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Nasazení obou letadel do provozu zname-
ná zahájení modernizace flotily ČSA, před-
stavení nového interiéru letadel a další vý-
znamný posun technologické vyspělosti
flotily ČSA.

„Dnešní křest letadel navazuje na více než
čtyřicetiletou tradici, kdy naše stroje nesou jmé-
na českých a moravských měst a reprezentují ve
světě jednotlivé regiony České republiky.
Slavkov u Brna má slavnou historii z počátku
19. století a Náměšť nad Oslavou zase mnoha-
letou tradici letectví,“ uvedl Jaroslav Tvrdík,
prezident a předseda představenstva ČSA. 

Oba nové letouny převzaly ČSA v květnu od
výrobce – společnosti Aerospatiale Alenia
v Toulouse. Po nezbytných přípravách
v Technickém úseku ČSA byla obě letadla na-
sazena v průběhu května na pravidelné linky
ČSA. S jejich využitím se počítá především na
spojích do devíti destinací v sousedních zemích
– například na Slovensko či do Spolkové repub-
liky Německo. 

Letadla ATR 42-500 reprezentují nejnovější
generaci tohoto typu turbovrtulových letadel.
Proto spolu s jejich zařazením do provozu při-

cházejí další vylepšení jak v oblasti cestovního
komfortu, tak samotného provozu letadel. Díky
novějšímu typu motorů se letadla ATR 42-500
vyznačují ještě vyšší ekonomikou provozu (ve
své třídě nemají de facto konkurenta), delším
doletem, vyšší cestovní rychlostí  a tišším cho-
dem. Vybavení avionickými přístroji je na nej-
modernější technologické úrovni a zahrnuje
také například instalaci sofistikovaného systé-
mu bránícímu střetu letadla s terénem – Terrain
Avoidance System. 

České aerolinie, a. s., jsou podle počtu pře-
pravovaných cestujících největší národní letec-
kou společností v rámci nových členských zemí
Evropské unie. V letní sezoně 2004 letadla ČSA
startují a přistávají v 74 destinacích a ve 44 ze-
mích světa. Flotilu ČSA tvoří 38 letadel typu
ATR 42/72, Boeing 737 a Airbus A310. V letoš-
ním roce ČSA počítají s rekordním počtem ces-
tujících, kdy by měly za celý rok 2004 přepravit
celkem 4,6 miliónu osob. Jen za první čtvrtletí
roku 2004 přitom počet cestujících, kteří využili
služeb ČSA, vzrostl v meziročně o více než 30 %. 

Dana Dvořáková
Ředitelka komunikace ČSA

Slavkov v povûtfií
âSA SLAVNOSTNù POK¤TILY DVù NOVÁ LETADLA. JEDNO Z NICH PONESE JMÉNO SLAVKOV.

Nemusíte se bát. Žádný teroristický útok Slavkovu nehrozí. V pátek 18. června proběhl za
přítomnosti prezidenta České republiky Václava Klause, starosty města Slavkov u Brna
Petra Kostíka a města Náměšť nad Oslavou Vladimíra Měrky, ředitele francouzsko-italské
společnosti Aerospatiale Alenia (výrobce letounů ATR) pana Filippa Bagnato, Františka
Peřiny, legendárního pilota letectva RAF a dalších významných hostů slavnostní křest dvou
zcela nových letounů ATR 42-500 Českých aerolinií (ČSA). Letadla, která dostala jména
Slavkov u Brna a Náměšť nad Oslavou, jsou zcela novou typovou řadou ve flotile ČSA. 

Starosta Slavkova u Brna Petr Kostík spolu s prezidentem ČR Václavem Klausem křtí letadlo
Slavkov. Foto: archiv ČSA

Jak jsme hlasovali ve volbách
do Evropského parlamentu

Volby, které proběhly ve dnech 11. a 12. 6.
2004, byly ve znamení malého zájmu a účasti ze
strany občanů. V regionu Slavkovska byla účast
v těchto volbách 30,8% občanů ze všech opráv-
něných voličů.

Výsledky jsou uvedené v tabulce, kde v prv-
ním řádku je uvedeno, jak volili občané Slavkova
u Brna, v druhém řádku potom výsledky za celý
region Slavkovska. Jsou zde uvedeny strany, kte-
ré získaly min. 5% hlasů, a jsou uvedeny čísly,
pod jakými kandidovaly ve volbách:

1. SNK sdružení nezávislých a Evropští de-
mokraté

4. Česká strana Sociálně demokratická
6. Občanská demokratická strana

20. Křesťanská a demokratická unie – Česko-
slovenská strana lidová

24. Komunistická strana Čech a Moravy
32. Nezávislí.

Počty hlasů získaných jednotlivými stranami
jsou rovněž vyjádřeny v %.

Místo Účast SNK-ED ČSSD ODS KDU-ČSL KSČM Nezávislí

Slavkov 29,1 % 8,71 9,06 26,41 16,28 19,83 6,51
Slavkovsko 30,8 % 6,45 9,74 21,89 21,49 21,39 5,93

Oldtimer festival 2004:
Staré vozy i nová lákadla

Vládní automobil z dob ra-
kousko-uherského mocnář-
ství stejně jako elektrické ko-
čáry z předminulého století

jsou největšími lákadly letošní výstavy veteránů
Oldtimer festival 2004, který tento víkend
(26.6.) hostí Slavkov u Brna. Akce je letos obo-
hacena mezinárodní soutěží veteránů Silver line.
Slavkov totiž bude cílovou etapou této výjimečné
soutěže, které se účastní na 60 vozidel. Součástí
výstavy je i soutěž o nejvzdálenějšího účastníka
Oldtimer festivalu a jízda elegance. Nechybí ani
burza náhradních dílů na staré vozy.

Organizátoři očekávají, že letošního ročníku
se zúčastní na 500 historických vozidel, takový
je totiž průměr vystavovaných exponátů z po-
sledních let. Termín Oldtimer festivalu mají
v kalendáři označen milovníci veteránů z tuzem-
ska i ze zahraničí. Loňský ročník zhlédlo na
13 000 lidí, mezi nimiž byli i fandové z Británie,
Itálie a Nového Zélandu. (red.)

Zámecká letní noc
Poslední předprázdninová sobota patří ná-

dvoří zámku Zámecké letní noci. Letos toto
datum připadá na sobotu 26. června. Věříme,
že počasí bude příznivé jako obvykle a že se
dobře pobavíte. K tanci a poslechu bude hrát
Panorama Vyškov a nebude chybět ani pře-
kvapení. Helena Hrabálková, HM

www.bmtypo.czSlavkovský 
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Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ Informační Regionální Centrum AUSTERLITZ 

předprodej vstupenek na koncert
skupiny Čechomor, který se uskuteč-
ní v sobotu 31. 7. ve 20 hodin v zá-
meckém parku ve Slavkově u Brna.

Otevírací doba IRC:
červenec–srpen po–ne 9–18.30 h

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

vám nabízí

Zprávy ze zasedání rady mûsta
zpracoval Ing. Ivan Charvát

Informace z jednání Rady mûsta ve Slavkovû u Brna 
30. schÛze RM – 24. 5. 2004

1. RM projednala žádost Historického muzea ve
Slavkově u Brna o schválení dodatku k odpisové-
mu plánu na rok 2004 (pořízení nových promíta-
cích přístrojů do městského kina JAS) a předložený
dodatek schválila.

2. RM za osobní účasti vedoucího Stavebního
úřadu pana Josefa Hloužka projednala zprávu
o činnosti tohoto odboru MěÚ a obsah zprávy vza-
la na vědomí.

3. RM za osobní účasti vedoucí sociálního odbo-
ru Ing. Jany Šolcové projednala zprávu o činnosti
tohoto odboru MěÚ a současně i zprávu o činnosti
Pečovatelské služby – organizační složky Města
Slavkova u Brna za období od 1. 1. 2004 do 30. 4.
2004 a obě informativní zprávy vzala na vědomí.

4. RM schválila v rámci schváleného rozpočtu
výdajů na rok 2004 pro Pečovatelskou službu, or-
ganizační složku Města limit mzdových prostředků
v celkové výši 468000 Kč a současně i celkový
stav pracovníků pro rok 2004 v počtu 4 pečovatel-
ky z povolání.

5. RM projednala návrh na schválení společného
pořádání výchovně rekreačního tábora pro děti
městy Slavkov u Brna, Vyškov a Bučovice a schvá-
lila pořádání tohoto výchovně rekreačního tábora
pro děti v době od 12. 7. do 23. 7. 2004 v rekreač-
ním středisku Baldovec, okr. Prostějov. RM sou-
časně odsouhlasila uzavření dohody o úhradě ná-
kladů na tuto akci maximálně ve výši schváleného
rozpočtu výdajů uvedených  pod pol. č. 78.

6. RM za osobní účasti vedoucí finančního od-
boru paní Jarmily Olejníkové projednala návrh díl-
čího účtu hospodaření Města Slavkova u Brna za 1.
Q. 2004 a doporučila ZM tento návrh schválit.

7. RM po projednání zprávy „Financování bez-
pečnostní agentury Jin long‘‘ doporučila ZM
schválit financování nočních hlídek na území
Města Slavkova u Brna ve výši 91200 Kč z polož-
ky rezerva.  

8. RM po projednání této zprávy „Návrh rozpo-
čtového opatření č. 2/2004 – soubor RO‘‘ doporu-
čila ZM schválit úpravu rozpočtu v oblasti školství,
sociální dávky a informační centrum.

9. RM projednala a vzala na vědomí předložený
„Návrh koncepce efektivního využití Historického
muzea ve Slavkově u Brna“ a souhlasila se základ-
ními tezemi uvedené zprávy. 

10. RM po projednání návrhu koncepce placené-
ho parkování na Palackého náměstí:

- vzala obsah uvedené zprávy na vědomí.
- navrhla ZM zařadit do návrhu rozpočtu města

na rok 2005 částku ve výši 640000 Kč na instalaci
parkovacích automatů na Palackého náměstí. 

- uložila MěÚ připravit návrh právních předpisů
města o stání silničních motorových vozidel na vy-
mezených místních komunikacích podle zásad
uvedených v této zprávě a podle změn rady města.

11. RM uložila komisi RM pro regeneraci MPZ

projednat zařazení opravy – rekonstrukce hřbitovní
zdi do rozpočtu na rok 2005.

12. RM uložila řediteli TSMS zahájit jednání
o zajištění provozování veřejných WC s potenciál-
ními subjekty s nabídkou možnosti poskytnutí přís-
pěvku z rozpočtu města novému provozovateli ve
výši 100000 Kč za 1 rok.

13. RM doporučila ZM schválit uzavření předlo-
žené Dohody o spolupráci při plnění úkolů k za-
bezpečení požární ochrany s obcí Holubice a sou-
časně uložila MěÚ zaslat neprodleně návrh
Dohody o spolupráci zastupitelstvu obce Holubice.

14. RM schválila uzavření Smlouvy o poskyto-
vání telekomunikačních služeb přístupu na celo-
světovou síť Internet s obchodní společností VIVO
CONNECTION, spol. s r.o., Ždánice na připojení
mikrovlnným spojem do sítě připojené k Internetu
ze dne 16. 7. 2002 mezi městem a INFOS Art, s.r.o.

15. RM po projednání žádosti o pronájem ordi-
nace vyslovila souhlas s pronájmem nebytových
prostor o výměře 18,48 m2 v objektu polikliniky
v budově Malinovského 551 MUDr. Jiřímu
Zemánkovi pro účely provozování neurologické
ambulance ve dnech úterý, středa a pátek.  RM sou-
časně uložila odboru BTH zajistit vypracování
a uzavření příslušné nájemní smlouvy na nebytové
prostory o výměře 18,48 m2.  

16. RM po projednání zprávy o změnách doho-
dy  placení příspěvku na úhradu neinvestičních ná-
kladů za žáky navštěvující základní a speciální ško-
ly ve Slavkově u Brna souhlasila s ukončením
dohody se 6 obcemi a s uzavřením dodatku č. 1 s 15
obcemi.

17. RM nedoporučila ZM dát souhlas k prodeji
pozemku parc. č. dle PK 2021 orná půda o výměře
7614 m2 v lokalitě Pod Vážanskou  v k.ú. Slavkov
u Brna.

18. RM vydala „Nařízení Města Slavkov
u Brna“, kterým vyhlašuje záměr zadat zpracování
lesních hospodářských osnov na období 2006-
2015 v zařizovacím obvodu „Slavkov u Brna“.

19. RM po projednání žádosti Speciálních škol
souhlasila s převodem movitého majetku v celkové
ceně 25250 Kč do účetní evidence Města Slavkova
u Brna.

20. RM po oznámení ZUŠ o napojení fondů této
příspěvkové organizace k úhradě obnovy fasády
vzala po dřívějším odsouhlasení záměru tento fakt
na vědomí.

21. RM po projednání informativní zprávy před-
ložené Historickým muzeem vzala na vědomí po-
skytnutí sponzorského daru ve výši 70000 Kč ob-
chodní společností Teepak, s.r.o. této příspěvkové
organizaci na částečnou úhradu nákladů souvisejí-
cích se zřízením nové expozice.

22. RM odsouhlasila ukončení smlouvy o nájmu
nebytových prostor v domě Husova 63, která byla
uzavřena s panem Zdeňkem Bakičem a ukládá od-
boru BTH zajistit  doručení výpovědi v termínu do
31. 5. 2004. 

23. RM schválila uzavření smlouvy na dodávku

zásahového vozidla CAS pro SDH Slavkov u Brna
s vybraným uchazečem – Strojírna Potůček s.r.o.
IČ 48169943 se sídlem Tovární 123, 538 21
Slatiňany s alternativou b) s výkonnějším motorem
v předloženém znění.

24. RM schválila vybraného dodavatele stavby
„Oprava fasády jižní rampy zámku Slavkov
u Brna“ a odsouhlasila uzavření příslušné smlouvy
o dílo s firmou Rekonstruktiva spol. s r.o.,
Hodonín.

25. Dále v rámci různého:
- starosta města Mgr. Petr Kostík informoval

o jednání ohledně systému KORDIS.
- starosta města Mgr. Petr Kostík informoval

o průběhu rekonstrukce na ulici Husova.
- RM odsouhlasila užívání znaku Města

Slavkova u Brna pro Vojenskou akademii ve
Vyškově.

- RM schválila návrh řešení přechodu ze
Svojsíkova parku přes ulici Tyršovu do ulice
Čelakovského.

- RM doporučila zástupcům města prosazovat
zachování laboratoře ve městě dle instrukcí RM.

- RM byla informována o nabídce České pošty
na zhotovení vlastních městských poštovních zná-
mek.

Výstavy na zámku
Od 3. červena 2004 je v galerii O. K. otevře-

na výstava Malé radosti pro všední den.
Vystaveny jsou originální stříbrné šperky z dílny
Michaely Krškové a malované hedvábí Hany
Krškové. Výstava potrvá do 1. 8. 2004 a jistě si
každý vybere zajímavý šperk nebo malovaný
hedvábný šátek. Těšíme se na vaši návštěvu.

•
Teepak s.r.o. Slavkov u Brna Česká republika

ve spolupráci s Teepak NV Lommel Belgie
a Teepak BV Delfzijl Nizozemí vás a vaše přáte-
le srdečně zvou na výstavu velmi zajímavého
mezinárodního uměleckého projektu pod ná-
zvem Brénine „Knižní díly“.

O uměleckém projektu belgické umělkyně
Brénine jsme již psali podrobně v minulém čís-
le zpravodaje. Tato výstava potrvá do konce
září 2004.

