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DNY SLAVKOVA 29.–31. 5. 2009
Poslední víkend v měsíci květnu proběhl další

ročník Dnů Slavkova a Svatourbanských hodů.
Možnost představit své činnosti a aktivity využili
nejen žáci základních škol, základní umělecké
školy, Integrované střední školy, ale i hasiči,
skauti, divadelní soubory ze Slavkova a další. 

Akce probíhala tři dny, kdy páteční program
začal velmi nepříznivým počasím. I přesto se na
stadionu ve Slavkově soutěžilo „O pohár starosty
města“. HEC Olympiády, turnaje ve volejbale
a kopané se zúčastnili i žáci ze základní školy
z rakouského Hornu. (Pokračování na str. 7)

Dny Slavkova a Svatourbanské hody 2009
Kfiest DVD Pocta Domenicu Martinellimu

Kfiest CD skupiny Babosed Vystoupení skupiny LaMancha

Vystoupení Glitter StarsSlavné muzikálové melodie zazpívali herci z Mûstského divadla v Brnû



V neděli 31. května byl hlavním
kazatelem při mši Svatourbanských
hodů P. Stanislav Forst. Bývalý slav-
kovský farář (1984–1994) sloužil po
15 letech mši svatou ve farním kos-
tele. Průvodem od radnice se vydali
se sochou sv. Urbana do kostela
stárci, kteří připravili letošní, již de-
sáté Svatourbanské hody.  Za prapo-
rem města šel starosta Slavkova
Ing. Ivan Charvát se zastupiteli,
hosté z polského Slawkowa a z fran-
couzského Darney. Pan André Kom,
který je v Darney laickým akolytou,
neboť pan farář Simoni je na dů-
chodě, podával při mši sv. přijímání.
Otec Stanislav kázal o symbolech
Ducha Svatého a jeho projevech
v událostech Božího lidu. Mše sv. se
účastnil velký počet farníků i z okol-
ních obcí a hostů. mv

Svatourbanské hody již podesáté

Skupina Martiny KfiíÏky Barbara Hrbáãková, Veronika Michálková a Hana Patschová

P. Milan Vavro, P. Stanislav Forst a P. Petr Mareãek

PrÛvod se sochou sv. Urbana do kostela

Stárci vchází do kostela Pfiichází stárci

PrÛvod stárkÛ mûstem

PrÛvod stárkÛ mûstem

Stárci

Ma‰liãková volenkaPrÛvod stárkÛ mûstem

Vystoupení stárkÛ na námûstí

Více fotografií na www.veslavkove.cz
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SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU3 6/2009

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
INFORMAČNÍ CENTRUM

Zprávy z rady a zastupitelstva mûsta
zpracovala Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

1. RM ukládá odboru IR doplnit část 6 průběž-
ného plnění programu rozvoje města a poté zprávu
předložit v jednání řádného ZM a ukládá MěÚ na-
vrhnout lokalitu vhodnou pro zřízení skateparku
a tento návrh předložit ZM k doplnění do programu
rozvoje města.

2. RM doporučuje ZM rozbory hospodaření
města za 1. čtvrtletí roku 2009 ke schválení.

3. RM předkládá ZM rozbory hospodaření ved-
lejší hospodářské činnosti za 1. čtvrtletí roku 2009
ke schválení.

4. RM ukládá odboru BTH předložit zprávu
s návrhem řešení včetně cenové kalkulace nové ko-
telny na DPS a předložit návrh postupného řešení
kotelny Zlatá Hora včetně výměníkových stanic
s upřesněním všech nákladů na této kotelně. 

5. RM předkládá ZM k projednání návrh pláno-
vací smlouvy mezi Městem Slavkov u Brna a Ob-
čanským sdružením majitelů pozemků Pod Zlatou
horou.

6. RM bere na vědomí situaci v TTC Sokol Slav-
kov, který požádal o finanční příspěvek pro mládež
a oddíl stolního tenisu.

7. RM bere na vědomí zprávu o činnosti Sboru
pro občanské záležitosti a vyslovuje všem jeho
členkám poděkování za jejich obětavou činnost.

8. RM doporučuje ZM ke schválení: RO č. 13 –
spojovací krček na zámku, RO č. 14 – daň z příjmů
za obec, RO č. 15 – střecha radnice – II. etapa, při-
jetí dotace z rozpočtu JMK ve výši 40 000 Kč na
projekt Statické zajištění klenby spojovacího krčku
předzámčí zámku Slavkov u Brna a přijetí dotace
z Programu městské památkové zóny Ministerstva
kultury na obnovu krovů a střechy radnice –
II. etapy ve výši 590 000 Kč.

9. RM ukládá FO předložit ZM návrh rozpočto-
vého opatření, které řeší financování rozvodů NN na
zámku. RM dále předkládá ZM ke schválení způsob
financování zbývající částky na NN na zámku.

10. RM žádá o doplnění zprávy týkající se pro-
deje pozemků v lokalitě Zelnice o následující: stav
účetní, stav fyzický (peněžní), stav pohledávek.

11. RM vrací zprávu o nákladech na provoz sta-
dionu FO k předložení položkového rozpočtu ná-
kladů na provoz stadionu do výše 130 000 Kč.

12. RM ukládá MěÚ předložit kompletní polož-
kový rozpočet nákladů na provoz stadionu s urče-
ním koncových adresátů jednotlivých položek.

13. RM ukládá FO předložit zprávu o uplatňo-
vání DPH znovu včetně stanoviska daňového po-
radce. 

14. RM doporučuje ZM schválit zapojení města
do projektu EU na vybudování technologického
centra pro provoz datových schránek a schvaluje
zapracování finanční částku spoluúčasti na projektu
ve výši do 800 000 Kč do rozpočtu města na rok
2010.

15. RM bere na vědomí obecně závaznou vy-
hlášku, která upravuje odpalování ohňostrojů na
území města.

16. RM souhlasí s objednáním přepracování pro-
jektové dokumentace na revitalizaci polikliniky
a souhlasí s uzavřením smlouvy se společností
GADES solution s.r.o.

17. RM ukládá funkcionářům města svolat jed-
nání zástupců města a ZZS JmK s cílem projednat
možnost spolufinancování výstavby zázemí pro
parkování sanitních vozů ZZS JmK.

18. RM doporučuje ZM zařadit pozemky parc.č.
2863/1, parc. č. 2865/1 a parc. č. 2867 v lokalitě
Nádražní do zadání nového územního plánu města
Slavkov u Brna jako plochy pro veřejnou zeleň
s možností výstavby dětského hřiště. RM současně
souhlasí se zveřejněním pronájmu těchto pozemků.

19. RM souhlasí s pořádáním předváděcí akce
firmy LIKO-S, a.s. v termínu 12. 6. 2009 v době od
13 h. do 18 h. u Informačního centra na Palackého
náměstí ve Slavkově u Brna. 

20. RM ukládá odboru IR předložit na další jed-
nání RM návrh smlouvy o budoucí smlouvě o vý-
stavbě b. j. v BD čp. 1157-58 na sídlišti Nádražní
ve Slavkově u Brna, jejíž přílohou bude i samotná
smlouva o výstavbě b. j. RM dále ukládá FO před-
ložit na další jednání RM návrh financování revi-
talizace BD čp. 1157-8 na sídlišti Nádražní ve Slav-
kově u Brna ve výši 3 768 929 Kč vč. DPH. RM
současně souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se
společností REISTAV s.r.o na revitalizaci BD čp.
1157-8 na sídlišti Nádražní ve Slavkově u Brna za
cenu 3 768 929 Kč vč. DPH po schválení finanč-
ního krytí ZM.

21. RM doporučuje ZM dát souhlas ke koupi
pozemku parc. č. 3063/4 ostatní plocha, ostatní ko-
munikace o výměře 579 m2 v k.ú. Slavkov u Brna
z vlastnictví manželů Miroslava a Milady Peliká-
nových do vlastnictví města za kupní cenu dle zna-
leckého posudku 41 290 Kč.

22. RM doporučuje ZM dát souhlas s prodejem
části pozemku parc. č. 623 o výměře cca 13 m2

v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlast-
nictví společnosti FINREKA, s.r.o. formou
smlouvy o budoucí kupní smlouvě za kupní cenu
ve výši 1000 Kč/m2.

23. RM schvaluje vyhlášení záměru prodeje
uvolněného bytu č. 5, Nádražní 1153, Slavkov
u Brna, v předloženém znění.

24. RM doporučuje ZM vyhlásit záměr prodeje
podílu města – 5/24 na nemovitostech města – bu-
dova ul. Fügnerova č. p.110 na poz. p. č. 937 včetně
5/24 podílu na tomto pozemku, nejvyšší nabídce.

53. řádná schůze RM – dne 1. 6. 2009

koncert britské skupiny JETHRO TULL, která vystoupí 29. srpna od 19 hod. v zámeckém
parku ve Slavkově u Brna.

Cena vstupenky v předprodeji: 590 Kč
Otevírací doba informačního centra v červenci a srpnu:
pondělí–neděle 9–11.30 a 12–17 hodin

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

nabízí předprodej vstupenek na:

25. RM uděluje souhlas k uzavření nájemní
smlouvy mezi Žuráň, stavební bytové družstvo,
a Michaelou Karlíkovou.

26. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k ná-
jemní smlouvě ze dne 29. 7. 2005 na pronájem bytu
uzavřené s nájemci Danou a Jiřím Ondráčkovými,
obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu urči-
tou, do 31. 7. 2014. 

27. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k ná-
jemní smlouvě ze dne 30. 6. 2005 na pronájem bytu
uzavřené s nájemcem paní Julií Pintyeovou, obsa-
hujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou,
do 30. 6. 2014. 

28. RM schvaluje Organizační řád Městského
úřadu Slavkov u Brna v předloženém znění. 

29. RM ukládá FO předložit RM náklady na in-
stalaci dopravního značení v intencích zprávy
o optimalizaci dopravního režimu a dopravy na
území města. RM dále ukládá IR zapracovat do ak-
tualizace pasportu dopravního značení uvedené
zjednosměrnění, zřízení zóny „Tempo 30“ a od-
stranění dopravních značek upravující přednost
v jízdě v uvedených lokalitách. 

30. RM schvaluje ZŠ Komenského prodej 7 ks
pracovních stolů – hoblice za 1.000 Kč/ks.

31. RM schvaluje ZŠ Komenského přijetí fi-
nančního daru ve výši 35 000 Kč od firmy Visko
Teepak s.r.o., Slavkov u Brna na zakoupení vyba-
vení divadelního sálu pro výuku dramatické a hu-
dební výchovy.

32. RM souhlasí, aby vedení Základní školy Ko-
menského náměstí 495 podalo projekt „S počíta-
čem kreativně do výuky“, který bude financován ze
zdrojů EU.

33. RM schvaluje Pravidla pro poskytování přís-
pěvku z rozpočtu města právnickým nebo fyzic-
kým osobám, které pracují s mládeží a současně
ukládá odboru KT vyžádat od o.s. PER VOBIS
chybějící informace k žádosti do 30. 6. 2009.

34. RM doporučuje PC Austerlitz 1805 obrátit se
se žádostí o výpůjčku na ředitele ZS-A. Dále vy-
hovuje žádosti o možnost stanování na travnaté
ploše u škvárového hřiště stadionu.

35. RM schvaluje program XI. řádného zasedání
ZM v doplněném znění.

36. RM předkládá ZM návrh k uzavření smlouvy
o budoucí kupní smlouvě o koupi pozemků parc.
č. 2817/5 ostatní plocha o výměře 1266 m2 ; parc.
č. 2817/2 ostatní plocha o výměře 6 m2; parc.
č. 2816/7 ostatní plocha o výměře 193 m2 a parc.
č. 3047/267 orná půda o výměře 829 m2 z vlast-
nictví MUDr. Jaroslava Waltera do vlastnictví
města za kupní cenu ve výši 815 400 Kč.

37. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy
s Radkou Májkovou na dobu jednoho roku. V pří-
padě, že bude tato nájemní smlouva uzavřena, RM
souhlasí se stažením žaloby na Radku Májkovou.

38. RM vyslovuje poděkování všem, kdo se po-
díleli na organizaci a průběhu Dnů Slavkova 2009.

39. RM vyslovuje poděkování všem, kdo se po-
díleli na organizaci a průběhu Svatourbanských
hodů, zejména skupině stárků a stárek. 

40. RM vyslovuje poděkování členům družeb-
ních výborů partnerských měst a Jednotce Sboru
dobrovolných hasičů za zajištění programu a obě-
tavou péči o delegace z partnerských měst Darney,
Horn a Slawków.

Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová (vedoucí), Radoslav Lánsk˘,
Mgr. Jifií BlaÏek, MgA. Jana Jelínková, Mgr. Jana Sou-
kopová, Mgr. Jaromír Pytela, Jan Hudec, Ing. Ladislav
Jedliãka, Martina Vilímová, Eva Janková.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém
volném ãase a bezplatnû.
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Tel.: 544 121 156
mob.: 725 746 435
mestskapolicie@meuslavkov.cz

MĚSTSKÁ POLICIE
SLAVKOV U BRNA
PALACKÉHO NÁM. 65,
ve dvoře

1. ZM vrací návrh plánovací smlouvy RM
a ukládá dopracovat smlouvu v bodech týkajících
se místní komunikace v dané lokalitě a s tím sou-
visejících dalších bodech smlouvy. ZM dále ukládá
RM vypustit ustanovení o příspěvcích města na
místní komunikaci a předložit nový návrh pláno-
vací smlouvy na příští řádné zasedání ZM.

2. ZM dává souhlas k uzavření „Smlouvy
o účasti na PROGRAMU 129 120“ uzavírané mezi
ČR – Ministerstvem zemědělství, Povodím Mo-
ravy, s.p. a Městem Slavkov u Brna. ZM současně
dává souhlas k uzavření „Smlouvy o smlouvě bu-
doucí darovací“ mezi Povodím Moravy, s. p., jako
budoucím dárcem a Městem Slavkov u Brna, jako
budoucím obdarovaným.

3. ZM schvaluje RO č. 5 – obnova vnějších fasád
vnitřního nádvoří zámku;  RO č. 6 – sociálně právní
ochrana dětí; RO č. 7 – výkon přenesené působnosti
v oblasti sociálních služeb; RO č. 8 – Komunikace
a parkovací stání na sídlišti Nádražní; RO č. 9 – Re-
konstrukce školního dvora ZŠ Komenského; RO
č. 10 – lesní hospodářství. ZM dále schvaluje přijetí
dotace ze SR ČR na obnovu fasád zámku ve výši
2 550 000 Kč, dotace ze SR ČR na sociálně právní
ochranu ve výši 439 644 Kč, dotace ze SR ČR na so-
ciální služby ve výši 317 000 Kč, dotace ze SR ČR

XLVII. mimofiádná schÛze RM –
dne 5. 6. 2009

1. RM doporučuje ZM schválit financování opravy
klenby krčku v předzámčí zámku ve výši  460 000 Kč
z fondu Zelnic a následující úpravy rozpočtu: RO č. 16
– oprava klenby krčku.

2. RM doporučuje ZM schválit financování rozvodů
NN a vody na nádvoří zámku ve výši 550 000 Kč
z fondu Zelnic a následující úpravu rozpočtu města:
RO č. 17 – rozvody NN a vody na nádvoří zámku.

3. RM předkládá informaci o nové budově MŠ do
nejbližšího zasedání ZM.

4. RM nesouhlasí se záměrem směny komunikace
v prodloužení ulice Čelakovského za pozemek z ma-
jetku města a postupuje tento záměr k projednání ZM.

5. RM doporučuje ZM uložit RM, aby předložila
návrh koncepce dalšího rozvoje městského koupaliště
na příští řádné zasedání ZM.

6. RM bere na vědomí udělení volna pro žáky de-
vátých tříd ve dnech 29. 6. a 30. 6. 2009 a pro  žáky
druhého stupně dne 29. 6. 2009 v ZŠ Tyršova.

7. RM schvaluje: uskutečnění cesty na „Piknik Mili-
tarny i Święto Bobru“ do polského Sławkowa ve dnech
19. 6.–21. 6. 2009, sestavení delegace ve složení:
Ing. Ivan Charvát, Tereza Cenková, DiS., Mgr. Vladimír
Soukop a poskytnutí služebního vozidla na tuto cestu.

8. RM schvaluje uskutečnění cesty na setkání Slav-
kovů do Slavkova pod Hostýnem v termínu 10.–12. 7.
2009 a sestavení delegace ve složení: Mgr. Petr Kos-
tík, Mgr. Marie Kostíková, Mgr. Ladislav Žatecký
a Ing. Jiří Kučera.

9. RM vyhovuje žádosti Sdružení hasičů Čech, Mo-
ravy a Slezska, OSH Vyškov o zapůjčení stadionu
a přilehlých ploch dne 14. 6. 2009 k uspořádání kraj-
ského kola soutěže mladých hasičů.

10. RM pověřuje místostarostu města zastupová-
ním starosty města v době jeho nepřítomnosti dle před-
ložených termínů.

na komunikaci a parkovací stání na sídlišti Nádražní
ve výši 2 000 000 Kč, dotace ze SR ČR na rekon-
strukci školního dvora ZŠ Komenského ve výši
2 000 000 Kč a dotace ze SR ČR na činnost lesního
hospodářství ve výši 21 916 Kč.

4. ZM schvaluje prodej uvolněného bytu č. 5
o vel. 2+1, sídliště Nádražní č. p. 1153, Slavkov
u Brna, za minimální cenu 1 000 000 Kč s pod-
mínkou odkoupení pohledávek města za posled-
ním nájemcem bytu.

5. ZM nedává souhlas k uzavření smlouvy o pře-
vodu komunikace s obchodní společností LEIT-
NER, s.r.o.

6. ZM ukládá RM vyžadovat na firmě PRELAX
spol. s r. o. naplňování jejich smluvních povinností
ve věci řádné údržby Společenského domu Bona-
parte.

7. ZM dává souhlas k prodeji pozemku parc.
č. 3004/2 vodní plocha o výměře 42 m2 v k. ú. Slav-
kov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví Mo-
ravského rybářského svazu, o. s., MO Slavkov
u Brna za cenu 420 Kč.

8. ZM schvaluje předložený dodatek zřizovací
listiny Technických služeb Města Slavkova u Brna,
kterým se na ně delegují úkoly obce při zabezpe-
čení výkonu veřejné služby ve městě.   

9. mimořádné zasedání ZM – dne 18. 5. 2009

Prodej známek na popelnice
Technické služby Města Slavkova u Brna

oznamují občanům, že známky na popelnice na
II. pololetí 2009 se budou prodávat v termínu: 
od 22. 6. do 31. 7. 2009
pondělí a středa 8.00–11.30  12.30–16.30 h. 
od 1. 8. 2009
pondělí a středa 8.00–11.30  12.30–15.00 h.
Ceny zůstávají stejné. 

Radoslav Lánský, ředitel TSMS

Svoz popelnic 6. července
Společnost RESPONO, a.s. oznamuje, že ve

státní svátek – v pondělí 6. července provede
pravidelný svoz komunálního odpadu dle svo-
zového plánu. Nezapomeňte přistavit popelnice! 

Vzhledem k množícím se případům vykrade-
ných chat v lokalitě našeho města si dovoluji
uvést pár rad pro větší zajištění bezpečnosti va-
šeho objektu.

• klíče od objektů nenechávejte pod květináči,
na oknech nebo pod rohožkami

• při dlouhé nepřítomnosti nenechávejte v ob-
jektu žádné cennosti (TV, rádia atd.)

Pár rad majitelům rekreačních objektů
• nenechávejte v objektu potraviny, alkohol,

nádobí či oděvy
• odstraňte z dohledu věci, které mohou na-

pomoci k vniknutí do objektu (žebříky, sekyrky,
krompáče, atd.)

• pachatel nejčastěji vniká do objektu přes
dveře a okna, nezapomeňte na jejich zabezpe-
čení (bezpečnostní dveře, kování, uzavírání oke-
nic,bezpečnostní mříže)

• zabezpečte také vstupy do kůlen a dalších
přilehlých objektů

• zamyslete se nad pojištěním objektu
• spolupracujte se sousedy při vzájemném do-

hledu nad objekty
V tomto ročním období, kontroluje Městská

policie chatové oblasti denně. V případě zjištění
pohybu podezřelých osob, nás ihned informujte
na telefonních číslech 544 121 156, 725 746
436, 725 746 435, nebo Policii České republiky
na lince 158. velitel MP Pavel Ehrenberger 

V˘sledky voleb
do  Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se uskuteč-
nily ve dnech 5. a 6. června 2009. V našem městě
se z celkového počtu 5030 registrovaných voličů
těchto voleb zúčastnilo 1372 voličů, což před-
stavuje účast 27,28 %. Voliči určili ve městě ná-
sledující volební výsledky: 

1. ODS 394 hlasů 28,82 %
2. ČSSD 333 hlasů 24,35 %
3. KDU-ČSL 210 hlasů 15,36 %
4. KSČM 156 hlasů 11,41 %
5. Věci veřejné 45 hlasů 3,29 %
5. Suverenita 41 hlasů 2,99 %
5. Strana zelených 30 hlasů 2,19 %

Ing. Pavel Dvořák

Ilustraãní foto P. Ehrengerger
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(navazujeme na článek v SZ č. 4/2009)
Dne 24. dubna byla slavnostně otevřena nová

kompostárna. Technické služby Města Slavkova
u Brna (dále jen TSMS) dostaly za úkol jednak
provozovat kompostárnu, ale také především za-
jistit svoz biologicky rozložitelného odpadu
z veřejné zeleně od občanů z údržby veřejné ze-
leně, ale také z údržby soukromé zeleně – ze za-
hrad. 

V pondělí 27. dubna jsme zahájili svoz
z ulic města, tj. odpad zeleně od občanů. K to-
muto sběru v ulicích města používají TSMS
sběrný drtící a míchací vůz SAMURAI-SEKO,
který má pro nakládání hydraulickou ruku s vi-
dlemi a možnost otevření zadního čela. K na-
kládání používáme také UNC 750 a ruční práci
s lopatou. 

Svoz v ulicích provádíme pravidelně
v první pracovní den po víkendu (so, ne, svá-
tek). Začínáme se svozem v severních ulicích
města počínaje ul. Tyršovou a pokračujeme do
jižních částí města. Zpravidla se jedná o svoz
postupně ve dvou dnech pondělí a úterý. 

