalistky
na mezinárodním turnaji v Presºanech
V pátek 28. 4. odjelo družstvo slavkovských basketbalistek na mezinárodní turnaj do slovenských
Presľan. Stalo se tak hlavně díky finančnímu příspěvku obou slavkovských základních škol. V turnaji ze sebe slavkovská děvčata v utkáních
s družstvy z Kobylí, Ratíškovic a Presľan vydala vše
a vysloužila si tak i přes konečné 4. místo obdiv soupeřek, jejich trenérů a všech přítomných. Dokázala
totiž i se staršími soupeřkami držet krok a odhalila
tak svůj velký potenciál. Těšíme se na jejich další
úspěchy.
Trenéři Jiří Kaláb a Lukáš Charvát
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Divadelní sezona na ISŠ
Návštěvy brněnských divadelních představení
se staly na naší škole již tradicí. Ve večerních hodinách mohou zájemci z řad studentů zhlédnout
několik kvalitních divadelních představení ročně.
Nejvíce navštěvujeme Městské divadlo v Brně,
avšak na některá představení jsme také zavítali do
dalších brněnských divadel. Nesmělo chybět Mahelovo divadlo, zasmát jsme se mohli v Divadle
Husa na provázku či v G-studiu.
Nový školní rok jsme přivítali komedií dell’arte
s názvem Sluha dvou pánů. Je to snad nejslavnější
hra od C. Goldoniho a báječně jsme se při ní bavili.
Měsíc listopad byl ve znamení hudby. Kon-

Pozvánka na výstavu slavnostních tabulí,
která se koná 5. a 7. června od 14 do 17 hodin
v tělocvičně ISŠ Slavkov u Brna. Srdečně
zvou žáci III. ročníku oboru kuchař-čísník.

certní představení Jazz side story jsme mohli vidět
v Městském divadle Brno. Toto představení má na
kontě devět velmi úspěšných repríz oceňovaných
jak kritikou, tak osobnostmi hudebního dění v celé
ČR i v zahraničí. I my jsme byli velmi nadšeni.
Změnu přinesla únorová návštěva Husy na provázku. Toto tzv. ,,profilové“ divadlo nám přineslo
skvělou podívanou ve hře Balada pro banditu. Zde
padaly veškeré hranice mezi jevištěm a hledištěm,
herci podávali kvalitní výkon přímo mezi diváky.
Trochu nevšednosti vystřídala poetická hra
Manon Lescaut. Tu nám představili herci z Mahelova divadla.
Čarodějky z Eastwicku – to je název dalšího
muzikálu, který se odehrál na hudební scéně
Městského divadla Brno.
V rámci výuky se zúčastnili studenti hotelnictví divadelních představení v Divadle G-studio
v Brně. První ročníky navštívily hru Lakomec,
studenti druhých ročníků zhlédli hru Hadrián
z Římsů a třetí ročníky pobavila konzervační komedie Pan Kaplan má stále třídu rád.
V rámci kulturního dne v době maturitních
zkoušek naši studenti zhlédnou program o divadle
Semafor a poté v místním kině uvidí film Jiřího
Menzela Obsluhoval jsem anglického krále.
O divadelní představení je mezi studenty vždy
velký zájem, a tak se jen můžeme těšit na další divadelní sezonu.
Pavla Matoušková, 3.B HT, ISŠ Slavkov u Brna