•
V galerii Austerlitz je od 24. června 2004

probíhá výstava Milča Eremiášová: Moderní
krajka. Paličkovaná krajka patří k výtvarným
oborům, které v pravidelných cyklech můžete
shlédnout v prostorách některé ze zámeckých
galerií. Tentokrát jsou vystavena zajímavá pro-
storová díla velmi známé a ve světě uznávané
krajkářky Milči Eremiášové. Výstava se koná
jako součást mezinárodního krajkářského kon-
gresu OIDFA, který se bude konat v Praze ve
dnech 16. až 18. 7. a bude otevřena do 8. srpna
2004 denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin
(s polední přestávkou).

Helena Hrabálková, Historické muzeum

Roz‰ífiení provozní doby sbûrného dvora
Městský úřad Slavkov u Brna odbor život-

ního prostředí a společnost RESPONO a.s.
upozorňuje občany, že od 1. 7. 2004 bude pro-
vozní doba na sběrném dvoře ve Slavkově
u Brna rozšířena o dalších pět hodin v pondě-
lí. Nová provozní doba je tedy následující:

Pondělí 13.00 – 18.00
Středa 13.00 – 18.00
Sobota 8.00 – 12.00

Ing. Janeba, odbor ŽP
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31. schÛze RM – 7. 6. 2004
1. RM schválila uzavření dodatku ke smlouvě o vý-

půjčce ze dne 11. 12. 2002 s Československou kon-
gregací Chudých školských sester naší Paní na neby-
tové prostory MŠ Zvídálek, Malinovského 280,
kterým se upraví povinnost města zajišťovat provoz
kotelny od 1. 7. 2004. RM současně schválila ukonče-
ní nájemní smlouvy ze dne 11. 12. 2002
s Československou kongregací Chudých školských
sester naší Paní na nebytové prostory Speciálních škol
Slavkov u Brna, Malinovského 280 ke dni 1. 7. 2004.
RM vzala na vědomí informaci o možnostech dořeše-
ní podílu na rekonstrukci kotelny Malinovského 280
a uložila funkcionářům města jednat s kongregací
o způsobu vypořádání podílu města na této rekon-
strukci s tím, že doporučuje ZM schválit převod tech-
nického zhodnocení do vlastnictví kongregace.

2. RM uložila MěÚ připravit na nejbližší zasedání
ZM souhrnnou zprávu o záměru zřídit městskou poli-
cii se zapracovaným harmonogramem k tomu nutných
kroků a současně doporučila ZM schválit záměr zřídit
městskou policii.

3. RM schválila nařízení Města Slavkov u Brna
o zpoplatnění stání na Palackého náměstí ve Slavkově
u Brna v předloženém znění.

4. RM po projednání zprávy „Bezpečnostní kame-
rový systém ve městě“ vzala její obsah na vědomí
a odsouhlasila pokračovat v přípravě zajištění bezpeč-
nostního kamerového systému až po zřízení městské
policie. 

5. RM po projednání zprávy „Dětská pískoviště
z pohledu změny hygienických předpisů“ vzala obsah
její  na vědomí a uložila odboru IR připravit návrh
technického řešení zabraňujícího přístupu drobného
zvířectva na pískoviště včetně finančního krytí.

6. RM uložila TSMS a odboru IR využívat materi-
ál při realizaci oprav a rekonstrukcí místních komuni-
kací. RM současně uložila TSMS a odboru IR předlo-
žit návrh odprodeje nepotřebného materiálu.

7. RM po projednání zprávy „Rekonstrukce měst-
ského koupaliště“ vzala její obsah na vědomí a dopo-
ručila ZM :

a) schválit zadání a zpracování projektové doku-
mentace „Rekonstrukce městského koupaliště“ v roz-
sahu studie Doc. Novotného včetně sportovní části
areálu.

b) odsouhlasit uzavření smlouvy o dílo na rekon-
strukci části pochůzné terasy v rozsahu do 2 mil. Kč
bez DPH s termínem realizace v roce 2004.

c) uložit RM navrhnout zapracování finančních
prostředků na pokračování rekonstrukce v rozsahu
zpracované dokumentace do návrhu rozpočtu na rok
2005 a uložit RM zajistit financování rekonstrukce
koupaliště v roce 2004. 

8. RM po projednání zpráva o činnosti Sboru pro
občanské záležitosti za rok 2003 vzala její obsah na
vědomí.

9. RM po projednání návrhu na ustanovení výběro-
vé komise a firem pro osazení termoregulačních hla-
vic a zpracování energetického auditu:

a) schválila okruh firem, které budou vyzvány k po-
dání nabídek na akci osazení termoregulačních venti-
lů v budovách MŠ Koláčkovo, ZŠ Tyršova, Hasičský
záchranný sbor, TSMS a jmenovala  členy příslušných
komisí pro výběr dodavatele díla.   

b) schválila uzavření Smlouvy na podrobný energe-
tický audit a energetický průkaz ZŠ Komenského s fir-
mou FINERG plus s.r.o., Brno. 

c) schválila realizovat záměr výměny topného
systému v budovách MěÚ Palackého nám. 64, 65. 

d) doporučila ZM schválit pro rok 2004 záměr fi-
nancování jedné větve rekonstrukce topného systému
a osazení TRV v budovách na Palackého náměstí č.p.
64, 65 a financování osazení termohlavic v budovách
MŠ Koláčkovo nám., ZŠ Tyršova, Hasičský záchran-
ný sbor, TSMS a energetického auditu u ZŠ
Komenského nám., formou vnitřní půjčky z prostřed-
ků podnikatelské činnosti města, maximálně do výše
750000 Kč.

e) doporučila ZM schválit pro rok 2005 záměr fi-
nancování zbývajících dvou větví rekonstrukce topné-

ho systému a osazení TRV v budovách na Palackého
náměstí č.p. 64, 65.

10. RM po projednání zprávy „Kanalizační přípoj-
ky ul. Husova – informace o způsobu úhrady“ vzala
její obsah na vědomí a uložila odboru IR předložit ak-
tualizovaný materiál k jednání ZM.

11. RM doporučila ZM dát souhlas k nabytí po-
zemku parc. č. dle PK 1039 o výměře 35266 m2 v k.ú.
Slavkov u Brna  formou bezúplatného převodu z ma-
jetku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových, Praha, územní pracoviště Brno, odbor od-
loučené pracoviště Vyškov do vlastnictví Města
Slavkov u Brna.

12. RM doporučila ZM dát souhlas k nabytí po-
zemku parc.č. 3790 ostatní plocha o výměře 4192 m2

v k.ú. Slavkov u Brna z majetku Jihomoravského kra-
je, Brno do vlastnictví Města Slavkov u Brna.

13. RM doporučila ZM dát souhlas k bezúplatnému
převodu  pozemku parc.č. 3773/2 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 1107 m2 v k.ú. Slavkov
u Brna z majetku Města Slavkov u Brna do vlastnictví
Jihomoravského kraje, Brno. 

14. RM doporučila ZM města dát souhlas k nabytí
pozemků  parc.č.1373/1 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 616 m2 parc. č.1373/4 ostatní plocha o vý-
měře 19 m2 a parc. č.1373/5 ostatní plocha o výměře
21 m2 vše v k.ú. Slavkov u Brna formou bezúplatného
převodu z vlastnictví  Jihomoravského kraje, Brno do
vlastnictví Města Slavkov u Brna.

15. RM doporučila ZM dát souhlas k výkupu po-
zemků  parc.č.2738/2 ostatní plocha o výměře 2524
m2, parc. č. 2738/3 ostatní plocha o výměře 1794 m2

a parc. č. 2738/6 ostatní plocha o výměře 61 m2 – cel-
kem 4379 m2 od Státního statku Velké Pavlovice – v li-
kvidaci, Velké Pavlovice za cenu 7 Kč/m2, tj. 30653
Kč; splatnost kupní ceny před podpisem smlouvy.
Náklady spojené s převodem (500 Kč kolek za podání
návrhu na vklad do KN) uhradí město. Na úhradu kup-
ní ceny budou použity prostředky z položky č.76 roz-
počtu města – výkupy pozemků.

16. RM doporučila ZM dát souhlas k nabytí po-
zemků p. č. 635, 2929/1, 2929/9, 3061/2 a 3189/4
v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví Pozemkového fon-
du ČR, územní pracoviště Brno do majetku Města
Slavkov u Brna bezúplatnou formou.

17. RM vyslovila souhlas se zrušením převodu práv
a povinností k bytu č. 3 na ulici Litavská 1490, Slavkov
u Brna, z pana Pavla Šolce na paní Irenu Volfovou.  

18. RM vyslovila souhlas s prodloužením nájemní
smlouvy na byt č. 3, Zlatá Hora 1229, Slavkov u Brna,
s panem Petrem Davidem ze Slavkova u Brna na dobu
určitou po dobu výkonu služby příslušníka Policie ČR
OŘ Vyškov v rámci působnosti u obvodního oddělení
ve Slavkově u Brna a zároveň uložila odboru BTH za-
jistit uzavření nájemní smlouvy s účinností od 1. 7.
2004.  

19. RM přidělila byt č. 12 na sídlišti Zlatá Hora
1227 paní Jůlii Pintyeové ze Slavkova u Brna.
Smlouva bude uzavřena s platností od 1.7.2004 na
dobu určitou v délce 1 rok, tj. do 30. 6. 2005.

20. RM schválila v rámci organizační struktury
MěÚ zrušení místa uklízečky s platností od 1.6.2004
a tím snižuje celkový počet zaměstnanců města zařa-
zených v rámci MěÚ o jedno. RM odsouhlasila uza-
vření smlouvy na úklid částí budov radnice na
Palackého nám. 64, 65 s firmou Artena spol. s r.o.,
Slavkov u Brna.

21. RM po projednání zprávy „Návrh rozpočtového
opatření č. 3/2004 – soubor RO“ vzala její obsah na
vědomí a doporučila ZM schválit úpravu schváleného
rozpočtu města pro rok 2004 v oblasti dotací, úvěrů,
školství.

22. RM vzala na vědomí informaci o Poradně pro
rodinu, manželství a mezilidské vztahy a doporučila
vedení města, aby bylo uskutečněno jednání mezi zá-
stupci měst Vyškov, Bučovice a Slavkova u Brna o za-
jišťování rodinného poradenství a o úhradě nákladů za
poskytované služby.

23. RM schválila program VII. řádného zasedání
Zastupitelstva města ve Slavkově u Brna.

24. RM schválila uzavření smlouvy o dílo na zpra-
cování projektové dokumentace akce „Přeložka silni-
ce II/416 Slavkov–Křenovice I. etapa“ v rozsahu pro-
jektu pro stavební povolení a pro zadání stavby
s firmou Dopravoprojekt Brno a.s., Brno. RM součas-
ně doporučila ZM schválit realizaci a předložení pro-
jektu „Přístupová komunikace do průmyslové zóny
Jihozápad – Slavkov u Brna“ do národního programu
Phare 2003. RM doporučila ZM zavázat se ke spolufi-
nancování projektu a krytí nákladů na jeho realizaci ve
výši 11369388 Kč. RM doporučila ZM uložit zajiště-
ní spolufinancování z prostředků města v letech 2005
a 2006 nutných na realizaci projektu.

25. RM odsouhlasila rozšíření provozní doby sběr-
ného dvora a uložila odboru ŽP o této skutečnosti in-
formovat občany ve Slavkovském zpravodaji.

26. RM schválila uvolnění částky 10000 Kč z roz-
počtu města (položka 93 – Propagace města), jako
příspěvek na vydání Ročenky 2003 v rámci Projektu
Austerlitz, o.p.s. 

27. RM po projednání zprávy „Použití rezervního
fondu – nákup automobilu“ vzala její obsah na vědo-
mí a schválila :

a) použití rezervního fondu Historického muzea
k nákupu automobilu Škoda Fabia ve výši 191399 Kč
v roce 2004.

b) ukládá ředitelce Historického muzea Mgr. Janě
Omar podepsat leasingovou smlouvu s ČP Leasing,
a.s. na zakoupení nového automobilu Škoda Fabia
v celkové hodnotě 355000 Kč.

28. RM odsouhlasila uzavření smlouvy o dílo:
a) Akce: Slavkov u Brna – I. etapa – příprava budo-

vání kongresového centra – odvlhčení a odvodnění
prostor předzámčí a východní části nádvoří zámku
Slavkov u Brna, s firmou REISTAV, s.r.o., Slavkov
u Brna.

b) Akce: Stavební úpravy zámku Slavkov u Brna –
rekonstrukce střechy a krovu, s firmou Pozemní stavi-
telství Zlín, a.s., Zlín.

Ve smlouvě o dílo bude doplněna klauzule: „Dílo
bude možné etapizovat v návaznosti na tok poskytova-
ných státních dotačních prostředků“. Skutečný objem
díla v letošním roce bude odvislý od výše poskytnuté
státní dotace a bude činit maximálně 2,01násobek této
dotace. 

29. RM schválila použití znaku města pro České
aerolinie. Rada města Slavkov u Brna souhlasí s uži-
tím názvu města Slavkov u Brna a znaku města pro
označení letadla ATR v souvislosti s jeho s křestem
dne 18. 6. 2004.

30. RM doporučila ZM přijmout navrženou obecně
závaznou vyhlášku o zabezpečení některých místních
záležitostí veřejného pořádku.

Známky na popelnice – II. pololetí
Technické služby budou prodávat znám-

ky na II. pololetí od 21. 6. do 28. 7. v obvy-
klých dnech v pondělí a středu od 8 do
11.30 hod. a od 12.30 do 16.30 hod. Ceny
zůstávají stejné, tzn.:
Svoz „A“ – týdenní 720,– Kč
Svoz „C“ – čtrnáctidenní 550,– Kč
Svoz „M“ – měsíční (1 svoz) 82,– Kč
Pytle 80,– Kč

Platby danû z nemovitostí na rok 2004
Finanční úřad ve Slavkově u Brna upozorňu-

je poplatníky daně z nemovitostí na rok 2004,
zejména občany Slavkova u Brna, že tato daň
byla splatná do 31. května 2004. Poplatníkům,
kteří ji dosud nezaplatili, plyne od 1. 6. 2004
penále. Tak jako v předchozích letech je možné
daň zaplatit bankovním příkazem, v hotovosti
na pokladně fin. úřadu (v úřední dny – pondělí,
středa od 8.00 do 15.30 hod.) nebo poštovní po-
ukázkou, která je od začátku května k dispozici
na podatelně finančního úřadu. (fú)
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V roce 1996 byla provedena revitalizace pod-
statné části  Palackého náměstí ve Slavkově
u Brna. Zbývá dokončit severní část náměstí od
restaurace Bonaparte směrem k zámku. Na zá-
kladě projektu zpracovaném Projektovým a vý-
vojovým ústavem Brno byla vypsána veřejná
soutěž, jejímž vítězem se stala firma SILNICE
Brno s.r.o. V červnu letošního roku  byly práce
na tomto dokončení zahájeny.

Dořešení prostoru náměstí je součástí celko-
vého úsilí připravit zámek i jeho okolí na důstoj-
ný průběh oslav dvoustého výročí „Bitvy tří císa-
řů u Slavkova“ v příštím roce. V současné době
se dokončuje oprava fasády předzámčí, probíha-
jí práce i na rekonstrukci jižní přístupové rampy
zámku. Dalším důvodem pro dořešení této části
náměstí je úprava prostoru před rekonstruova-
ným objektem společenského domu včetně vyře-
šení bezbariérového vstupu do objektu, který do-
posud chybí. Nový vstup do objektu bude řešen
přes prostor vestibulu u bývalé šatny. 