Naše zkušenosti:
• od 27. dubna 2009 jsme provedli v 16 dnech

osm svozů (po, út)
• svezeno bylo od občanů 62,86 tun odpadů

Informace o odpadovém hospodáfiství
Separovaný sběr

Odbor ŽP oznamuje občanům, že od července
budou na některá sběrná hnízda přidány kontej-
nery na separovaný sběr odpadů a bude zřízeno
nové sběrné hnízdo u „Elektroodbytu“. V pří-
padě potřeby nebo zájmu občanů můžou být zří-
zena další sběrná hnízda. Do budoucna zvažu-
jeme pro separaci plastů v letních měsících
zavedení svozu v intervalu 2 x týdně.

Soutěž v separaci odpadů
Společnost EKO-KOM, která zastřešuje sepa-

rovaný sběr odpadů (plasty, papír, sklo) vyhlásila
pro města a obce Jihomoravského kraje soutěž ve
třídění odpadů. Ve své kategorii – obcí od 2001
do 10000 obyvatel je Slavkov na průběžném
5. místě. Soutěž bude ukončena 30. 9. 2009,
takže máme ještě šanci vyhrát. Vážení občané,
děkujeme vám za příkladné třídění odpadů.

Bioplynová stanice Respono
Společnost RESPONO, a.s. prostřednictvím

své dceřiné společnosti REBIOS, s.r.o. připravuje
ve Vyškově výstavbu bioplynové stanice pro
zpracování bioodpadů. Stanice by měla být v pro-
vozu od roku 2011. Pro Slavkov to znamená, že
ve městě budou rozmístěny nádoby na sběr bio-
odpadů. Jedná se o speciálně upravené velké pla-
stové „popelnice“. Do těchto nádob se bude dávat
kuchyňský odpad z domácností jako jsou zbytky
ovoce, zeleniny, pečiva, masa, kosti, skořápky od
vajec apod. Zapojení do tohoto systému musí
schválit zastupitelstvo města. I při zavedení to-
hoto systému odpad ze zeleně (listí, trávu,
větve) budou dále svážet technické služby na
kompostárnu. Ing. Pavel Janeba, odbor ŽP

ze zeleně, tj. na jeden svoz (po, út) v průměru
7,86 tun

• těchto osm svozů reprezentuje 25 nalože-
ných sběrných vozů v průměru 2,5 tuny 

• jedná se o velice náročnou práci v podmín-
kách velkého dopravního zatížení v ulicích
města

• jsou to stovky velkých i malých hromádek
a odpadů ze zeleně umístěných v igelitových
pytlích. Pracnost si asi dovedou všichni, kdo nás
potkávají v ulicích města představit

• k 16. červnu bylo na kompostárnu navezeno
a kompostováno 65,24 tun z vlastní činnosti
TSMS a 62,86 tun ze svozu z ulic města. Cel-
kem 128,10 tun. Kompostování probíhá nad
naše očekávání velmi dobře. První tuny rekulti-
vačního kompostu a rekutivačního substrátu
budou z kompostárny vyváženy už za týden, tj.
27. týden. 

Část kompostu bude bezúplatně k odebrání
pro občany Slavkova u Brna. Informace budou
v přístím čísle. 

Kontaktní místo: TSMS, Špitálská 733,
Slavkov u Brna, tel./fax. 544 221 302, tel. 544
220 989, 603 156 818, e-mail:tsms@volny.cz,
tsms.lansky@atlas.cz

Radoslav Lánský, ředitel TSMS

Provoz kompostárny zahájen

V letošním roce je tomu právě 151 let, kdy
byla znovu postavena synagoga ve Slavkově
u Brna. U této příležitosti 31. července
přijede do Slavkova skupina návštěv-
níků z Anglie s panem Neilem Pikem,
členem Židovské kongregace v Not-
tinghamu. 

Jejich celodenní program bude za-

hrnovat prohlídku židovské školy, židovského hřbi-
tova, zámku a chrámu Vzkříšení páně. Pro veřej-

nost bude přístupná ceremonie od 11.45
hod. k připomenutí tohoto výročí v pro-
storách před synagogou. 

Toto jubileum je pro Slavkov velmi
významné, jelikož historie synagogy sahá
až do středověku, kdy se nacházela na

151. výročí postavení synagogy ve Slavkově u Brna
původním místě uprostřed zástavby ghetta.
V druhé polovině 17. století stavbu zle poničil
požár a poté měla být znovuobnovena. Roku
1857 byla synagoga úplně zbořena a v následu-
jícím roce na přibližně stejném místě od základů
nově postavena v soudobém historizujícím slohu. 

Tereza Cenková, DiS.,
odbor kanceláře tajemníka

Svoz bioodpadu ve ·pitálské ulici Kompostárna

Celkov˘ pohled na kompostárnu Sbûrné místo v Polní uliciFoto: 4x R. Lánský
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Dne 28. května proběhl kontrolní den v po-
řadí již osmý. Do dnešního dne bylo již vydáno
s konečnou platností závazné stanovisko na způ-
sob provedení dlažby nádvoří zámku. Dodavatel
stavby ji neprodleně objednal tak, aby bylo
možné co nejdříve zahájit pokládku dlažby. Dále
bylo odsouhlaseno položení hydroizolační fólie
v celém rozsahu nádvoří, které ovšem bylo pod-
míněno zajištěním odvětrání podzemních pro-
stor. Skutečný stav provětrání byl odborem in-
vestic a rozvoje prověřen a byl velice překvapen,
jak již v minulosti bylo myšleno na zajištění od-
větrání těchto prostor. Příkladem může být od-
větrání sklepního prostoru (dříve komenda)

Slavkov u Brna je městem v zeleni i když se
nám zdá, že v posledních letech se vzrostlé stromy
kácejí čím dál častěji. Jedná se však o přirozenou
obměnu. Každoročně je vysazeno několik desí-
tek nových stromů. V rozpočtu města je proto vy-
členěna v kapitole péče o krajinu částka na údržbu
a výsadbu dřevin. V jarním období letošního roku
byla provedena dosadba aleje podél polní cesty
v lokalitě Nad Oborou, kde vznikla nová obou-
stranná alej s celkovým počtem cca 100 stromů
v druhové skladbě převážně lípy a javory. Také
nově vybudovaný areál městské kompostárny
v lokalitě Písky je doplněn výsadbou v podobě 5
lip. Nová zeleň je vysazována rovněž v zastavěné
části města v mezerách po vykácených stromech,
např. 4 lípy ve Svojsíkově parku, 4 kaštany v aleji
u stadionu. V zelených pásech podél komunikací
však narážíme na velký problém, kterým je za-
chování ochranného pásma inženýrských sítí.

Proto se snažíme o co možná nejdelší zachování
a prodloužení životnosti u stávajích dřevin. Toto se
nám daří prováděním redukčních a zdravotních
řezů stromů, který jste na mnoha místech také
mohli v jarním období shlédnout. Uvedené práce
byly provedeny dodavatelským způsobem. 

Dosadba a údržba dřevin je také jednou z čin-
ností, které zajišťují Technické služby města ve
své pracovní náplni. Také obyvatelé města, kte-
rým je odborem životního prostředí Městského
úřadu Slavkov u Brna povoleno kácení dřevin,
provádí náhradní výsadbu, převážně zase na
svých pozemcích.

Važme si každého stromu a chraňme si životní
prostředí. Především při stavební činnosti berme
v úvahu existenci stávajících stromů. Poškození
nebo vykácení stromu je rychlé, ale vypěstovat
nový, je dlouhodobá záležitost. 

Ludmila Černá, odbor ŽP

umístěného 5 m pod povrchem nádvoří a vyve-
dení vzduchového kanálku do prostor odvětrá-
vacího kanálu na nádvoří, který je situován kolen
obvodového zdiva. Ústavem archeologické pa-
mátkové péče bylo provedeno geodetické zamě-
ření historického zdiva, které při rekonstrukci
v roce 1996 nebylo odkryto. Zástupci státní pa-
mátkové péče se domnívají, že se jedná o pozů-
statek stavby, která byla odstraněna v 18.stol.,
kdy musela ustoupit náročné dostavbě, kterou
zahájil rod Kouniců.

Nyní probíhají práce na pokládce kanalizace,
která je již provedena z 50%, dále se bude po-
kračovat na položení násypů, pokládka hydroi-

Práce na nádvoří zámku pokračují pokládkou hydroizolace
zolace a obnovení vzduchových kanálků. Do
toho se v měsíci červnu započne s opravou fasád
zámku. Další kontrolní den se bude konat 12. 6.
2009. Ing. Petr Lokaj, odbor IR

Výsadba stromů ve městě

OZNÁMENÍ 
Tajemník MûÚ SLAVKOV U BRNA vyhla‰uje

v˘bûrové fiízení na místo

Referent(-ka) registru vozidel 
Druh práce: Referent(-ka) registru vozidel 
Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad Slavkov u Brna, Palackého nám. 260,
684 01           

PoÏadované pfiedpoklady:
- pfiedpoklady podle § 4 zák. ã. 312/2002 Sb.*
- vzdûlání minimálnû S· s maturitou, v˘hodou je technické zamûfiení
- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B
- dobrá znalost práce s PC
- orientace v problematice registru vozidel
- odpovûdn˘ pfiístup a dobr˘ vztah k práci
- pfiíjemné vystupování

Vítané pfiedpoklady:
- praxe nebo vzdûlání v oblasti státní správy

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

o cizího státního obãana
- datum a podpis uchazeãe

K pfiihlá‰ce uchazeã (-ka) doplní dle § 6, odst. 4, zák.
ã. 312/2002 Sb. tyto doklady:
- strukturovan˘ Ïivotopis s akcentem na dosavadní praxi
- doklad o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání (ovûfiená kopie)
- v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í tfií mûsícÛ 

Termín pfiípadného nástupu: nejlépe 1. 8. 2009
Platové zafiazení: tfiída 8

Písemné pfiihlá‰ky je nutno doruãit do pátku 17. 7. 2009 do 13. hodiny
na podatelnu MûÚ nebo na adresu

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

Izolace koníren Pokládka hydroizolace u koníren

V˘sadba nov˘ch stromÛ u ZU· V˘sadba nov˘ch stromÛ Foto: 2x R. Lánský
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(Dokončení ze str. 1)
V rámci Dnů Slavkova se v sobotu dopoledne

otevíralo nové Víceúčelové sportoviště v areálu
ZŠ Tyršova. Bohužel déšť donutil organizátory
celý slavnostní akt přesunout do tělocvičny.
Přesně na čas se počasí umoudřilo a ve 14 hodin

Dny Slavkova a Svatourbanské hody 2009
byly Dny Slavkova a Svatourbanské hody zahá-
jeny starostou města. Bohatý program, který si
připravili žáci MŠ Zvídálek, ZUŠ a ZŠ Komen-
ského byl zakončen rockovým vystoupením slav-
kovských kapel. Kulturním zážitkem byly slavné
muzikálové písně, které zazpívali herci Měst-

ského divadla z Brna. Dokonce bylo možno
shlédnout i ukázku soutěžního požárního útoku
mladých hasičů ze Slavkova a francouzského
družebního města Darney. 

Nedělní program byl věnován převážně diva-
delním představením. Děti se mohli zapojit do di-
vadelní hry – Hrajeme si s kamarády a pro do-
spělé byla určena komedie farního divadla
Simsala Bim. 

Pozvání do Slavkova přijali představitelé dru-
žebních měst z rakouského Hornu, polského
Slawkowa a francouzského Darney, kteří zde
podle jejich slov strávili příjemné chvíle.  

I přes nepřízeň počasí se akce vydařila a tímto
děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci,
technickém zázemí a velký dík patří také všem
účinkujícím. Dny Slavkova se letos konaly již po-
druhé a to ve spojení se Svatourbanskými hody.
Ty letos oslavili desáté jubileum. Pevně doufáme,
že tradice bude pokračovat a srdečně zveme ty,
kteří si nechali akci v letošním roce ujít. 

Tereza Cenková, DiS.
odbor kanceláře tajemníka

V sobotu odpoledne 13. června se vydalo za
krásného slunného počasí asi 170 dětí a rodičů na
cestu pohádkovým lesem. Prvním úkolem hned
na startu bylo složit z papíru večerníčkovu čepici
a tato kouzelná čepice označená razítkem s ve-
černíčkem byla vstupenkou pro malé znalce po-
hádkových postav. Na  patnácti zastávkách se ro-
diče se svými ratolestmi vrátili do dětských let
a na chvíli se stali princeznou na bále při navlé-

kání korálků, Popelkou při třídění hrachu a čočky
či Čertem a Káčou nebo Kocourem v botách.
V cíli na střelnici pomohli ještě slepičce zachrá-
nit kohoutka, kterému přinesli v dlaních vodu
a tím získali diplom a sladkou odměnu. Na závěr
nechyběly ani špekáčky, malé občerstvení a ně-
kolik zábavných stanovišť pro neúnavné děti… 

Pohádkové postavy skvěle zahráli dívky
a chlapci z Junáka Slavkov.

Cesta pohádkovým lesem
Dík patří i všem organizátorům a zejména

sponzorům, kterými byli p. Manner, f. Slafpark
a restaurace Na Hradbách.

Doufáme, že si všichni příjemně užili krás-
nou neděli a těšíme se na Vás po prázdninách
v září při výběru zájmového vzdělávání pro děti
i dospělé z naší pestré nabídky kroužků pro
školní rok 2009/2010.

P.M.

Členové delegace z partnerského polského města Slawków: Urszula Wietrzyńska – Kierownik Re-
feratu UM Sławków, Agata Ślęzak – Skarbnik Miasta, Janusz Mróz – Kierownik Referatu UM
Sławków, Tomasz Prowancki – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Cesta pohádkov˘m lesem Cesta pohádkov˘m lesem

Foto: 3x B. Maleček

Foto: 2x archiv DDM

André Poirot, Hervé Buffe, pfiekladatelka, Tomasz Prowancki, Ivan Charvát a Pavel Dvofiák Roman Hrbata, Ivan Charvát a Milan Vavro
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Nové knihy V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA�

Poklady nejen z depozitáfiÛ (68)
Pohledy na obec Rostěnice – 1. pol. 20. století Pohled na Nový Rousínov – dopisnice poč. 20. století

Pohlednice (pokračování)
ROSTĚNICE
Obec leží cca 7 km JV směrem od Vyškova.

Název získala od osobního jména Rostin. Až do
konce II. světové války zde převažovalo obyva-
telstvo německé národnosti. Nejstarší zpráva
z roku 1131 zmiňuje jedno popluží, které zde
držel olomoucký kostel. Jako vlastníci obce jsou
uváděni páni z Obřan, ve 14. století pak páni
z Lipé. V roce 1329 prodal Jindřich z Lipé ves
královně Elišce Rejčce, která tento majetek od-
kázala ženskému cisterciáckému klášteru Krá-
lové na Starém Brně. Na počátku 15. století Ros-
těnice získala Alena z Meziříčí a z Křižanova. Za
třicetileté války se téměř polovina obce vylidnila.
Po roce 1782 jsou statky pronajímány, v roce
1825 Rostěnice společně s okolními obcemi od-
koupil František, rytíř Heintl. V roce 1843 obec
získává Eduard, kníže Schönburg-Hartenstein. 

Od roku 1846 zde byla zpřístupněna německá
dvojtřídní škola. Po druhé světové válce byla zří-
zena škola česká, která zde působí dodnes. 

K památkám patří kostel sv. Cyrila a Meto-
děje, který byl postaven v letech 1857-1863.  

V roce 1960 byly Rostěnice sloučeny se Zvo-
novicemi. 

Ve sbírkovém fondu Zámku Slavkov–Austerlitz
se nacházejí dvě černobílé pohlednice z první po-
loviny 20. století. První zachycuje dálkový po-
hled na obec s dominantní stavbou kostela sv. Cy-
rila a Metoděje. Druhá pohlednice představuje 8
pohledů na obec.

ROUSÍNOV
Obec se rozkládá na pravém břehu potoka Ra-

kovce cca 5 km severně od Slavkova. Název je
odvozován od osobního jména Rusín. 

Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1222.
Objevuje se v listině krále Přemysla Otakara
I. a Jindřicha Vladislava. Další písemná zmínka
pochází až z roku 1321, kdy je Rousínov uváděn
již jako  „zboží“ patřící hradu Špilberk. Z hle-
diska Rousínova je důležitý rok 1459. Tehdy
český král Jiří z Poděbrad opět potvrdil městu
privilegia týkající se právních úkonů, trhů a odú-
mrti. Tato práva již Rousínov vlastnil dříve, avšak
doklady k nim byly při četných válkách ztraceny.
Další privilegia městu věnovali 1497 Vladislav
II., 1549 Ferdinand I., 1669 Leopold I., 1732 otec
Marie Terezie Karel VI., 1747 samotná Marie Te-
rezie, 1782 Josef II či 1792 František I. Ještě
v roce 1842 obdržel Rousínov od Ferdinanda
V. povolení na konání dvou trhů za rok, na kte-
rých se mohli prodávat koně. 

Vlastníci města se střídali poměrně často. Jiří
z Poděbrad jej zastavil Karlovi z Vlašimi, Vladi-

slav II. pak Vilémovi z Pernštejna. Další zástavní
právo zde měli Jan z Lomnice či Vladislav Mezi-
říčský z Lomnice. V roce 1559 Ferdinand I. pro-
dal společně s jiným majetkem Rousínov morav-
ským stavům. Z královského města se tak stalo
město poddanské s mnoha následnými majiteli.
V roce 1593 Rousínov za 22 000 mor. zlatých
kupuje Oldřich z Kounic  a ten je tak přiřazen
k jeho slavkovskému majetku. 

Nejstarší část Rousínova se nachází v dnešním
Rousínovci, odkud se postupně obec rozšiřovala
a vydělovaly se další části – např. Starý a Nový
Rousínov. V roce 1925 byl zaveden jednotný
název Rousínov. 

V roce 1869 zde byla zavedena dráha. Na bo-
hatou řemeslnou tradici ve 20. století navázal ná-
bytkářský průmysl.

Škola byla již od roku 1837 trojtřídní, v r. 1874
čtyřtřídní. Postupně se však z této školy vyčlenili
žáci okolních obcí – Slavíkovic a Kroužku, kteří
začali navštěvovat školu ve své obci. 

K památkám patří zejména kostel sv. Maří
Magdalény, který se nachází přímo na Sušilově
náměstí. Jde o barokní stavbu postavenou v letech
1699- 1706 podle projektu Domenica Martinel-
liho, který projektoval rovněž zámek ve Slavkově

Koláček, Luboš Y.: Utajený následník – čtivě
napsaná kniha, která staví na historických i filo-
zofických základech a která je protkána dobro-
družnými situacemi, plnými dramatických zvratů.
Hlavní postavou je syn Karla IV., který je vycho-
váván mimo Francii v přísné izolaci. 

Dezortová, Věnceslava: Karel Hála – životo-
pisná kniha vznikla z povídání autorky s Karlem
Hálou. Zaznamenanou zpověď upřesnila a dopl-
nila po zpěvákově předčasné a nečekané smrti
jeho žena, s níž prožil dvacet pět let a která ho
tudíž znala nejlépe. Dozvíme se spoustu zajíma-
vostí a podrobností ze zpěvákova soukromí i pro-
fese. 

Plaidy, Jean: Kladivo na Skoty – po smrti Jind-
řicha III. se jeho syn Eduard (1239–1307) vrací ze
Svaté země. Silný muž oddaný svému poslání má
však i slabinu – lásku ke své rodině. Jeho snem
bylo sjednocení království anglického, skotského
a waleského. A to se mu téměř i podařilo, pře-
mohl ve Walesu vládnoucího Llewellyna i skot-
ského hrdinu Williama Wallace. 

Smith, Wilbur A.: Zlatá liška – ve spalujícím
žáru rozdělené Afriky vrcholí zuřivý dynastický
konflikt, pro Garyho a Seana Courtneyovy je to
boj na život a na smrt. Jediné, co mezi bratry stojí

a chrání je před vzájemným zničením, je Isabella.
Ta se naneštěstí zapletla s vypočítavým Ramo-
nem, který ji chladnokrevně vydírá a zneužívá. 

Prášková, Markéta: Klobouky z Agarveny –
2. díl Země čarodějů – nasadit klobouk a hurá do
minulosti! Adam s Evkou přicházejí v Agarveně
o jeden kouzelný klobouk, a to jim znemožní ná-
vrat domů. Seznamují se s rodinou čaroděje Teo-
dorika a v jejím doprovodu se vydávají na strasti-
plnou cestu, aby nalezli další klobouk. Po mnoha
svízelných situacích se dostávají na starý opuš-
těný hrad v horách, kde začíná boj o život.

Valiente, Francisca: Hledej na středověkém
hradě – v této knize se dozvíte spoustu zajíma-
vostí o starých hradech, o jejich budování, o kaž-
dodenním životě hradních pánů a poddaných
i o tom, jak se takový hrad dobýval. Ale nejen to.
Ke každé kapitole patří obrázek, na nějž se za-
toulalo několik zvířat nebo předmětů, které tam
nepatří. Najdeš všechno, co na obrázek nepatří?

Úplný seznam všech nových knih v městské
knihovně lze získat elektronickou poštou (e-mai-
lem). V případě zájmu o tuto službu pište, prosím,
na adresu: blazek@zamek-slavkov.cz

Mgr. Jiří Blažek
Městská knihovna ve Slavkově u Brna

u Brna. Tehdejší majitel slavkovského panství –
Dominik Ondřej Kounic tuto stavbu rovněž fi-
nancoval. K dalším památkám patří např.: kostel
sv. Václava, stará radnice na náměstí či býv. ži-
dovská synagoga . K zajímavostem pak náleží
pomník věnovaný císaři Josefu II., který se na-
chází u Slavíkovic.

Ani v tomto stručném výčtu nelze pominout
významného rousínovského rodáka Františka Su-
šila (*14. 6. 1804 Nový Rousínov † 31. 5. 1868
Bystřice pod Hostýnem), národního buditele,
kněze, sběratele národních písní, básníka a pře-
kladatele.

V roce 1942 byly k Rousínovu přičleněny
okolní obce Rousínovec, Slavíkovice, Kroužek
a Královopolské Vážany. Po druhé světové válce
se Královopolské Vážany a Kroužek opět osamo-
statnily. 