Postup do celostátního finále!
Dne 3. 5. se ISŠ ve Slavkově u Brna stala pořadatelem semifinále soutěže odborných znalostí
a dovedností žáků 3. ročníků učebního oboru automechanik. Soutěž nese název Automechanik
Junior 2007 a jejím vyhlašovatelem je MŠMT
a SAČR. Záštitu nad ní převzal starosta města
Ing. Ivan Charvát a sponzorskými dary k ocenění
soutěžících přispěly firmy AUTO-BAYER, PORSCHE BRNO, J. P. N. Cars, AUTOOPRAVNAFIAT VYŠKOV a další.
Soutěže se zúčastnilo 15 žáků z osmi SOU,
SOŠ a ISŠ Jihomoravského kraje.Obsah semifinálního kola tvořil písemný teoretický test a praktická část. Ta byla ještě rozdělena na poznávací
a pracovní úkoly, jejichž splnění bylo vyžadováno
ve stanoveném časovém limitu. Plnění úkolů bylo
bodováno rozhodčími z různých odborných škol
a hlavním rozhodčím byl jmenován Ing. Karel
Doležal ze Znojma.
Vítězství si nakonec vybojoval Jan Pavloušek
z ISŠ automobilní Brno, 2. místo obsadil Michal
Zeiser z SOŠO a SOUŘ z Moravského Krumlova

a 3. a 4. místo připadlo žákům naší ISŠ – Milanu
Pazderovi a Miloši Autratovi.
Protože do celostátního finále soutěže postupují dvě nejúspěšnější školy Jihomoravského
kraje, bude ISŠ ve Slavkově u Brna pokračovat
v soutěži, kde nás bude reprezentovat právě Milan
Pazdera.
JS

Dne 10. května se žáci
ISŠ Slavkov u Brna zúčastnili celostátní barmanské soutěže MARTINI – BACARDI CUP
2007 a vložené soutěže
CARRIBEAN SOFT
FABRI CUP 2007, které
proběhly v příjemném Denisa HUBENÁ (vlevo),
areálu Hotelové školy ve Tereza Štrajtová (vpravo)
Velkém Meziříčí.
V klasické soutěži v kategorii FANCY LONG
DRING soutěžící připravovali čtyři porce míchaných nápojů podle vlastních receptur, které ještě
nikdy nebyly prezentovány na žádné barmanské
soutěži. Naše studentka Tereza Štrajtová (2. B.,
obor kuchař-číšník) získala v této části soutěže diplom za „Nejelegantnější projev barmana“.
Ve vložené soutěži CARRIBEAN SOFT FABBRI CUP 2007, v kategorii FESTIVAL MÍCHANÝCH NÁPOJŮ, měli soutěžící za úkol v časovém limitu 10 minut připravit v šejkru podle
vlastních receptur 3 druhy drinků po pěti nápojích. I zde jsme měli velmi úspěšné žáky: na 2.
místě se umístil Jakub Kališ (1. B., obor hotelnictví a turismus), na 3. místě skončila Denisa Hubená (2. B., obor hotelnictví a turismus). Všem
blahopřejeme!
JS

Miloš Autrata a Milan Pazdera

Literární soutěž Slavkovské memento
V pátek 27. dubna proběhlo slavnostní vyhodnocení výsledků literární soutěže „ Boj proti bezpráví a křivdě,“ která byla vyhlášena při příležitosti konání 3. ročníku Festivalu válečné literatury
faktu Slavkovské memento 2007.
Stejně jako v minulém roce se mimořádně dařilo studentům ISŠ ve Slavkově u Brna. 1. místo
obsadil Martin Novák, 2. místo Andrea Pěkná a 3.
místo Lukáš Rozumek, kterého porota ocenila už
v minulém ročníku soutěže (1. místo v literární
soutěži „Děti a válka“).
Zatím co v Slavkovském mementu 2006 zvítězily většinou povídkové příspěvky, letos porotu,
v jejímž čele už tradičně předsedal Dr. et Dr. J.

