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V sobotu 13. května se do Prahy sjelo nej-
větší množství cheerleaders z ČR v této se-
zoně. V naší metropoli se konalo Mistrovství
ČR v cheerleadingu v týmových sestavách,
kterého se zúčastnilo 1150 soutěžících z dva-
ceti sedmi týmů. Této významné události se
samozřejmě zúčastnil i slavkovských tým
Glitter Stars. Na celé soutěžní zápolení bed-
livě dohlížel zkušený certifikovaný porotcov-
ský tým složený z deseti osob z USA, UK,
CZE, SVK. 

Naše naděje soutěžily se třemi sestavami
a všechny byly oceněny medailemi. Mladší
kategorie peewees získala v silné konkurenci
dvě bronzové medaile za cheerovou i taneční

týmovou sestavu. Juniorská kategorie v che-
erové sestavě získala první místo a může se
pyšnit titulem Mistra ČR v Team Coed Ju-
nior ELITE. Tímto vítězstvím se tým nomi-
noval na Mistrovství Evropy, které se bude
konat poslední víkend v červnu v Praze.

Mistrovství ČR je velkou událostí a Slav-
kov se může pyšnit úžasnými sportovci, tre-
néry i fanoušky, kteří byli neskutečnou
podporou našeho týmu. Velké poděkování
patří trenérům, kteří věnují svým svěřencům
velkou část svého volného času. 

Juniorskému týmu budeme držet pěsti,
aby si své účinkování na ME patřičně užil. 

GS

Tým Glitter Stars postoupil na ME! Vážení spoluobčané,
při pohledu na rozkvetlé město člověka

napadne, jak nádherné roční období máme
nyní před sebou. Pravda, nálada v ulicích
dnes není podobná té, kterou pociťovali
lidé na konci dubna 1945, když viděli, že
druhá světová válka je u konce. Jsem ale
rád, že se stále umíme zastavit a připome-
nout si hrůzné události, jež poznamenaly

Evropu a svět na mnoho desetiletí dopředu a jejíž dopady
pociťujeme i dnes – po 72 letech. Snad nebudu moc naivní,
když prohlásím, že pokud budeme neustále hledat příčiny
a důsledky tohoto válečného pekla, tak nedopustíme, aby se
rozpoutalo znovu. 

I z tohoto důvodu mě moc těší, že Slavkov u Brna patří

Michal Boudný
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(Dokončení ze str. 1) jektu zapojí téměř všechny instituce a věřím,
že tato akce bude mít pokračování i v násle-
dujících letech.

Zatímco se Slavkov baví, mají pracovníci
Technických služeb plné ruce práce s čištěním
a monitoringem kanalizačních vpustí. Zastu-
pitelé města letos uvolnili první milion korun
na čištění nejhorších úseků a hlavně postup-
nou pasportizaci. Na základě jejích výsledků
pak vyhodnotíme, které části dešťové kanali-
zace jsou v nejhorším stavu, a tedy potřebují
okamžitou opravu. Přestože problém s potru-
bím a vpustěmi je velmi komplexní a samotné
čištění a opravy nás stoprocentně neochrání
před následky mimořádných přívalových
dešťů, je to první krok, který musíme s bojem
proti zátopám udělat. Ruku v ruce jsou samo-
zřejmě dlouhodobé projekty, jako je postupné
budování suchých poldrů nad Slavkovem,
nebo pod holubickým kopcem, kde se nám po
mnoha letech podařilo vykoupit nezbytné po-
zemky a začít dialog s Ředitelstvím silnic
a dálnic. Málokdo ví, že vody z holubického
kopce končí ve Slovákově ulici. Přestože tyto
projekty nebudou hotové do roka, klademe si
za cíl je připravit tak, abychom na ně mohli
žádat potřebné dotace a povolení.

Bohužel však musím povzdechnout nad
tím, že snaha radnice o řešení zatopených
sklepů a domů nikdy nebude fungovat bez
spolupráce s vámi – občany, kteří se následky

mezi města, která si s úctou a pokorou každý
rok připomínají osudy padlých rudoarmějců
ležících v zámeckém parku a občanů Slav-
kova, kteří se konce hrůz nedočkali. Jsou sym-
bolem konce největšího světového konfliktu
a také osvobození našeho města a státu. I letos
se u jejich hrobu poklonili představitelé české
i ruské strany – místopředseda Senátu Ivo
Bárek, radní Jihomoravského kraje Igor
Chlup, atašé ruského konzulátu Karina Sulta-
nová a zástupci města, církve, armády a inte-
grovaného záchranného systému. Pietního
aktu předcházelo i setkání účastníků literární
soutěže Slavkovské memento. Pohled na za-
plněný sál mladými lidmi, kteří se snaží za-
mýšlet nad důvody a dopady válečných
konfliktů, mě naplnil radostí. V době malých
krabiček, jež mládež pevně tiskne mezi prsty,
je s obdivem, že spoustu žáků a studentů má
chuť nejenom číst, ale i psát!

Jednou z takových příležitostí, kdy si mů-
žeme uvědomit, v jakém inspirativním a oso-
bitém městě žijeme, jsou již tradiční městské
slavnosti Dny Slavkova, jež se letos uskuteční
první červnový víkend od 1. do 4. června.
Přestože se letos opět vracíme do současnosti
a Dny Slavkova budou opět v duchu „Slavkov
baví Slavkov“, troufnu si říct, že program
a atmosféra přesahují naše hranice. Dovoluji
si proto pozvat nejen vás, občany Slavkova,
ale i vaše známé a rodiny, kteří mohou ve čty-
řech dnech poznat to nejlepší z našeho města
a strávit zde příjemné chvíle. Věřím, že si z bo-
hatého programu vybere opravdu každý.
Pokud mohou hovořit za sebe, tak mám vel-
kou radost, že se nám podařilo navázat na loň-
skou spolupráci s Konzervatoří Brno, která
patří mezi čes kou hudební špičku. Jako rocko-
vého fandu mě samozřejmě potěšilo, že česká
hudební legenda BSP si jediný koncert
v Česku letos odehraje právě na našem Palac-
kého náměstí. Velmi také děkuji všem, kteří se
letos zapojí do miniveletrhu zájmových orga-
nizací, aby ukázali, v čem je kouzlo našeho
města – téměř 40 fungujících volnočasových
organizací, jež nabízí možnosti pro děti i se-
niory, pro sportovně nebo kulturně založené
typy. Velmi si vážím toho, že se do tohoto pro-

Aktuální dění ve Slavkově u Brna
přívalových dešťů potýkáte. Výsledky prvního
monitoringu totiž také bohužel ukazují, že ně-
které potrubí je silně zanesené nejen hlínou,
ale i nerozbitným stavebním odpadem (mal-
tou), kterou si majitelé domů (někdy i nevě-
domě) nechávají lít do kanalizace. 

A abychom nemluvili pouze o kanalizaci.
Každý majitel domu má možnost si vybudovat
na své zahrádce i systém pro zachytávání deš-
ťové vody. Ministerstvo životního prostředí
právě v těchto dnech otevřelo nový dotační
program s příznačným názvem Dešťovka a vy
máte možnost si zažádat až o polovinu ná-
kladů na nádrže na vodu nebo nejrůznější vsa-
kovací zařízení. O tomto titulu je samostatný
článek (viz níže). 

Dále bych chtěl kolo- a inline-chtivé občany
informovat, že město splnilo veškerá hodnoticí
kritéria na cyklostezku do Hodějic a nyní jsme
v pokračující fázi čekání. 

V poslední době jsem zaregistroval další ná-
jezd obchodníků s energií. Slavkovská radnice
se naprosto distancuje od těchto poskytovatelů
a důrazně občany varuje před rychlým a ukva-
peným jednáním. Nikoho nepouštějte do bytu,
neukazujte nikomu poslední fakturaci a raději
volejte městskou či státní policii. Možná tak
předejdete nepříjemným věcem, nad kterými
zbudou někdy jen oči pro pláč! Přeji všem
krásné slunné dny.

Michal Boudný, starosta města

Chcete ve svém domě využívat dešťovou
nebo přečištěnou šedou vodu? Nemáte v době
sucha čím zalévat a splachovat? Chcete ušetřit?
Tak právě pro vás je určený nový do-
tační program MŽP a SFŽP ČR –
DEŠŤOVKA. Vlastníkům a staveb-
níkům rodinných a bytových domů
se ode dneška otevírá nová příleži-
tost pro čerpání dotací. Nový pro-
gram s pracovním názvem Modrá úsporám
umožňuje například pořízení zahradní nádrže
na dešťovou vodu v suchem postižených oblas-
tech nebo systému na splachování záchodu vy-
užívající již jednou použitou vodu z umyvadla
či pračky. Příspěvek ze Státního fondu život-
ního prostředí pokryje až 50 procent nákladů.
Příjem žádostí začíná 29. května, rozdělovat se
bude 100 milionů korun. 

Dotace z programu mohou čerpat vlastníci

i stavebníci všech obytných domů, s výjimkou
domů rekreačních. Podporovány jsou tři typy
projektů: zachytávání srážkové vody na zalé-

vání zahrady, akumulace srážkové
vody pro splachování WC a zálivku
a využití přečištěné odpadní vody
jako vody užitkové. 

„Program je nastaven velmi kom-
plexně. Svou šíří podporuje jak lepší

využívání srážkové vody v ČR, tak chytré sy-
stémy přímo v domech, které vodu recyklují.
V této oblasti máme velké zpoždění oproti vy-
spělému světu. Většina srážkové vody u nás
totiž končí v kanalizacích a následně odtéká
pryč z republiky. Naším úkolem je udržet tuto
vodu v krajině a dál ji spolu s maximální recy-
klací využívat,“ doplňuje ministr životního
prostředí Richard Brabec. 

Výše dotace se pohybuje od 20 do 60 tisíc

Zažádejte si o dotaci na zadržení dešťovky
korun v závislosti na pořízené technologii,
jedná se o takzvaně fixní část dotace, k níž se
dále přičítá dotace 3500 Kč za každý metr
krychlový nádrže. Minimální velikost nádrže
však musí být 2 m3. „Maximálně může dotace
pokrýt 50 procent způsobilých výdajů, mezi
které je možné zahrnout nákup zařízení, jeho
instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů. U pro-
jektů zaměřených na přečištění odpadních vod
je součástí dotace i úhrada nákladů na projek-
tovou dokumentaci ve výši 10 tisíc korun,“
upřesňuje ředitel Státního fondu životního pro-
středí ČR Petr Valdman, podle kterého bude
administrace a podávání žádostí v Dešťovce
obdobné jako v programu Nová zelená úspo-
rám.

Podrobnosti naleznete na stránkách
www.destovka.cz.

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí

V Rezidenci Austerlitz má každý rodinný dům svoji retenční nádrž na dešťovku • Foto: P. Maleček
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

82. schůze RM – 2. 5. 2017

83. schůze RM – 17. 5. 2017

1. RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku
Tělocvičné jednotě Sokol Slavkov u Brna, Husova 7, 684
01 Slavkov u Brna, IČ: 42660271.

2. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ:
28085400, týkající se pozemku parc. č. 3750/77 orná
půda v k. ú. Slavkov u Brna v majetku města dle přilo-
žené situace (stavba s názvem Slavkov, kabel NN
Urban) v předloženém znění.

3. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ:
28085400, týkající se pozemku parc. č. 3750/79 orná
půda v k. ú. Slavkov u Brna v majetku města dle přilo-
žené situace (stavba s názvem Slavkov, kabel NN Kap-
pelová) v předloženém znění.

4. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností GasNet, s.r.o., sídlem Klišská
940/96, 400 00 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, týkající
se pozemku parc. č. 446 ostatní plocha v k.ú. Slavkov
u Brna, který je v majetku města, dle přiloženého geo-
metrického plánu č. 3123-3236/2016 (stavba s názvem
STL plynovodní přípojka pro rodinný dům č.p. 1257,
v obci Slavkov u Brna, ul. Slovákova, číslo stavby:
9900088692) v předloženém znění.

5. RM schvaluje předložený návrh smlouvy o právu
provést stavbu s Jihomoravským krajem, Žerotínovo
nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337.

6. RM nesouhlasí s vydáním kladného stanoviska
k umístění prodejního stánku dle žádosti společnosti
Kulhánek & Drápal s.r.o. a jeho napojením na chodník
na pozemku parc. č. 1341 v majetku města Slavkov
u Brna z důvodů uvedených v důvodové zprávě.

7. RM schvaluje předložený návrh na vedení objízdné
trasy při opravě povrchu silnice I/50 a tří mostů dle po-
pisu uvedeného v zásadách organizace výstavby odst.
4.10, který je přílohou projektu pro stavební povolení.

8. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci:
Slavkov u Brna – doplnění mobiliáře na Palackého ná-
městí se společnost mmcité 1, a.s., Bílovice čp. 519, PSČ
687 12, IČ: 276 70 864 dle předloženého návrhu.

9. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 3/2017 ze dne 1. 3. 2017 se společností VAŠSTAV,
s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno, IČ: 46964541
v předloženém znění.

10. RM ruší své usnesení č. 1834/81/RM/2017 ze dne
18. 4. 2017.

11. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy
o dílo na akci: „Rekonstrukce atletického stadionu Slav-
kov u Brna“ se společností PROSTAVBY, a.s., Dědina
447, 683 54 Otnice, IČ: 27713130 v předloženém znění.

12. RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon
administrace veřejné zakázky na dodávku mobiliáře na
akci „Přístavba ZŠ Tyršova“ se společností VIA Consult
a.s., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec, IČ: 250 84 275,
v předloženém znění.

13. RM rozhoduje na základě podaných nabídek na
výkon technického dozoru investora v rámci stavební
akce Rekonstrukce ulice Slovanská o tom, že nejvhod-
nější nabídka byla podána společností EXACT ING,
s.r.o., Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno, IČ: 292 36
517.

14. RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy se spo-
lečností EXACT ING, s.r.o., IČ: 292 36 517 na výkon tech-
nického dozoru investora v rámci akce: Rekonstrukce
ulice Slovanská dle předloženého návrhu za podmínky
zajištění pravomocného stavebního povolení stavby.

15. RM rozhoduje na základě zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek veřejné zakázky: Rekonstrukce at-
letického oválu – Sportovní vybavení o tom, že nejvhod-
nější nabídka byla předložena společností LA Sport
s.r.o., Lísková 1366/13, 31216 Plzeň, IČ 26342995.

16. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na akci: Re-
konstrukce atletického oválu – Sportovní vybavení se
společností LA Sport s.r.o., Lísková 1366/13, 31216
Plzeň, IČ 26342995.

17. RM bere na vědomí zápis z komise pro rozvoj
města a dopravu č. 20-2017.

18. RM souhlasí se vzájemnou výměnou bytů mezi
panem Jiřím Rudolfem, nájemcem bytu č. 3, Sídliště Ná-
dražní 1191, Slavkov u Brna a panem Tomášem Matu-
chou, nájemcem bytu č. 1, Zlatá Hora 1229, Slavkov
u Brna a současně schvaluje uzavření nájemních smluv
s těmito nájemci.

19. RM souhlasí s převodem práv a povinností dle
smlouvy o účasti na výstavbě bytu, jeho následném
nájmu a převodu k bytu č. 5, Litavská 1483, Slavkov
u Brna a související smlouvy o zápůjčce, z paní Šaňkové
Daniely na pana Friese Martina. V případě uvedeného
převodu práv a povinností souhlasí s uzavřením nájemní
smlouvy na byt č. 5, Litavská 1483, Slavkov u Brna,
s panem Friesem Martinem s účinností od 1. 6. 2017.

20. RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 19 ke
smlouvě č. 22/Sep-papír o nakládání s odpadem vytří-
děným z komunálního odpadu – kat. č. 20 01 01 –
PAPÍR A LEPENKA uzavřené ze dne 23. 11. 2001 a Do-
datku č. 20 ke smlouvě č. 2/Sep - plasty o nakládání
s odpadem vytříděným z komunálního odpadu – kat.
č. 15 01 02 – Plastové obaly uzavřené ze dne 4. 5. 2000
se společností RESPONO, a.s., Cukrovarská 486/16, 682
01 Vyškov-město, IČ: 49435612.

21. RM bere na vědomí předložený zápis č. 21/2017
z komise pro životní prostředí.

22. RM bere na vědomí předloženou zprávu o čin-
nosti Sboru pro občanské záležitosti za rok 2016.

23. RM souhlasí se systémem spolufinancování soci-
álních služeb pro občany Slavkovska v roce 2018 podle
Pravidel JMK pro rok 2018 a deklaruje potřebnost a fi-
nanční podporu pro služby uvedené v tabulce zařazené
do skupiny A a C dle možností rozpočtu města za pod-
mínky, že služby úspěšně projdou dotačním řízením
JMK a ORP Slavkov u Brna.

24. RM doporučuje ZM schválit systém spolufinan-
cování sociálních služeb pro občany Slavkovska v roce
2018 podle Pravidel JMK pro rok 2018 a deklarovat po-
třebnost a finanční podporu v konkrétní výši pro služby
uvedené v tabulce zařazené do skupiny A a C za pod-
mínky, že služby úspěšně projdou dotačním řízením
JMK a ORP Slavkov u Brna.

25. RM souhlasí s postoupením smlouvy o vydávání
periodického tisku uzavřené dne 1. 12. 2014 mezi měs-
tem a panem Bedřichem Malečkem, IČ: 49411896 jako
postupitelem a společností BM typo, s. r. o., se sídlem
Brněnská 642, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 04862929,
jako postupníkem.

26. RM schvaluje grafický manuál vycházející z no-
vého loga města Slavkov u Brna

27. RM uděluje oficiální záštitu nad přátelskými flor-
balovými turnaji OPEN FAIR Vyškov 2017 konanými
v termínu 2.–4. června 2017.

28. RM souhlasí s užitím znaku, loga a praporu města
na propagační materiály a jiné reklamní předměty užité
v souvislosti s uvedeným turnajem.

29. RM stanoví s účinností od 1. 6. 2017 celkový
počet pracovních míst a zaměstnanců zařazených do
městského úřadu na 70 zaměstnanců.

30. RM schvaluje Základní škole Tyršova Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, umístit jednu učebnu
v Základní škole Komenského Slavkov u Brna, příspěv-
ková organizace, od 1. 9. 2017, a to bezplatně po dobu
realizace přístavby ZŠ Tyršova do doby zápisu navýšené
kapacity ZŠ Tyršova v rejstříku škol a školských zařízení.

31. RM schvaluje podání žádosti o zápis změn v úda-
jích uvedených v rejstříku škol a školských zařízení v mi-
mořádném termínu s účinností od 1. 9. 2017.

32. RM jmenuje do volební komise pro volby do škol-
ských rad základních škol zřizovaných městem Mgr. Bo-
huslava Fialu a paní Romanu Krchňavou. Náhradníky
Bc. Jarmilu Cenkovou a paní Lenku Pěnčíkovou.

33. RM schvaluje ceník pronájmů učeben a dalších
zařízení Základní školy Komenského Slavkov u Brna, pří-
spěvková organizace.

34. RM schvaluje ceník služeb na období od 1. 9.
2017 do 31. 8. 2018, který předložila Základní škola Tyr-
šova Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

1. RM schvaluje a provádí v souladu s usnesením za-
stupitelstva města č. 227/14/ZM/2016 ze dne 12. 12.
2016 následující rozpočtová opatření v předloženém
znění.

2. RM doporučuje ZM schválit plnění plánu vedlejší
hospodářské činnosti za I. čtvrtletí roku 2017 v předlo-
ženém znění.

3. RM nedoporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje části
pozemku parc. č. 70 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna
o výměře cca 30m2.

4. RM ruší své usnesení č. 1799/79/RM/2017.
5. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s panem

Ondřejem Bednářem, jejímž předmětem budou části po-
zemků parc. č. 2973/24; 2973/25; 2973/27; 2973/40, vše
ostatní plocha a pozemky parc. č. 2972/62 ostatní plo-
cha, 2972/64 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Slav-
kov u Brna o celkové výměře cca 2500 m2 nacházející se
v průmyslovém areálu ulice Topolová dle přiložené mapy
za roční nájemné ve výši 15 Kč/m2/rok.

6. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor

o výměře 15 m2 za cenu 500 Kč/m2/rok na parcele
1784/296 v k. ú. Slavkov u Brna za podmínky uzavření
nájemní smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
3 měsíce.

7. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s man-
žely panem Jiřím Horáčkem a paní Gabrielou Ševčíkovou,
jejíž předmětem bude užívání části pozemku parc.
č. 2639/1 ostatní plocha o výměře cca 800 m2 za roční
nájemné ve výši 20 Kč/m2 za účelem provozování zahrad-
nictví. Doba nájmu bude sjednána na dobu neurčitou
s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude valori-
zováno dle inflace. 

8. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a. s.,
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ
28085400, týkající se pozemku parc. č. 1131 ostatní plo-
cha v k. ú. Slavkov u Brna v majetku města dle přiložené
situace (stavba s názvem Slavkov, kabel NN Kostík)
v předloženém znění.

9. RM schvaluje uzavření smlouvy o realizaci překládky

sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2017/00095
v rámci pokračování příprav stavby nové stanice HZS JMK
a JSDH ve Slavkově u Brna se společností Česká teleko-
munikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00
Praha 3-Žižkov, IČ: 04084063, v předloženém znění.

10. RM schvaluje uzavření Dohody o převodu někte-
rých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby se
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3-Žižkov, IČ: 04084063,
v předloženém znění.

11. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí do-
tace z rozpočtu JMK v celkové výši 150 000 Kč na reali-
zaci 2. etapy rekonstrukce atletického stadionu
s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82
Brno, IČ: 7888337, dle předloženého návrhu.

12. RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy se společ-
ností Handl s.r.o., Uhřice 10, PSČ: 683 33, IČ: 426 79 150
na výkon technického dozoru investora na akci Rekon-
strukce atletického stadionu Slavkov u Brna – 2.etapa
dle předloženého návrhu smlouvy.
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Usnesení ze schůzí rady města zpracoval Munir
Massow. Úplné znění na www.slavkov.cz

H A S I Č S K Ý  Z Á C H R A N N Ý  S B O R  J I H O M O R A V S K É H O  K R A J E

Jak se správně zachovat při průjezdu vozidel záchranářů
Hasiči, policie, zdravotnická záchranná

služba a další složky dle zákona (tzv. vozidla
s právem přednostní jízdy) používají při
svém výjezdu k mimořádné události zvuko-
vou signalizaci a výstražné zařízení modré
barvy (maják). Mnohdy však mají díky ne-
ukázněnosti řidičů problém dostat se včas
tam, kde někdo potřebuje pomoc. A v tako-
vých případech jde o každou vteřinu.

V případě, že ve své blízkosti uslyšíte si-
rénu záchranářů, je na místě maximální
opatrnost a ohleduplnost k projíždějícím vo-
zidlům s právem přednostní jízdy. Především
se vůči těmto vozidlům chovejte čitelně
(včasná signalizace, že přibrzďujete nebo uhý-
báte z cesty). Počítejte také s reakcemi ostat-
ních řidičů - někteří mohou při zaslechnutí
sirény začít zmatkovat. Zvláště ve městech
nebo v husté zástavbě se v první okamžik řidiči
nemusí podařit rozpoznat, ze kterého směru
vozidla záchranářů přijíždí. Ztlumte proto
rádio, stáhněte okýnka a zjistěte, odkud vý-
stražný signál přichází. Jedině tak budete
moci adekvátně reagovat.

Pokud je to z hlediska provozu a typu ko-
munikace možné, zastavte své vozidlo na
krajnici tak, aby záchranáři měli dostatek
místa k projetí. I když ještě nevidíte, o jakou

složku se jedná, počítejte při zastavování vždy
s tím, aby mohlo bezpečně projet i velké ha-
sičské auto. Myslete také na to, že vozidel
s majáky může jet i několik za sebou, proto se
vždy po průjezdu záchranářů důkladně roz-
hlédněte, než znovu vjedete do provozu.

