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Úvodní koncert zaznûl v zámecké kapli (Jana Bou‰ková, Václav Luks)
a byl doplnûn˘ o pfiedná‰ku Dr. Malého o jedné z ãástí programu – klavír-
ní verzi bitvy u Slavkova. Mezi poãetn˘mi náv‰tûvníky byla i skupina za-
hraniãních v˘znamn˘ch hostÛ, ktefií pfiijeli do mûsta v rámci setkání slav-
kovsk˘ch ÏidÛ a na otevfiení v˘stavy „Staré Ïidovské mûsto Austerlitz
a jeho obyvatelé“.

Veãerní koncert se nesl ve slavnostním duchu – jiÏ nástupní defilé sta-
rostÛ s prapory mûst, ve kter˘ch festival probíhá, umocÀovalo atmosféru.
Zcela zaplnûn˘ Historick˘ sál byl svûdkem ojedinûlého vystoupení Ensem-
ble Clément Janequin. Tento soubor v ãele s umûleck˘m vedoucím Domi-
niquem Visse pfiedstavil vtipn˘m, humorn˘m a velmi osobit˘m projevem
polyfonii o lásce, jídle a pití. V˘znamn˘ den zavr‰il ohÀostroj sestaven˘ tak,
aby pfiedstavil krásu zámeckého parku a horního bazénu. Spokojení ná-
v‰tûvníci odcházeli ze zámku kolem jedné hodiny ranní. 

V pofiadí tfietí koncert festivalu, kter˘ probûhl ve Slavkovû, nabídl dal-
‰í hudební lahÛdku v podobû exotické kombinace nástrojÛ (barokní fagot,
chalumeau, viola da gamba a cembalo). Náv‰tûvnost byla opût vysoká, po-
sluchaãi byli odmûnûni mimo jiné vtipn˘m pfiídavkem – soudobou sklad-
bou, zahranou na historick˘ch nástrojích. 

Z koncertÛ natáãela záznamy âeská televize a âesk˘ rozhlas. 
Mgr. Jana Omar, fieditelka HM

Festival Concentus Moraviae Festival Concentus Moraviae 

Rozšíření IDS JMK
Informace o roz‰ifiování Integrovaného dopravního systému

Jihomoravského kraje (IDS JMK) na Slavkovsko a Vy‰kovsko
mÛÏete najít na webov˘ch stránkách www.idsjmk.cz na pravé
stranû pod odkazem „Druhá a tfietí etapa IDS JMK“. Na tomto
místû si mÛÏete prohlédnout plány vedení linek, rozdûlení území
do tarifních zón, návrhy jízdních fiádÛ a dozvûdût se i dal‰í in-
formace t˘kající se nového zpÛsobu zaji‰tûní vefiejné dopravy
v na‰em regionu. Pokud máte zájem dostávat pravidelné infor-
mace o zmûnách v IDS JMK, mÛÏete se zde také pfiihlásit k pra-
videlnému zasílání informací e-mailem. kh Příští číslo vyjde 29. července

10. roãník Mezinárodního hudebního festivalu 13 mûst Concentus Moraviae byl v na‰em mûstû 5. ãervna slavnostnû zahájen

V popředí dramaturgyně letošního ročníku B. M. Willi, za
ní ředitel festivalu D. Dittrich v doprovodu dramaturgů
předchozích ročníků.

Ensemble Clément Janequin

Fo
to

: 2
x 

D
. P

or
t, 

2x
 J

. B
la

Ïe
k,

 1
x 

m
ab



V pondûlí 30. kvûtna probûhla na zámku vernisáÏ po-
zoruhodné v˘stavy „Zbranû a zbroj 16.–18. století“. Hlav-
ními exponáty jsou kopí, halapartny, partyzány a sponto-
ny z daného období. Jedná se o nejvût‰í ukázku tohoto
typu zbraní ve stfiední Evropû. V˘stava zavr‰uje kvalitní
v˘stavní program severního kfiídla zámku, kde je také
k vidûní expozice soudobého ãeského skla. 

VernisáÏ byla tentokrát netypicky zahájena na nádvo-
fií ukázkou skupiny Corneta Moravia – císafisk˘ch arke-
buzírÛ. Poté pokraãovala hudebním vystoupením ÏákÛ
ZU· F. France a prÛvodním slovem pana Rudolfa Proti-
vy, kter˘ (odûn v „renesanãním civilu“) seznámil náv‰tûv-
níky s v˘vojem zbraní do období zaãátku napoleonsk˘ch
válek. Plynule potom pokraãoval u jednotliv˘ch exponátÛ
poutav˘m v˘kladem. VernisáÏe se zúãastnili zástupci Ji-
homoravského kraje, kter˘ celou v˘stavu finanãnû pod-
pofiil. Mgr. Jana Omar, fieditelka HM

Slavnostní otevření výstavy
STARÉ ŽIDOVSKÉ
MĚSTO AUSTERLITZ
A JEHO OBYVATELÉ

VVeerrnniissáážž  zzbbrraanníí
1166..––1188..  ssttoolleettíí

Starosta Slavkov Petr Kostík a velvyslanec státu Izrael Arthur
Avnon pfii projevu.

První náv‰tûvníci v˘stavy. Ruth Matiovská a Jaromír Seifert.

Slavnostní pfiestfiiÏení pásky pfied budovou b˘valé Ïidovské ‰koly.

Více o v˘stavû na stranû 6 zpravodaje.

¤editel Státního archivu Vy‰kov se sídlem ve Slavkovû u Brna Karel Mlateãek,
praÏsk˘ rabín Karol Sidon a izraelsk˘ velvyslanec Arthur Avnon.

Eric Strach a Lubomíra Kropáãková.

Neil Pike. Michaela ·kvírová.
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Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ 

- internetové služby za 30 Kč/hod.
- faxové služby 

Otevírací doba IRC Austerlitz
červenec–srpen:
pondělí–neděle 9–18.30 h

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

nabízí

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

1. RM bere na vědomí zprávu o činnosti Sboru pro
občanské záležitosti při Městském úřadě ve Slavkově
u Brna a vyslovuje poděkování Sboru za několikaletou
práci pro občany města.

2. RM po projednání zprávy „Návrh rozborů hos-
podaření Města Slavkova u Brna za 1/4 roku 2005“
bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM výsledky
hospodaření města ke 31. 3. 2005 ke schválení.

3. RM ukládá MěÚ předložit ZM úpravu plánu pod-
nikatelské činnosti města na rok 2005.

4. RM ukládá řediteli TSMS zajistit ve středu 1.6.
2005 odvoz materiálu pro židovskou expozici ze zám-
ku a od pana Lochmana z Rousínova dle pokynů pana
Jaromíra Seiferta.

5. RM po projednání zprávy „Návrh souboru roz-
počtových opatření č. 2/2005 – 5/2005‘‘ bere její ob-
sah na vědomí a doporučuje ZM schválit předložený
soubor úprav rozpočtu Města Slavkova u Brna v roce
2005. RM současně za podmínky schválení navrhova-
ného rozpočtového opatření v ZM souhlasí s uzavře-
ním Smlouvy o zajištění lékařské služby první pomo-
ci ve správním obvodu Města Slavkov u Brna ve znění
předloženém na jednání XXI. schůze RM dne 10. 5.
2005 k bodu 2.10.

1. ZM schvaluje pravidla pro používání insignií
Města Slavkov u Brna.

2. ZM po projednání zprávy „Návrh rozpočtového
opatření č.1/2005 – koupaliště“ bere její obsah na vě-
domí a tuto úpravu rozpočtu schvaluje.

3. ZM bere dopis firmy E-COM, s.r.o. a informaci
o přípravě vzpomínkových akcí ke 200. výročí bitvy
u Slavkova na vědomí a ukládá Radě města Slavkova
u Brna svolat mimořádné zasedání Zastupitelstva dne
6. 6. 2005 s jedním bodem jednání – Příprava vzpo-
mínkových akcí. Na jednání Zastupitelstva města bude
předložena zpráva Rady města a vedení zámku o obsa-
hovém a organizačním zajištění vzpomínkových akcí
a o stavu jejich příprav a na jednání budou pozváni pan
Miroslav Jandora a pan František Kopecký – členové
správní rady Mohyly míru – Austerlitz o.p.s.

4. ZM projednalo informativní zprávu o stavebně
technickém stavu ohradní zdi Zámku ve Slavkově
u Brna.

5. ZM dává souhlas k prodeji pozemků parc. č. KN
2927/28 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2;
parc. č. KN 2927/30 zastavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 36 m2; parc. č. KN 2927/29 zahrada o výměře
51 m2 a parc.č.KN 2927/31 zahrada o výměře 57 m2

(celkem 170 m2) z vlastnictví Města Slavkov u Brna
do vlastnictví manželů Miloslava a Dagmar Pod-
zimkových ze Slavkova u Brna. Kupní cena ve výši
51 000 Kč bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.
Kupující dále uhradí správní poplatek za podání návr-
hu na vklad do KN ve výši 500 Kč. Kupní cena bude
převedena do fondu pro výkupy pozemků.

6. ZM dává souhlas k prodeji pozemků parc. č. KN
2927/17 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 63 m2;
parc. č. KN 2927/26 zastavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 50 m2; parc. č. KN 2927/6 zahrada o výměře
108 m2 a parc. č. KN 2927/27 zahrada o výměře 70 m2

(celkem 291 m2) z vlastnictví Města Slavkov u Brna
do vlastnictví pana Antonína Pelky ze Slavkova
u Brna. Kupní cena ve výši 87 300 Kč bude uhrazena
při podpisu kupní smlouvy. Kupující dále uhradí
správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN ve
výši 500 Kč. Kupní cena bude převedena do fondu pro
výkupy pozemků.

7. ZM dává souhlas k prodeji pozemků parc. č.
2703/9; 2703/11; 2712/3; 2713/3 vše v k.ú. Slavkov
u Brna, zastavěných stavbou silnice I/50 – obchvat
Slavkova o celkové výměře 1605 m2 z majetku města
do vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit
pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha 4 za odhadní
cenu. Prodejní cena bude převedena do Fondu pro vý-
kupy pozemků.

8. ZM dává souhlas k prodeji pozemku parc. č.
1784/307 zastavěná plocha o výměře 1 m2 v lokalitě
Zlatá Hora v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města
do vlastnictví pana Davida Doležela ze Slavkova
u Brna. Kupní cena ve výši 300 Kč bude uhrazena při
podpisu kupní smlouvy. Kupující dále uhradí správní
poplatek za podání návrhu na vklad do KN ve výši 500
Kč. Kupní cena bude převedena do Fondu pro výkupy
pozemků.

9. ZM dává souhlas k prodeji pozemků parc. č.
2690/114 ostatní plocha o výměře 8 m2 a parc. č.
2690/115 ostatní plocha o výměře 8 m2 vše v k. ú.
Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví SBD

9. mimořádné zasedání ZM – 18. 5. 2005
Žuráň, Zlatá Hora 1233, Slavkov u Brna za podmínky
předložení usnesení představenstva, v němž se SBD
Žuráň zaváže, že neprodá výše uvedené pozemky za
cenu vyšší, než je cena kupní. Kupní cena ve výši
240 Kč bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní
smlouvy a bude převedena do Fondu pro výkupy po-
zemků. Náklady spojené s prodejem (500 Kč kolek za
podání návrhu na vklad do KN) uhradí kupující rovněž
při podpisu smlouvy.

10. ZM dává souhlas k bezúplatnému převodu po-
zemku parc. č. 2020/3 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna
o výměře 149 m2 z vlastnictví Jaroslava Doležela
a Marty Doleželové ze Slavkova u Brna do vlastnictví
Města Slavkov u Brna. Náklady spojené s převodem
(správní poplatek za podání návrhu na vklad) uhradí
spoluvlastníci Jaroslav a Marta Doleželovi. 

11. ZM dává souhlas ke koupi částí pozemků parc.
č. 1554/2 a 1594/2 v k.ú. Slavkov u Brna o celkové
výměře cca 14 m2 z vlastnictví ing. Radomíra a Hele-
ny Filipových ze Slavkova u Brna do vlastnictví Měs-
ta Slavkov u Brna formou smlouvy o budoucí kupní
smlouvě. Přesná výměra vykupovaných částí bude ur-
čena geometrickým plánem; vlastní kupní smlouva
bude uzavřena do 1 roku od nabytí právní moci ko-
laudačního rozhodnutí na stavbu komunikace. Kupní
cena ve výši 300 Kč/m2 bude uhrazena do 15 dnů od
doručení kupní smlouvy s vyznačenou doložkou o po-
volení a zápisu vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí. Náklady spojené s převodem uhradí měs-
to.

12. ZM dává souhlas ke koupi části pozemku
parc.č.1597 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 1,5 m2

z vlastnictví ing. Vítězslava a Anny Vozdeckých ze
Slavkova u Brna formou smlouvy o budoucí kupní
smlouvě. Přesná výměra vykupované části bude urče-

na geometrickým plánem; vlastní kupní smlouva bude
uzavřena do 1 roku od nabytí právní moci kolaudační-
ho rozhodnutí na stavbu komunikace. Kupní cena ve
výši 300 Kč/m2 bude uhrazena do 15 dnů od doručení
kupní smlouvy s vyznačenou doložkou o povolení
a zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemo-
vitostí. Náklady spojené s převodem uhradí město.

13. ZM schvaluje nabytí pozemků parc. č. 2702/6;
2702/9; 2702/10; PK 1259 a PK 1623/1 v k. ú. Slav-
kov u Brna z vlastnictví ČR – Valašské hotely a res-
taurace Vsetín, státního podniku v likvidaci, Vsetín do
majetku Města Slavkov u Brna ve veřejné dražbě
a ukládá RM zajistit nabytí těchto pozemků včetně sta-
novení kupní ceny.

14. ZM souhlasí s přijetím systémové investiční
dotace od MMR ČR z programu Podpory rozvoje hos-
podářsky slabých a strukturálně postižených regionů
na rok 2005 ve výši 7,6 mil. Kč na akci: Stavební
úpravy zámku Slavkov u Brna – rekonstrukce střechy
a krovu.

15. ZM souhlasí s čerpáním podílu města na akci:
Stavební úpravy zámku Slavkov u Brna – rekonstruk-
ce střechy a krovu ve výši 7,61 mil. Kč z již přijatého
úvěru Komerční banky Vyškov.

16. ZM schvaluje přijetí účelové finanční podpory
z rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje ve
formě dotace na realizaci projektu – Výchovně rekre-
ačního tábora a pověřuje starostu města uzavřením při-
ložené smlouvy.

17. ZM schvaluje prodej nemovitosti bývalé zvlášt-
ní školy Tyršova č. p. 500 včetně příslušenství a po-
zemků, tvořící jednotný funkční celek p. č. 1704
a 1705 v k.ú. Slavkov u Brna.

18. ZM ukládá RM vyhodnotit finanční náročnost
obou metod prodeje (veřejná dražba, přímý prodej),
předložit časový harmonogram pro obě metody a zjis-
tit nabídky obdobných nemovitostí ve Slavkově
u Brna.

6. RM po projednání zprávy „Fond rozvoje bydle-
ní“ bere její obsah na vědomí a doporučuje ZM zrušit
stávající obecně závazné vyhlášky č.17 o vytvoření
a použití účelových prostředků ,,Fondu rozvoje bydle-
ní“ na území města Slavkova u Brna a schválit úplné
znění pravidel Města Slavkova u Brna o tvorbě a pou-
žití účelových prostředků ,,Fondu obnovy“ nemovitos-
tí na území města Slavkova u Brna.

7. RM stanovuje s platností od 1. 1. 2006 výši ná-
jemného v ordinacích na poliklinice ve výši 900
Kč/m2/rok s tím, že nájemné za ostatní plochy bude
navýšeno také o 20 %.

8. RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vy-
hlášku o systému nakládání s komunálním odpadem
a vyhlášku o poplatcích za svoz komunálního odpadu. 

9. RM schvaluje podmínky pro stanovení úhrady za
pobyt dětí ve výchovně rekreačním táboře.

10. RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy
paní Jaroslavě Jeřábkové, bytem sídliště Nádražní
1153, Slavkov u Brna, do 30. 9. 2005. 

11. RM bere zápis č. 3/2005 z jednání komise pro
výstavbu města Slavkova u Brna na vědomí a na zá-
kladě doporučení této komise ukládá řediteli TSMS
sestavit seznam závad na objektovém mobiliáři a sta-
vebních konstrukcích ve městě. T.: 31. 7. 2005

12. RM schvaluje dodatek č. 1 k dohodě o prove-
dení a převodu technického zhodnocení budovy čp.
280 na ulici Malinovského ve Slavkově u Brna mezi
Městem Slavkov u Brna a Československé provincie
Chudých školských sester naší Paní ze dne 24. 6.
2004.

13. RM po projednání zprávy s návrhem na opravu
cesty kolem zámeckého parku v ulici Čs. Červeného
kříže ukládá Historickému muzeu zabezpečit realizaci
provizorního zabezpečení zdiva vodního příkopu. Dále
RM ukládá TSMS provést úpravu povrchu komunika-
ce podél západní zdi zámeckého parku dosypem štěr-
ku nebo jiného vhodného inertního materiálu a MěÚ

50. schůze RM – 30. 5. 2005 

(Pokračování na str. 4)
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XXII. mimofiádná schÛze RM –
27. 5. 2005

1. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy
se společností Jinlong, s.r.o., Brněnská 96, Slavkov
u Brna na pronájem částí pozemků parc. č. 1090/1;
1309 a 1238/1 v k.ú. Slavkov u Brna (alej a parko-
viště před „statkem“ u koupaliště).

2. RM schvaluje nařízení Města Slavkova u Brna,
kterým se mění nařízení města Slavkov u Brna č.
3/2003 o zpoplatnění stání na některých pozemních
komunikacích. 

50. schůze RM – 30. 5. 2005 
při přípravě rozpočtu na rok 2006 zahrnout do plánu
realizaci odvodnění ploch podél zámecké zdi. 

14. RM schvaluje uzavření předložené kupní
smlouvy mezi městem a Sportovním klubem – SK
Slavkov u Brna o koupi části areálu stadionu (vlastní-
ci SK).

15. RM schvaluje předložený návrh Smlouvy o vý-
půjčce a o úpravě některých vzájemných vztahů. RM
současně ukládá MěÚ neprodleně po podání návrhu na
vklad práv podle uzavřené kupní smlouvy dle odst. 1
tohoto usnesení zveřejnit záměr na poskytnutí koupe-
ných nemovitostí do výpůjčky Sportovnímu klubu -
SK Slavkov u Brna a následně předložit návrh Smlou-
vy o výpůjčce a o úpravě některých vzájemných vzta-
hů radě města ke schválení.