V rámci úprav náměstí  bude odstraněna i část
stávajících kamenných zídek, které zde, v rozpo-

ru s historickou stopou, vznikly v padesátých lé-
tech minulého století. 

Povrch v této části bude dlážděný ze žulových
kostek a mozaiky. Výškové vyrovnání bude pro-
vedeno kamennými stupni, navazujícími na stá-
vající schodiště od objektu radnice. 

Probíhající práce poněkud komplikuje skuteč-
nost, že v prostoru úprav  je řada silnoproudých
i slaboproudých kabelů, které jsou velmi mělce
uloženy a je tedy nezbytné je překládat do beto-
nových žlabů. Plánovaný termín dokončení prací
je září 2004. V souvislosti s dokončením úprav
této části náměstí dojde v návaznosti na požada-
vek Dopravního inspektorátu PČR  Vyškov ke
zjednosměrnění dopravy směrem od kostela do
ulice Fügnerova. Dočasně bylo, v souvislosti
s těmito stavebními pracemi, nezbytné přesunout
hlavní vstup do zámku a zámeckého parku smě-
rem ze severní brány, kde bylo provedeno provi-
zorní zpevnění příjezdové komunikace. Toto
opatření bude trvat jen po nezbytně nutnou dobu
a věříme, že návštěvníci zámku tuto potřebu po-
chopí. odbor IR MěÚ Slavkov u Brna 

V˘stavba
mûsta

Zprávy ze Z· Tyr‰ova
Přijímací pohovory na střední školy

V letošním roce odchází z naší školy celkem
65 žáků. Z tohoto počtu se jich patnáct (23%) do-
stalo na gymnázia, třicet šest (55%) na odborné
školy ukončené maturitou a zbývající počet na-
stoupí do učebních oborů. Celkově tedy, včetně
gymnazistů, zahájí od září studium na středních
školách 78% našich žáků. Přejeme jim hodně sil
a vytrvalosti v dalším studiu. vedení školy

Turnaj v Blažovicích
Dne 13. června se konal II. ročník volejbalové-

ho turnaje v Blažovicích. Nesmělo zde chybět ani
naše družstvo žákyň. Dostavilo se celkem sedm
týmů, mezi nimiž byla i děvčata z Brna. Družstva
byla rozřazena do dvou skupin, ze kterých po-
stoupilo první a druhé. Ve finálových zápasech se
žákyně ZŠ Tyršova, vedené panem Florianem,
paní Novákovou a paní Půčkovou, umístily na
prvním místě. Na 2. bylo družstvo Blažovic a 3.
místo obsadily Pozořice. První tři družstva získa-
la poháry a ten náš je umístěn v ředitelně ZŠ
Tyršova. Jana Vítková a Denisa Krejčí

Den otevřených dveří, který v sobotu 5. června
uspořádali učitelé a žáci ZŠ Tyršova, navštívilo
značné množství lidí. Neodradila je ani nepřízeň
počasí. Letos byl pojatý jako celoškolní projekt
s názvem S Tyršovkou v EU. Žáci z každé třídy
měli za cíl získat co nejvíce informací o státu, kte-
rý si vylosovali. Projekt měl dvě části. V té první
bylo úkolem uspořádat výstavu a v té druhé pre-
zentovat daný stát vystoupením na jevišti. Všichni
se snažili ze všech sil. Snášeli nápady, diskutovali
o nich, přijímali je a zase zavrhovali. Internet,
mapy, odborná literatura včetně kuchařských knih,
to vše posloužilo jako studnice podnětů. V pátek 4.
června dostali všechny třídy pod vedením svých
učitelů celé dopoledne na přípravu. Abychom děti
více motivovali byla vyhlášena soutěž o nejlepší
projekt. A pak už přišel 5. červen. Ve vyzdobených
učebnách byli připravení průvodci, kteří podávali
zasvěcený výklad o daném státu. V řadě tříd bylo
možné ochutnat národní jídla. V 9.30 h sezvali řeč-
tí bohové pod vedením samotného Dia návštěvníky
do tělocvičny, kde probíhala druhá část. Úvodní
vystoupení patřilo žákům první a druhé třídy, kteří
si připravili Českou republiku. Poté již následovali
jednotlivé třídy. Z Velké Británie přijeli The Beatles
(3. třída), ze Slovenska nás pozdravili národními
tanci (4. třída), z řeckého Olympu k nám promluvi-
li bohové (5. třída), ze Švédska se předvedli spor-

tovci a skupina ABBA (6.A), Belgičané rozhodili
mezi účastníky pomeranče a květiny (6.B). Irové
nás seznámili se svými keltskými předky (7.A)
a slunnou Itálií nás provázel samotný Caesar.
Dokonce jsme dostali možnost slyšet italštinu
(7.B). Všem dobře známé lekce „Alles gute“ se
nám dostalo z Německa (8.A) a Francie nás sezná-
mila se svými významnými osobnostmi. Závě-
rečný kankán sklidil velký potlesk (8.B). S tím,
proč všechny děti mají povinnou školní docházku
a jaký je komisař Rex, nás seznámili Rakušané
(9.A) a lotyšskou pohádku v ruštině (lotyšský pře-
pis se nepodařilo sehnat ani na velvyslanectví
Lotyšska) si připravila 9.B. Závěr patřil býčím zá-
pasům, větrným mlýnům a flamengu. Španělsko si
připravili žáci 9.C.

Všichni přítomní dostali možnost hodnotit práci
jednotlivých tříd. Nejvíce hlasů získal projekt s ná-
zvem Česká republika žáků první a druhé třídy.
Vítězům předal veliký dort starosta města Mgr. Petr
Kostík. Myslím, že projekt splnil svůj účel a že
mnozí žáci dnes vědí o řadě států EU více, než kdy-
by se to samé museli učit pouze z učebnic. A další
projekt se již připravuje. Jaký? Nechte se překvapit.
Učitelům a jejich žákům patří poděkování za práci,
kterou odvedli v tak náročném období, jakým je
bezesporu blížící se konec školního roku.

Vladimír Soukop, ředitel školy

Dé‰È nevadil

Vítězové ze ZŠ Tyršova s dortem. Foto: archiv ZŠ

V˘sledky pfiijímacího fiízení 
Přijímacího řízení se letos v ZŠ

Komenského účastnilo 85 žáků z 8. a 9. tříd. Na
gymnázia se přihlásilo 9 žáků,všichni byli přija-
ti, jen 2 žáci změnili veřejné G za soukromé.

Na obor OA se původně hlásilo 5 zájemců,
nastoupí 6. O průmyslové školy hlavně v Brně
(elektro, stavební, textilní, chemické) mělo zá-
jem 21 žáků, dostalo se 15. Všechna děvčata
(17), která projevila zájem o zdravotní školy, bu-
dou vybrané obory studovat. SOŠ budou navště-
vovat 2 žáci ze 3.

Integrované školy (ISŠ) – obory s maturitou
přijaly 5 žáků. Další SOU s maturitou 7 žáků.

Celkem bude studovat 55 žáků – 64,71 %.
Učební obory bude navštěvovat na SOU 11 a na
ISŠ 19 žáků. Celkem 30 žáků – 35,29 %. Z 8.tříd
byli přijati 4 žáci na nematuritní obory ISŠ.

Mgr .Alena Pikolová
poradce pro volbu povolání

Palackého námûstí bude dokonãeno
„KomeÀák” se baví skvûle

Konec školního roku pro mnohé děti znamená
zkoušení a známkování. Ale je potřeba se i bavit.
Proto se ve středu 9. června sešli rodiče a žáci
naší školy na zábavném odpoledni pod názvem
„Komeňák se baví skvěle“. Žáci předvedli, co se
za celý rok naučili v zájmových kroužcích na
škole. Vystoupil pěvecký sbor, malé gymnastky,
tanečníci country, skupina Glitter Stars a „Třeťá-
ci“, žáci třetí třídy, kterým vystoupení sestavila
spolužačka Tereza Olšanská. Návštěvníci měli
možnost prohlédnout si výstavku výtvarných pra-
cí i výstavku keramických výrobků. Hostům i dě-
tem se vystoupení líbilo, o čemž svědčí celková
atmosféra i potlesk doprovázející vystoupení.

Mgr. Hana Stárková
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Telefonní číslo Jméno – lékař, subjekt Specializace

544 423 441 MUDr. RNDr. Dočekalová Interní a cévní ambulance
544 423 442 MUDr. Špatná Praktický obvodní lékař
544 423 443 MUDr. Pospíšil Chirurgie
544 423 443 MUDr. Rozkydal Ortopedie
544 423 444 MUDr. Kleinová Oční ambulance
544 423 445 MUDr. Zemanová Praktický obvodní lékař
544 227 536 MUDr. Zemanová Praktický obvodní lékař
544 423 446 MUDr. Kovaříková Praktický obvodní lékař
544 423 447 MUDr. Klíčová Gynekologická ambulance
544 423 448 MUDr. Fajmon Psychiatrie
544 423 448 MUDr. Šmérek Neurologická ambulance
544 423 449 MUDr. Hanák Neurologická ambulance
544 423 450 MUDr. Molčíková Zubní ordinace
544 221 605 MUDr. Flodrová Praktický lékař pro děti a dorost
544 221 799 MUDr. Kubínová Interní ambulance
603 210 757 MUDr. Honzátková Diabetologická ambulance
544 220 419 MUDr. Fuchsová-Olšanská Gynekologická ambulance
544 220 567 MUDr. Kojetínská Zubní ambulance
544 220 413 MUDr. Čechová Zubní ambulance
544 220 647 MUDr. Mazlová Zubní ambulance
544 220 748 MUDr. Ševčíková Zubní ambulance
544 423 452 MUDr. Tuč Urologická ambulance
603 260 122 MUDr. Hochman Revmatologická ambulance
544 220 561 MUDr. Baránková Praktický lékař pro děti a dorost
544 227 004 MUDr. Kavalová Praktický obvodní lékař
544 221 885 MUDr. Hartl Praktický obvodní lékař
544 220 409 MUDr. Vaďurová Kožní ambulance
544 220 409 MUDr. Vaďura Plicní ambulance
544 423 459 MUDr. Šilerová Praktický lékař pro děti a dorost
732 700 881 Mgr. Zajíčková Logopedická ambulance
544 423 460 Mgr. Finkesová Logopedická ambulance
544 220 415 Alena Pospíšilová Zubní laboratoř
544 220 407 Rentgen
544 221 531 Lékárna Slavkov
544 221 973 Biochemická laboratoř
544 423 451 Agentura zdr. domácí péče
544 423 453 Pokoj řidičů rychlé pomoci
544 423 454 Pokoj lékaře pohotovosti
544 423 455 Dopravní zdr. služba – sanitky
544 220 568 Dopravní zdr. služba – sanitky
544 221 946 Marie Miškolczyová Svaz diabetiků
544 220 016 Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance
544 423 457 Jiří Sedláček Eyes optik
544 423 462 JUDr. Hávová – EFEKTA Prodejna textilu
544 220 860 Hana Mazlová Kosmetika
544 227 030 Světlana Ivanová Pedikúra-manikúra
544 227 779, 608 626 149 Helena Rolková Kosmetika
737 669 173 Andrea Svobodová Masérské služby

Telefonní ãísla na poliklinice ve Slavkovû u Brna
Opětovně uveřejňujeme informaci o telefonních číslech na poliklinice ve Slavkově u Brna.

Zhodnocení ‰kolního roku ve ‰kolní druÏinû
Po celý školní rok probíhaly v SD soutěže, zamě-

řené na rozvoj myšlení, paměti, rychlosti a obratnos-
ti, výtvarného cítění, praktických zručností, hudeb-
ních znalostí, zpěvu a další jiné.

Ve II. oddělení se nejlépe umístila T. Žižlavská –
převážně za činnosti výtvarné, na druhém místě je J.
Strachoň – za šikovnost v testech a rozumové výcho-
vě, třetí místo obsadil R. Hráček za rychlost a obrat-
nost.

A jak byli šikovní naši prvňáčci? Nejvíce pochval
v deníčku měla N. Sležková, M. Červinka a P.
Slezáková. Ze starších dětí se nejlépe dařilo B.
Bohatové.

V tomto roce se dařilo rozvíjet i dramatickou vý-
chovu díky žákyni 4. třídy M. Neužilové, která byla
iniciátorkou nácviku pohádek.

Těší nás, že se dětem v ŠD líbí, a přejeme jim i je-
jich rodičům pěkné prožití prázdnin.

Vychovatelky ŠD ZŠ Komenského

Skvûlé v˘sledky v Poháru rozhlasu 2004
pro Z· Komenského

Letošní závody v atletice se naší škole náram-
ně vydařily. Zhodnotila se kvalitní příprava z ho-
din tělesné výchovy, vedená Mgr. Petrem
Žižlavským a Mgr. Martinem Bauerem. Stali
jsme se přeborníky okresu v obou chlapeckých
kategoriích. Tímto výsledkem jsme se kvalifiko-
vali do krajského finále, které se konalo 7. 6.
v Brně. Zde hoši podali opět kvalitní výkony
a odvezli si i některá medailová umístění.

Nejlepší výsledky mladších žáku z okresního
kola (Vyškov): 1. místo Martin Jeřábek ve sko-
ku vysokém 159 cm. 1. místo Petr Lokaj ve sko-
ku dalekém 512 cm, 3. místo Michal Pazourek
ve skoku dalekém 488 cm. 3. místo Jan Jakubec
v běhu na 1000 m v čase 3:23,3, dvě 3. místa pro
Petra Lokaje a Michala pazourka v běhu na 60
m v čase 8,3 s.

Nejlepší výsledky starších žáků z okresního
kola (Vyškov): 1. místo Jiří Berný v běhu na
1500 m v čase 4:46,0, 1. místo Petr Kubíček ve
vrhu koulí 12,37 cm, 2. místo Pavel Koutný ve
vrhu koulí 11,74 cm, 3. místo David Pištělák ve
skoku vysokém 160 cm, 3. místo Michal Kunc
v běhu na 60 m v čase 7,7 s.

Nejlepší výsledky z Brna: 1. místo v mladších
žácích ve skoku vysokém Martin Jeřábek 155
cm, 3. místo Michal Pazourek na 60 m 7,8 s a ve
starších žácích 3. místo pro Petra Kubíčka za
12,76 cm ve vrhu koulí. Mgr. Petr Žižlavský

Vítěz ve skoku
vysokém
M. Jeřábek.
Foto: archiv
školy

Dětem se ve školní družině líbí. Foto: archiv ŠD



Concentus Moraviae
V červnu se ve Slavkově konaly dva kon-

certy Mezinárodního hudebního festivalu tři-
nácti měst Concentus Moraviae. 6. června zde
vystoupil Alexander Besa (viola) a Petra Besa
(klavír). V pondělí 14. června zaplněný sál po-
těšili Pavel Šporcl (housle) a Petr Jiříkovský
(klavír). (red.)
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Květen začal v DDM Májovou diskotékou,
kterou navštívilo asi 50 dětí. Další akce ná-
sledovaly – soutěž ve střelbě ze vzduchov-
ky, turnaj v ping-pongu, oblíbené malová-
ní na chodník pro mladší děti  a nesmíme
zapomenout na Cestu pohádkovým lesem,
kterou jsme připravili na sobotu 22. května. 

Začínala na konci ulice Jiráskovy a děti měly
v Oboře 14 stanovišť s pohádkovými bytostmi
– kouzelníkem, karkulkou, princeznou,
Koblížkem, vodníkem, čarodějnicí… kde mu-
sely splnit jejich začarované úkoly. Na střelnici
bylo připraveno malé občerstvení pro rodiče,
sladká odměna pro děti, táborák a hry. Sluníčko
se nakonec umoudřilo, a tak se nám ani dětem
nakonec nechtělo domů. 