Dodržujte také pravidla řazení na komu-
nikacích o dvou a více jízdních pruzích
v jednom směru (viz přiložené obrázky).

Řidičům ostatních vozidel je vjezd do pruhu
pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy
a jízda v tomto pruhu zakázána.

Také chodci nesmí omezit projíždějící vo-
zidla záchranářů, a to ani na přechodu pro
chodce, pokud jim na semaforu svítí zelená.

Nejen při jízdě, ale i při parkování je nutné
chovat se ohleduplně vůči případnému pří-

jezdu záchranářů. Zejména na velkých sídliš-
tích mají kvůli špatnému parkování problémy
hasiči a zdravotnická záchranná služba přijet
až na místo mimořádné události. Není výjim-
kou, že ve velkých městech hasiči dojedou
téměř až k místu požáru během několika

minut, ale další cenné mi-
nuty ztrácejí na posledních
stovkách metrů, kdy se ha-
sičské cisterny musejí po-
malu proplétat mezi
bezohledně zaparkova-
nými auty. Někdy do-
konce hasiči musejí auta
přesouvat mimo vozovku
(např. v zatáčkách).

Při parkování se proto
vždy ujistěte, že stojíte tak, aby kolem vašeho
vozu mohla projet hasičská cisterna (min. 3 m
šířky volného průjezdního pruhu). Nikdy také
neparkujte na místech, určených jako ná-
stupní plochy pro požární techniku (ozna-
čeno příslušnou dopravní značkou). Při
požárech rozhodují o přežití často minuty a ne-
zapomeňte, že správným parkováním chráníte
i svoje životy a majetek.

Víc se dozvíte na www.krizport.cz nebo
www.chytre-blondynky.cz.

13. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu
Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod
č. PRIHL-2009-01-016033 se společností Vodovody a ka-
nalizace Vyškov, a. s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov,
IČ: 49454587.

14. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo dle čl.III
odst.3 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu se společností AQE advisors, a.s., tř. Kpt. Jaroše
31, 602 00 Brno, IČ:269 54 770 na administraci projektu
Zpřístupnění valů zámku Slavkov u Brna dle předlože-
ného návrhu smlouvy o dílo a důvodové zprávy za pod-
mínky schválení financování.

15. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo dle čl. III
odst. 3 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu se společností AQE advisors, a.s., tř. Kpt. Jaroše
31, 602 00 Brno, IČ: 269 54 770 na administraci projektu
Obnova zámecké zdi – Slavkov u Brna dle předloženého
návrhu smlouvy o dílo a důvodové zprávy za podmínky
schválení financování.

16. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo dle čl. III
odst. 3 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu se společností AQE advisors, a.s., tř. Kpt. Jaroše
31, 602 00 Brno, IČ:269 54 770 na administraci projektu
Cyklostezka Slavkov u Brna–Hodějice dle předloženého
návrhu smlouvy o dílo a důvodové zprávy za podmínky
schválení financování.

17. RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy se společ-
ností VIA Consult a.s., IČ: 250 84 275 na administraci ve-
řejné zakázky na stavební práce v rámci projektu:
Cyklostezka Slavkov u Brna–Hodějice.

18. RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy se společ-
ností WebSport Consulting service s.r.o., Dr. Svěráka 13,
680 01 Boskovice, IČ: 292 77 825 na administraci veřejné
zakázky na stavební práce v rámci projektu: Kotelna
Zlatá Hora – rekonstrukce kotelny.

19. RM předkládá předloženou variantu 4B koncepce
budoucího využití budovy SC Bonaparte č.p.126 na Pa-
lackého náměstí zastupitelstvu města a doporučuje ji
schválit.

20. RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě
o dílo ze dne 2. 11. 2016 se společností UNIFEST spol.
s.r.o., Merhautova 104, 613 00 Brno, IČ: 255 09 888, dle
doporučení odboru IR uvedeného ve vyjádření, jehož
předmětem bude navýšení předmětu plnění.

21. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě

o dílo ze dne 9.1.2017 se společností Hrušecká stavební
spol. s r.o., IČ: 255 85 142 dle soupisu víceprací a méně-
prací v předloženém znění, s tím, že hodnota VCP č. 3
bude nejvýše 170 000 Kč vč. DPH.

22. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem kanceláře č. 211 o výměře 50,60 m2 ve II. NP ad-
ministrativní budovy Koláčkovo nám. 727, Slavkov
u Brna, s firmou NetDeluxe se sídlem Palackého nám. 79,
684 01 Slavkov u Brna, IČ : 05647134. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3
měsíce a nájemné je stanoveno ve výši 700 Kč/m2/rok.

23. RM schvaluje užívání nebytových prostor v budově
bývalé provozovny TSMS, Špitálská 733, 684 01 Slavkov
u Brna, ke konání zkoušek hudebních skupin. Podmínkou
bude úhrada 100 Kč + DPH za jednu zkoušku v trvání
maximálně 2 hodin. Užívání ke zkouškám hudebních sku-
pin bude možné do doby nalezení nájemce nebo kupce
uvedené nemovitosti. 

24. RM bere na vědomí Program zlepšování kvality
ovzduší, zóna Jihovýchod - CZ06Z, jeho cíle a opatření,
která stanovuje.

25. RM schvaluje návrh způsobu implementace opa-
tření Programu zlepšování kvality ovzduší, zóna Jihový-
chod - CZ06Z v gesci obce/úřadu.

26. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o po-
skytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na re-
alizaci projektu Bitva u Slavkova 1805 – 212. výročí bitvy
u Slavkova 1805 ve dnech 1. a 2. prosince 2017 mezi Ji-
homoravským krajem, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82
Brno, IČ: 70888337, jako poskytovatelem a městem Slav-
kov u Brna jako příjemcem.

27. RM neschvaluje poskytnutí individuální dotace Di-
ecézní charitě Brno – Oblastní charitě Tišnov, IČ:
44990260.

28. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve
výši 27 000 Kč Mysliveckému spolku Slavkov u Brna, IČ:
49408194.

29. RM bere na vědomí zápis č. 6/2017 z jednání Škol-
ské rady Základní školy Komenského Slavkov u Brna, pří-
spěvková organizace a zápis č. 6/2017 z jednání Školské
rady Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková
organizace.

30. RM schvaluje prodej SW licence na spisovou
službu Flexi obcím ve správním obvodu ORP města Slav-
kov u Brna (konkrétně Křenovice, Šaratice, Nížkovice,

Heršpice, Velešovice, Hostěrádky-Rešov, Hrušky, Otnice
a Kobeřice u Brna) za částku 1 Kč.

31. RM stanoví s účinností od 1. 6. 2017 celkový počet
pracovních míst a zaměstnanců zařazených do měst-
ského úřadu na 71 zaměstnanců.

32. RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce
a správě majetku s Technickými službami města Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, Československé armády
1676, 68401 Slavkov u Brna, IČ: 70890474, v předlože-
ném znění.

33. RM bere na vědomí informace o připravenosti na
pořádání akcí dle důvodové zprávy.

34. RM schvaluje pořádání Napoleonských her 2017
v režimu dle důvodové zprávy.

35. RM souhlasí s úpravou rozpočtu Zámku Slavkov –
Austerlitz, příspěvková organizace, ve znění uvedeném
v příloze.

36. RM uděluje ocenění Divadelnímu spolku Slavkov
za udržení 150leté tradice ochotnického divadla ve Slav-
kově u Brna.

Dopravně bezpečnostní
akce na ZŠ Komenského

Ve dnech 18. a 19. dubna se uskutečnila do-
pravně bezpečnostní akce pro děti ze ZŠ Ko-
menského. Vzhledem k nepříznivému počasí
se celý program uskutečnil v budově školy.
V tělocvičně bylo postaveno mobilní hřiště
s dopravními značkami a v učebně probíhala
teoretická příprava. Akce byla zaměřena na
chování chodců a cyklistů v silničním provozu.
Jízdní kola byla nahrazena elektrickými au-
tíčky a čtyřkolkami. Akce se zúčastnilo 215
dětí z 1. až 4. tříd. Na zajištění se organizačně
a finančně podílel také Městský úřad Slavkov
u Brna. 

Eva Bechová,
odbor SCŽÚ, odd. dopravně správních agend
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Vystupují jen velmi sporadicky. Vždy to ale
stojí za to. Česká superkapela složená z před-
ních hudebníků Balage – Střihavka – Pavlíček
se stane zlatým hřebem programu Dnů Slav-
kova. V letošním roce to bude jediný koncert,
který tato formace v Česku odehraje. Vystoupí
v sobotu 3. června na Palackého náměstí od 22
hodin. Vstup na hodinový koncert bude
zdarma.

Kapela BSP vznikla v roce 1992, kdy vydala
album s názvem „O. Balage for K. Střihavka
by assistence M. Pavlíček“, zpívané v anglic-
kém jazyce s pilotním singlem „I don t know“.
O dva roky později následovalo další album již
v češtině, ze kterého jmenujme alespoň hity

jako „Země vzdálená“ a „Holka čapni draka“.
V roce 2010 kapele vyšlo třetí CD s výběrem
skladeb s názvem „Best Of & Live in Retro
Music Hall“. Jak ostatně i z názvu vyplývá –
CD kompilaci doplňuje bonusové DVD, nato-
čené v pražském klubu Retro Music Hall, ob-
sahující live koncert z 23. listopadu 2006. Tento
koncert byl posledním projektem kapely – od
té doby se členové BSP věnují svým vlastním
projektům a skupinám. Společně vystupují
velmi zřídka, vždy ale s velkým ohlasem. 

BSP bude mít také neméně zajímavé před-
skokany. Od 18 hodin se na pódiu vystřídá Slá-
vek Janoušek, Firearms nebo legendární ženská
metalová kapela Loreta. vs

BSP odehraje letos jediný koncert.
 Legendární skupina zakončí Dny Slavkova

Co by to to bylo první červnové dny, kdyby
byly opomenuty děti. Po vzoru loňského roku
se proto do programu Dnů Slavkova dostalo
i dětské odpoledne v zámeckém parku, které se
uskuteční v pátek 2. června od tří do šesti hodin
odpoledne. Stánky, atrakce ale i ukázky vojen-
ské nebo vědecké techniky nabídnou dětem
a jejich rodičům hravý prostor pro strávení pří-
jemného rodinného odpoledne. Díky spolu-
práci s Armádou ČR se mohou nejen nejmenší
návštěvníci podívat do útrob vojenských vozi-
del nebo shlédnout ukázku nejmodernějších
zbraní. Prezentovat se zde bude také Policie
ČR. Děti se také mohou seznámit s velbloudem

ze Zooparku Vyškov nebo pozorovat Slunce
díky dalekohledu z vyškovské hvězdárny.
V parku se budou pohybovat také plyšové po-
stavy z filmu Madagaskar. Připraven bude také
skákací hrad a trampolíny. Zajištěno bude ma-
lování na obličej i občerstvení. V 16 a v 17
hodin se zde uskuteční také taneční vystoupení. 

Páteční program však nemusí skončit pouze
u zábavy s dětmi. Od půl osmé večer se na ná-
dvoří Panského domu rozezní folklorní hudba
v podání Cimbálové muziky Michala Miltáka
ze Strážnice. Chybět nebude samozřejmě
dobré víno z vinařství Spielberg z Archlebova. 

Vstup na obě akce je zdarma. vs

Pro děti atrakce v parku, pro dospělé
cimbálová muzika s vínem

Výstava fotografií ukáže život
lidí na útěku i dobrovolníků

V srpnu roku 2015 zaplavily zprávy
o uprchlících česká média. Fotografie maďar-
ského nádraží Keleti plného stanů, lidí a ma-
lých dětí choulících se na zemi, nebo srbských
dálnic, po kterých lidé v davech pochodovali
pěšky, nenechaly v klidu téměř nikoho. Mezi
Čechy se našlo také spousta těch, kteří se jeli
přesvědčit na vlastní oči, jak vlastně situace
vypadá – a zda mohou nějak pomoci. V září
roku 2015 tak vznikl Czech Team, který dnes
sdružuje více než čtyři tisíce českých dobro-
volníků, vyjeli pomáhat uprchlíkům na Bal-
kánské trase. Další desetitisíce lidí přispěly
penězi nebo materiální pomocí. Koordinaci če-
ských dobrovolníků a pomoci se věnují lidé
sdružení ve spolku Pomáháme lidem na útěku.
Tato výstava vznikla jako poděkování všem,
jimž není situace uprchlíků lhostejná. 

Autoři fotografií jsou samotní dobrovolníci.
Jsou z míst, kde Češi nejvíce pomáhali, a ma-
pují tak dobrovolnickou pomoc od podzimu
2015 až do léta 2016. Každou fotografii dopro-
vází vzpomínky dalších dobrovolníků, kteří se
v té době na tom samém místě pohybovali.
Uvědomujeme si, že jednoduché řešení neexis-
tuje, ale právě v těžkých situacích a krizích je
potřeba projevit lidskost. Ta nás odlišuje od
těch, před kterými tito lidé utíkají. Tato výstava
je realizována za pomoci divadelního souboru
11:55.

Výstava bude přístupná od 3. 6. do konce
měsíce června na Informačním centru, Palac-
kého náměstí 1. Vernisáž spojená s besedou
s dobrovolníky se uskuteční v sobotu 3. 6. od
11 hodin v přednáškovém sále zámeckých ko-
níren. Přístup bude umožněný z náměstí. vs

Uzavírka Palackého náměstí
kvůli pořádání Dnů Slavkova

Žádáme obyvatele náměstí a majitele ob-
chodů, aby respektovali omezení vjezdu
a parkování na Palackého náměstí z důvodu
pořádání Dnů Slavkova. První částečná uza-
vírka bude ve čtvrtek 1. června od 17 do 23
hodin a bude se týkat pouze úseku od Brněn-
ské ulice po ulici Husovu. 

Kvůli přípravě sobotního jarmarku se Pa-
lackého náměstí po ulici Husova uzavře již
v pátek 2. 6. od 17 hodin a otevře se až v ne-
děli dopoledne (nejpozději ve 12 h.). I po
tuto dobu však bude průjezdná Husova ulice.
Auta proto můžou projíždět ulicí Husova
směrem ke kostelu a ulicí Fügnerova. 

Děkujeme všem obyvatelům a majitelům
obchodů za respektování této uzavírky a om-
louváme se za dočasné omezení! vs

Naučte se ovládat paměť
Procvičování paměti, naučení základních

technik k jejímu zlepšování i základní infor-
mace o tom, jak mozek a paměť fungují. Nejen
to můžou zažít účastníci zábavného kurzu s ná-
zvem Hrátky s pamětí, který se uskuteční v so-
botu 3. června od 13 hodin v zasedací
místnosti radnice, Palackého náměstí 65. Ho-
dinové setkání bude zaměřeno především na
dospělé, povede zkušená lektorka Ivana Šrám-
ková. Vstup na akci je zdarma. vs

Jedinečný koncert dechové a bicí sekce Kon-
zervatoře Brno pod širým nebem nebo Shake-
spearova komedie Sen noci svatojánské. I tak
bude vypadat letošní zahájení městských slav-
ností. Dny Slavkova začnou ve čtvrtek
1. června. Slavnostní zahajovací koncert Kon-
zevatoře Brno se uskuteční na pódiu před rad-
nicí na Palackého náměstí od 18.30 h. Večer
však tímto kulturním zážitkem neskončí. Od
20.30 hodin se odehraje na dvoře Panského
domu příběh o jedné magické májové noci
z pera Williama Shakespeara v podání Divadel-
ního spolku Slavkov. 

Koncert brněnského studentského tělesa, po-
dobně jako v loňském roce, slibuje neopakova-
telný zážitek. V úvodu se představí bicí sekce,
která posluchače přesvědčí, že i bicí nástroje

mohou nabídnout plnohodnotnou hudbu v ne-
tradičním podání. Navíc skladby s názvy jako
Afrika, Summer Beach Bossa nebo Carnival
Samba slibují žhavé rytmy. Dechový orchestr
se zase představí průřezem klasických i moder-
ních melodií. Vstup na obě akce je zdarma. 

Program bicí sekce
1. Ctibor Bártek: Afrika
2. Garry Burton: Enish
3. Alice Gomez: Rain Dance
4. Robert Bridge: After Tornado
5. Eckhard Kopetzki: Summer Beach Bossa
6. Anthony Cirone: Four Four for Four
7. Rich O Meara: Restless
8. Todd Sucherman/Radim Večeřa: Carnival
Samba vs

Dny Slavkova odstartuje Konzervatoř
Brno i místní divadelníci

Nadějná gymnastka, nejlepší české „roztle-
skávačky“, úspěšný cyklista, oblíbený trenér,
uznávaný atlet. Nejen takoví sportovci repre-
zentují Slavkov u Brna v tuzemsku, ale i v za-
hraničí. V sobotu 3. června od 15:00 na
hlavním pódiu před historickou radnicí předá
vedení města nejúspěšnějším sportovcům roku
2016 ocenění. Výsledky ankety Sportovec
roku 2016, včetně medailonků jednotlivých

oceněných, byly zveřejněny v lednovém vy-
dání Slavkovského zpravodaje. Nyní přinášíme
jmenný seznam všech, kterým titul „Sportovec
roku 2016“ náleží. Všem oceněným gratulu-
jeme, děkujeme a přejeme hodně sil do dalších
sportovních úspěchů.

Přehled oceněných přineseme v příštím čísle
Slavkovského zpravodaje.

vs

Sportovci roku 2016 získají ocenění
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Více než padesát stylových stánků s řemesl-
nými i farmářskými výrobky i pestrá vystoupení
na dvou pódiích. Nejen tak bude vypadat sobotní
odpoledne Dnů Slavkova v centru. Zatímco na
centrálním pódiu před radnicí se budou opět stří-
dat zejména místní folklórní a dětské soubory,
na nádvoří Panského domu bude znít pohodová
hudba v podání regionálních kapel. 

Jarmarečníci začnou vystavovat svoje vý-
robky od 9 h. Na hlavním pódiu se uskuteční
první vystoupení v 9.30 h. Představí se zde děti
z místních mateřských a základních škol, chy-
bět nebude vystoupení žáků ZUŠ F. France
nebo show studentů ISŠ. Ani letos nebude chy-
bět nejlepší český cheerleadingový tým Glitter
Stars nebo taneční skupina N-YOJ!. Obohace-
ním letošního programu bude také vystoupení
polských kapel z partnerského města Sławków. 

V odpolední části se na hlavním pódiu vy-
střídají hudební legendy jako Slávek Janoušek,
slavkovské nadějné trio Firearms nebo nejzná-
mější tuzemská metalová ženská kapela Lo-
retta. Zlatým hřebem pak bude vystoupení
BSP. 

I letos ožije nádvoří na Panském domě, kde
si díky komorní atmosféře můžete užít nejen
stylové občerstvení, ale zejména pohodovou
muziku v podání folkových a pohodových in-
terpretů jako například Pavlíny Jíšové, Dušana
Vitázka, Martina Křížky, Záviše a Otisku. 

Program na hlavním pódiu, Palackého ná-
městí sobota 3. 6. před radnicí, Palackého nám.

9.30 folklorní vystoupení
10.30 kroužky ZŠ Komenského 
11.30 MŠ Karolínka a MŠ Zvídálek
13.00 ZUŠ (hudební i taneční obor)

Centrum města ožije jarmarkem i hudbou ze dvou pódií
14.30 Glitter stars
15.00 Vyhlášení ankety Sportovec roku a dal-

ších ocenění. Křest knihy Dějiny pivovar-
nictví ve Slavkově u Brna

16.00 N-YOJ
16.30 Vystoupení souborů z Polska
17.30 Integrovaná střední škola 
18.15 Slávek Janoušek & Luboš Vondrák
19.30 Firearms
20.30 Loreta
22.00 koncert BSP

Program na nádvoří Panského domu
12.30 písničkář Aladin
14.00 Pavlína Jíšová
15.30 Dušan Vitázek, KDE
17.00 Jirka Štec & Martin Křížka
18.00 Záviš
19.15 Otisk vs

Stanování v minus dvaceti? Stavění lidských
pyramid na světové úrovni? Radost z fotbalu,
volejbalu, atletiky, florbal, plavání. Nebo zklid-
nění mysli v přírodě při rybaření, zahradničení
i včelaření. Slavkov u Brna nabízí mnoho mož-
ností, jak trávit volný čas. Přesvědčit se o tom
můžete v sobotu 3. června ve Společenském
centru Bonaparte od 10 do 15 h., kde se usku-
teční první ročník (mini)veletrhu zájmových
organizací s názvem „NUDA???“. Ve velkém
sále se představí téměř třicet organizací nabí-
zející možnost trávení volného času pro děti
i dospělé. 

„Smyslem této akce je ukázat veřejnosti, že
v našem městě je stále co dělat a že si z nabídky
aktivit může vybrat každý. Chtěli bychom také

dát prostor mládežnickým organizacím pro pre-
zentaci kroužků startujících po prázdninách. Ro-
diče a jejich děti se tak na jednom místě mohou
dozvědět, od kdy a za jakých podmínek se ote-
vírá konkrétní aktivita. Mám velkou radost, že
se nám podařilo oslovit většinu organizací z na-
šeho města, takže nabídka bude opravdu velmi
pestrá,“ uvedl starosta Michal Boudný.

V sále si tak můžete udělat nejen přehled
o tom, jaké možnosti Slavkov u Brna nabízí,
ale také se můžete rovnou zapojit do aktivit.
Například organizátor oblíbených PubQuizů
a Slavkovského maškaráku připraví pro ná -
vštěvníky fotokoutek, techničtí nadšenci si
můžou vyzkoušet zapojit nejrůznější elektrické
obvody u stánku Mladých elektromontérů nebo

Nuda? Přes třicet organizací ukáže, co dělat ve volném čase
si můžete zkusit vlézt do stanu, a zažít alespoň
zlomek toho, co zažívají členové Austerlitz Ad-
ventures při svých extrémních pobytech v pří-
rodě. Pokochat se můžete i motorkami, jež
budou lákat ke stánku MP Motoklub Austerlitz.
Nové členy budou lákat také místní včelaři, za-
hrádkáři, myslivci i divadelníci. Chybět nebu-
dou ani sportovní oddíly nebo organizátoři akcí
pro děti a dospělé. Svoji nabídku bude prezen-
tovat i Dům dětí a mládeže, Základní umělecká
škola nebo Komunitní centrum Korálky.

K příležitosti miniveletrhu zájmových orga-
nizací město vydá také přehledný adresář, díky
němuž budou mít obyvatelé přehled o všech or-
ganizacích nabízejících volnočasové aktivity. 

vs

Dny Slavkova odstartuje dechová a bicí sekce
Konzervatoře Brno ve čtvrtek 1. 6. v 18.30 h.
na pódiu před radnicí. Na nádvoří Panského
domu se zase můžete ponořit od 20.30 h. do pří-
běhu z pera Williama Shakespeara Sen noci sva-
tojánské v podání Divadelního spolku Slavkov.

V pátek se zámeckém parku od 15 hodin
uskuteční dětské odpoledne. Na nádvoří Pan-
ského domu se bude konat posezení s cimbál-
kou s ochutnávkou vín z vinařství Spielberg. 

Souběžně s jarmarkem se v 9.30 hodin otevře
také program na centrálním pódiu. Tradičně se
uskuteční pod mottem „Slavkov baví Slavkov“
– představí se dětské soubory, zájmové organi-
zace i formace z partnerských měst. Na zámku
se od 10 do 16 h. uskuteční kostýmované pro-
hlídky v podání divadelního spolku Per Vobis.
DDM spolu s Junáky pořádá dětské dopoledne
v parku s názvem Z pohádky do pohádky. 