16. RM v souladu s nabytím stadionu do majetku
města pověřuje fyzickým převzetím stadionu od SK
Fotbal Slavkov u Brna a jeho následnou správou TSMS.

17. RM schvaluje uzavření dohody o užívání po-
zemků mezi městem a manželi RNDr. Pavlem
a MUDr. Zdeňkou Szufnarowskými.

18. RM schvaluje uzavření Dohody o splátkovém
kalendáři mezi městem a správcem konkurzní podsta-
ty Agroklas, a.s.

19. RM souhlasí se zněním nájemní smlouvy na
pronájem pozemků o celkové výměře cca 11 000 m2

vše v k.ú. Slavkov u Brna Mysliveckému sdružení Ko-
zorožec, Nerudova 269, Slavkov u Brna.

20. RM doporučuje ZM nedát souhlas k převodu
pozemku parc. č. dle PK 1433/1 v k. ú. Slavkov u Brna
z majetku města Slavkov u Brna do vlastnictví Řím-
skokatolické farnosti Slavkov u Brna s odkazem na §
29 zákona č.229/1991 Sb. v platném znění.

21. RM doporučuje ZM nedát souhlas k prodeji po-
zemku parc. č. 3593 zahrada o výměře 1279 m2 v lo-
kalitě Vinohrady v k.ú. Slavkov u Brna. 

22. RM doporučuje ZM nedát souhlas k uzavření
smlouvy o budoucí kupní smlouvě s panem Pavlem Zi-
eglerem a paní Samanthou Zieglerovou o prodeji částí
pozemků parc. č. PK 1709/1 a PK 3581/1 o celkové
výměře cca 1700 m2, které jsou specifikovány v přilo-
žené mapce. Současně RM doporučuje ZM nedát sou-
hlas k prodeji částí pozemků parc. č. dle PK 4500;
3863; 4501 a 4502 a celých pozemků parc.č. KN 803;
804/2; 758/2; 3073/22 a 807 v k. ú. Slavkov u Brna.
RM doporučuje ZM deklarovat pro manž. Zieglerovi

záměr prodeje uvedených pozemků v případě dořešení
majetkoprávních vztahů v lokalitě umožňujících bezp-
roblémovou realizaci záměru žadatelů.

23. RM schvaluje bezúplatný převod radiostanic
VR 21 a PR 35 podle přiloženého seznamu od Hasič-
ského záchranného sboru Jihomoravského kraje do
vlastnictví města.

24. RM ukládá místostarostovi města projednat
s vlastníky pozemků parc. č. 624 a 625/3 směnu po-
zemků.

25. RM bere na vědomí informaci o možnosti uza-
vření veřejnoprávní smlouvy s Městem Šlapanice na
zajištění služeb obecní policie a doporučuje předložit
ZM ke schválení.

26. RM bere na vědomí zápisy č. 1/2005 z jednání
Školských rad Základní školy Slavkov u Brna, Tyršo-
va 977, okres Vyškov a Základní školy Slavkov
u Brna, Komenského nám. 495, okres Vyškov.

27. RM projednala a bere na vědomí zprávu o vy-
hlášení volných dnů tzv. ředitelského volna v době od
27. 6. do 30. 6. 2005 a ukončení školního roku v pátek
24. 6. 2005 z důvodu rekonstrukcí ve školní budově.

28. RM schvaluje program XI. řádného zasedání
ZM.

29. RM schvaluje program 10. mimořádného zase-
dání ZM.

30. RM souhlasí s uspořádáním Mistrovství České
republiky v zimním plavání dne 15. 10. 2005 oddílem
plavání TJ FIDES Brno na slavkovském koupališti.
RM přebírá záštitu nad touto akcí. RM pověřuje ředi-
tele TSMS zastupováním Města Slavkova u Brna při
přípravě této akce.

31. RM byla informována o poděkování ZO České-
ho svazu včelařů ve Slavkově za finanční podporu na
zakoupení kompresoru.

32. RM byla informována o návrhu řešení výstavby
nové zdi na autobusovém nádraží.

33. RM pověřuje TSMS zajištěním odchytu volně
pobíhajících psů na katastru města. 

34. RM schvaluje „Přípravný výbor pro uspořádání
Napoleonských dní“ a jmenuje jeho členy: Mgr. Petr
Kostík, Ing. Ivan Charvát, p. Zdeněk Pavlík, Ing. Jiří
Doležel, Ing. Jiří Matyáš, Ing. Pavel Dvořák, Mgr.
Jana Omar a Mgr. Petr Lukas. 

35. RM byla informována Historickým muzeem
o problémech, které vznikly působením třetího subjektu
na spolupráci HM v rámci projektu CK Tomík dětem.

Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

(Dokončení ze strany 3)

Předprodej vstupenek
Informační Regionální Centrum

AUSTERLITZ nabízí předprodej vstupenek
na KONCERT VÁŽNÉ HUDBY „DIE
FLOTTEN GEISTER“, který se uskuteční
v neděli 3. 7. v 17 hodin v Historickém sále
slavkovského zámku:

Jiří Preisinger – koncertní mistr, Christian
Pollack – dirigent. Zpěv: Andrea Chudak, Ber-
línská opera – soprán; Miroslav Dvorský, Brati-
slava – tenor. Cena vstupenky je 100 Kč. (irca)

XXIII. mimofiádná schÛze RM –
6. 6. 2005

1. RM uděluje ocenění formou předání pamětního
listu za osobní podíl na vybudování a rozvoji letního
koupaliště těmto občanům: Ing. Antonínu Světlíkovi,
Janu Hudcovi, Ivanu Durkovi staršímu, Svatopluku
Zrotalovi, Karlu Rotroeklovi staršímu, Valdemaru Lif-
kovi staršímu, Oldřichu Chromečkovi, Pavlu Stehlíko-
vi, Radoslavu Lánskému, Mgr. Petru Šafářovi, Zdeňku
Maříkovi.

2. RM projednala a bere na vědomí zprávu o vyhlá-
šení volných dnů tzv. ředitelského volna na ZŠ Slav-
kov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov v době od 27.
6. do 30. 6. 2005 a ukončení školního roku v pátek 24.
6. 2005 z důvodu rekonstrukcí ve školní budově.

3. RM projednala a souhlasí s uzavřením provozu
MŠ Zvídálek ve Slavkově u Brna v době hlavních
prázdnin v termínu od 18. 7. do 12. 8. 2005 z důvodu
čerpání dovolené na zotavenou.

4. RM na základě výsledků výběrového řízení a do-
poručním výběrové komise schvaluje přidělení veřejné
zakázky akce: „Slavkov u Brna – rek. ZŠ, okr. Vyš-
kov“ firmě Pavel Čáslava – Čáslava-Stav, Brno. Pokud
nebudou v 15denní odvolací lhůtě po obdržení roz-
hodnutí zadavatele vzneseny námitky, souhlasí RM
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Pavel Čáslava-
Čáslava-Stav, Masarykova 31, 602 00 Brno, IČ
15240720 s nabídnutou cenou 7 994 320,57 Kč vč.
DPH. 

5. RM pověřuje zastupováním starosty města Mgr.
Petra Kostíka a místostarosty města Ing. Ivana Char-
váta Ing. Jiřího Matyáše po dobu 10.–12. 6. 2005.

1. RM doporučuje ZM nedát souhlas k prodeji
objektu bývalé zvláštní školy v ulici Tyršova - bu-
dova s číslem popisným 500, způsob využití byd-
lení, na pozemku parc. č. 1704 a pozemků parc. č.
1704, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 525
m2 a parc. č. 1705 zahrada o výměře 663 m2 for-
mou přímého prodeje společnosti Jinlong, Slav-
kov u Brna za cenu určenou odborným odhadem
tržní ceny ve výši 1 700 000 Kč.

2. RM nedává souhlas společnosti PRELAX spol.
s r.o., Přerov k vybudování dřevěného pódia o roz-
měrech 10x2,5 m na travnaté ploše před vchodem
do Společenského a sportovního centra Bonaparte na
Palackého náměstí ve Slavkově u Brna, které by
sloužilo k umístění letního posezení. 

3. RM schvaluje účast města Slavkova u Brna

na veletrhu Regiontour v Brně (12.–15. 1. 2006).
4. RM ukládá řediteli TSMS předložit zprávu

o provozu městského hřbitova s členěním na sku-
tečné úkoly, jež musí být trvale zajištěny (hrobník,
vysypané cesty, návrh opravy venkovní zdi, opra-
va kříže nad vstupní branou, jižní vchod). T.: 31.
7. 2005

5. RM souhlasí s podáním žádosti TSMS na
Úřad práce ve Vyškově ve věci přiznání finanční
dotace na nového zaměstnance do organizační
struktury TSMS v souvislosti s pořízením fotbalo-
vého stadionu do majetku města Slavkova u Brna.

6). RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu
s městem Šlapanice na zajištění služeb městské
policie (350 Kč/hod. – strážník).

7. RM doporučuje ZM udělit stolní medaile (čl.
II Medaile města, odst. 1) – Pravidla používání in-
signií města) panu Jaromíru Seifertovi.

8. RM souhlasí s užitím znaku města pro p. Sta-
nislava Šidu, Orionreal spol. s r.o. – Moravská
banka vín Brno, v rámci mezinárodní výstavy vín
Grand Prix Austerlitz 2005.

9. RM projednala návrh na odkoupení souboru
strojů a zařízení – jídelna Slavkov u Brna předlo-
žený JUDr. Arnoštem Malíkem, správcem kon-
kursní podstaty Agroklas a.s., a ukládá FO připra-
vit návrh způsobu financování.

XXIV. mimofiádná schÛze RM – 13. 6. 2005

Svoz odpadÛ ve svátky,
prodej známek na popelnice

Společnost RESPONO, a.s. oznamuje obča-
nům, že ve státní svátky – úterý, středa 5. a 6.
července se uskuteční pravidelný svoz ko-
munálního odpadu dle svozového plánu!

Technické služby zahájily prodej známek na
popelnice na 2. pololetí roku 2005:

Prodejní doba – červen, červenec:
Pondělí a středa 8.00–11.30 h

12.30–16.30 h
Zaplatit poplatek a nalepit známku na sběr-

nou nádobu (popelnici) je nutné nejpozději do
31. 7. Od měsíce srpna společnost Respono ne-
označené nádoby nevyveze. Upozorňujeme ob-
čany, že pro nádobu o obsahu 240 l musí být
zaplaceny dva poplatky a nádoba označena vi-
ditelně dvěmi známkami. Ceny svozů zůstáva-
jí stejné jako v prvním pololetí. Týdenní svoz –
750 Kč, čtrnáctidenní svoz 575 Kč, měsíční
svoz 510 Kč. Ing. Janeba, odbor ŽP

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

Pfiedání pfiíspûvkÛ do 18. ãervence 2005
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Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstna-
nosti zákonem č. 202/2005 Sb.

S účinností od 27. 5. 2005 se zákon o zaměst-
nanosti mění takto:

§ 13 odst. 3 písmeno c) zní: „Povinnost stano-
vená v odstavci 1 neplatí v případech, kdy plnění
běžných úkolů právnická nebo fyzická osoba svěří

1. jiné právnické nebo fyzické osobě,která má
činnosti, které jí mají být svěřeny, zahrnuty v před-
mětu své činnosti a bude je zajišťovat svými za-
městnanci, nebo

2. jiné fyzické osobě, která má činnosti, které
jí mají být svěřeny, zahrnuty v předmětu čin-
nosti a nebude svěřené úkoly zajišťovat v zastře-
ném pracovněprávním vztahu.

Provozování svěřené činnosti musí naplňovat
znaky podnikání ve smyslu § 2 odst. 1 obchod-
ního zákoníku.

§ 13 odst. 4 se zrušuje.
(Odstavec 1: „Právnická nebo fyzická osoba je

povinna plnění běžných úkolů vyplývajících
z předmětu její činnosti zajišťovat svými zaměst-
nanci, které k tomu účelu zaměstnává v pracovně-
právních vztazích podle zákoníku práce.“)

Zákon č. 215/2005 Sb., o registračních po-
kladnách a o změně některých zákonů

Podle zákona č. 215/2005 musí od 1. 7. 2005
všichni podnikatelé, kteří podnikají na zákla-
dě živnostenského oprávnění, vydat zákazní-
kovi doklad o prodeji zboží nebo poskytnuté
službě, a to pokud přesahuje platba výši 50
Kč. Zákon o živnostenském podnikání nerozli-
šuje, zda se jedná o doklad z elektronické po-
kladny, či doklad vypsaný ručně.
POUŽÍVÁTE JIŽ ELEKTRONIC-
KOU POKLADNU?

Zákon o registračních pokladnách
povinnost vydávat doklady o zaplacení
ještě upřesňuje. Od 1. 7. 2005 každý
daňový subjekt, který provozuje
maloobchodní nebo hostinskou činnost na zá-
kladě živnostenského oprávnění, a který pou-
žívá jakoukoli elektronickou pokladnu, která
tiskne pokladní blok, má povinnost oznámit
v každém pokladním místě svoji identifikaci
a umístit upozornění o tom, že je povinen za pro-
vedenou platbu vystavit a předat zákazníkovi po-
tvrzení o platbě za maloobchodní prodej zboží
nebo poskytnutí hostinské činnosti, přesáhne-li
platba 50 Kč. Potvrzením o platbě bude doklad
tištěný touto elektronickou pokladnou. Zákazní-
kovi bude v každém pokladním místě viditel-
ným způsobem oznámeno, že prodávající pro-
vozující maloobchodní nebo hostinskou
činnost je povinen mu vydat doklad o platbě.

Zákon o registračních pokladnách přímo pře-
depisuje text tohoto oznámení:

„Zákon o registračních pokladnách ukládá
prodávajícímu povinnost předat o provedené
platbě pokladní blok vystavený pokladnou tohoto
pokladního místa nebo očíslovaný paragon, po-
případě pokladní blok vystavený záložní poklad-
nou, v případě její poruchy.“

JEŠTĚ EL. POKLADNU NEPOUŽÍVÁTE?
Prodávající, který provozuje maloobchodní či

hostinskou činnost, a který doposud nepoužívá
jakoukoliv elektronickou pokladnu, nemusí
tuto pokladnu pořizovat k 1. 7. 2005. Taktéž ne-
musí mít v prodejním místě umístěno oznámení
o povinnosti vydat doklad o platbě. Tyto a další
povinnosti vyplývající ze zákona o registračních
pokladnách musí splnit nejpozději od 1. 1. 2007.
Doklad o prodeji zboží či služeb nad 50 Kč však
musí prodávající vydat a to v souladu s novelou
zákona o živnostenském podnikání, byť by to byl
paragon vypsaný ručně.
VÝROBCI A DOVOZCI POKLADEN

Od 1. 7. 2005 mohou výrobci nebo dovozci,

kteří mají v úmyslu na český trh dodávat poklad-
ny splňující funkční a technické podmínky, které
zákon o registračních pokladnách stanoví, podat
Ministerstvu financí návrh na certifikaci určitého
typu registrační pokladny s fiskální pamětí nebo
na certifikaci postupu, kterým bude funkční re-
gistrační pokladna doplněna fiskální pamětí. Na
základě tohoto návrhu podaného do 31. 10. 2005

Ministerstvo financí rozhodne
o certifikaci typu pokladny nejpo-
zději do 31. 12. 2005. Pokud ten-
to návrh podá od 1. 11. 2005, roz-
hodne Ministerstvo financí
o certifikaci nejpozději tři měsíce

od podání návrhu. Stejné lhůty platí i pro správní
řízení při rozhodování o autorizaci servisního
střediska.
KONTAKTNÍ MÍSTO

Kontaktním místem pro podání návrhu na cer-
tifikaci určitého typu registrační poklady s fiskál-
ní pamětí nebo na certifikaci postupu, kterým
bude funkční registrační pokladna doplněna fis-
kální pamětí je Ministerstvo financí, Ústřední fi-
nanční a daňové ředitelství, Lazarská 7, Praha 1.

Finanční úřad ve Slavkově u Brna

Dotazy k registračním pokladnám můžete
zasílat na e-mailovou adresu: registracni.po-
kladny@mfcr.cz

S účinností od 1. 7. 2005 jsou povinni podnika-
telé, kteří provozují maloobchod nebo hostinskou
činnost (tzv. povinný subjekt), umístit oznámení
a upozornění dle § 3 odst. 3 zákona (s výjimkou
uvedení daňového kódu pokladny) v každém po-
kladním místě, kde je používána jakákoliv elek-
tronická pokladna (§ 23 odst. 1 zákona).

Povinnost zajistit evidenci plateb podle záko-
na o registračních pokladnách je stanovena po-
vinným subjektům nejpozději do 1. 1. 2007
(tedy vybavit se registračními pokladnami).

Plnění povinností stanovených povinnému sub-
jektu tímto zákonem kontrolují územní finanční or-
gány, celní orgány a ministerstvo.

Pokud při své kontrolní činnosti zjistí živno-
stenské úřady nebo ČOI porušení povinností sta-
novených povinnému subjektu tímto zákonem,
oznámí tuto skutečnost místně příslušnému fi-
nančnímu úřadu nebo kterémukoliv jinému fi-
nančnímu úřadu.

S účinností od 1. 7. 2005 zákon o registračních
pokladnách mění § 31 odst. 17 živnostenského zá-
kona tak, že každý podnikatel je povinen vydat
doklad o prodeji zboží nebo poskytnuté službě
(i když jej zákazník nepožaduje), pokud cena
přesahuje částku 50 Kč.

Ing. Helena Jelínková, vedoucí odboru OŽÚ

Živnostenský úřad informuje

OD 1. ČERVENCE 2005 UŽ JEN S DOKLADEM O ZAPLACENÍ!