Barmanská soutěž

Kux, zaujaly spíše úvahy. Přitom výběr prací
k ocenění nebyl nijak jednoduchý, o čemž svědčí
i udělená čestná uznání.
Veřejná literární soutěž Slavkovské memento
byla vyhlášena po prvé v r. 2005 pod záštitou
Klubu autorů literatury faktu. Všechny práce, které
do ní mladí lidé zaslali, byly cenné svými literárními nápady i zpracováním. Proto vznikla myšlenka je souborně publikovat. Vítězové letošního
ročníku slavnostně pokřtili v prostorách Divadelního sálu slavkovského zámku knihu Slavkovské
memento 2005 – 2006, v níž byly otištěny nejlepší
práce mladých autorů z předcházejích dvou ročníků.
JS

Dne‰ní dûti – zítﬁej‰í svût!
Pod tímto heslem rozvinula letos UNICC,
Mezinárodní unie proti rakovině, pětiletou preventivní kampaň zaměřenou na rodiče a děti.
V souladu s pařížskou Chartou proti rakovině se
akce opírá o přesvědčení, že jednoduché změny životního stylu rodiny mohou zabránit vzniku až poloviny nádorových onemocnění. V celosvětovém
měřítku se jedná asi o 4 000 000 onemocnění, jimž
je možné předejít. Kytičkový den připadl letos na
16. května, kdy občané našeho města zakoupením
kytičky měsíčku lékařského podpořili tuto akci. Na
fotografii jsou děvčata 2. ročníku oboru prodavač
ISŠ Slavkov u Brna s paní Janou Kyjovskou. Děvčatům i všem občanům, kteří tuto akci podpořili,
patří poděkování.
Jana Sekerková

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ
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âERVEN – âERVENEC 2007

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

kina.365dni.cz

HORY MAJÍ OČI 2

2. 6. sobota
3. 6. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

90 min.
Nov˘ znepokojující pﬁíbûh jednotky vojákÛ, kdy na odlehlém pracovi‰ti mají chránit jaderné vûdce. Musí obstát v boji proti zákeﬁnému
nepﬁíteli. Horor USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi nepﬁístupno

5. 6. úter˘
6. 6. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

9. 6. sobota
10. 6. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

12. 6. úter˘
13. 6. stﬁeda

19.30 hod.
16.30 hod.
a 19.30 hod.

16. 6. sobota
17. 6. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

98 min.
V antikvariátu koupí zvlá‰tní kníÏku âíslo 23. Fascinuje jej její obsah a sám sebe si pﬁedstavuje v roli detektiva a pﬁedstava, Ïe kaÏdé
ãíslo musí nûco znamenat. Thriller USA.
Vstupné: 65, 70 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

19. 6. úter˘
20. 6. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

132 min.
Bitva o Iwo Jimu byla jednou z nejvût‰ích v Tichomoﬁí. Zmûnila jejich Ïivoty. Po stopách, kteﬁí vztyãili vlajku. ReÏie: Clint Eastwood.
Film USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

21. 6. ãtvrtek

20.00 hod.

GHOST RIDER

105 min.

Motocyklov˘ kaskadér uzavﬁel smlouvu s ìáblem. Jeho prokletí se stalo jeho silou. Film na motivy komiksové pﬁedlohy.
Akãní dobrodruÏn˘ film USA.
Vstupné: 70, 75 Kã
MládeÏi pﬁístupno

SUNSHINE

107 min.
Na‰e Slunce zaãíná vyhasínat, coÏ ohroÏuje Ïivot na Zemi. Je vyslána kosmická loì s obrovskou jadernou náloÏí a pokusit se Slunce
znovu zaÏehnout. Sci-fi film Velká Británie.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

VRATNÉ LAHVE

103 min.
B˘val˘ uãitel Josef Tkaloun se nehodlá smíﬁit s pozicí dÛchodce, trávícího ãas na laviãce v parku. Komedie o louãení, vítání a jin˘ch
pûkn˘ch manÏelsk˘ch chvilkách. ReÏie: Jan Svûrák. Hrají: Z. Svûrák, D. Koláﬁová, T. Vilhelmová, J. Macháãek a dal‰í. Nov˘ ãesk˘ film.
Vstupné: 75, 80 Kã
MládeÏi pﬁístupno
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VLAJKY NAŠICH OTCŮ

NEJSME ANDĚLÉ, JEN DĚLÁME JEJICH PRÁCI
Polohran˘ dokument reÏiséra O. M. Schmidta o nejvût‰ím katolickém ﬁeholním ﬁádu. Pﬁedstavuje nejen jeho dûjiny, ale ukazuje pÛsobení
jezuitÛ v souãasném svûtû.
Vstupné: 50 Kã
MládeÏi pﬁístupno
Po promítání filmu beseda s reÏisérem O. M. Schmidtem. Bude podáno malé obãerstvení.