V květnu jsme se společně se ZŠ Tyršova
a ZŠ Komenského zúčastnili atletické okresní
soutěže – Pohár rozhlasu. Také byla vyhodno-
cena výtvarná soutěž, kterou vyhlašovaly
Vodovody a kanalizace Vyškov s názvem
Příběh vody. Úspěchem je, že z celého okresu
se mezi oceněné dostaly i tři děti z výtvarných
kroužků DDM – Aneta Miková, Lukáš Dočekal
a Martina Zourková. Za odměnu byly pozvány

na exkurzi do čističky odpadních vod, na
Opatovickou přehradu a vše bylo ukončeno

slavnostním obědem s předáním cen.
V červnu  jsme uspořádali např. jízdu

zručnosti na kole, závěrečnou diskotéku
a rekreační pobyt pro rodiny s dětmi

v Chorvatsku. Všechny kroužky měly slav-
nostní ukončení. Zábavné odpoledne pro členy
basketbalových kroužků uspořádaly jejich tre-
nérky. Soutěžilo se mezi dospělými a dětmi
a bohaté občerstvení připravili rodiče mladých
sportovců. 

Pokud ještě nevíte co o prázdninách, připra-
vujeme kromě letního tábora i příměstský tábor
od 16.–20. 8. 2004, na který je nutné se přihlá-
sit nejpozději do pátku 2. 7. 2004 (možno i te-
lefonicky na číslo 544 221 708).

Pro ženy nabízíme aerobik s Ivou Majár-
kovou. Po dobu letních prázdnin na koupališti
vždy v neděli od 19 do 20 hod. 

Doufáme, že si vyberete a všem dětem i do-
spělým přejeme krásné prázdniny. Zároveň se
těšíme na září, kdy se rozběhne znovu provoz
zájmových kroužků, akcí pro děti, nebo kurzů
pro dospělé, atd. Kolektiv DDM Slavkov

Z pestré ãinnosti DDM Slavkov

Mezinárodní den dětí je vhodnou příležitostí
k uspořádání speciálního programu pro školní
a předškolní děti. Po zkušenostech z minulých
let jsme přepokládali velký zájem o Dětský den
v zámeckém parku a naše nabídka byla rozlo-
žena do 4 dnů – 31. května pro II. stupeň zá-
kladních škol, 1. června pro I. stupeň základ-
ních škol, 2. a 7. června pro mateřské školy.
Oslovili jsme základní a mateřské školy v blíz-
kém i vzdálenějším okolí a podle zájmu jsme

zvolili program. Ze II. stupně základních škol
projevila zájem pouze jedna brněnská škola,
neboť místní a okolní školy měly na tento ter-
mín v plánu sportovní soutěžení. Z I. stupně ZŠ
nabídky využily zejména venkovské školy
a žáčci odměnili potleskem velmi dobrá žong-
lérská vystoupení i rytířský turnaj. Rovněž
krátce nahlédli do muzejních depozitářů, pro-
hlédli si výstavu výtvarného oboru ZUŠ F.
France ve Slavkově u Brna a na památku si od-
nesli medaile s Napoleonem a dělem. Pro ma-
teřské školy bylo připravené pohádkové před-
stavení O princezně s dlouhým nosem
a rytířský turnaj, resp. Zpívající tetiny a šermíř-
ské vystoupení. Všechny děti si prohlédly vý-
stavu ZUŠ a před odchodem domů dostaly jako
upomínku na Dětský den ve Slavkově medaili.
Čtyř dětských dnů se zúčastnilo celkem 1206
spokojených dětí. Přestože letošní červnové
počasí bylo velmi nevyzpytatelné, dětem i po-
řadatelům se vydařilo. Všechny účastníky
Dětských dnů jsme vyzvali, aby své zážitky vý-
tvarně zpracovali a těšíme se, že z jejich prací
vytvoříme výstavku. 

Helena Hrabálková, Historické muzeum

V pondělí 31. května se sešli žáci
z obou slavkovských škola na stadio-
nu, aby na druhém sportovním dni
změřili své
síly. Atletika,

hec-olympiáda, kopaná
a volejbal byly disciplína-
mi, ze kterých měl vyjít
vítěz letošního ročníku.
V atletice se soutěžilo
v bězích na 60 m, 600 m,
800, 1000 m a 1500 m.
Vrcholem byla štafeta
4x400 m. Pět disciplín
hec-olympiády – závod na kolečkách, běh troj-

nož, přetahování lanem, běh po schodech a hod
nafukovacím balónem dalo vyniknout rekreač-
ním sportovcům. Závodníci bojovali seč jim

síly stačili. Žáci ZŠ
Komenského vyhráli v at-
letice, kopaná skončila re-
mízou a volejbal a hec-
olympiádu vyhráli žáci
ZŠ Tyršova. To nakonec
určilo i celkové pořadí.
Vítězem letošního roční-
ku se stala ZŠ Tyršova.
Pohár předaný starostou
města je odměnou žákům

za jejich výkony. vedení škol

·koly soutûÏily o Pohár starosty

Běžecké závody v průběhu sportovního dne zá-
kladních škol ve Slavkově. Foto: T. Kudlička

Prohlídky podzemí
Prázdniny začnou v zámku v neděli 4. čer-

vence 2004 večerními strašidelnými prohlíd-
kami podzemí Tajemství zámeckého sklepe-
ní. Bojíte se rádi? Přijďte se bát s námi.
Prohlídky začnou v 19 h a budou probíhat do
22 hodin. Rezervace na tel. čísle 544 221 685. 

Helena Hrabálková, Historické muzeum

Pavel Šporcl a Petr Jiříkovský při svém
slavkovském koncertu.

Dětské dny v zámeckém parku

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

Pfiedání pfiíspûvkÛ do 19. ãervence 2004

Absolventský koncert ZUŠ
Dne 26. května se uskutečnil v sále

ZUŠ Františka France ve Slavkově
koncert absolventů hudebního oddělení této ško-
ly. Početnému publiku se představilo celkem 19
žáků, z čehož bylo 15 absolventů hry na klavír,
trubku, bicí nástroje, klarinet, příčnou flétnu,
keyboard a zpěv. V rozsáhlém programu zazněla
díla světových autorů (W. A. Mozart, Fr.
Schubert, C. Debussy) a nechyběli ani autoři do-
mácí (B. Smetana, Ant. Dvořák, Zd. Fibich, B.
Krška). V jeho závěru ocenila ředitelka školy E.
Cupáková žáka Jakuba Janečka ze třídy
Miroslava Červinky, který po úspěšně vykona-
ných talentových zkouškách bude pokračovat ve
studiu na brněnské konzervatoři – obor trubka. 

S jednotlivými žáky se na pódiu loučili jejich
učitelé a i díky tomu se celý podvečer hudby ve
slavkovské „zušce“ nesl v přátelské atmosféře.

Antonín Vodička
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1. Elizabeth Bergová: Pokoj k pronajmutí –
Samantha má jedenáctiletého syna a její man-
žel David jí právě oznámil, že od ní odchází.
Sam zůstává s malým Travisem v domě, který
společně s Davidem zařídili, a vůbec si nedoká-
že představit, jak má dál žít, neboť do této chví-
le pro ni byla jediným smyslem života péče
o manžela, syna a domácnost. Nyní se všechno
od základu mění. 

2. Jaroslav Čejka: Lásky z internetu – v po-
řadí již dvacátá kniha známého českého spiso-
vatele, přináší pozoruhodné povídky o lidech,
jejichž milostný život ovlivnil internet.
Protagonisté těchto tragikomických lásek se
díky internetu seznamují, prožívají vzrušení
a žárlivost, a také se rozcházejí. 

3. Jonathan Kellerman: Ledové srdce – de-
tektiv z oddělení vražd Milo Sturgis pátrá se
svým přítelem, soudním psychologem Alexe
Delawarem po vrahovi z prestižní galerie, kde
byla v předvečer své první výstavy uškrcena
mladá umělkyně. 

4. Thornton Wilder: Devět měst – úsměvný
román o svérázném učiteli na volné noze, který
zasahuje do životů svých svěřenců a přitom si
ze všech sil hájí vlastní svobodu a nezávislost,
je psán s bezstarostnou lehkostí mladého svo-
bodomyslného muže, kterému nic lidského
není cizí. Hrdina románové mozaiky složené
z třinácti pikareskních příběhů obyvatel pří-
mořského letoviska Newportu v sobě ukrývá
množství autobiografických rysů svého tvůrce.

5. Tomáš Koutek: Městské brány v Čechách
(Historická zastavení) – představíme-li si stře-

dověké město, nebude v jeho siluetě chybět věž
kostela, vysoké štíty gotických domů a samo-
zřejmě opevnění. Nedílnou součástí fortifikač-
ních staveb byly i městské brány. Každá z bran
bývala ve své době jedinečná. Autor nás prove-
de více než osmi desítkami těch nejpozoruhod-
nějších bran do naší minulosti.

6. Angela Gair: Kurz kreslení krok za kro-
kem – je mnoho důvodů, proč se začít učit kres-
lit. Především proto, že je tato aktivita zdrojem
potěšení a uspokojení. Kreslení kultivuje naše
vnímání. Můžete se naučit používat různé pro-
středky a techniky kresby, experimentovat s vy-
bavením a materiálem.

7. Evžen Gogela: Hříchy nezletilých aneb
Důtka ředitele školy – formou zpovědi sedm-
náctiletého kluka se dozvídáme o dění na jed-
nom sportovním gymnáziu. Nechybí klukovské
recese ani zkarikované postavy vyučujících,
nejsou opomenuty erotické představy ani první
lásky. Je v nich notná dávka nadsázky a jsou
proloženy výroky různých osobností, jimiž vy-
pravěč Evžen dokresluje atmosféru jednotli-
vých epizod.

8. Mitchell Alan: Dětský atlas Stromy (Vše
o stromech – náměty pro pokusy) – stromy tu
nejsou jen k tomu, abychom na ně šplhali nebo
pod nimi odpočívali. Jsou důležitou součástí
fungování naší Země, protože pro nás vyrábějí
kyslík. Kromě informací o stromech zde získá-
te podněty k dalším činnostem a pokusům, kte-
ré můžete provádět i doma.

Mgr. Jiří Blažek
Městská knihovna ve Slavkově u Brna

Poklady nejen z depozitáfiÛ (20)
TECHNICKÉ ZAJÍMAVOSTI

Historické muzeum ve Slavkově u Brna má
ve svém bohatém sbírkovém fondu rovněž
technické zajímavosti. O sbírce psacích a šicích
strojů pojednávaly předchozí dva díly našeho
seriálu. Dnes se budeme zabývat spíše malý-
mi soubory nebo jednotlivými předměty.

Telefon je dnes již nejenom samozřej-
mostí, ale rovněž nezbytností. Jeho počát-
ky sahají až do druhé poloviny 19. století.
V roce 1861 sestrojil J. P. Reis mikrofon
a tím umožnil praktické používání telefo-
nu. Vynález telefonu je všeobecně připiso-
ván A. G. Bellovi (1876). Výkonný uhlový
mikrofon pak v roce 1878 sestrojil D. E.
Hughes. 

Ve sbírkách historického muzea se
nacházejí dva telefonní přístroje. První,
z první čtvrtiny 20. století,  z černě na-
třeného plechu, se závěsným  sluchátkem
a boční kličkou na zvonění.
Druhý – bakelitový telefon oblých
tvarů, je podstatně mladší. Jde o typ
z 60. let 20. století a muzeum jej zís-
kalo jako dar od slavkovské pošty. 

K dalším zajímavostem patří dva
mikroskopy. Oba sloužily jako školní
pomůcky. Mikroskop z přelomu 19.
a 20. století zn. Carl Zeiss Jena je
umístěn v přenosné dřevěné skříňce s dvířky.
Do roku 1989 byl používán jako školní pomůc-
ka v základní škole ve Slavkově. Druhý mikro-
skop je z 30. let 20. století, je však neúplný. 

O něco větší soubor tvoří pokladny a počí-
tačky. Z počátku 20. století pochází mohutná

pokladna ze stříbřitě lesklého plechu s plastic-
kou rostlinnou výzdobou. Byla součástí
Šimáčkova papírnictví, o němž pojednával 11.
díl našeho seriálu. Druhá pokladna zn. NATI-
ONAL ze 30.–40. let 20. století je subtilnější

a byla až do 70. let 20. století používána
v prodejně Elektro ve Slavkově u Brna.

Ještě předválečným výrobkem je po-
čítačka zn. Thales s velmi zajímavým
designem. Z 50. let 20. století pochá-

zí ruční počítačka MIRA, výrobek to-
várny počítačových strojů Hanychov-

Liberec. Obě počítačky do sbírek věnoval
Městský úřad ve Slavkově u Brna.

Americkým výrobkem z poloviny 20. sto-
letí je ruční počítačka zn. Burroughs.

Elektrické přístroje ze 70. let zastupuje
počítačka zn. Nisa. 

K zajímavým exponátům ze 30. let
20. století patří elektrické lékařské

horské slunce a stolní ventilátor zn.
Baťa, celokovový, s hliníkovými lopat-
kami a drátěným krytem.
A na závěr jedna zajímavost. Ve sbír-

kách historického muzea se nachází pří-
stroj, který by měl být spíše přiřazen
k mučicím nástrojům. Jde o zubní
vrtačku, jejíž pohon závisel na rych-
losti sešlapávání pedálu – tedy na

stejném principu jako u šlapacích šicích strojů.
Vrtačka se pův. nacházela v ordinaci slavkov-
ského zubního lékaře MUDr. Paseky. Z ordina-
ce tohoto lékaře pochází rovněž elektrická páj-
ka a ohřívač vody pro potřeby zubního
technika. PhDr. Vladimíra Zichová, HM

Zubní vrtačka na
šlapací pohon – ze
sbírek HM.

Nové knihy V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA�

Vlastní studna: v˘hoda i riziko
Mít vlastní studnu je výhoda: voda je vždy čer-

stvá a nemusí se za ni platit. Má to však své „ale“.
Odpovědnost za kvalitu vody
Používáte-li studnu jen k zásobování své do-

mácnosti, žádný předpis přímo neukládá, ne-
chat si dělat rozbory vody. Neudělá to za vás
ale nikdo jiný. Občas si nechat kontrolovat
kvalitu vody by měl každý majitel studny mi-
nimálně z důvodu odpovědnosti za své blízké,
kteří vodu používají.

Voda může vypadat i chutnat výborně a pře-
sto být závadná – člověk svými smysly pří-
tomnost mikroorganismů a většiny chemic-
kých látek nepozná. Voda může být
kontaminována škodlivými bakteriemi a viry,
které mohou být příčinou mnoha závažných
infekčních chorob, úplavicí počínaje a virovou
žloutenkou typu A konče.

Nejčastější příčinou chemické kontaminace
vody jsou u nás dusičnany. U malých dětí mo-
hou způsobit tzv. methemoglobiménii neboli
modrou nemoc kojenců. Vodu mohou znečistit
i stovky různých člověkem vyrobených a pou-
žívaných látek typu pesticidů, rozpouštědel,
tekutých paliv atd. podle činností provozova-
ných v blízkém i vzdáleném okolí studní.