Od 15 hodin vedení města ocení nejúspěš-

Dny Slavkova nabídnou program pro každého
nější sportovce roku 2016 a vyzdvihne osob-
nosti z oblasti kultury. Miniveletrh zájmových
aktivit se uskuteční od 10 do 15 hodin v sále SC
Bonaparte. Vrcholem sobotního programu pak
bude od 22 h. hodinový koncert skupiny BSP.  

Na zámku Slavkov – Austerlitz se uskuteční
koncert Komorního orchestru Arthura Nikis-
che v rámci Národního festivalu neprofesionál-
ních komorních a symfonických těles. Vstup na
tento koncert bude zdarma. vs

zlikvidovány na městském hřbitově. V těchto
dnech provádějí zaměstnanci TSMS preventivní
postřik všech lokalit na městských pozemcích
a v zámeckém parku. Pro aplikaci postřikem
jsem použili přípravek Substral, který prozatím
nesplňuje úplné očekávání. Dále byl doporučen
přípravek Lepinox Plus, jenž momentálně apl-
kikujeme. Pro účinnost je nutné, aby listy rost-
lin byly celoplošně smáčené a housenky, které
listy požírají následně uhynou. Také jsme ob-
drželi typ na rozprašovaný technický benzín.
Tuto aplikaci by mohli vyzkoušet občané na
svých okrasných zahrádkách. V každém případě
se snažte jakýmkoliv způsobem, třeba i ručním
sběrem zneškodnit tohoto invazivního škůdce.
Odbor životního prostředí oslovil Rostlinolékař-
skou správu Vyškov ve věci konzultace výskytu
dalšího škůdce. Housenky předivky brslenové
holožírným způsobem spásají vyrašené listy

Invazivní škůdci zeleně ve Slavkově

dřevin brslenu a celý jej obalí hustým bílým
předivem do hnízd. V červnu se kuklí u pat po-
rostů a následně se z nich vykuklí motýlek s bí-
lými třásněmi na křídlech. Následnou zprávu
o jeho vlivu na životní prostředí a nebezpečnost
výskytu teprve obdržíme.

Čerpáno z dostupných a doporučujících zdrojů.
Za TSMS Petr Zvonek

Během tří uplynulých týdnů se na katastru
města Slavkou u Brna silně rozmnožil výskyt
invazivních škůdců zeleně. Zavíječ zimostrá-
zový napadá nejvíce hostitelskou rostlinu
Buxus (zimostráz / krušpánek). Hostuje i na
brslenu a cesmíně. Tyto rostliny jsou již zcela

Poškozená zeleň • Foto: 3x archiv TSMS
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Klienti Centra denních služeb slavkovské po-
bočky Charity se po patnácti letech dočkali no-
vého auta. Nové vozidlo je bude svážet nejen za
aktivitami v denním centru, ale pomůže i dalším
imobilním lidem dostat se k lékaři, za úřady
nebo jen tak na radostný výlet. Nový automobil

je vybavený plošinou pro vozíčkáře a nabízí do-
statek místa i pro další spolucestující. 

Cesta k pořízení nákladného vozu nebyla
snadná. Oblastní Charita Hodonín finance mu-
sela poskládat z několika zdrojů. Sto tisíc
korun přispělo například město Slavkov

Na nové auto pro Charitu přispěli i dárci Tříkrálové sbírky

Před dvaasedmdesáti lety položilo život
kvůli svobodě Slavkova u Brna šestnáct rudo-
armějců. Druhou světovou válku nepřežilo
přes sto obyvatel města. Deset lidí zahynulo
při posledních výstřelech. Ve čtvrtek 26. dubna
se obětem poklonili představitelé Senátu, ru-
ského zastoupení, kraje a města. Pietního aktu
u válečného hrobu v zámeckém parku se
zúčastnil místopředseda Senátu Ivo Bárek,
radní Jihomoravského kraje Igor Chlup a atašé
ruského konzulátu Karina Sultanová. Úvodní
proslov pronesl starosta města Michal Boudný.
Na vzpomínkové setkání dorazily také desítky
Slavkovanů. Čestnou stráž u hrobu drželi zá-
stupci Junáku, dobrovolných hasičů a Armády
České republiky. Závěrečnou modlitbu pronesl
farář slavkovské římskokatolické farnosti
Milan Vavro. vs

Pietní akt k ukončení druhé světové války

u Brna, dar poskytly i Vodárny a kanalizace
Vyškov i další okolní obce. Velkou mírou se
zasloužili i samotní obyvatelé Slavkova, kteří
přispěli do Tříkrálové sbírky. Požehnání to-
muto daru udělil i slavkovský farář Milan
Vavro. vs

Proslov starosty města u památníku v parku:
„Vážený pane místopředsedo Senátu Parla-

mentu České republiky, vážená paní atašé ge-
nerální konzulátu Ruské federace, vážení
zástupci vedení Jihomoravského kraje, vážení
zástupci ozbrojených sil, záchranných složek
a církve, vážení hosté, drazí spoluobčané.
26. duben se do našeho krásného města zapsal
jako den vydechnutí, jako den trvalé svobody,
jako den vítězství. V tento památný den ve čtyři
hodiny odpoledne utichly poslední výstřely
z pušek a občané spatřili ve válkou zpustošeném
městě naději míru. Míru, který trvá již 72 let
a za který zaplatili cenu nejvyšší zde ležící vo-
jáci Rudé armády a občané našeho města, kteří
se památných zvonů vítězství nedočkali. Po
více než sedmi desetiletích musíme pro oběti
nejkrvavějšího období lidstva udělat jediné: ne-

zapomenout a udržet. Nezapomenout jejich
činy a udržet mír, který uprostřed Evropy, v této
krásné krajině panuje. Instituce míru a svobody
není věc automatická. O tom by mohli vyprávět
obyvatelé východní Ukrajiny, obyvatelé 38 rov-
noběžky Korejského poloostrova nebo Syřané,
kterým kromě vlastní občanské války také stíná
hlavy takzvaný islámský stát. Válka se už ne-
odehrává na frontách, tak ji známe z černobí-
lých dokumentů. Válka se odehrává v ulicích
měst a na místech, kde by to člověk nejméně
očekával. Oběťmi nejsou uniformovaní vojáci,
ale civilní občané, nevinní lidé. Před terorismem
se nelze skrýt a ani chránit. Lze proti němu ale
bojovat. Tak jako proti hrozbě nacismu bojovali
zde padlí rudoarmějci.

Děkuji vám za naši svobodu.
Никогда не забудем!“

Pietní akt v zámeckém parku • Foto: 4x B. Maleček

Slavnostní předání nového auta • Foto: 2x archiv MÚ
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Letní sezonu na městském koupališti ve
Slavkově u Brna zahajujeme za příznivého po-
časí v pátek 2. června. V průběhu zimních mě-

síců jsme provedli stavební rekonstrukci pod-
lah chlorovny a zčásti proběhla i rekonstrukce
elektroinstalace strojovny a šaten. Stejně jako
v předchozích letech se i v tom letošním
 lokálně opravovalo vlastní těleso velkého
 bazénu. 

Pro nadcházející sezonu připravujeme pro
návštěvníky několik lákavých novinek. Do
brouzdaliště bude instalována miniskluzavka
a střední bazén bude vybaven minitobogánem.
Doufáme, že tyto vodní atrakce přilákají ještě
více dětí. Lepší servis a pohodlí na ploše před
bazény jsme zajistili pořízením deseti nových
dřevěných polohovacích lehátek. U plavčí-
kárny přibude světelná tabule oznamující ak-

tuální stav teploty vody a vzduchu. Ze zámec-
kého skleníku nám zapůjčí palmy, které osvěží
celkový vzhled kolem velkého bazénu. Již dru-
hým rokem jsou v běhu webové stránky
www.koupalisteslavkov.cz, na kterých lze
z pohodlí domova monitorovat momentální
dění na koupališti zaznamenané kamerou.
Slouží také především ke zveřejnění aktuálních
informací spojených s plánovanými aktivitami
a sportovními a kulturními akcemi na koupa-
lišti, což jistě široká veřejnost ocení. Přejeme
všem příjemný pobyt s chladivým osvěžením
a těšíme se na Vaši návštěvu. 

Za TSMS a celý kolektiv zaměstnanců koupaliště
Petr Zvonek

Letní koupaliště Slavkov u Brna 2017

Město Slavkov u Brna prošlo úspěšně hod-
nocením auditního kuratoria, které rozhodlo
o udělení základního certifikátu Familyfrien-
dlycommunity. Slavnostní předání proběhlo
v druhé polovině května v brněnské Löw-Beer
vile. 

Co vlastně certifikát familyfriendlycom -
munity znamená? Doslovný český překlad po-
užívaného anglického názvu je „audit
rodině-přátelská-obec“. Tedy audit, který po-
máhá vytvářet přívětivé prostředí pro rodiny.
Tento projekt je realizován od roku 2006 v Ra-
kousku a u nás jej jako první v republice převzal
Jihomoravský kraj v roce 2015. Tehdy se do pi-
lotního auditu zapojilo sedm obcí a měst, mezi
nimi i Slavkov u Brna.

Cílem auditu bylo podpořit pro-rodinné
klima ve městě. Klima, které je přátelské
k rodině, které podpoří budování vztahů
v rodinách a mezigenerační dialog. Celý pro-
ces auditu probíhal na základě osvědčeného
know-how. Z řad občanů, zástupců neziskových
organizací a městského úřadu byla sestavena asi
třicetičlenná projektová skupina, která zmapo-
vala současná opatření města podporující děti,
mládež, rodiny a starší generaci a ve finále vy-
tipovala řadu chybějících aktivit, které by se
daly za účasti města uskutečnit.

A jaké konkrétní výstupy jednání s občany
přinesla? I když se o tom hodně ve Zpravodaji
psalo, tak se jen stručně zmíním o třech opatře-
ních, které rada města přijala pro uskutečnění
v letošním roce:

• Dům dětí a mládeže bude zajišťovat vzdě-
lávání pro nastávající rodiče formou přednášek
a besed pro těhotné ženy s tématem „období tě-
hotenství a narození dítěte“. Město finančně
podpoří lektory. 

• Koupaliště bude obohaceno o nové herní
prvky pro děti.

• V rámci Dnů Slavkova se uskuteční veletrh
volného času, kde se budou prezentovat spolky.
Město během těchto slavnostních dnů ocení
práci dobrovolníků, kteří velmi mnoho ze svého
volného času věnují společnosti.

V následujících letech je možné realizovat
spoustu námětů – např. zřízení nového místa pro
rodinu – Family Point, realizace burzy (vý-
měny) oblečení pro děti, podpora alternativního
vzdělávání, zřízení T-klubu, podpora a zřízení
S-klubu, instalace většího počtu laviček ve
městě, hřiště pro seniory, atd. 

Vedení města zároveň velmi vážně uvažuje
o realizaci dalších plánů, které z auditu vzešly.

Jedná se o zavedení městské dopravy, rozšíření
prostoru a nabídky knihovny a vybudování
městského komunitního centra. 

A co městu certifikát familyfriendlycommu-
nity přinese? Současně se základním certifiká-
tem auditu získává obec právo používat
evropskou značku audit FFC v rámci svého pu-
blic relations, na publikace, vlastní produkty
nebo při komunikaci s dalšími subjekty. Certi-
fikát platí po dobu tří let, jeho platnost začíná
dnem udělení nositelem licence. Důležité je na-
vázání přímého kontaktu s obyvateli, seznámení
se s jejich názory a potřebami.

Město Slavkov u Brna již v minulosti získalo
několik dalších významných ocenění. Pěkného
umístění dosahuje ve srovnávacím výzkumu
Město pro byznys. Do tohoto výzkumu se
města nepřihlašují, ale jsou do vyhodnocení za-
řazena automaticky. Naše město získalo v loň-
ském roce druhou příčku v rámci
Jihomoravského kraje s tím, že bylo podtrženo
dobré hospodaření, úroveň komunikace radnice
s podnikateli a přiměřené poplatky související
s podnikáním. Výzkum Město pro byznys hod-
notí 205 obcí s rozšířenou působností a 22 měst-
ských částí hlavního města České republiky.

Město Slavkov u Brna získává další prestižní ocenění

Hodnotí se celkem 34 kritérií, z toho 17 z ob-
lasti podnikatelského prostředí a dalších 17 je
věnováno přístupu veřejné zprávy.

Velmi významně jsme se prezentovali také
v evropské soutěži rozkvetlých sídel s názvem
Entente florale. V této soutěži město získalo
stříbrné ocenění, které bylo výsledkem hodno-
cení několika indikátorů, jako například udržo-
vanost měst, péče o zeleň, vybavenost,
urbanistické plánování, environmentální přístup
i občanská angažovanost. 

Co pro město znamená účast a ocenění v ta-
kových soutěžích? Pro nás všechny jsou to
velmi pozitivní zprávy a jsem přesvědčená, že
jde ale také o velký závazek. Je nutné udržet
prestiž Slavkova a zároveň se zajímat o všechny
atributy veřejného života. Naše město je přátel-
ské rodině, je vyhledávaným turistickým cílem
a za poslední roky se zvedá i zájem o trvalý
pobyt v našem městě. Ocenění nejsou jen vý-
sledkem současného vedení města. Je to výsle-
dek dlouhodobé práce během posledních
desetiletí. Je nutné si ocenění vážit, ale ještě dů-
ležitější je dál město rozvíjet a hledat cesty
k ještě spokojenějšímu žití.

Marie Jedličková

Oprava bazénu • Foto: archiv TSMS

Oceněné obce a města • Foto: archiv JMK



SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU10 5/2017

Fotografie z koncertů najdete na www.veslavkove.cz

Ve čtvrtek 11. května jsme se zúčastnili zá-
věrečného absolventského koncertu naších dětí
v ZUŠ. Žáci pod vedením MgA. Kateřiny Jirá-
kové, Jarmily Mašové, MgA. Mgr. Kamily So-
kolové Ph.D., Miroslava Červinky, Tamary
Bláhové nám umožnili zaposlouchat se do krás-
ných tónů klavíru Patricie Fiantové, Terezy
Slabé, Gabriely Chmelové a elektrických var-
han Agáty Andrlové s pěveckým doprovodem
A. Maňasové, flétny Tomáše Šebečka a v nepo-
slední řadě zpěvu Agáty Andrlové, krásných li-
dových písní v podání Martina Holoubka nebo
duetu Denisy Křetínské a L. Fajmona v dopro-
vodu D. Fajmona a pěveckého sboru Hlásek.

Děti nám předvedly, co dokázaly od svých
6let, kdy se učily poznávat první noty, tóny.
Každého půl roku jsme pak my, rodiče, na jejich
koncertech, které byly vždy krásně připraveny,
sledovali velké pokroky, drželi jim palce a měli
slzy na krajíčku. Najednou jsou z našich prv-
ňáčků už studenti  – absolventi, kteří tu stojí po-
slední den a my se loučíme s hudební naukou,
hodinami zpěvu a s celou ZUŠ, která jim dala
do života kus nádherného umění, které s nimi

půjde celým životem. Chtěla bych poděkovat
všem učitelům pod vedením paní ředitelky
MgA. Jany Jelínkové za úžasnou trpělivost,
obětavý přístup a někdy i pevné nervy a vůbec
za vytrvalou práci, na jejímž konci jsou sebevě-
domá vystoupení na podiu před zaplněným
sálem. Loučíme se s vámi díky za krásných 11
let.

Martina Křetínská, maminka

V pondělí podvečer 15. května jsme měli pří-
ležitost příjemně strávit návštěvou absolvent-
ského koncertu v ZUŠ Františka France. Sál
postupně zaplnilo obecenstvo složené převážně
z rodinných příslušníků i přátel účinkujících.
Někteří přicházeli s napětím, jiní s očekáváním,
stejně jako v předchozích letech, kdy sledovali
pokroky svých ratolestí. Tentokrát to ale bylo
trochu jiné. Z malých, vystrašených začáteč-
níků, kteří by často trémou raději uprchli
z pódia, se díky své píli a neúnavné práci učitelů
postupně stali sebevědomí hudebníci.

Nejprve nás mile přivítala p. učitelka Kateřina
Jiráková, která v průběhu večera nejen uvedla

Absolventské koncerty ZUŠ F. France
jednotlivé účinkující, ale také přidala pár zají-
mavostí ze života autorů skladeb. V první trojici,
zahajující koncert, se postupně vystřídali: On-
dřej Válka (EKN), Kamila Karafiátová (kytara)
a Drahomíra Křivonožková (zobcová flétna).
Dále se svým vystoupením pokračovali Patrik
Lažek (kytara), Hana Mlčochová (saxofon)
a Michaela Čechová (EKN). Následující Terezie
Šenkyříková ohromila publikum nejen úžasným
zpěvem, ale i délkou svých vlasů. Paletu hudeb-
ních nástrojů doplnila hrou na klavír Marie Vo-
střelová. Se změnou žánru (i úboru) vystoupili
někteří účinkující i druhou skladbou a koncert
zakončila trojice na elektronické klávesy.

Přejeme všem absolventům, aby jim zůstaly
krásné vzpomínky na čas strávený v hudební
škole a získané dovednosti dokázali uplatnit
v dalším životě. Vždyť hudba jim může být ra-
dostí v časech dobrých a oporou v těch zlých.

A všem učitelům patří velký dík za jejich
obětavou práci, pevné nervy a nezměrnou trpě-
livost.  Pavlína Mlčochová, maminka

a novodobý minipivovar v budově bývalého
mlýna.
• Proč jste si vybral ke studiu právě Slav-
kov?

Jsem sice z Brna, ale ke Slavkovu a okolí
mám zvláštní vztah. Vystudoval jsem sice his-
torii na Masarykově univerzitě, ale živím se
něčím úplně jiným. Historie mne přitom velmi
baví a první co jsem v tomto směru podnikl,
bylo zmapování rodokmenu. Moje rodina totiž
pochází ze Slavkovska, konkrétně z Rašovic
a jsme vzdáleně příbuzní s rodinou herečky Ga-
briely Vránové. Bohužel žádného Vránu jsem
ale ve slavkovských pivovarech nenašel…
• Co Vás na studiu slavkovského pivovarnic-
tví nejvíce zaujalo a co se třeba nepodařilo
zjistit?

Bohužel se mi nepodařilo přesně zmapovat,
proč kounický pivovar před sto lety zastavil
svou činnost a byl prodán pivovaru v Hruškách.
To mohu vysvětlit jen obecnými tendencemi
v oboru. Pivovarnictví bylo v krizi, vařilo se
z náhražek a byla příležitost pro akvizice. Této
situace zřejmě využili český kapitál a slavkov-
ského konkurenta, který byl v dlouhodobém
nájmu židovské rodiny Fürstů pohltil. Dějiny
pak ukázaly, že podnik svoje investice přehnal,
nakoupil ještě akcie kyjovského pivovaru a pak
definitivně zkrachoval.

Pět let mapoval dějiny pivovarnictví ve Slavkově

• Na čem nyní pracujete, případně co jste už
dokončil…

Dějinami pivovarnictví se zabývám asi deset
let. Mojí snahou je zejména zmapovat, kde jed-
notlivé provozy stály, a protože jich byly na
Moravě stovky, musel jsem si svůj rajón nějak
rozumně omezit. Prakticky se dopodrobna za-
bývám zejména jižní Moravou a Vysočinou.
Nejpodrobněji jsem mapoval Znojemsko, kde
bylo dokonce kolem čtyřiceti pivovarů. Po-
dobná situace panovala i v jiných okresech.
Mojí nejrozsáhlejší prací jsou ale dějiny ledo-
vání v Brně, které vydal jako monografii Ar-
chiv města Brna. Letos bych měl ještě dokončit
knihu k výročí 500 let pivovaru v Poličce.

Veronika Slámová

Více než deset let hledá střípky o historii pi-
vovarnictví na Moravě. Před pěti lety se zamě-
řil také na Slavkov u Brna. Hledal pravdu nejen
o středověkém pivu, ale také o své rodině. Filip
Vrána, autor knihy Dějiny pivovarnictví ve
Slavkově u Brna, pět let studoval dobové ma-
teriály, které mapují vaření piva už od středo-
věku až po současnost. „Bohužel se mi
nepodařilo přesně zmapovat, proč kounický pi-
vovar v roce 1917 zastavil svou činnost a byl
prodán pivovaru v Hruškách. Každopádně je
velmi příznačné, že téměř na stejném místě se
vaření piva obnovilo. Letos si připomínáme
právě toto stoleté výročí od ukončení od ukon-
čení průmyslové výroby piva ve Slavkově,“ při-
pomíná mladý historik. 
• Právě vychází Vaše kniha o historii pivo-
varnictví ve Slavkově u Brna, jak dlouho jste
na ní pracoval a jak to bylo náročné?

Na knize jsem s přestávkami pracoval pět let.
Jedním z důvodů je i fakt, že prameny v archi-
vech bylo nutné kombinovat. Nejstarší listiny
jsou uložené ve Slavkově u Brna, jiné v Morav-
ském zemském archivu v Brně. K tomu je
nutné připočíst dobové pivovarské materiály
v odborných časopisech a jiné zdroje. Téma
bylo zajímavé tím, že pivovarů bylo ve Slav-
kově hned několik. Pivovar měšťanů na ná-
městí, panský pivovar u říčky Litavy

Kniha Dějiny pivovarnictví Slav-
kova u Brna mapuje historii pivovar-
nictví tohoto města od středověku po
současnost. Je výsledkem pětiletého
studia v archivech i v terénu. Ve Slav-
kově se vařilo pivo od středověku.
První zmínka z roku 1497. Vaření
a šenkování piva bylo vedlejším pří-
jmem měšťanů, tím hlavním byla ře-
mesla a produkce vína. V polovině

16. století začala šlechta významněji
zasahovat do práv měšťanů, mimo
jiné proto, že měla vlastní pivovar.
Koncem 16. století měšťané koncen-
trovali pivovarskou výrobu do jed-
noho domu na náměstí (dnešní
Panský dům č.p. 89), ten ale museli
kvůli vysokému zadlužení po třiceti-
leté válce prodat. Od té doby vařila
ve Slavkově pivo pouze šlechta, a to

Kniha popisuje i boj šlechty s měšťany o vaření piva
v místech, kde měla i další hospodářské bu-
dovy, poblíž vodního toku. Panský pivovar byl
v provozu do roku 1917, kdy jej od Kouniců
koupil hrušecký pivovar. Letos tedy slavíme
sto let od ukončení průmyslové výroby piva ve
Slavkově. V objektu byla dál sladovna a ná-
sledně sklad Elektroodbytu. Shodou náhod se
dnes v menším vaří pivo v nejbližším soused-
ství, tedy v historické budově panského mlýna.
Historie se tak prolíná se současností. vs

Filip Vrána • Foto: archiv 
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Vážení volejbaloví příznivci, po delší době
si vás dovolujeme informovat o činnosti volej-
balového oddílu žákyň DDM Slavkov. Druž-
stvo žákyň ukončilo soutěžní období v únoru
tohoto roku. V krajské soutěži nabíraly hráčky
zkušenosti již druhým rokem a bylo to na je-
jich výkonech znát. Z celkového počtu 32
družstev se hráčky Slavkova umístili na krás-
ném 21. místě v rámci Jihomoravského kraje.
Před nimi se v tabulce umístila družstva s dlou-
holetou volejbalovou tradicí a nebyla zde
nouze o oddíly, kde mají v rámci výuky na ZŠ
speciální sportovní třídy.

Po ukončení soutěžního období přihlásili
trenéři Jan Zmrzlý a Tomáš Kašpárek družstvo
na několik mimosoutěžních turnajů. Hráčky
odehrály turnaje v Drásově, Blansku, Újezdu
u Brna, a to s velmi dobrými výsledky. Oddílu
se podařilo též uspořádat již 2. ročník vlastního
volejbalového turnaje, který se ovšem nehrál
ve Slavkově, ale v nádherném místě s dlouho-
letou volejbalou tradicí, a to na kurtech koupa-
liště v Lulči. Tato skutečnost nejlépe vypovídá
o tom, že ve Slavkově nemá v současné době
volejbal důstojné zázemí a v brzké době tomu
zřejmě nebude jinak. Volejbal zde historicky

přišel o místo na stadioně a ani o práci s volej-
balovou mládeží zde nemá nikdo zájem.