300: BITVA U THERMOPYL

23. 6. sobota
24. 6. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

117 min.
Obraz mystické bitvy, v níÏ se umíralo pro ãest a svobodu. SparÈané, pﬁi‰el den vítûzné smrti! Král Leonidas a jeho vojáci oãekávají
nepﬁítele v úzké soutûsce. Bitva trvala tﬁi dny, bojovali do posledního dechu. Film USA.
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

26. 6. úter˘
27. 6. stﬁeda

19.30 hod.
19.30 hod.

100 min.
Mladá Ïena patﬁící k lidem, kteﬁí ‰íﬁí po svûtû dobro. KdyÏ pﬁijde o v‰e, v co vûﬁila, chce vûdeck˘mi metodami vysvûtlovat,
co jiní povaÏují za zázraky. Horor USA
Vstupné: 60, 62 Kã
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

30. 6. sobota
1. 7. nedûle

19.30 hod.
16.30 hod.

7. 7. sobota
8. 7. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

14. 7. sobota
15. 7. nedûle

19.30 hod.
19.30 hod.

KRVAVÁ SKLIZEŇ

SPIDER-MAN

140 min.

Ve tﬁetím pokraãování pavouãí ságy musí Peter Parker porazit nejen trojici superbídákÛ, ale i nejhor‰ího nepﬁítele ze v‰ech:
Zlo v sobû samém.
Vstupné: 75, 78 Kã
MládeÏi pﬁístupno

NORBIT

102 min.
Hrdina – nesmûl˘ muÏ vychovan˘ v sirotãinci starého âíÀana si proti své vÛli vezme zlou Rasputiu, která ho zneuÏívá a je mu nevûrná,
ale Norbitovi je to nûjak jedno. Komedie USA.
MládeÏi pﬁístupno od 12 let

ODSTŘELOVAČ

125 min.

B˘val˘ odstﬁelovaã se vrací do sluÏby, aby pﬁekazil atentát na prezidenta. Situace ale není tak jednoduchá…
Akãní thriller USA.
MládeÏi nepﬁístupno

Ve výše uvedeném vstupném je zahrnut příspěvek 1 Kč na rozvoj kinematografie
SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ - mûsíãník vydávan˘ vydavatelstvím bm typo ve Slavkovû u Brna v nákladu 3100 ks. Zaregistrováno na MK âR pod E 13035. Sazba a grafická úprava B. Maleãek, Brnûnská 642, Slavkov u Brna, tel.: 544 220 661,
e-mail: info@bmtypo.cz. Tisk: Tiskárna Helbich, a. s., Valchaﬁská 36, Brno. Pﬁíjem inzerce na tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz. (Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu, nikoli v‰ak za obsah a stylistiku.) www.bmtypo.cz
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Pût SlavkovÛ za tﬁi dny na drezínû skuteãností!

Ivanu Křivánkovi ze Slavkova u Brna, dvojnásobnému mistru světa v jízdě na drezíně, se povedl
heroický výkon. K oslavám 770 let Slavkova
u Brna přispěl způsobem sobě vlastním: za tři dny
od pátku 27. 4. do neděle 29. 4. projel na replice
historického dřevěného kostitřasu z roku 1817 pět
moravských Slavkovů (Slavkov u Opavy, u Lipníka, pod Hostýnem, u Uherského Hradiště
a u Brna) a najel kolem 250 km. Při svém „výletu“
si sáhl až na dno svých sil, neboť na trati bylo
mnoho náročných stoupání. Ve Slavkově u Uh.
Hradiště měl navíc nehodu, když se snažil vyhnout
jednomu z diváků při příjezdu na místní fotbalové
hřiště. Po pádu měl lehké odřeniny na ruce a na ko-