Ochrana před znečištěním
Studny nemají kolem sebe žádné úředně sta-

novené ochranné pásmo, jako je tomu u vod-
ních zdrojů pro veřejné vodovody, a proto je ri-
ziko jejich ohrožení vysoké. Nejbližší okolí
studny 1–2 m, musí mít vodotěsnou dlažbu
nebo jinou úpravu povrchu, vyspádovanou
mimo studnu tak, aby dešťové vody a i voda
z pumpy mohly volně odtékat pryč. Do vzdá-
lenosti nejméně 10 m nemají přístup zvířata,
nemá se hnojit, skladovat hnůj, používat po-
střiky, naftu, olej chemické látky ani mýt auta.

Péče o studnu
Studna potřebuje pravidelnou údržbu

2–4x ročně. Je třeba zkontrolovat technické
zařízení studny a vodotěsnost krytu studny.
Jednou za čas je třeba studnu celou vyčerpat
a vyčistit, což je možné pouze u šachtových
studní. Ani sebehlubší studna nedává jistotu,
že voda bude stále nezávadná, a proto je pravi-
delná kontrola kvality vody nutností. O nezá-
vadnosti vody je třeba se přesvědčit i vždy,
když se objeví smyslově postižitelná změna
její kvality. Je-li znečištění trvalé, nutno se po-
radit, jaké řešení je z dlouhodobého hlediska
nejvhodnější a nejlevnější a zvažovat všechny
možné alternativy: úprava vody, kupování ba-
lené vody, vybudování nové studny nebo napo-
jení na veřejný vodovod.

Kde sehnat potřebné rady a informace:
Například u Krajské hygienické stanice

s pobočkou ve Vyškově (bývalá OHS), vodo-
hospodářské laboratoře VaK Vyškov, a.s., aj.
Státní zdravotní ústav v Praze vydal příručku
„Studna jako zdroj pitné vody“, kterou lze na-
jít i na internetu (adresa:www.szu.cz/voda/).

odbor ŽP

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je 19.
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)Po

zn
ám

ka

Slavkovský zpravodaj
pfiíspûvky posílejte
na e-mailovou adresu

info@bmtypo.cz
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Studenti Integrované střední školy ve
Slavkově u Brna, studijní obor hotelnictví a tu-
rismus, absolvovali ve dnech 25. 4. až 1. 5. 2004
pravidelnou odbornou stáž ve francouzském lá-
zeňském městě Contrexéville. Podíleli se na pří-
pravě francouzské i české kuchyně včetně nej-
různějších specialit. Velkého úspěchu dosáhli
naši studenti při ukázkách barmanských doved-

ností na předváděcích akcích v největším lázeň-
ském hotelu Cosmos.

Vyvrcholením týdenní stáže byl celodenní vý-
let do Paříže. Studenti zde navštívili nejstarší ka-
várnu v Paříži „Le Procope“ z roku 1686, kde se
scházely významné osobnosti minulých století
jako např. Picasso, Diderot, Danton,
Robespierre, Moliere a jiní. Dále navštívili slav-
ný Montmartre a Eiffelovu věž.

Během týdenního pobytu byla projednána ve-
dením obou škol další družební spolupráce
v rámci programu Socrates Comenius I na zákla-
dě společně připravovaného projektu.

Ing. Miloš Žoček, ředitel

Hotelová ‰kola ve Francii

Studenti ISŠ v Paříži. Foto: archiv školy

Časy se mění. Podmínky života církve se
v posledních letech velice změnily: od doby pro-
následování ke svobodě, ke společnosti s po-
stupně rostoucí ekonomikou. Tato nově vznika-
jící společnost nabízí někdy matoucí
rozmanitost nejrůznějších hodnot, světových ná-
zorů a životních stylů. Tyto se představují k vý-
běru jako sobě rovné. Můžeme je přirovnat ke
zboží na tržnici. Jeví se jako stejně hodnotné
a rukama jsou někdy lhostejně přebírány. Síla
k uchování vlastního já ochabuje a člověk se stá-
vá davovou osobou. Nastává tak ztráta osobnos-
ti, ze života společnosti se vytrácí solidarita
a nastupuje egoismus. Z běžného života mizí též
hodnoty jako věrnost a pravdivost. Obraz této
společnosti se nepochybně odráží i v životě
církve.

Křesťanský život, což se týká i kněze, je živo-
tem podle Ducha, je životem s Kristem a podle
Krista. Hodnoty evangelia, které vyvstávají
z blahoslavenství, zavazují všechny křesťany ke
koherenci, k věrnosti křesťanskému povolání,
jež se každému dostalo. Existují však také bla-
hoslavenství kněze, které vybízí k apoštolskému
životu. Nejedná se o nějaká „nová“ blahoslaven-
ství, která něco přidávají k těm Ježíšovým, jež
nalezneme v Matoušově a Lukášově evangeliu
(srov. Mt 5,3-12; Lk 6,20-23), ale jedná se
o „kněžská“ blahoslavenství, která prohlašují za
blahoslavený (šťastný) ten život, který „našel“
Ježíše a který doprovází velké množství lidí, kte-
ří Ježíše hledají a doufají, že jej naleznou. Jsou

to blahoslavenství toho, který nechce panovačně
rozhodovat o věcech víry, ale chce jen přispět
k radosti všech (srov. 2 Kor 1,24).

Kdo je blahoslavený kněz?
1. Blahoslavený kněz, který hlásá evangelium.

Kněz je především služebník Božího slova, je po-
svěcen a poslán hlásat všem radostnou zvěst
Božího království. Je poslem radosti a naděje.

2. Blahoslavený kněz, který slaví mši svatou.
Eucharistie má být pro kněze zdrojem a vrcholem
veškerého hlásání evangelia.

3. Blahoslavený kněz, který je přítelem Božím.
Kněžské povolání je především výzva ke svatostí,
která vyvěrá ze svátosti kněžského svěcení.
Svatost znamená intimitu s Bohem, je následová-
ním Krista, chudého, bezúhonného a pokorného.
Tato svatost vyžaduje lásku bez výhrad vůči lidem.

4. Blahoslavený kněz, který miluje církev. Kněz
je nejen Božím člověkem, ale i člověkem církve.
Sv. Terezie z Lisieux napsala: „V srdci církve chci
být láskou!“ Milovat znamená trochu umírat.
Milovat církev znamená trochu pro ni umírat.

P. ThDr. Petr Mareček, farní vikář

Kněz v církvi a ve společnosti dnešní doby

Z Církve adventistÛ sedmého dne
Církev adventistů s.d. se schází ve Slavkově

u Brna dvakrát až třikrát v měsíci k sobotním
bohoslužbám, které se skládají vždy ze dvou
částí. Od 9 hodin je studium Bible a v 10.30 hod
začíná kázání. Během prázdnin vás zveme na
soboty 17. července, 7. a 28. srpna do domu
Církve husitské (CČSH) na Jiráskově ulici č.
959 (vedle Hasičské zbrojnice).

Citát: „Kdybych věděl, že zítřek už nebude -
mrzelo by mě, že jsem neříkal svým blízkým dost
často, jak je mám rád. Neodkládejme na později
nic, co by mohlo přinést úsměv a radost.“
Přejeme vám čas dovolených prožitý v klidu
a příjemné atmosféře, společně s vašimi blízký-
mi a přáteli.

Bližší informace na tel.: 737 112 425, (kazatel
Martin Žůrek), email: zurdin@raz-dva.cz,
www.casd.cz. (mž)

Naše slavkovská farnost se raduje z toho,
že z jejího středu vychází nový kněz

Oldřich Chocholáč. Teologické studium za-
hájil v Olomouci, poslední tři roky pokračo-
val na Lateránské univerzitě v Římě.
Jáhenské svěcení přijal 21. 6. 2003. V pátek

16. července 2004 v 17.30 h přijme v brněn-
ské katedrále sv. Petra a Pavla od biskupa
Vojtěcha Cikrleho kněžské svěcení. Velkou
událostí bude v sobotu 17. července 2004
v 15 h primice, neboli první mše svatá, kterou
slouží novokněz ve farním kostele své rodné
farnosti. Slavnosti bude předcházet průvod,
který vyjde ve 14.30 h z rodného domu na
Tyršově ulici č. 1289. Po primiční slavnosti
jsou všichni zváni na malé pohoštění.

Poslední primici ve Slavkově měl v roce
1988 P. Jindřich Kotvrda. Působí nyní jako
spirituál v koleji Nepomucenum v Římě.
Předtím byla primice P. Vojtěcha Oldřicha
Diváckého v roce 1985, působí v Drnovicích,
a v roce 1950 P. Vladimíra Novotného, nyní
v důchodě.

Nový kněz je vždy darem od Boha. Při pri-
mici chceme za tento dar Pánu poděkovat
a novokněze provázet ve službě svou modlit-
bou. Za ř.k. farnost ve Slavkově u Brna

P. Mgr. Milan Vavro, farář

Pozvání na primici

PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ
novokněze

Oldřicha Chocholáče
farní chrám

Vzkříšení Páně
sobota 17. července

2004 v 15 h

Část programu letošního Mezinárodního festi-
valu dětských pěveckých sborů se přenesl v mi-
nulých dnech také do Slavkova. V Zámecké kapli
se 14. června představil Dětský sbor televize
a rozhlasu z Petrohradu a brněnské pěvecké těle-
so Scholastici musici. Festival se konal ke 100.
výročí narození významného hudebního pedago-
ga a sbormistra Františka Lýska.

Účastí na festivalu se Slavkov zařadil mezi 14

českých a moravských měst, v nichž se koncerty
domácích i zahraničních dětských sborů konaly.
Milovníkům hudby se po pět festivalových dnů
představilo přes 25 renomovaných i malých škol-
ních sborů s více než tisícovkou dětských zpěvá-
ků z Česka, Slovenska, Ruska, Rakouska,
Bulharska a dalších zemí. 

Lýskovu osobnost znají jistě i někteří starší
Slavkované. Hudební vědec, pedagog a sbormis-
tr Lýsek (1904–1977) se dětskému sborovému
zpěvu začal intenzivně věnovat v Brně po druhé
světové válce. Jeho uměleckým a vzdělávacím
vedením prošel nespočet malých zpěváků z Brna
i z dalekého okolí. Patřila mezi ně také zpěvačka
Eva Pilarová. Lýska proslavil také jeho Brněnský
dětský sbor, který koncertoval na pódiích 55
měst světa. Po 2. světové válce založil Brněnský
dětský sbor, jehož svěřenci vystoupili na pódiích
55 měst světa. (red.)

Zámecká kaple oÏila festivalem dûtsk˘ch pûveck˘ch sborÛ

Upozornûní
Zámecká střelnice ve Slavkově u Brna

oznamuje všem příznivcům sportovní střelby,
že bude ve dnech od 8. 7. do 11. 7. a od 29. 7.
do 1. 8. 2004 z důvodu dovolené zavřena.

Pfiedná‰ky pro vefiejnost v sále 
SvûdkÛ Jehovov˘ch, Slavkov, Úzká 675
KAÎDÁ NEDùLE 8.30 hod.
4. 7. Oblastní sjezd v Ostravû

11. 7. Své vzdûlání pouÏívejte ke chvále Jehovy
18. 7. Kdo je Va‰ím Bohem?
25. 7. Pfiedná‰ka cestujícího fieãníka
Pfiístupné vefiejnosti, vstup voln˘ – jste srdeãnû zváni.
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Opustili nás
Lubomír Rybnikář (66) 21. 5.
Libuše Brožinová (67) 22. 5.
Jaromír Slezák (47) 25. 5.
Jan Gregora (59) 2. 6.
Bedřich Majárek (76) 3. 6.
Miroslava Dostálová (84) 5. 6.
Vlasta Goldmannová (84) 6. 6.
Anna Konrádová (83) 11. 6.

RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Vzpomínka
Odešel od všeho, co měl rád, pro koho žil a pracoval.

Dne 23. června 2004 uplynulo 20 let od chvíle, kdy nás opustil
náš drahý manžel a tatínek, pan

STANISLAV KŘIVÁNEK

Za tichou vzpomínku děkují manželka a synové s rodinami.

Vzpomínka

Dne 14. července 2004 uplyne 5 let, kdy nás navždy opustil
náš tatínek a dědeček, pan

STANISLAV ŽEMLA

Za vzpomínku děkují děti Marie, Josef a Stanislav s rodinami.

Vzpomínka
Již není mezi námi, není slyšet jeho hlas, nám zůstalo jen vzpomínání

na toho, kdo rád žil, pracoval a měl nás rád.
Dne 19. června 2004 by se dožil 100 let pan

ANTONÍN VYKYDAL
zahradník z Němčan

a 19. července uplyne 20 let od jeho úmrtí.
S láskou a úctou stále vzpomínají dcery Markéta a Zdena s rodinami.

Blahopřání

Dne 7. července oslaví 70. narozeniny pan

MILAN ZVONEK

Vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, osobní spokojenost,
spoustu životního elánu do dalších let přejí manželka Zdena,

syn Luboš s Alenkou, syn Petr se Svatavou a vnoučátka Klára, David a Honza

dne 6. srpna proběhne na nádvoří našeho zám-
ku již 6. ročník přehlídky „Folk a country na zám-
ku.“ Pokusím se vám představit jednotlivé účast-
níky této akce. 

Na naší přehlídce dáváme příležitost začínají-
cím kapelám. Letos dostane příležitost brněnská
trampská skupina Přístav. Ta se během pěti let své
existence vypracovala do špičky české i moravské
hudební scény. Vyhrála nejen Portu v Plzni, ale
také i v Ústí nad Labem, kde probíhá její trampská
odnož. Jejich leader, kytarista Víťa Buriánek, ne-
nechá nikoho na pochybách o kvalitě Přístavu.
A vše podporuje kvalitní čtyřhlas souboru. V roce
2001 kapela vydala první album „Prašná cesta.“
Toto CD obsahuje vlastní písničky. A většina
z nich zazní i na slavkovské přehlídce. 

Druhým účinkujícím bude formace patřící do
absolutní české folkové špičky, která si říká
Bokomara a která funguje již kolem dvaceti let.
Toto uskupení je v podstatě domácí soubor.
Jednak již na naší přehlídce hrálo a jednak jeho
barvy hájí dva občané našeho města, a sice Radek
Mařík – kytarista a zpěvák, a hráč na baskytaru
a banjo Hynek Tecl. Kapelníkem je zase občan
Kobeřic, hráč na kytaru a foukací harmoniku,
Luboš Javůrek. Bokomara má i zpěvačku Kate-
řinu Menšíkovou – velmi důležitou součást kape-
ly, která měla vždy velmi schopné vokalistky. Tato
čtveřice v loňském roce vydala CD s názvem
,,Miláček.“ Je to v pořadí již 7. nosič Bokomary
která hraje také vlastní skladby a možná některé
z nich budete i znát. Skupina se vrátí ze šňůry po

Chorvatsku, takže uvidíte i jejich pěkná opálená
těla. 