Hráčkám se na mimosoutěžních turnajích
dařilo a největšího úspěchu dosáhlo družstvo
minulý týden v Újezdu u Brna, když tento tur-
naj vyhrálo již podruhé. Z toho turnaje vám při-
nášíme foto spokojených hráček. Věříme, že
tyto úspěchy mohou motivovat další zájemce
o volejbal ve Slavkově a přejeme všem případ-
ným následníkům radost z této krásné hry. Na
závěr děkujeme všem příležitostným i stálým
sponzorům za jejich přízeň a DDM Slavkov za
zázemí v podobě haly na ISŠ Slavkov. trenéři

Volejbalové jaro žákyň DDM Z pohádky do pohádky
Tak se jmenuje akce pro rodiče

s dětmi, kterou připravil Dům dětí
a mládeže ve spolupráci se slavkov-

ským Junákem – českým skautem, z.s. a VZP
ČR na sobotní dopoledne 3. června 2017 od 10
do 12 hod. v rámci oslav Dnů Slavkova. Přijďte
s námi navštívit kouzelný svět pohádek. Ces-
tou potkáte spoustu pohádkových bytostí a spl-
níte zábavné úkoly. Pro každého účastníka je
v cíli připravena odměna. Začátek je u spod-
ního bazénu. Poslední registrace proběhne
v 11.45 hod. Startovné je 40 Kč za dítě. Těšíme
se na Vás. DDM

Poslední volná místa na
letním táboře v Roštíně

Stejně jako v loňském roce tak i letos máme
místa na pobytovém táboře téměř obsazena.
Zbývá posledních 5 volných míst. Nabízíme
kvalitní a zábavný program pro děti základní
školy v rekreačním areálu Kamínka Roštín
v překrásném prostředí vrchoviny Chřiby.
Proto neváhejte a v případě zájmu volejte
544 221 708 nebo 605 083 322. DDM

Dotek jako způsob komunikace
– změna termínu

Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna ve
spolupráci s městem Slavkov u Brna připravil
v úterý 13. června od 9.30 hod. v DDM pro
rodiče další z kurzů s názvem Dotek jako způ-
sob komunikace. Během semináře nás lek-
torka MUDr. Hana Levíčková provede masáží
dětí a kojenců. Hlavním tématem je dotek
jemný, hřejivý, pečující, předávající Vaši bez-
podmínečnou lásku Vašemu dítěti. Dotek,
který dokáže Vašemu dítěti přinést relaxaci,
potěšení, i léčebný účinek třeba při bolestech
bříška. Vstup je zdarma. Zájem nahlaste te-
lefonicky na tel. 544 221 708 nebo emailem
ddmslavkov@tiscali.cz do pátku 9. 6. 2017.
Těšíme se na další setkání s Vámi.

Příměstský tábor v DDM
V prvním červencovém týdnu 3.-7.7. 2017

organizujeme pro děti v DDM příměstský
tábor. Veškeré informace a program najdete na
webových stránkách ddmslavkov.cz. DDM

Informativní schůzka
s rodiči dětí zapsaných do MŠ

Ve středu 14. června v 15 hodin se bude
konat informativní schůzka pro rodiče nově
zapsaných dětí do MŠ Zvídálek s ředitelkou
školy. Schůzka se uskuteční v divadelním sále
ZŠ Komenského – vchod od kostela, 2. po-
schodí.

Program:
- organizační záležitosti – předání tiskopisů

k vyplnění (přihláška ke stravování, dohoda
o docházce do MŠ, seznámení se školním
řádem, celkový chod MŠ, placení školné
a stravného…

- základní Informace o tom, co má dítě
zvládnout před vstupem do mateřské školy

- informace o zařazení dětí do tříd
Těšíme se na vás! Přijďte, prosím, bez dětí!

Eva Jurásková, ředitelka MŠ

V květnových dnech děti ze třídy Broučků
poznávaly zvyky a významné svátky. Před kou-
zelnou filipojakubskou nocí si přinesly pře-
vleky a ve třídě se tak objevili čarodějnice
a čarodějové, ježibaby a ježidědkové. Mimo
jiné trénovali let na koštěti mezi překážkami
a prolézání sestavené pavoučí sítě.

První květen je den lásky, ale i Svátek práce.
Děti se učily vnímat, co je to „mít rád“, učily
se znát práci maminky a tatínka, poznávat
různé profese. K tomu patří také průběžné po-
zorování práce lidí ve svém okolí a návštěvy na
různá pracoviště ve Slavkově. Velmi působivá
byla pro kluky i holčičky exkurze do hasičské
zbrojnice při dni otevřených dveří.

Osmý květen je významným dnem. Děti po-
znávají, jak důležitý pro šťastný život je svět
bez válek. Naše cílená vycházka vedla k památ-
níku padlých hrdinů v zámeckém parku.

Velkým svátkem je Svátek matek, na který
jsme se s Broučky pečlivě připravovali, a to vy-
ráběním dárečků a přáníček, výzdoby interiéru
nakreslenými obrázky mámy a táty při práci
a portréty maminek. A hlavně předvedly ma-
minkám, babičkám i dalším rodinným přísluš-
níkům pásmo říkanek, básniček, písniček,
hudebně-pohybových a instrumentálních do-
vedností s názvem „Zvířátkoví kamarádi“. Di-
váci tak měli možnost vidět domácí, volně
žijící a exotická zvířátka. Závěr patřil poděko-
vání maminkám formou básničky, písničky

s tanečním pohybem a předání dárečků. Děv-
čátka a chlapci sklidili velký úspěch a květnové
odpoledne bylo plné radosti, úsměvů a štěstí. 

Děti učíme nejen lásce ke svým bližním, ale
i ke zvířátkům a přírodě. Při malém výletu jarní
přírodou děti plnily úkoly, rozvíjely si své vě-
domosti, učily se vnímat krásy přírody a znát
význam přírodního prostředí a vody pro člo-
věka a planetu Zemi. Na další výlet jsme jeli
do Vyškova, a to za zvířátky do zoologické za-
hrady, což byl velký zážitek.

Život ve třídě Broučků je tedy opravdu
pestrý a my se každodenně snažíme, aby si děti
své prožitky, city a vědění nesly ve svých srd-
cích a mysli do budoucích let. Paní učitelky

Světlana Machalová a Barbora Herzánová

Úspěch mladé houslistky
11. května naše malá

houslistka Kateřina Do-
stálová soutěžila v Li-
berci, kde se konalo
celostátní kolo soutěže
MŠMT. Ve své kategorii,
ze 17 zúčastněných, zí-
skala za klavírního dopro-
vodu své maminky krásné
2. místo. Za vzornou re-
prezentaci ZUŠky děkujeme nejen jim, ale i vy-
učujícím Tereze a Leoši Černým. jj

Ze života Broučků v MŠ Zvídálek

Volejbalistky DDM • Foto: archiv DDM

Třída Broučků • Foto: archiv MŠ Zvídálek

Kateřina Dostálová
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Podrobný program kina Jas najdete na 

www.veslavkove.cz

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ www.zamek-slavkov.cz
Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01  Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204;  info@zamek-slavkov.cz

Co je to za šifry? Kdo byl v sobotu 13.
května v Historickém sále našeho zámku, ten
to snadno rozluští. Osmnáctý slavkovský kon-
cert „Z operety do operety“ se uskutečnil
v roce 2017, v roce kdy slavný Straussův val-
čík Na krásném modrém Dunaji (op. 314) slaví
své 100. narozeniny. Proto také zazněl
v samém závěru večera. A jako vždy v posled-
ních letech i tentokrát doprovodil bavorský sa-
lonní soubor „Johann Strauss orchester
Coburg“ osvědčené skvělé české sólisty Luisu
Albrechtovou (soprán) a Milana Vlčka (tenor).

Zcela zaplněný Historický sál byl také svěd-
kem dvou nepřehlédnutelných zvláštností. Po

dlouhé době se letos umělecký vedoucí orches-
tru Jiří Preisinger nepředstavil samostatným
sólovým houslovým číslem a asi poprvé byla

Strauss-Milan-Luisa-18-100-2017
z celkových přibližně dvaceti přednesených
skladeb uvedena jen dvě díla z pera skladatel-
ské rodiny Straussů. Nevadilo to, neboť pro-
gram večera byl pestrý a posluchačsky vděčný.
Vedle osvědčených známých operetních arií
zazněla i muzikálová píseň z My Fair Lady či
totálně pizzicátová (brnkaná) skladbička pro
smyčce Plink Plank Plunk od L. Andersona.

Krásné kytice na závěr slavnostního kon-
certu byly poděkováním nejen umělcům za je-
jich výkony, ale i sponzorům a přítomným
posluchačům za jejich dlouholetou přízeň. Čím
nás tento orchestr překvapí za rok? Bude tam
něco i ke 100. výročí ukončení 1. světové
války? Uvidíme. Uslyšíme… L. Jedlička

Mimo to, v zámeckém parku nově přivítáme
lektorky z Fit studia Slavkov, které si pro vás
od července připraví lekce BOSU a funkční
trénink každou středu od 9 hodin a jógu každý
pátek taktéž od 9 hodin.

Věděli jste, že je v zámeckém parku ukrytá
„keška“? Jedná se o drobnou krabičku, která
pro pátrače představuje malý poklad, který
mohou hledat všichni, kteří si stáhnou aplikaci
Geocaching nebo se zaregistrují na webové
stránky této celosvětově proslulé hry. 

Ať už se k nám přijdete pobavit, zasportovat
nebo si jen odpočinout na dece, nezapomeňte,
že je vám k dispozici také zámecká kavárna,
kde se můžete občerstvit nebo si dobroty vzít
s sebou ven na sluníčko.

Těšíme se na vás na viděnou v zámeckém
parku! ZS-A

Zámecký park žije
Zámecký park je krásným místem nejen

k procházkám, ale i k aktivnímu odpočinku. Že
to tak u nás ve Slavkově příliš nevypadá? Po-
mozte nám to změnit! 

Od pondělí 26.června si naši návštěvníci
mohou na informačním centru vypůjčit spor-
tovní potřeby a užít si zábavy v zámeckém
parku. K dispozici budou sety na badminton,
kroket, pétanque, lukostřelbu, slackline, fris-
bee, finské kuželky nebo žonglovací pomůcky.
Jak sportovní potřeby správně používat a při-
tom si užít spoustu legrace vám v neděli 25.
června přijedou ukázat dobrovolníci z brněn-
ské neziskové organizace Brno for you. Těšit
se na vás budeme v zámeckém parku od
14 hodin společně s místními tanečními sku-
pinami. Je jen na vás, co z nabízených aktivit
vyzkoušíte.

Edita Šujanová
Poznejte blíže naši rodačku a vicemistryni

světa, Editu Šujanovou. Zajímá vás, jaká byla
její cesta na vrchol, co považuje za největší
úspěch své kariéry nebo jaké má plány do bu-
doucna? To vše se můžete dočíst na výstavě,
kterou ve spolupráci s naší bývalou reprezen-
tantkou pořádá zámek ve Slavkově. V míst-
nosti před kavárnou v přízemí zámku od 25. 5.
do 3. 9. 2017 budou k vidění nejen fotografie
z archivu basketbalové hráčky, ale i její poháry,
dresy a jiné zajímavosti. Vstupné je dobro-
volné. Těšíme se na vás! ZS-A

Z operety do operety • Foto: 5x R. Lánský
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Program kina Jas – červen
neděle 4. června, 16.30 hodin
OBR DOBR
Příběh mladé dívky a laskavého obra známého jako Obr Dobr, kteří se vydávají na dobrodružnou cestu s cílem zajmout zlé
lidožroutské obry, kteří pronikají do světa lidí. Žánr: Rodinný / Fantasy. Režie: Steven Spielberg Hrají: Mark Rylance, Ruby Barnhill,
Bill Hader, Penelope Wilton
117 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

sobota 10. června, 19.30 hodin 
VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ
Žoldák William Garin, který přijel na Dálný východ získat tajemství střelného prachu na mimořádně nebezpečnou mise, která
nemohla dopadnout dobře. Garin potkává Bezejmenný řád, jehoz prvotním úkolem je ochrana masivní a zdánlivě nekonečné zdi
proti armádě monster. Garin a jeho společník musí volit mezi pomocí Řádu nebo popravou. Žánr: Akční / Dobrodružný / Fantasy.
Režie: Yimou Zhang Hrají: Matt Damon, Pedro Pascal, Willem Dafoe, Tian Jing, Andy Lau
104 minut, nevhodný mládeži do 12 let, vstupné 70 Kč

neděle 11. června, 16.30 hodin
PES RO(C)KU 
Bodi je dospívající pes, žije v odlehlé idylické vesnici v horách a připravuje se na kariéru hlídacího psa a na to strážit veselé a dovádivé
ovečky před skupinou mlsných vlků. Moc mu to nevoní a upřímně, ani trochu mu to nejde. A pak, když z nebe spadne na zem rádio
a uslyší píseň hvězdného Kryštofa Kočkostára, zamiluje se do hudby. Bodi se tedy s kytarou na zádech vydá do velkého světa s plánem
založit kapelu a stát se rockovou hvězdou. To je ale teprve začátek… Žánr: Animovaný / Komedie / Rodinný. Režie: Ash Brannon 
80 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

středa 14. června, 19.30 hodin
ISHORTS: PRVNÍ LIGA 2017
Festivalová smetánka z celého světa! Co se hraje v první lize krátkého filmu na světových festivalech? Přijďte se podívat na pásmo
iShorts; První liga a uvidíte jen třešničky z dortů světových přehlídek od Kanady, přes USA až po starý kontinent. Žánr: Krátkometrážní
100 minut, mládeži přístupný, vstupné 70 Kč

sobota 17. června, 19.30 hodin
ASSASSIN’S CREED
Usvědčený vrah Callum Lynch je nedobrovolně vysvobozen z cely smrti jen proto, aby se stal součástí staletého boje mezi asasíny,
templáři a španělskými inkvizitory. Jeho novým vězením se stává tajné zařízení Abstergo vybavené revoluční technologií Animus,
která umožňuje vrátit se a prožít vzpomínky předků. Callum se díky Animusu propojí se svým prapředkem žijícím v Granadě a Seville
v období španělské inkvizice v 15. století. Jmenuje se Aguilar de Nerha a je členem bratrstva asasínů, které už několik století vede
skrytou válku s řádem templářů, svým odvěkým nepřítelem. Zde bude sveden boj o mocný artefakt nazývaný Jablko Ráje. A právě
tento artefakt je podle přesvědčení templářů nástrojem k ovládnutí celého světa. Žánr: Akční / Dobrodružný / Fantasy. Režie: Justin
Kurzel Hrají: Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson
115 minut, Nevhodný mládeži do 12 let, vstupné 70 Kč

neděle 18. června, 16.30 hodin
DIVOKÉ VLNY 2 
Mladý tučňák Cody Maverick dal vale ledovým planinám domova a vydal se na exotický ostrov Pin-Guí, aby se před davy fanoušků
a objektivy kamer zúčastnil surfařského šampionátu. Cody, surfující kuře Joe a plavčice Lani se dají dohromady s partou pěti radikálních
surfařů, kteří jsou silní, namachrovaní, namistrovaní. Tahle Velká pětka vezme Codyho a kámoše na cestu na to nejlegendárnější
surfovací místo na Zemi, do surfařského ráje, kde jsou vlny opravdu divoké. Žánr: Animovaný / Komedie / Rodinný. Režie: Henry Yu
85 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

sobota 24. června, 19.30 hodin
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC
Čtyřicetiletý Luboš Cafourek je svérázný instalatér z vesnice Tuchlovice u Prahy. Je zručný a poctivý, se vším si poradí, žádné práce
se nikdy nezalekne. Nemá auto, za zákazníky jezdí na kole nebo autobusem. Mobil nepoužívá, telefonáty za něj vyřizuje jeho matka,
která mu také vaří, nakupuje, pere a řídí chod celé domácnosti. Bohužel všechny jeho pokusy o kontakt se ženami končí fiaskem
a mamka se marně snaží, aby syn konečně získal partnerku... Žánr: Komedie. Režie: Tomáš Vorel st. Hrají: Jakub Kohák, Eva Holubová,
Petra Špalková, Filip Blažek, Jan Budař
85 minut, Nevhodný mládeži do 12 let, vstupné 70 Kč

neděle 25. června, 16.30 hodin
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT 
Scamander přichází do New Yorku se svým záhadným kufříkem, ve kterém se nachází obrovská sbírka vzácných magických tvorů z jeho
cest kolem světa. Co se může stát, když se nadaný britský kouzelník vydá do Ameriky a jeho zvířata (některá i trochu nebezpečná)
uniknou z kufříku? Žánr: Dobrodružný / Rodinný / Fantasy. Režie: David Yates Hrají: Eddie Redmayne, Dan Fogler, Colin Farrell
133 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

Concentus Moraviae
Srdečně Vás zveme na festivalový koncert

v rámci mezinárodního hudebního festivalu
Concentus Moraviae, který tradičně uvítáme
i v našem malebném městě. První koncert již
22. ročníku vás čeká v nádherném prostředí
kostelu Vzkříšení Páně. V úterý 6. června
v 19.30 hodin se představí italský soubor Can-
tar Lontano a saxofonista Gavino Murgia, kteří
s sebou přivážejí unikátní projekt, jež pojí jazz
a klasickou hudbu. Vstupenky si můžete zakou-
pit na informačním centru ve Slavkově u Brna
nebo na internetu www.zamek-slavkov.cz
v sekci předprodej. ZS-A

Plážová atmosféra, koktejly a výuka salsy.
Poslední červnový den se Karibik přenese již
podruhé na nádvoří Zámku Slavkov – Auster-
litz. V pátek 30. června se zde odehraje letní
ples v kubánském duchu Karibská noc. Ná -
vštěvníci plesu si mohou kulisy největší ba-
rokní památky užívat z plážových lehátek
s míchaným koktejlem v ruce. Zajištěno bude
i stylové občerstvení. Můžete se také opět těšit
na výuku salsy pod vedením Jakuba Mazů-
cha, mistra ČR v salse. O hudební složku se
vám v průběhu večera postará DJ Mario.
Mario pochází přímo z kubánské La Havany

a patří mezi nejlepší latino DJ v České repub-
lice. Jeho neuvěřitelný cit pro energii na taneč-
ním parketě udělá z dobré party skvělou party.
Pravidelně vystupuje v pražských latino klu-
bech La Macumba, La Bodeguita del Medio,
DCS club a dalších. Zároveň pravidelně vystu-
puje na akcích mimo Prahu a v zahraničí.

Vstupenky za zvýhodněnou cenu 170 Kč
jsou k dostání v informačním centru na Palac-
kého náměstí nebo přímo na stránkách
www.zamek-slavkov.cz. Tato cena platí do 28.
6., poté vstupenky zakoupíte za 190 Kč.

ZS-A

Karibská noc – salsa party na nádvoří zámku

Festival Topfest
Agentura Topfest a Zámek Slavkov – Auster-

litz vás zve na festival plný hudebních hvězd
s bohatým doprovodným programem! Vstu-
penky je možné zakoupit na www.ticket-
portal.cz, dále v infocentru ve Slavkově u Brna,
příp. Indies, Poštovská 2, Brno. Vstupné do 9.
června 450 Kč, na místě 500 Kč. Těšit se můžete
na tyto kapely a interprety: MARTA JANDOVÁ,
HORKÝŽE SLÍŽE, THE RUBETTES (GB),
IMT SMILE, RYBIČKY 48, JANEK LE-
DECKÝ, ZOČI VOČI, CITRON, LEVITATE.
Těšíme se na další ročník festivalu v krásném pro-
středí zámeckého parku ve Slavkově! www.top-
fest.cz, www.facebook.com/topfest.cz/. ZS-A

Výstava Zámecké princezny
Přijďte na Zámek Slavkov – Austerlitz v ter-

mínu 8. 6.–22. 7. 2017 a vejděte přímo do
světa pohádek! Každý den od 9 do 16 hod. pro
vás otevíráme výstavu Zámecké princezny.

Tři místnosti galerie v přízemí budou zaří-
zeny v duchu pohádek – stanete se svědky Po-
pelčina útěku ze zámku, potkáte Sněhurku na
paloučku v lese u trpaslíků nebo navštívíte
komnatu se spící Růženkou. 

Výstava je určená především pro děti s do-
provodem. Uvidíte zde originální kostýmy i re-
kvizity z pohádkových prohlídek zámku
a dokonce i pravý kočár. ZS-A
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o dané problematice. V právě probíhající části
studenti oživují podobu příborníku z poslední
čtvrtiny 19. století, u kterého není vyloučeno,
že jde o vybavení zámku z období posledních
Kouniců. Jde o zajímavý předmět, který se do
muzea dostal v roce 1961 s tím, že šlo o dar,
který v minulosti obdržela rodina dárce přímo
od této rodiny. Že Kounicové takto odměňovali
především své zaměstnance, máme doloženo
ještě z několika dalších příkladů.

Slavkovské restaurování potrvá do 7.
června 2017. Přijďte se i vy seznámit s obno-
vou předmětů, které jsou součástí bohaté his-
torie rodu Kouniců a s dovedností studentů,
kteří si osvojují řemesla svých předků. 

Slavkovské restaurování je přístupné
v souladu s otevírací dobou zámku.

Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz

Slavkovské restaurování pokračuje
Již jedenáctý semestr studenti Vyšší od-

borné školy restaurátorské v Brně předvádějí
své dovednosti v konírnách zámku ve Slav-
kově u Brna. Návštěvníci mohou budoucí re-
staurátory pozorovat přímo při práci
a současně se dovědět množství zajímavostí

pracovních sil. Armáda odčerpávala nejen lid-
ské zdroje, ale též potraviny, oděvy, finance,
kovy a další suroviny. Bude přiblíženo, jakým
způsobem tyto záležitosti řešil stát a jak se
s nimi vyrovnávali obyčejní lidé. Vedle zázemí
se přednáška bude věnovat také životu vojáků
na válečných polích – co je trápilo, co jim dě-
lalo radost a jak trávili svůj čas.

Přednáška bude doprovázena dobovými vy-
obrazeními. Následně budou předčítány ukázky
z válečného deníku vojáka bojujícího na frontě
1. světové války. Martin Rája, ZS-A

Zámek Slavkov – Austerlitz Vás zve na před-
nášku Mgr. Martina Ráji, Ph.D. a PhDr. Vla-
dimíry Zichové, která se uskuteční v úterý 13.
června v 17 hodin v prostorách Rubensova
sálu slavkovského zámku s názvem Člověk ve
víru Velké války.

Přednáška bude zaměřena primárně na to,
jak válka ovlivnila život obyvatel Slavkovska.
Místní se museli vyrovnávat s řadou závažných
událostí - počínaje vypuknutím válečného kon-
fliktu a následnou mobilizací značné části muž-
ské populace, která způsobila nedostatek

Škola čar a kouzel 
Přijďte navštívit v neděli 11. června 2017

Zámek Slavkov – Austerlitz, který se promění
na Školu čar a kouzel. 

Tato netradiční kostýmovaná prohlídka
zámku zavede návštěvníky do části prohlídkové
trasy Historické sály a podzemí, kde prožijí
jeden (ne)obyčejný den mladých čarodějů. Za-
čátek prohlídky je vždy v 16, 17 a 18 hod.
Vstupenku je třeba rezervovat on-line nebo na
tel. 544 227 548 a vyzvednout nejpozději 15
minut před začátkem. Kostýmy dětí jsou vítány,
nejsou však podmínkou. Těšíme se na vás!