Ve sbírkách zámku Slavkov-Austerlitz se na-
chází 70 pohlednic Rousínova. Pohlednice jsou
převážně černobílé, částečně rovněž kolorované,
zahrnují prakticky celé období 20. století. týkají
se  býv. Starého i Nového Rousínova. Zajímavé
jsou zejména pohledy na původní domy v oblasti
Sušilova náměstí. K raritám patří nesignovaná
kresba části ulice s býv. hotelem „Záložna“ ode-
slaná v roce 1927. 

PhDr. Vladimíra Zichová,
Zámek Slavkov – Austerlitz
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Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla
je pondělí 20. července do 12 hodin. Přednostně budou
zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu do půl strany
formátu A4 zaslané e-mailem na adresu info@bmtypo.cz.
U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrá-
cení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje pří spěvky za-
sílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě. (red)U

p
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Barbara Maria Willi 
Barbara Maria Willi – světově proslulá cembalistka, nositelka řady mezi-

národních prestižních ocenění, útlá, drobná, sympatická žena nabitá jiskři-
vou energií, se stala po právu hlavní hvězdou prvního ze dvou slavkovských
koncertů v rámci letošního 14. ročníku festivalu Concentus Moraviae. 

Jeho letošní zaměření k tématu „Dámy mají přednost“ dokonale vy užila
a svým uměleckým projevem nadchla posluchače v Historickém sále
zámku. V jejím provedení zazněly především skladby skladatelů 20. sto-
letí, přičemž jedna dokonce ve světové premiéře. Vynikající technika
i umělecký projev hry na cembalo Barbary M. Willi odměnili přítomní
dlouhotrvajícím potleskem. 

Koncert opět potvrdil, že se ve Slavkově potkávají umělci věhlasného
jména a že se takto udržuje velmi vysoká kvalita kultury, která nabízí
a přináší návštěvníkům to, o co jinde mnohdy marně usilují. Tento kon-
cert se tak nepochybně zařadil mezi vrcholy letošní kulturní sezony.

Ing. Aleš Šilhánek (ředitel ZS-A)

Ve čtvrtek 4. června se v pro-
storách Divadelního sálu slav-
kovského zámku uskutečnila
přednáška doc. Mgr. Libora
Jana, Ph.D. z Historického
ústavu Filozofické fakulty Ma-
sarykovy univerzity na téma

Slavkov a řád německých rytířů. 
Docent Jan využil svého dlouholetého bádání

na poli dějin rytířských duchovních řádů a své po-
sluchače nejprve přenesl do Svaté země ve 12.
století, která se stala místem vzniku nového řádu,
který měl po vzoru starších templářů a johanitů
chránit poutníky a pečovat o nemocné ve špitá-
lech. S blížícím se koncem existence křesťanských
států na Blízkém východě se řád rozhlížel po
novém působišti. Našel je v Mazovsku, kam rytíře
pozval piastovský kníže na obranu proti pohan-
ským Prusům. Němečtí rytíři území Pruska po-

OÏivené prohlídky podzemí
„Kdo se bojí, nesmí do podzemí“. Pod tímto

názvem si můžete přijít prohlédnout v sobotu
11. července od 15 do 19 hodin zámecké pod-
zemí při kostýmovaných prohlídkách.  Budete se
trošku bát, trochu se smát a určitě se všichni po-
bavíte. Zveme vás do tajemných zákoutí zámec-
kého podzemí, kde na vás dýchne atmosféra
časů dávno minulých a setkáte se zde s posta-
vami, které zde žily v minulých stoletích.Přijďte
se chvíli přenést do dob, kdy na zámku bydlela
hrabata a jejich služebnictvo a prožívali zde své
životní příběhy. Ilona Zyková, ZS-A

V˘stava prací studentÛ z Rousínova
Zámek Slavkov – Austerlitz si vás dovoluje

pozvat na výstavu prací studentů z odborného
učiliště nábytkářského z Rousínova, která bude
umístěna od 5. července do 3. září 2009 v ex-
pozici výstavy Známek s napoleonskou tema-
tikou ve výstavních prostorách slavkovského
zámku. Přijďte si prohlédnout zručnost stu-
dentů, kteří svými zajímavými nábytkářskými
výrobky doplní stávající výstavu známek. 

Ilona Zyková, ZS-A

stupně ovládli a vybudovali si zde svůj stát. Po-
zději se dostali do konfliktu se sousedním Pol-
skem a Litvou a po katastrofální porážce řádu
roku 1410 u Grunwaldu jeho moc upadala. 

V průběhu předcházejících dvou staletí ovšem
vznikaly řádové domy (komendy) i na území čes-
kých zemí. Jedním z těch nejvýznamnějších se
stalo sídlo komtura v městečku Nova Sedes – No-
vosedlicích, dnešním Slavkově u Brna. Ta byla
podle Janových slov nejbohatší a počtem řádo-
vých bratří největší komendou v naší zemi. Kvůli
složité vnitrostátní situaci před a v průběhu hu-
sitských válek však němečtí rytíři o držení města
přišli. Docent Jan přednášku doprovodil řadou
dobových i současných obrázků významných
osob a lokalit spojených s řádem německých ry-
tířů. Zájemci se tak mohli dozvědět více o této dů-
ležité kapitole slavkovských dějin.

Mgr. Martin Rája (ZS-A) 

Přednáška Slavkov a řád německých rytířů

Foto: B. Maleček

Foto: B. Maleček

Foto: archiv ZS-A

Foto: 2x J. Blažek

Výstava keramiky
Když se řekne Kunštát na Moravě, každému se automaticky vybaví kunštátská keramika.Všichni

jistě známe klasickou hnědou keramiku, která zdobí řadu domácností a ve zmíněném městě ji vy-
tváří řada výtvarníků. Chceme vás seznámit i s jinou formou keramiky, kterou se prezentují vý-
tvarníci, kteří přijali naše pozvání a vystaví svoje výrobky v prázdninových měsících v OK gale-
rii na našem zámku. Manželé Růžkovi, Hluštíkovi i pan Lindovský představí nádherné keramické
objekty do zahrad i domácností, svítidla a další řadu svých krásných keramických předmětů,
které by jistě mohly zkrášlit interiéry i exteriéry našich domovů.

Zveme vás na vernisáž této výstavy, která proběhne 9. července v 17 hodin v Rubensově sále
slavkovského zámku. Samotná výstava  bude  přístupna do 30. srpna 2009 v OK galerii.

Pokud budete mít v letním čase trošku času, přijměte pozvání na prohlídku výstavy, která ur-
čitě potěší každého návštěvníka. Ilona Zyková, ZS-A
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Letošní téma „Války – neválky“ dává tušit, že
se soutěžící nemuseli zaměřovat pouze na váleč-
nou vřavu a veškeré útrapy s ní spojené, ale
mohli zcela bez problémů napsat o svém vlast-
ním boji s určitým problémem. Tedy dostatek
prostoru i pro méně zdatné spisovatele a sepiso-
vatele. Propozicemi bylo obesláno 15 základních
a středních škol v regionu i mimo něj. Do soutěže
bylo zasláno 151 prací (136 literárních a 15 vý-
tvarných).

Hodnocení literárních prací se ujala pětičlenná
porota skládající se ze spisovatelů literatury
faktu, zároveň však i přispěvatelů do nejrůzněj-
ších novin a časopisů: předseda: Dr. Jan Kux,
Obec spisovatelů – KALF Brno; členové:
Ing. Petr Kopečný – KALF Brno, Dr. Jiří Jilík –
KALF Uherské Hradiště, PhDr. ing. Ludmila Sý-
korová – Čs. obec legionářská Brno 2, Mgr. T.
Králová – redaktorka týdeníku PS, Praha.

Jak se stalo zvykem povzbuzujícím větší
množství soutěžících, nebyli vybráni jen tři au-
toři na stupně vítězů, ale většina míst byla zdvo-
jená a byl udělen i dostatek čestných uznání. Pro
porotce nebylo jistě snadné vyhodnotit tolik prací
a zcela neomylně přiřknout vítězné vavříny uve-
deným  pisatelům, jak je to možné třeba v lehké
atletice, kde se vše měří na centimetry či minuty
a vteřiny…

Díky pomoci brněnských nakladatelství byly
pro všechny oceněné připraveny bohaté knižní
dary. Se všemi vydavateli spolupracujeme prak-
ticky od 1. ročníku Mementa v roce 2005 a patří
jim nejen na tomto místě zasloužené poděkování
za poskytnuté publikace. Jsou to: Akademické
nakladatelství CERM, DOPLNĚK, JOTA, Mo-
ravská Bastei – MOBA, Computer Press.

Z hodnocení poroty vyjímáme:
„…v soutěži výrazně přibylo prací, které se

zabývají válkou z širšího hlediska, jako jsou
„války“ rodinné, manželské, vnitřní boj jednot-
livce se závislostmi (alkohol, drogy apod.). Vět-
šině těchto prací chybí psychologická přesvěd-

čivost, nicméně za pozitivní považuji již to, že se
účastníci soutěže nad tímto tématem zastavují,
přemýšlejí o něm a pokoušejí se najít výcho-
diska…“ – PhDr. J. Jilík

„…Pro soutěžící z úrovně základní školy platí,
že mají často nedostatky v pravopise a syntaxi,
ale evidentně nemáme před sebou jen povinně vy-
pracované slohové úkoly…“ – PhDr. L. Sýkorová

Děkujeme všem přispěvatelům do tohoto
ročníku Slavkovského mementa za jejich
snahu a úsilí, byť by bylo oboje činěno v mír-
ném donucení v rámci školní výuky. Děku-
jeme také za podporu všem vyučujícím, kteří
mají namnoze zásadní zásluhu na tom, že se
sešlo na půldruhého sta prací. 

• Próza - základní školy (24 prací)
1. Michaela Rozporková, ZŠ Kom. Slavkov
1. Martina Píšťková, Gymnázium Bučovice
2. Michaela Gottvaldová, ZŠ Šaratice
2. Marek Handrla, Gymnázium Bučovice
3. Petr Lipovský, ZŠ 28. října Tišnov
3. Edita Štefková, Gymnázium Bučovice

Čestná uznání: 
Eliška Pitronová, ZŠ Tyršova Slavkov u Brna

Petr Bureš, ZŠ Tyršova Slavkov u Brna
Denisa Miškeříková, ZŠ Svatobořice-Mistřín

• Próza – střední školy (97 prací)
1. Eva Nováčková, Gymnázium Tišnov
1. Kateřina Matoušková, Gymnáz. Uh. Hradiště
2. Prokop Slezáček, Gymnázium Bučovice
2. Lukáš Kuběnský, SŠZZE Vyškov
2. Lenka Příleská, Gymnázium Uh. Hradiště
3. Lucie Ševčíková, ISŠ Slavkov u Brna 
3. Filip Hubáček, Gymnázium Uh. Hradiště
3. Johana Babrnáková, Gymnázium Uh. Hradiště

Čestná uznání: 
Lenka Jeřábková, ISŠ Slavkov u Brna
Sandra Pavlíková, ISŠ Slavkov u Brna
Zdeněk Valenta, ISŠ Slavkov u Brna
Lucie Ševčíková, ISŠ Slavkov u Brna
Dana Levíčková, Gymnázium Bučovice
Markéta Danielová, Gymnázium Uh. Hradiště
Anna Koukalová, Gymnázium Uh. Hradiště
Kristýna Marková, Gymnázium Uh. Hradiště
A. Čožíková, Gymnázium, Uh. Hradiště

• Kategorie Poezie (13 prací)
1. místo neuděleno
2. místo ZŠ – Jan Pokorný, Gymnázium Bučo-

vice
3. místo ZŠ – Kateřina Laštůvková, ZŠ Tyršova

Slavkov u Brna
2. místo SŠ – Zuzana Kočí, Gymnázium Uh.

Hradiště
3. místo SŠ – Jan Rybka, Gymnázium Tišnov

Zvláštní cena: Klára Čermáková – Gymnázium
Bučovice – SOČ – Internační tábor Svatobořice

• Kategorie Výtvarné práce (18 prací)
Ocenění bez pořadí:
Eliška Bačová, Gymnázium Uh. Hradiště
Klára Bartošková, Gymnázium Uh. Hradiště 
Jolana Horáčková, ZŠ Šaratice
Jana Horáková, Gymnázium Uh. Hradiště
Kristýna Mouchová, ISŠ Slavkov u Brna

Slavkovské memento 2009
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽNÍCH PRACÍ „VÁLKY – NEVÁLKY“

V prosluněném odpoledni dne 9. června do-
provodili žáci kytarového souboru při slavkovské
ZUŠ Fr. France akci s názvem Den s vyškov-
ským deníkem. Pořad byl složen převážně z me-
lodií populární hudby nejrůznějších směrů.
V úvodu se představila Lenka Jeřábková se
skladbou Yesterday (Beatles), po ní zahrál ro-

Den s Deníkem se ZUŠ Slavkov
mantickou kytarovku Fortune (E. Thorlaksson)
Martin Šujan. K akci se připojil i saxofon
M. Bedřicha, kterého doprovodil p. uč. M. Uma.
Po těchto sólových vstupech realizovali své
skladby žáci mladšího i staršího komorního sou-
boru. Zde chci vyzdvihnout a pochválit P. Dvo-
řákovou za hudbu  z filmu Bathory a N. Kokešo-

vou za svižnou Ódu na radost. Opravdu je to tak
– žáci hráli s chutí a v zajímavých kostýmech.
A když pořad zakončily H. Patschová a V. Mi-
chálková populární písní skupiny ABBA
Mamma Mia, rozcházeli se všichni posluchači
v dobré náladě.   

Antonín Vodička

Foto: J. Blažek

Foto: 2x A. Slezáková
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Zprávy ze Základní ‰koly Tyr‰ova

Dne 30. května se v naší škole oteví ralo nově
vybudované víceúčelové hřiště. Bohužel so botní
počasí nedo volilo, aby se slavnostní ceremoniál
uskutečnil přímo v areálu, a tak se celá akce mu-
sela přemístit do tělocvičny školy. Poté, co pan
ředitel přivítal obecenstvo, promluvili také vý-
znamní hosté této akce v čele se starostou města
I. Charvátem. O přestřižení pásky se postaral bý-
valý dlouholetý tělocvikář naší školy, sportovec
tělem i duší pan Svatopluk Walter. 

Kvůli dešti byli diváci ochuzeni o původně při-
pravené sportovní vystoupení žáků naší školy,
v němž měli představit jednotlivé disciplíny, které

Protože nový areál za ZŠ Tyršova je určen
nejen pro školy, ale i pro veřejnost, může si kdo-
koliv zasportovat. Přesné podmínky a další po-
drobnosti si můžete zjistit na www stranách
školy www.zsslavkov.cz.

Zjednodušený návod: Kdo si chce zasporto-
vat, zavolá v pracovní dny do 16 hodin na ředi-
telství školy. O víkendu, o prázdninách nebo po
šestnácté hodině telefonujte správci hřiště.

Po kontrole obsazenosti hřiště si domluvíte
čas otevření vchodu z ulice Tyršovy nebo od síd-

SPORTOVNÍ OKÉNKO NA 1. STUPNI

Kinderiáda
V dubnu se osm vybraných dětí vypravilo

s paní učitelkou na Kinderi ádu do Břeclavi.
Jedná se o atletické závody pro žáky druhých až
pá tých tříd. Účelem této akce je, aby se chlapci
a děvčata zábavnou for mou seznámili s atletic-
kými disciplínami a poznávali atmosféru oprav -
dových závodů. Hlavní soutěž doplnily mimo-
soutěžní disciplíny, na příklad skákání sem a tam,
běh přes žebřík, dětský hod oštěpem a další.
Všichni účastníci si odnesli dárkové předměty
značky Kinder a spoustu nevšedních zážitků.
Velkou radost nám udělala Michaela Kohout-
ková z 5. třídy krásným 2. místem v běhu na 60
metrů a ve skoku do dálky jí medaile unikla jen
o vlásek. Gratulujeme! zšt

Turnaj ve vybíjené
První středu v květnu proběhl další turnaj ve

vybíjené pro 4. a 5. třídy. Utkala se  tyršovská
družstva Kapříci a Okurky a z Hodějic přijeli
Buráci a Bobíci. Do finále se nakonec probojo -
vali Kapříci s Okurkami. Kapříci sebou na hřišti
mrskali lépe a stali celkovými vítězi turnaje.
Stříbrnou příčku obsadil tým Okurek. Hodějáci
si to mezi sebou rozdali o třetí místo a úspěš nější
byli Buráci. Bramborová medaile zůstala na Bo-
bíky. Turnaj zpestřily soutěže o nejlep šího hráče
a hráčku a o nejvtipněji oblečené družstvo. zšt

Plavecký výcvik
Od 17. 4. do 29. 5. každý pátek se žáci 2., 3.

a 4. ročníku zúčastnili plaveckého výcviku. Jez-
dili do bazénu v Brankovicích, kde se jim věno-
valy paní učitelky z plavecké školy z Vyškova.
Žáci se pod jejich vedením seznámili se základ-
ními plaveckými styly, učili se správně dýchat do
vody, plavat s různými pomůckami (plovací
desky, vodní nudle, obruče, míčky apod.), tréno-
vali skoky do vody a samozřejmě nechyběly ob-
líbené vodní hrátky včetně vodní trampolíny. zšt

Další úspěch – pythagoriáda
Okresní matematické soutěže nazvané Pytha-

goriáda se tradičně účastní žáci sedmých roč-
níků. Letos se reprezentantkám naší školy sku-
tečně dařilo. Ve velké konkurenci všech škol
okresu včetně nižších gymnázií zvítězila Marie
Hrabovská z 7.B a pěkné sedmé místo obsadila
Zdena Ruská ze 7.A. zšt

se dají na novém hřišti provozovat – běh, míčové
hry, skok daleký, skok vysoký a vrh koulí. Přesto
však obecenstvo zhlédlo alespoň část programu,
kde se se svým tanečním vystoupením předsta-
vily roztleskávačky z 6. a 7. ročníku. 

Poté měli návštěvníci možnost zpestřit si deš-
tivé dopoledne také prohlídkou školy, kde mohli
mimo jiné nakouknout do jednotlivých tříd či se
podívat na fotky a videa ze školních událostí.  

Dále mohli návštěvníci zavítat do sportovní
haly na ZŠ Komenského, kde se odehrál meziná -
rodní turnaj v malé kopané, ve kterém nakonec
zvítězil tým reprezentující Městský úřad. zšt

Slavnostní otevření víceúčelového hřiště

liště Zlatá Hora. Správce vybere poplatek, vydá
potvrzení a případné pomůcky. Sportovci můžou
pak začít se zábavou. Po dohodnuté době správce
hřiště zkontroluje a zase vchody uzamkne.

Rozhodne-li se někdo na poslední chvíli, stačí
zavolat správci. Není ovšem jisté, že bude oka-
mžitě k dispozici.

Doporučujeme pozorně se seznámit s provoz-
ním řádem. 

Telefon do školy 544 221 595. Telefon na
správce 606 317 402.

Jak na víceúčelové hřiště?

Výstava Darwin Během měsíce června žáci devátých tříd navští-
vili výstavu DARWIN, která je umístěna v pavilonu
Anthropos Moravského zemského muzea v Brně. 

Výstavní projekt připomíná dvousté výročí na-
rození přírodovědce a zakladatele evoluční teorie
Charlese Darwina a zároveň stopadesáté výročí vy-
dání jeho díla O původu druhů přírodním výběrem
(On the Origin of Species by Means of Natural Se-
lection).

Výstava velmi zajímavě ukazuje, kdo to byl Dar-
win, jeho životní příběh, předchůdce a následo-
vníky, obdivovatele i odpůrce. Na výstavě je možno
zhlédnout vzácné přírodniny, diorama tropického
pralesa a galapážského ostrova. K zajímavostem
patří i model lodi Beagle s možností vstoupit na její
palubu.

Návštěva výstavy velmi vhodně doplnila učivo
přírodopisu devátého ročníku základní školy. zšt

Foto na straně: archiv školy
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Druzí nejlep‰í v republice
Ve dnech 12.–14. června se konalo

republikové finále základních škol ve
volejbale. Pořadatelství se tento rok ujal
Liberec. Reprezentanti ZŠ Komenského
se na „republiku“ probojovali a odjíž-
děli do Liberce plni očekávání v sestavě:
Mrázek, Nohel, Kazda, Gerda, Kučera,
Sankot, Oborný a Černohlávek. Po ut-
káních hraných ve vysokém tempu a na
solidní úrovni dovezl tým z Komeňáku
stříbrné medaile. Jedná se o vynikající
výsledek na republikové úrovni, který
jsme ve Slavkově již dlouho nezažili.
Chlapcům velmi gratulujeme.

Mgr. Martin Bauer  

Máte pocit, že to nejde dohromady? Proč ne?
Zvláště pak, když místní golfový klub nabídl naší
škole spolupráci. Žáci i učitelé tak dostali možnost
získat základy golfového umění a „přičichnout si“
k tomuto ve světě oblíbeného druhu sportu. Úvod-
ních kapitol tréninku se ujal profesionální trenér
Golf Clubu Austerlitz, pan Jiří Kromichal. Nej-
prve jimi prošli zájemci z řad učitelů a poté byly
připraveny tréninkové hodiny pro žáky I. stupně.
Těm se přímo věnoval pan Kromichal s mladými
golfisty z Tréninkového střediska mládeže. Se-
známili je se základy a pravidly golfové hry, tré-
novali dlouhé a krátké rány a vyzkoušeli si pato-

Pythagoriáda
Ve středu 20. května se ve Vyškově konalo

okresní kolo Pythagoriády. Úkoly řešili mladí
matematici ze 6. a 7. ročníku. A jak se dařilo
našim? Všichni obsadili místa těsně za medailo-
vými příčkami. Z šesťáků to byla Silvie Pěnčí-
ková na 4. místě. Hned za ní pak bodoval Ond-
řej Slimák. Za sedmáky vybojoval pěkné 4.
místo Václav Mečíř. Děkujeme za reprezentaci.

Hynek Kepák

Za prameny Malé Hané
Jistě je každému Slavkovákovi známo, že

voda, která nám teče z kohoutku je voda z Opa-
tovické nádrže. Odkud však přitéká do ní, již
tolik lidí neví. Vydali jsme se s žáky 9. tříd do te-
rénu a hledali prameniště Malé Hané, říčky, která
plní právě Opatovickou nádrž. 