Živnostníci musí vydávat
doklady o zaplacení

O Z N Á M E N Í  
MùSTO SLAVKOV U BRNA VYHLA·UJE

v˘bûrové fiízení na místo
Vedoucí odboru bytového

a tepelného hospodáfiství (BTH)
jedná se o pracovní pomûr na dobu urãitou

(zástup za rodiãovskou a matefiskou dovolenou)
Druh práce: vedoucí odboru bytového a tepelného hos-

podáfiství

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad Slavkov u Brna, Pa-
lackého nám. 65, 684 01 

PoÏadované pfiedpoklady: pfiedpoklady podle § 4 zák.
ã. 312/2002 Sb.*

- V·, pfiíp. S· vzdûlání nejlépe technického, pfiíp. ekono-
mického smûru 

- znalosti v oblasti správy budov, pfiíp. v bytové problema-
tice, problematice tepelného hospodáfiství

- alespoÀ základní znalost zákona o obcích 
- znalost práce s PC 
- zku‰enosti v fiídící práci, organizaãní schopnosti 

Pfiihlá‰ka uchazeãe (-ky) musí obsahovat:
- jméno, pfiíjmení, titul uchazeãe
- datum a místo narození uchazeãe
- státní pfiíslu‰nost uchazeãe
- místo trvalého pobytu uchazeãe
- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení

k pobytu, jde-li o cizího státního obãana
- datum a podpis uchazeãe

K pfiihlá‰ce uchazeã (-ka) doplní dle § 6, odst. 4,
zák. ã. 312/2002 Sb. tyto doklady:

- strukturovan˘ Ïivotopis s akcentem na dosavadní praxi
- doklad o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání (ovûfiená kopie)
- v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í tfií mûsícÛ 

Termín pfiípadného nástupu: moÏn˘ od 1. 9. 2005 

Platové zafiazení: tfiída 10

Písemné pfiihlá‰ky je nutno doruãit do pondûlí 8. 8. 2005
do 15. hodiny na podatelnu MûÚ nebo na adresu:

Mûsto Slavkov u Brna
Ing. Pavel Dvofiák, tajemník MûÚ
Palackého nám. 65
Slavkov u Brna, 684 01

Pozn.: vybran˘ uchazeã bude povinen pfied jmenováním do funkce
pfiedloÏit splnûní dal‰ích pfiedpokladÛ stanoven˘ch zákonem
ã. 451/1991 Sb. (lustraãní osvûdãení) – viz § 4, odst. 3) zák. ã.
312/2002 Sb.

Jako téměř každým rokem i letos zahnízdil v připravené hnízdní kotlině za okny slavkovského
zámku párek poštolek obecných, který zdárně vyvedl 5 mláďat, jež se mají čile k světu. Takto vy-
rostla za pouhých 17 dní… J. Blažek, HM

Foto: J. BlaÏek
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Pod názvem Staré židovské město Austerlitz
a jeho obyvatelé byla v neděli 5. června
v 10.30 h slavnostně otevřena v naší synagoze
obnovená židovská škola s trvalou výstavou,
která byla vytvořena příslušnými městskými
orgány ve spolupráci s Moravským zemským
archivem Brno, Historickým muzeem ve Slav-
kově u Brna za finanční podpory dárců hlavně
židovských občanů z domova i ze zahraničí.
V zaplněné synagoze bylo přítomno asi 250
účastníků, mezi nimiž zaujali místa významní
hosté, např. velvyslanec státu Izrael, pražský
rabín Sidon, prezident evropské židovské or-
ganizace, početná skupina židovských občanů
ze Židovské kongregace z anglického Notting-
hamu v čele s panem dr. Ericem Strachem, kte-
rý často pobýval u svých prarodičů ve Slavko-
vě. Odhaduji, že otevření školy bylo přítomno
ze zahraničí asi 60 židovských občanů převáž-
ně z Velkké Británie, dále z USA, Nizozemska
a Austrálie. Zahajovací projev přednesl za
Městský úřad ve Slavkově tajemník ing. P.
Dvořák, dále zástupkyně Státního archivu ve
Slavkově a zástupce Židovské kongregace
v Nottinghamu v Anglii. Poté se přítomní
hosté přesunuli před obnovenou židovskou
školu, ve které je umístěna trvalá výstava. 

Vstupní pásku přestřihl starosta našeho
města Mgr. Petr Kostík spolu s významnými
hosty z domova i ze zahraničí. Nejsem opráv-
něn hodnotit úroveň výstavy i její náplň. Pod-
nětem k napsání tohoto článku byla dojemná
a přitom přátelská atmosféra, kterou vyvolali
svým vystupováním a chováním přítomní
hosté zvláště ze zahraničí, kteří dávali zřetelně
najevo svůj neskrývaný přátelský vztah k na-
šemu městu, jehož významnou částí byla ži-
dovská obec, kde žili předkové přítomných ži-
dovských hostí. Z této obce bylo okolo sta
židovských občanů na základě krutých raso-
vých zákonů fašistického Německa nuceně
transportováno hlavně v r. 1942 do Terezína,
ze kterého většina putovala do táborů smrti na
východě, odkud nebylo až na výjimky návratu.
Po osvobození v r. 1945 se z transportovaných
občanů vrátilo jen sedm. Z nich se dožila dneš-
ních dnů jen paní Ruth Matiovská rozená Pre-
issová.

Podle mého názoru otevřená obnovená ži-
dovská škola bude vedle napoleonské expozi-
ce významnou historickou expozicí našeho
města, která bude při dobře prováděné propa-
gaci poutat pozornost domácích i zahraničních
návštěvníků našeho města zvláště z řad židov-
ských. Za realizaci této židovské památky ná-
leží podle mého názoru dík vedení Městského
úřadu ve Slavkově a Státnímu archivu se síd-
lem v našem městě. Ze zahraničí pak Židovské
kongregaci v Nottinghamu v čele s panem dr.
Ericem Strachem a panem Neilem Pikem.

Mimořádného veřejného unání a ocenění
náleží podle mého zjištění dvěma občanům na-
šeho města, a to paní Lubomíře Kropáčkové,
kronikářce města, a panu Jaromíru Seifertovi,
Tyršova 826. Oba jmenovaní nezištně a oběta-
vě připravovali několik roků bez ohledu na
svůj volný čas realizaci této výstavy. Domní-
vám se, že bez jejich nadšené dlouholeté práce

by se tato poučná a dojímavá historická expo-
zice neuskutečnila.

Ing. Miroslav Kostiha

Otevfiení obnovené Ïidovské ‰koly s v˘stavou

Takto stručně lze snad vyjádřit hlavní motiv
a myšlenku shromáždění asi dvou set slavkov-
ských občanů, zahraničních a dalších význam-
ných hostů, kteří se sešli v neděli 5. června před
polednem v židovské synagoze ve Slavkově
u Brna. Připomněli jsme si historii kdysi počet-
né židovské komunity, která zde ve Slavkově
v minulosti našla jak u místního šlechtického
rodu Kouniců, tak u někdejších obyvatel města
náboženskou toleranci a prostor pro vzájemné
soužití. Židovská obec ve městě přežila až do
počátku tragické nacistické okupace ČSR a II.
světové války, kdy byli i slavkovští Židé odtud
deportováni a vtaženi do Hitlerova pokusu o ge-
nocidu židovského národa. 

Současná doba ale ukazuje, jak historie bývá
účelově zkreslovaná nebo dokonce lživě popíra-
ná. Je to velmi smutné, že takových falzifikač-
ních snah se chápe právě antisemitismus, který
je opět evropským problémem a jehož podhou-
bí prorůstá i do ČR. V únoru r. 2004 se konal

v Bruselu seminář k antisemitismu. Varoval
před jeho návratem do Evropy a byl výzvou pro
EU, aby přijala opatření proti rakovinnému bu-
jení antisemitismu. Na semináři zaznělo, že his-
torie Evropy je sice vytvářena mnoha slavnými
stránkami, avšak i několika velmi temnými: nej-
horšími formami krutosti člověka vůči člověku
v podobě koncentračních táborů, hromadného
vyhlazování, genocidy. Proto vzestup antisemi-
tismu nelze trpět. 

Z hlediska prevence je důležitá každá viditel-
ná, nové důkazy přinášející aktivita, která svě-
decky dokumentuje minulost a je zdrojem pou-
čení pro nás i pro další generace. 

Od 90. let minulého století jsou takovéto ak-
tivity velmi výrazné i na úrovni slavkovské ko-
munální politiky podporované zastupiteli města.
Před jedenácti lety, 2. 6. 1994, jsme se shromáž-
dili na zdejším židovském hřbitově k uctění pa-
mátky obětí holocaustu z řad bývalých slavkov-
ských Židů. S podporou zahraničních
židovských přátel z Velké Británie a Židovské
náboženské obce v Brně byla na hřbitově obě-
tem odhalena pamětní deska. Za čtyři roky, v r.
1998, jsme byli svědky otevření synagogy, zre-
novované v rámci obnovy historického jádra
města. A v neděli 5. 6. 2005 jsme byli na slav-
nostním otevření další významné památky – ob-
novení židovské školy, v níž je umístěna výsta-
va „Staré židovské město Austerlitz a jeho
obyvatelé“. Výstava přibližuje návštěvníkům
myšlení, kulturu a náboženské zvyklosti židov-
ského národa, který po staletí významně ovliv-
ňoval a spoluvytvářel duchovní klima v naší
společnosti i v našem městě. Existence tako-
vých památek přispívá k tomu, aby zlo uplynu-
lé doby nebylo společností zapomenuto, ale aby
bylo vyvažováno vzpomínkami a dobrými činy,
k nimž taková místa skýtají příležitost. Za to
patří dík všem, kdo se přičiňují o obnovu, resp.
o vznik historických památníků v našem městě. 

JUDr. Miloslav Honek 

Výstava bude od 1. července do konce
prázdnin otevřena ve středu, v sobotu
a v neděli 9–12 a 13–17 hodin. Výstavou
provází paní Marie Langová. Vstupné
dobrovolné.

Žili také v tomto městě

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je18.
července. Přednostně budou zařazeny články o rozsahu do půl
strany formátu A4. U delších příspěvků se pisatel vystavuje
možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Vítáme člán-
ky zaslané e-mailem, popř. dodané na disketě. (red)P
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m
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Foto: mab
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Podle zákona č. 676/2004Sb., o povinném
značení lihu, resp. „kolkování“ lihovin, jenž
nabývá účinnosti dne 1. července 2005, mají
povinnost právnické a fyzické osoby, které
dovážejí, skladují a prodávají lihoviny ve
spotřebitelském balení o obsahu 0,2 l a větším
(s obsahem alkoholu 15 % vol. a vyšším), pro-
vést ve svých provozovnách (výrobní podniky,
velkoobchody, maloobchody, ale i místa, kde
jsou lihoviny rozlévány ke konzumaci – restau-
race, pohostinství, bufety apod.) ke dni 1. čer-
vence 2005 inventarizaci jejich zásob. 

Výsledky této inventury - inventurní soupis -
mají povinnost následně předat místně příslušné-
mu celnímu úřadu (dle místa, kde byl líh inven-
tarizován), a to nejpozději do 31. července 2005.

Celní úřad potvrdí převzetí inventurního se-
znamu na jeho kopii, kterou je osoba – podni-

katel – povinna uschovat pro případnou kon-
trolu.

Podrobnější informace o inventarizaci a její
formě, resp. struktuře písemné inventurní se-
stavy, mohou povinné subjekty získat prostřed-
nictvím speciálního odkazu na internetu Celní
správy ČR (www.cs.mfcr.cz), případně na
místně příslušném celním úřadu. 

Upozorňujeme dále, že inventarizované zá-
soby neznačených („nekolkovaných“) liho-
vin lze doprodávat pouze do konce letošního
roku. 

Lihoviny vyrobené nebo dovezené na úze-
mí České republiky po 1. 7. 2005, již musejí
být označeny kontrolní páskou („kolkem“)
umístěnou přes uzávěr láhve.

Finanční úřad ve Slavkově u Brna
Celní správa ve Vyškově

Povinná inventarizace zásob k 1. 7. 2005 u obchodníkÛ
a prodejcÛ lihovin, prodej „kolkovan˘ch” lihovin

Historické muzeum pro vás letos připravuje
Napoleonské dny (13. a 14. srpna 2005) a pro-
to už teď přicházíme s malou upoutávkou. 

Při tvorbě programu jsme se zaměřili přede-
vším na to, abychom přiblížili všem návštěvní-
kům zábavnou formou život na zámku a v pod-
zámčí v období na počátku 19. století – tedy
přibližně před 200 lety.

Po celý víkend proto pro vás připravujeme
atraktivní program, při kterém se pobaví děti
i dospělí. Ústřední postavou Napoleonských dnů
bude francouzský císař Napoleon I. Bonaparte,
který na zámku – potažmo i ve městě – slaví své
narozeniny a pro kterého je připraven bohatý
program, kterého se budou moci pasivně, ale
především aktivně zúčastnit všichni příchozí…

První den – sobota – vyvrcholí tzv. Císařskou
letní nocí ukončenou efektním ohňostrojem,
neděle pak slavnostním koncertem v Histo-
rickém sále zámku.

Velmi zajímavou součástí Napoleonských dnů
bude i celoměsíční vystavení dřevěného sousoší
s názvem „Bratislavský mír“ – tedy 9 soch v ži-
votní velikosti, které všem návštěvníkům zámku
připomenou podepsání míru po bitvě u Slavko-
va.

Rádi bychom zapojili všechny vás – slavkov-
ské obyvatele, vaše rodiny a známé – do dění ve

Pozvánka na koncert
Historické muzeum ve Slavkově u Brna vás sr-

dečně zve na koncert pěveckého sboru
MLADOST v úterý 5. července v 17 h v zámec-
ké kapli sv. Kříže. Posluchači toto těleso znají
z jeho slavkovských koncertů. V loňském roce se
sbor prezentoval na úspěšném turné v Lucembur-
sku, kde za účasti českého velvyslance a dalších
zástupců velvyslanectví i města Lucemburk, před-
vedl obsáhlý repertoár skladeb. I v letošním roce
pro vás připravil sbor se svojí mladou a velice na-
dějnou dirigentkou Katarínou Mašlejovou kon-
cert na slavkovském zámku. Na programu budou
skladby starých i novodobých mistrů, které sbor
uvede na svých koncertech v zahraničí, kam se
chystá v měsíci září. Srdečně zveme všechny příz-
nivce krásné hudby a věříme, že si v době dovole-
ných najdou čas i na kulturní vyžití. Věříme, že bu-
dou spokojeni tak, jako při minulých vystoupeních
tohoto sboru ve Slavkově. Vstupné 60 a 40 Kč.

Při této příležitosti bych vás chtěla pozvat na
koncert, který se uskuteční následující den, tj. 6.
července ve 14.30 h v barokním kostele Nane-
bevzetí Panny Marie ve Křtinách. Věřím, že
i zde se nám podaří upoutat posluchače nádher-
nou hudbou., která k tomuto prostředí patří. 

Ilona Zyková, členka sboru

městě a na
zámku. Při-
p r a v u j e m e
pro vás proto
novinky, kte-
ré budou
podrobně ro-
z e p s á n y
v příštím
Zpravodaji .
Pro ty z vás,
kteří se bu-
dou chtít na-
chystat s předstihem, prozradíme, že jednou
z možností bude přijít v dobovém kostýmu
z 19. století (a je jen na vás, zda si vyberete vo-
jáka, šlechtice, poddaného, nebo samotného Na-
poleona) – odměna v podobě slev na vstupném
a dalších výhodách vás nemine.

Další novinkou, která (jak věříme) zaujme
především ženy, bude soutěž o nejlepší dezert
k Napoleonovým narozeninám. 

V červencovém čísle Zpravodaje najdete ne-
jen upřesňující informace o možnostech vašeho
aktivního zapojení se do akce, ale i podrobný
program. Už teď se těšíme na vaši účast. 

Mgr. Petr Lukas
Historické muzeum ve Slavkově u Brna

Napoleonské dny 2005

Ve čtvrtek 26. 5. jste mohli vyslechnout
v Základní umělecké škole Františka France
ve Slavkově u Brna absolventský koncert
žáků hudebního oboru. Během pestrého pro-
gramu se představili absolventi prvního i dru-
hého stupně ve skladbách z období baroka,
klasicismu, romantismu, ze současné i popu-
lární tvorby. 

Absolvovali tito žáci: housle – Karel Flös-
ler, Martina Gecová, Michaela Kalábová,
Jana Kužnárová; kytara – Tomáš Svoboda,
Martin Šujan; zobcová flétna: Martin Čapek,
Ondřej Hodonský, Kateřina Svobodová; zpěv
– Tereza Chloupková, Jan Lysák; klarinet –
Matěj Horáček,Martin Jelínek; saxofon – Mi-
lan Bedřich; keyboard – Zuzana Klučková,
Hana Vinterová, Eliška Žemlová; klavír – Ka-

teřina Blaháková, Jan Knesl, Dagmar Knot-
ková, Kristýna Nosková, Jana Šprtová; bicí –
Petr Rusňák. Účinkující jsou ze tříd učitelů J.
Hadrly, J. Jelínkové, M. Killarové, M. Letec-
ké, K. Macháčkové, J. Mašové, Z. Rybecké,
K. Sokolové, M. Strejčka, M. Umy, A. Vodič-
ky. Klavírní doprovody: J. Jelínková, J. Ma-
šová, Z. Rybecká.

I přesto, že byl program poměrně dlouhý se
koncert velmi vydařil. Všem žákům a jejich
pedagogům patří poděkování za nastudování
a provedení repertoáru. Absolventům, kteří
v letošním školním roce končí studium na
naší škole přeji za všechny pedagogy hodně
úspěchů do dalšího života a ať je pro ně hud-
ba i nadále radostí, relaxací a potěšením.

J. Mašová

Absolventský koncert

Akce na zámku v ãervenci
V neděli 3. července 2005 od 17 hodin se

v Historickém sále slavkovského zámku uskuteč-
ní koncert vídeňského Orchestru Johanna St-
rausse – Die flotten Geister Coburg. V rámci
koncertu zazní melodie hudebních skladatelů svě-
tových jmen – například Strausse, Pucciniho,
Komzáka, Lannera, Lehára, Bernsteina a dalších.
Za pozornost stojí především špičkové obsazení
tohoto koncertu: Andrea Chudak – soprán (sólist-
ka Berlínské opery), Miroslav Dvorský – tenor
(Bratislava), koncertní mistr Jiří Preisinger a diri-
gent Christian Pollack.

•
Vernisáží ve čtvrtek 21. července 2005 v 17

hodin v Galerii Austerlitz zahájí Historické mu-
zeum další letošní výstavu. Tentokrát znovu před-
staví své grafiky a medaile Karel Zeman
(*1949). Autor se napoleonskou tematikou zabý-
val již na Střední uměleckoprůmyslové škole
v Brně a vrátil se k ní i ve své závěrečné práci na
Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Na
zámku ve Slavkově samostatně vystavoval již
v roce 1983, čímž byla započata další spolupráce
mezi umělcem, městem a Historickým muzeem.
Součástí této vernisáže bude rovněž slavnostní
křest knihy Oldřicha Klobase Sekáč Murat.

•
Sobota 23. července 2005 od 10 hodin je vy-

hrazena pro letní zámecký jarmark, který bude
tentokrát koncipován do prostranství nádvoří. Od-
tud budou od 17 hodin (po půl hodinách) vychá-
zet prohlídky do zámeckého podzemí. Tato část
programu bude po setmění ukončena ohňovou
show.