On-line předprodej
a rezervace pod tímto QR
kódem (nutno kliknout
na záložku „Prohlídky“
a vybrat příslušné
datum):

ZS-A

Naši matematici
se v okrese neztratili

Začátkem dubna proběhlo ve Vyškově
okresní kolo Matematické olympiády žáků
6.–8. ročníků. Naši ZŠ Komenského reprezen-
tovalo celkem sedm žáků.

Největšího úspěchu v podobě 2. místa do-
sáhla Pavlína Koukalová, žákyně 7.A. Gratulace
patří i ostatním žákům za pěkná umístění. V ka-
tegorii 7. ročníků se Jáchym Kemza umístil na
9. místě, Markéta Čechmánková na 12. místě.
V kategorii 8. ročníků obsadila Daniela Klí-
mová 7. místo, Martin Křivánek 10. místo
a Drahomíra Křivonožková 11. místo. Ani v ka-
tegorii 6. ročníků se naše žákyně Kateřina Ro-
troeklová neztratila a přivezla pěkné 8. místo.

Všem žákům děkujeme za vzornou repre-
zentaci školy a doufáme, že budou úspěšní
i v dalších letech. (MiL)

Mimořádné prohlídky depozitářů zámku
ve Slavkově u Brna se uskuteční v soboru
17. června. Přijďte i vy obdivovat dovednosti
našich předků a zhlédnout množství zajímavých
předmětů, se kterými se běžně na zámku nepo-
tkáte. Uvidíte předměty z pozůstalosti Václava
a Josefíny Kounicových, zajímavou sbírku
hodin, včetně věžních hodinových strojů, litino-
vých kamen, šicích strojů, nábytek z různých
vývojových období, sbírku archeologických ná-
lezů i „novodobé“ keramiky od 19. století, či de-
pozitář textilu – vše doplněno výkladem.

Vzhledem ke snížené prostupnosti depozi-
tárních prostorů, objednejte se s dostatečným

předstihem v pokladně zámku nebo na tel.
544 227 548.

Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz

Mimořádné prohlídky depozitářů

Přednáška Člověk ve víru Velké války

Průvodce(kyně) / dozorce
v expozici Austerlitz
Jste komunikativní, baví Vás práce s lidmi a chtěli byste pra-
covat na národní kulturní památce? Pak čtěte dále. 
Zámek Slavkov – Austerlitz hledá průvodce(kyni) do mul-
timediální expozice Austerlitz. Do pracovní náplně pra-
covníka na této pozici spadají tyto činnosti: 
• Zajišťuje prodej vstupenek, výdej a vrácení audioprůvodců
• Provádí dozor nad návštěvníky v expozici
• Dohlíží na bezpečnost vystavených exponátů, vitrín i audi-

ovizuální techniky ale i bezpečnost návštěvníků
• Zodpovídá dotazy návštěvníků
• Dílčí administrativní práce

Požadované předpoklady:
• SŠ vzdělání
• Znalost práce na PC (MS Office, Internet)
• Komunikativní dovednosti, prozákaznické chování
• Spolehlivost a zodpovědný přístup k práci
• Chuť pracovat, týmový duch
• Časová flexibilita (práce o víkendech i svátcích)
• Samostatnost a zodpovědnost za vlastní výsledky

Vítané předpoklady: 
• Znalost cizích jazyků
• Zkušenosti z cestovního ruchu, muzejnictví, obchodu, pro-

deje, pedagogiky

Nabízíme:
• Práce na HPP na dobu určitou (do cca 4/2019)
• Nástup: červen 2017
• Firemní benefity: stravenky, možnost dalšího vzdělávání,

členství AMG
• Práce v jednosměnném provozu, o víkendech i svátcích

(práce na kulturní památce se sezónním provozem)

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Formánková, formankova@zamek-
slavkov.cz, tel. 725 406 962

Chlapci z Moravy • Foto: archiv ZS-A

Restaurování • Foto: archiv ZS-A

Depozitáře • Foto: archiv ZS-A
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Školní družinu navštěvuje celkem 150 dětí
v pěti odděleních. Během celého školního roku
se věnujeme nejrůznějším zájmovým činnos-
tem a to sportovním, hudebním, přírodověd-
ným a výtvarným. Všechny tyto aktivity se dají
nejlépe využít právě na jaře, na které jsme se
již všichni nedočkavě těšili. S jarem nejen
ožívá příroda, ale i tradice velikonočních
svátků. A tak se činnost v družině zaměřila
především na výzdobu tříd a chodeb pestrými
dekorativními výrobky s motivy Velikonoc.
Rovněž jsme uspořádali již tradiční výtvarnou
soutěž „O nejkrásnější malovanou kraslici“.
Slunečních dubnových dnů jsme využili k po-

řádání Koloběžkiády – oblíbené soutěže
v rychlostní jízdě na koloběžkách. Začátkem
května jsme se zapojili společně s naší školou
do projektu Domov s úsměvem vyhlášeného
B.Braun Omnia Slavkov u Brna. Jedná se o vý-
tvarnou soutěž na téma Jak vykouzlit úsměv
starým lidem aneb Stáří patří z životu. Tři nej-
lepší obrázky z každé kategorie budou oceněny
a také ostatní výtvarné práce se využijí k vý-
zdobě prostor domova seniorů. K svátku matek
jsme vyráběli pěkná přáníčka a naučili jsme se
i hezkou básničku a písničku pro maminky.
Nyní se již těšíme na tradiční soutěž v malo-
vání křídami na chodník. Na závěr školního

Z jarní činnosti školní družiny
roku nás ještě čeká oblíbený BAREVNÝ
TÝDEN – celodružinová soutěž mezi odděle-
ními o největší počet oblečení dětí v předem
určené barvě.

Činnost školní družiny je pestrá a pro děti
přitažlivá, a tak do ní chodí rády a zájem o ni
je veliký. Proto upozorňujeme zájemce o ŠD
na příští školní rok, že termín odevzdání
přihlášek (zápisních lístků) je do 31. května
2017. Kritéria pro přijetí včetně dalších infor-
mací naleznete na www.zskomslavkov.cz.
Krásné prožití jara i léta přeje kolektiv vycho-
vatelek ŠD.

Táňa Hašková, vedoucí vychovatelka

Tým Glitter Stars postoupil na ME Foto k článku na 1. straně Sl. zpravodaje

Z Š  T Y R Š O V A

Dvacátý ročník fotbalových turnajů pro nej-
mladší žáky s názvem McDonald’s Cup pro-
bíhá opět za účasti žáků naší školy.

Ve čtvrtek 27. dubna vyjeli na okrskové kolo
naši nejmenší sbírat zkušenosti a obsadili
v Křenovicích páté místo. Den poté reprezen-
tanti z čtvrtého a pátého ročníku dosáhli na
čtvrtou příčku. Zápasy byly velmi vyrovnané,
ale na nejlepší týmy (Křenovice – mladší a Ša-
ratice – starší) naši reprezentanti nestačili.

Přesto si za snahu a bojovnost zaslouží poch-
valu.

Mladší: Novotný Kryštof, Poláček Matěj,
Vrána Filip, Andrla Jan, Tůma Matěj, Přerov-
ský Šimon, Janíková Zina, Kuchta Jan, Urban
Arnošt, Rumler Denis.

Starší: Fiala Jan, Vrána Denis, Kudla Vít,
Kučera Ondřej, Bandouch Vojtěch, Opletal On-
dřej, Charvát Filip, Menšík Jan, Jelínek Martin,
Svoboda Matouš a Kachlířová Julie. zšt

McDonald’s Cup

Ve čtvrtek 20. dubna žáci druhé třídy
v rámci projektu Hasík navštívili požární sta-
nici ve Vyškově. Nejen hoši, ale i děvčata si
s obdivem prohlédli vybavení hasičských vozů,
nadšeně si vyzkoušeli pravou hasičskou helmu
a kombinézu, zhlédli oživování raněného
a další zajímavosti. Pestrý dopolední program
s hasiči rychle uběhl a vraceli jsme se zpět do
Slavkova. V nejbližších dnech budou v pro-
jektu pokračovat také žáci 6. tříd z naší školy.
Děkujeme instruktorům a ostatním členům ha-
sičského sboru za to, co nás naučili, a za obdi-
vuhodné nasazení, s jakým vykonávají tak
těžkou profesi.

Projekt Hasík je preventivní program určený
žákům základních škol v celé České republice.
V naší škole probíhá tento projekt současně ve
2. a 6. třídě. Jeho hlavním cílem je předat
dětem důležité informace a návyky v oblasti
prevence před požáry a mimořádnými udá-
lostmi. Výuka probíhá hravou a názornou for-
mou, vedou ji odborně vyškolení instruktoři
z řad profesionálních a dobrovolných hasič-
ských sborů. 

Prostřednictvím Hasíka děti předávají infor-
mace i svým rodičům. Proto dostává každé dítě
informační tiskoviny určené jak jemu, tak jeho
rodičům. ns

Projekt Hasík

Volejbalistky z Tyršovky
Volejbalistky z Tyršovky dosáhly velmi

pěkného úspěchu v okresním turnaji ve vo-
lejbale dívek základních škol, který pořádá
Asociace školních sportovních klubů.

Děvčata ze ZŠ Tyršova Slavkov u Brna se
umístila v konkurenci osmi družstev na
velmi pěkném třetím místě. Úroveň týmů
byla velmi vyrovnaná, takže o každý bod se
urputně bojovalo. Celý tým si zaslouží
pochvalu a uznání za velmi dobrý sportovní
výkon.

Školu reprezentovaly: Tereza Zmrzlá, Eli-
ška Králíková, Natálie Kučerová, Adéla
Červinková z devátého ročníku, Tamara
Zmrzlá, Adéla Žáková, Tereza Šedá z os-
mého ročníku, Tereza Zezulová ze sedmé
třídy a Viktorie Obořilová ze šesté třídy.

Hana Charvátová

Biologická olympiáda
Ve čtvrtek 20. dubna proběhlo okresní kolo

kategorie C. Naši školu reprezentoval Adam
Janek z 8.B. Předvedl výborný výkon. Celko-
vým skóre 106 bodů se stal úspěšným řešite-
lem a postup do krajského kola mu unikl pouze
o jedno místo. vk

Týmy Glitter Stars • Foto: archiv GS
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Den Země je den věnovaný planetě Zemi,
který každoročně připadá na 22. dubna. Jde
o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující
lidi na dopady ničení životního prostředí. První
Den Země byl slaven v San Francisku roku
1969, i když tato akce byla spíš zamýšlena jako
happening proti válce ve Vietnamu. O rok poz-
ději začala svátek slavit OSN a v roce 1990 se
k Americe připojil zbytek světa. 22. duben se
stal Mezinárodním dnem Země. Dnes jej slaví
více než miliarda lidí ve světě bez ohledu na
původ, víru či národnost.

V rámci Dne Země podnikají žáci naší školy
každoroční exkurze zaměřené na životní pro-

středí, a to zejména v našem nejbližším okolí.
Tentokrát jsme využili nepřítomnost devátých
ročníků (zkoušky na střední školy) a uspořádali
akci ve středu 19. dubna. Bohužel se nevydařilo
počasí. Proto jsme exkurze časově zkrátili.

Žáci šestého ročníku navštívili kompostárnu
ve Slavkově, sedmáci čističku odpadních vod
a žáci osmých ročníků se zajeli podívat na tří-
dírnu separovaného odpadu ve Vyškově
a úpravnu vody ve Lhotě u Vyškova.

Naše poděkování patří zástupcům jednotli-
vých organizací, kteří nám věnovali svůj čas
a poskytli našim žákům zajímavý výklad (TSMS
Slavkov u Brna, VaK Vyškov a.s.). zšt

Den Země

V pátek 12. května proběhla na naší škole
soutěž v přeskocích přes švihadlo. Soutěžilo se
ve dvou kategoriích (dívky a chlapci) – 2. a 3.
ročník. Žáci usilovali o největší počet dokon-
čených přeskoků přes švihadlo libovolným
způsobem po dobu půl minuty. Výkony byly
vskutku obdivuhodné. Nejlepší „skokani“ byli
odměněni diplomem a sladkostí.

2. ročník – kategorie dívky: 1. Maruška
Moudrá, 2. Adélka Pokorná, 3. Rozálka Male-
ňáková. Kategorie chlapci: 1. Ondra Slezák, 2.
Matěj Poláček, 3. Ríša Gach.

3. ročník – kategorie dívky: 1. Terka Šebeč-
ková, 2. Rozálka Závodná, 3. Terka Šlaichr-
tová. Kategorie chlapci: 1. Jirka Menšík, 2.
Peťa Odehnal, 3. Arnošt Urban. zšt

Soutěž v přeskocích přes švihadlo

Základní škola Tyršova www.zsslavkov.czZákladní škola, Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 113, reditel@zsslavkov.cz

Ve středu 10. května jsme strávili příjemné, zá-
bavné a zároveň poučné dvě hodiny u slavkov-
ského stadionu, kde společnost Seiferos pro naše
žáky připravila přednášku o dravých ptácích spo-
jenou s letovými ukázkami některých z nich. 

Společnost Seiferos se zabývá aktivní ochra-
nou dravých ptáků, zaměřuje se na osvětovou
činnost a snaží se rozšiřovat znalosti o dravcích
mezi laickou veřejnost, zejména mládež. Pro-
gram byl velmi zajímavý, děti měly možnost na

vlastní oči zblízka spatřit několik desítek dra-
vých ptáků a sov, z nichž některé z nich si mohli
dokonce i pohladit. Dozvěděli se spoustu uži-
tečných, někdy i překvapivých informací, ujas-
nili si, jak vypadá sokol a jak např. káně nebo
orel, někteří s údivem zjistili, že existuje dravec,
kterému chutná ovoce apod. Ti z žáků, kteří na
závěr přednášky správně odpověděli na otázky
o dravcích, si mohli sami vyzkoušet, jaké to je,
když vám takový dravec přistane na ruce. zšt

Seiferos – dravci ve Slavkově

Co na snídani, k obědu a večeři, co si dát na
svačinky, kolikrát za den jíst… tak to byly nej-
častější okruhy dotazů děvčat z devátého roč-
níku při besedě s výživovou poradkyní paní
Alenou Slezákovou. Beseda se uskutečnila
v rámci ŠVP v hodině tělesné výchovy. Paní
Slezáková opět velice srozumitelným způso-
bem děvčatům vysvětlila důležitost pravidel-

ného stravovacího režimu a skladbu jídelníčku.
Upozornila především na dostatečný denní pří-
sun bílkovinné složky stravy a pitný režim.

Beseda velmi vhodně přispěla svým obsa-
hem k vytváření správných stravovacích ná-
vyků dívek nejen v době jejich dospívání, ale
zmíněné informace by jim mohly být pro-
spěšné i v budoucnu. Hana Charvátová

Beseda s výživovou poradkyní

Pěvecká soutěž ve zpěvu lidových písní „Za-
zpívej, slavíčku“ je určena žákům ze všech
ročníků základních škol a probíhá
každoročně. Letos se konal již de-
větadvacátý ročník.

Okrskové kolo proběhlo v DDM
Slavkov 27. dubna a naši žáci se
v něm umístili takto:

I. kategorie 1.–3. ročník: Tereza
Vyšehradská – 2. místo, Rozálie
Maleňáková – 3. místo.

II. kategorie 4.–5. ročník: Mar-
kéta Moudrá – 1. místo, Ella Car-
roll – 2. místo, Jolana Karkošková – 3. místo.
Čestné uznání obdržely Soňa Kyselová a Anna
Lysáčková.

III. kategorie 6.–9. ročník: Agáta Andrlová –
2. místo, Alžběta Šujanová – 3. místo. Čestné

uznání získali Samuel Vinkler a De-
nisa Zittová.

První tři z každé kategorie postou-
pili do okresního finále konaného
v Bučovicích 11. května. Naši školu
zde reprezentovalo sedm dívek. Ve
velké konkurenci zpěváků celého
okresu Vyškov si vyzpívala Rozálie
Maleňáková z 2. třídy vynikající
třetí místo.

Všem zúčastněným děkujeme za
vzornou reprezentaci naší školy, blahopřejeme
k umístění a přejeme mnoho radosti nejen ze
zpěvu. R. Pflimpflová

Slavíčci z Tyršovky

Krajské kolo soutěže v recitaci
Po úspěchu v okresním kole recitační sou-

těže Dětská scéna 2017 se v pátek 21. dubna
Markéta Moudrá, žákyně 5. třídy, zúčastnila
recitační soutěže na Malé scéně v Brně. Za
velmi pěkný přednes získala pochvalu odborné
poroty. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou
reprezentaci školy. zšt

Ptačí hodina přírodopisu
Ve čtvrtek 27. dubna navštívil naši školu pan

Petr Navrátil, člen Slavkovského ochranář-
ského spolku, který se zajímá o problematiku
ochrany a výzkumu přírody, zejména v okolí
Slavkova u Brna a Jihomoravského kraje.

Pan Navrátil zpestřil výuku přírodopisu
žákům šestých ročníků přednáškou o ptácích
v oblasti krajiny Slavkovska a doplnil ji krás-
nými fotografiemi, které sám pořídil.

Přednáška se všem žákům líbila a byla pro
ně velmi poučná. Snad si uvědomili, že situace
v přírodě je nyní opravdu vážná, protože denně
z povrchu planety nenávratně mizí nejen
spousta ptáků, ale i ostatních živočišných
a rostlinných druhů. sf

Slavkovské memento
V letošním roce pořádal Zámek Slavkov –

Austerlitz již třináctý ročník Slavkovského me-
menta, jehož nedílnou součástí je také literární
soutěž pro žáky základních a středních škol.
Této soutěže se žáci naší školy účastní pravi-
delně již od jejích prvních ročníků, a to vždy
s úspěchem. Ani letošní rok nebyl výjimkou.
Přestože jsme letos do soutěže poslali pouze
tři práce, všechny byly porotou oceněny. Linda
Červinková (8.A) za svou práci „Přetechnizo-
vaná doba“ získala 3. místo v kategorii próza.
Sára Procházková (8.B) byla za svůj „Dopis
z minulosti“ oceněna čestným uznáním stejně
jako Jana Hrabovská (8.A) za „Dědečkovo vy-
právění“.

Všem třem dívkám patří poděkování za re-
prezentaci školy a také za to, že byly ochotny
udělat něco navíc nad rámec svých povinností.
Doufáme, že je chuť psát nepřejde, a přejeme
jim hodně dalších úspěchů, třeba v dalším roč-
níku Slavkovského mementa. pp

Matematický klokan
V pátek 20. března si žáci 2. až 9. ročníku

naší školy mohli vyzkoušet úroveň svého lo-
gického myšlení s vrstevníky z ostatních zá-
kladních škol České republiky v soutěži
Matematický klokan. Nejlepší výkony před-
vedli: kategorie Cvrček: Daniela Mendlová
(III.B) – 69 bodů a Adéla Elznerová (II.A) –
63 bodů, kategorie Klokánek: Hana Obhlída-
lová (IV.A) – 89 bodů a Dominik Šemora
(IV.A) – 80 bodů, kategorie Benjamín: Kate-
řina Klinkovská (VII.B) – 97 bodů a Tereza
Urbanová (VII.A) – 91 bodů, kategorie Kadet:
Tereza Blaháková (VIII.B) – 95 bodů a Jiří
Hrabovský (IX.A) 93 bodů Celkem se soutěže
zúčastnilo 228 žáků. Poděkování patří všem
učitelům, kteří se na kontrole výsledků a zpra-
cování statistik Matematického klokana podí-
leli. zv

Rozálie Maleňáková



• ocelové profily I, IPE, U, UPE,
HEA, HEB

• profily ocelové uzavřené,
 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)

• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé,

slza,  pozinkované
• ocel plochá i čtvercová, úhelníky
• ocel kruhová (tažená, válcovaná)
• betonářská ocel – roxory,

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,

 řezáním pilou

areál Agrozetu
Čs. armády 1081
Slavkov u Brna
milanmajek@volny.cz
tel. 604 272 975

775 697 788

Milan Májek a syn

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Prodejní doba:
po, st       7–17 h.
út, čt, pá 7–15 h.
sobota     8–11 h.JIŽ 14 LET S VÁMI

Marie Zdražilová – 604 994 476
Čelakovského 839, Slavkov u Brna, zdrazilova.m@email.cz

Poradenská kancelář
PRODEJ
• přípravky MUDr. Jonáše

strava – problém dnešní doby
• vitaminy, minerály, výrobky Aloe vera

pro vyčerpaný organismus
• doplňky stravy FINCLUBU

dobré zdraví po celý rok
• konzultace a poradenství
• pyly v ovzduší – pomoc při potížích

Kosmetika 

Možnost vyzkoušení

D E T O X I K A C E  O R G A N I S M U

Zdraví je největší bohatství, které člověk má.

tepelná čerpadla
klimatizace

prodej, montáž, opravy, servis

Zlatá Hora 1543
684 01 Slavkov u Brna

info@cmc-heating.cz
www.cmc-heating.cz

Mobil: 734 622 889
Mobil: 731 152 589

najdete nás

od 1. 5. 2017 na adrese
Husova 61, Slavkov u Brna

(kanceláře RE/MAX Delta)

každou středu  15 - 17 hodin

BEZPLATNÉ
PORADENSTVÍ

V OBLASTI
NEMOVITOSTÍ

100 dalších spokojených

Tomáš Frýdek

tomas.frydek@re-max.cz

T: 607 449 860Delta

V úterý 18. dubna žáci šestých tříd
navštívili Lesní školu Jezírko (odlou-
čené pracoviště Lipky), která se na-
chází v krásném prostředí Soběšic.
Lipka je školské zařízení nabízející
ekologické výukové programy školám.

Šesťáci se v programu „Společen-
stvo průsvitných křídel“ seznámili
s významem blanokřídlého hmyzu pro
člověka, zvláště pro zemědělskou
a lesnickou výrobu. Společně se vy-
pravili do světa včel a mravenců
a snad pochopili nutnost jejich
ochrany. Pronikli do tajemství jejich
dokonalé organizace a dělby práce,
ochutnali včelí produkty a prolezli si

model mraveniště. Na závěr si v lese
zahráli na otrokářské a lesní mravence.

Díky zajímavě připravenému pro-
gramu to byl pro všechny žáky pěkně
strávený den plný nových poznatků,
kdy si nenásilnou a praktickou for-
mou zopakovali učivo přírodopisu. sf

Přírodovědná exkurze

Náplň práce:
• šití zdravotnických pomůcek

Požadujeme:
• manuální zručnost
• pečlivost
• odpovědnost 

Požadujeme:
• manuální zručnost
• pečlivost
• odpovědnost 

Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední světové dodavatele zdravotnických
a hygienických výrobků hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozici

Máte-li zájem o nabízenou pozici, neváhejte a kontaktujte nás na e-mailu:
Marta.Loefflerova@cz.LRMed.com nebo na tel. čísle +420 544 425 632, na mo-
bilu +420 739 529 558, ale také na adrese Lohmann & Rauscher, s. r. o., Bučo-
vická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

• zázemí prosperující mezinárodní  společnosti
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• čisté pracovní prostředí
• dvousměnný provoz 
• nástup možný ihned nebo dohodou
• 3 dny dovolené navíc

ŠVADLENA ZDRAVOTNICKÉ VÝROBY

DĚLNICE VE ZDRAVOTNICKÉ VÝROBĚ
Náplň práce:
• ruční balení zdravotnických

 komponentů do operačních setů
• obsluha balicích strojů

Nabízíme:

• dotované stravování
• firemní akce a benefity
• kooperativní prémie
• příplatky ke mzdě

nad zákonnou výši
• věrnostní odměny



JARNÍ
AKCE

Navštivte naši prodejnu:

Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 7. 6. 2017. Odpovědnost za tiskové 

chyby vyloučena. Společnost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobků, a proto si 

vyhrazuje právo změnit design, specifi kace a vybavení bez předchozího upozornění. 

Husqvarna je registrovaná ochranná známka. 