Pod vedením zkušených lektorů ze Střediska
ekologické výchovy Rychta Krásensko jsme pro-
šli tamní okolí a několik pramenišť našli. 

Vyzbrojeni pomůckami pro práci v terénu
jsme prozkoumali dvě vodní plochy, malý zato-
pený lom v obci Krásensko a malý rybníček
uprostřed polí a lesů.

Děti se pomocí chemické testovací soupravy
přesvědčily, že voda je zde nezávadná, neobsa-
huje škodlivé chemikálie a překypuje životem.
Se síťkou v ruce se každý deváťák stával lovcem,
což byl největší zážitek celé exkurze. A co teprve
ty úlovky. Larvy komárů, vážek, potápníků, malí
pulci, klešťanky a znakoplavky.

I když to mají deváťáci takzvaně „za pár“, pře-
sto pracovali se zájmem a nasazením, takže si vy-
sloužil pochvalu i od našich průvodců. (MiL)

vání. Kromě pravidel a stylu samotné hry byl při
tréninku od počátku věnován důraz na golfovou
etiku. Ti nejšikovnější z žáků, pokud budou mít
zájem, mohou vstoupit do Tréninkového střediska
mládeže a začít se golfu věnovat nejen rekreačně.
A ostatní se mohou věnovat golfu jen tak pro ra-
dost, v krásném prostředí zámeckého parku.

Spolupráce s klubem bude pokračovat i na
podzim, kdy se základům golfu přiučí žáci z II.
stupně. Naším společným cílem do budoucna je
zařadit výuku golfu přímo do výuky tělesné vý-
chovy tak, jak je tomu i u jiných druhů sportů. 

Vladimír Soukop, ZŠ Komenského

Golf a výuka tělesné výchovy?

Nový divadelní sál
na ZŠ Komenského si vyzkoušeli členové dramatic-

kého kroužku ve dnech 27.–29. května. Hezké a účelné
prostředí nebude sloužit jenom jim, ale i k výuce dra-
matické výchovy v šestých ročnících, pro vystoupení
a prezentaci tříd, pořádání dalších kulturních akcí.

Příběh s ekologickým podtextem „Nic se neděje...“,
který jsme zahráli ještě na Dnech Slavkova, měl možná
trochu zavádějící název, protože na naší škole se děje
stále něco.

Děkujeme našim sponzorům, firmám VISCO TEE-
PAK, s.r.o., a PEGAS GONDA za jejich finační pomoc
a podporu. (kč)

Foto na straně: archiv školy
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Ve spolupráci s cestovní kanceláří „Školní zá-
jezdy“ jsme pro naše žáky uspořádaly studijně
vzdělávací zájezd do Anglie, který se jmenoval
10 „Nej“ z královské Anglie. Zájezd se usku-
tečnil od 7. do 12. června 2009. Děti byly uby-
tované s celodenní stravou v hostitelských rodi-
nách, kde si mohly procvičit svoje znalosti
z angličtiny.

Během pobytu žáci navštívili spoustu krásných
a zajímavých míst. Dva dny jsme strávili v Lon-
dýně, kde si děti prohlédly např.: londýnský
domov panovníků Buckingham Palace, věž  s ho-
dinami nazývanou Big Ben, londýnský palác ve
stylu viktoriánské gotiky Houses of Parliament,
Trafalgar Square se sochou admirála Nelsona,
atd. Příjemné byly také procházky v parcích. Ob-
zvláště děvčata zaujala návštěva královského pa-
láce Kensington Palace, kde je vystavena kolekce
svatebních královských šatů a večerní šaty prin-
cezny Diany. Během druhého okruhu Londýnem
jsme si prohlédli Tower of London, kde jsme ob-
divovali krásu korunovačních klenotů. Odpoledne
jsme se přesunuli lodí po řece Temži do Green-
wiche k nultému poledníku. Fascinující pro děti
bylo stát jednou nohou na západní a jednou
nohou na východní polokouli.

Další dny nás čekala prohlídka nejstarší pre-
historické památky Stonehenge, návštěva histo-
ricky významného města Winchester s nejstarší
katedrálou a Great Hall, kde je kulatý stůl krále
Artuše. Chlapci si užili návštěvu  největšího le-

Nultý ročník
Každým rokem pořádá naše Základní škola

Tyršova pro děti, které k nám nastoupí do prv-
ního ročníku, a jejich rodiče kurz, pracovně na-
zvaný nultý ročník. Jedná se o několik schůzek
v délce jedné vyučovací hodiny. Scházíme se
v odpoledních hodinách v učebnách našich prv-
ňáků a druháků. Naším cílem je, aby se děti při-
pravily na nástup do školy, ztratily ostych a aby-
chom v nich vzbudili zájem o školní vzdělávání.
Rodičům má tento kurz ukázat, jak efektivně
zvládat domácí přípravu s žákem první třídy,
protože bez pomoci rodičů se dítě v prvním roce
školní docházky neobejde. zšt

V pátek 29. května se na slavkovském stadi-
onu konal sportovní den. Sešli se zde žáci z obou
místních základních škol, aby se opět utkali
o pohár starosty města. 

Nejprve vybraní zástupci obou škol změřili
své síly v několika atletických disciplínách.
Všichni závodníci podali skvělý vý kon a usi-
lovně se snažili porazit soupeře např. v běhu na
60, 400, 800 metrů či ve štafetě. Celkově však
nakonec byli úspěšnější atleti ze ZŠ Tyršova.

Poté přišly na řadu zápasy v míčových hrách.
Kluci si s chutí zahráli fotbal, dívky zase volej -
bal. I tady se ukázala převaha sportovců z naší
školy. 

Sportovní klání mezi oběma školami pak po-
kračovalo oblíbenou hec-olympiádou. Děti si za

Úspěchy mladších žákyň
Kdo pozorně četl minulé číslo Slavkovského

zpravodaje, neunikla mu informace o výborné
reprezentaci Slavkova staršími žáky ZŠ Tyršova
v okresním kole biologické olympiády ve Vyš-
kově.

Ani mladší žáci ze Slavkova se nedali zahanbit,
tentokrát se změnila pouze vysílající škola.
V první desítce se objevily hned tři žákyně ZŠ
Komenského. Na stupně vítězů dosáhla Kateřina
Urbánková 3. místem, hned za ní 4. místo obsadila
Kamila Havránková a na 9. místě skončila Domi-
nika Jiráčková. Ze šesťáků se probojovala na
pěkné 16. místo Dagmar Pilátová.

Všem žákyním děkujeme za reprezentaci a pře-
jeme hodně úspěchů v dalších soutěžích. (MiL)

Život v rybníce aneb
Se šesťáky na Lipce

V pátek 12. června absolvovali šesťáci ZŠ Ko-
menského poslední výukový program v letošním
školním roce v brněnské Lipce. Počasí bylo aprí-
lové, od jasné oblohy přes déšť, a dokonce nás po-
strašila i bouřka. Zážitků však bylo mnoho. Pro
některé byl velký zážitek již na začátku, jízda vla-
kem a poté „brněnskó šalinó“.

Po úvodním opakování a několika hrách, při
nichž si děti procvičily znalosti botaniky a zoo-
logie rybníka, následovalo to nejzajímavější.
Vlastníma rukama pomocí síťek ulovit např.
čolka, plovatku bahenní, buchanku a další oby-
vatele místního jezírka. Po náležitém prozkou-
mání  a určení byli všichni obyvatelé vráceni zpět.

Že se dětem na Lipce líbilo, není pochyb, a ur-
čitě naše návštěva zde nebyla poslední. (MiL)

Pozvánka
Srdečně vás zveme na slavnostní předá-

vání vysvědčení žákům 9. ročníků, které se
uskuteční v pondělí 29. června ve 14 hodin
v Historickém sále slavkovského zámku.

teckého muzea v Evropě (Imperial War Museum
v Duxfordu). Všechny také okouzlilo historické
město Cambridge. Děti si přivezly spoustu zá-
žitků a byly moc spokojené. Některé komentáře
žáků si můžete přečíst sami:

V Londýně se mi nejvíce líbilo v Toweru.
Tower of London byl pro mě zajímavý díky
všem těm žezlům, korunám, šperkům, atd.

Líbilo se mi univerzitní městečko Cambridge;
má krásné uličky. Pak se mi líbilo v centru Lon-
dýna. Městečko Winchester mě zaujalo nejvíce,
vše tam působilo útulně.

V Anglii se mi líbil nejvíce Stonehenge, ale
nic nenahradilo pobyt v rodině, u které jsem byla
ubytovaná. Všichni tam byli moc milí a ráda
jsem s nimi komunikovala. Tenhle poznávací zá-
jezd byl úžasný, jsem ráda, že jsem se ho zú-
častnila. Mgr. Svatava Mazurová

Tyršovka na cestách

vydatného povzbuzování svých spolužáků vy-
zkoušely běh trojnohý, hod vejcem, skok v pytli,
chůzi v kruzích a také napnuly své síly při pře-
tahování lanem. V této části zase zabodo vala  ZŠ
Komenského a stala se vítězem hec-olympiády.

Na úplný závěr ještě svedli naši fotbalisté
zápas s rakouským týmem z družebního města
Horn. Našim borcům k vítězství určitě hodně
pomohlo mocné povzbuzování publika „Kdo ne-
skáče, není Čech“ a „Nejlepší je Slavkov“.
V stejnou dobu sehrály slavkovské volejbalistky
v tělocvičně ZŠ Komenského vítězný zápas
s družstvem Rakušanek.

Po závěrečném sečtení všech bodů se celko-
vým vítězem letošního sportovního dne stala ZŠ
Tyršova a díky výborným výkonům svých spor-
tovců tak znovu získala pohár starosty města,
který bude až do příštího roku uložen v ředitelně
školy. 

Vítězství však není to nejdůležitější, o co tento
den šlo. Důležité je, že žáci si zasportovali, před-
vedli fair-play boj a všichni zú častnění se dobře
bavili. Škoda jen, že počasí nám letos moc ne-
přálo. zšt

O pohár starosty – sportovní den

Foto na straně: archiv školy



Ano, těmito slovy uvedla Hana Hegerová naše
letmé setkání před svým vystoupením na Hu-
debním festivalu Slavkov 2009. Drobná, nená-
padná, skromná žena, s charizmatickým pod-
manivým hlasem, bezpochyby první dáma
českého šansonu.

„Víte, já už venku nevystupuji nikde, jenom
tady ve Slavkově,“ pokračovala. „A pokud vše
dobře dopadne a zdraví mi to dovolí, tak za rok
bych zase chtěla přijet,“ dodala ve skryté na-
rážce na svůj věk a zdravotní potíže. 

Její pěvecký výkon zaujal několik tisíc di-
váků, kteří se shromáždili co nejblíže pódia,
i když letos bylo možné vše sledovat i z větší
vzdálenosti díky velkoplošné obrazovce. Dobře
známé melodie i slova jejich písní vždy již po

Ani nepřízeň počasí, která předcházela letošnímu hu-
debnímu festivalu, neodradila řadu návštěvníků,

kteří přišli v sobotu 20. června odpoledne do zámeckého
parku. A ti, kteří přišli, rozhodně nelitovali. 

Opět zde mohli zhlédnout vystoupení předních skupin
a zpěváků české hudební scény. Letos mezi nimi byli
Vypsaná fixa, Sto zvířat, ale také Jaroslav Uhlíř, Anna
K a Michal Hrůza i moderátorka sobotního podvečera
Šárka Kubelková. Nepochybně vrcholem bylo pak vy-
stoupení dvou žen, které se již za svého života staly le-
gendami: Marty Kubišové a Hany Hegerové, patronky
slavkovského festivalu.

Marta Kubišová svým repertoárem připomenula dobu
z konce šedesátých let, kdy byla na vrcholu popularity
a kdy díky politickým okolnostem nesměla dále zpívat. Její
písně se doslova staly symbolem svobody a v plné kráse
mohly znovu zaznít až po sametové revoluci. Řada z pří-
tomných diváků nepochybně přišla právě proto, aby si toto
připomněli. Každou ze známých melodií odměnili bouřli-
vým potleskem, který jen podtrhl jejich nadčasovost.

A vystoupení Hany Hegerové? Obrovský zážitek
nejen pro její příznivce. První dáma českého šansonu
doslova uchvátila svým pěveckým projevem, vystupo-
váním i skromností všechny diváky. Opět tak připo-
mněla, že toto označení jí po právu patří. 

Jakoby odměnou pro všechny bylo nakonec i příznivé
počasí, které tak podtrhlo úspěšnost letošního festivalu.

Ing. Aleš Šilhánek (ředitel ZS-A)

několika taktech vzbudily v publiku bouřlivé
ovace, aby se ihned zase utišily a v plné síle pro-
pukly po jejich dozpívání. Svým pěveckým pro-
jevem doslova uchvátila všechny přítomné. Na-
dšené ohlasy publika jí viditelně daly alespoň
na chvíli zapomenout na její zdravotní omezení. 

Všichni, kdo na koncert přišli, rozhodně neli-
tují, protože i mezi jejím doprovodem panoval
názor, že to bylo pravděpodobně jedno z nejlep-
ších vystoupení Hany Hegerové na festivalech
ve Slavkově. 

Lze si jen přát, aby se přání Hany Hegerové
i tisíců jejich příznivců vyplnilo a ona se zase za
rok na našem festivalu objevila. Držíme vám
palce a za rok nashledanou ve Slavkově!

Ing. Aleš Šilhánek (ředitel ZS-A)

Hana Hegerová: Slavkov, to je srdeãní záleÏitost!

Hudební festival 
Slavkov 2009

Jaroslav Uhlífi dává autogram Anna K Náv‰tûvníci koncertu

V popfiedí Michal HrÛza Tomá‰ Klus

Skupina Sto zvífiat

Marta Kubi‰ová

První dáma ãeského ‰ansonu – Hana Hegerová
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Zajímá vás dûní ve Slavkovû?
Chcete mít dennû ãerstvé zprávy?
Nav‰tivte webové stránky:

Polední MENU slavkovsk˘ch restaurací •
krátké ãlánky v rubrikách spoleãnost,

kultura, sport, ãerná kronika • fotogalerie •
diskuse pod ãlánky • aktuální program kina

www.veslavkove.cz

www.veslavkove.cz

VEŠKERÝ SORTIMENT PRO

• domácnost
• kutily
• chovatele
• zahrádkáfie

DOMÁCÍ POTŘEBY
ŽELEZÁŘSTVÍ
DOMÁCÍ POTŘEBY
ŽELEZÁŘSTVÍ

Husova 21
Slavkov u Brna
(b˘valá plynosluÏebna – roh Lidická–Husova)

tel./fax: 544 210 087

Platí při odevzdání kuponu, platnost akce do 31. července 2009

Dárek obdržíte i v případě jiných reklam-
ních akcí, ale pouze po odevzdání kuponu.
Kupon musí být odevzdán při placení zboží.

Obj. č. 014513

Mimořádná akce
Zdarma 20 ks tužkových
alkalických baterií Energizer
při nákupu nad 1000 Kč.

• Realizace staveb
• Realizace přípojek
• Dovoz písku a stavebního materiálu
• Odvoz, recyklace a ukládka suti
• Odvoz odpadu
• Demolice
• Terénní úpravy
• Veškeré zemní práce
• Dovoz písků, recyklátu

a stavebního materiálu
• Mobilní drticí a třídicí jednotka
• Smykové nakladače 3,5–4 t
• Pásové nakladače 3,5–4 t
• Traktorbagry 8–12 t
• Kolové bagry 12–20 t
• Pásové bagry 5–27 t
• Avia kontejner 3,5 t
• Renault Kerax sklopka 15 t
• Man – kontejner 15 t

www.demolicniprace.eu

DEMOLIâNÍ, ZEMNÍ A V¯KOPOVÉ PRÁCE
AUTODOPRAVA

Jiří Šlimar
Hlinky 1333/13
Rousínov
mobil: 608 816 835
slimarj@seznam.cz
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Bezplatná právní pomoc
pro každého 

Tel.: 777 900 925

Hledáme ženy
na kancelářskou práci z domu

Tel.: 777 315 033

ZLATNICTVÍ GOLD
• moderní šperky Swarovski
• velký výběr zlatých a stříbrných

šperků, snubní prsteny, hodinky
• výkup zlata

Neváhejte
a investujte

do zlata

Palackého náměstí 89, Slavkov u Brna, tel. 544 220 111

ze sbírek O. Beránka a B. Malečka

Vstupní prostory Zámku Slavkov – Austerlitz
Otevřeno do listopadu • vstup volný

VÝSTAVA MOTÝLŮ
A BROUKŮ

Příjem inzerce

inf
o@
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4 2

20
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1
60

5 7
42

 85
3

Uzávěrka
pro inzerci
pátek 24. 7.
do 16 hodin
(Podmínky viz

www.bmtypo.cz)

KAMENICTVÍ ŠAFRÁNEK
na

bí
zí

m
e

Slavkov u Brna, Koláčkovo nám. 111
mobil: +420 731 572 240, +420 605 046 928
e-mail: info@kamenictvi-safranek.cz

www.kamenictvi-safranek.cz

- pomníky z přírodního kamene
- broušení pomníků a renovace
- obnova a přisekání nápisů
- žulové doplňky (vázy, svítilny…)
- bronzové a nerezové doplňky
- ochranné nátěry
- zákrytové desky
- urnové schránky
- prodej drti
- schodišťové obklady
- kuchyňské desky

z přírodního kamene

PRODEJ: 
• nov˘ch pneu
• jet˘ch pneu
• protektorÛ
• ráfkÛ

DROBNÉ OPRAVY: 
• v˘mûna v˘fukÛ,

kapalin, brzdo-
v˘ch destiãek

• dále dle dohody

OTEV¤ENO: 
Po–Pá 8–17 h
So dohodou

Areál AGROKLAS
(u vodojemu)

Topolová 1314
Slavkov u Brna

Va‰e spokojenost je jiÏ na‰í starostí!
Rychlost a kvalita za rozumné peníze.

Pfiijeìte se pfiesvûdãit
o na‰ich profesionálních sluÏbách.

POZOR!
Zmûna adresy
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V měsíci červnu a červenci
můžete obdržet v naší restauraci

SLEVOVOU KARTU NA 10 %
s platností do konce roku 2009!
Pro informace volejte 606 637 666

ANAH K&R s. r. o., nákladní autodoprava

• Nákladní přeprava
• Zemní práce
• Kontejnerová přeprava

kontejnery 3, 5, 7, 10 m3

Cena za odvoz stavební sutě a výkopové ze-
miny ve Slavkově: 750 Kč

Odvoz i z ostatních obcí regionu Slavkovska

Ml˘nská 86, 683 52 Kfienovice
tel.: 544 223 689
tel./fax: 544 223 690
mobil: 602 726 473, 737 211 490
e-mail: anahkr@volny.cz
www.anah.cz

Vnitfiní a fasádní barvu, barvu na dfievo a kov,
probarvenou penetraci pod fasádní stûrku Vám

rádi namícháme na poãkání, 
probarvenou fasádní stûrku do 48 hod.

otevfieno 6.30–17.00 hod.

KOLOROVACÍ CENTRUM

U Ml˘na 1075 ve Slavkovû u Brna – star˘ Cutisin
tel. 731 305 759, www.stavbyaprojekty.cz

Palackého náměstí 1
684 01 Slavkov u Brna

tel.: 606 637 666, 605 512 657, 608 710 597
tel.: 544 212 166, fax: 544 212 116
e-mail: info@restauracezamek.cz

VELKÁ

LETNÍ SOUTĚŽ

www.zameckarestauraceslavkov.cz

O TŘI ZÁMECKÁ SELATA
Za každou utracenou stokorunu v Zámecké restauraci Austerlitz od nás obdržíte
zámecký dukát, který si vlepíte do kartičky. Vyplněnou kartičku se všemi
20 dukáty vložíte v restauraci do losovacího zařízení, které bude řádně
zapečetěno. Tři výherci obdrží poukaz na cca dvacetikilové sele, které
budeme grilovat v Černé kuchyni. Na tuto hostinu si můžete pozvat
svoje přátele (max. 20 osob).

Úplná pravidla soutěže najdete na naší webové stránce nebo v restauraci. OTEVŘENO DENNĚ
od 9 do 22 hodin

(pátek a sobota do 24 hodin)

www.veslavkove.cz
V mûsíci ãervnu Vás na

nejvíce zajímalo:
1. Anna Kurnikovová si zahrála golf ve Slavkovû
2. Svatourbanské hody – nedûle
3. Dny Slavkova – sobota



Ve dnech 8.–12. června proběhl školní spor-
tovní kurz pro žáky 3. ročníků Hotelové školy
ISŠ Slavkov u Brna. Hned první den si vy-
zkoušeli svou odvahu v Lanovém centru Olo-
mouc a vodáckou šikovnost na raftech. Dále
kurz pokračoval v rekreačním zařízení LDT
Kosov u Zábřehu, které má k dispozici tři
hřiště s pevným povrchem, tělocvičnu, krytý
bazén, posilovnu a hernu stolního tenisu. Pře-

Jak jinak je‰tû dûti z M· Zvídálek
oslavily svÛj svátek?

Na zahradě Mateřské školy na Koláčkově ná-
městí dětem zahrála country skupina Poutníci.

Děti si prohlédly hudební nástroje muzikantů
a seznámily se s jejich názvy. Poslechly si písně
zpívané nejen česky, ale i anglicky. Známé písničky
si spolu s Poutníky zazpívaly nejen děti, ale i paní
učitelky, nechyběl tanec a veselé dovádění dětí.

Vedení MŠ a děti děkují skupině Poutníci, ze-
jména panu Jiřímu Karasu Polovi za ochotu vy-
stupovat  pro děti v mateřské škole. Už teď se tě-
šíme na další vystoupení Poutníků v příštím roce.

Eva Jurásková

Netradičními aktivitami, kterými školní dru-
žina již od měsíce října zpestřila svoji činnost,
byla jóga a terapeutické aktivity. Obě tyto čin-
nosti stabilizují a harmonizují psychický stav dětí
a vyvažují nervovou soustavu.V józe se proto
děti s vychovatelkami naučily přes deset ásan,
vše hravou formou, například pomocí pohádek.
Terapeutické aktivity v průběhu celého roku vedl
pan V. Kuběna. Seznámil nás s psychogymnasti-
kou, dramaterapií, arteterapií i muzikoterapií.
Vše ve svém osobním volnu a bezplatně, za což
mu velice děkujeme a vážíme si jeho
klidného vystupování, kdy jako zdra-
votník a nepedagog navázal velice
pěkné kamarádské vztahy s dětmi. 