•
I o prázdninách je možné na zámku navštívit

některou z atraktivních výstav: Kuriozity, kari-
katury a zajímavosti „Kde byste Napoleona ne-
hledali“ (OK galerie), Pohlednice s napoleonskou
tematikou z depozitářů HM (sousedství poklad-
ny), Současná česká skleněná plastika, Zbraně
a zbroj 16.–18. století (severní křídlo) a Fotogra-
fie z rekonstrukce bitvy (Galerie Austerlitz – do
18. 7. 2005).

Mgr. Petr Lukas, Historické muzeum

Foto: mab
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Nové knihy V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

Poklady nejen z depozitářů (30)

Pohled na Dražovice v období protektorátu – celkový pohled, budo-
va školy a farní kostel sv. Jana Křtitele

Drnovice – pův. zámek svobodného pána z Mundy s kulturním domem
v těsném sousedství, v pozadí kostel sv. Vavřince.

Pohlednice (pokračování)
DRAŽOVICE
získaly název patrně od osobního jména Dra-

žej. Ve 14. a 15. století pak nesly název Dražejo-
vice. Nejstarší písemná zmínka pochází ze 14.
století – v roce 1382 Jan Puklice z Pozořic vložil
Dražovice Řehoři Mazancovi. Další zmínky ná-
sledují v letech 1406 a 1408 a týkají se rovněž
změn majitelů obce. Ve 2. pol. 15. století Dražo-
vice drželi synové krále Jiřího z Poděbrad. V roce
1463 je však postoupili biskupu Tasovi. Dražovi-
ce tak byly připojeny k panství vyškovskému. Po
třicetileté válce (1618–1648) zůstala ves, podob-
ně jako mnoho dalších, ze dvou třetin pustá. 

Až do počátku 20. století převažovalo v Dra-
žovicích zemědělství. Již od roku 1846 se zde na-
cházel mlýn. V roce 1897 zde byl založen Spoři-
telní a záloženský spolek. Od r. 1926 je obec
elektrifikována, v r. 1959 byl vybudován vodo-
vod. 

Dražovice byly v minulosti několikrát postiže-
ny požáry, z nichž největší škody zanechaly po-
žáry v letech 1866 a 1878. Mnoho lidí rovněž za-
hynulo při epidemii cholery v r. 1866. 

Nejvýznamnější památkou a dominantou obce
je farní kostel sv. Jana Křtitele, který byl posta-
ven na místě bývalého kostela v roce 1899 za pů-
sobení faráře ThDr. Antonína Cyrila Stojana, po-
zdějšího olomouckého arcibiskupa. 

Z Dražovic rovněž pocházel Josef Kachlík,
učitel a ilustrátor vlastivědných publikací.

Za obcí se v pěkném prostředí nachází koupa-
liště, které je veřejností hojně navštěvováno. 

Historické muzeum má ve svém sbírkovém fon-
du 7 pohlednic obce. Prakticky se však jedná
o dva typy a jejich následné reprinty. Jedna po-
hlednice, pravděpodobně z první republiky, zná-
zorňuje dálkový pohled na obec s dominantou
kostela sv. Jana Křtitele. Druhá pohlednice, kte-
rá byla odeslána v roce 1942, představuje kom-
binovaný snímek s dálkovým pohledem na obec,
dominantu obce – kostel sv. Jana Křtitele a bu-
dovu školy. 

DRNOVICE
Obec se nachází západně od Vyškova v na-

dmořské výšce 270–290 m n. m. Název obce po-
chází od osobního jména Drn. 

Na poč. 13. století byly Drnovice majetkem
tehdy mocného rodu Hrabišiců. Po té, co Hrabi-
šicův syn Kojata odkázal r. 1227 Drnovice spo-
lečně s Račicemi Eufemii Svatoně, přechází ten-
to majetek na rod Švábeniců. V písemných
pramenech se pak objevují jména – 1249 Slavi-
bor z Drnovic, 1272-1286 Kojata z Drnovic

a 1275 Ješek z Drnovic. Cetrem jejich statků byl
nejprve hrad Drnovice, pak hrad v Račicích.
Obec Drnovice spadala pod panství račické. Již
od poloviny 14. stol. se zde nacházel markraběcí
dvůr. Ten však získal Damián Puklice z Cetkovic
přímo od markraběte Jošta. 

Na konci 14. století – r. 1390 – račické panství,
tedy i Drnovice, přecházejí do rukou pánů ze
Šternberka. V 16. stol. byl významným vlastní-
kem Drnovic Ladislav z Boskovic. V r. 1750 se
v Drnovicích nacházel panský dvůr, na němž
byly roboty obdobné jako v Račicích.

Již od počátku 15. století zde stál kostel. Po
požáru však musel být v r. 1652 stržen a na jeho
místě byl vystaven nový kostel, zasvěcený sv.
Vavřincovi. Od r. 1691 byla v obci zřízena škola. 

Velkostatek byl původně součástí račického
panství. Po smrti Jana, svobodného pána z Mun-
dy, vznikla ze statku nadace, z níž byl udržován
zámek a ženský chudobinec, který byl na zámku

1. Dübel, Richard: Temná laguna – Benátky
roku 1478. Jako zkamenělá loď leží na laguně nej-
významnější středisko obchodu křesťanského svě-
ta, a vládne Středozemnímu moři. Když se před
očima německého obchodníka Petra Bernwarda
vynoří ze zrádných vod Arsenalu mrtvé dětské tělo
– zjevně kupecký synek Pegno Dandolo, vůbec to
s okázalou nádherou okolí neladí. Pak přijdou
o život další děti, dva uličníci, hledaní jako svědci.
Věděli příliš mnoho? 

2. Cohnová, Rachel: Pop princezna – Wonder
Blakeová je průměrná patnáctiletá dívka, která má
problémy ve škole a v létě otročí v bistru Dairy Qu-
een. Když ji tam jednoho dne objeví vlivný hledač
talentů a poskytne jí šanci stát se idolem mládeže,
vypadá to jako splněný sen. Vydá desku a její
hvězda stoupá. Zdá se, že má najednou všechno.

3. O’Connellová, Carol: Porota musí zemřít –
nedlouho po vynesení sporného osvobozujícího
rozsudku v případu vraždy zůstanou naživu pouze
tři členové poroty. Ostatní byli zavraždění a kdosi,
známý jako „Sekáč“, je očividně odhodlaný spro-
vodit ze světa i zbývající vyděšené porotce. 

4. Wolfová, Laura: Deník šílené nevěsty –
Amy Thomasová, třicetiletá redaktorka nepříliš
úspěšného společenského časopisu Round-up, je
vcelku spokojená, že je svobodná a může chodit se
Stephenem. Nad předsvatební hysterií své přítel-
kyně Mandy nechápavě kroutí hlavou. Jakmile
však Stephen požádá o ruku Amy, její pohled na
věc se zcela změní. .

5. Viewegh, Michal: Lekce tvůrčího psaní – po
generačním románu Vybíjená přichází nejpopulár-
nější tuzemský spisovatel s komorní psychologic-
kou novelou, která podle jeho vlastních slov po-
jednává „hlavně o tom, jak obtížné je v Čechách
napsat – a koneckonců i prožít – cituplný příběh“. 

6. Irving, David: Hitlerova válka a válečná
stezka let 1933–1945 – kniha je další podrobnou
studií známého kontroverzního historika, jehož
problematický pohled na historické události vyvr-
cholil nedávno u londýnského soudu. Přesto jeho
knihy vycházejí dál, ovšem s komentářem erudo-
vaných historiků. 

7. Bešťáková, Eva: Bára a Flíček (Můj pohád-
kový slabikář) – děti to nemají lehké. Musejí se
naučit spoustu věcí – taky číst, psát a počítat. Ani
Flíček to neměl jednoduché, když se dostal
k Báře. Popral se s pantoflem, rozbil vázu a málem
ho vystěhovali. Všechno co prožil, si můžete pře-
číst v této knížce.

8. Boehme, Julia: Nerozluční přátelé – komu
by se nelíbilo bydlet ve městě, kde je safari-park?
Pro Týnu, které bude zakrátko deset let, je ale ještě
důležitější to, že se v sousedství nachází ponyklub.
Má totiž jednu velkou vášeň: jízdu na ponících. 

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

Mgr. Jiří Blažek
Městská knihovna ve Slavkově u Brna

umístěn. Dnes zde sídlí obecní úřad a místní kni-
hovna. 

Za první republiky se v obci nacházel mlýn
a za obcí pískový lom. 

Ani Drnovicím se nevyhnuly živelné katastro-
fy. 20. 12. 1863 část obce zničil mohutný požár. 

K významným osobnostem patřil hudební pe-
dagog a pěvec Theodor Žalud. V dnešní době je
obec známá spíše fotbalem a stadionem FK Dr-
novice.

Ve sbírkách historického muzea se nachází
7 pohlednic Drnovic. Tři pohlednice – jedna
z poč. první republiky a zbylé dvě z období pro-
tektorátu, představují dálkový pohled na obec
s dominantou kostela a zámku. Další dvě pohled-
nice z období protektorátu jsou dělené a přibližu-
jí významné budovy a památník v obci. Z r. 1950
pochází pohlednice s perokresbou zámku a kul-
turního domu v jeho těsném sousedství. Poslední
pohlednice, která byla odeslána 27. 12. 1955
představuje tyto dvě budovy v reálu.
PhDr. Vladimíra Zichová, Historické muzeum
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Zprávy ze Z· Tyr‰ova
www.zsslavkov.cz

Rekonstrukce ve škole
K velké radosti většiny žáků jsme byli nuceni ukončit školní rok o čtyři dny dříve. Rodičům, kte-

rým by tento stav výrazně zkomplikoval situaci, jsme nabídli, že mohou své děti do školy poslat
a bude zde o ně postaráno. Důvodem je rekonstrukce uvnitř školní budovy a s tím spojené vyklí-
zení osmi učeben. Co budeme dělat? V suterénu a přízemí dojde k opravě vlhkého zdiva, v pěti
učebnách opravíme a vyměníme podlahovou krytinu a v hlavním vchodě spravíme podhledy. Sa-
mozřejmě, že vymalujeme a provedeme klasickou údržbu. Takže naši učitelé si v posledních červ-
nových dnech školního roku vyzkouší řadu profesí, kterých je třeba k tomu, aby rekonstrukce mo-
hla začít 1. července.

V rámci projektu dotovaného
z fondů Evropské unie připravili uči-
telé naší školy ve spolupráci s měs-
tem sportovní den. Jak průběh klání
viděly žákyně ZŠ Tyršova Pavlína
Dvořáková a Dominika Bajerová:

Ve středu 1. června se na stadioně
ve Slavkově u Brna konal turnaj naší
školy proti ZŠ Komenského o Pohár
starosty města. V letošním roce se
k nám přidali také žáci rakouské ško-
ly v Hornu. Všechny zajímalo, jestli
Tyršovka obhájí své loňské vítězství,
nebo jestli tentokrát ZŠ Komenského
zabere a vyhraje. Soutěžilo se v atle-
tických disciplínách, kde mohli vybraní žáci
předvést, jak se za tento rok vypracovali

V neděli 5. června bylo ve Slavkově v budo-
vě bývalé židovské školy otevřeno židovské
muzeum. Při této příležitosti se prezentovala
také naše škola s projektem „Slavkovští Židé“.
Jeho součástí bylo nastudování divadelní hry
„Slavkovská tóra“, která vypráví o životních
osudech jediné současné židovské obyvatelky
našeho města, paní Ruth Matiovské, a zároveň
líčí, jak se jeden ze svitků slavkovské tóry do-
stal po skončení 2. světové války do anglické-
ho Nottinghamu. 

Přátelé z Jewish Progressive Congregation
v Nottinghamu nesmírně ocenili herecké sna-
žení žáků z 9.A a jejich výkony před početným
publikem. Po skončení divadelní hry byly vy-
hodnoceny slohové práce žáků, v nichž se za-
bývali tematikou holocaustu. Odměněno bylo
celkem 14 žáků. vs

Výtvarná soutěž
Každým rokem pořádá občanské sdružení

pro estetickou výchovu výtvarnou soutěž
„Černá kočička“. Záštitu nad touto soutěží
má Fakulta výtvarných umění v Brně. Z 25
škol vyškovského okresu bylo přihlášeno 497
prací, které hodnotila porota ve složení: doc.
Petr Kvíčala – vedoucí ateliéru FaVU – před-
seda poroty, PhDr. Pavla Doležalová – pře-
kladatelka literatury o umění, Ing. Hana Tin-
tallö – restaurátorka, Věra Žipajová –
výtvarnice a Jan Křička – výtvarník. Z naší
školy získali Martin Šujan a Roman Hnízdil
čestné uznání předsedy poroty a Jan Knesl 1.
místo. Ceny chlapci převzali z rukou pana do-
centa Kvíčaly v galerii PDA ve Vyškově, kde
je současně otevřena výstava všech prací za-
slaných do soutěže. vs

Děti z 1. stupně dostaly k MDD pěkný dá-
rek. Paní učitelky jim připravily na pátek
3.června olympiádu. Přípravy začaly už za-
čátkem května. Děti byly předem rozděleny
do pěti družstev, každé družstvo zastupovalo
jeden světadíl. Podle barvy kruhu příslušného
kontinentu na olympijské vlajce si mladí
olympionici opatřili trička stejné barvy.
V každém týmu bylo 23 chlapců a děvčat ze
všech tříd.

Olympijské dopoledne bylo zahájeno slav-
nostním nástupem družstev, Jan Lorenz oběhl
čestné kolo s olympijskou pochodní a zástup-
ce z každého týmu složil olympijský slib.
Soutěže zahájili prvňáčci a druháčci ve štafe-
tových hrách.Třeťáci se utkali v běhu na 50
metrů. Nejstarší olympionici soupeřili v běhu
na 60 metrů, ve štafetě 4 x 60 metrů a ve sko-
ku do dálky. Napínavé soutěže skončily, byly
rozdány medaile, ale program sportovního
dopoledne nebyl ještě vyčerpán. Děti se vy-
dováděly při rozmanitých disciplínách v HEC
olympiádě.

Celkem bylo rozdáno 48 medailí, drobných
cen a spousta sladkých odměn. V soutěži

Slavkovská tóra

družstev získala největší počet bodů Asie
a obdržela dort od pana ředitele.

Celkovými vítězi se ale stali všichni chlap-
ci a děvčata, kteří se olympiády zúčastnili
a dokázali, že na Tyršovce vládne sportovní
duch. Závěrem bych chtěla poděkovat těmto
sponzorům: Potraviny Svoboda, Hračky sport
Souček, Potraviny Kořínek a Cukrářství
U Martiny. Zvlášť chci poděkovat správci sta-
dionu p. Stehlíkovi za jeho nezištnou pomoc.

Olga Zehnálková

1. školní olympiáda

Dort pro vítězné družstvo.

Běžec s pochodní.

a zlepšili, ale také v hec-olympiádě.
Hec-olympiáda je soutěž v různých ne-
obvyklých disciplínách, jako je např.
házení vejci, běh trojnohý nebo třeba
vybíhání schodů. Olympiáda nás urči-
tě všechny pobavila, i když jsme se ob-
čas o naše spolužáky báli, protože tře-
ba takové špatně hozené vejce, které by
skončilo v obličeji soutěžícího, by jistě
nebylo moc příjemné. Naštěstí všichni
„vrhači vajec“ byli šikovní a nic po-
dobného se nepřihodilo.

A jak to celé nakonec dopadlo? Tyr-
šovka sice skončila na druhém místě
za ZŠ Komenského, ale jen s těsným

rozdílem dvou bodů. Příště bude vítězství urči-
tě zase naše! vs

Sportovní den – „O pohár starosty města“
Nástup jednotlivých družstev. Start běhu na 60 m.

Zleva Jan Knesl, Martin Šujan a Roman
Hnízdil.
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Od Slavkova k Waterloo
Od počátku školního roku 2004/2005 pracuje

skupina našich žáků na projektu ke 200. výročí
bitvy u Slavkova. Žáci se zájmem o vybranou té-
matiku sledují stopy císaře Napoleona od vítězné
bitvy u Slavkova až po jeho konečný pád v bitvě
u Waterloo. Rozpracovávají dílčí témata – Napo-
leonův život, Bitva u Slavkova, Boje v Prusku,
Ruské tažení, Bitva u Lipska, Bitva u Waterloo
a Napoleonova armáda. Shání si potřebnou litera-
turu, různé prospekty a vůbec veškeré informace
týkající se napoleonského období. Na základě
těchto informací zpracovávají dle jednotlivých té-
mat vlastní práce, se kterými seznámí v průběhu
prezentace projektu své okolí. Jejich námaha bude
odměněna cestou do Waterloo přes místa, kde se
odehrála řada bitev. Na cestu vyjedeme 25. října
ze slavkovského bojiště směrem do Lipska, přes
Jenu až do holandského Austerlitzu a do Waterloo.
Na cestě zpět bychom projeli přes Paříž do měs-
tečka Darney, se kterým město Slavkov spolupra-
cuje již skoro 20 let. Z Darney bychom se vraceli
31. října přes Basilej a Kostnici. Bližší informace
o projektu najdete na našich webových stránkách
www.zsslavkov.cz. vs

V pátek 24. června se žáci 9.A a 9.B ZŠ Tyr-
šova společně se svými učiteli, rodiči a přáteli
sešli v Divadelním sále slavkovského zámku
při příležitosti předávání závěrečného vysvěd-
čení. Slavnostního setkání se účastnili také sta-
rosta našeho města Mgr. Petr Kostík a pracov-
nice úseku školství MěÚ paní Mgr. Barbora
Macháčková.

Dnes se dětem zdálo, že devět let povinné
školní docházky na základní škole uplynulo
jako voda a mnohým bylo určitě líto opustit své

Závěrečné vysvědčení v ZŠ Tyršova
kamarády, se kterými je spojuje mnoho společ-
ných zážitků.

Nicméně poslední vysvědčení bylo předáno,
zazněla slova poděkování ze strany žáků, ale
také ze strany učitelů. Pan ředitel a také pan
starosta ve svých projevech ocenili, že 80 % le-
tošních deváťáků bylo přijato ke studiu na
střední škole s maturitou, zbývají žáci jsou při-
jati na zvolený učební obor. Budoucím studen-
tům popřáli hodně štěstí a úspěchů v dalším ži-
votě. vs

Pfiírodopisná olympiáda
Žáci ZŠ Komenského znovu dokázali, že je

přírodopis baví. Po úspěších Jitky Fuksové
v kategorii žáků 8. a 9. tříd, uspěli i její mlad-
ší spolužáci v kategorii žáků 6. a 7. tříd. Z 27
soutěžících celého okresu získala Kristýna
Mikšlová 1. místo, Kristýna Čechovská
4. místo a Miloš Zapletal 11. místo. Všem žá-
kům blahopřejeme a děkujeme za reprezenta-
ci školy. Mgr. S. Filipová

Vúterý 21. června se na zámku ve Slavkově u Brna usku-
tečnila jedna ze série přednášek o napoleonské době,

tentokrát na téma „vojenská medicína na přelomu 18. a 19.
století“. Přednášející Doc. František Dohnal z královéhra-
decké fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
uskutečnil dvě vystoupení – dopolední pro základní školy,
podvečerní pro veřejnost. Obě si našla své posluchače, kteří
se dozvěděli mnoho zajímavých informací o napoleonské
době, ovšem z odvrácené strany nablýskaných uniforem.
Doc. Dohnal se nezapomněl zmínit i o utrpení civilního oby-
vatelstva, jež se vlastních bitev neúčastnilo, ale bylo často
zasaženo infekčními nemocemi šířícími se mezi raněnými
a umírajícími vojáky.