leni a musel částečně změnit svůj časový harmonogram. Ani nová replika drezíny nezvládla celou
trať bez problémů a musela být opravována. Poslední nedělní část trasy musel bojovat nejen s únavou, ale i s protivětrem. S doprovodem kolegů na
různých historických kolech byl v neděli po 17.
hod. přivítán za hojné účasti diváků, reportérů ČT
a nastoupené Napoleonské gardy na slavkovském
náměstí. Pohár z rukou starosty i šampaňské byly
více než zasloužené. O jakém dalším rekordu teď
Ivan přemýšlí? Že by se pokusil pokořit dokonce
300 km při jízdě domů z podtatranského Malého
a Velkého Slavkova? Příští rok už ho přece zdržovat na hranicích nikdo nebude!
(J)
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

NOC V MUZEU. BEN STILLER, ROBIN WILLIAMS. V˘stavní exponáty po setmûní
oÏívají. Larry musí najít zpÛsob, jak tenhle chaos dostat pod kontrolu a stát se pro
svého syna hrdinou.
LÉTAJÍCÍ ZABIJÁK. STEVEN SEAGAL. Akãní thriller o agentovi,kte˘ uzavﬁe se
super tajnou americkou organizací dohodu, Ïe pro ni zpût získá unesen˘ bombardér.
MOJE SUPERBEJVALKA. UMA THURMAN, LUKE WILSON. Zábavná superkomedie o tom, Ïe rozcházet se je tûÏké… a nûkdy vyloÏenû nebezpeãné!
MY DVA A K¤EN. OWEN WILSON, KATE HUDSON, MATT DILON, MICHAEL DOUGLAS. Dva tvoﬁí pár. Tﬁetí je za kﬁena. Îivot ve tﬁech je totiÏ zárukou jedné katastrofické situace za druhou.
KRVAV¯ DIAMANT. LEONARDO DiCAPRIO, JENNIFER CONNELLY. B˘val˘ Ïoldák,
nyní pa‰erák diamantÛ a prost˘ rybáﬁ se octnou uprostﬁed ohnû obãanské války
v Sierra Leone v roce 1999.
KONTRAKT. JOHN CUSACK, MORGAN FREEMAN. Jediné, co stojímezi vrahem
a jeho obûtí, je otec, kte˘ chrání svého syna.
INKVIZITOR. DOLPH LUNDGREN, OLIVIA LEE. B˘val˘ agent, kterému zastﬁelili
Ïenu I dceru, chce zaãít znovu, ale náhoda mu pﬁivede do cesty vrahy jeho nejbliÏ‰ích… a dál uÏ ho Ïene jen pomsta!
DOKONAL¯ TRIK. HUGH JACKMAN, CHRISTIAN BALE, SCARLETT JOHANSSON.
Pﬁátelství, které se stalo soupeﬁením… soupeﬁení, které se stalo válkou.
TEXASK¯ MASAKR MOTOROVOU PILOU: POâÁTEK. Dítû narozené za hrÛzn˘ch
okolností najde pomatená rodina. Pod vlivem jejich morbidní v˘chovy se stane nechvalnû znám˘m masov˘m vrahem.
PARFÉM: P¤ÍBùH VRAHA. DUSTIN HOFFMAN, RACHEL HURD-WOOD. Míchání
vÛní se stává prokletím. VÛnû mlad˘ch dívek jej vede k vraÏdám. Zaãíná hra na koãku
a my‰ hnaná smrtelnou posedlostí.
MILUJI Tù K SEÎRÁNÍ. Pﬁedstavte si, Ïe milujete krásnou Ïenu, ale ona vás pokládá jen za svého nejlep‰ího kamaráda. KdyÏ se rozhodnete jí ﬁíci, Ïe ji milujete, nastane nejtrapnûj‰í situace va‰eho Ïivota.