,,Jak se žije s handicapem“, to byl
název výstavy, na kterou jsme jeli do
Brna a podrobně o ní psali ve Zpravo-
daji. A co jsme připravovali v zimě?
Zájezd do Janáčkova divadla na balet
Louskáček a také zvířátkový karneval.
Jarní měsíce již patřily netradičním
sportovním aktivitám a soutěžím. Byli
jsme iniciátory 1. ročníku turnaje ve
vybíjené proti družstvům ze ŠD Rašo-

vic a Nesovic. Obhájili jsme druhé místo a těší
nás pozvání do obou školních družin na odvetnou
akci. Červen tradičně zůstává ve znamení malo-
vání na chodníku a pikniku,ve kterém se loučíme
s uplynulým školním rokem a také s dětmi, které
již nebudou družinu navštěvovat. Ti starší, ze
čtvrtých tříd totiž uvolní místo pro nové ,,prv-
ňáčky“. A proto, že  přihlášených dětí na školní
rok 2009/2010 je přes čtyřicet, zřizujeme další
oddělení a vybíráme novou paní vychovatelku.

Za ŠD D. Andrlová

Aktivity školní družiny

Sportovní kurz ISŠ Slavkov u Brna
stože nám počasí příliš nepřálo, podařilo se nám
naplnit celý program kurzu včetně cyklistických
vyjížděk do blízkého okolí. Navštívili jsme areál
Aleše Valenty pro akrobatické lyžování ve Štítech,
přehradu v Dolním Bušínově a další zajímavá
místa. Ve večerních programech se navzájem ba-
vili svými vystoupeními žáci a tým pedagogů.
Podle ohlasu žáků můžeme říci, že se jim kurz
líbil. Jiří Lekavý, ISŠ Slavkov u Brna

Blahopfiejeme!
K jubileu 60. narozenin pana Aloise Kučery (majitele Restaurace
Gól na Zlaté Hoře ve Slavkově u Brna) si dovolujeme přát pevné
zdraví, veselou mysl a radost ve společnosti dobrých lidí. Zároveň
mu velmi děkujeme za dlouholetou podporu (finanční i materiální)
některých sportovních kolektivů ve Slavkově.
Podepsáni: Hořa, Bláža, oddíl nohejbalu a kamarádi ze Zlaté Hory

Foto: archiv ISŠ

Foto: archiv ŠD

Foto: B. Maleček



V pátek 5. června
město Slavkov
u Brna hostilo díky
golfovému turnaji
s názvem UniCredit
Czech Open již potřetí
známé osobnosti spor-
tovního světa. První
ročník ozdobil
svou přítomností mj. Ivan Lendl a loni
jsme přivítali atletickou hvězdu první kate-
gorie Carla Lewise. Ozdobou této akce byla bezpo-
chyby bývalá ruská tenistka Anna Kurnikovová.

Kurnikovová si vyzkoušela čtyři odpaly. Míček
netrefila přesně a ten zasáhl jednoho fotografa.
Vydařený odpal byl až ten poslední. Přihlížející
Roman Šebrle a Jiří Bartoška uznale pokyvovali
hlavou. Jaromír Jágr si pouze vyzkoušel pár úderů,
při kterých se nechtěl nechat fotit.

Anna Kurnikovová se předtím zúčastnila na tis-
kové konference, na které odpovídala na dotazy
přítomných novinářů a chystala se na zahájení gol-
fového turnaje.

Turnaje se zúčastnily také české celebrity jako
Marek Eben, Jaromír Jágr, Jiří Bartoška, Kate-
řina Stočesová, Roman Šebrle, Petr Ondráček,
Ladislav Vízek, Martin Straka, Martin Erat,
Tomáš Kaberle, Petr Salava a další. Tuto hvězd-
nou sestavu doplnilo mnoho dalších aktivních
golfistů. Golfové hřiště bylo opět pěkně připra-
vené. Výsledky v tomto měření nebyly tím nej-
důležitějším, šlo především o přátelské setkání
lidí, kteří se předtím osobně nesetkali, ale po
golfovém odpoledni většina zúčastněných od-
cházela s pocitem dlouhodobé známosti. red.

Golfový turnaj osobností
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Jirka Barto‰ka a Marek Eben Anna Kurnikovová a Roman ·ebrle

Anna Kurnikovová

Jifií Barto‰ka a Martin Straka Ladislav Vízek M. Straka, M. Eben, J. Barto‰ka a R. ·ebrle

Spoleãené foto celebrit Roman ·ebrle se sv˘mi obdivovatelkami

Tiskovka Anny Kurnikovové
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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 2009 jsme vzpomněli 25 let od úmrtí našeho tatínka
a dědečka, pana

STANISLAVA KŘIVÁNKA
Za tichou vzpomínku děkují manželka a synové s rodinami.

Vzpomínka
Odešla jsi jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.

Dne 4. června 2009 jsme vzpomněli nedožitých 81. narozenin
naší maminky, babička a prababičky, paní

ZDEŇKY HERMANOVÉ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Za tichou vzpomínku děkují synové a dcery s rodinami.

Vzpomínka
Kdyby nám vládli andělé a život byl básník, nebyl by důvod k trápení, všem by bylo fajn.
Kdyby nám vládli andělé, tak by byl svět krásný, jenže my nejsme andělé, svět není ráj.
Dne 3. června 2009 jsme vzpomněli sedmného smutného výročí, kdy
nás tragicky, cizím zaviněním, opustil náš milovaný syn, bratr, strýc,

vnuk, švagr a kamarád

ROSŤA OGNAR
S láskou a bolestí vzpomínají rodiče, sestry, rodina a kamarádi.

Vzpomínka
Dne 12. června by se dožila 76 let maminka,  babička, prababička,

sestra, teta a švagrová, paní

L U D M I L A  F L O R I Á N OVÁ
ze Slavkova u Brna

Vzpomínají syn Miroslav, dcery Zdeňka a Ludmila s rodinami
a syn Karel s rodinou.

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Co nám právem závidí nejen Amerika
Pojem času a vzdálenosti je relativní. Pro nás, ob-

čany České republiky, 1000 km znamená již velkou
vzdálenost, zatímco pohled na posledních 300 let
našich dějin považujeme za ohlédnutí do nedávné
minulosti. UAmeričanů je tomu právě naopak A toto
odlišné vnímání času se projevuje v rozdílném při-
jímání hodnot, které nám historie odkázala. Tak na-
příklad 5. červenec – je pro nás víc než jen „nějakým
svátkem“? Co nám tento den připomíná?

V r. 863 moravský kníže Rastislav vyslal k by-
zantskému císaři Michalu III. do Cařihradu posly
se žádostí, zda by na Moravu mohl poslat učitele,
kteří by zde vyučovali a kázali slovanským jazy-

kem. Císař žádosti vyhověl a vyslal zřejmě jen ne-
velkou skupinu Řeků, kterou vedli dva Soluňané,
bratři Konstantin a Metoděj. Oba opustili nadějnou
vědeckou a státnickou dráhu, a rozhodli se pro
službu mezi Moravany.

Málokdo si dnes uvědomuje, jak dalokosáhlý
význam pro pozdější vývoj naší kultury a národ-
ního vědomí jejich mise měla. Byl to především
nadmíru vzdělaný a jazykově nadaný Konstantin
(také zvaný Cyril), který ještě před příchodem na
Moravu dokonale zvládl staroslověnský jazyk,
a dokonce sestavil slovanské písmo. Historikové se
shodují, že Konstantin byl jedním z nejlepších
učenců tehdejší byzantské říše. Jejich příchod a pů-
sobení znamená bezesporu začátek našeho píse-
mnictví. Vždyť přinesli a přeložili do srozumitel-
ného jazyka knihu, se kterou se později setkáváme
v celých dějinách naší země – Bibli. Jejich překlad
byl první mezi Slovany a jeden z prvních v celé
Evropě.

To jsou tedy dva muži, kteří si zaslouží, aby-
chom si na ně každý rok 5. července vzpomněli.
Bez nadsázky můžeme říci, že nám je právem
„může závidět i Amerika“.

(z materiálu Mezinárodní biblické společnosti)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. se schází ve

Slavkově k sobotním bohoslužbám. V červenci
Vás zveme na sobotu 4.7. na adresu Lidická 307.
Začínáme v 9.15 h společným studiem Božího
slova a od 10.45 následuje úvaha nad biblickým
textem. Kontakt na tel.: 544 227 308 (kazatel
Roman Mach) http:// www.casd.cz

Dne 29. června 2009
skončí „Rok sv. Pavla“

Pojmy „závěr“ a „konec“ jsou obvykle
v mysli člověka asociovány s představami evalu-
ace a retrospekce. V závěru „Roku sv. Pavla“,
během kterého se ve všech částech světa pořádala
celá řada liturgických a kulturních akcí, mnohá
studijní sympozia a rozličné pastorační iniciativy,
jenž se nechaly inspirovat pavlovskou spirituali-
tou, si můžeme položit otázky: Dověděli jsme se
v tomto roce něco (popř. něco nového) o apoštolu
Pavlovi? Oslovil nás jeho život a jeho dílo? Uvě-
domili jsme si, jak důležitou roli sehrál v počát-
cích šíření křesťanství a jak významnou osobností
byl v prvotní církvi?  

I když apoštol Pavel není nikde zmiňován
v řecko-římské
literatuře a rov-
něž v židov-
ských spisech
(talmud, mid-
raš, dílo židov-
ského historika
Josepha Flavia)
není uváděno
jeho jméno,
v dějinách
církve byl při-

jat jedinečným způsobem. Září jako hvězda první
velikosti. Již v prvních dvou stoletích našeho le-
topočtu, tj. v době apoštolských otců, byly Pav-
lovy listy často citovány a jeho osobě byla proje-
vována chvála. Sv. Ignác z Antiochie (asi 50–107)
v listu do Efesu Pavla hodnotí jako „opravdu bla-
ženého, svatého mučedníka“ (Ef 12,2). Sv. Jan
Zlatoústý (asi 347 – 407) ho dokonce velebí jako
osobnost vyšší než mnozí andělé a archandělé
(srov. Panegyricum 7,3). Dante Alighieri
(1265–1321) ho definuje v Božské komedii „ná-
dobou vyvolení“ (Inf. 2,28) a inspiruje se přitom
Lukášovým vyprávěním v Sk 9,15. Jiní ho nazý-
vají „třináctým apoštolem“. O nesmírné důleži-
tosti apoštola Pavla svědčí rovněž Korespondence
Pavla a Seneky (apokryf z první poloviny 4. sto-
letí), kde tento filosof o Pavlových listech prohla-
šuje: „Jsou přece tak vznešené a vyzařuje z nich
taková ušlechtilost, že se domnívám, že lidem ne-
bude stačit celý život, aby se jimi dokázali řídit
a dospět tak k dokonalosti“ (Epist. 1). Existuje
bezpočet knih o osobě a díle apoštola Pavla. Jeho
listy, které se těší trvalému zájmu, byly nesčetně-
krát komentovány.

Při projednávání významu apoštola Pavla
v dějinách církve samozřejmě nemůžeme opome-
nout sv. Augustina (354–430), který byl právě
tímto apoštolem zásadním způsobem ovlivněn.
V osmé knize „Vyznání“ líčí Augustin okamžik
v létě roku 386 v zahradě svého domu, když usly-
šel ze sousedního domu hlas dítěte: „Tolle, lege
[vezmi, čti]“ (Confessiones, 8,12,29). Tuto výzvu
Augustin pochopil jako hlas Boží. Otevřel Písmo
svaté a nalezl text Řím 13,13-14. Zmizely temné
pochybnosti a zároveň si uvědomil, že je povolán
k asketickému způsobu života. Apoštol Pavel
značným způsobem ovlivnil rovněž další vý-
znamné postavy dějin křesťanství, jakými byli
např. Martin Luther (1483–1545) a John Wesley
(1703–1791).

Lze si jen přát, abychom se i my nechali oslo-
vit tímto „velikánem“ dějin lidstva a aby nás četba
listů tohoto „učitele víry a pravdy“ (1 Tim 2,7) in-
spirovala k životu víry v milujícího Božího Syna
(srov. Gal 2,20).

Za římskokatolickou farnost ve Slavkově
u Brna P. Doc. Petr Mareček, Th.D, farní vikář

Jízdní kola, sport

Za Branou 276
Slavkov u Brna

• Prodej, opravy jízdních kol
• Cyklo oblečení, rukavice
• Sportovní potřeby
• Přilby, koloběžky, skateboardy
• Míče fotbal, basket, voley
• Inline brusle, chrániče
• Floorbal hole…

PRODEJ I NA SPLÁTKY

mobil: 732 502 893



21SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ6/2009

RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í Opustili nás
Zdeněk Drbal (1949) 21. 5.
Jiří Schybol (1931) 10. 6.
Anežka Křížková (1925) 29. 5.

Vzpomínka
Dne 14. července 2009 vzpomeneme 10. smutné výročí, kdy nás

navždy opustil náš milovaný tatínek a dědeček, pan

STANISLAV ŽEMLA

S láskou a úctou vzpomíná dcera Marie s rodinou, synové s rodinami.

Vzpomínka
Klesla ruka, která tak ráda pracovala, zmlkla ústa, která slovy hladívala,

a oči, které se tak jasně dívaly, navždy se již zavřely.
Dne 14. června 2009 uplynul rok, kdy nás navždy opustila maminka,

babička a prababička, paní

JULIE CVILINKOVÁ
ze Slavkova u Brna

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Manžel, syn a dcera s rodinou.

Vzpomínka
Odešlas, jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.

Dne 19. června 2009 jsme vzpomněli 5. výročí, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka, babička a prababička, paní

VLASTA LÁNSKÁ
S láskou stále vzpomíná dcera Jana a syn Radek s rodinami.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 11. července 2009 by se dožila 66 let paní

VĚRA BUCHLOVÁ
ze Slavkova u Brna

Stále vzpomíná dcera Zdena a vnoučata Kateřina, Eva a Tomáš s rodinami.

Vzpomínka
Dne 17. června 2009 uplynul smutný rok ode dne,

kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, paní

B O H U M I L A  C H U DÁČ KOVÁ

S láskou a úctou vzpomínají manžel, dcery, syn,
maminka a babička.

Vzpomínka
Smutná jsou rána, smutnější večery. Vzpomínky na Tebe, stále se vracejí.

Dne 20. června 2009 jsme vzpomněli 3. smutné výročí, kdy nás navždy
opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

BOHUMIL BŘEŇ
S láskou stále vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Prosím, zavzpomínejte s námi.

Vzpomínka
Odešel jsi, jak si osud přál, ale v našich srdcích s námi žiješ dál.

Dne 11. července 2009 uplynou 2 smutné roky, kdy nás navždy opustil
můj manžel a náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan

V L A D I M Í R  Š KO L U D
S láskou vzpomínají manželka, syn Vladimír, dcery Zdena

a Renata s rodinami.

Vzpomínka
Je těžké rozloučit se, je těžké říci sbohem. Nikdy však nelze zapomenout.

V našich srdcích bude vzpomínka věčná.
Dne 19. června 2009 vzpomínáme 5. výročí úmrtí, kdy nás navždy

opustil náš bratr a strýc, pan

J O S E F  R I C H T R
S úctou vzpomínají sestry Jiřina, Jana a Jarmila s rodinami.

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

Příspěvky do Slavkovského zpravodaje
vítáme dodané nejlépe e-mailem, popř. na
disketě, v krajním případě psané strojem.
Toto opatření neplatí pro inzerci a rodinná
oznámení. Děkujeme za pochopení. red.

ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu na plastová
a eurookna – 10 % sleva! Tel. 604 863 437,
544 220 577, Lubomír Remiáš, Slavkov
u Brna, ČsČk 972.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
KOUPÍM starší a historické počítače výhradně
zn. Apple Macintosh. Tel. 604 706 900.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
arnika.kosmetika.sweb.cz AKCE!
Galvanická žehlička pro odstranění vrásek,
permanentní make-up a jiné, 776 339 930.
HLEDÁM sobotní výpomoc do květinářství ve
Slavkově. Tel. 723 240 082.
STAVEBNÍ FIRMA provádí veškeré stavební
práce: výstavba RD, zateplení budov, rekon-
strukce byt. jader, zámkovou dlažbu, pokládka
potrubí, tel. 728 226 296.

SVOBODNÁ 47letá žena s rodinným domem
hledá muže (do 55 let) s autem, minimální pití al-
koholu a kouření. Volat na SMS: 607 161 820.
PRODÁM postel s úložným prostorem. Tel.
720 680 995. Dále hledám vymahače dluhů.
PRODÁM DB 2+1, 2. NP, kompletně zrekonstru-
ovaný, v domě po GO (pl. okna, zateplení), Slav-
kov u Brna, Zl. Hora, nutno vidět, cena dohodou,
tel.: +420 602 720 641.
PRONAJMU DB 2+1, 2. NP, kompletně zrekon-
struovaný, v domě po GO (pl. okna, zateplení),
Slavkov u Brna, Zl. Hora, nutno vidět, cena do-
hodou, tel.: +420 602 720 641.
HLEDÁM milovnici koní, zkušenou jezdkyni od
20 let na výpomoc s koňmi 2x–3x týdně, ne ví-
kendy, za finanční příspěvek. Ostatní na domluvě.
Paní Macháčková, Nížkovice, tel.: 736 675 849.

NEBYTOVÉ PROSTORY o ploše 67 m2 prona-
jmu na Brněnské ulici ve Slavkově. Vhodné jako
obchod nebo kancelář. Tel. 728 402 835

FIRMA ve Slavkově u Brna přijme do TPP pro
přípravu a projektování pozemních staveb pro-
jektanta(tku). Práce v Nemetschek (nebo Acad)
podmínkou. Kontakt: 731 305 759.

INZERCE

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADEŘNICTVÍ
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www.veslavkove.cz

Slavkovsk˘ zpravodaj
si mÛÏete pfieãíst na internetu:

ZÁMECKÁ RESTAURACE AUSTERLITZ
přijme

kuchaře,
číšníka/servírku

Praxe a znalost cizích jazyků výhodou.

Zájemci hlaste se na tel.:

606 637 666, 544 212 166

ekonomický a účetní poradce vám nabízí vedení:

• účetnictví, daňové evidence
a další služby včetně:

• zpracování daňových přiznání
FO a PO

• zpracování mezd a zastoupení
na úřadech

Kvalitní rychlé služby za příznivou cenu

tel.: 544 222 156, 723 207 075

HLADKÁ MAGDALENA

Biřmování udělil v neděli 14. června 2009 do-
poledne ve slavkovském farním kostele biskup
Vojtěch Cikrle 54 křesťanům. Na přijetí svátosti
probíhala příprava při setkáních jednou za dva
týdny. Mládež se scházela ve dvou skupinách 18
měsíců, další skupina, kterou tvořili dospělí ve
věku 21–62 let se scházela 10 měsíců. Při mši
svaté za velké účasti věřících zpíval Pěvecký sbor
Gloria. Po slavnosti následovalo na faře setkání

Na pouti u sv. Urbana na Urbánku v neděli 24. května se scházely od 16 hodin rodiny s dětmi,
aby si zasoutěžili na téma z života sv. Pavla. Úkoly a otázky byly nejen pro děti, ale také pro ro-
diče. Mši sv. v 18 hodin doprovázela Zámecká dechová hudba a dva páry stárků. Na závěr násle-
dovalo milé pohoštění při táboráku a s dobrým gulášem. mv

Svátost biřmování ve Slavkově
a biřmovaní mohli využít příležitost k osobnímu
rozhovoru s biskupem Vojtěchem. Biřmování se
také nazývá svátost křesťanské dospělosti, ve které
přijímá pokřtěný Ducha Svatého do svého života,
aby se jím nechal vést a přijal uschopnění k životu
pro druhé. V naší farnosti bylo biřmování po 5 le-
tech. Pro zajímavost zmiňuji, že 6. května 1934
bylo biřmováno ve Slavkově celkem 1300 osob,
z toho slavkovských 541, ostatní z okolních obcí.

Pouť na Urbánku

Slavkov u Brna, Za Branou 279

• Pokládáme koberce i PVC!
• Nav‰tívíme vás se vzorky

ZDARMA!
• Va‰e prostory zmûfiíme

ZDARMA!
• ZboÏí vám pfiivezeme ZDARMA!

KOMPLETNÍ SERVIS: OTEVÍRACÍ DOBA:

Pondûlí–pátek: 9–17 h

KONTAKTY:

Tel.: 544 227 555,
777 769 975,
608 416 887

E-mail: kobercem@volny.cz

KOBERCE PVC

www.koberce-pvc.cz

JINLONG CLUB ČERVENEC
Kavárna – Bar – Sportovní centrum

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

3. 7. DJ PeeJay – Freeparty
4. 7. DJ WOLF / Dance/Club

11. 7. DJ Jabko / Rockotéka / New metal, Rock,
Pop, metal

17. 7. DJ WOLF / Dance/Club
18. 7. DJ PeeJay – Freeparty
25. 7. Jabko / Rockotéka / New metal, Rock, Pop,

metal
31. 7. DJ PeeJay – Freeparty

Foto: 2x archiv řkf

Foto: V. Kohoutková
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SOLÁRIUM SLAVKOV
Vlasta Brejšková

MASÁŽE LÁVOVÝMI KAMENY,
REKONDIČNÍ, BAŇKOVÁNÍ

Příspěvek pojištěncům Metal-Aliance

Vlastimil Brejška
Polní 974, Slavkov u Brna

tel. 544 221 273, 722 522 022
www.solarium-slavkov.cz

I přes nepřízeň počasí měli v pátek 12. června
návštěvníci Roadshow možnost premiérově
zhlédnout praktické ukázky aplikace tepelně izo-
lační pěny Icynene, kterou jako první do České
republiky a Evropy přivezla slavkovská firma
LIKO-S. Celá show byla doprovázena vystou-
pením mistra Evropy v elektrobuggy Michala
Hladíka. 