„Napoleonova vojska sice od Slavkova odtáhla asi měsíc
po bitvě, vojenské lazarety však fungovaly ještě nejméně tři
čtvrtě roku. Vojáci v nich umírali na druhotné infekce,“ říká
historik. Kolik lidí zemřelo za týden, měsíc nebo rok po bit-
vě u Slavkova, se podle historika Františka Dohnala snad ani
dopočítat nedá. Hroby vojáků jsou totiž roztroušené po celé
Moravě. Jedno z největších pohřebišť je například asi deset
kilometrů od Slavkova u Milešovic. 

Mgr. Jiří Blažek, Historické muzeum ve Slavkově u Brna
PPřřeeddnnáášškkaa  nnaa  zzáámmkkuu

ZŠ Komenského zakončila školní rok prezenta-
cí práce žáků v různých kroužcích v podobě malé
akademie. Nejen rodiče mohl při příchodu do
auly potěšit pohled na roztomilé výrobky z dílny
keramického kroužku, kam docházejí rozvíjet
fantazii děti od první do deváté třídy. Pomáhají
jim v tom p. uč. Ryšavá, Hudcová a Ševčíková.

Program samotné akademie zahájila pohádka
Tři přadleny v nastudování dětí školní družiny.
Možná jsme byli svědky rodících se nových he-
reckých hvězd. Svoje umění předvedly dívky ze
4.B třídy, říkají si CHIPSY – k nácviku nepotře-
bují žádného dospěláka, vystačí jen s tanečním
nadšením.

Postavičky pružných gymnastek v líbivých tri-
kotech občas připomínaly hadí ženy. K takové
ohebnosti je přivedl trénink s p.uč. Macharovou,
Gecovou, Kudličkou a p. Borovskou, kteří se vě-

Malá akademie v ZŠ Komenského
nují dívkám od pěti let. Píle jejich dětí se vyplá-
cí, malé gymnastky už získaly svá první místa.

Prezentace skupiny GLITTER STARS patřila
do jiného soudku. Zněl rychlý, pravidelný ryt-
mus, starší děvčata znala přesně každý krok. Na
to dohlížely p. uč. Macharová a p. Šilerová.
Osvěžením pro oči i uši byly country tance, opět
předvedené s maximálním nasazením tanečníků
od nejmenších až po páťáky.

Zatímco nejdříve vířily barevné sukně v pá-
rech, konec akademie byl ve znamení jednotliv-
ců, což jsou line dances tance. O obojí provedení
se zasloužily p. uč. Eliášová a Stárková.

Věříme, že nadšení a radost dětí z vystoupení
se přeneslo i na diváky a ti si odnesli nezapome-
nutelný zážitek. Dětem i dospělým za jejich sna-
hu přejeme teď už jen zasloužené krásné prázdni-
ny! Mgr. Jana Formánková

Družební klání
V sobotu 21. května se uskutečnilo sportovní

klání mezi družebními městy Slavkovem u Brna
a Slawkowem z Polska. Soutěžilo se v následují-
cích disciplínách: v kopané (výsledek 17:7 ve
prospěch Slavkova u Brna), ve volejbale 2:0 na
sety, ve střelbě 550:416 b., v kulečníku taktéž zví-
tězil Slavkov u Brna 2:0. Utkání ve stolním teni-
se a v šipkách bylo vyrovnané, takže výsledek byl
nerozhodný. U stolního tenisu stav 2:2 a v pořadí
šipek zástupci Slavkova u Brna obsadili 1., 4., 5.
a 6. místo. Stejným výsledkem dopadly šachy
v poměru 1,5:1,5 bodu. Mgr. Alois Rotrekl
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Informace ze Základní ‰koly Komenského námûstí

Jako tradičně se na konci května ve Vyško-
vě konaly atletické závody Pohár Rozhlasu.
V těchto závodech mezi sebou soutěží žáci
a žákyně z našeho okresu. Z loňského roku
byla naše škola obhájcem 1. míst z kategorie
mladší i starší žáci. Tohoto výsledku jsme po-
chopitelně chtěli dosáhnou i v tomto roce. 

I když naši žáci obsadili hodně míst na stup-
ních vítězů, bohužel v konečném součtu bodů
všech závodníků jich na vítěze pár chybělo.
Mladší žáci skončili celkově 2. a starší 3.

Medailové umístění mladších žáků: Drbal
Ondřej 1. v běhu na 60 m - 8,0 s, 3. ve skoku
do dálky - 497 cm, Dvořák Radim 2. v běhu na
1km – 3:22,5 a Berný Jan 3. na 1 km – 3:22,9
a z mladších žaček se umístnila jen Petra Šmí-
dová, která byla 2. v hodu kriketovým míčkem
48 metrů a 3. ve skoku do dálky – 433 cm.

Školní rok právě končí a většina školáků se těší
na dva měsíce bez učení, pravidelných povinnos-
tí, stresu a obav ze zkoušení. Žáci se dozvěděli zá-
věrečné hodnocení, napětí pominulo, přichází za-
sloužený odpočinek. Najdou se však i tací, pro
něž nejnáročnější období plné napětí a snahy po-
dat maximální výkon právě nastává. Honza Mu-
sil, žák 6.A, se před měsícem na závodech ve
švédském Alingsås stal mistrem Evropy v biketri-
alu v kategorii Benjamin a během léta jej čeká sé-
rie závodů mistrovství světa. Navzdory častým
absencím ve škole způsobeným závody a přípra-
vou na ně, patří Honza k nejlepším žákům, letos
dokonce zvítězil v okresním kole olympiády
v anglickém jazyce a v olympiádě z jazyka ně-
meckého se umístil na 2. místě. O jeho oblibě
mezi spolužáky svědčí i to, že si jej zvolili před-
sedou třídy. Protože však skutečné mistry zdobí
skromnost, málokdo z jeho kamarádů má předsta-
vu o jeho náročném tréninkovém programu, jeho
úspěších a plánech. Proto jsme jej na konci škol-
ního roku navštívili ve Slavkově u firmy LIKO-S,
kde trénuje, aby nám předvedl své „umění“. Zá-
roveň přinášíme krátké interview. 

• Honzo, mohl bys nám říci, kdy a jak jsi začal
s biketrialem?

S biketrialem jsem začal v šesti letech, kdy se
mě taťka zeptal, jestli nechci dělat tento sport, kte-

rý on 80. letech ve Slavkově se Svaťou Ma-
tuštíkem trénoval. Sice jsem nevěděl, co to je, ale
poté, co mi to taťka vysvětlil, jsem souhlasil. A tak
jsme si vypůjčili kolo u brněnského klubu a já za-
čal pod vedením taťky trénovat.
• Z jakého svého dosavadního úspěchu máš nej-
větší radost?

Vážím si všech svých úspěchů, ale největší ra-
dost mi udělal titul vicemistra světa v roce 2003
a také mistra Evropy v tomto a loňském roce.
Myslím si, že na těchto závodech se mi jelo nej-
lépe.
• Co tě čeká v nejbližší době a jaké jsou tvé plány
do budoucna?

Na tuto neděli (19. 6.) jsem byl pozván na me-
zinárodní Mistrovství Anglie. A potom samozřej-
mě pojedu o prázdninách seriál mistrovství světa,
který se bude konat v Anglii, Andoře, Česku
v Březové u Sokolova a závěrečný závod se poje-
de v Japonsku na konci prázdnin. Doufám, že
i nadále mi to bude na kole skákat dobře, i když
vím, že budu muset pořád hodně trénovat.
• Jak vypadá tvůj tréninkový program, co je pro
tebe nejnáročnější?

Můj tréninkový program vypadá tak, jak si ho
s taťkou naplánujeme, protože nemáme žádné pra-
videlné tréninky. Což je podle mě výhoda oproti
jiným sportům. Každý den se ale snažím být na

Na stupně vítězů ze starších žáků dosáhli
Berný Lukáš v běhu na 1500m – 4:57,9, Lokaj
Petr 3. ve skoku do dálky – 533 cm, Štefan Jiří
3. ve vrhu koulí – 10,88 m, Pazourek Michal 3.
v běhu na 60m – 8,0 s.

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ
Další závod, kterého se naše škola zúčastni-

la byl Atletický čtyřboj. Je to závod, při kterém
družstvo tvořené čtyřmi závodníky soutěží
v běhu na 60 m, 1000 m, skoku do dálky nebo
výšky a vrhá koulí nebo háže kriketovým míč-
kem. Všechny jejich výkony se sčítají. Naši
školu reprezentovali Hortvík Jaroslav, Dvořák
Martin, Kratochvíl Petr a Lokaj Petr a tihle
žáci si odvezli 1. místo. Hortvík byl vyhodno-
cen jako 2 nejlepší jednotlivec.

Mgr. Petr Žižlavský

Atletické úspûchy Z· Komenského Slavkov

Drbal Ondřej, Hák Radek a Dvořák Radim
Foto: P. Žižlavský

Držme Honzovi palce! 
kole aspoň hodinu. Jinak taky chodím na spin-
ning, posiluju a přes zimu mám přípravu s našimi
reprezentanty v Enduru. Po závodech, které mí-
vám od jara do podzimu skoro každou sobotu
a jeden závod trvá kolem šesti hodin a je to doce-
la makačka, jezdíme většinou s taťkou v neděli
plavat do bazénu do Vyškova. Dvakrát týdně cho-
dím na rehabilitaci k panu Krčmářovi a každý ve-
čer před spaním musím skoro hodinu strečovat. 
• Co kromě sportu považuješ za důležité? Zbývá ti
čas na školu, jiné zájmy a na kamarády?

Důležitá je pro mě určitě škola, kterou se sna-
žím jakž takž stíhat. Moc času na učení mi ale ne-
zbývá. Kromě němčiny ve škole se taky dost
dlouho učím anglicky, ale místo učení slovíček si
radši čtu knížky v angličtině. Jednou týdně hraju
florbal a už od první třídy chodím na ZUŠku do
výtvarky k paní učitelce Aleně Slezákové. Tam je
to bezva, vždycky při kreslení nám čte povídky
Šimka a Grossmanna. Do ZUŠky budu taky cho-
dit po prázdninách hrát na kytaru, předtím jsem
jen trochu hrál v kroužku v Domě dětí. A pokud
zrovna nemám závody, tak jezdím fandit na zápa-
sy své starší sestře, která hraje vrcholově basket-
bal. Bohužel moc času na kamarády mi nezbývá,
a proto chci aspoň takhle pozdravit celou 6.A.

Děkujeme za rozhovor a držíme Ti palce, ať se
ti tvé sny splní! Mgr. Eva Ptáčková
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Je tomu již neuvěřitelných 28 roků od za-
hájení stavby koupaliště a 20 roků od jeho ko-
laudace a uvedení do provozu pro užívání ve-
řejnosti. Záměr vybudovat v našem městě
nové koupaliště vznikl v roce 1975 v důsled-
ku naprosto hygienicky závadné vody na vel-
kém rybníku, jehož součástí bylo i městské
koupaliště. Otcem myšlenky vybudovat nové
koupaliště byli Ladislav Pour, tehdejší před-
seda MěNV, tajemník Ludvík Štěpánek a ve-
doucí stavebního odboru Jan Hudec. Umístit
koupaliště na kopečku nad stadionem navrhl
Jan Hudec. Proti výstavbě nového objektu ni-
kdo neprotestoval, ale umístění bylo předmě-
tem sporu. Rozhodovalo se tehdy zda záměr
řešit na rybníku nebo podle nového návrhu.
Změna umístění koupaliště nad stadionem va-
dila oponentům z důvodu komplikovanosti
při zabezpečení potřebného množství vody
a nutnosti provést velký rozsah zemních pra-
cí. Názory se však podařilo sjednotit a v roce
1977 byl odstartován maraton nesmírně ná-
ročných prací. Dílo se nakonec zvládlo a slav-
nostní otevření areálu se uskutečnilo 8. čer-
vence 1985. Na budování se podílela
převážná většina našich spoluobčanů, za což
je jim nutné opět touto cestou poděkovat. Ří-
káme, že šlo o první etapu budování areálu.
Tato etapa na tehdejší technické a technolo-

gické možnosti byla úspěšně zvládnuta. Zde
je na místě si připomenout ty, kteří svojí fan-
dovskou pracovní iniciativou strhli ty ostatní
a je jen škoda, že se dvacátého výročí nedoži-
li. Jsou to Ladislav Bajer, Oldřich Kořínek,
František Koláček, Josef Štěpnička, Václav
Šmíd, Václav Hložek, Oldřich Podaný, Karel
Hrda, Bohuslav Hrda, Vác-
lav Chaloupka, Božin Pa-
vézka, Bedřich Chobola
a Růžena Dvořáková. Up-
římný dík a čest vaší památ-
ce. Rada města při příleži-
tosti oslavy 20. výročí
otevření koupaliště, které se
konalo dne 11. 6. 2005, udě-
lila ocenění formou předání
pamětního listu za osobní
podíl na vybudování a roz-
voji letního koupaliště. Oce-
nění patří těmto občanům:
Ing. Antonínu Světlíkovi,
Janu Hudcovi, Radoslavu
Lánskému, Ivanu Durkovi
st., Karlu Rotroeklovi st.,
Svatopluku Zrotalovi, Val-
demaru Lifkovi st., Oldřichu
Chromečkovi, Pavlu Stehlí-
kovi, Zdeňku Maříkovi

a Petru Šafářovi. Ocenění za radu města pře-
dali jmenovaným radní Ing. Jiří Matyáš, rad-
ní a krajský zastupitel Zdeněk Pavlík. V dru-
hé etapě rozvoje našeho koupaliště od roku
1990 došlo k estetickému ozelenění ploch,
k vybudování hřišť pro plážový volejbal a ob-
jektů pro poskytování občerstvení. Dále byly
opraveny části technologie, šatny, terasy ko-
lem bazénu a zkvalitnil se provoz a režim
koupaliště. Zde zaslouží ocenit iniciativu
a činnost ředitele TSMS Radka Lánského. Za
areál pro plážový volejbal zaslouží poděkovat
Petru Šafářovi. Opravu šaten a teras provedla
stavební firma Reistav ve velmi dobré kvalitě.
Za postupné budování občerstvovacích zaříze-
ní a jejich provozování patří poděkovat mla-
dým manželům Durkovým.

Věříme, že tento krásný areál bude stále ve
větší míře navštěvován nejen brněnskými, ale
především našimi spoluobčany. Ve třetí etapě
bude třeba provést dokončení modernizace
technologie, odstranit závady vzniklé na sta-
vebních konstrukcích, dobudovat sportoviště,
parkoviště a služby. Při oslavě 20. výročí
otevření koupaliště z úst radního Ing. Matyá-
še zazněla podnětná myšlenka zřídit pro fi-
nancování výše uvedených záměrů finanční
fond města. Všichni, kdo máme zájem na udr-
žování vysoké úrovně koupaliště i pro další
generace, se stavíme za uskutečnění tohoto
záměru. H. L.

Koupaliště je naší chloubou

Koupaliště v dnešní podobě

Armování dna budoucího bazénu. Otevření koupaliště v roce v roce 1985.

Foto: R. Lánsk˘

Foto: R. Lánsk˘
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Slavnostním obřadem vyřazení končí své studium absolventi Vo-
jenské akademie ve Vyškově, které se již několik let v řadě koná v zá-
meckém parku ve Slavkově, i díky vzájemné smlouvě o spolupráci
mezi akademií a městem. Letos se konečně na absolventy i četné di-

váky usmálo sluníčko, které dodalo celému obřadu náležitou atmo-
sféru. Vyřazení zakončil seskok skupiny parašutistů s vlajkami do
parku a pro zájemce z řad veřejnosti byly připraveny ukázky bojové-
ho výcviku. J. Blažek, HM

Slavnostní vyřazení absolventů
Vojenské akademie ve Vyškově

Chtěl bych vám na-
bídnout touto formou
větší množství informací
z dění v našem kraji a to
především těch skuteč-
ností které se odehrávají
v samosprávné oblasti
(zastupitelstvo Jihomo-
ravského kraje) a výkonu
státní správy (krajský
úřad). V průběhu několi-

ka článků se vám vždy v úvodu pokusím před-
stavit stávající podobu krajské samosprávy
a podobu krajského úřadu. V další části článků
bych rád popsal a případně i komentoval ty nej-
důležitější události v uplynulém období. V zá-
věrečné části bych rád dal prostor vám, a to
v odpovědích na vaše otázky, připomínky, pod-
něty a případně i polemiku na vámi zvolená té-
mata (jakoubek@cdcgolf.cz), (mob. telefon
724 020 114).

V roli krajského zastupitele jsem druhé vo-

lební období (čtyřleté). Moje hlavní oblasti ve
kterých se aktivně zapojuji jsou regionální roz-
voj, územní plánování, cestovní ruch, doprava
a to především prací v komisi dopravy a územ-
ního plánování (místopředseda komise). Další
oblast ve které jsem se nově zapojil v tomto vo-
lebním období jsou finance. Jsem členem výbo-
ru finančního. Mimo těchto technických čin-
ností mám jako zastupitel jihomoravského kraje
zvolený na kandidátce ODS i velkou část své
práce v oblasti politické. Tato činnost se ode-
hrává nejen na úrovni zasedání krajského zastu-
pitelstva, výborů a komisí, ale hlavně na půdě
klubu zastupitelů zvolených za naší stranu. Zde
dochází k předávání informací od kolegů pracu-
jících v jiných oblastech, k objasňování postojů
a stanovisek jak k aktuálním problémům, tak
i k tvorbě zásadních koncepčních dokumentů,
které jsou po projednání a připomínkování dů-
ležitým vodítkem pro naší další práci. Těším se
na spolupráci s vámi.