Copyright © 2017 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

VŠE PRO DOKONALE 
UPRAVENOU ZAHRADU

 ■ Motor Briggs & Stratton, objem válce 125 cm³, 

šířka sekání 47 cm, výška sekání 25–75 mm, objem koše 55 l.

Křovinořez HUSQVARNA 129R
Lehký křovinořez s jednoduchým ovládáním. Díky systému Smart Start 

se velmi lehce startuje. Dodáván s nosným popruhem, poloautomatickou 

strunovou hlavou a travním kotoučem.

 ■ Objem válce 27,5 cm³, výkon 0,8 kW, hmotnost bez příslušenství 5,4 kg.

Řetězová pila 
HUSQVARNA 440
Výkonný motor X-Torq, funkce Smart Start, Air Injection 

a LowVib pro snadné ovládání.

 ■ Výkon 1,8 kW, délka lišty 15“/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,5 kg.

 ■ Plocha: 1500 m² +/– 20 % 

 ■ Sklon: až 40 %

Aku vyžínač HUSQVARNA 115iL
Výkonný, tichý a lehký vyžínač. Vynikající ergonomie a vyváženost.

 ■ Hmotnost bez akumulátoru a příslušenství 3,4 kg, pracovní nástroj 

vyžínací struna.

Rider
HUSQVARNA R112C
Všestranný rider s hydrosta-

tickou převodovkou ovláda-

nou pedálem.

 ■ Motor Briggs & Stratton, 

výkon 6,4 kW při 3000 ot./min, šířka sekání 85 cm, hmotnost 191 kg.

Akční cena: 11 190 Kč
Běžná cena: 11 990 Kč

Akční cena: 7 250 Kč
Běžná cena: 8 050 Kč

Akční cena: 10 190 Kč
Běžná cena: 10 990 Kč

Akční cena: 51 990 Kč
Běžná cena: 55 490 Kč

Akční cena: 7 390 Kč
Běžná cena: 7 890 Kč

Akční cena: 73 290 Kč
Běžná cena: 77 990 Kč

Sekačka
HUSQVARNA LC 247S
Sekačka s vlastním pohonem. 

Ergonomická rukojeť, snadné 

nastavení výšky sečení. Sběr 

a zadní výhoz posečené trávy.

Robotická sekačka
HUSQVARNA 
Automower® 315
Zvládá náročné plochy s užšími 

průchody a mírné svahy. Vhodný 

pro středně velké zahrady s nižším počtem překážek.

JARNÍ
AKCE

Navštivte naši prodejnu:

Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 7. 6. 2017. Odpovědnost za tiskové 

chyby vyloučena. Společnost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobků, a proto si

vyhrazuje právo změnit design, specifi kace a vybavení bez předchozího upozornění. 

Husqvarna je registrovaná ochranná známka.

Copyright © 2017 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

VŠE PRO DOKONALE
UPRAVENOU ZAHRADU

■ Motor Briggs & Stratton, objem válce 125 cm³,objem válce 125 cm³, 

šířka sekání 47 cm, výška sekání 25–75 mm, objem koše 55 l.

Křovinoř
Lehký křovinořez s jednoduchým ovládáním. Díky systému Smart Startř j d d hý ládá í Dík tému Sma

se velmi lehce startuje. Dodáván s nosným popruhem, poloautomatickou 

strunovou hlavou a travním kotoučem.

■ Objem válce 27,5 cm³, výkon 0,8 kW, hmotnost bez příslušenství 5,4 kg.

Řetězová pila
HUSQVARNA 4440
Výkonný motor X-Torq, funkce Smart Start, Air Injection

a LowVib pro snadné ovládání.

■ Výkon 1,8 kW, délka lišty 15“/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,5 kg.

■ Plocha: 1500 m² +/– 20 %

■ Sklon: až 40 %

Aku vyžínač HUSQVARNA 115iLu vyžínač HUSQVARNA 115iL
Výkonný, tichý a lehký vyžínač. Vynikající ergonomie a vyváženost.

■ Hmotnost bez akumulátoru a příslušenství 3,4 kg, pracovní nástroj 

vyžínací struna.

Rider
HUSQVARNA R112CC
Všestranný rider s hydrosta-

tickou převodovkou ovláda-

nou pedálem.

■ Motor Briggs & Stratton,n,

výkon 6,4 kW při 3000 ot./min, šířka sekání 85 cm, hmotnost 191 kg.

Akční cena: 11 190 Kč
Běžná cena: 11 990 Kč

Akční cena: 7 250 Kč
Běžná cena: 8 050 Kč

Akční cena: 10 190 Kč
Běžná cena: 10 990 Kč

Akční cena: 51 990 Kč
Běžná cena: 55 490 Kč

Akční cena: 7 390 Kč
Běžná cena: 7 890 Kč

Akční cena: 73 290 Kč
Běžná cena: 77 990 Kč

Sekačka
HUSQVARNA LC 2477S
Sekačka s vlastním pohonem. 

Ergonomická rukojeť, snadnné

nastavení výšky sečení. Sběěr 

a zadní výhoz posečené tráávy.

Robotická sekačka
HUSQVARNA 
Automower® 315
Zvládá náročné plochy s užššími 

průchody a mírné svahy. Vhodný 

pro středně velké zahrady s nižším počtem překážek.s nižším počtem překážek.

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



VÝSTAVBA BYT  
A RODINNÝCH DOM  
VE SLAVKOV  U BRNA

vyberte si sv j
VYSN NÝ D M

vyberte si sv j
VYSN NÝ BYT

WWW.REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ
T: +420 725 688 312 / E: INFO@REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ

Co bude Vaší pracovní náplní:
• příjem prádla, jeho třídění, skládání a balení
• základní práce na PC
• práce v „čistém prostoru“ (cleanroom), která vyžaduje používání

speciálního oděvu (vybavíme Vás overalem s kuklou a rouškou)

Co očekáváme:
• základní znalost práce na PC
• ochotu pracovat na dvousměnný provoz a to i ve státních svátcích
• logické uvažování
• pracovitost, zručnost a rychlost

Nabízíme:
• stabilní zaměstnání
• atraktivní plat a výkonnostní odměny
• 5 týdnů dovolené, příspěvky na stravování bez doplatku
• firemní i společenské aktivity

Životopis zasílejte na marketa.mlcochova@sndi.cz.
SNDI s. r. o., Československé armády 352, 684 01 Slavkov u Brna.

Do našeho týmu hledáme nového kolegu/kolegyni,
svědomitého a ochotného týmového hráče.

www.rkokno



CITY

Tel.: 515 537 537   http://www.citymail.cz  obchod@vivo.cz

http://www.pribehpostolky.cz

led te s mi p b h po tolky  kter  pr v  te  h zd  a slavkovsk m z mk . ky a  spolehliv
optick  s ti b deme sledovat v p m m p e os   hodi  de  ak se vyl h o  mal  po tolky  ak
b do  vyr stat a poprv  vyl t o  z h zda. deme tak  sb rat data  ze kter ch v m b deme 
p ipravovat asosb r  s mky a do ko ce pr zd i  taky p iprav me ak  p ekvape .

are istr te se a www.pribehpostolky.cz a m te prv  i ormace o v em ov m  co se d e
okolo a ich po tolek.
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Dvůr Rybník 380 (směr CHEMIS), 684 01 Slavkov u Brna
tel.: 739 614 121, e-mail: stavebninyslavkov@seznam.cz
WWW.STAVEBNINYSLAVKOV.CZ • WWW.LKW.CZ

Otevírací doba: Po–Pá 7.00–16.30 • Sobota 7.00–12.00

ZÁKAZNICKÉ SLEVY

PROSTORY V PŘÍZEMÍ
Nabízím k pronájmu
PROSTORY V PŘÍZEMÍ

100 m2 ve Slavkově u Brna
u parkoviště u náměstí

se dvorem 60 m2 a vjezdem.
Vhodné k provozování prodejny, skladu, služby, kanceláře…

Tel. 737 867 922

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
544 220 661, 605 742 853

Uzávěrka pro inzerci
pátek 23. června do 16 h.

Podmínky viz

www.bmtypo.cz

NOVĚ OTEVŘENO!
Hradební 1441 (bývalá prodejna 

zdravé výživy)

• značkové psací soupravy • dárková
balení pochutin • karibské rumy,
vína, originální čokolády a další

ORIGINÁLNÍ DÁRKY

Lipová 57–58, 683 55 Bošovice, tel.: 777 169 005

www.papouscizoo.cz

„Vejdi hoste a uvidíš pracnou pro-
měnu půdy, kdysi močálovité a pusté.
Ve zdraví užívej neškodných rozkoší za-
hrady, kterou navrhl a desetiletou péčí
vybudoval nemalým nákladem Tobě,
sobě i potomstvu Karel II., hrabě
z Lichtenštejna, biskup olomoucký,
1675.“

Překlad latinského nápisu na kolo-
nádě plně vystihuje účel a smysl
Květné zahrady, která byla vybudo-
vána jako „Libosad“ na okraji tehdejší
Kroměříže v barokním stylu, s pří-
snými geometrickými tvary živých
plotů, pěšin a záhonků. 

V nedávné době byla tato významná
památka, zapsaná v roce 1998 do se-
znamu UNESCO, zrekonstruována ná-

kladem přes 300 mil. Kč a upravena do
podoby, jakou měla v době své největší
slávy. Nově zde bylo také zřízeno Ná-
rodní centrum zahradní kultury. Jedna
z pracovnic této instituce seznámila
v sobotu 29. dubna slavkovské zahrád-
káře a jejich příznivce, účastníky zá-
jezdu do Kroměříže, s historií Květné
zahrady a s pracemi a zajímavostmi,
které se při rekonstrukci řešily. 

Po dopolední procházce Květnou za-
hradou se účastníci akce přemístili do
výstavního areálu na jarní celostátní
prodejní výstavu pro zahradníky a za-
hrádkáře Floria Kroměříž, kde si mohli
nejen nakoupit zahrádkářské potřeby,
ale využít příjemného počasí i k občer-
stvení a relaxaci. L. Jedlička

Vejdi hoste a uvidíš…

Zájezd zahrádkářů • Foto: 2x L. Jedlička
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RODINNÁ OZNÁMENÍ

Vzpomínka
Časem se všechno změní, i pláč ustane, v srdci bolest a vzpomínka na Tebe zůstane.

Dne 20. května 2017 uplynulo 10 let, co nás naždy opustil manžel,
tatínek, dědeček a tchán, pan

GUSTAV ŠTŮSEK
S láskou a úctou vzpomíná manželka Jana, syn Miroslav, dcera Jana

a syn Roman s rodinami.
Všem, kteří vzpomenou s námi, upřímně děkujeme.

Vzpomínka
Kdo žije v srdcích těch, které opustil, ten neodešel.

Dne 22. května 2017 jsme vzpomněli 2 roky od úmrtí paní

HANY HEMALOVÉ

S láskou a úctou vzpomíná manžel, syn Martin a Pavel s přítelkyní,
maminka a celá rodina.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 23. června 2017 by oslavil 50. narozeniny pan

Ing. VLASTIMIL TRNKA

23. května 2017 jsme vzpomněli třetí smutné výročí,
kdy nás navždy opustil.

Za tichou vzpomínku děkuje Marcela.

Vzpomínka
Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel, za ruce, které nám tolik pomáhaly.

Děkujeme za to, že jsi byl, za každý den, který jsi s námi žil.
Dne 8. června 2017 by oslavil 70. narozeniny náš milovaný tatínek,

dědeček a kamarád, pan

JOSEF STAVĚL

S láskou a modlitbou vzpomínají dcery Svatava a Nicol s rodinami.

Vzpomínka

Ve vzpomínkách žiješ dále.

Dne 19. června 2017 uplynou 2 roky, kdy nás opustil pan

Mgr. BOHUMIL SLANINA

Vzpomínají manželka, syn Bohdan a syn Radek s rodinou.

Poděkování

Děkujeme všem přátelům, kamarádům a sousedům
za projevenou soustrast a slova útěchy k úmrtí paní 

RUTH MATIOVSKÉ
která zemřela ve věku 86 let 2. května 2017

Dcera Hana a syn Roman s rodinami.

Knižní novinka
slavkovského autora

V pátek 9. června v kulturním domě v Ko-
ryčanech v 17 hodin se uskuteční křest knihy
básní a povídek S duchem doby aneb Životem

vstříc optimismu (nakla-
datelství Epika 2017)
 koryčanského Slavkováka
(1979–2006) Zdeňka
 Horenského s hudebním
doprovodem. Součástí
akce nabídka knihy
a autogramiáda. Knihu lze
koupit za 195 Kč, z.horen-
sky@seznam.cz.

Kostýmované prohlídky 
Život na zámku si plyne svým tempem. Vác-

lav Antonín Kounic vyřizuje státnické záleži-
tosti, komoří kontroluje vše a všechny, dámy
vymýšlí, čím by se zabavily, a služebnictvo se
vesele poflakuje. Poklid naruší příjezd vý-
znamného hosta. Na zámek zamíří i se svým
doprovodem. O koho se jedná a jak si s tím vý-
znamný kancléř se svérázným služebnictvem
poradí, o tom se přijďte přesvědčit sami v so-
botu 3. června v časech 10.30, 11.30, 12.30
a odpoledne ve 14.30 a 15.30 h. Zábavnou for-
mou se dozvíte různé zajímavosti ze života
v 18. století. Rezervace vstupenek na telefon-
ním čísle 544 227 548 nebo on-line na webo-
vých stránkách. Kostýmované prohlídky
zámku pro vás připravuje a na vaši návštěvu se
těší skupina Per Vobis

Chcete-li však ztropit hluk, 
rarachovi bude milé, zatleskáte-li mu čile…
A ozval se potlesk, který neměl konce,

opona šla nahoru a dolů, herci se nestačili uk-
lánět a diváci tleskali a tleskali… Pokud jste
zavítali předposlední dubnový víkend na před-
stavení slavkovských ochotníků Sen noci sva-
tojánské, jistě mi dáte za pravdu, že herci,
zvukaři, osvětlovači, maskérky, kostymérky,
scénografové, režisér a v neposlední řadě ná-

pověda, ze sebe vydali maximum možného.
Sen noci svatojánské nepatří k nejjednodušším
a „usměrnit“, obléci, nalíčit bezmála třicet
herců dá pěknou fušku. Skvělé slavkovské pu-
blikum dokázalo přejít i některé menší zá-
drhely a ocenilo výsledek tříměsíční snahy
nekončícím potleskem. 

Pokud jste na představení nezavítali, nezou-
fejte, repríza se koná ve Slavkově na dvorku
Panského domu a to 1. června. V.S.

Byl to jen Sen? 

Blokové čištění
Technické služby oznamují, že v úterý dne

30. května proběhne blokové čištění komuni-
kací a sečení trávníků ve Svojsíkově parku před
ZUŠ. V této lokalitě bude umístěno dopravní
značení zákaz stání pro motorová vozidla. Ná-
sledně budou tyto komunikace a prostory uza-
vřeny pro pořádání ZUŠ OPEN. pz

Členky Per Vobis • Foto: archiv



23SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ5/2017

RODINNÁ OZNÁMENÍ Opustili nás

Ruth Matiovská (1931) 2. 5.
Jaromír Ondráček (1946) 3. 5.
Miloslav Kachlík (1930) 10. 5.
Stanislav Ryšánek (1937) 14. 5.
Richard Krutina (1962) 14. 5.

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři
v Brněnské ulici 642 od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.
Přijímáme i oznámení o narození dětí. Tato služba je zdarma.

Blahopřání

Dne 21. května 2017 oslavil 80. narozeniny
náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček,

pan 

FRANTIŠEK KOZMON

Mnoho zdraví a spokojenosti přeje celá rodina.

Blahopřání

Dne 10. června 2017 oslaví 95. narozeniny paní 

JAROMÍRA PIKOLOVÁ

Hodně zdraví a štěstí do dalších let
mamince, babičce a prababičce přejí

dcera Mirka s rodinou.

INZERCE

KOUPÍM jakoukoliv Jawu/ČZ v předreno-
vačním stavu. Tel.: 774 599 161.

MONTÁŽ sádrokartonů – 732 236 410.

ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.

HLEDÁM slečnu/paní na hlídání+úklid na dvě
odpoledně v týdnu. 95 Kč/h. 777 294 658.

PRODÁM levně ledničku Zanussi 80 l s mra-
záčkem. Tel. 605 470 459.

KOUPÍM garáž ve Slavkově u Brna napoje-
nou na elektřinu, cenu akceptuji, nabídněte.
Tel.: 775 375 338.

PRODÁM koberec úplně nový zn. Teheran
béžovo-hnědý 160x230 cm. Pův. cena 1150
Kč, prodám za 600 Kč. Tel. 721 953 423.

NABÍZÍME K PRODEJI BYT 3+1, 67 m2

s balkonem ve Slavkově u Brna, Komen-
ského náměstí v těsné blízkosti zámec-
kého parku. Volejte 776 097 097.

KVALIFIKOVANÁ lektorka anglického ja-
zyka přijme nové studenty. 777 294 658.

Babské hody
Ani letos nebudou ve Slavkově u Brna chy-

bět Babské hody. Uskuteční se 24. června a za-
hájeny budou ve 14 hodin před radnicí, kde
starosta města předá zejména vdaným ženám
a dětem v krojích hodové právo. Tak jako
každý rok bude tento akt spojený s průvodem
za doprovodu dechové hudby a následného
tancování na Palackého náměstí. Od 19.30 h.
se pak uskuteční zábava v sále Společenského
centra Bonaparte. K tanci a poslechu bude hrát
Sebranka.

Dětský den 
Srdečně vás zveme na Dětský den, který po-

řádáme v neděli 11. června od 14 do 17 hodin
v areálu chovatelské haly Polní 1423 ve Slav-
kově u Brna. Pro děti je připravena živá expo-
zice zvířat, soutěže, malování na obličej
a občerstvení. Přijďte prožít příjemné nedělní
odpoledne mezi nás. Akce se koná za každého
počasí. va

V měsíci květnu byla hlavním tématem ro-
dina, o které jsme si s dětmi povídaly, zpívaly,
hrály si na ni a zkoušely jsme si různé role.
Děti vařily v kuchyňce, staraly se o panenky,
jezdily auty do práce nebo na nákup a stavěly
z různých konstruktivních stavebnic.

Se třemi pohádkami k nám zavítalo maňá-
skové divadlo Sluníčko. Děti byly nadšené
známými příběhy a ještě více je potěšila mož-
nost nahlédnout do zákulisí, kde si mohly po-
hladit nebo na malou chvilku půjčit Šípkovou
Růženku, pejska, kočičku a další lesní zvířátka
ze shlédnutých pohádek.

Významným svátkem pro naši školku je
oslava dne Matky Terezie, Karolíny Gerhar-
dingerové. Proč je pro nás tak významný? To
se dozvěděly děti na třech stanovištích, která
prozradila něco z jejího života. Karolínka,
podle níž byla pojmenována naše školka,
hodně cestovala se svým tatínkem lodníkem,
stala se učitelkou a jako řádová sestra zaklá-
dala kláštery školských sester pro další dívky,
které se rozhodly sloužit Pánu Bohu a chtěly
učit děti. Společně s námi tento svátek slavily

i řeholní sestřičky, kterým jsme poděkovali
a předali malé kytičky a přání.

Ve všech třídách začaly velké přípravy na
vystoupení ke svátku všech maminek. Děti po-
máhaly s malováním kulis, vyráběly dárečky
a dostaly své role v pohádkách a příbězích.
Když nastal den vystoupení, třídy se zaplnily
maminkami a ostatními členy rodiny. Po po-
hádce a poté, co děti řekly básničku a zapívaly,
jak moc mají maminku rády, šly jim předat dá-
rečky. V tu chvíli se nejedné ženě zaleskly
v očích slzy dojetí. Milé maminky, jste to nej-
cennější, co máme. 

Pohádku o Sněhurce v podání dětí ze třídy
Rybiček můžete zhlédnout na Dnech Slavkova
3. června v 11.30 hodin. Na Noci kostelů
9. června v chrámu Vzkříšení Páně vystoupí
v 18 hodin děti ze třídy Oveček s pohádkou
o Šípkové Růžence.

A ještě jedna pozvánka na měsíc červen.
Zveme naše kamarády z 1. tříd na společnou
oslavu pasování předškoláků 21. června od
16 hodin. Těšíme se na vás.

Za KMŠ Karolínka Kamila Maňásková

Maminko má, k tvému svátku…
Děti v KMŠ Karolínka • Foto: archiv KMŠ

Babské hody • Foto: archiv 
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Archiv starších vydání Slavkovského
zpravodaje i aktuální číslo najdete na

www.veslavkove.cz

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle

v 8.30 a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba pro děti, čtvr-
tek v 7.00, pátek v 18.00, sobota v 7.30 h. 

Svátost smíření každou středu od 19.00 do 20.00. 
1. 6. Mše sv. v penzionu v 8.00.
2. 6. Návštěvy nemocných.
3. 6. Svatodušní setkání obnovy CHO, 17.00 fara (mod-

litba, přednáška, skupinky)
3. 6. Vigilie Svatodušní 19.00 farní kaple Slavkov.
4. 6. Slavnost Seslání Ducha Svatého, sbírka na charitu.
9. 6. Noc kostelů 2017 ve Slavkově, 18.00 mše sv.
10. 6. Druhá svátost smíření pro děti, kostel Slavkov

18.00.
11. 6. První svaté přijímání (Slavkov 8.30, Lutršték 9,45).
13. 6. Mariánská pouť v Žarošicích, 18.30.
18. 6. Slavnost Božího Těla s průvodem ve Slavkově 8.30.
25. 6. Sbírka na bohoslovce a formaci kněží
26. 6. Výlet dětí z náboženství, pondělí 8.00 od fary.
29. 6. Mše sv. v penzionu, čtvrtek 8.00.
29. 6. Návštěvy nemocných (všichni).

Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek, nebo se
 domluvte na tel. 604 280 160 nebo 544 221 587,
slavkov@dieceze.cz, www.farnostslavkov.cz.

Na této akci, která vznikla v naší zemi v roce
2009, spolupracují duchovní tří církví se svými
farníky – farář římskokatolické farnosti Milan
Vavro, farářka Husova sboru Iveta Hušková
a evangelická farářka Jarmila Řezníčková.

Letošní ročník přiblíží u katolíků interiér
kostela a jeho zázemí, u evangelíků 500. výročí
reformace a Martina Luthera a u husitů práci
křesťanského Rádia 7. Otevřeny budou pro-
story chrámu Vzkříšení Páně s oratořemi,
kůrem a sákristií, kostel sv. Jana Křtitele na
Špitálce, Modlitebna Českobratrské církve
evangelické na Fügnerově ulici a Husův sbor
Československé církve husitské na Jiráskově
ulici. Křesťanství vám přiblíží programy ve

Noc kostelů ve Slavkově počtvrté
formě přednášek, prezentací, výstav a hudeb-
ních vystoupení v podání varhanního koncertu
a pěveckých sborů. Nebudou chybět ani akti-
vity pro děti, které jsou připravené hned od za-
čátku večera. 

Objekty budete moci navštěvovat v libovol-
ném pořadí, program je sestaven v intervalech
a částečně se opakuje. K prohlídkové trase
budou vytištěny letáčky s časovým progra-
mem. V pátek 9. června 2017 večer jste znovu
pozváni navštívit naše kostely a modlitebny
netradičním způsobem. Vstup je zdarma. Pro-
gram Noci kostelů je k dispozici na interneto-
vých stránkách www.farnostslavkov.cz.