Tato jedinečná pěna pochází z Kanady, kde si
za 20 let své působnosti vydobyla významné po-
stavení na trhu tepelných izolací. Stejného ús-
pěchu dosáhla i na trzích v USA. Své uplatnění
nachází všude tam, kde jsou kladeny vysoké ná-
roky na kvalitu zateplení. Používá se především
při zateplování nových nebo rekonstruovaných
rodinných domů, dřevostaveb, bytových domů
a rovněž při zateplování průmyslových, výrob-
ních nebo administrativních objektů.

Svým uživatelům přináší velmi významné
úspory nákladů na vytápění a rovněž přispívá k vý-
raznému zlepšení kvality ovzduší uvnitř domu.

Návštěvníci Roadshow mohli rovněž vyhrát
až padesátiprocentní slevu na zateplení svého
domu tímto skvělým produktem. Výhercem
3. ceny –  sleva 20 % – byl vylosován Ladislav
Piták, 2. cenu – sleva 30 % – získal Jan Kachlík
a šťastným výhercem první ceny – sleva 50 % –
se stal Štěpán Hrabovský, všichni ze Slavkova
u Brna. Nicméně odměněni budou všichni, kteří
přišli a chtěli ušetřit náklady na vytápění. Na zá-
kladě vyplněného slosovacího kuponu získávají
slevu ve výši 12 % na zateplení svých domů.
Všem výhercům blahopřejeme. 

A ti z vás, kteří se této mimořádné akce ne-
mohli zúčastnit, se mohou podívat na webové
stránky www.chytraizolace.cz. (fs)

Evropská premiéra chytré tepelné izolace ve Slavkovû

❏ černý materiál
tř. 10 a 11

• trubky, úhelníky, hlazená ocel, T kus
• profil
• plechy, betonářská ocel, kari sítě, třmínky

❏ nerez materiál
tř. 17

MTRANS
Mobil: 604 272 975, 603 112 474
Milan Májek – HUTNÍ MATERIÁL

HUTNÍ MATERIÁL
pro firmy, stavebníky, občany

Kde nás najdete:

areál Agrozetu
Slavkov u Brna
Čs. armády 1081
tel./fax. 544 220 816
Prodejní doba:
po, st 7–17 hod.
út, čt, pá 7–15 hod.

Poradenská kancelář pro léčebnou
metodu MUDr. Jonáše
• Na základě měření přístrojem Salvia sestavím individuální toxickou mapu

organismu a navrhnu optimální detoxikační postup.
• Detoxikace čistě přírodními prostředky originální informační a rezonační by-

linné preparáty, které zbaví organismus toxinů ze životního prostředí, z po-
travin, metabolitů i infekcí a především skrytých infekčních ložisek, jež jsou
společně s výše uvedenými toxiny hlavní příčinou civilizačních nemocí.

• Vhodné pro děti i dospělé.
• Doplňkový prodej přírodních vitaminů a minerálů.
• Prodej výrobků aloe vera.

Objednávky na tel.: 604 994 476, Marie Zdražilová, Čelakovského 839, Slavkov
www.jonas-klub.estranky.cz, e-mail: zdrazilova.m@email.cz

Ve spolupráci se Zámeckou restaurací Aus-
terlitz pokračujeme ve velké vědomostní sou-
těž o ceny. 

Otázka č. 2:
V roce 2005 navštívila Slavkov při příle-

žitosti otevření židovského muzea jedna
známá osobnost (na fotografii vpravo vedle
J. Seiferta). Kdo to byl?

Vaším úkolem je poznat tohoto člověka a na
mailovou adresu info@bmtypo.cz poslat do
10. července jeho jméno a příjmení. Úspěšní
řešitelé budou zařazeni do slosování. Vítěz ob-
drží od majitele Zámecké restaurace Austerlitz
poukázku v hodnotě 1000 Kč na konzumaci
v Zámecké restauraci. Druhý a třetí v pořadí
získá od našeho vydavatelství knihu.

Vyhodnocení soutěže z minulého čísla: na
obrázku byl bývalý chilský prezident Augusto
Pinochet (celým jménem Augusto José

Velká soutěž o ceny

Ramón Pinochet Ugarte. Ze správných odpo-
vědí losovali zástupci Zámecké restaurace Aus-
terlitz. Poukázku na 1000 Kč získal O. Hejdu-
šek, knihu získávají Miroslava Adamcová

z Vyškova a Pavel Šmerda ze Zbýšova. Pou-
kázku si výherce vyzvedne v Zámecké res-
tauraci Austerlitz a knihy dostanou výherci
v redakci zpravodaje. red.

Návštěva z Darney
Od pátku do neděle jsme měli ve Slavkově

milou návštěvu z Darney, navštívili nás tamní ha-
siči a fotbalisté v čele se starostou města a panem
Poirotem z družebního výboru. I přes špatné po-
časí jsme zažili spoustu krásných okamžiků, a to
byl turnaj malé kopané, ukázka na hasičské
zbrojnici, návštěva zámku nebo miniturnaj
v golfu.

V pátek nám všem zahrála na stadioně slav-
kovská kapela Osada a tento večer se i jejich zá-
sluhou vydařil. Sobota byla ve znamení opékání
selátka na zbrojnici a zábava se i přes jazykovou
bariéru rozproudila možná díky zlatavému
moku… Již teď se těšíme na další návštěvu na-
šich přátel.

Dík patří vedení města a v neposlední řadě p.
Malému, slavkovským hasičům, p. Bronislavu
Chlupovi. Zorganizování této akce nebylo jed-
noduché, a proto patří všem ostatním, kteří se
podíleli jak na přípravě, tak na hladkém průběhu
všech tří dnů, velké poděkování. Jiří Knesl 

SoutûÏní fotografie

SoutûÏ z minulého ãísla

Losování v Zámecké restauraci Foto: 2x B. Maleček

Soutěžní fotografie • Soutěžní fotografie
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Žáci ISŠ na autosalonu 
Žáci 1. a 2. ročníků Integrované střední školy

ve Slavkově u Brna učebního oboru mechanik
opravář motorových vozidel navštívili Meziná-
rodní veletrh osobních automobilů Autosalon na
BVV Brno. Žáci i učitelé zhlédli překrásná vo-
zidla nové konstrukce a techniky světové úrovně
300 přítomných vystavovatelů. 

Tento veletrh je v Evropě zařazen do prestiž-
ního kalendáře autosalonů Mezinárodní organi-
zace výrobců automobilů O.I.C.A. Naši žáci se
touto formou obeznámili s novými trendy auto-
mobilového průmyslu.

Ing. L. Palásek, ISŠ Slavkov u Brna

Celostátní finále Automobileum 2009
Automotodrom Sosnová u České Lípy byl ve

dnech 13. a 14. května dějištěm celostátního fi-
nále soutěže řidičských zručností žáků 3. roč-
níků oboru automechanik. Každý kraj reprezen-
tovalo čtyřčlenné družstvo žáků, kteří plnili
různé disciplíny, včetně testů z pravidel silnič-
ního provozu a z odborných znalostí učebního
oboru automechanik.

Naše škola měla v tomto družstvu dva zá-
stupce: Jana Fojtíka a Zdeňka Koláčka, kteří se
probojovali do tohoto družstva v semifinálovém
kole. Družstvo Jihomoravského kraje obsadilo
velmi dobré 5. místo.

Mgr. J. Smékal, ředitel ISŠ Slavkov u Brna

Celostátní finále soutûÏe
Automechanik Junior      

Již potřetí za sebou reprezentoval žák z ISŠ
Slavkov u Brna Jihomoravský kraj v celostátní
soutěži  „Automechanik Junior“.

Finálová soutěž pro rok 2009 proběhla v Ústí
nad Orlicí ve dnech 27. a 28. května. Student 3.
ročníku Milan Malinkovič se umístil na velmi
pěkném 22. místě. Všech 28 reprezentantů
z krajských kol z celé České republiky prokázalo
vysoké dovednosti ve 14 praktických úkolech,
14 poznávacích úkolech a také znalosti teore-
tické. Ing. F. Kosmák, ISŠ Slavkov u Brna

Konec května (25.–29. 5.) je již tradičně ve
znamení maturitních zkoušek. Letos naposledy
v tradiční režii samotných škol. Výkony našich
maturantů byly velmi dobré, o čemž svědčí také
skutečnost, že 19 žáků dosáhlo celkového pro-
spěchu s vyznamenáním.

K maturitním zkouškám na naší škole patří,
kromě tradičního posledního zvonění, také spor-
tovní týden pro ostatní žáky školy a slavnostní
zakončení maturitních zkoušek předáváním vy-
svědčení v prostorách Divadelního sálu na
zámku Slavkov – Austerlitz.

Předávání maturitních vysvědčení je součástí
programu Dne Integrované střední školy na
zámku, kde se veřejnosti a návštěvníkům zámku

Soutěží pro středoškoláky exis-
tuje dost a hodně z nich podporuje
v mladých lidech touhu nejen po
ocenění, ale i touhu po vlastním
vyjádření. Takovou je i soutěž, kte-
rou každoročně vyhlašuje Iberola-
tinská společnost se sídlem
v Praze, která nabízí studentům
možnost zpracovat témata z oblasti
Latinské Ameriky a také Portugal-
ska a Španělska. 

V letošním roce se z naší školy
přihlásilo do soutěže 6 studentů:
Zuzana Mrázová, Lucie Hanáč-
ková, Pavlína Pitelová, Vendula Za-
tloukalová, Pavlína Došková a Ond-
řej Pavlinec. Členové komise si
mohli přečíst zajímavé studentské práce s nejrůz-
nějšími obsahy – o kaktusech pocházejících ze
Střední Ameriky, o slavném Bobu Marley, o hnutí

Ve dnech 26.–28. května, kdy naši letošní ma-
turanti skládali zkoušku dospělosti, byl pro
ostatní žáky školy připraven bohatý sportovní
a kulturní program.V úterý proběhl za velké
účasti 13 týmů celoškolní přebor tříd v malé ko-

rastafariánů z Jamajky, o kouzlu
brazilského tance zvaného Capoi-
era, o známých španělských osob-
nostech i o voňavé brazilské kávě.

A byla to právě práce týkající se
brazilské kávy, která porotu zaujala
natolik, že její autorka – Zuzana
Mrázová – za ni dostala čestné
uznání. V těžké konkurenci praž-
ských gymnázií, kde studenti píší
soutěžní práce ve španělštině nebo
portugalštině, je takovéto čestné
uznání opravdu velmi cenné. 

A úplně nejcennější na celé sou-
těži je skutečnost, že se do ní zapo-
jují studenti s nadšením a věnují jí
svůj volný čas. A proto bych všem

soutěžícím chtěla poděkovat nejen za účast
v soutěži, ale i za pěkné a hodnotné soutěžní
práce. Irena Lochmanová

Ocenění pro ISŠ – brazilská káva zaujala

pané. „Nefotbalisté“ změřili své síly v zábav-
ném pětiboji nebo v turnaji v petanque. Ve středu
se žáci utkali na kurtech slavkovského koupa-
liště v přeboru v plážovém volejbale a v tělo -
cvičně soutěžili v přetahovaní lanem, ve čtvrtek
ve zcela zaplněné jídelně školy proběhla beseda
s odborníky, zabývajícími se problematikou dro-
gové závislosti mládeže. Poté se žáci přemístili
do místního kina, kde zhlédli válečný film Val-
kýra, který vypráví skutečný příběh plukovníka
Clause von Stauffenberga (v hlavní roli Tom
Cruise), který stál v čele rozsáhlého protinacis-
tického spiknutí. 

I tyto dny prožili naši žáci smysluplně, a škola
tak naplnila poslání kulturní a vzdělávací insti-
tuce. Je dokázáno, že prevence stojí daleko méně
než náprava důsledků patologického chování
a následných dopadů na jednotlivce, rodinu
a společnost. ISŠ Slavkov u Brna

Sport a kultura v IS· v dobû maturitních zkou‰ek

Maturitní zkoušky v ISŠ Slavkov u Brna

prezentují také další obory vzdělání na naší
škole.

Mgr. J. Smékal, ISŠ Slavkov u Brna 

Studenti ISŠ v Parlamentu ČR

Foto: 5x archiv ISŠ

Dne 26. května navštívili studenti 2. ročníků ISŠ oboru Hotelnictví  Parlament ČR. Tato akce
se uskutečnila v rámci výuky občanské nauky. 

Prohlídky Senátu a Poslanecké sněmovny proběhly pod odborným vedením průvodkyň, které
studentům podaly odborný, ale zároveň velmi zajímavý výklad s mnoha perličkami ze zákulisí na-
šeho zákonodárství.Tato akce byla pro studenty přínosem. Dozvěděli se něco navíc o historii
obou budov a zároveň si rozšířili celkové znalosti o zákonodárné moci ČR.

Tímto také chceme poděkovat panu senátorovi Ivo Bárkovi, bez jehož pozvání by se celá akce
nebyla uskutečnila. Bc. Lenka Stránská, Mgr. Anna Spáčilová, ISŠ Slavkov u Brna
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okénko
Naši letní aktivitu jsme začali v rekreačním stře-

disku Čermák ve Sloupu v Moravském krasu. Ve
dnech 19.–21. června jsme se už posedmé sešli
s diabetickými dětmi a jejich rodiči. Letos na set-
kání přijelo 40 dospělých s 29 dětmi. Kromě ná-
vštěvy Sloupsko-šošůvských jeskyní jsme připra-
vili zajímavý program, při kterém se všichni
poučili i pobavili. 

Doufejme, že chladné počasí už je za námi a léto
bude jak se patří, abychom si užili sluníčka a pla-
vání na letním koupališti. Díky vedení technických
služeb mohou zde diabetici a senioři v dopoled-
ních hodinách v pondělí a ve čtvrtek uskutečnit ho-
diny cvičení s plaváním za výhodných podmínek.
Za permanentku na deset vstupů zaplatíte pouze
100 Kč a obdržíte ji v naší kanceláři, nebo přímo
na koupališti. Začínáme už ve čtvrtek 2. července
dopoledne. Celou hodinu od 9.30 se nám bude vě-
novat zkušená cvičitelka Mgr. Jana Sekerková. Pla-
vání přispívá k lepšímu vstřebávání inzulinu, k otu-
žování organismu a k udržení dobré kondice do
vysokého věku. Za pěkného počasí budeme hrát
každou středu od 17 hodin v zámeckém parku pé-
tanque. Hrací soupravy máme, přijďte si trochu za-
sportovat a pobavit se. 

Na ozdravný pobyt do Itálie, do oblíbeného pří-
mořského lázeňského letoviska BIBIONE, se letos
přihlásilo 135 účastníků. Pojedeme až od 4. do 13.
září, ale do konce července je nutné uhradit celou
cenu zájezdu, včetně plánovaných výletů do okolí
Benátek.

Tím jsme se dostali k dovoleným, které si vět-
šina lidí vybírá právě o letních prázdninách. Dnes
se cestuje všemi dopravními prostředky a častěji
také letadly. Vzhledem k bezpečnostním opatře-
ním musí mít diabetik při odbavení na letišti me-
zinárodní průkaz a potvrzení lékaře, že musí mít
inzulin u sebe pro použití i po dobu letu. Inzulin na
dovolené nevystavujeme vysokým ani nízkým tep-
lotám. Nová pouzdra na inzulinová pera umožňují
jeho bezpečné uchování nejen po dobu cesty, ale
také při pobytu u moře nebo v horách. Nezapo-
meňte si do zavazadla kromě inzulinu vzít také
glukometr, častěji si změřit hodnotu krevního
cukru a podle toho přizpůsobit další program
a také jídlo. Diabetik se může stravovat v restau-
raci, ale musí si umět spočítat množství sacharidů
v jídle. Nic mu nebrání v tom, aby ochutnal moř-
ské plody, nebo místní speciality. Množství ovoce
musí počítat, ale zeleniny si může dát jakékoliv
množství. Nezapomínejte, že máte mít stále u sebe
vodu, hroznový cukr, nebo nějakou sladkost pro
případ hypoglykémie. Vodu kupujte pouze bale-
nou, čistou, bez umělých sladidel. Předejdete tak
různým infekcím a nepříjemnostem. Limonády
a džusy se nedoporučují pro velké množství cukru.
Pivo obsahuje mimo sladový cukr také alkohol
a navíc povzbuzuje chuť k jídlu. Zvláště v letním
počasí jsou vhodné neslazené čaje černé, zelené,
nebo ovocné. A měli bychom pít častěji během
dne, ne až když máme žízeň. Lákají nás také různé
druhy ovoce, ty však můžeme jen ochutnat, stejně
tak jako zmrzlinu. Stejné je to s moučníky s čer-
stvým ovocem, vkusně vystavené na odiv zákaz-
níkům. Když už nemůžeme odolat, tak pouze
jeden kousek místo svačiny a raději v kombinaci
s tvarohem, nebo jogurtem. Druhou svačinu pak
nahradíme čerstvou zeleninou.

Vás, kteří zůstáváte v létě ve Slavkově, zveme
na letní pohybovou aktivitu s námi. A vám ostat-
ním přeji pěknou dovolenou bez zdravotních kom-
plikací. Marie Miškolczyová

Několika fotkami se vracíme k letošnímu již
11. ročníku noční adrenalinové soutěže „Suici-
dal Night Trophy 2009“ neboli „Sebevražedná
Noční Trofej 2009“, kterou pořádalo sdružení
Austerlitz Adventure v noci z 21. na 22. května
2009. Pro jedenáctý ročník organizátoři připravili
hned dvě novinky. První změnou bylo uspořádání
letošního ročníku v krásném a obtížném terénu
Vysočiny, druhou novinkou bylo uspořádání trasy
pro běžce. 

Pro ty z vás, kteří ještě o „Suicidalu“ nikdy ne-
slyšeli, tak tedy podstatou soutěže je absolvovat
v dvoučlenných týmech trasu na horských kolech
dle itineráře a mapy a to vše v noci a převážně
v lese. Veškerá jiná navigace je zakázaná. Na trati
je nutné najít všechny tajné kontroly a dvě kon-
troly občerstvovací. Trať pro horská kola, mimo-
chodem 65 km z Křemešníku přes Čeřínek, Hrad
Roštejn a Telč do Staré Říše s převýšením 1.300
m, absolvovalo 38 dvoučlenných týmů. V kate-
gorii mužů zvítězili časem 4 hod 54 min Ondřej
Jelínek a Jiří Štěpánek, za nimi druzí dojeli slav-
kováci Petr Žižlavský a Marek Zachoval. Letošní
nejrychlejší smíšenou dvojicí byli Lucie Ševeč-
kové a Milan Šemora v čase 6 hod a 48 min. Pr-
venství mezi ženami si odnesly Michaela Vla-

22 let od navázání styků s městem Darney ve
Francii a 20 let po první návštěvě Slavkováků
v Darney  dostává tato spolupráce nový rozměr.
Již loni vznikla myšlenka zorganizovat výměnný
pobyt žákovských družstev a letos se ji podařilo
realizovat.

O víkendu od 22. do 25. května vyjela dele-
gace ze Slavkova do Darney. A tentokrát poprvé
kromě dospělých cestovalo i družstvo našich nej -
menších. Ve Francii si vyzkoušeli, jak se pracuje
s jinou technikou, materiálem, mezi jinými lidmi.
A nutno říct, že nezklamali. Jejich ukázka byla
středem zájmu na hasičské slavnosti v Darney
a naši žáci sklidili zasloužený potlesk.

Druhý díl tohoto počínajícího seriálu započal
v pátek 29. května, kdy na oplátku přijela při pří-
ležitosti Dnů Slavkova delegace z Darney do Slav-
kova, a stejně tak přivezla své mladé naděje.
V pátek navštívila delegace Den otevřených dveří
v hasičské stanici a prohlédla si jak novou, tak
i starou techniku. V sobotu pak naši přátelé mimo
jiné zavítali na Dny Slavkova na náměstí. Odpo-
ledne byl vyhrazen čas pro ukázky hasičských na-
dějí z obou měst. Ve spodní části náměstí před-
vedly své dovednosti jak naše, tak francouzské
děti a stejně jako před týdnem ve Francii byl po-
tlesk zaslouženou odměnou pro všechny zúčast-
něné.

Netřeba dodávat, že se oba víkendy nenesly
pouze ve znamení „hasičiny“. Pobyt byl pro obě
delegace zpestřen výletem po okolních kulturních
i historických zajímavostech, večer vždy bylo při-
chystáno pohoštění a přes jazykovou bariéru se
vždy rozproudila příjemná zábava. Nezbývá než
doufat, že letošní první výměna zkušeností mezi
žákovskými týmy není poslední a že bude pokra-
čovat stejně jako vzájemná výměna zkušeností
mezi dospělými.

Závěrem, ač rozhodně ne v poslední řadě, bych
chtěl jménem slavkovských hasičů poděkovat
všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu obou
akcí, ať už se jednalo o zástupce města či slav-
kovské firmy a podnikatele, bez jejichž pomoci by
zorganizování celé akce bylo podstatně kompli-
kovanější. Roman Žilka, SDH Slavkov u Brna

U hasičů se rodí nová tradice

chová a Tereza Stárková. Absolutním překvape-
ním s velkým uznáním organizátorů byla účast
devíti odvážných běžců na trati dlouhé 45 km.
Pro vítězství si doběhl další zástupce Slavkova
Ondřej Fiala časem 9 hod 24 min. 

Za cíl soutěže nepovažujeme vítězství cel-
kové, ale vítězství především nad sebou
samým. Tedy při vyhlášení výsledků bylo
jasné, že zvítězili všichni. Každý účastník obdr-
žel pamětní tričko soutěže a čestný titul „Hard-
core Biker“ nebo „Hardcore Runner“ pro rok
2009. A protože se opravdu nejednalo o jedno-
duchý závod, můžeme říci to známé „umí“ kaž-
dému v nápadně žlutém tričku s zeleným jezdcem
na horském kole. Chtěli bychom poděkovat za
pomoc partnerům občanského sdružení Austerlitz
Adventure, a to především cyklistické firmě PEL-
L’s, Autotransport Matuštík, firmě Josef Hnátek,
KF Gips, společnosti LIKO-s, firmě Brzobohatý,
Bufo Bike, IMI Partner, Elektro Pegas, Elvia Pro-
Sony, Jaromír Hála Nářadí Nástroje, Junákům
Slavkov, ISŠ Slavkov u Brna, Pivnici na Bučandě,
Kavárně u Templu, Restauraci na Hradbách
a spoustě dalších… Všechny, kdo se chtějí do-
zvědět více, zveme na naši webovou stránku
www.austerlitz-adventure.org. (bv)

Noční přejezd Vysočiny

Foto: archiv SBD

Foto: 2x archiv AA
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Moje konto�

Městu mého mládí 
Nejsi jak dívka krásná k nevíře, 
nevíš, jak laská štětec malíře, 
nezpíval verš ti žádný z básníků, 
nezněl k tvé chvále rytmus valčíku. 