Třetího účastníka budete zřejmě znát. Je to spo-
lek jehož jsem řadu let členem a který si říká
Poutníci. V roce 2000 jsme  oslavil již třicet let
účinkování na naší hudební scéně. Za toto období
jsme vydali celkem 11 nosičů, vyhráli několikrát
soutěž Porta a dokonce získali i Zlatou Portu, oce-
nění za dlouholetou činnost ve folku. Máme za se-
bou spoustu koncertů v cizině, řadu televizních
vystoupení a v roce 2000 navíc odehraný  dvouti-
sící koncert na českých, slovenských a morav-
ských jevištích. Od října 2001 hrajeme v nové se-
stavě se zpěvákem Jiřím Machem, kytaristou
Janem Mácou, banjistou Petrem Brandejsem a ky-
taristou a dalším zpěvákem Zdeňkem Kalinou.
Celé to vedu já a k tomu hraji na kontrabas, zpí-
vám, píšu písničky, sháním koncerty no prostě
jsem děvče pro všechno. Na zámecké přehlídce
budeme hrát převážně písničky z našeho poslední-
ho CD ,,Pláč a smích“. Samozřejmě si zazpíváme
Panenku a další starší poutnické songy

Představil jsem vám ve zkratce první tři účast-
níky přehlídky ,,Folk a country na zámku.“
Zbývající skupiny, Nezmary z Českých
Budějovic, Lokálku z Hradce Králové a slavkov-
skou Osadu, popíši v dalším čísle. Těším se za po-
řadatele z HM ve Slavkově u Brna a zúčastněné
kapely na vaši návštěvu. Přehlídka se koná v pátek
6. 8. 2004 od 19 h na nádvoří zámku a letos se
protáhne country bálem s Osadou až do 3. hodiny
sobotní. Váš Jiří Karas Pola 

VVáážžeenníí  ppřřáátteelléé  ddoobbrréé  ccoouunnttrryy  aa ffoollkkuu,,  

Plážový volejbal má ve Slavkově svou tradi-
ci. Je oblíbeným sportem mladých lidí. 14.
června se na pískových kurtech utkaly dvojice
dívek a hochů středních škol okresu Vyškov.
Integrovanou střední školu reprezentovali (zle-
va) Jakub Hošek, Jiří Skřivánek, Alice
Smutková a Kateřina Hubáčková. Ve vyrovna-
né konkurenci obsadila obě mužstva druhá mís-
ta. Poděkování patří nejen hráčům, ale i beach-
volleyballu Slavkov v čele s Petrem Šafářem.

Učitelé tělesné výchovy ISŠ Slavkov

Úspûch IS· SlavkovÚspûch IS· Slavkov

Bokomara

Výstava grafiky
V předsálí obřadní síně

slavkovské radnice se bude
konat výstava grafiky Ing.
Jiřího Štěpánka. Autor je
elektrotechnický inženýr,
který pracoval od roku 1960
ve Výzkumném ústavu ma-
tematických strojů v Praze

na návrhu prvních počítačů řady EPOS. Tehdy se
počítače používaly výhradně v oblasti výpočetní
techniky. Teprve mnohem později s pokrokem
laserových tiskáren bylo možno počítače použít
také v grafice v tištěné formě. Toto je směr, na
který se autor soustředil a v kterém pracuje již
více než deset let. Autor měl několik výstav
v Americe, toto je jeho první výstava v České re-
publice.

Výstava se koná za přítomnosti autora od stře-
dy 30. června do pátku 2. července od 8 do 17
hodin a 3. července od 9 do 13 hodin. (jnek)
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Provazy vody řinoucí se ze zatažené šedivé ob-
lohy, všude obrovské louže vody, mokro, sychra-
vo a bláto. Taková byla neděle 20. června 2004.
A právě v tento den se v areálu slavkovského zá-
meckého parku konal už druhý ročník velkého
hudebního festivalu. Nejen počasí hrálo v nepro-
spěch této výjimečné akce, no posuďte sami: lec-
kdo mohl dát přednost televiznímu přenosu fot-
balového zápasu  nebo finále soutěže Česko hledá
SuperStar. Ale i tak se pod pódiem sešla více než
tisícovka diváků, kteří se nenechali odradit ne-
přízní počasí a v duchu se možná i zahřívali slun-
cem zalitými vzpomínkami z loňského ročníku.
„Jé, pro deštníky jsem ještě nehrála,“ přiznala se
hned na úvod svého vystoupení Lucie Bílá a zá-
roveň si postěžovala, že ani nemůže předvést svůj
sexy letní model. 

Letošní zlatá slavice nebyla jedinou hvězdou
večera, ve kterém se prostřídaly nejrůznější zpě-
váci, skupiny a hudební styly. Festival ve čtyři ho-
diny odstartovali mladí interpreti jako je Lenka
Nová a kapela Prohrála v kartách. Dále jsme měli
možnost vidět Janu Kirschner, která se právě vra-
cela ze svého turné po
Slovensku. Vynikající byl

i Dan Bárta se svojí skupinou Illustratosphere, jenž
opětovně přesvědčil o svých pěveckých kvalitách.
Dokonce i počasí se při jeho vystoupení umoudřilo
a obecenstvo mohlo konečně schovat deštníky a začít
si pořádně užívat hudební show. Miláčkem publika se
jednoznačně stala paní Hana Hegerová, jež se na fes-
tivalech téměř neobjevuje. Podle slov Mahuleny
Bočanové, která večerem provázela, paní Hana
Hegerová udělala v případě slavkovského  festivalu už
podruhé výjimku a pozvání přijala. Všechny opět do-
jala svou noblesou, šarmem a procítěností. 

Závěr večera patřil písničkáři Karlu Plíhalovi, který
nejen hrál, ale i bavil obecenstvo svým inteligentním
humorem. O strhující finále a o barevnou veselou
show se postarali Mig 21 s frontmanem Jiřím
Macháčkem. Hoši nejen zahráli a zazpívali, ale dokon-
ce došlo i na
odvážnější ta-
neční a jiné
kreace.
K. Malečková

HUDEBNÍ FESTIVAL

SSllaavvkkoovv  22000044

Lucie Bílá

Dan Bárta

Prohrála v kartách

Karel Plíhal Hana Hegerová pfii svém vystoupení

Jana Kirschner se zahfiívá ãajem

Jana Kirschner

Jifií Macháãek

Fo
to

: m
ab

Hana Hegerová

Své kolegy pfii‰el pozdravit
Vlasta Redl
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V předchozích pokračováních seriálu
„Chráněná příroda“ jsem vás zval na výlety do
území ležících mimo katastr Slavkova.
Důvodem pro to je skutečnost, že v našem měs-
tě žádné již vyhlášené chráněné území není.
Situace se sice dosud nezměnila, ale přesto exi-
stují možnosti, jak může naše město svůj dluh
vůči přírodě splatit a část přírody na svém ka-
tastru chránit. Mohlo by se poté pyšnit nejen
svojí historií, ale též schopností vyvinout úsilí,
aby část přírody chránilo nezištně kvůli ní sa-
motné. Co tím město získá? Odpověď může znít
například takto: možnost k sebereflexi občanů,
pocit něčeho výjimečného, zásluhy o ochranu
živé přírody atp.

Jak tedy začít? Začali naštěstí už jiní. Kdysi
to byl kníže Dominik Ondřej Kounic, který
chránil přírodu ve své zámecké zahradě končící
alejí na pahorku západně od zámku. Část exteri-
éru výjimečných kvalit se zachovalo do dneška,
i když školky a skleník, které doplňovaly sorti-
ment dřevin a květinového parteru, jsou doufej-
me jen dočasně, v klidovém stavu nebo využí-
vány k jiným účelům. Slavkovský park,
přilehlé stromové aleje a část Obory jsou ini-
ciativou České společnosti entomologické
a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR navr-
ženy do celoevropské soustavy chráněných úze-
mí, v nichž se vyskytují ohrožené druhy rostlin
a živočichů a cenné biotopy.  Za přípravu sou-
stavy Natura 2000 zodpovídá ministerstvo ži-
votního prostředí. Předmětem ochrany je zde
silně ohrožený druh atraktivního brouka žijícího
ve stromových dutinách. Tento vonící brouk, je-
hož larvy žijí v kokonech přes centimetr vel-
kých, se jmenuje páchník hnědý (Osmoderma
eremita). 

Vzpomeňme též některé z rostlin hodných zá-
jmu. Především jsou to dřeviny, jako například ji-
nan dvoulaločný (Ginkgo biloba), dub velkoplo-
dý (Quercus macrocarpa), břestovec západní
(Celtis occidentalis). Pozorovat košíčky, které
mohou veverky vykusovat z plodů ořešáku čer-
ného (Juglans nigra), je radostné. Nezapomeňme
ale také na jírovec maďal (Aesculus hippocasta-

neum), jehož původní areál se nachází v jižní čás-
ti balkánského poloostrova a Malé Asii. V roce
1576 tento druh přivezl botanik Clusius
z Cařihradu do Vídně a odtud se brzy rozšířil po
celé západní a střední Evropě. Za tímto druhem
později přilétl též jeho škůdce klíněnka jírovco-
vá. Na kůře na bazích koňského kaštanu, jak se
jírovec též někdy nazývá, roste a nyní na jaře se
pyšní zralými tobolkami, mech rourkatec poduš-
kovitý (Tortula virescens), který patří k ohrože-
ným součástem naší přírody. Ve stínu parku i na
golfových trávnících vyrůstají od konce května
až do července také orchideje z nejkrásnějších,
běloskvoucí okrotice bílé (Cephalanthera dama-
sonium). V souvislosti s nejrůznějšími aktivita-
mi, které jsou v parku vyvíjeny (od parkoviště
nebo střelnice až po koncertní podium pop mu-
sic), pro něž slouží park jako atraktivní kulisa,
zde můžeme pozorovat rozšiřování druhů nároč-
ných na dusík. Tyto nitrofilní druhy, jako kakost
smrdutý (Geranium robertianum) zde dusík zís-
kávají v okolí statných lip v přední části spodní-
ho parteru zcela jinými mechanismy, než ze sym-
biotických bakterií, jako je tomu v akátových
hájích, kde k obohacování dusíkem dochází též
(viz Chráněná příroda 2, 3). Nejnápadnější je
v parku časně jarní aspekt s druhy jako bíle kve-
toucí sasanka hajní (Anemone sylvestris) a její
žlutá sestra sasanka pryskyřníkovitá (Anemone
ranunculoides), křivatec žlutý (Gagea lutea)
nebo plicník lékařský (Pulmonaria officinalis).
Desátého května roku 1985 jsem zde na stinném
trávníku sebral teplomilný hájový druh pupkovec
pomněnkovitý (Omphalodes scorpioides) a jeho
položku jsem uložil v herbáři botanického oddě-
laní Moravského zemského muzea. Zda v parku
po převratných úpravách dosud tento druh roste
nevím, ale marně jsem se opakovaně pokoušel
jeho výskyt ověřit. Atraktivní je rovněž liliovitá
rostlina snědek kochův (Ornithogallum kochii),
který v květnu na různých stanovištích v parku
vykvétá. Přejme si jen, aby se naše město mohlo
i v budoucnosti pyšnit tak výjimečným kulturním
prvkem, jakým dosud ještě slavkovský zámecký
park je. RNDr. Ivan Novotný

Chráněná území (4)

Pfiíroda SlavkovskaPfiíroda Slavkovska
Konopka obecná

Jak již její název napovídá, řadí se tento drob-
ný pěnkavovitý pěvec mezi naše hojnější druhy
ptáků. Vcelku nenápadný ale v době hnízdění na
jaře sameček vyniká barevností.
Jeho rumělkově červená prsa pře-
chází na podzim v méně nápadnou
karmínově červenou. Zajímavostí
je, že ptáci ze severu a z východu
jsou méně barevní. Chovatelé také
vědí, že v zajetí sameček svoji ba-
revnost ztrácí. 

V přírodě se párek konopek cho-
vá velmi nenápadně. Stává se často,
že o jejich přítomnosti se dovídáme
až po opadu listí, kdy se objeví hnízdo přímo
v naší bezprostřední blízkosti. Ke hnízdění však
rádi vyhledávají jehličnaté nízké a husté stromky
nebo keře. Často se o jejich vyhnízdění ani nedo-
víme. V poslední době zakládání okrasných za-
hrad s pestrou kombinací zeleně může vyvolávat
nejen klidnou harmonickou pohodu, ale může
být i obohacením pestrostí ptáků a hmyzu. 

Konopkám nevadí i přítomnost lidí. Nejčastěji
je zastihneme brzy na jaře nebo v létě při stavbě
hnízda. Pár konopek je stále pospolu. Samička
přilétá s materiálem na hnízdo které sama budu-
je. Sameček ji neustále doprovází, usedá na blíz-

kou větev a tiše prozpěvuje. Jeho
zpěv je bohatý a rozmanitý, plný
cvrčivých a flétnovitých trylků
a švitoření. Nezapře příbuznost se
zpěvným kanárem. Někdy mu do
zpěvu není, probírá a urovnává své
peří, zatím co samička buduje do-
mácnost. Vše se děje brzy po roze-
dnění, abychom byli svědky této
milé podívané, musíme si přivstat.
Během dne ptáci zalétají do polí,

kde vyhledávají potravu, převážně semena pleve-
lů. Po vyhnízdění se rodinka potuluje po okolí,
mláďata dokrmuje sameček, zatím co samička
staví druhé hnízdo. 

Výsledky značkování napovídají, že naše ko-
nopky přezimují převážně v Italii a ve Francii
a k nám zelétávají a často i zimují konopky ze se-
verní Evropy. Milan Hrabovský 

okénko
Je čas prázdnin a dovolených, proto vás

budeme informovat o letní pohybové aktivi-
tě diabetiků, o tom co má diabetik dělat, aby
mohl bez problémů prožít dovolenou doma
nebo v zahraničí.

Cvičení s plaváním pro diabetiky a seni-
ory organizujeme na letním koupališti vždy
v pondělí a ve čtvrtek od 9.30 hod. pod od-
borným vedením Mgr. Jany Sekerkové.
Začínáme již 5. července. Překrásný areál
koupaliště, voda a sluníčko blahodárně pů-
sobí na každého z nás.

Pétanque hrajeme za příznivého počasí
každou středu od 17 hodin v zámeckém par-
ku. Neomezený počet hráčů, jednoduchá
pravidla. Jste na čerstvém vzduchu.

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. Při cestě do
zahraničí máte mít u sebe mezinárodní dia-
betický průkaz (dostanete ho v naší kancelá-
ři na poliklinice), který ukážete při vstupu
do letadla nebo do autobusu. Máte mít s se-
bou větší zásobu inzulinu a všech léků i pro
případ hospitalizace. Inzulin máme uložen
v osobním zavazadle v termoboxu nebo
alespoň v termosáčku a nevystavujeme ho
příliš na slunci. Nedoporučuje se ani mít ho
vedle mobilu.

Před jízdou osobním autem si změřte gly-
kémii, napijte se a najezte, dodržujte bez-
pečnostní přestávky, oddychněte si a pokra-
čujte v cestě, až když jste v optimálním
stavu. Přílišné horko a meteorologické změ-
ny mohou mít vliv na naši únavu, malátnost,
poruchy spánku a také na zvýšenou glyké-
mii. Při stravování v cizině musíte odhad-
nout počet výměnných jednotek, nebo sa-
charidů v jídle. Nezapomeňte, že např.
porce pizzy, nebo špaget je 6 VJ, takže
k tomu už jen zeleninový salát. Vodu kupuj-
te pouze balenou, můžete tím předejít nepří-
jemným průjmům nebo infekcím. Když už
ochutnáváme zmrzlinu, tak ovocnou a jednu
porci. Všechno 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 u sebe ně-
jaké jídlo a pití. V létě máme vypít 2–3 l te-
kutin denně. Nezapomeňte také na vhodné
oblečení, obutí a zdravotní ponožky. I na do-
volené musíme dodržovat čas jídla, aplikaci
inzulinu a ostatních léků. S miniaturním
glukometrem, inzulinovým perem, nebo
pumpou nejste vůbec nápadní a nijak se ne-
lišíte od svých zdravých vrstevníků. Jestli
půjdete večer na diskotéku nebo na jiný pro-
gram, vezměte si inzulin a také keks, nebo
slané tyčinky. Výjimečně si můžete dát vin-
ný střik. Nezapomeňte na cestovní pojištění.