Za přípravný tým P. Milan Vavro, děkan

Noc kostelů 2017
Koncert Collegium musicale bonum

V pátek 9. června 2017 v 19–20 hod. v kapli
Jana Křtitele „na Špitálce“ se v rámci Noci
kostelů uskuteční koncert duchovní hudby vo-
kálně-instrumentálního souboru Collegium
musicale bonum. Návštěvníci koncertu uslyší
skladby: Jesus bleibet meine Freude (BWV
147) Johanna Sebastiana Bacha, Adagio ma
non molto (Six duets, F. 54-59) Wilhelma Fri-
edmanna Bacha, Alles, was ihr tut mit Worten
oder mit Werken (BuxWV 4) Dietricha Buxte-
hudeho, Cantate Domino Hanse Leo Hasslera,
Canticorum iubilo (Juda Makabejský, HWV
63) Georga Friedricha Händela, Salve Regina
Karla Blažeje Kopřivy, Ein feste Burg ist unser
Gott Martina Luthera, Sanctus (Missa brevis
in B, KV 275) Wolfganga Amadea Mozarta,
Gigue Jacquese Paisibleho (1656–1721), Tol-
lite Hostias (Op. 12, No. 10) Camille Saint-
Saënse a Cum Sancto Spiritu (Gloria in D, RV
589) Antonia Vivaldiho. 

Skladby doprovodí instrumentalisté Ale-
xandra Bláhová (hoboj), Klára Klinkovská
(flétna), Jan Patera (trubka), Nataša Hrušková
(housle), Ladislav Jedlička (housle), Jitka Kne-
slová (viola) a Olga Frydrychová (continuo). 

Na setkání s nádhernou hudbou a skvělým
publikem se těší společně s hudebníky ansám-
blu Váš Karol Frydrych

Noc kostelů ve Slavkově u Brna
Zveme vás v pátek 9. června na Noc kostelů ve Slavkově u Brna

Farní kostel Vzkříšení Páně (17.40–22.30)
17.40-17.45 Slavnostní vyzvánění všemi zvony 
17.45-18.00 Vystoupení oveček – KMŠ Karolínka
18.00-19.00 Mše svatá nejen pro rodiny s dětmi – slouží otec Milan Vavro,

zpěvem doprovází schola rodičů s dětmi
19.00-20.45 Když sochy a obrazy ožijí – soutěžní trasa pro děti a mládež po kostele
19.00-21.45 Co se děje v sakristii? – zázemí, obleky a předměty pro bohoslužbu
19.00-21.45 Farní muzeum – výstava starých bohoslužebných oděvů, knih a předmětů
19.00-21.45 Všude samé píšťaly – prohlídka varhan s výkladem
21.45-22.15 Noční varhanní koncert – Patrik Buchta
22.15-22.30 Modlitba za město – otec Milan Vavro
celý večer Pamatujete si? – lidé, kostely a akce ve fotografiích
celý večer Slovo povzbuzení – zastavení nad slovem středem kostela

Farní kostel Vzkříšení Páně – fara a pastorační centrum (19.00–22.15)
19.00-22.15 Kavárna na faře – občerstvení pro návštěvníky s promítáním z farního života 

Kostel sv. Jana Křtitele na Špitálce (19.00–21.00)
19.00-20.00 Collegium musicale bonum – koncert duchovní hudby, pěvecký sbor řídí Karol Frydrych
20.00-21.00 Otevřený kostel – prohlídka kostela a restaurovaných mříží

Husův sbor Církve československé husitské (18.00–22.10)
18.00-18.05 Zahájení programu
18.05-19.30 Dětský koutek – poslech pořadů pro nejmladší z produkce Rádia 7
19.30-20.30 Husovy stopy – přednáška Davida Louly v rámci projektu
20.30-21.15 Setkání s pracovníky Rádia 7 – krátký film, představení činnosti, beseda
21.15-22.00 Večer chval – chválíme Boha modlitbou a zpěvem
22.00-22.10 Požehnání – zakončení programu

Modlitebna Českobratrské církve evangelické (18.00–22.30)
18.00-18.15 Úvodní slovo
18.15-19.00 Hudba protestantského baroka – koncert klavír, cello, kytara
19.15-19.50 Martin Luther a světová reformace – prezentace s doprovodným slovem
20.00-20.45 Chorál v české a světové reformaci – vystoupení pěveckého sboru
21.00-21.50 Martin Luther a světová reformace – prezentace s doprovodným slovem
22.00-22.20 Jan Hus a Martin Luther – prezentace s doprovodným slovem
22.20 Pobožnost na dobrou noc
celý večer Výročí reformace v letech 2013–2018 – výstavka

Vstup zdarma

Naše čapí rodinka se nám bohužel tento rok
na svoje hnízdo nevrátila, a proto jsme se roz-
hodli po dohodě s ředitelkou zámku paní Evou
Oubělickou a Michalem Mordou, majitelem
firmy Vivo Connection s.r.o. pro tuto sezonu
umístit kameru na zámek Slavkov u Brna,
který je několik posledních let oblíbeným
hnízdištěm poštolky obecné.

Pracovníci pomocí jeřábu webkameru vy-
nesli nahoru a rychle připevnili k okapu. Poš-
tolky tento ruch trochu rozčílil, ale neodradil.
Samička dál trpělivě sedí na pěti vejcích a už

nic nebránilo tomu, aby přímý přenos začal.
Rádi bychom vás tímto pozvali k jeho sledo-
vání.

Během příštích měsíců vás opět budeme in-
formovat o důležitých okamžicích, připravo-
vat časosběrné snímky a připravíme i několik
speciálních překvapení.

Souběžně byly vytvořeny webové stránky
„Příběh poštolky“ (www.pribehpostolky.cz),
kde můžete poštolky sledovatna facebooku
a twitteru.

Petr Navrátil, Slavkovský ochranářský spolek

Začal přímý přenos z hnízda poštolky

Collegium musicale bonum • Foto: archiv
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Divadelní spolek Slavkov u Brna slaví. Plný
sál Společenského centra, tréma i doufání, že
čtyřměsíční práce na představení Shakespe-
arovy veselohry Sen noci svatojánské dojdou
naplnění. Před 150 lety – roku 1867 –se stej-
nou chutí naši předkové předvedli svému pu-
bliku dvě jednoaktové veselohry. Libušin soud
a Ptáčník.

V sobotu je sál plně obsazen. Zní gong a již
nic nelze napravit. Před diváky se postupně ob-
jevují všichni herci – a diváci chápou jejich
snahu a oceňují práci potlesky na otevřené
scéně. Dlouhotrvající aplaus po skončení in-

scenace nám dává neskutečně krásnou odměnu
za hodiny strávené při jejím realizování.

A je tu neděle… V předních řadách publika
je přítomna představení řada vynikajících
herců, kteří tvořili slavkovské ochotnické di-
vadlo před námi. Paní Bártová, Horáková,
Zvonková, Ryšánková, pánové Honek a Ža-
tecký – to jsou ve slavkovském divadle pojmy.
A někde mezi nimi i náš host z Brna, Karla Ha-
líková – představitelka „Nitušky“. A tamhle
sedí zakladatelka Farního divadla Ludmila No-
sková. A kousek od ní Marta Tesáková a Marie
Šujanová, které s obětavostí vytvořily dopro-

Slavkovští ochotníci oslavili kulaté výročí 
vodnou výstavu o historii slavkovských ochot-
níků. Ti všichni byli tak milí a přišli povzbudit
nás – své následovníky v jejich činnosti. Tak
tedy alespoň skromné poděkování, vážení přá-
telé…

Představení běží a opět potlesky na otevřené
scéně. Představitelé města, kteří jsou též mezi
diváky, mohou být hrdi na „své“ ochotníky.

Komedie končí. Všechen text byl vysloven,
všechny akce vykonány. Herci s dojetím přijí-
mají závěrečný potlesk.

Ano. Slavkovské ochotnické divadlo má své
zdatné pokračovatele… S.O.

Ve středu 11. května se konalo ve slavkov-
ské synagoze poslední rozloučení s paní Ruth
Matiovskou, rozenou Preissovou. Ve svém
věku 86 let byla poslední žijící ze slavkovské
židovské komunity, která přežila s nemnohými
útrapy holocaustu.

Narodila se v roce 1931 ve Slavkově jako je-
diná dcera Grety a Otto Preissových. Otec po-
voláním dentista, byl válečným veteránem
z Velké války.

Počátkem roku 1941 se ze slavkovského ži-
dovského města Austerlitz stalo regionální
ghetto pro soustředění dalších 55 osob
i z okolí. V roce 1942 byla slavkovská komu-
nita deportována do Terezína a část do vyhla-
zovacích táborů na východě.

Celkem ze slavkovského regionálního ghetta
zahynulo na 121 osob, přežilo jen 20 osob

a nezvěstných s neznámým osudem jsou čtyři
osoby. S Ruth přežili holocaust i její rodiče
a spolu se vrátili do Slavkova do svého domu.

Tragické osudy zdejších židovských rodin
zaznamenala kronikářka města paní učitelka
Lubomíra Kropáčková v kronice města Slav-
kova.

Přímluva Kel mole rachamim:
Bože plný milosrdenství sídlícíš vysoko nade

vším, jenž sesíláš na křídlech poklidně utišení
a odpočinutí všem, kteří ve vznešeném místě
mohou sledovat nadoblačně jasné světlo …
Pane světů, přikryj všechny ty jiskry života
svým Křídlem věčnosti, aby jiskra jejich života
zůstala vázána do svazku života. Kéž je jejich
Pán také jejich dědictvím. A do té chvíle, kéž
pokojně odpočívají ve svém hrobovém lůžku…
Amen. Jaromír Seifert

Odešla poslední židovská obyvatelka města

Ruth Matiovská • Foto: B. Maleček

Slavkovští ochotníci • Foto: 5x archiv ochotníků
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Jelikož téma letošního závodu bylo o přežití
v apokalypse, měl si každý tým připravit svůj
„survival kit“ (balíček pro přežití), který byl
také součástí závěrečného hodnocení. Dále po-
kračoval samotný závod a my jsme museli
podle mapy dojít na vyznačená stanoviště.
Všechny úkoly jsme museli zvládnout v časo-
vém limitu čtyř hodin.

Při vyhlášení výsledků na konci závodu nám
počasí moc nepřálo, tím víc skvělá byla umís-
tění našich dvou závodních týmů! Mladší
Švestky (Anička Ošmerová, Ema Ošmerová,
Linda Kutáčková, Draha Křivonožková, Adam
Friedman a Denisa Frýbortová) se umístili(y)
na krásném 6. místě. Tým starších švestek
(Adam Rybecký, Eliška Králíková, Natka Ku-
čerová, Tomáš Šebeček a Adéla Červinková)
byl o něco lepší, získal 2. místo a s ním i postup
do krajského kola závodu, které se uskuteční na
skautské základně Kaprálův mlýn.

Kelis, Dvojka Slavkov

Velká brigáda na klubovně 
Sobotní dopoledne a kousek odpoledne 13.

května slavkovští skauti věnovali úklidu své
klubovny. Byla to další z řady každoročních
jarních brigád, které mají za úkol udělat zá-
kladnu ještě hezčím místem pro setkávání dětí
na jejich družinovkách a oddílovkách. 

V letošním roce jsme se v první řadě věno-
vali zpracování dřeva na topení. Po zimě došlo
také na řádné vydrhnutí podlah a oken ve všech
místnostech, zmizel prach a několik pavučin
z centrální chodby. 

Díky všem rodičům, kamarádům a samo-
zřejmě členům oddílů, kteří přišli s těmito pra-
cemi pomoct. Podařilo se udělat pořádný kus
práce.

Ohlédnutí za dubnovým sběrem šrotu 
Druhá dubnová sobota byla ve Slavkově vě-

nována úklidu. Zatímco spousta obyvatel města
se s igelitovými pytli vrhla na sesbírávání od-
padků z přírody, skauti s podporou městského
úřadu provedli sběr starého železa. 

Ocenili bychom více pomocných rukou, ale
počasí nám naštěstí přálo. Podařilo se tak za
celý den posbírat více než 15 tun kovového od-
padu. Stejně jako každý rok budou utržené pe-
níze věnovány do dětských oddílů na podporu
programu a nákup táborového vybavení. 

Děkujeme všem, kteří přišli pomoct stejně
jako občanům, kteří na sběr železného šrotu
skauty po celý rok mysleli a podpořili nás i pří-
rodu. Milan Šemora, vedoucí střediska

Zájezd na Ivančenu již v červnu! 
V sobotu 10. června se vydáme k památníku

Ivančena v Beskydech. Zveme všechny členy,
jejich rodiče a příznivce skautingu. Dotazy
směřujte na vedoucího akce: Oldřich Bayer
(tel. 739 528 017, olda.bayer@seznam.cz).

Co nás čeká? Nádherná příroda beskydských
hor, výstup na vrchol Lysé hory (pro zdatné zá-
jemce o nádherný rozhled do okolí), pro
všechny pak bude hlavním cílem Ivančena. 

Ivančena (925 m n. m.) je kamenná mohyla
v Beskydech pod vrcholem Lysé hory. Byla po-
stavena na památku pěti skautů, kteří byli po-
praveni za účast v protinacistickém odboji.
V roce 2016 byla dokončena náročná rekon-
strukce celé mohyly. 

Termín zájezdu: sobota 10. 6. 2017 Sraz:
parkoviště „U slunečních hodin“ (ul. Polní) ve
Slavkově u Brna v 6 hod. Návrat: tamtéž v 19-
20 hod. 

Cena zájezdu: 450 Kč/osoba (cena pro
členy Junáka: 400 Kč) Přihlášku i s penězi
odevzdat nejpozději: v pátek 2.6 2017 Zájezd
je omezen kapacitou autobusu 45 lidí. Roz-
hodující je pořadí přihlášení a zaplacení. 

Olda Bayer, vedoucí akce

27. Junácký slunovrat v oboře
V sobotu 22. dubna jsme uspořádali 27. roč-

ník tradičního závodu nejen pro slavkovské
skauty a skautky, letos na téma „Svatý Jiří“.

Svátek sv. Jiřího, patrona skautů, byl v ka-
lendáři 24. dubna. Více než stovka účastníků si
toto skautské téma připomenula plněním úkolů
na jedenácti stanovištích. Dvaadvacet závod-
ních týmu probíhalo trasu a řešilo jednodušší
i složitější úkoly zaměřené na znalosti přírody,
historie skautingu, logické myšlení, znalost do-
pravních značek, topografie a jiných skaut-
ských dovedností i fyzické zdatnosti (lanová
lávka a další „nízká lana“).

Mezi vítězi jednotlivých věkových kategorií
byli soutěžící ze Slavkova (nejmladší Benja-
mínci) i přespolní (Křtiny, Vyškov, Luleč). 

Hynek Charvat

Svojsíkův závod v Brně
V sobotu 13. května 2017 se starší i mladší

členové naší družiny Švestek vydali do přírod-
ního areálu Velká Baba v Brně na základní kolo
Svojsíkova závodu.

V loňském roce obohatil slavkovskou faunu
jeden z našich nejkrásnějších denních motýlů
– pestrokřídlec podražcový. Letos byla jeho
existence potvrzena. Motýla objevil při svých
toulkách po okolí města Václav Setínek.

Pestrokřídlec podražcový je denní motýl
z čeledi otakárkovitých a od roku 1965 je chrá-
něným druhem. Je ohrožený hlavně zánikem
vhodných biotopů a také používáním umělých
hnojiv a pesticidů v místech jeho výskytu.

Motýl je pevně spjatý se svou živnou rostli-
nou, kterou je podražec křovištní. Podle vlast-
ních pozorování tato teplomilná rostlina nebyla
v minulosti ve Slavkově zjištěna. Dnes mů-
žeme podražec najít na malé lokalitě na okraji
Slavkova v poměrně hojném množství. Jak se
sem dostal je zatím záhadou.

Motýl žije 2 až 3 týdny v jediné generací od
konce dubna do konce května a přezimuje ve
stadiu kukly. V naší republice se motýl vysky-
tuje jen na jižní Moravě, přičemž nejbližšími
lokalitami jeho výskytu je v současnosti okolí
Želešic nebo Ivančic. V 21. století byl jeho vý-
skyt zaznamenán už i u Mokré a loni poprvé
ve Slavkově. Motýl má exotický vzhled, křídla
jsou pestrobarevná, základní barva je žlutá
nebo až okrově žlutá s početnými tmavými
kresbami. Na lemu zadních křídel je v průběhu
typické vlnovité kresby ještě řada červených
a modrých skvrnek.

Okolí Slavkova skýtá na relativně malém
prostoru širokou škálu různorodých biotopů –
od mokřadů na jihu přes louky, potoky, aleje,
zahrady, parky, vinice, sady až po zbytky stepí

Ve Slavkově se objevil ohrožený motýl
a lesoparku na severu. Důsledkem toho je
velká biologická rozmanitost různých orga-
nismů z rostlinné i živočišné říše.

Bedřich Maleček

Slunovrat • Foto: archiv Junáka

Svojsíkův závod • Foto: archiv Junáka

Svojsíkův závod • Foto: archiv Junáka

Sběr železného šrotu • Foto: archiv Junáka

Pestrokřídlec podražcový • Foto: O. Beránek
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DIA okénkoZahrádkářské okénko
Naše činnost je pestrá a máme zájem, aby

s námi spolupracovalo co nejvíce diabetiků.
Nabízíme čas na edukaci, poradíme, jak do-
držovat léčebný režim. Je na každém, aby se
začal zdravěji stravovat, pohybovat a prostřed-
nictvím glukometru měl cukrovku pod kontro-
lou. Tím může předejít možným komplikacím
jako zhoršení zraku, neuropatii, srdečním
a mozkovým příhodám. Od 9. do 16. května
se účastnilo 40 našich členů rekondičního po-
bytu v Luhačovicích. V této době se svěcením
pramenů začíná lázeňská sezona a s tím je
spojena řada společenských a kulturních akcí,
na kterých jsme se účastnili. 

Dozvěděli jsme se něco nového o léčbě cu-
krovky, vyměnili si zkušenosti s aplikací in-
zulinu, nutriční terapeutky nás informovali
o diabetické dietě a v průběhu celého pobytu
jsme se přesvědčili o tom, že diabetická strava
může být i chutná. Vyzkoušeli jsme některé
lázeňské procedury, cvičení s plaváním ve vy-
hřívaném bazénu, inhalace, masáže. Díky pří-
znivému počasí jsme absolvovali vycházky
upraveným lázeňským parkem, navštívili jsme
Jezírko lásky a nedalekou Pozlovickou pře-
hradu. Vrátili jsme se s přesvědčením, že když
nám cukrovka poněkud komplikuje náš život,
můžeme zvládnout léčebný režim a mít ji pod
kontrolou také díky nejmodernějším glukome-
trům, které jsme testovali. 

Třetího června se ve SC Bonaparte úča-
stníme mini veletrhu zájmových organizací
a představíme veřejnosti naši činnost za 20 let
působení Svazu diabetiků ČR ve Slavkově.
Dne 6. června pořádáme zájezd do Lednicko-
valtického areálu s návštěvou historických
sálů, ale také bylinkové zahrady a naši náv-
štěvu ukončíme besedou se someliérem v mo-
ravské bance vín. 27. června opět jedeme do
Thermalparku v Dunajské Stredě, kde si uži-
jeme příjemnou rehabilitaci v bazénech s ter-
mální vodou s různými vířivkami. Letošního
roku je areál rozšířen o masáže, pedikúru s ry-
bičkami, sauny, inhalaci. Je zde jídelna s ka-
várnou a řada stánků s místními specialitami
jako langoše, bryndzové halušky, maďarský
guláš. Venkovní areál je krásně upravený
s kvetoucími keři růží, pestrobarevnými let-
ničkami a bylinkami. 

V nejbližší době začíná zrát sladké ovoce
jako jahody, třešně, které obsahují vitaminy,
ale také fruktózu, která zvedá diabetikům
krevní cukr, proto můžeme jíst denně množ-
ství odměřené v 200 g kelímku. Jahody však
obsahují vlákninu a vitaminy, které povzbu-
zují činnost mozku a cévní systém, proto už
nesladit, více vynikne ovocná chuť. Ideální
 potravinou nejen pro diabetiky je tvaroh,
který neobsahuje žádné sacharidy, je téměř
bez tuku a naopak má důležité mléčné bílko-
viny. V kombinaci se zeleninou a ovocem
dodá tělu potřebnou vlákninu a vitaminy.
 Můžete si připravit jahodový pribináček:
z bílku ušlehat sníh, přidat rozmixované ja-
hody a tvaroh,  stéviové sladidlo. Směs dát za-
mrazit. Ke grilování si připravte tvarohovou
majonézu: v misce šleháme žloutek a přika-
páváme olej do zhoustnutí, přidáme pár kapek
citronové šťávy, tvaroh, dochutíme hořčicí,
pepřem, solí.

Na shledanou na některé naší červnové akci.
Marie Miškolczyová

v noci. Naopak berušky jen ve dne a proto se
vzájemně neruší.

Dalšími škůdci na záhonech jsou slimáci. Je-
jich přirozeným predátorem je ježek, který si
na nich rád pochutnává. Aby se uživil potřebuje
velký prostor a tím obstará více zahrad. Potře-
buje jen otvor v plotě, aby se mohl pravidelně
vracet. Pro svůj trvalý pobyt, zimní spánek
a vyvedení mláďat potřebuje úkryt v hromadě
dřeva, kamení se senem a napáječky. Velké
vodní nádrže však musíme zakrýt. Ježek sice
umí plavat, ale není dobrý plavec.

Tím, že jsme se otevřeli světu platíme za to
také nechtěné daně. Tak se k nám dostal slimák
„ panělský“ (portugalský). Je to invazní tvor,
který má jen málo predátorů. Jediným spoleh-
livým likvidátorem, kterému chutná je nelétavá
kachna „ Indický běžec“. Téměř nežerou zele-
nou stravu – vzrostlé rostliny totiž tyto kachny
nezajímají, zato se postarají o slimáčí populaci
a další škůdce např. mandelinku bramborovou.
Párek indických běžců může spokojeně žít i na
zahrádce se zeleninou a bylinkami o rozloze pár
stovek metrů čtverečních. Musíme je však při-
krmovat a zabezpečit před kunou, lasičkou
a nebo liškou.

Nasazením těchto užitečných predátorů
chráníme zahradu před chemickými
látkami a je to levný a ekologický
způsob likvidace škůdců.

Nově k nám byl zavlečen z vý-
chodní Asie zavíječ zimostrázový,
který se velmi rychle rozmnožuje
a usadil se v buxusech. Tyto dovede
zcela obrat o jejich zelené listí. Zde
několikrát ročně použijeme insekticid
Karate, Decis Protech, nebo Agrion
Delta. Daleko horší nebezpečí pro
celou floru je zavlečená extrémně ne-
bezpečná fytokarantenní bakterie Xy-

lella fastidiosa. Ta se k nám dostala ze Španělska
v okrasných rostlinách vítod myrtolistý. Tato ba-
kterie napadá více jak 200 druhů zejména ovoc-
ných a okrasných rostlin a vinnou révu. Největší
problém je, že na ni neexistuje žádný lék, žádný
postřik jak nás upozornil ÚKZUZ.

I přes tyto horší zprávy přeji bohatou úrodu
a radost ze zahrady  Vladimír Luža

Rady do zahrady – červen
Pranostika. Červen-li více suchý než mokrý

panuje, dobrým vínem naše sudy naplňuje.
V mrazivé noci 21. dubna klesla teplota na –

3 °C a již kvetoucí ovocné stromy zmrzly
v květu. Další mrazivá noc nastala při úplňku
měsíce 10. května. Teplota kolísala mezi –1 až
–3 °C. Na takový mráz jsou citlivé vyvíjející se
plůdky ovoce. Právě tyto dvě mrazivé noci sta-
čily k tomu, aby se pranostika o naplněných su-
dech nevyplnila.

I když ovoce bude málo, škůdců však niko-
liv, hlavně mšic a slimáků. Chemický boj
s nimi bývá nekonečný a mnohdy škodí užiteč-
nému hmyzu. Zkusme se vypořádat se škůdci
šetrnějším způsobem pomocí predátorů jako
jsou slunéčka, zlatoočky a škvoři, kteří likvi-
dují mšice. Ježci a kachny „Indický běžec“ li-
kvidují slimáky.