Nevroubí tvář tvou věnec pohoří, 
v stříbro tvých řek se hvězdy nenoří. 
Kalná jen, chudá říčka Litava
po deštích travám vláhu rozdává. 

Kaplička bílá z vršku Urbánku
z oblaků loudí rosu do džbánku
pro prašnou stopu horkých letních dní, 
pro píseň cvrčka v ztichlém poledni.

Jizvami jsou však stráně poseté.
Žel – právě pro ně znám jsi ve světě, 
válkami vydán k slávě takové. 
Tvé to snad bylo přání, Slavkove? 

Pro skromnost tvoji ani pro krásu 
nevedly k tobě střelky kompasů. 
Pro jedny hořem, slávou pro jiné, 
stal jsi se pojmem cesty dějinné. 

Máme tě rádi. Ne však pro slávu. 
Možná, že právě pro tu Litavu, 
říčku, co nikam od nás nepílí, 
pro zralou vůni léta v obilí, 

pro kopec Urban, alej kaštanů, 
pro ptačí zpěvy brzy po ránu, 
pro rytmus srdcí, která stavějí 
obrysy zítřků, snů i nadějí. 

Obrysy zítřků navždy bez válek, 
s oborou plnou vůně fialek 
zdobících tvoji stále mladou líc, 
Slavkovem zván buď, nebo Austerlitz. 

PS.

Po letech
Co bylo, bylo, mnohé už není, 
vzpomínky blednou, mizí v zapomnění, 
Leč město žije, rozkvétá a roste. 

Zda pozná ještě svatý Jan na mostě 
říčku, jež novým korytem dnes plyne? 
A celé město není-li snad jiné – 
ty, který z vršku střežíš je už léta? 

To město žije, raduje se, vzkvétá. 

L. K.

Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

4. a 5. 7. sport. 2.+ 3. závod MČR Slavkov. Závody automobilových modelů 1:5 on-road, areál Auto RC Slavkov ARC Slavkov
Eko, Formule 1, Touring Car, Porsche Cup

11. 7. 15.00–19.00 kult. Oživené prohlídky tajemného podzemí zámecké podzemí Zámek Slavkov - Austerlitz
12. 7. 9.00–14.00 sport. Klubový turnaj v golfu golfové hřiště GCA
25. 7. 9.00 sport. Grand Prix Austerlitz. Mezinárodní turnaj ve hře pétanque zámecký park PC Austerlitz
26. 7. 9.00–14.00 sport. Klubový turnaj v golfu golfové hřiště GCA
9. 7.    17.00 výst. Vernisáž výstavy keramiky Radmily a Milana Růžkových, Lubomíra a Petry Hluštíkových Rubensův sál zámku, Zámek Slavkov - Austerlitz

a Zdeňka Lindovského. Výstavu bude možno navštívit v Galerii OK do 30. 8. 2009. Galerie OK
všechny neděle od 10.00 sport. Amatérské turnaje v beachvolleyballu pro příchozí koupaliště Slavkov SK Beachvolleyball
v červenci a srpnu
Výstavy:
do 6. 7. výst. Výstava „Právo útrpné“. Koná se do 6. 7. 2009 souběžně s provozem zámku Slavkov zámecké podzemí Zámek Slavkov - Austerlitz
do 5. 7. výst. Výstava dřevěných hraček Lubomíra Klementa a výtvarných děl dětí MŠ Slavkov OK galerie Zámek Slavkov - Austerlitz

výstava bude přístupná do 5.7.2009 souběžně s provozem zámku
do konce listopadu výst. Výstava sbírky motýlů a fotografií Bedřicha Malečka a Otmara Beránka – vstup volný galerie před pokladnou Zámek Slavkov - Austerlitz
Otevírací doba zámku je v měsíci červenci po-ne 9.00 – 17.00 hodin.

„Zakázat, ale hlavně vychovávat“ – tak jsem na-
depsal příspěvek, kterým jsem před více než rokem
podpořil poznatek Petra Navrátila o kouření ško-
láků (a nejen jich!) v prostoru Svojsíkova parku na
Komenského nám. Se zájmem jsem si přečetl v mi-
nulém čísle SZ „Pár slov o kouření mladistvých“,
která napsal velitel MP Pavel Ehrenberger. Dlou-
hodobě chybí „zákonná úprava zajišťující efektivní
ochranu dětí před tabákem“, pod pokutou je zaká-
zán „pouze prodej tabákových výrobků osobám
mladším 18 let“, kdežto „užívání této drogy nezle-
tilými je paradoxně legální“.

Obecně řečeno nám rovněž výhrady k dokona-
losti současných právních předpisů publikovaných
ve Sbírce zákonů. Zvláště nedobrý pocit nám
někdy při jejich schvalování našimi zastupiteli v zá-
konodárných orgánech. Cítím, jakoby si návrhy ně-
kterých zákonů a jejich dopady do praktického ži-
vota společnosti nejdříve promítali do vlastních
zvyklostí a návyků, nebudou-li sami vlastnoručně
odhlasovaným zákonem nějak zkráceni nebo ome-
zeni. Jsme-li konkrétně u opatřeních k ochraně před
tabákovými výrobky, bylo by docela zajímavé
vědět, kolik našich poslanců a senátorů kouří a jak
hlasují o zákonech, které se jejich zdraví škodli-
vého zlozvyku dotýkají.

Skutečnost je taková, že od r. 1989, kdy byl do
našeho právního řádu převzat zákon České národní
rady z 28. 3. 1989 o ochraně před alkoholismem
a jinými toxikomaniemi (včetně kouření), došlo do
roku 2005 k řadě jeho víceméně opatrných změn
a doplňků. A přiznejme si, že zvláště po vstupu ČR
do Evropské unie bylo nutné i u nás takový zákon
změnit. Brusel totiž vyhlásil zlozvyku kouřit ne-
smiřitelný boj. I když v ČR v tomto boji není při
srovnání s jinými státy EU v popředí, neznamená
to, že by naše státní orgány včetně obecní policie
měly rezignovat. Mají kontrolovat dodržování po-
vinností stanovených v současné době platným zá-
konem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně

před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami.

Má-li tedy městská policie chránit konkrétně
před tabákovými výrobky, měla by si ověřit, jak
jsou ve Slavkově dodržována zákonem stanovená
omezení dostupnosti tabákových výrobků a zákazy
kouření. Jsou opravdu tabákové výrobky v našem
městě prodávány jen v prodejnách, v místech a způ-
sobem předpisem povoleným? Mají provozovatelé
na místo jejich prodeje umístěný pro kupujícího
zjevně viditelný text zákazu prodeje osobám mlad-
ším 18 let a v provedení stanoveném zákonem?
Mají provozovatelé zařízení, kde je zakázáno kou-
řit (např. nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné
silniční a drážní dopravy, vnitřní i vnější prostory
všech škol a školských zařízení, ve vnitřních pro-
storách zdravotnických zařízení, v budově územně
správního celku, finančního úřadu) umístěný
u vstupu zjevně viditelný text zákazu kouření v pro-
vedení stanoveném zákonem?

Pokud jde o represivní postih podle zákona o pře-
stupcích, postiženy mohou být i osoby ve věku od 15
do 18 let, tedy osoby v tomto věku ještě nezletilé, tzv.
mladiství, nedodržují-li např. zákaz kouření v mís-
tech, kde je to zakázané. Nezanedbávána by měla
být i součinnost se školami, zvláště u nedospělých
žáků do 15 let věku, na jejichž závadné chování se
vztahují školní řády. Přestupkem však není jen pro-
dej byť i jednotlivých cigaret osobám mladším 18
let, ale i neodepření jejich prodeje osobě, o níž lze mít
pochybnosti, že splňuje podmínku věku. Přestupku
se však dopouští i ten, kdo podá nebo jinak umožní
užití tabákového výrobku osobě mladší 18 let; tedy
třeba darováním cigarety, nebo kouřící rodič, který
ponechává cigarety volně přístupné dětem. Jen se
ptejte dětí, kde, od koho a jakým způsobem získaly
právě kouřenou cigaretu. Zkrátka: kouření dětí má
i takové příčiny; odhalujte je a konejte, co – byť i ne-
dokonalý zákon – vám i ostatním úřadům a orgánům
ukládá. JUDr. Miloslav Honek

Nenaříkejte, konejte!

MÛÏete vyhledat na‰i Charitní poradnu ve Slavkovû u Brna,
Polní 1444 (dÛm s peãovatelskou sluÏbou). Hlavním cílem
na‰í Charitní poradny je pomoc klientÛm pfii zvládání krizov˘ch Ïi-
votních situací poskytováním odborného sociálního poradenství.

Poradna poskytuje:
• sociální poradenství (sociální dávky, pfiíspûvek na bydlení,

v˘Ïivné, sociální pfiíspûvek dle zákona ã. 108/2006 Sb., sepsání
Ïádosti, odvolání proti zamítnutí Ïádosti), pomoc pfii zaji‰Èování
podkladÛ pro sepsání Ïádosti o starobní a invalidní dÛchod ze-
jména zaji‰tûní informativního v˘pisu z âSSZ Praha pro úãely
dÛchodového fiízení, jednání s pracovním úfiadem

• právní poradenství (právo obãanské, rodinné, majetkové),
• pomoc pfii uplatÀování práv a oprávnûn˘ch zájmÛ klientÛ,
• pomoc pfii obstarávání osobních záleÏitostí,
• zprostfiedkování navazujících sluÏeb (lékafi, advokát, notáfika,

manÏelská a pfiedmanÏelská poradna, pracovní a sociální úfiad),
• podpora,doprovázení pfii fie‰ení problémÛ.
Provozní doba poradny: Po, St: 9–12    13–17 hod.
Poradna na telefon: 544 212 021, mobil: 731 646 977

dennû 9-16 hodin, e-mail: poradna.slavkov@caritas.cz. SluÏby
jsou poskytovány formou osobní, telefonické ãi internetové kon-
zultace. V‰echny sluÏby jsou bezplatné. Oblastní charita

Potřebujete poradit, pomoci, podpořit?
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučujeRady do zahrady – přednáška peckoviny

Pranostika:Zvětšují-li na sv. Annu mravenci své
hromady, lze očekávati tuhou zimu.

Dne 26. dubna uskutečnila základní organizace
ČZS Slavkov u Brna v restauraci GÓL na Zlaté
Hoře přednášku, kterou provedl vedoucí pracov-
ník ÚKZUZ Želešice Bc. Tomáš Jan. Třicet pří-
tomných zahrádkářů vyslechlo a dozvědělo se
mnoho o novinkách v pěstování peckovin, o jejich
chorobách a ochraně.

Z této přednášky jsem si učinil poznámky
a v krátkém výřezu vás seznámím s hlavními po-
znatky:

BROSKVONĚ: Pro pěstování je valmi důležitá
podnož. Tohoto údaje bychom si měli všimnout
již při koupi stromku na jeho štítku (nekupovat
stromky u pojízdných prodejců na parkovištích,
v supermatketech a jinde). Např. broskvomandlo-
ňová podnož je vhodná do sucha a do vápenatých
půd. Broskvoně je možno vysazovat i na podzim.
Stromek řádně zalejeme. Korunku zakrátíme na
polovinu a hlavní tvarování korunky provedeme
až na jaře, kdy uděláme krátký řez, tj. každá větev
nové korunky se zakrátí na 3–7 květních pupenů.

MERUŇKY A SLIVONĚ: O růstu i zde roz-
hoduje podnož. Na semenáči můžeme pěstovat
stromek jen ve vhodné půdě. Pokud chceme velký
strom použijeme podnož z myrobalánu. Pro nízký
vzrůst je vhodná slivoňová podnož (St. Julien).
Kdo si chce peckoviny přeroubovat musí odebrat
rouby do vánoc a uskladnit je ve vlhkém sklepě
a nebo v ledničce. Roubuje se až v době rašení(až
v květnu). Ideální je očkování, kdy procento
ujmutí je 99 %. Používáme očka ze středu jedno-
letého letorostu.

TŘEŠNĚ A VIŠNĚ: Po výsadbě zkrátíme ko-
runku o 1/3 a ne na 3–4 očka jako u jiných
stromků. Tím docílíme kvalitní a vzhlednou ko-
runku. Pokud nechceme používat chemickou
ochranu proti vrtuli třešňové pěstujeme raději srd-
covky a polochrupky, které zrají v prvním až tře-
tím třešňovém týdnu (počítá se od konce května).

OŘECHY: Je vhodné vysazovat jen kupované
(jsou štěpované) a je u nich záruka požadované
odrůdy a brzké sklizně. Pro naše podmínky jsou
vhodné odrůdy Mars a Jupiter, které pozdně raší
a kvetou. Z polopapíráků je vhodná odrůda Vic-
toria. 

CHOROBY:
Kadeřavost: První postřik se provádí každo-

ročně Kuprikolem nebo Championem brzy, tj.

když kvete líska. Druhý opakujeme za 14 dní.
Když broskev kvete provedeme postřik Dithane
nebo Syllitem. Další jsou již zbytečné a neúčinné.

Šarka: Tuto nebezpečnou chorobu přenášejí
mšice. Kontrolu zdravotního stavu provedeme
v červnu. Ničíme mšice. Vysazujeme tolerantní
odrůdy.

Padlí angreštu: Při výskytu ostříhat napadené
konce větviček. Ochrana: Postřik přípravkem Dis-
cus 14 dní před květem, v květu a 14 dní po odk-
větu a dost.

Mrtvice meruněk: je soubor houbových cho-
rob. Je nutné ošetřit brzy z jara Kuprikolem celý
strom.

Dřevokazní škůdci: Drtník, drvopleň – proží-
rají dřevní hmotu uvnitř větví i kmenu, které nato
usychají.

Monilióza: Rozšiřuje se sporami z mumifiko-
vaného ovoce na meruňkách a višních za vlhkého
a chladného počasí. Nutno ošetřit přípravkem Ho-
rizon do květů. Ostříhat suché větve a plodonosné
větvičky. Jinak nemoc prostoupí do zdravého
dřeva a strom postupně usychá.

Pilatka na švestkách: Klade vajíčka do květů.
Larvy vyžírají vytvářející plůdky plůdky a strom
neplodí. Nutno ošetřit v době květu přípravkem
Calypso.

Obaleč: způsobuje červivost. Mimo postřiků
je možno použít feromonové lapače, kam jsou lá-
káni samečci a hynou, tím nedojde k oplození sa-
miček.

Puchrovitost: deformované plody švestek.
Způsobuje přehuštěný strom a bezvětří. Prove-
deme postřik Kuprikolem, Championem na po-
čátku rašení. 

Vrtule třešňová: způsobuje červivost. Prove-
deme postřik přípravkem CALYPSO v době, kdy
plody začínají žloutnout. Vhodná signalizace – le-
pové desky (zpravidla, když kvete bez černý).

Nosatec lískový: postřik přípravkem Calypso.
Nosatec se zdržuje pod lískou a mají jej rády sle-
pice.

Účastí na těchto přednáškách, kde přednáší naši
přední odborníci a pěstitelé v oboru zahradnictví
a ovocnictví si zvýšíte vědomosti o pěstovaných
odrůdách. Prováděním těchto rad v praxi docílíte
vysoké zdravé sklizně a budete mít radost z dosa-
žených úspěchů. O příští přednášce vás budeme
informovat. Bohatou úrodu a radost ze zahrady
přeje Vl. Luža.

VIDEOPÒJâOVNA DÁLE NABÍZÍ
• ·irokou nabídku prodejních filmÛ na DVD

v‰ech ÏánrÛ za zajímavé ceny.

• Totální v˘prodej v‰ech VHS.

• Pro na‰e zákazníky jsme roz‰ífiili ‰irokou na-
bídku ‰perkÛ ze stfiíbra, chirurgické oceli
a oceli.

• BiÏuterii rÛzn˘ch odstínÛ ve spoustû barev
a zajímav˘ch tvarÛ vãetnû vlasov˘ch doplÀkÛ.

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po + St + Pá 9–12 h   14–19 h
Út + ât 14–19 h
So 9–11    17–19 h

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

PODIVUHODN¯ P¤ÍPAD BENJAMINA BUTTONA je dobrodruÏnou epic-
kou cestou ãasem za radostmi Ïivota, smutkem smrti a za láskou, která
pfietrvá navûky.Pfiíbûh muÏe, kter˘ se narodil jako osmdesátilet˘ a stár-
nul pozpátku. BRAD PITT, CATE BLANCHETT 

NOUZOV¯ V¯CHOD „Skvûlé! LEONARDO DICAPRIO a KATE WINSLE-
TOVÁ JSOU VYNIKAJÍCÍ.“ Sledujeme Ïivot vá‰nivého mladého páru, Ïi-
jícího na pfiedmûstí Connecticutu, kter˘ se rozhodne dát v sázku v‰e, aby
si splnil své sny. 

VÉVODKYNù KEIRA KNIGHTLEY, RALPH FINNES. Vévodkynû z Devons-
hiru Georgiana Spencerová, byla dokonal˘m ztûlesnûním spoleãenské
„ikony“. Stejnû jako její pfiím˘ potomek princezna Diana. Byla úchvatná,
okouzlující a obdivovaná celou zemí. I kdyÏ její moc a popularita rostly,
v osobním Ïivotû ‰tûstí nenacházela. Stále ji pronásledoval fakt, Ïe je-
din˘ muÏ v Anglii kterému nemohla uãarovat byl její vlastní manÏel.

STMÍVÁNÍ ÚÏasná adaptace jedné z nejpopulárnûj‰ích románov˘ch sérií!
KINOHIT! Vûãnost zaãíná právû teì… Plachá dívka, potká záhadného
dokonalého chlapce, ale on není jen tak nûjak˘ obyãejn˘ kluk!! 

MARLEY A JÁ OWEN WILSON, JENNIFER ANISTON. V‰echno bylo per-
fektní dokud se neobjevil Marley…

P¤ÍBùH O ZOUFÁLKOVI Za devatero horami... Ïil stateãn˘ a poctiv˘ my‰ák
s legraãnû velk˘ma u‰ima, kter˘ snil o tom,Ïe se stane rytífiem. Mal˘ hr-
dina s velk˘m srdcem.

INTERNATIONAL CLIVE OVEN, NAOMI WATTS Strhující akãní thriler sou-
ãasnosti.

ZLODùJSKÁ PARTIE MORGAN FREEMAN, ANTONIO BANDERAS Dva
ktefií spolu ze zaãátku tûÏce hledají spoleãnou fieã, ale pozdûji vytvofií se-
hranou dvojici. Spoleãnû se pou‰tí do jejich Ïivotní akce, která by jim
v pfiípadû úspûchu zajistila klidn˘ dÛchod.

HRDOST A SLÁVA EDWARD NORTON, COLIN FARRELL. Odnesli to ãtyfii
poldové. Zátah newyorské policie proti pfiekupníkÛm drog se dûsivû zvrt-
nul… Pravda. âest. Vûrnost. Rodina. Co jste ochotni obûtovat? 

CELA 2 Dûsivá cesta do mysli sériového vraha.
P¤ÍM¯ KONTAKT DOLPH LUNDGREN. Mysleli si, Ïe je po smrti. Smrtelnû

se m˘lili.
INKOUSTOVÉ SRDCE BRENDAN FRASER, HELEN MIRREN. „Epické do-

brodruÏství pro celou rodinu.“
SMRTÍCÍ EXPLOZE KEVIN SORBO ve filmu nabitém akcí, napûtím a ne-

jmodernûj‰ími speciálními efekty.
POLICAJT ZE SÁMO·KY S nekoneãn˘m elánem, stále kruãícím Ïalud-

kem a slibem sobû samotnému, Ïe tenhle rajon ochrání se pfiedstavuje
Paul Blard. (KEVIN JAMES) Prostû nejlep‰í policajt v nákupním centru.
Co na to banda lupiãÛ? 

NENAROZENÍ Zlo touÏí po zrození…Teì…
DUEL FROST/NIXON Nelítostná bitva o pravdu. „Jak jeden prezident do-

stal od jednoho baviãe nejvût‰í ãoãku svého Ïivota“ Vzru‰ující pfiíbûh,
kter˘ odkr˘vá zákulisí jednoho z nezapomenuteln˘ch momentÛ historie. 

VE¤EJN¯ NEP¤ÍTEL ã. 1 VINCENT CASSEL, GÉRARD DEPARDIEU. MuÏ
tisíce tváfií a pfievlekÛ. Nejhledanûj‰í francouzsk˘ zloãinec historie. Národ
jej uctíval a Ïeny zboÏÀovaly. Jacques Mesrine byl muÏ zloãinu, pfiepa-
dení, loupeÏe, únosy, utekl ze v‰ech vûzení.

VE¤EJN¯ NEP¤ÍTEL ã. 1 EPILOG Pfiíbûh troufalého gangstra spûje do
finále. Legenda odchází. Popraven 20 v˘stfiely policistÛ 2. listopadu 1979 

29 A JE·Tù PANNA  Je mladá, je krásná, a pfiece…! Pofiád jí totiÏ nûco
nevychází – ‰patné místo, ‰patn˘ ãas, ale pfiedev‰ím ‰patn˘ muÏ. Jed-
noho dne v‰ak potká toho pravého…je tu v‰ak „problém“.

JACK HUNTER: ZTRACEN¯ POKLAD UGARITÒ Ugarit bylo starovûké
mûsto,nyní zaplavené písky S˘rie. Podle legend se v nûm skr˘vá po-
hádkov˘ poklad. Nazvan˘ Nebeská hvûzda. Jack se vydává za dobro-
druÏstvím.