Přejeme vám příjemnou dovolenou v cizi-
ně nebo doma, hlavně si oddychněte a na-
berte hodně nových sil do dalších dní. A po-
kud budete ve Slavkově, přijďte mezi nás!
Svaz diabetiků ČR organizuje podpiso-
vou petici představitelům Ministerstva
zdravotnictví ČR, Parlamentu a Senátu ČR
a pojišťovnám ohledně úhrady počtu testo-
vacích proužků na měření glykémie u diabe-
tiků. Petici můžete podepsat v čekárně dia-
betologů na poliklinice a při všech našich
akcích. Marie Miškolczyová
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V poslední době chodím častěji do poliklini-
ky, což je ostatně údělem převážně starších lidí,
mezi něž patřím. Překvapilo mě, k čemu jsou
žáky integrované školy zneužívány lavičky, roz-
místěné podél chodníku u plotu ISŠ a ZŠ na uli-
ci Malinovského. Za módní zřejmě tito žáci po-
važují sedět při kouření jako slepice na hřadu
na opěradle lavičky a na sedadle mít nohy,
v obuvi kdoví čím znečištěné.

Kolem poledne jsem 2. května šla opět k lé-
kaři a jako bývalou kantorku mě přepadl in-
stinkt – vychovávat. Upozornila jsem dva mla-
díky, že tam, kde mají boty, ostatní lidé
sedávají. Nejdříve mě potěšilo, že jeden
z chlapců, asi Peťa, (protože kolemjdoucí mla-
díci oblečeni jako číšníci na něj tak přátelsky
volali), svižně z opěradla lavičky seskočil. Jaké
však bylo moje překvapení, když místo toho,
aby si na lavičku sedl, jak jsem očekávala, vy-
startoval tento pořízek na mě: „Vy mě dneska
nenervujte… nebo…“ a vykročil přímo ke mně.
Raději jsem na nic nečekala a rychle jsem se
uklidila směrem k poliklinice, protože co mla-
dík kouřil, jsem nevěděla, ale v každém případě
vypadal, že by k fyzickému napadení neměl da-
leko. Další „chvalozpěv na tu babu“ jsem už
raději neposlouchala.

Nevím, jaký obor se chlapec učí, jen doufám,
že nebude jako jeho přátelé číšníkem. Tato pro-
fese, alespoň podle mých představ, vyžaduje
úslužnost a vybrané chování. Při mojí cestě
zpět bylo obsazení hřadu na lavičce pro změnu

smíšené. Z obavy, že bych uslyšela i z dívčích
úst něco, co tam nepatří, jsem už (bohužel?) ra-
ději mlčela. Možná, že by se mládež o nevhod-
nosti této „módy“ dala přesvědčit, kdyby na to
byla upozorněna z více stran –  rodiči, školou,
městskými strážníky nebo i kolemjdoucími.
Ovšem nevím, zda budoucí maminka nebo ba-
bička jdoucí o francouzských holích by měla
odvahu požádat tuto „budoucnost národa“
o uvolnění lavičky, že si potřebuje sednout.
Domnívám se totiž, že právě proto tam lavičky
jsou. Jana Hrouzová

Vadí to jenom mně?

Zpravodaj čtu rád
Pravidelně čtu Slavkovský zpravodaj a musím

pochválit celou redakci za tolik dobrovolné prá-
ce v tak dobré kvalitě. Většinou se dozvím spou-
stu nového o svém rodném městě. V posledním
čísle jsem si prohlížel fotografie ze vstupu
Slavkova do EU a líbil se mi obrázek ohňostro-
je. Protože jsem fanda do focení a ohňostrojů,
krajin a fotografování vůbec, rozhodl jsem se
vám poslat pár fotek z krásné akce Světelná fon-
tána. S pozdravem a přáním dalších dobrých čí-
sel Zpravodaje. Petr Provazník ml.

Světelná fontána. Foto: P. Provazník ml.

✉

✏

Pozvánka do Îdánického lesa
V sobotu 29. 5. byly otevřeny již tradičně cyklomaratonem cyklostezky Ždánického lesa a Politaví

v Bošovicích. Ve stejném termínu se konala i tradiční Šlapka. Obě akce navštívilo více než 800 účast-
níků.

Celé léto jsou pro vás cyklostezky připraveny. Start je ve všech obcích Ždánického lesa a Politaví
v období od 29. 5.–10. 9. 2004. V každé obci obdržíte průkazku a list pro otisky razítek. Ve Slavkově
je to v Informačním centru. Navštívíte všechna města a obce DSO Ždánický les a Politaví a necháte do
průkazky otisknout jakékoliv razítko s názvem obce (OÚ, prodejny, živnosti, spolky apod.).
Nejpozději do 10. září 2004 předejte průkazku s razítky ze všech obcí DSO na vašem obecním úřadě.
Všechny takto odevzdané průkazky budou předány do Ždánic, které vás pozvou osobní pozvánkou na
společenskou akci do Ždánic (do konce září 2004), kde vám budou průkazky vráceny a pořadatel při-
dá ještě milou pozornost. (red.)

Nová vyhlá‰ka na ochranu
vefiejného pofiádku

Na základě opakovaných stížností obyvatel
ulic Brněnská a Úzká na časté rušení veřejného
pořádku (zejména nočního klidu) provozem
restauračních provozoven v této lokalitě a při
neochotě provozovatelů tuto záležitost řešit ve
spolupráci s městem, přijalo zastupitelstvo
města na doporučení rady města a po vyjádření
Policie ČR na svém VII. zasedání dne 21 6.
2004 obecně závaznou vyhlášku, kterou omezi-
lo provozní dobu provozoven v této části měs-
ta. Konec provozní doby je tímto právním před-
pisem omezen do 24.00 ve dnech neděle –
čtvrtek a do 02.00 v noci z pátku na sobotu a ze
soboty na neděli.

Orgány města byly nuceny přistoupit k to-
muto regulačnímu opatření po několika mar-
ných pokusech o nápravu dohodou s provozo-
vateli podniků v této oblasti. Zastupitelstvo
však odmítlo návrh z diskuse na plošné omeze-
ní provozní doby všech restauračních zařízení
ve městě, neboť smyslem nové úpravy nemá
být bezdůvodné omezování podnikatelských
aktivit, ale ochrana veřejného pořádku a snaha
zabránit obtěžování občanů provozem hostin-
ských provozoven, heren a obdobných provo-
zoven služeb v konkrétních částech města.

Zároveň tento právní předpis města nově sta-
novuje některé povinnosti (především oznamo-
vací) pořadatelům veřejně přístupných sportov-
ních a kulturních podniků, včetně tanečních
zábav a diskoték. Za porušení této obecně zá-
vazné vyhlášky může rada města právnické oso-
bě nebo fyzické osobě podnikající uložit pokutu
až do výše 200000 Kč.

Mgr. Bohuslav Fiala
vedoucí kanceláře tajemníka
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Práce v červenci – choroby a škůdci

VVIIDDEEOOPPŮŮJJČČOOVVNNAA
doporučuje

POROTA. GENE HACKMAN, DUSTIN HOFFMAN, JOHN CUSACK. Vdova Ïa-
luje zbrojafiskou firmu za smrt svého manÏela. Kdokoliv si totiÏ mÛÏe bez po-
tíÏí pofiídit zbraÀ a pouÏít ji. Soudní proces pfiivádí na scénu nûkolik klíão-
v˘ch osob, které mají plán – získat porotu a zmanipulovat ji pro své cíle. 

PIKOVÁ TROJKA. MEG RYAN, KEVIN BACON. Frannie Avery, rezervovaná
profesorka, ví o vá‰nivém páru v sousedství víc, neÏ by mûla. KdyÏ mladá
Ïena zemfie, Frannie se pfii vy‰etfiování setká s detektivem, kter˘ ji vtáhne do
volného svûta erotiky. Poãet obûtí ale vzrÛstá a pfiib˘vá i podezfiel˘ch…

T¤INÁCTKA. PuberÈaãka Tracy sní o tom, jak b˘t „cool“. Ostfiílená spoluÏaã-
ka Evie, dívka bez rodinného zázemí, ji uvede do velkého svûta nebezpeã-
n˘ch nástrah, rychl˘ch proÏitkÛ a povrchního sexu. V citovém zmatku se
Tracy pou‰tí na cestu nikam…

KRÁLOVNA BOJOVNICE. Je první století na‰eho letopoãtu a dobyvaãní
¤ímané se chystají ovládnout celou Anglii. Jeden bojovn˘ keltsk˘ kmen se
ale podrobit nechce a královna vede svÛj lid ke krvavému vítûzství!

TEMPO. MELANIE GRIFFITH. Sara  dává s sázku svÛj Ïivot prakticky kaÏd˘
den. Pracuje jako posel pro obchodníka s kraden˘m zboÏím. Její milenec
Jack je mlad˘ pohledn˘ Ameriãan a spoluspiklenec pfii ilegálních aktivitách.

POD TOSKÁNSK¯M SLUNCEM. Îivot nabízí tisíce pfiíleÏitostí – jen si jednu
vybrat.   

VERONICA GUERIN. CATE BLANCHET. Proã by nûkdo chtûl zabít Veronicu
Guerin? Pfiíbûh novináfiky, která pfii hledání pravdy riskuje Ïivot. 

TAJEMNÁ ¤EKA. SEAN PENN, KEVIN BACON. Jimmy, Sean a Dave jsou pfiá-
teli uÏ od dûtství. Jejich poslední setkání v‰ak není zrovna pfiíjemné. Sean,
coby policista, vy‰etfiuje pfiípad smrti Jimmyho nejstar‰í dcery Kate.
Okolnosti její smrti jsou velice podivné…

LIDSKÁ SKVRNA. ANTHONY HOPKINS, NICOLE KIDMAN. Kontroverzní film
podle kontroverzní románové pfiedlohy. ·okující erotické drama od trojná-
sobného drÏitele OSCARA Roberta Bentona. 

VOLAVKA 2. Dva kadeti Ïijí paralelní a stejnû nebezpeãn˘ Ïivot. Jeden je vy-
slancem mafie infiltrovan˘ v policejním prostfiedí jako vyzvûdaã a druh˘ na-
opak vyzvûdaãem v mafiánsk˘ch kruzích.

SMRT P¤ICHÁZÍ V BÍLÉM. Tmav˘ les, tajemná Ïena v bílém a její obûti – to
je dobr˘ základ pro thriller! Film je smûsí záhadnosti, strachu a napûtí. 

DEN PO ZÍT¤KU. 18.fiíjna 2012 dopadne na  Zemi meteorit a zpÛsobí silné
zemûtfiesení. Mraky prach zasahují severní polokouli  a celou Evropu v krát-
ké dobû pokryje vrstva snûhu. Katastrofa navÏdy zmûní vzhled Zemû.

UKRÁST REMBRANDTA. Ukradli obraz, ale netu‰ili, Ïe za milion dolarÛ.
Stalo se to v jedné z nejv˘znamnûj‰ích galerií. Dobfie sehraná partiãka zlo-
dûjíãkÛ ukradne jeden z nejvût‰ích malífisk˘ch klenotÛ Evropy – vrcholné
dílo svûtoznámého Rembrandta. Ale co s ním?

LOONEY TUNES – ZPùT V AKCI.  STEVE MARTIN, BRENDAN FRASER,
JENNA ELFMAN. Oblíbené postaviãky se z Hollywoodu vydávají do svûta za
velk˘m dobrodruÏstvím – hledat modr˘ diamant.

âTVRT¯ PROTOKOL. PIERCE BROSNAN, MICHAEL CAINE. Agent KGB,
ruská rezidentura, lovec ‰pionÛ a souãásti atomové bomby jsou námûtem
tohoto napínavého filmu.

DRUHÁ STRANA POSTELE. Podívejte se, co se dûje ve va‰í posteli. Milostná
hra nûkdy vyÏaduje trochu podvádûní.   

MEGALODON. Severní Atlantik, pobfieÏí Grónska. Hlubok˘ vrt naru‰il dno
oceánu a s prvními barely ropy se otevfiel svût prehistorick˘ch zabijákÛ.

V·ECHNY CHTùJÍ PAPIHO. Pohledn˘ Papi je zamilován do tfií nádhern˘ch
dívek ve tfiech mûstech. KdyÏ v‰echny pfiijedou do L.A., situace není váÏná,
ale pfiímo kritická!

VRAÎDA V GREENWICH. Za moc, v˘sady a bohatství si koupí‰ v‰echno.
Pravdu ne. Pravdiv˘ pfiíbûh jedné z nejzáhadnûj‰ích vraÏd v Americe.             

SPENCERÒV NOV¯ ÎIVOT. JESSE BRADFORD. Osudová láska a zapomenu-
tá kamera. Hledá lásku a nachází sex. 

ZÁ·KODNÍK- WILLIAM DE MEO, CONOR DUBIN, JOE VITERELLI. Mafie
z tebe udûlá muÏe a nebo mrtvolu!

PLAVAT PROTI PROUDU. GEOFFREY RUSH, JUDY DAVIS. Chlouba národa.
Srdce ‰ampiona. Pravdiv˘ pfiíbûh Tonyho Fingletona.      

·PÍNA LOND¯NA. AUDREY TAUTOU. Nikdo je nevidí a pfiece tu jsou.
Periférie Lond˘na je zahalena dûsiv˘m tajemstvím. 

NEJHLEDANùJ·Í V MALIBU. Hiphopová komedie pro kaÏdého.  
SNÍLCI. Za okny pafiíÏského bytu zufií nepokoje, zatímco tfii mladí lidé objevu-

jí Ïivot. Spoleãnou fieãí jsou jim jen filmy a sex…
VISITORS (NÁV·TùVNÍCI). Nikdy nevyráÏejte sami na mofie nebo se zbláz-

níte. Film o odváÏné plavkyni, která  si to rozdala s mofisk˘mi lapky.
TVOJE RUCE NA MÉ PÒLCE. ZapomeÀte na Pfiátele, tyto vztahy nejsou po-

vrchní. Film se nûkdy mÛÏe Ïivotu hodnû podobat, zvlá‰È kdyÏ mu pomÛÏeme.    
DOKONALÁ. Jediné co ty dva spojuje, je rozhodnutí, pfiestat to zkou‰et – vûã-

né hledání partnerÛ, schÛzky v kinû, veãefie pfii svíãkách …

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

Pranostika: Když dne ubývá – horka přibývá.
Červenec je letním měsícem, průměrná teplota

je 18 °C, dešťové, spíše přívalové srážky jsou
77–113 mm, slunce svítí 250–280 hodin. V tom-
to měsíci již sklízíme veškeré bobulové ovoce,
meruňky, rané broskve, višně a letní odrůdy jab-
lek a hrušek.

Posklizňové období peckovin je vhodné
k řezu, v případě potřeby lze provést výrazné
zmlazení. Ihned po sklizni třešní začneme s let-
ním řezem, aby se rány do zimy zacelily a přede-
šlo kleotoku. Letní řez je možné provádět až do
poloviny srpna. K zamezení fyziologické hořké
skvrnitosti u odrůd jablek pokračujeme v červen-
ci postřikem plodů chloridem vápenatým (KAL-
KOSOL 25 1% nebo LEDEK VÁPENATÝ 1%)
v intervalu 14 dnů. Během první poloviny měsíce
jabloně ošetřujeme proti padlí, (BAYLETON 25
WP 0,02%, BEATON 25 WP 0,02%) neboť toto
období je rozhodující pro jeho výskyt v příštím
roce. U maliníku odstraníme odplozené výhony.
U vinné révy vylamujeme letorosty. Rajčata vy-
žadují větší péči – vylamujeme postranní výho-
ny(zálistky). U okurek i rajčat je vhodné proti
plísni použít přípravky ALIETTE 80 WP 0,2%
nebo RIDOMIL GOLD MZ 68 WP 0,25%
s ochrannou lhůtou 3 dny, nebo ACROBAT MZ
0,25 s OL 7 dní. Koncem měsíce ošetříme jablo-

ně proti 2. generaci obaleče jablečného a švestky
pak proti 2. generaci obaleče švestkového, aby-
chom zabránili pozdní červivosti plodů ZOLO-
NE WP (35EC)  0,2% nebo SUMITHION SU-
PER 0,1%.