MARIE ANTOINETTA. KIRSTEN DUNST. Uprostﬁed královského dvora plného
skandálÛ a intrik se M.A. cítí osamûlá. Okolnosti ji nutí vzepﬁít se urozenému
I prostému lidu a sv˘m Ïivotem podobn˘m rockové hvûzdû si tak nad sebou jednou
provÏdy zpeãetila svÛj osud.
V·ICHNI KRÁLOVI MUÎI. ANTHONY HOPKINS, SEAN PENN, JUDE LAW, KATE
WINSLET. Pﬁíbûh prostého muÏe,jemuÏ politická kariéra, niãivá síla korupce a zrada
nakonec zcela pokﬁiví charakter.
ZAMILOVANÍ BLÁZNI. JOSH HARTNETT, RADHA MITCHELL. Nikam nepatﬁí. Jen
jeden druhému. OsvûÏující romantická komedie.
RÁÎE 45. MILLA JOVOVICH, ANGUS MACFADYEN. Drogov˘ dealer, jeho krásná
pﬁítelkynû, sex, Ïárliost a touha po pomstû. Nikdo se nemstí tak, jako Ïena…
KRVAVÁ HOSTINA. BEN AFFLESK, MATT DAMON, CHRIST MOORE. Plátno se
rychle barví do ruda, pﬁí‰ery se dál prokusují svojí potravou. Doãká se vÛbec nûkdo
z nich pﬁí‰tího rána?
KRÁLOVNA ¤EKY. KIEFER SUTHERLAND, SAMANTHA MORTON, CLIFF CURTIS.Boj o pﬁeÏití mezi kolonialisty na Novém Zélandû a pÛvodními obyvateli na pozadí
milostného pﬁíbûhu a mateﬁské lásky.
POSLEDNÍ SKOTSK¯ KRÁL. FOREST WHITAKER. Pﬁíbûh ugandkého diktátory byl
inspirován osudy skuteãn˘ch osob a pﬁiná‰í poutavou a napínavou podívanou
s hereck˘mi v˘kony, na kteé nezapomenete.
ONI P¤ICHÁZEJÍ. Mladá psycholoÏka se probudí do jiného snu…Noãní mÛry,
které se teì po letech vracejí…jako skuteãné.
LAVINA. Co váÏí million tun, je rychlej‰í neÏ Porsche a zabije víc lidí neÏtornáda,
poÏáry a Ïraloci dohromady? Tento film vás nauãí mít k lavinám respekt.
WINSDORSK¯ PROTOKOL. KYLE MacLACHLAN. Nacistické impérium je opût na
vzestupu. Zastavit ho mÛÏe jen jedin˘ muÏ.
DOA:NA ÎIVOT A NA SMRT. Videohra vyÏdímaná do posledního bajtu, Mortal
kombat nového tisíciletí. Povinná záleÏitost pro v‰echny erotomany a pro ty, kteﬁí
vyrÛstali s joystickem v ruce.
ZASTAV A NEP¤EÎIJE·. Jed v Ïilách, pomsta v srdci. Pokud se pohybuje, Ïije.
Drancuje ulice a hledá protilátku.
MLADÍ. KRÁSNÍ A ZKAÎENÍ. Nevûdí nic, nemají nic, ale zkusí cokoli. Zábavné,
sexy a rozpustilé.
HELEN MALÁ LI·TIâKA. Chlapec a jeho rodina se starají o male li‰ãe, je to pro
nû velká v˘zva i na posílení rodinn˘ch vztahÛ.
MùSÍC V OHROÎENÍ. Na Mûsíc dopadl masivní asteroid a zpÛsobil poãátek bouﬁí na
planetû Zemi, hrozí zniãení ve‰kerého Ïivota. Bude mûsíãní krajina jednou i na Zemi?
TO NENÍ MÒJ ÎIVOT. Pravda a leÏ – dvojí tváﬁ Ïivota. ManÏel není ten, za koho se
vydává.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