Ing. Arch. Dušan Jakoubek

Informace z krajského zastupitelstva Výstavba Diany zahájena
I. etapa nového závodu nazvaná Diana inves-

tora Lohmann & Rauscher s. r. o. je úspěšně za-
hájena. Stavba se nachází z menší části za dneš-
ním výrobním objektem, se kterým po dostavbě
vytvoří jeden celek, a z větší části na ploše bý-
valé Agry v ulici Bučovické ve Slavkově u Brna.
Dne 12. 5. 2005 nabylo stavební povolení práv-
ní moci a tentýž den bylo předáno staveniště sta-
vební organizaci pro realizaci spodní stavby.
Jedná se o německou firmu PORR s. r. o. se síd-
lem v Praze a Brně. Stavaři se svižně vypořáda-
li se zemními pracemi, které v subdodávce pro-
váděl mimo jiné i Tomáš z Dražovic. V současné
době jsou prováděny vrtané železobetonové pi-
loty o různých délkách. Celkem bude vyvrtáno
108 pilotů a podle rychlosti jejich realizace by
v červenci mohl být zahájen rozhodující objekt
I. etapy, a to sdružená skladová a výrobní budo-
va. Po jejím dokončení zde bude probíhat výro-
ba převedená ze stávajícího závodu v Německu
– optimalizace stávající ruční výroby sad a sou-
prav pro chirurgické účely a skladování hoto-
vých výrobků. Příjem zboží a expedice zůstanou
ve staré části závodu. Stavba bude jednopodlaž-
ní a v centrální části půdorysu je plánováno ří-
zení, příprava výroby, zasedací místnost a dílna.
Půjde o režimové pracoviště s vysokými nároky
na čistotu prostředí. Průchod personálu a mate-
riálu do režimového prostoru se odbývá v hygi-
enických propustích. K výrobní a skladové části
je u východní stěny budovy přistaveno sociální
a administrativní zázemí provozu. Vložený ob-
jekt s rampou a vstupní halou propojuje stávají-
cí a novou část závodu. Počítá se, že v závodě
najde zaměstnání 205 pracovníků – 167 žen a 38
mužů. První etapa – závod Diana – má být uve-
dena do provozu v prvním čtvrtletí 2006. Průběh
výstavby bude i nadále pečlivě sledován a o jeho
zvládnutí budeme naše občany informovat.
Město očekává, že po ukončení I. etapy bude
plynule přikročeno i k druhé, která nese název
„Minerva“. H. L.

Za spolupráci při zřízení výstavy Staré židov-
ské město Austerlitz a jeho obyvatelé a Rok 1945
ve Slavkově v židovské škole, včetně krátkodobé
výstavy v synagoze, si dovoluji poděkovat paní
kronikářce L. Kropáčkové, jejíž práce položila
základ ke vzniku trvalé expozice o osudu židov-
ské komunity ve Slavkově, MUDr. E. H. Stra-
chovi z Liverpoolu, tajemníku ing. P. Dvořákovi,
p. N. Pikovi z Nottinghamu, Mgr. M. Škvírové,
vedení a pracovníkům Státního oblast. archivu
i Historického muzea, p. B. Malečkovi, PhDr. Z.
Trňáčkové, p. Fiantovi, p. Vránovi, p. E. Horáč-
kové, ing. J. Černému, ing. P. Lokajovi, pracov-
níkům firmy Čáslava a p. L. Cenka, p. R. Lán-
skému a pracovníkům Technických služeb, p. J.
Mazalovi, p. N. Urbancové, p. J. Lohnickému, p.
K. Janickovi z Vídně, p. uč. Žateckému, dále paní
M. Langové a p. M. Maláčové za obětavé udrže-
ní provozu expozice.

Finančně ke zřízení trvalé expozice přispěli: p.
Irene Annis, Švýcarsko; p. Jan Bachrich, Izrael;
p. Joanna Dawson, Velká Británie; p. Lubomíra

Kropáčková, Slavkov u Brna; p. Ruth Matiovská,
Slavkov; Město Slavkov u Brna; Přátelé Slavko-
va Nottingham (Friends of Austerlitz); MUDr.
Emil Strach, Brno; MUDr. Eric Strach, Liverpo-
ol a další. Děkujeme.

Za podporu si dovoluji poděkovat p. starostovi
P. Kostíkovi, členům Městské rady a zastupitel-
stva současného i minulého, p. P. Kurerovi, p. J.
Cohenovi, Městskému úřadu v Rousínově a p.
kronikáři ing. K. Lochmanovi, Městskému úřadu
v Holešově, Obecnímu úřadu v Dambořicích a p.
Z. Pastyříkovi, ZŠ Komenského, ZŠ Tyršova,
panu děkanu P. M. Vavrovi, ing. J. Tesákovi, L.
a Z. Kábrtovi, M. Svobodovi, ing. P. Kropáčkovi
a všem zde neuvedeným dárcům a také těm, kte-
ří poskytli neocenitelné rady a informace. Za ná-
cvik programu p. uč. Spáčilové a studentkám St-
řední integrované školy ve Slavkově.

Výstava je průběžně upravována a rozšiřována
na základě laskavého sdělení pamětníků a zjiště-
ní nových informací. 
J. Seifert, zodpovědná osoba za zřízení expozice

Poděkování za spolupráci

Podûkování sponzorÛm
Ženy stárky děkují sponzorům, kteří fi-

nančně i věcnými dárky do tomboly přispěli
k uskutečnění 2. babských hodů a kteří se ne-
malou mírou podíleli na dobré náladě a vese-
lí po celý průběh babských hodů. 

Foto: J. BlaÏek
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Pfiedná‰ky pro vefiejnost v sále 
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 16.15 hod.
3. 7. Shoduje se va‰e my‰lenís BoÏím?
8. 7.–10. 7. S J E Z D – OSTRAVA

17. 7. Pravé kfiesÈanství zdobí BoÏí uãení
24. 7. V nerozumném svûtû jednejme moudfie
31. 7. Videokazeta - Alternativní postupy k transfuzím
Pfiístupné vefiejnosti, vstup voln˘ – jste srdeãnû zváni.

Stalo se, že jednoho dne kráčela malá housen-
ka směrem ke slunci. Na cestě se potkala s vážkou.
„Kam máš namířeno?“ otázala se vážka. Hou-
senka, aniž by se zastavila, odvětila: „V noci jsem
měla sen. Zdálo se mi, že jsem se z vrcholu velké
hory dívala na celé údolí. To, co jsem ve snu vi-
děla, se mi velmi líbilo. Rozhodla jsem se, že sen
uskutečním.“ Překvapená vážka, zatímco se její
přítelkyně vzdalovala, řekla: „Musíš být blázen!
Jak bys mohla dojít až tak daleko? Ty, taková oby-
čejná housenka! Kámen pro tebe bude horou,
malá louže vody mořem a jakýkoliv kmen stromu
nepřekonatelnou překážkou.“ Housenka však již
byla daleko a neslyšela to. Její drobné nožky ne-
přestávaly cupitat. Pokračovala v cestě a ušla už
několik centimetrů.

Stejně jako vážka, i pavouk, krtek, žába a kvě-
tina radili naší přítelkyni, aby se vzdala svého
snu. „Nikdy se ti to nepodaří!“ říkali. Housenka
však cítila vnitřní sílu, která jí nedovolovala se
zastavit. Úplně vyčerpaná, bez sil a na pokraji
smrti se rozhodla, že se zastaví a odpočine si.
Také se rozhodla, že si vlastními silami postaví
příbytek, kde by mohla přenocovat. „Takhle mi
bude lépe“, byla její poslední slova. Pak zemřela.

Všechna zvířátka z údolí se šla podívat na její
mrtvé tělíčko. Před nimi leželo nejbláznivější zví-
řátko z celé osady. V pevné ulitě se nacházelo po-
slední útočiště toho, kdo zemřel, protože chtěl re-
alizovat neuskutečnitelný sen.

Jednoho rána, kdy slunce svítilo obzvlášť zářivě,
se všechna zvířátka sešla okolo místa, které se sta-
lo varováním pro troufalé. Najednou všichni strnu-
li úžasem. Tvrdá ulita začala praskat. Překvapená
zvířátka uviděla, jak se z ulity klubají tykadla, kte-
rá nemohla patřit housence, o níž se domnívali, že
je mrtvá. Pomalu, jako kdyby jim bylo dopřáno
času, aby se vzpamatovali, se postupně vynořovala
nádherná duhová křídla. Zvířátka před sebou spat-
řila motýla. Nebylo třeba slov. Všichni věděli, co
bude následovat. Motýl poletí až na velkou horu
a uskuteční tak sen. Ten sen, pro který žil, pro kte-
rý zemřel a pro který znovu ožil.

Všichni se zmýlili. Bůh by nám nedal možnost
snít, kdyby nám nedal rovněž příležitost naše sny
uskutečnit. Jestliže máš nějaký sen, žij pro něj,
snaž se ho dosáhnout, vytrvej. Bude-li se ti zdát,
že nemůžeš dál, možná se pouze potřebuješ na
chvíli zastavit a pokusit se o zásadní změnu ve
svém životě. Pak se ti to jiným způsobem, jinými
možnostmi a za jiných okolností podaří! Úspěch
v životě se neměří tím, čeho jsi dosáhl, nýbrž pře-
kážkami, které jsi musel na cestě překonat. Bojuj
všemi svými silami o to, co si přeješ, a uskutečníš
své sny. Nevadí, kolikrát se o to pokusíš. Nevzdá-
vej se a vytrvej až do konce!

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

Příběh o housence

Hněvejte se, a nehřešte; slunce nezapadej na
hněvivost vaši. Efezským 4,26

Oheň pekelný, totiž hněv, můž uhašen býti:
Nejprvé vodou, totiž dobrou radou neb naučením.
Protož hněviví nic nemají bez rady moudrých či-
niti, chtí-li se hříchův od hněvu pocházejících vy-
stříci; neb praví mistr Seneka pohanský: „Doka-
vadž se hněváš, nesluší nic ani zlého, ani dobrého
učiniti; neb v tu dobu rozum člověčí je oslepený,
že neví co činí. Neb cokolivěk jemu náhlost a sli-
na přinese k jazyku, to proplíští; a ač jest křiv,
však míní, by byl práv“. Hněv můž uhašen býti
též zacpáním, to věz, aby slov nevypustil z úst: ne
proto, jako někteří činí, když sebe v tu dobu aneb
v ten čas pomstiti nemohou, tehdy mlčí, čekajíce
toho času, když by se mohli pomstiti; ale proto
sluší slova v ústech zavříti, aby mohl hněv v sobě
ukojiti: neb v hněvě čím více mluví, tím více

k hněvu zbudí. Protož praví moudrý Šalomoun:
„Když se dříví nedostane, uhasne oheň; a když se
slov nedostane, uhašen bude hněv“. Může uhašen
býti oheň (hněvu) rozmetáním dříví, to jest, aby
mysl svou v jiné, dobré myšlení obrátil, aby toho
tak zapomenul, jako by toho nikdy nebylo; neb
čím více se na hněv zpomíná, tím více se hněvá.
(O sedmi smrtelných hříších.) Pokoj vám. Jan
20,21

Naučil Mistr pokojný své učedlníky pokojný-
mi, aby, do kteréhokoli domu vstoupí, říkali, Po-
koj vám; a z mrtvých vstav vcházeje k nim říkal:
Pokoj vám… Proto také, nejmilejší, po způsobu
jeho pokoj od Něho žádám vám; abyste ctnostně
žijíce, nepřátely, ďábla, svět a tělo přemáhali; po-
koj vám od Něho, abyste se vespolek i nepřátely
své milovali, abyste pokojně slova Jeho slyšeli;
pokoj vám, abyste rozumně mluvili; pokoj vám,
abyste prospěšně mlčeti dovedli. Neboť kdo po-
korně slyší, ten zlostně se nehašteří; kdo rozumně
mluví, hašteřivého překoná; kdo užitečně mlčí, ne
hned svědomí ukřivdí. Pročež pokoj vám, milost
a milosrdenství; milost, od hříchů zachování; mi-
losrdenství, ohně věčného zproštění, a pokoj po
tomto životě bezcenném v radosti věčné všem
nám věřícím věčného pokoje od Boha Otce
a Pána Ježíše Krista, Spasitele našeho, jemuž buď
chvála na věky věkův. Amen. (Pražanům r. 1413).

Z textů M. J. Husa vybral a radostný čas léta
vám přeje M. Vostřel, farář CČSH

Husovy perličky o hněvu a pokoji
(uvedené v Denním čtení ze spisů Husových, vydaném v Praze, r. 1906)

Církev adventistů s. d. se schází ve Slavkově
u Brna k sobotním bohoslužbám, které probíha-
jí vždy ve dvou částech. V 9 hodin začínáme spo-
lečným studiem Božího slova a od 10.30 hod. ná-
sleduje hod kázání. V červenci vás zveme na
soboty ?. a ?. 7. do domu Církve husitské (CČSH)
na Jiráskově ulici 959 (vedle Hasičské zbrojnice).

Z našeho společného studia: Ježíš, Syn Boží,
vyhání ďábly a uzdravuje tělo i duši. Marek po-
pisuje Ježíše jako muže činu, který přináší naději
a osvobození každému člověku bez ohledu na mí-
nění společnosti: Přijde k němu malomocný a na
kolenou ho prosí: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“
Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl:
„Chci, buď čist.“ A hned se jeho malomocenství
ztratilo… (Mk 1,40-45). Podle tehdejšího zákona
musel malomocný opustit domov i obec, nosit roz-
tržené šaty a při setkání s jiným člověkem volat:
„Nečistý, nečistý!“ Tím, že ho Ježíš nechal přiblí-

žit a dokonce se ho dotkl, porušil společenské pra-
vidlo, ale především projevil sílu svého soucitu
k nemocnému. Kristus s lítostí a bolestí sledoval,
jak se lidé stávají obětí satanovy krutosti. (Mk
1,21-28:)... v sobotu šel Ježíš do synagogy a učil
… V jejich synagóze byl právě člověk, posedlý ne-
čistým duchem. Ten vykřikl. „Co je ti do nás, Ježí-
ši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi.
Jsi Svatý Boží.“ Ale Ježíš mu pohrozil: „Umlkni
a vyjdi z něho!“ Nečistý duch jím zalomcoval
a s velikým křikem z něho vyšel…“ Ježíš byl mno-
ha lidmi, které přišel osvobodit, odmítnut i přes
mnohé důkazy, jež jim byly poskytnuty. Naopak
ďábel ho rozpoznal a sklonil se před jeho autoritou.
Pro Ježíše jsi i Ty bez ohledu na Tvé společenské
nebo náboženské postavení potencionálním obča-
nem nebe. Přijmeš tuto nabídku?

Bližší informace na tel.: 732 974 007, (kazatel
Jakub Chládek), www.casd.cz. (ch)

Z Církve adventistů sedmého dne

Dvěma fotografiemi se ještě vracíme k článku
o výmalbě kostela z minulého čísla. Obrázek
nahoře je z malování v roce 1929 a vlevo dole
je z roku 1959. Foto: archiv ŘK církve
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RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í
Blahopřání

Dne 21. června oslavil 80. narozeniny pan

MIROSLAV LÁNÍČEK

K tomuto krásnému výročí přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně
zdraví, spokojenosti a pohody do dalších let.
Manželka a dcery Věra a Mirka s rodinami.

Vzpomínka

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

ALOIS KRBEK
Zemřel v 69 letech.

Vzpomínají dcery Olga a Vlasta s rodinami.

Vzpomínka

Dne 10. června 2005 jsme vzpomněli nedožitých 71 let pana

ANTONÍNA HANÁKA
ze Slavkova u Brna

a 26. června bylo 1. výročí jeho úmrtí.

Děkujeme všem, kteří vzpomněli s námi. Zarmoucená rodina.

Vzpomínka

Dne 24. června 2005uplynuly 3 roky, kdy nás navždy opustila paní

PAVLA ŠILEROVÁ

Za tichou vzpomínku všem, kdo ji znali, děkuje manžel s rodinou.

Opustili nás
Miloš Šaněk (82) 10. 5.
Jaroslav Horáček (69) 14. 5.
Růžena Rumpová (83) 7. 6.
Miluše Poláčková (82) 9. 6.

Vážení přátelé dobrého
folku a country

Historické muzeum ve Slavkově u Brna pro
Vás chystá další v pořadí již 7. ročník festivalu
Folk a country na zámku. Tento proběhne dne
5. srpna od 19 hodin na zámeckém nádvoří
a vystoupí na něm tyto skupiny a sólisté. 

Od 19 h kapela Koňaboj z Vyškova. Držitel
Krtečka z festivalu Zahrada a jedna z předních
a perspektivních českých folkových kapel u nás.
Po ní bude hrát zhruba od 20 h legendární fol-
kový kytarista, zpěvák a skladatel z nedalekých
Nížkovic Slávek Janoušek s houslistou Vojtou
Kupčíkem. Poutníci zahrají jako třetí od 21 h
a svou produkci budou směřovat k letos zaháje-
né pětatřicáté sezoně. Festival ukončí Robert
Křesťan se svojí Druhou trávou a já věřím, že
ještě předtím si s Poutníky Robert zazpívá něja-
kou písničku, kterou pro nás složil. Celý večer
uzavře slavkovská country kapela Osada stejně
jako v loňském roce Country bálem. Celá akce
skončí ve 2 hodiny ráno v sobotu 6. srpna. Sa-
mozřejmě nebude scházet občerstvení a stolová
úprava. Pořadem vás bude provázet moje malič-
kost, která se na všechny příznivce folku
a country za účinkující a pořadatele těší. V příš-
tím čísle Zpravodaje se pokusím seznámit po-
drobněji fanoušky festivalu se soubory a sólisty,
kteří 5. srpna od 19 h na nádvoří zámku vystou-
pí. Zdraví vás Jiří Karas Pola

KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  ččeerrvveenneecc  22000055
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

3. 7. 17.00 kult. Die flotten Geister Coburg - koncert. Jifií Preisinger – koncertní mistr, Christian Pollack – dirigent, zpûv: Andrea Chudak, Historick˘ sál zámku Historické muzeum
Berlínská opera – soprán, Miroslav Dvorsk˘, Bratislava – tenor. Pfiedprodej vstupenek v Informaãním centru ve Slavkovû 
tel.: 544 220 988 a pfied koncertem na zámku Slavkov

5. 7. 17.00 kult. Koncert sboru Mladost Brno. Na programu budou skladby star˘ch i novodob˘ch mistrÛ, vstupné 60,- a 40,- Kã Zámecká kaple Historické muzeum
15. 7. sport Volvo Amater Tour golfové hfii‰tû GIA
16. a 17. 7. sport Mistrovství âR – cestovní vozy + tfiída EKO areál ARC Slavkov ARC Slavkov
21. 7. 17.00 v˘st. VernisáÏ v˘stavy grafik a medailí Karla Zemana. V˘stava potrvá do 2. 10. 2005 Galerie Austerlitz Historické muzeum
23. 7. od 17.00 spol. Veãerní prohlídky podzemí a ohÀová show na zámku ve Slavkovû zámecké podzemí a nádvofií Historické muzeum

Pro v‰echny kdo se rádi bojí jsme si pfiipravili veãerní prohlídky podzemí od 17 hodin a po setmûní vás srdeãnû zveme 
na ohÀovou show na nádvofií zámku

29. 7. sport HVB Bank golfové hfii‰tû GIA
30. a 31. 7. sport Závody do vrchu – www.fms.cz smûr Rousínov FMS (Federace mot. sportu)
V˘stavy 
od 21. 7. do 2. 10. 2005 v˘st. V˘stava grafik a medailí Karla Zemana Galerie Austerlitz Historické muzeum
do 4. 12. v˘st. Zbranû a zbroj XVI.–XVIII. století. V˘stava otevfiena od 9. 6. do 4. 12. 2005 Zámek Slavkov, severní kfiídlo Historické muzeum
do 13. 11. v˘st. Kde byste Napoleona nehledali. V˘stava kuriozit, karikatur a zajímavostí Zámek Slavkov Historické muzeum
do 3. 12. v˘st. Pohlednice z depozitáfiÛ Zámek Slavkov Historické muzeum

V˘stava unikátních a jedineãn˘ch pohlednic zachycujících památná místa napoleonsk˘ch válek v Evropû, volnû pfiístupné
do 18. 12. v˘st. Souãasná sklenûná plastika. V˘stava prací pfiedních ãesk˘ch skláfiÛ Zámek Slavkov Historické muzeum

V sobotu 21. května zvítězili tenisté Sokola
Slavkov ve svém třetím zápase IV. třídy na do-
mácích dvorcích nad Sokolem Bystrc 8:1. 