Letní řez a průklest
Veškeré dřeviny prochází během vegetace dvě-

ma vegetačními cykly,tedy obdobími proudění
mízy. U ovocných stromů lze pozorovat během
vegetace zahušťování koruny prodlužujícími se
výhony, rostoucích do všech stran. Listová plo-
cha narůstá a zvětšuje se. Následně dochází k za-
stínění koruny a omezenému přístupu slunečního
svitu k vytvořeným a narůstajícím plodům, které
se špatně vyvíjejí, rostou a oddaluje se jejich vy-
barvení a dozrávání. Proto v měsíci červenci,
v teplejších polohách až do poloviny srpna, pro-
vádíme letní řez korun ovocných stromů.
Nejdříve u peckovin, potom následují jádroviny
v závislosti na době sklizně. Řezem odstraňujeme
celé výhony-vlky na větevní kroužek (lepší je vý-
hon vylomit).  

Po obvodu koruny rostoucí výhony směrem do
koruny i směrem opačným tj. k zemi odstraníme
na větevní kroužek. Tímto se dostatečně probere
listová plocha uvnitř koruny a plody mohou rych-
leji dobarvit a jednotně dozrát. Je výhodné použít
spojení letního řezu s průklestem u bujněji ros-
toucích odrůd,málo plodných nebo u mladých
ještě neplodících stromů a to vyřezáním silných
letorostů rostoucích z kosterních větví přímo do
koruny nebo konkurujících terminálu stromu. 

Bohatou úrodu a radost ze zahrady
přejí zahrádkáři ZO- ČZS Slavkov u Brna

Újezd u Brna 544 224 435

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

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

• PRODEJNA SPÁâIL – BRNO,
Ka‰tanová 72 (naproti Makra),
545 229 800 prodej v sobotu i v nedûli
od 9.30 do 20 h

Tato nabídka platí do
14. 7. 2004 pfii odevzdání tohoto inzerátu

✁

✁

✁

Slavkovský zpravodaj
e-mailová adresa
info@bmtypo.cz

Jihomoravský krajský úřad zrušil stavební po-
volení k výstavbě armádního radaru NATO pod
označením 3D, který by měl stát na slavkovském
bojišti u Sokolnic. Kraj dospěl k závěru, že se
stavební úřad ve Slavkově ve stavebním řízení
dopustil několika pochybení. Nyní se bude konat
celé jednání znovu a stavební úřad vydá  nové
rozhodnutí.

Z rozhodnutí krajského úřadu vyvěšeného na
jeho úřední desce vyplývá, že ve stavebním říze-
ní například armáda řádně nedoložila doklady
dokazující její vlastnické právo k pozemkům,
kterých se výstavba týká. Problémy vznikly i při
stanovování účastníků řízení.

Sokolnický starosta Jiří Životský podle agen-

tury ČTK rozhodnutí kraje vítá. Věří, že v novém
stavebním řízení budou mít odpůrci radaru šanci
dosáhnout toho, aby tento projekt nebyl povolen.

Krajský úřad však vyloučil Sokolnice ze sta-
vebního řízení. Ačkoli se k odpůrcům radaru řadí
16 obcí, které se nalézají na slavkovském bojišti,
podle nového rozhodnutí kraje mohou být účast-
níky řízení pouze Újezd u Brna a Hostěrádky-
Rešov, tedy obce, v jejichž katastru by měl nový
armádní radar stát.

Odpůrci radaru namítají, že zařízení naruší kra-
jinný ráz a zneuctí pietní místo. Lidé se navíc obá-
vají i případných zdravotních rizik, což ale armá-
da odmítá. Jednání mezi starosty a ministerstvem
by měla ještě pokračovat. (red, čtk)

Krajsk˘ úfiad zru‰il povolení k v˘stavbû radaru na slavkovském boji‰ti
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Činnost oddílů Junáka mohli čtenáři
Slavkovského zpravodaje sledovat v průběhu
školního roku v uveřejněných článcích, navštívit
několik akcí pro veřejnost (Večer na koštěti, led-
nová městská hra, Mikulášská besídka), a mnozí
se junáckých akcí zúčastnit jako členové nebo ro-
dičovský doprovod. Letní prázdniny se každoroč-
ně stávají přestávkou v programu, ovšem přestáv-
kou zpestřenou několika akcemi. 

První z nich je letní stanový tábor. Slavkovské
středisko pořádá dva turnusy, oba nedaleko ves-
ničky Jasenice na Vysočině. V průběhu července
a srpna se na tábořišti vystřídají skupinky všech
věkových kategorií – od nejmenších světlušek
a vlčat až po téměř dospělé rovery a rangers.
Samozřejmě nebudou chybět družiny nejpočet-
nější věkové skupiny - skautů a skautek - a ne-
zbytné organizační zajištění zosobněné slavkov-
skými vedoucími a dospělými příznivci Junáka
z našeho města.

Prozrazovat nyní program obou turnusů by ne-
bylo vhodné (nejlepší je přeci překvapení…),
a není to ani možné, protože jednotlivé denní pro-
gramy budou přizpůsobeny aktuálnímu počasí
a kondici účastníků. Nebude chybět spousta her
v lese, závody ve sportovních a jiných disciplí-
nách, cyklo-výlety a pěško-výlety, bodování úkli-
du ve stanech po ránu a večery u táboráku i v in-
diánském tee-pee. Chceme opět uspořádat dva
týdny plné dobrodružství a dobré nálady, které
všem menším i větším táborníkům zpříjemní část
letních prázdnin.

Ve Slavkově – v klubovně – proběhnou v nad-
cházejících měsících stavební úpravy, které zlep-
ší prostředí pro činnost oddílů.

Starší členové navštíví v závěru prázdnin celo-
republikové skautské kurzy Fons a Fonticulus,
někteří se vydají na vysokohorské expedice, ne-
jsou vyloučeny ani cyklistické výlety.

Slavkovští vedoucí Junáka přejí svým členům
i ostatním čtenářům prázdniny plné zajímavých
výletů a dobré nálady! Vedoucí Junáka Slavkov

Junák bûhem prázdnin

Loňský tábor – bitva na hradě Templštejně.

Kfiest letadla 

SlavkovSlavkov

Kfiest letadla 

Fotografie ze slavnostnímu křtu letadla
Slavkov (podrobněji na str. 1 zpravoda-
je). Foto: Z. Pavlík

• V nočních hodinách dne 29. 5. slavkovští po-
licisté při silniční kontrole zjistili řidiče (1956)
osobního auta, který řídil vozidlo v době, kdy
má vysloven správním orgánem MěÚ Slavkov
u Brna, zákaz řízení motorových vozidel, pro
předchozí řízení vozidla pod vlivem alkoholu.
Je zřejmé, že z trestu si nevzal ponaučení, pro-
tože nejenže řídil auto v době zákazu, ale navíc
znovu pod vlivem 1,28 promile požitého alko-
holu.  

• Nerezovou cisternu o objemu 4000 litrů, za-
věšenou na konstrukci, v mlékárně  Švábenice,
odcizil dosud neznámý pachatel. Způsobená
škoda je 10 000 Kč. 

• Ostrahou vojenského objektu Úpaly byli ve
večerních hodinách, 29. 5. zadrženi dva pacha-
telé krádeže (1959 a 1983). K odcizení si při-
pravili 415 m dvanáctižilového kabelu a 14 ks
prázdných dělostřeleckých nábojnic. Oba pa-
chatele si převzala Policie ČR. V průběhu další-
ho šetření se zjistilo, že řidič osobního auta
Š 105, bez registrační značky, kterým se dopra-
vili na místo, má Městským úřadem Bučovice
vysloven zákaz řízení motorových vozidel.

mjr. Alois Gryc

Policie informuje

www.bmtypo.cz

Slavkovský zpravodaj
na internetu:

KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  ččeerrvveenneecc  22000044
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

1. 7. sport HCP ãtvrtek golfové hfii‰tû GCA
3. a 4. 7. sport Mistrovství âR – muÏi, pfiím˘ TV pfienos koupali‰tû Slavkov SK Beachvoleyball
3. a 4. 7. 9.00–17.00 sport Mistrovství âR – tfiída EKO a cestovní vozy areál Auto RC ARC Slavkov
4. 7. 19.00–22.00 spol. Tajemství zámeckého sklepení. Stra‰idelné prohlídky zámeckého podzemí, rezervace na tel.: 544 221 685 zámecké kasematy HM
5. a 6. 7. 12.00 sport Skokové závody závodi‰tû JSC JSC Slavkov
7. 7. sport V.I.P. tour 2004 golfové hfii‰tû GCA
8. 7. sport HCP ãtvrtek golfové hfii‰tû GCA
10. 7. sport Komerãní turnaj golfové hfii‰tû GCA
11. 7. sport Klubov˘ turnaj 6 golfové hfii‰tû GCA
15. 7. sport HCP ãtvrtek golfové hfii‰tû GCA
22. 7. sport HCP ãtvrtek golfové hfii‰tû GCA
23. 7. sport MID-AMATEUR GOLF TOUR 2004 golfové hfii‰tû GCA
23. 7. sport Komerãní turnaj golfové hfii‰tû GCA
25. 7. sport Klubov˘ turnaj 7 golfové hfii‰tû GCA
30. 7. sport Mercedes Cup golfové hfii‰tû GCA
31. 7. 20.00 kult. Koncert skupiny âechomor. pfiedprodej vstupenek v IRC Austerlitz, tel.: 544 220 988 zámeck˘ park HM, Glanc s.r.o. 
do 18. 7. v˘st. Evropa ve Slavkovû, Slavkov v Evropû. V˘stava ÏákÛ ZU· Fr. France Zámek Slavkov HM, ZU· Fr. France
29. 7.–26. 9. v˘st. V˘stava obrazÛ - Vavrysovi galerie salla Terrena HM
do 1. 8. v˘st. V˘stava ‰perkÛ a malovaného hedvábí Hany a Michaely Kr‰kov˘ch galerie O.K HM
do 8. 8. v˘st. Milãa Eremiá‰ová – moderní krajka galerii Austerlitz HM
do 30. 9. v˘st. Brénine „KniÏní díly“ – v˘stava mezinárodního projektu belgické umûlkynû Brénine zámek Slavkov HM, Teepak s.r.o.
do konce sezony 2004 v˘st. Václav Antonín Kounic – volnû pfiístupné v pfiízemí zámku Zámek Slavkov HM
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1. 7. ãtvrtek 19.30 hod. OHNIV¯ OCEÁN 136 min.

Dobrodruh s indiánskou krví bojuje s arabskou pou‰tí. 3000 mil dlouh˘ závod arabskou pou‰tí je záleÏitost cti, ale také bojem o pfieÏití.
Film USA. Vstupné: 59, 61 Kã MládeÏi pfiístupno

3. 7. sobota 19.30 hod. SCARY MOVIE 3 84 min.

4. 7. nedûle 19.30 hod. Televizní redaktorka se setkává se záhadn˘mi pfiípady. Je vyvolená pomoci americkému prezidentovi zachránit Spojené státy od vetfielcÛ
z vesmíru. Komedie USA. Vstupné 55, 57 Kã MládeÏi pfiístupno

6. 7. úter˘ 19.30 hod. WILBUR SE CHCE ZABÍT 105 min.

Chce spáchat sebevraÏdu, ale má smÛlu. Kdykoliv se pokusí zprovodit ze svûta, náhoda mu v tom zabrání. Voda je mûlká, plyn tfieba
nejdfiíve zaplatit. Îivot ale zmûní pfiíchod krásné ãernovlásky. Koproduãní film Dánsko/VB/·védsko/Francie.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi nepfiístupno

8. 7. ãtvrtek 19.30 hod. DOGVILLE 138 min.

Daleko od civilizace hledá úkryt mladá Ïena. Ujme se jí místní intelektuál a díky jeho pfiímluvû vezmou dívku mezi sebe. âasem se bez ní
v Dogville nedokáÏí obejít. Koprodukãní film Dánko/·védsko/Francie. Cena na MFF v Cannes 2003.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi do 12 let nepfiístupno

10. 7. sobota 19.30 hod. KÁMO· 100 min.

11. 7. nedûle 19.30 hod. Pfiíbûh o pfiátelství, lásce a slávû mladíka, kterého opustila pfiítelkynû. Propadá beznadûji, ale jeho trable se stávají vefiejn˘m tajemstvím,
kter˘mi se baví televizní diváci. Má v‰ak fiadu dal‰ích problémÛ. Komedie. Norsko.
Vstupné: 65, 67 Kã MládeÏi pfiístupno

10. 7. sobota 19.30 hod. REKONSTRUKCE 92 min.

11. 7. nedûle 19.30 hod. Z letmého stfietu na zastávce metra se rodí vá‰nivá milostná romance, která sv˘mi následky hluboce poznamená Ïivoty dvou lidí. Mûní
jejich dosavadní Ïivot. Dánsk˘ film.
Vstupné: 55, 57 Kã MládeÏi nepfiístupno

24. 7. sobota 19.30 hod. TAJEMNÉ OKNO 96 min.

25. 7. nedûle 19.30 hod. Úspû‰n˘ spisovatel se ocitne v krizi a je moÏné od nûj oãekávat cokoliv. Psychopat ho obviÀuje z krádeÏe pfiíbûhu. I v povolání spisovatele
mÛÏe jít o Ïivot. Thriller USA.
Vstupné: 59, 61 Kã MládeÏi nepfiístupno

31. 7. sobota 19.30 hod. VAN HELSING 128 min.

1. 8. nedûle 19.30 hod. Dracula, mumie, Frankensteinovo monstrum a dal‰í pfií‰ery, které kdysi stvofiila lidská fantazie, se vracejí v dobrodruÏné superpodívané.
Horor USA. Vstupné: 60, 62 K‰ MládeÏi pfiístupno od 12 let

7. 8. sobota 19.30 hod. STARSKY A HUTCH 101 min.

8. 8. nedûle 19.30 hod. Kdyby pro‰el k‰eft s dvûma tunami drogy, mûl by strach, Ïe mu to jeho mrtvá máma nikdy neodpustí a kamarád pocit, Ïe je debil. Akãní
komedie podle slavného seriálu. Film USA.

MládeÏi pfiístupno

10. 8. úter˘ 19.30 hod. POST COITUM 104 min.

12. 8. ãtvrtek 19.30 hod. Stárnoucí Ïena cítí, Ïe její biologické hodiny uÏ bijí na poplach, a proto se rozhodne ulovit svého ‰éfa. Strhne lavinu intrik, lásky a sexu,
která smete i dal‰ích sedm hrdinÛ. ReÏie Juraj Jakubisko. Nov˘ ãesk˘ film.

MládeÏi nepfiístupno

14. 8. sobota 19.30 hod. 50x A STÁLE POPRVÉ 99 min.

15. 8. nedûle 19.30 hod. Mlad˘ muÏ má svou budoucnost dÛkladnû naplánovanou. Pfiedstava, Ïe si svou dívku musí získávat kaÏd˘ den znovu a znovu je mu
naprosto cizí. Ale ãlovûk míní… Komedie USA.

MládeÏi pfiístupno

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

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 2004