Ve dnech 1.–5. čer-
vence proběhne na Eko-

farmě Jalový dvůr, za spolupráce s Kinematogra-
fem bratří Čadíků, první ročník letního filmového
festivalu ekoFILMFEST Jalovák. V pěti po sobě
jdoucích dnech se budou promítat kvalitní filmy
z dílen výhradně českých režisérů. Slavnostní za-
hájení proběhne ve středu 1. července, za účasti re-
žiséra a prezidenta tohoto projektu, pana Tomáše
Vorla, se kterým se na místě uskuteční tisková kon-
ference. Přítomen bude taktéž český hudebník
a písničkář, pan Slávek Janoušek, který první roč-
ník festivalu zahájí svým pěveckým vystoupením.

První z promítaných filmů bude Cesta z města,
následuje film Kdopak by se vlka bál, dále budou
promítnuty snímky Kozí příběh, Tobruk a Bat-
hory. EkoFILMFEST Jalovák je situován jako
projekce pod širým nebem, což zaručí to pravé

vychutnání si příjemné a klidné atmosféry eko-
farmy i venkovního letního kina.

Celý festival bude probíhat na pozemcích Eko-
farmy Jalový dvůr, které spolu s okolními po-
zemky bývaly svého času součástí slavkovského
panství Kouniců. Dnes je tento prostor soukro-
mou rodinnou pastevní farmou, kde se na nece-
lých 50 hektarech hospodaří v režimu ekologic-
kého zemědělství, k farmě náleží rovněž
i dvouhektarový rybník na nevelkém potoku
Buchlová. Na farmě můžete taktéž navštívit sty-
lovou hospodu „U Hříbka“, kde se vám naskytne
možnost ubytovat se v samostatných domcích
a ve chvílích volna se potom můžete věnovat ry-
bolovu v dobře zarybněném rybníku, či pro-
cházkám a houbaření v pěkném okolí.

Matěj Schánilec, produkční projektu
effjalovak@email.cz, 605 482 601

ekoFILMFEST na Jalováku
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Květen a červen patří tradičně akcím, při kte-
rých je potřeba příznivé počasí víc než kdy jindy.
Světlušky a skautky ze Čtverky si uspořádaly
schůzku s táborákem, v červnu pak holky
z Dvojky navštívily koupaliště.

Kluci z Jedničky a Dvojky – vlčata a skauti -
prožili víkend ve Ždánickém lese – v okolí Níž-
kovic a Jalového dvora. Skauti zakončili menší
etapovou hru Zlatá horečka na dohled od Slav-
kova – postavili stany a pobyli na kopci Urbanu.

V červnu také začalo několik vytrvalců na bi-

V sobotu 30. května se na hřišti ISŠ Slavkov
konal již 6. ročník tradičního turnaje v malé ko-
pané „KOPA PUTIKA“, neboli turnaje, kde mezi
sebou soupeří mužstva zastupující slavkovské res-
taurace a hospůdky.

V tomto roce se ho účastnila tato družstva – res-
taurace Gól, Bučanda, penzion Olga, Značkovka
neboli bývalé rychlé občerstvení F. Kachlíka, Klub
u Richarda, a vítěz minulého ročníku a zároveň
pořadatel „Hotel Florian“. Všichni se těšili, že jako
každý rok budou odcházet opáleni a naladění, kdy
sluníčko hřálo a počasí turnaji přálo. Jenže letošní
ročník bude zapsán jako první, kdy neustále pršelo
a turnaj musel být odehrán v hale.

Po domluvě se všemi zúčastněnými týmy jsme
se rozhodli turnaj odehrát. Musela se pozměnit
pravidla, hráči se vraceli pro obuv vhodnou do
haly a nakonec s časovým zpožděním turnaj začal.

Country veãer – zmûna místa!
Rád bych informoval příznivce Osady, že

v sobotu 27. června budeme hrát namísto ohlá-
šené restaurace Gól na Zlaté Hoře v Rousínově
– zahrádka restaurace „Svornost“v Rousí-
novci vedle Ferobetu (v případě nepřízně po-
časí v sále). Začátek ve 20 hodin. Spoluúčinkuje
taneční skupina Honky Tonk. Zve pořádající
Sbor dobrovolných Hasičů z Rousínovce.

V průběhu května kapela Osada pokřtila čer-
stvě vydané CD, které je za 170 Kč k dispozici
v občerstvení „U Oťase“ na Slavkovském auto-
busovém nádraží.   K. Fikar 

Přípravka SK Slavkov vyhrála v Bučovicích
Po úspěšné sezoně, kterou ukončili naši nejmenší hráči vítězstvím ve skupině B se zúčastnili

finálového turnaje o putovní pohár předsedy KMF OFS Vyškov, který se konal v Bučovicích so-
botu 13. června. Turnaje se zúčastnilo 8 nejlepších družstev přípravky v okresu Vyškov. Naši m
klukům se podařil tenhle turnaj vyhrát a tímto vítězstvím se kvalifikovali do krajského kola. Klu-
kům přejeme hodně fotbalových úspěchů. J. S.

VáÏení pfiátelé dobré country hudby,
dne 14. srpna od 20 hodin proběhne v prostorách

slavkovského zámku již 11. ročník festivalu Folk
a country na zámku. Tuto akci pořádá Zámek Slav-
kov – Austerlitz za podpory Městského úřadu
a firmy ECOM.

Letošního jedenáctého ročníku Folk a country na
zámku se účastní každoroční Poutníci s Osadou
a s hvězdami večera, kterými budou Pavlínou Jí-
šová se skupinou a s jejím zvláštním hostem zpě-
vákem Pavlem Bobkem. Vrcholem by pak měla
být též legendární česká country zpěvačka – Naďa
Urbánková, kterou v posledních letech doprovází
kapela, která pochází z nedalekých Kobeřic, a ta si
říká Bokomara.

Něco málo o domácích Poutnících a Osadě.
Začnu druhou jmenovanou kapelou, která slaví
v letošním roce 10 let svojí činnosti. Osada hraje
v neměnné sestavě jen se střídajícími se hosty, mezi
které se také rád počítám. 

Poutníci letos začali svou třicátou devátou se-
zonu. Za tu dlouhou dobu se v souboru vystřídala
řada muzikantů a k poslední změně došlo letos na
jaře. Dlouholetého mandolinistu a zpěváka v naší
skupině, Jirku Macha, vystřídal mladičký teprve
osmnáctiletý kytarista a zpěvák Jakub Bílý. 

Za pořadatele váš Jiří Karas Pola

POZVÁNKA
Country večer v sobotu 18. července

v Restauraci Gól na Zlaté Hoře. K tanci
i poslechu hraje skupina Pouto.

Srdečně zve Alois Kučera

cyklech navštěvovat okolní obce s průkazkou
„Cyklostezek v Politaví“ a světlušky dokončily
bodovací hru „Těšíme se na tábor“. Všechny od-
díly – vedoucí spolu s pomocí našich příznivců
a podporovatelů – se věnovaly tradiční činnosti
– přípravě letních táborů na Vysočině. Na známá
místa se letos vydá 1.,2. a 4 oddíl.

Skauti na webu
Zajímavosti ze světa, přírody, techniky:

www.teepek.cz – portál pro „náctileté týpky“,
www.skaut.cz/skautska-mapa – pohled do
skautského světa pro menší děvčata a chlapce

Příměstský tábor 
Poslední týden prázdnin – aneb Neseď doma!

Hry, soutěže, kamarády a dobrou náladu najdeš ve
skautské klubovně 24.–28. srpna 2009. Informace:
u vedoucích oddílů, ve vývěsce Junáka na Komen-
ského nám., na internetu oddílů www.berusky.est-
ranky.cz , www.jesterkyslavkov.cz.tl, www.skau-
tislavkov.org, www.vlcataslavkov.cz.tl

Junák Slavkov v květnu a červnu

I přes tyto komplikace si myslím, že vše pro-
běhlo nad očekávání dobře a hráči i diváci podali
skvělé výkony. V turnaji měl možnost vyhrát
každý tým, ale nakonec se štěstí usmálo na druž-
stvo penzionu OLGA, který ve finálovém uzkání
porazil Klub u Richarda, po prodloužení 1:0,
o třetí místo se utkali Hotel FLORIAN a Znač-
kovka a úspěšnější byl v této repríze loňského fi-
nále Hotel FLORIAN.

Všichni zúčastnění měli možnost se občerstvit
v přilehlém stánku, kde bylo stále co pít a jíst...
Rád bych poděkoval pánům rozhodčím L. Levíč-
kovi a P. Kalouskovi a také kameramanovi M.
Macháčkovi, ktěří si udělali čas a bez kterých by
tento turnaj také nemohl být odehrán.

Na závěr bych uvítal, kdyby se příštího rozč-
níku zúčastnilo víc týmů jako tomu bylo v přede-
šlých ročnících. Za pořádající Hotel FLORIAN

Fotbalový turnaj Kopa putika v dešti

Country u Oťase
Začala sezona country muziky s opékáním se-

lete v Pohostinství u Oťase. Tímto bychom vás
chtěli pozvat na příjemně strávené odpoledne
v těchto termínech:

11. 7.    skupina Cech
22. 8.    skupina Mrak

skupina Osada 
Doufáme, že nás po roce opět navštívíte,

abyste si poslechli krásnou muziku a samo-
zřejmě i ochutnali vyhlášené selátko, které při-
pravují naši Kluci. Zve vás personál od Oťase

Foto: archiv fotbalistů

Foto: B. Maleček

Foto: archiv skautů
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VYŠKOV
Křížový kámen

ve Vyškově patří
mezi dávno zapo-
menuté a ztracené
památky. Jeho popis
se dochoval pouze
v díle A. Franze Alte
Stein kreuze und
Kreuzsteine in Mäh-
ren (Wien 1899)
a v práci A. Pro-

cházky Pamětní kříže a kameny. Mezníky. (Slav-
kov 1933).

Plochý žulový kámen měl podle A. Franze
rozměry 27 x 54 x 25 cm. Na jeho přední straně
byla patrná kontura kříže.

Kámen, již na konci 19. století značně zvět-

O smírčích křížích a dalších kamenných památkách (16)
ralý a zapadlý do země, stával východně od vyš-
kovského nádraží v místech, kde se křížila cesta
z Vyškova do Drnovic s vlečkou do cukrovaru.
A. Procházka uvádí, že kámen byl zasazen
v rohu panského pole, nacháze jícího se tehdy
v uvedené oblasti poblíž vyškovského nádraží.
Vzápětí však týž autor dodává, že „kámen sám
za parcelačního a stavebního ruchu zmizel“ –
ztratil se tedy již ve třicátých letech 20. století.
Dnes se jedná o zastavěnou oblast a je velmi
nepravděpodobné, že by se tuto památku poda-
řilo ještě někdy objevit.

Matouš Jirák
kamenne.pamatky@centrum.cz

Motoklub Austerlitz informuje
V sobotu 16. května se ozval výstřel, který od-

startoval další ročník Fechtlcupu MK Austerlitz
na juniorské trati v areálu Likos. Tentokrát se
jelo jen 4 hodiny, rozdělené na 2 a 2 hodiny,
s půlhodinovou přestávkou a znovu start jen pra-
porkem. Počasí bylo dobré až do posledních 25
min., kdy začalo drobně pršet. Bylo to jako na
objednávku prověřit jezdce nejen na suchu, ale
i na mokré a kluzké trati. Bylo několik pádů bez
následků. Velmi podrobná reportáž se nachází
v naší informační skříňce u školy.

Další motoudálost se konala v Brně 22. až 24.
května - Memoriál Jardy Huleše, kterého se zú-
častnil i K.Májek. Po trenincích přišel start v ne-
děli ze 3.řady - 15. místa. Po výborném startu se
dostal na 10. místo, ale v nejnáročnějším úseku,
mezi stanovišti 4 a 5, nezvládl svůj stroj rakouský
jezdec a zezadu K.Májka doslova sestřelil z tratě.
Po závodě se velice omlouval, ale to je vždy
pozdě. Daleko lépe je na tom Lukáš Michalčík,
kterému se na dobře pokřtěné yamaze daří a kaž-
dým závodem lepší jeho umístění. Podrobněji
budu informovat v příštím čísle zpravodaje.

Nakonec smutná zpráva: Dne 8. května při-

cházejí slavkovští motorkáři o člena a velmi
zručného mechanika, bývalého vedoucího auto-
opravny Jana Rotrekla. Kromě běžných zákaz-
niků nacházeli zde slavkovští amatéři, silniční
závodníci v 60. letech možnost menších oprav
a úprav svých motorek. Sám doprovázel 12 roků
jako mechanik a poradce slavkovské závodníky.
Bývalo to 12 až 14 víkendů, které obětoval pro
podporu tohoto sportu. Jezdíval se mnou a opra-
voval stroje všem potřebným Slavkovákům.
Velmi se podílel na pořádání tehdy významných
Slavkovských okruhů. Vlastnil populární Škodu
Felicii - kabriolet, kterou zaváděl jezdce na start
jako dnes Safetycar. Byl dlouholetým členem
a funkcionářem autoklubu, později Svazarmu.
Odměnou za tuto dlouholetou činnost byla jeho
přítomnost mezi nejvýznamnějšími a nejzná-
mějšími auto-moto reprezentanty při slavnost-
ním uzavírání starého Masarykova okruhu
v Brně, při spanilé jízdě po okruhu na tehdy krás-
ném renovovaném historickém stroji Moto-
Guzzi, jehož majitelem byl pan František Na-
vrátil. Prožil tak krásná léta při motosportu, který
byl jeho velkým koníčkem. J.M.

Dvě vyobrazení křížového kamene ve Vyškově –
vlevo podle A. Franze, vpravo podle A. Procházky.Kresba z knihy Kamenné

kříže Čech a Moravy
(2. vyd. 2001).    

V sobotu 16. května se uskutečnil v pořadí již
6. vytrvalostní závod Fechtl Cup 2009. Ze star-
tovního roštu vyrazilo 29 týmů ze všech koutů
republiky, mezi nimiž se našla i skupina na-
dšenců ze slovenské Myjavy. 

Už v brzkých ranních hodinách se na moto -
krosové trati v areálu firmy LIKO-S začal rozlé-
hat hluk z nadupaných strojů, které jejich maji-
telé náležitě připravovali na náročnou akci. Po
technické kontrole, kterou absolvovali všichni
závodníci, následovala rozprava, ale to už všichni
závodníci netrpělivě čekali na startovní výstřel. 

Start proběhl stylem Le Manch, kdy se po vý-
střelu startovače všichni rozběhli ke svým stro-
jům. Právě tady se nejvíc projevila mazanost
jezdů, protože pokud tým dobře zvolil svého
koně, mohl již od startu závodu profitovat s vel-
kým náskokem, který jistě zúročil ve čtyřhodi-
novém neúprosném boji o umístění.

Sobotní počasí bylo objednané na polojasno,
aby se závodníci moc nezpotili, což se vydařilo.
Od rána svítilo sluníčko a přes poledne spadlo
pár kapek, aby se zlehka pokropila trať a neprá-
šilo se. 

Během závodu to v depu vypadalo jako v mra-
veništi. Jezdci se na strojích střídali až do vyčer-
pání svých sil, ti, kteří měli poruchu na stroji sva-
řovali, poklepávali, rovnali a zase poklepávali. 

Možná větší nával než v depu byl snad jen
u stánku s občerstvením, kde pivo teklo prou-
dem a návštěvníci si pochutnávali na domácích
klobásách pana Křesťana z Lovčiček.

Při letošním ročníku Fechtl Cupu se opět
uskutečnila projížďka Slavkovem, která si u zá-
vodníků získala velkou oblibu, takže po dojezdu
do cíle se z bran motokrosové tratě vyřítili na-
dšenci. Po návratu z projížďky už nic nebránilo
vyhlášení vítězů. Cenu útěchy dostal každý
a první 3 týmy, které dojeli až na bednu získali
krásné poháry. 

Závěrem patří největší poděkování všem spon-
zorům, organizátorům a pořadatelům, kteří měli
celou akce perfektně připravenou.

Fechtl Cup 2009 „Čtyřhodinovka“MOTOREST U VLKA

přijme

servírku
Zájemci hlaste se na tel.:

605 512 657

Jak se zbavit Alberta
Římskokatolická farnost ve Slavkově u Brna
a farní divadlo SIMSALA BIM si dovolují vás
pozvat  na divadelní představení komedie

Jak se zbavit Alberta
které se tradičně koná v sále římskokatolické
fary ve Slavkově u Brna v neděli 21. června
v 16.30 hod. a v sobotu 27. června v 19 hodin.
Osoby a obsazení:
Albert, sluha Vojtěch Lstibůrek
Oskar, psychiatr Adam Šimoník
Laura, jeho žena Jarmila Andrlová
Viktor, psychiatr Jan Hlaváček
Betty, domácí pomocnice Lucie Lstibůrková
Scénář na motivy F. Šamberka

Ludmila Nosková
Scéna Marek Kuchta
Kostýmy archiv divadla
Režie Marek Kuchta
Další reprízy budou až v podzimním běhu, sle-
dujte plakáty webové stránky veslav-
kove.cz a webové stránky divadla http://simsa-
labim.farnostslavkov.cz/

Zámecká stfielnice doãasnû uzavfiena
Z důvodu rekonstrukce nádvoří je od

22. června dočasně uzavřena Zámecká střel-
nice a potrvá zhruba 6 týdnů. if

Nadšení fotografové
hledají jedince podobného zaměření, jež mají

zájem o fotografii a její rozvoj. V případě zájmu
a získání informací pište na otwu85@gmail.com

Jan Huňař

Foto: archiv motoklubu
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VE VÝŠE UVEDENÉM VSTUPNÉM JE ZAHRNUT PŘÍSPĚVEK 1 Kč NA ROZVOJ KINEMATOGRAFIE

KINO JAS SLAVKOV âERVENEC–SRPEN 2009

30. 6. úterý 19.30 hod. MILIONÁŘ Z CHATRČE 120 min.
1. 7. středa 19.30 hod. Skutečný příběh indického chlapce, který vyhrál v indické verzi soutěže „Chcete být milionářem?“ a následně

vyslýchán policií. Vyhrát velké peníze je úžasné. Existují ale daleko cennější výhry! Film V. Británie/USA.
Vstupné: 65, 68 Kč Mládeži nepřístupno

4. 7. sobota 19.30 hod. CESTA NA MĚSÍC 3D 84 min.
5. 7. neděle 16.30 hod. Kouzelný animovaný příběh tří malých much, které se stanou součástí prvního přistání na Měsíci. Napínavé, komediální

i dojemné vesmírné dobrodružství pro všechny generace… Film Belgie.
Vstupné: Mládeži přístupno

7. 7. úterý 19.30 hod. ODPOR 137 min.
8. 7. středa 19.30 hod. Partyzánské dobrodružství tří bratrů, kteří za druhé světové války utečou před německými okupanty do hlubokých lesů.

Tady se připojí k členům ruského odboje a společně založí „skrytou“ vesnici… Film USA.
Vstupné: 60, 62 Kč Mládeži nepřístupno

11. 7. sobota 19.30 hod. STAR TREK 126 min.
12. 7. neděle 16.30 hod. Sága se vrací na samotný začátek. Pozdější kapitán Kirk je mladík. Když má ale někdo v osudu napsáno, že bude

v budoucnosti velet vermírné flotile, musí se tomu chtě-nechtě podřídit. Sci-fi film USA.
Vstupné: 60, 62 Kč Mládeži přístupno

14. 7. úterý 19.30 hod. RYCHLÍ A ZBĚSILÍ 99 min.
15. 7. středa 19.30 hod. Sehraná parta se vrací v dalším dílu adrenalinové filmové jízdy, ve které jde jen o rychlost, „cool“ káry a krásné ženy.

Akční film USA.
Vstupné: 65, 68 Kč Mládeži přístupno od 12 let

18. 7. sobota 19.30 hod. NORMAL 100 min.
19. 7. neděle 19.30 hod. Příběh legendárního sériového vraha. Nový český film natočený podle skutečného příběhu sériových vražd, které

v minulém století otřásly celou Evropou. Režie: J. Ševčík. Hrají: Milan Kňažko, P. Gajdoš, D. Havlová, M. Táborský a další.
Vstupné: 65, 68 Kč Mládeži do 18 let nepřístupno

21. 7. úterý 19.30 hod. NA ODSTŘEL 127 min.
22. 7. středa 19.30 hod. Novinář vyšetřuje záhadnou vraždu milenky svého kamaráda. Článek v novinách, který se týká střílení ve městě,

kdy jeden muž přišel o život a druhý je v komatu, spolu možná souvisí. Kriminální film USA/Velká Británie/Francie.
Vstupné: 60, 62 Kč Mládeži nepřístupno

25. 7. sobota 19.30 hod. KÁMOŠ K POHLEDÁNÍ 105 min.
26. 7. neděle 19.30 hod. Mladý muž se hodlá zasnoubit, ale zjišťuje, že nemá kamaráda jako „družbu“ a rozhodne se vše napravit. Najde

sympaťáka Sydneyho, ovšem problémy teprve začínají. Film USA.
Vstupné: 60, 62 Kč Mládeži přístupno od 12 let

OD 27. ČERVENCE DO 21. SRPNA 2009 Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ KINO JAS VE SLAVKOVĚ NEPROMÍTÁ!

22. 8. sobota 19.30 hod. LÍBÁŠ JAKO BŮH 115 min.
23. 8. neděle 19.30 hod. Repríza velmi úspěšné romantické komedie Marie Poledňákové. Přiblíží nám Helenu, profesorku na gymnáziu

a její milostný vztah k lékaři záchranné služby. Lásky, rozchody, návraty… Hrají: M. Magálová, O. Kaiser, E. Holubová,
J. Bartoška, M. Šteindler…

Mládeži přístupno

25. 8. úterý 19.30 hod. HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE 140 min.
26. 8. středa 19.30 hod. Harry začíná již 6. rok v Bradavicích a do rukou se mu dostává stará kniha, která je velmi zvláštně označena – „Tato kniha

je majetkem Prince dvojí krve“. Dozvídá se další střípky z Voldemortovy temné minulosti. Dobrodružný fantasy film USA.
Mládeži přístupno

Provozovatel ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ Program kina téÏ na: www.veslavkove.cz nebo kina.365dni.cz
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Zahradní a lesní technika
pro profesionály i chalupáře

www.rumpova.cz
Bučovická 325, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 177, mobil: 602 758 367
Prodejní doba: Po–Pá 8–17 hod., So 8–11 hod.

Prodejna

rozšířena

CELÝ ČERVENEC SLEVA 10 %
NA PRACOVNÍ OBUV A ODĚVY