Výsledky: M. Žemla–L. Bóhm 6:1, 6:0, R.
Papež–J. Papírník 6:2, 6:3, J. Jurák–J. Vemo-
la 6:0, 2:6, 6:4, K. Durda–T. Avrat 6:0, 5:7,
6:0, M. Nosková–L. Floriánová 6:1, 2:6, 6:1,
N. Kulhánková–Z. Musilová 6:4, 5:7, 6:7, M.
Žemla, K. Durda–J. Papírník, T. Avrat 6:1,
6:0, M. Macháň, R. Papež–L. Bóhm, D. Pařil
6:4, 6:3, V. Durdová, M. Nosková–L. Floriá-
nová, Z. Musilová 6:2, 6:2. 

Tenisté Slavkova bodovali
V sobotu 4. 6. zvítězili tenisté Sokola Slav-

kov ve svém předposledním zápase ve skupině
IV. třídy nad Univerzitou Brno B 6 : 3. O ví-
tězství bylo rozhodnuto už po dvouhrách, kde
bodovali Martin Žemla, Mirek Macháň, Karel
Durda, Markéta Nosková a Veronika Durdová.

Mgr. Karel Durda, předseda TO

Va‰e pfiíspûvky posílejte na

info@bmtypo.cz
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VVIIDDEEOOPPŮŮJJČČOOVVNNAA
doporučuje

CELLULAR KIM BASINGER, CHRIS EVANS, JASON STATHAM.
Co udûláte, kdyÏ nûãí Ïivot visí na vlásku a vy jste doslova jedi-
n˘, kdo mÛÏe pomoci? Pro Ryana se tato hypotetická situace
stává realitou, kdyÏ pfiijme hovor od Jessiky, která byla unesena
a uvûznûna v podkroví neznámého domu. Pokud ztratí signál,
ztratí ji! Zbûsilá jízda svûtem lÏí a vraÏedn˘ch zámûrÛ.

DENÍK PRINCEZNY 2. KRÁLOVSKÉ POVINNOSTI . Jako budou-
cí královna Genovie má princezna Mia v‰e, co si jen dívka mÛÏe
pfiát. Chybí ji pouze pohádková láska, o které vÏdy snila. Brzy ji
ale ãeká ‰ok, kdyÏ zjistí , Ïe se musí do 30 dnÛ vdát, aby krá-
lovská koruna zÛstala v rodinû! Zvítûzí perfektní kandidát na krá-
le, nebo muÏ, kter˘ si získal její srdce?

ALEXANDER VELIK¯ COLIN FARRELL, VAL KILMER,
ANGELINA JOLIE, ANTHONY HOPKINS, film OLIVERA
STONEA, hudba VANGELIS. NeÏ mu bylo 25 let, dobyl 90%
známého svûta. Pocházel z malé Makedonie a své armády vedl
proti ohromn˘m a mocn˘m zemím, Persii, Egyptu i Indii. V‰ech-
ny dobyl bûhem 8 let. Nejvût‰í legenda v‰ech dob byla skuteã-
ná. 

TAXI Gaunefii. Ro‰tûnky. Velká jízda. Nejlegraãnûj‰í rozjetá kome-
die roku!

¤ADA NE·ËASTN¯CH P¤ÍHOD JIM CARREY. 3 sirotci, obrov-
ské dûdictví a vzdálen˘ pfiíbuzn˘ kter˘ se neholá zastavit pfied
niãím. Dûti ale také ne…

LET FÉNIXE Letadlo pfieváÏející skupinku tûÏafiÛ havaruje nad
pou‰tí. Ti ktefií pfieÏili, nemají zdánlivû ‰anci na záchranu. âelí
drsn˘m podmínkám nehostinné pustiny, rozmarÛm poãasí, vzá-
jemné nevraÏivosti a útokÛm pou‰tních pa‰erákÛ. Jedinou na-
dûjí je nemoÏné fie‰ení – sestavit z vraku nové letadlo a odletût.

ZLATÍâKO JUDE LAW, SUSAN SARANDON. Poznejte muÏe, je-
muÏ Ïádná Ïena neodolá. Humorn˘ a sexy pfiíbûh neodolatelné-
ho sukniãkáfie. 

MAN THING TvÛj strach je jeho smrtící zbraÀ.
KLAUN Pod maskou klauna se skr˘vá ‰piãkov˘ agent Max.Do

boje proti zloãinu se spoleãnû s novináfikou Claudií a pilotem
vrtulníku Dobbsem vydává vÏdy v klaunském pfievleku, a to aÏ
do chvíle,kdy je Claudie zavraÏdûna.Velká akce ve zbûsilém tem-
pu.

BOKOVKA V˘letní cesta za nejlep‰ím kalifornsk˘m vínem se dvû-
ma tfiicátníkÛm neãekanû zamotává Ïenami, vínem a …smí-
chem.

TAJNÍ AGENTI MONICA BELLUCCI,VINCENT CASSEL.Fran-
couzská tajná sluÏba získala chip s dÛleÏitou informací o pa‰o-
vání zbraní a diamantÛ. Je nutné povolat nejlep‰í agenty aby
zne‰kodnili fiídící mozek zloãinecké organizace. Jsou tajnûj‰í
neÏ James Bond a rychlej‰í neÏ smrt.

24 HODIN CHARLIZE THERON,KEVIN BACON,COURTNEY
LOVE.Joe a Cheryl vymysleli bezchybn˘ plán, jak vymámit pe-
níze z bohat˘ch rodin.Unesou dítû a brutálnû vydírají bezmocné
rodiãe. Ale tentokrát si vybrali ‰patnou rodinu. Rodinu která se
rozhodla, Ïe vezme záchranu dcery do sv˘ch rukou…

MIMIC 3 Teror znovu zaãíná! HrÛzostra‰né a napínavé.
ANATOMIE PEKLA Obscénnost Ïen vyvstává ze zpÛsobu, jak˘m

se na nû muÏi dívají. Kontroverzní snímek odváÏné reÏisérky.
V hlavní roli pornostar Rocco Siffredi. Pouze DVD.

MISTR ZLOâINU Z urãitého úhlu pohledu mohou b˘t povaÏová-
ni za pracující muÏe.Rodrigo je nováãek a Richard jeho
rádce,kter˘ zná v‰echny kapitoly v uãebnici zloãinu. Ale právû
teì se pí‰e jedna úplnû nová.

TOM A JERRY LETÍ NA MARS Objevte Ïivot a smích na Marsu
v novém dobrodruÏství nejoblíbenûj‰í pozemské my‰i a koãky!

JU-GI-OH! DrÏí v‰echny trumfy k dokonalé akci! Moje monstrum
je schopné porazit to tvoje!

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

Ve školním roce 2005/2006 Knihovna Karla
Dvořáčka ve Vyškově otevírá nultý ročník Aka-
demie třetího věku – vzdělání pro seniory. Jde
o obdobu známé a v České republice již po mno-
ho let pořádané Univerzity třetího věku, která je
organizována při vysokých školách. 

V případě připravované „Akademie“ se jedná
o soubor deseti přednášek s následnou besedou
na různá společenskovědní témata, kurzy počíta-
čové gramotnosti a Aktivizační program pro se-
niory. Každý měsíc se uskuteční jeden seminář
(tedy celkem deset) a jedna hodina PC kurzu
z celkových pěti (dva kurzy po pěti hodinách).
Zájemci mohou navštěvovat semináře (kurzy)
podle svého zájmu a přání. Podmínkou je při-
hlášení se v předstihu na dané téma – nikoli
100% účast na všech seminářích či kurzech. 

V současné době se předpokládá následující

„pracovní verze“ programu. Pořadí, témata i ter-
míny nejsou zatím pevně stanoveny. Pravděpo-
dobně by se jednalo o třetí čtvrtek v měsíci
v době od 9 do 11 hodin dopoledne. Vše bude
upřesněno v průběhu srpna 2005. 

Předběžný program je následující:
1. Životní prostředí. 2. Člověk a zvíře. 3. Člo-

věk a zdravé potraviny. 4. Město Vyškov a seni-
oři. 5. Mezilidské vztahy a vzájemná komunika-
ce. 6. Vážná hudba. 7. Kořeny evropské tradice,
Evropská unie a Česká republika. 8. Kreativní
čtení. 9. Příroda Vyškovska. 10. Kapitoly z his-
torie Vyškovska. 

Počítačová gramotnost: počet lekcí 2x5 (2 ho-
diny internet, 1 hodina e-mail, 2 hodiny Word).
Zájemci o účast volejte kontaktní osobu: Zdeňka
Adlerová, KKD Vyškov, tel. 517 324 541, e-mail
adlerova@kkdvyskov.sz. Samospráva KD

Klub důchodců informuje

Stává se už pravidlem, že každá žena dbá o svou
krásu. Pravidelná návštěva kadeřníka, kosmetičky
nebo fitnes je pro nás dnes samozřejmostí. To už
nemluvím o náročnějších zkrášlovacích procedu-
rách a plastické chirurgii.

Bohužel stejný zájem a přístup už není v přípa-
dech,kdy se jedná o naše zdraví. Ve své gynekolo-
gické ambulanci se opakovaně setkávám s případy
zanedbané péče o své zdraví. Ženy se vymlouvají
na nedostatek času, přehlížejí potíže, které jsou
zpočátku snesitelné nebo se obávají lékařské pro-
hlídky, která by mohla přinést nepříjemné zjištění.
Tomu všemu se dá předejít pravidelným preventiv-
ním gynekologickým vyšetřením. Každá žena by
měla znát několik faktů: Preventivní gynekologic-
ké vyšetření se provádí jedenkrát ročně a je plně
hrazeno všemi zdravotními pojišťovnami.

Tato prohlídka dokáže odhalit rakovinové one-
mocnění zejména rakovinu děložního čípku. Při
této prohlídce se provádí nebolestivý odběr materi-
álu z děložního čípku na cytologické vyšetření. Při
zanedbané rakovině děložního čípku někdy nezbý-
vá než odstranit celou dělohu a pro ženu to může
znamenat ztrátu plodnosti. Statisticky je první rizi-
kový vrchol rakoviny děložního čípku ve věku
35–40 let, druhý vrchol po 50 letech. Zatím co ná-

dorů dělohy nejvíce přibývá po 55 letech. Setká-
vám se s tím, že pokud ženy užívají hormonální an-
tikoncepci, chodí pravidelně na preventivní gyneko-
logické prohlídky. Starší ženy bez antikoncepce
však na preventivní prohlídky zapomínají. Přijdou
jen v případě obtíží. Ale právě toto období může při-
nést nečekané problémy a pokud žena přijde pozdě,
mnohdy již operace nepomůže.

Každá žena by měla pravidelně provádět sebevy-
šetřování prsů. Pokud si nebude jistá, měla by nav-
štívit včas svého gynekologa. Nepříjemná fakta ří-
kají, že nádorem prsu onemocní u nás každá osmá
až desátá žena. Přitom novotvar v počátečním sta-
diu je velmi dobře léčitelný. V současné době u žen
ve věku 45–69 let se provádí mammografické vy-
šetření, které je každé dva roky hrazeno zdravotní
pojišťovnou. Ženy mladší nebo častější návštěvy
než 1x za 2 roky si mammografické vyšetření na
specializovaném pracovišti musí platit. Pro srovná-
ní: toto důležité vyšetření není dražší než pořízení
běžného účesu v kadeřnickém salonu. Tím se vrací-
me k otázce uvedené v názvu – co je důležitější?
Žena by měla dbát o svou krásu, ale nezapomínat
na své zdraví. Krása bez zdraví netěší.

MUDr. Eva Fuchsová-Olšanská
privátní gynekol. ambulance Slavkov u Brna

Krása versus zdraví

Kdy jste měli v poslední době čas se zastavit
a vnímat krásu? My jsme měli jedinečnou pří-
ležitost 18. května v 16.30 hodin. Venku bylo
sice deštivo a nevlídno, ale ve Společenském
domě Bonaparte bylo o to příjemněji. Konalo
se zde totiž závěrečné vystoupení žáků taneční-
ho oboru ZUŠ Františka France ve Slavkově
u Brna.

Mohli jsme porovnat jaké pokroky (poskoky
a taneční kroky) žáci rok od roku dělají. Vy-
stoupení byla opravdu pestrá – od tanečků těch
nejmenších přes první krůčky klasického bale-
tu až po přesvědčivé výkony těch nejstarších.

Představily se absolventky 1. stupně – K.
Blašková, M. Eremiášová, M. Machalová, P.
Dvořáková, A. Vránová a absolventky 2. stup-
ně – K. Blažková, J. Šilerová, K. Tesaříková
a L. Žáková. Bylo vidět, že pohyb přináší dě-
tem radost, podporuje v nich sebedůvěru. Nau-

čí se také vnímat krásu, rytmus, spolupracovat
s ostatními.

Velký dík patří především paní učitelce Len-
ce Krahulové, která se žáky všechna vystoupe-
ní trpělivě nacvičila a celý rok se jim věnovala.
Děkujeme i dalším učitelům ZUŠ, kteří se po-
díleli na organizaci, panu zvukaři Jaroslavu
Šolcovi, moderátorce večera Monice Brindzá-
kové, paní uklízečce Ludmile Chumchalové
a mnoha dalším.

Přáli bychom účinkujícím, aby příští rok už
nemuseli zápolit s technickými nedostatky sálu
a mohli se na svůj výkon plně soustředit. Svý-
mi výkony dokázali, že si to plně zaslouží. Ne-
bojme se investovat do další generace svůj čas,
energii ani finanční prostředky – podle zákona
zachování energie se nám to jednou vrátí.
Ing. Lenka Klinkovská, Ing. Jitka Hrabovská

Taneční koncert žáků ZUŠ

Upozornûní pro pfiispûvatele
Pfiíspûvky do Slavkovského zpravoda-
je psané na poãítaãi pfiijímáme jen
v elektronické podobû (nejlépe e-mai-
lem, popfi. na disketû) souãasnû
s kontrolním v˘tiskem. Pfiíspûvky psa-
né rukou nebudou do zpravodaje za-
fiazeny. Díky za pochopení. red.
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okénko
Práce na zahradě v červenci – choroby, škůdci a užitečné organismy

Je čas prázdnin a dovolených, proto vás
budeme informovat o letní pohybové aktivi-
tě diabetiků a o tom, co má diabetik dělat,
aby mohl bez problémů prožít dovolenou
doma nebo v zahraničí. 

Klub rodičů a přátel diabetických dětí
pořádá dvě akce, a to víkendový edukačně
sportovní pobyt v rekreačním středisku
Čermák ve Sloupu, ve dnech 24.–26. 6.
2005. Na konci prázdnin dne 27. 8. 2005
v rámci 200. výročí bitvy u Slavkova pořá-
dáme výlet na Mohylu míru s námětovou
hrou. 

Cvičení s plaváním pro diabetiky a seni-
ory organizujeme na letním koupališti vždy
v pondělí a ve čtvrtek od 9.30 h pod odbor-
ným vedením Mgr. Jany Sekerkové. Začí-
náme již v pondělí 4. července. Překrásný
areál koupaliště, voda a sluníčko působí
blahodárně na každého. 

Pétanque hrajeme za příznivého počasí
každou středu od 17 hodin v zámeckém
parku. Neomezený počet hráčů, jednoduchá
pravidla. Užijte si sportu, čerstvého vzdu-
chu a chvilku s přáteli. 

Ozdravný pobyt do Itálie, tentokráte do
přímořského lázeňského letoviska Bibione,
chystáme na 9.–18. září t. r. Celková úhrada
je však nutná do konce července v naší kan-
celáři na poliklinice – dětská část. 

Dovolená má být oddychem a načerpá-
ním nových sil do další práce. Proto by-
chom se měli poradit se svým ošetřujícím
lékařem před jejím nástupem. Máte mít
s sebou větší zásobu inzulinu a všech léků
i pro případ hospitalizace. Při cestě do za-
hraničí máte mít mezinárodní průkaz diabe-
tika, který dostanete v naší kanceláři. Inzu-
lin musíme mít uložen v osobním zavazadle
v termoboxu, nebo aspoň v termosáčku
a nevystavujeme ho příliš na slunci. Před
jízdou osobním autem si změřte glykémii,
dodržujte bezpečnostní přestávky a pokra-
čujte v cestě, až když jste v optimálním sta-
vu. Přílišné horko a meteorologické změny
mohou mít vliv na vaši únavu, malátnost,
poruchy spánku a také na zvýšenou glyké-
mii. Při stravování v restauraci musíte od-
hadnout počet výměnných jednotek nebo
sacharidů v jídle. Nezapomeňte, že např.
porce pizzy nebo špaget je 6 VJ, takže
k tomu už jen zeleninový salát. Vodu kupuj-
te pouze balenou, předejdete tím nepříjem-
ným průjmům nebo infekcím. Když už
ochutnáváte zmrzlinu, tak ovocnou a jednu
porci. Všeho s mírou platí i při opalování,
koupání a surfování. Nechoďte nikdy sami
na opuštěnou pláž. Sami se také nevydávej-
te na vycházky, vždy musíte mít s sebou ně-
jaké jídlo a pití. I na dovolené musíte dodr-
žovat čas jídla, aplikaci inzulinu a ostatních
léků. 

Přejeme vám příjemnou dovolenou v ci-
zině nebo doma, hlavně si oddychněte a na-
berte nových sil do dalších dní. A pokud bu-
dete ve Slavkově, přijďte mezi nás!

Marie Miškolczyová 

Pranostika: Na sv. Eliáše dopoledne léto – od-
poledne podzim. 

Počasí v červenci je letní, kdy teploty vystupu-
jí vysoko nad 30 °C. Toto teplé období a sálavé pa-
prsky urychlují zrání drobného ovoce a to rybízu,
angreštu , jahod, malin a zahradních borůvek. Če-
šeme pozdní odrůdy třešní (chrupky), meruňky
broskve a také letní jablka, hrušky, slívy a pološ-
vestky. Hned po sklizni prořežeme třešně, přičemž
je třeba si uvědomit, že nejkrásnější a nejkvalit-
nější plody se vytvářejí na dvouletém až čtyřletém
dřevě. Ve druhé polovině července začínáme s po-
zdně letním řezem jabloní a hrušní. Je-li na stro-
mech stále ještě mnoho plodů, provedeme ruční
probírku, a to především kroupami poškozených
nebo znetvořených a červivých plodů. Po sklizni
meruněk provedeme průklest zahušťujících větví. 

Při letošním zpočátku chladném, vlhkém a po-
zději dusném jarním počasí se nám silně objevují
houbové choroby. Na angreštech hnědé padlí, na
višních a meruňkách moniliový úžeh. Jedním
z důvodů je i to, že se nám celkově podařilo snížit
obsah síry a jiných prvků v ovzduší odsířením
elektráren, které udržovaly v rovnováze tyto cho-
roby, ale bude nutné zvýšit chemickou ochranu
častějším ošetřením rostlin v našich zahradách. Je
nezbytně nutné brzy na jaře preventivně ošetřit
všechny stromy a keře i rezistentní, některým
měďnatým nebo sirnatým přípravkem. V naší ob-
lasti byly višně silně napadeny moniliovým úže-
hem. Nyní je zapotřebí všechny napadené větvič-
ky odstranit, na jaře provést postřik přípravky
CHAMPION 5O WP nebo KUPRIKOL 50 0,5-
0,6%. V době kvetení meruněk za chladnějších
teplot použijeme ROVRAL 5O WP nebo FLO
0,2%. Ošetřujeme dvakrát a to na začátku kvetení
a při dokvétání. Hnědé padlí na angreštech odstra-
níme a spálíme. Na jaře ošetříme jednou před kvě-

tem. Základní jsou 2–3 postřiky po odkvětu pří-
pravky BAYLETON 25 WP 0,03%, BIOAN
0,5–5% , BIOTON 1–3%. 
Škůdci – mšice jitrocelová

Významný škůdce jabloní. Na větvích se tvoří
hustá hnízda, napadené jsou mladé výhony, které
jsou deformovány. Dlouhá 2–2,5 mm dlouhá kulo-
vitá mšice, barvy jsou různé, časný je načervenalý
nebo modrošedý odstín. Přezimují vajíčka, líhnutí
začíná v dubnu. Na jabloních se množí od srpna.
Začátkem léta přelétají okřídlené mšice na jitrocel,
na jabloně se vrací v září a v říjnu. 

OCHRANA: podpora dravých predátorů jako
jsou pestřenky, slunéčka, ploštice, škvoři… 

Chemická ochrana – PIRIMOR 25 WG 0,1 až
0,15%, ZOLONE 35 EC nebo WP 0,2%,
MOSPILAN 2O SP 0,013%, AZTEC 14O EW
0,05%. 
Užitečné organizmy – pestřenkovití

Většinou pestře zbarvené, zpravidla málo
ochlupené mouchy. Vzhledem připomínají žluté
žíhané vosy nebo malé čmeláky či včely. Pestřen-
ky najdeme téměř všude jak sedí v květech nebo
jak vířivým letem na jednom místě stojí ve vzdu-
chu. Dospělci se živý pylem a sáním nektaru či
medovnice mšic. Samička pestřenky je schopna
naklást 500–1000 vajíček. Dravé larvy napadají
a vysávají mšice, mery, svilušky a malé larvy
brouků. Larva se vyvíjí asi 8–15 dní a za tu dobu
spotřebuje 400–700 mšic. Potom se zakuklí a za
dva týdny vylézá nový dospělec. Mšicožravé pest-
řenky mají až 5 generací do roka. 

OCHRANA: Spočívá zejména v ochraně míst
přírodního výskytu pestřenek a jejich přirozené
potravy , zejména mšic na bohatě kvetoucích dru-
zích divokých rostlin. 

Bohatou úrodu a radost ze zahrady za ZO ČZS
Slavkov u Brna přeje VL. LUŽA.

Policie žádá
V posledním období došlo k značnému

nárůstu vloupání do zahradních chat v k. ú.
Slavkov u Brna v lokalitách Pod Oborou
a Vinohrady. I přes šetření policie nejsou
pachatelé dosud zjištěni

Žádáme tímto všechny občany Slavkova
a majitele chat v uvedených lokalitách, aby
ve zvýšené míře věnovali pozornost pohybu
neznámých podezřelých osob v těchto mís-
tech. V případě výskytu podezřelé osoby po-
kud možno ihned informujte službu na Ob-
vodním odd. Policie ČR ve Slavkově u Brna
buď osobně, nebo na tel. č. 544 221 533,
popř. na linku 158. Děkujeme za spolupráci.

npor. M. Bednařík, VO Policie ČR

Rádi bychom vám sdělili již konkrétní infor-
mace o tom, co se začíná dít na slavkovské bro-
kové střelnici. Většina z Vás určitě ještě neví
o čerstvých novinkách a tak jsme se rozhodli
vám o nich povědět.

V prvé řadě je asi největší novinkou nově
upravená cesta do areálu a tak můžete na naše
akce přijet vozem po zpevněné komunikaci. Dále
jsme pro vás vybudovali velký letní přístřešek,
kde již probíhají akce v plném proudu. Mimo dis-
koték, které o prázdninách budou i každou stře-
du, pořádáme různé akce jako jsou dětský den,
posezení u cimbálu, koncerty a zábavy, oslavy… 

Také bychom rádi vyvrátili nepravdivé zprávy
o tom, že slavkovská broková střelnice již ne-
funguje. Naopak, oproti dřívější době se snažíme
ještě služby vylepšit. Tréninkové střelby probí-
hají zatím každou středu od 15.30 do 19 h na lo-
veckém kole a na velké baterii, která se střílí kla-
sicky na patnáct vrhaček. Podle zájmu bychom
chtěli v brzké době střílet i více dnů v týdnu. 

Nejen tréninkové střelby, ale i vaše výlety pří-
rodou bychom chtěli zpříjemnit občerstvením,
které vám také rádi poskytneme. Pravidelnou
otevírací dobu zjistíte na našich stránkách
www.slafpark.cz nebo přímo v areálu. 

Nejbližší akce:
1. července – Posezení s cimbálovou muzikou

LIPKA z Vracova

2. července – SLAFKOF 2 OPEN AIR – Jungle
a Psytrance

9. července - koncert JULIÁNA
ZÁHOROVSKÉHO s kapelou

16. července – Letní noc – hraje kapela Relax
23. července – Jazzový večírek pro příznivce tur-

bojazzu hraje kapela SHOWSTATION
29. července – country večer s Osadou mk

Akce na slavkovské střelnici

Pfiíspûvky do zpravodaje posílejte na

info@bmtypo.cz
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Hudební festival Slavkov 18. června 2005
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Slavkov u Brna 25. června
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Na podzim oslaví skauting ve Slavkově 85. výro-
čí svého vzniku. Seriálem několika článků v měst-
ském zpravodaji chceme slavkovskou veřejnost se-
známit s historií i současností skautského hnutí
nejen ve Slavkově a představit náš program.

I. díl – hnutí Skauting v ČR i ve světě
Počátkem 20. století vzniklo jedno z největších ce-

losvětových hnutí – skauting. Již necelých deset let
(roku 1912) po vzniku prvního oddílu skautů v Anglii
je založen první český oddíl a v roce 1920 zahajují
činnost také skauti ve Slavkově. 

V našem městě, stejně jako jinde v Čechách a na Mo-
ravě, si skauti začínají říkat Junáci. Původem slovanské
slovo označující bodrého člověka zůstává v označení čes-
kých skautů do současnosti.

Skauting byl založen jako výchovné hnutí. Co
bylo a je hlavními cíli? 

Podporovat dobré morální a občanské vlastnosti
členů, jejich všestranný – tělesný i duševní – rozvoj.
Vytvářet zajímavý program pro volný čas dětí, které
vyrůstají v osobnosti čestné, samostatné, společen-
ské, tvořivé a odpovědné. Vzniklo tak největší celo-
světové výchovné hnutí převážně mladých lidí. Na
počátku stáli a český skauting podporovali přední
osobnosti české společnosti, např. T. G. Masaryk, A.
B. Svojsík, F. A. Elstner.

Významnou část programu zaplňuje pobyt v příro-
dě a turistika. Jednotlivé oddíly pořádají jednodenní
i víkendové výlety, na kterých členové poznávají
blízká i vzdálená místa našeho státu. Výlety i pravi-
delné schůzky tvoří hry, soutěže i obohacení znalostí
z různých oborů, účastníci se učí samostatnosti i sku-
pinové spolupráci.

V letním období tvoří nedílnou součást programu
stanové i putovní tábory, naučné a zážitkové kurzy,
vodácké i horské vícedenní výlety, pracovní pobyty

JUNÁK Slavkov slaví 85. narozeniny 
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na potřebných místech (např. léto 2005 v Tat-
rách). 

JUNÁK – svaz skautů a skautek je největší
skautskou organizací v České republice. Máme

více než 40 000 členů, převážně dětí a mladých
lidí věkové kategorie 8–18 let. Většinu vedoucích

tvoří lidé ve věku 20–35 let, s programem a organiza-
cí jednotlivých akcí pomáhají také starší činovníci. Ju-
nák je sdružení občanů různé politické příslušnosti
i náboženského vyznání, zaměřující se na výchovu
a rozvoj svých členů výše popsaným programem.

Program skautů v různých zemích světa odráží
kulturní zvyklosti daného území. Tyto rozdíly jsou
patrné na pravidelných setkáních, které pořádají me-
zinárodní organizace skautů WOSM a WAGGS. Češ-
tí skauti se po skončení komunistického režimu vrá-
tili zpět do těchto organizací a za uplynulých patnáct
let se zúčastnili čtyř světových setkání skautů – Jam-
boree (Jižní Korea, Nizozemí, Chile, Thajsko). Po-
sledního jamboree na přelomu let 2002/2003 se zú-
častnili také dva skauti okresu Vyškov.

Tolik ve stručnosti o cílech a programu JUNÁKu.
V příštím čísle se budete moci dočíst o historii čes-
kých a moravských skautů a také o letních táborech
na Vysočině.

Junák v květnu a červnu uspořádal tyto akce: 
• Schůzky družin a oddílů v klubovně
• Svojsíkův závod – okresní kolo v Nížkovicích
• Víkendovou výpravu všech oddílů „Střediskovka“

do Nížkovic
• Brigády členů na klubovně
• Cyklozávod „O zlatou helmu“
• Celostátní humanitární akci „KAPKA“
• Přespání oddílů na Urbánku
• Příprava a stavba tábora v Jasenici

Hynek Charvat s přispěním vedoucích

Spoleãnû proti leukémii
Třetí červnový víkend se konala na celém území ČR

humanitární akce „KAPKA“. Cílem tohoto projektu je
podpořit nemocné leukemií, jejichž léčbu může kladně
ovlivnit dárcovství kostní dřeně. Akce probíhá na čerpa-
cích stanicích, kde starší skautky a skauti (16 let a více)
umývají skla automobilů. Získané peníze jsou poté za-
slány na účet Nadace pro transplantace kostní dřeně.

Již sedmý rok pořádá Nadace pro transplantace kost-
ní dřeně společně s JUNÁKEM tuto akci a letos poprvé
se připojili také členové Junáka Slavkov. Vedoucí čerpa-
cích stanic Tenryu a EuroOil umožnili uskutečnit
KAPKU v našem městě. Pokud jste s vaším autem nav-
štívili v sobotu 18. června některou ze dvou slavkov-
ských benzinek, téměř jistě jste zahlédli dvojice v bílých
tričkách, které vám nabídli umytí skla auta.

Děkujeme zmíněným čerpacím stanicím i vstřícnému
přístupu na Městském úřadě, společně jsme dokázali
podpořit nemocné leukemií částkou 3056 Kč.

Slavkovští účastníci KAPKY
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LLééttoo  ppoodd  hhvvěězzddaammii
2288..  kkvvěěttnnaa  SSllaavvkkoovv  ––  SSttřřeellnniiccee

Povedená akce, výborné počasí
a skvělá zábava – těšíme se na další
ročník. red.
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Foto: mab

Cyklisté, pozor!
Věřím, že problém, o kterém píši, většinou už

znáte a reagovali jste na něj. Jedná se o razítka do
průkazek za návštěvu obcí Ždánického lesa a Po-
litaví. Nějakým nedopatřením se do razítek dosta-
la obec Marefy, naopak v razítkách chybí Mouří-
nov. Já se za toto nedopatření omlouvám a prosím
všechny starosty, aby i cyklistům dokázali pro-
blém vysvětlit. Možností je mnoho. Kdo chce, ať
razítkuje Marefy, kdo chce ať k prázdnému políč-
ku dopíše Mouřínov. Samozřejmě, že platné bu-
dou všechny varianty, pokud dotyčný předloží
průkazku se 27 razítky obcí ŽlaP. Ještě jednou se
omlouvám, zvláště obci Mouřínov. Snad mě chy-
bu odpustí. Všechny srdečně zdravím a zvu na
cyklovýlety do obcí ŽlaP. J. Šimandl

• OD SPÁâIL – BRNO-VINOHRADY, Îaro‰ická 16, 544 218 003
• OD SPÁâIL – BRNO-ST¤ED, Nové sady 37, 543 211 246
• PRODEJNA SPÁâIL – BRNO, Ka‰tanová 72 (naproti Makra),

545 229 800 prodej v sobotu i v nedûli od 9.30 do 20 h

Centrála
Újezd u Brna
tel. 544 224 435
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KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel Historické muzeum ve Slavkově u Brna

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

âERVENEC – SRPEN 2005

2. 7. sobota 19.30 hod. CONSTANTINE 121 min.
3. 7. nedûle 19.30 hod. Keanu Reeves vymítá démony a nikotin ve volné adaptaci písma svatého a populárního komiksu. BlíÏí se velik˘ souboj o budoucnost lidstva.

Sci-fi USA. Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

5. 7. úter˘ 19.30 hod. SLEâNA DRS≈ÁK 2: JE·Tù DRSNùJ·Í 116 min.
6. 7. stfieda 19.30 hod. Agentka FBI Gracie Hartová byla zvolena královnou krásy, lehce zpitomûla, ale teì se musí probrat – v Las Vegas unesli jeji dva pfiátele.

Vstupné: 65, 67 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

9. 7. sobota 19.30 hod. KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ 145 min.
10. 7. nedûle 19.30 hod. Film vypráví o kfiíÏové v˘pravû oãima mladého rytífie, kter˘ odchází na kraj známého svûta bojovat za svÛj ideál. Historick˘ velkofilm.

ReÏie Ridley Scott. Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

16. 7. sobota 19.30 hod. STAR WARS: EPIZODA III – POMSTA SITHÒ 130 min.
17. 7. nedûle 19.30 hod. Klonové války vrcholí. Republika se fiítí do zkázy. Anakia se pfiiklání k temné stranû síly a George Lucas úspû‰nû dokonãil svÛj letit˘ boj

o galaktick˘ m˘tus. DobrodruÏná sci-fi USA.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

23. 7. sobota 19.30 hod. PÁD T¤ETÍ ¤Í·E 156 min.
24. 7. nedûle 19.30 hod. Film sleduje závûr druhé svûtové války oãima samého Adolfa Hitlera, ze záznamem posledních dnÛ jeho Ïivota, které strávil se sv˘mi

nejbliÏ‰ími spolupracovníky v berlínském bunkru. Podle knih J. Festa a T. Jungeové. Koprodukãní film.
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

30. 7. sobota 19.30 hod. HOLKY TO TAKY CHTùJ 2 88 min.
31. 7. nedûle 19.30 hod. Inken, Lena a Lucy jsou podnikavé holky. Postoupily na vysokou ‰kolu a mají problémy nejen s ubytováním, ale i s kluky. Samy holky

nevûdí, koho z nich vlastnû mají chtít a koho ne. Komedie SRN, ãesk˘ dabing!
Vstupné: 60, 62 Kã MládeÏi pfiístupno od 12 let

2. 8. úter˘ 19.30 hod. TLUMOâNICE 129 min.
3. 8. stfieda 19.30 hod. Sly‰ela, co nemûla, a teì jí jde o Ïivot! Má b˘t spáchán atentát na prezidenta její rodné zemû. Na ochranu je jí pfiidûlen zvlá‰tní agent.

Thriller USA.
MládeÏi nepfiístupno.

6. 8. sobota 19.30 hod. MADAGASKAR 85 min.
7. 8. nedûle 16.30 hod. Pfiíbûh o pfiátelství ãtyfi zvífiat z newyorské zoo, která by se za normálních okolností rozhodnû nepfiátelila a která se rozhodnou poznat

skuteãn˘ svût. Animovaná komedie z produkce studia DreamWorks v ãeské verzi!
MládeÏi pfiístupno

9. 8. úter˘ 19.30 hod. BOKOVKA 123 min.
10. 8. stfieda 19.30 hod. Dva pfiátelé se vrhají do zkoumání promûn lásky a pfiátelství, osamûlosti a snÛ i odvûké pfie o jakosti druhÛ vín. Víno chutná a spoleãnost

Ïen blaÏí… Komedie – nejlep‰í americk˘ film roku 2004.
MládeÏi pfiístupno od 12 let

13. 8. úter˘ 19.30 hod. ROMÁN PRO ÎENY 100 min.
17. 8. stfieda 19.30 hod. Úspû‰ná komedie reÏiséra Filipa Renãe podle bestselleru Michala Viewegha. V hlavních rolích M. Va‰ut, S. Sta‰ová a Z. Kanóczová.

Nov˘ ãesk˘ film.
MládeÏi pfiístupno

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