Pro slunéčka, přesněji řečeno pro jejich larvy
jsou mšice oblíbenou potravou. Dalším výkon-
ným jedlíkem mšic jsou zlatoočky. A opět jsou
to jejich larvy, které naše rostliny dovedou od
mšic ochránit. Nebraňme se výskytu škvorů na
našich zahradách, jsou to další pomocníci,
i když jim předchází pověst hmyzu, který zalézá
do uší a dělá v nich paseku. Není to pravda!

Jak je přilákat a vytvořit jim trvalé
podmínky?

Na sterilních zahradách, kde je jen
přesně střižený trávník, tam se jim
líbit určitě nebude, tam budou pouze
klíšťata. Tito užiteční predátoři po-
třebují úkryt, aby měly možnost se
ukrýt před nepřízní počasí a kde se
dá přezimovat. Posloužit jim může
obyčejná hromádka sena, dřeva nebo
kamení. Pokud nechceme mít v za-
hradě nepořádek, můžeme jim po-
moci speciálními domečky pro
berušky se senem a chráněný před deštěm a vě-
trem. Zlatoočky rády zalézají do úzkých pro-
storů (škvír). Jejich domeček by měl být
vyplněn plátky kůry. Může být natřen na čer-
veno, protože tuto barvu mají rády. Domeček
pro škvory připomíná obrácený květináč. Dů-
ležité je, aby do něj nešlo světlo. Škvoři a zla-
toočky vylézají do korun stromů a na rostliny

Přehled jarních mrazových dní v poslední
dekádě ve Slavkově ukazuje na veliký časový
rozptyl aktuálních jarních mrazů (pokrývá ob-
dobí celého měsíce v různých letech) pro pří-
sady a ovocné stromy. Podle tohoto přehledu
si zahrádkář již může plánovat posečkání s vý-
sadbou plodin.

Přehled posledních jarních mrazových dní
v letech 2006–2016 ve Slavkově

Zaznamenáno v Tyršově ulici (212 m n. m.). js

Jarní mrazové dny v minulosti

2016 – 6. V.
2015 – 19. IV.
2014 – 6. V.
2013 – 8. IV

2012 – 18. V.
2011 – 6. V.
2010 – 3. IV
2009 – 25. III

2008 – 24. IV
2007 – 2. V.
2006 – 7. IV.

Do bohatého programu na zámku, v parku
a v celém městě ve Dnech Slavkova se i letos
zapojí zimní plavci oddílu Fides Brno. Po loň-
ském úspěšném měření časů pro veřejnost se
akce bude opakovat. Na koupališti budou v so-
botu 3. června od 10 do 15 hodin připraveni
časoměřiči a na zvolené trati od 50 m do 1000
metrů změří časy zájemcům.

Stejně jako v loňském roce plánujeme opa-

kování akce na závěr sezony, na neděli 27.
srpna. Pozvánku a podrobnosti najdete také na
webu koupaliště.

V sobotu nás najdete i ve stánku na minive-
letrhu zájmových organizací. Budou připraveny
materiály o otužování, odpovíme na dotazy
o zimním plavání, seznámíme vás s úspěchy
oddílu i jeho slavkovských členů. Přijďte si za-
plavat, těšíme se na vás. V. Fialová

Přijďte si zaplavat

Hmyzí domek • Foto: archiv
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Ve dnech 6.–10. února probíhal na naší škole
multikulturní projekt Edison, který poskytuje
mládeži a dětem v ČR prostor a motivaci k pře-
mýšlení o jejich budoucích možnostech, založe-
ných na poznání lidí z různých kultur a jejich
chování, případně vytváří zázemí pro takovéto
prostředí. Naši žáci byli z realizace projektu
nadšení, opakoval se tak úspěch projektu z pro-
since roku 2013. Více informací o projektu ZDE
(odkaz na ukončené projekty – Edison ze strá-
nek školy). Letos nás navštívily čtyři stážistky
z Číny, Indonésie, Portugalska a Ghany a jeden
stážista z Turecka. Mimo návštěv stážistů v ho-
dinách teorie se věnovaly slečny z Indonésie
a Portugalska našim žákům také v kuchyni při
výuce vaření a nadchly je svými tradičními re-
cepty. Student z Turecka zase naše žáky pobavil
jejich národním tancem a turnajem v basketbalu.
Po skončení projektu jsme naše žáky oslovili
s dotazníkem, ve kterém měli uvést, co se jim na
projektu líbilo a nelíbilo. Jsme rádi, že spora-
dické negativní reakce žáků byly pro projekt
vlastně také pozitivní:

„Vadilo mi, že jsme v naší třídě nemohli mít v hodi-
nách všech pět stážistů, ale jenom tři, protože u nás byli
jenom týden.“

„Chvilkami jsem jim nerozuměla, takže mě to vypro-
vokovalo k tomu, se učit víc angličtinu.“

„Byli u nás hrozně krátkou dobu, chtěl bych, aby
tady byli dýl a měli víc hodin.“

Převažovaly ale jednoznačně pozitivní reakce:
„Dozvěděl jsem se něco nového a při poslouchání

procestoval myšlenkami svět.“
„Líbilo se mi, že šlo o jinou formu výuky, byli mladí

a měli k nám blízko, líbil se mi jejich přátelský přístup.“
„Líbilo se mi, že jsem se dozvěděla mnoho nového

o kultuře, tradicích a lidech v různých zemích.“
„Líbilo se mi, že mluvili celou dobu anglicky, když

mluvili rychle a nebylo jim rozumět, tak něco zopakovali
nebo řekli jinými slovy. Také se mi líbilo, že zkoušeli mlu-
vit česky, byla to legrace.“

„Edisoni uměli komunikovat, byli zábavní a měli
pěkné prezentace.“

„Zajímavá byla přednáška například Afričanky, je to
úplně odlišná kultura, vykládala nám třeba, jak u nich
probíhá pohřeb. Bylo velmi zajímavé.“

„Mluvili velice srozumitelně a bylo přínosem slyšet
angličtinu od někoho z ciziny.“

„Dozvěděli jsme se mnoho informací o jejích zemích
a poznali jsme, jak žijí. Indonésanka mě velice inspirovala
a přiměla k tomu, abych její zemi opravdu navštívila.“

„Líbilo se mi, že jsme vařili jídlo, které je pro ně tra-
diční.“

Projekt Edison opět vyvolal nadšení u žáků ISŠ Slavkov u Brna
„Naučila jsem se nový recept, který je v Portugalsku

oblíbený a určitě ho doma vyzkouším uvařit sama.“
„Ptali se nás i na naše tradice a tradiční jídla, líbilo

se mi, že se zajímali i o Českou republiku a jednotlivé
regiony.“

„Tento projekt nám pomohl rozšířit si znalosti do
zeměpisu cestovního ruchu k maturitě i naše znalosti
angličtiny a slovní zásoby.“

„Strávili jsme s Edisony i volný čas – vzali jsme je
do našeho města – do Vyškova a líbilo se nám s nimi
komunikovat.“

„Super bylo, že nás naučili i několik slov v jejich ja-
zyce, chtěl bych, aby se to opakovalo znovu.“

„Zpestřili nám výuku i různými hrami a Číňanka
nám ukázala, jak se píší naše jména čínským písmem.

„Dozvěděli jsme se hodně o zemích, do kterých se
třeba nikdy nemusíme dostat.“ 

„Chtěla bych jim tímto způsobem poděkovat, že při-
jeli na naši školu.“

Projekt Edison se ve škole setkal s celkovým
úspěchem. Stážisté se u nás cítili dobře, byli
milí, vstřícní a jejich působení bylo příjemným
zpestřením výuky. Žáci i učitelé budou rádi,
když bude projekt realizován i v následujících
letech a budeme moci poznat opět nové předsta-
vitele jiných zemí a jejich kulturu.

M. Burgetová, ISŠ

Slavnostní tabule
Zveme Vás na výstavu slavnostních tabulí

žáků 3. ročníku oboru kuchař-číšník ISŠ Slav-
kov u Brna, která se koná v pátek 2. června od
10 do 14 h. v tělocvičně ISŠ Slavkov u Brna.

Sommeliérský kurz
Ve dnech 6.–7. března se na naší škole konal

sommeliérský kurz pod vedením lektora Jiřího
Supa. První den se týkal teorie - historie vína
a vinných sklepů, výroby vína. Ten den jsme
si mohli zasoutěžit i o vinařský nůž a v soutěži
šlo o to, kdo pozná nejvíce vůní vína v lahvič-
kách. Druhý den jsme porovnávali a degusto-
vali vzorky vína například se sýry, čokoládou,
sušeným ovocem, apod. Poté nám pan lektor
ukázal sabráž, což je otevírání sektu šavlí. Slo-
žili jsme praktickou zkoušku ze servisu bílého
vína, test z teorie a získali certifikát o absolvo-
vání tohoto kurzu.

Marie Šlancarová a Michaela Langová, 1. AHT

Ve dnech 16. a 17. března se uskutečnila sou-
těž Gastro Kroměříž, kde probíhaly soutěže
v oboru kuchař – senior, cukrář – junior, cukrář
– senior, barista a sommeliér. My jsme se vydali
poprvé na soutěž sommeliérů. Hned ráno po
příjezdu si naše žákyně Kristýna vylosovala po-
řadí 2, což pro nás znamenalo, že bude soutěžit
hned v úvodu soutěže. Ještě před samotnou sou-
těží musela napsat test, který se týkal znalostí
o víně, které získala na sommeliérském kurzu,
který se uskutečnil nedávno na naší škole. 

Samotná soutěž probíhala tak, že si nejprve

vylosovala víno, které musela správně naserví-
rovat, na výběr byla mladá vína z Valtic – čer-
vené, růžové a bílé víno. Každé víno má svá
pravidla servisu a také soutěžící musí zvolit
správný inventář. Naše Kristýnka měla šťastnou
ruku a zvolila servis bílého vína, který je jed-
nodušší. Poté dokázala naservírovat víno komi-
sařům a vést s nimi krátký rozhovor právě
o tomto víně. Následně jsme se posadili do
první řady a pozorovali naše soupeře a učili se
od nich, co ještě musíme zdokonalit 
a připravit na další soutěže. L. Svobodová, ISŠ

Gastro Kroměříž 2017

Žákyně A. Vyhnánková se umístila na 3.
místě v kuchařské soutěži Gastroflek. Úkolem
bylo navrhnout originální slané nebo sladké ob-
čerstvení vhodné pro coffee break s moravským
flair (v moravském duchu). Cenou pro první tři
finalisty je luxusní placená stáž v hotelu Holi-
day Inn Brno, na libovolné pozici s ubytováním,
fitness, saunou a stravováním. Hodnotící porotě
se líbil Anetin výrobek KLOBZEK (KLOBá-
ska, ZElí a Kynuté těsto).

Jedná se o malý slaný muffin, který je vyro-
ben z kynutého těsta. Těsto se rozválí a plní po-
dušenou směsí z cibule, klobásky a kysaným
zelím. Takto naplněné těsto se smotá do tvaru
rolády a krájí se na pěticentimetrové kousky,
které pečeme v košíčku na muffiny. Zdobíme
čerstvou paprikou a petrželovou natí. Zbývá už
jen popřát, ať se Anetě na stáži líbí a odnese si
co nejvíce vědomostí a hezkých vzpomínek.

M. Svobodová, ISŠ

My už máme gastroflek!

Od 20. do 24. března se konal 1. ročník
školní soutěže Nejlepší odborník hotelnictví
a cestovního ruchu pro žáky oboru hotelnictví.
Soutěž probíhala ve čtyřech kategoriích pro
všechny ročníky, zahrnovala teoretický test
z odborných předmětů a praktické úkoly. Zví-
tězili žáci: 1 ročník – V. Hlavinka, za 2. ročník
V. Červinka, za 3. ročník A. Fialová a za 4. roč-
ník S. Nováčková. Výsledky potvrdily vysokou
kvalitu výuky a schopnost žáků uplatnit po-
znatky v praxi. 

Vítězové 2. a 3. kategorie budou naši školu

reprezentovat na VIII. ročníku soutěže s mezi-
národní účastí Vítejte u nás, která bude probí-
hat ve dnech 14. a 15. června v Českých
Budějovicích. Cílem soutěže je podpora a pro-
pagace regionálního cestovního ruchu a kul-
turního dědictví, porovnání odborných,
komunikačních a prezenčních dovedností žáků
středních škol zaměřených na cestovní ruch,
hotelnictví a gastronomii. V soutěži budeme
našim žákům držet palce a věřit ve výborné
umístění v mezinárodní konkurenci.

M. Šindler, ISŠ

Nejlepší odborník hotelnictví a cestovního ruchu

Amundsen Cup 2017
I letos se žáci naší školy zúčastnili barman-

ské soutěže, která se konala 22. března v Blan-
sku. Soutěžící měli za úkol vymyslet svůj
vlastní alkoholický drink, který museli připra-
vit v pěti porcích v časovém limitu 6 minut.  

Naši žáci odjížděli na soutěž s úsměvem
a odhodláním postavit se před dav lidí a ukázat
jim tu pravou show. A proto i letos jsme si od-
vezli pěkné umístění, neboť O. Kudlička obsa-
dil 5. místo v hlavní soutěži a získal 1. cenu za
nejlepší práci a techniku a H. Loužecká, která
byla na soutěži poprvé, obsadila 3. místo za ja-
kost od garantů soutěže Stock Plzeň.

Našim žákům gratulujeme a tímto vyzý-
váme i další zájemce z naší školy, aby se nebáli
a zapojili se také do týmu barmanů.

A. Procházková, ISŠ
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Motoklub Austerlitz informuje
Motocyklová sezona nabrala plné obrátky,

vážení. Dubnová vyjížďka cestovní sekce mo-
toklubu „Za ztracenými mosty“ se vydařila.
Prohlédli jsme si brněnský okruh, zajímavé do-
pravní a vodohospodářské stavby. Slunečné po-
časí a čisté silnice nás dovedly až nad hladinu
Vírské přehrady. Brzdily nás objížďky v okrese
Žďáru nad Sázavou. Výtečná kuchyně penzionu
U Pasáčka v Novém Městě dala zapomenout na
tyto strasti všem čtrnácti účastníkům. 

Třetí vyjížďka, téměř stokilometrový terénní
okruh, prověřila jezdeckou zručnost i průchod-
nost strojů o prvním květnovém víkendu.
Nikdo boj s terénem nevzdal a nikdo se nezra-
nil. V cíli hrál jezdcům ve tvářích šťastný
úsměv ukrytý pod nánosem bláta. 

Uplynulou sobotu se cestovatelé klubu vrátili
z druhé letošní zahraniční jízdy. Klikaté rakou-
ské silnice je nasměrovaly až k břehu Dunaje.
Cesta byla atraktivní hlavně jezdecky. Cílem
bylo i poznání fortifikačních staveb, opevnění
a motoristické historie kraje Waldviertel. 

Na neděli 28. května je připraven tradiční
rychlostní závod silničních motocyklů v se-
rpentinách. Zveme motocyklové fandy, přijďte
podpořit naše závodníky. Ostré souboje rych-
lých strojů začínají před jedenáctou hodinou.
Buďte opatrní při vstupu do jízdní dráhy. Náv-
štěvníky zveme i k prohlídce depa závodních
strojů, bude určitě zajímavá. Na pochopení sa-
dařů, zahrádkářů i rekreantů v oblasti sadů
spoléháme jako každým rokem.

V sobotu 3. června představíme naši klubo-
vou činnost během prezentace zájmových or-
ganizací mikroregionu Slavkova. Navštivte náš
stánek v prostorách velkého sálu kulturního
střediska. O našich plánech a aktivitách se po-
drobně dozvíte z první ruky. A pokud se
k našim akcím připojíte, budeme rádi. 

Ve stejný den se naši cestovatelé vydávají po
stopách Velké Moravy a 16. května odjíždíme
na třídenní výpravu. Budeme obdivovat ze-
jména železnice a výrobu hudebních nástrojů
v Krušných horách a v německém Sasku. Pro
letní část sezony je nabitý program už připraven
v předstihu. Podrobnosti najdete na stránkách
mkausterlitz.cz, fechtl.cz, nebo slavkov.cz. Tak
vítejte na společném setkání při některé z klu-
bových akcí.

Za Motoklub Austerlitz Vlastik Jelínek

Často se stává, že v naší krajině, kde pře -
vládají obdělávaná pole v otevřené krajině,
 uvidíme plachtícího dravce, který zdálky připo-
míná káně. Káně však krouživým plachtěním
pozoruje krajinu, kdežto tento dravec upozor-
ňuje houpavým, potácivým způsobem letu. Je
to jeden ze tří druhů našich dravců, motáků.
Pokud jsou poblíž porosty rákosí nebo vodní

plocha, jde o motáka pochopa, který je u nás
nejčastější. Je známý i pod názvem pochop rá-
kosní, dá se říci, že v našem blízkém okolí i pra-
videlně hnízdí. Další dva druhy, moták pilich
a moták lužní se vyskytují i v našem okolí vzác-
něji. Jejich let by se dal popsat podobně: „občas
se nízko nad zemí motají, takže je vidět vrch,
hned spodek těla, provádí i různé náhlé obraty.“
Jsou to ptáci stěhovaví, avšak motáky pilichy
lze u nás pozorovat i v zimě. Jsou to vesměs zi-
mující ze severovýchodu Evropy. Byli pozoro-
váni i v našem blízkém okolí při pravidelném
sledování zimujících ptáků v povodí Litavy. Lze
se u nás setkat i s třetím druhem motákem lu-
žním. Samci těchto dvou druhů, na rozdíl od
běžného pochopa mají modrošedé zabarvení,
moták lužní je méně známý, začal v ČR hnízdit
až v druhé polovině minulého století. Odlišení,
zbarvení samic všech tří druhů je složité, jejich
zbarvení je podobné. Proto u těchto dvou druhů
odhad početnosti u nás bývá nepřesný. Vo -
dítkem je i skutečnost, že moták lužní hnízdí
prakticky výhradně jen v obilí. Vzhledem ke

Motáci – méně známí draví ptáci
skutečnosti, že motáci u nás začínají hnízdit
zpravidla až na přelomu května a června, nestih-
nou mláďata vylétnout před sklizní a často končí
zničena žacími stroji. Všechny druhy vyžadují
u nás úplnou ochranu, jsou zařazeny do červené
knihy ohrožených druhů. 

Je zajímavé, že všechny druhy motáků byly
u nás v minulém století vzácnými dravci, byly
silně pronásledovány hlavně odstřelem jako
škodlivý druh, který loví drobnou polní zvěř.
Byli loveni na výrovkách, dokonce i do želez.
Ve skutečnosti rozborem potravy bylo zjištěno,
že hlavní část jejich potravy tvoří drobní hlo-
davci. Od devadesátých let minulého století se
však jejich stavy nápadně zvyšují. Je zajíma-
vostí, že samec pochopů ulovenou potravu
předává samičce v letu, nebo ji pouští z pařátů
do hnízda nebo blízkého okolí. Jestliže samička
uhyne, samec stále kořist přináší, ale mladé ne-
krmí, ti uhynou. Naši pochopi jsou přísně taž -
nými ptáky, u nás značkovaní ptáci byli
zastiženi hlavně ve Středomoří, ale i ve střední
Africe.  Milan Hrabovský

V prvním čísle Motookénka jsem sliboval,
že budu psát o historii slavkovského okruhu.
Zatím shromažďuji informace a fotografie. Dě-
kuji za pochopení. Momentálně bych vás chtěl
informovat o dění na přírodních okruzích.

Prvním závodem byla ve dnech 20. a 21. 4.
odstartována sezona na podniku Jarní cena
Brna. Počasí bylo o víkendu velmi chladné, že
by se dala prezentovat jako Zimní cena Brna.
Ve třídě 600 ccm startoval Slavkovák Lukáš
Poláček, který zajížděl velmi překvapivé časy.
Je zkušeným jezdce, ale mezi jezdci RoadRa-
cingu byl, jak řekl, nováčkem. V odpoledním
závodě si dojel pro krásné třetí místo.

Dalším závodem byl očekávaný 15. ročník
Slováckého okruhu o víkendu 6. a 7. května.
Celkem startovalo 11 tříd od veteránů až po
novější motorky. Je krásný okruh o délce
4200 m a šířce 7 až 9 metrů. I když je květen,
tak počasí až na sníh kopírovalo první závod.
V nedělním závodě jsem se zaměřil na třídu
125 GP, kde startoval Petr Adamec na českém
stroji FGR. Na této motorce jezdil i Kája
Májek (blíže ho připomenu v historii). Zajel
čas 1,49,8. Startoval z druhého místa, ale prav-
děpodobně byl přemotivovám a v závodě
spadl. Mechanik Láďa byl smutný(doprovázel
Káju), ale po této špatné zprávě jen konstato-

Motookénko
val: „Hlavně, že je kluk celej a na motorce
bude trochu víc práce“.

Nakonec smutná zpráva. Dne 1. 5. 2017 nás
navždy opustil ve věku 91 let pan Václav Parus.
Byl to pan závodník a mistr řidítek, který ně-
kolikrát jel i ve Slavkově. Odvezl si i pár pódi-
ových umístění. Je po něm pojmenován i
Závěrečný závod sezony na Kolštejnském
okruhu. Ještě v 85 letech zde startoval na mo-
tocyklu Eso a mezi poslední jezdce rozhodně
nepatřil. Každoročně jsem ho navštěvoval a po-
vídali jsme o Slavkově, na který si velmi živě
vzpomněl a chtěl opět tento okruh zažít. Jeho
sen se už nesplní… Čest jeho památce. J.M.

Motovýlet • Foto: 2x V. Jelínek

Moták pochop Moták pilich
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Toto číslo vyšlo 27. května 2017

Datum                                         hod.       akce/místo konání pořadatel

9. 5.–7. 6.                    Slavkovské restaurování – konírny zámku ZS-A 
1.–4. 6.                        Dny Slavkova (viz program na straně 2) město Slavkov u Brna
2. 6.      15.00–18.00   Dětský den ZS-A 
3. 6.      10.30–15.30   Kostýmované prohlídky na zámku                                                                                    Per Vobis 
3. 6.      10.00–12.00   Z pohádky do pohádky – zámecký park Junák, DDM 
4. 6.                 17.00   Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles ZS-A 
6. 6.                 19.30   Concentus Moraviae: Officium Divinum – kostel Vzkříšení Páně 
9. 6.                             Noc kostelů – kostel Vzkříšení Páně, kaple sv. Jana Křtitele, Husův dům, modlitebna Čb. církve evangelické církve 

10. 6.      11.00–01.00   TOPFEST – koncert v zámeckém parku ZS-A 
11. 6.      14.00–17.00   Dětský den – hala chovatelů na Polní ČSCH 
11. 6.      16.00–18.00   Pohádková prohlídka: Škola čar a kouzel ZS-A 
13. 6.                 17.00   Přednáška k výstavě Ve víru Velké války ZS-A 
17. 6.      9.30 a 13.00   Mimořádné prohlídky depozitářů ZS-A 
24. 6.            od 14.00   Babské hody – od 19.30 taneční zábava v SC Bonaparte stárky 
28. 6.                 19.30   Concentus Moraviae: Solamente Naturali 
30. 6.                 20.00   Karibská noc – nádvoří zámku 
Výstavy                               
23. 3.–20. 7.                  Ve víru Velké války dle OD zámku 
23. 3.–10. 12.                Historická rádia (prodejní výstava) dle OD zámku 
25. 5.–3. 9.                    Edita Šujanová, více-mistryně světa dle OD zámku 
25. 5.–22. 7.                  Zámecké princezny vernisáž: 8. 6. v 16.00 dle OD zámku 

3. 6.–30. 6.                  Lidé na cestě vernisáž: 3. 6. v 16.00, IC Slavkov u Brna dle OD infocentra 

KALENDÁŘ AKCÍ – ČERVEN 2017

Komunitní centrum Korálky
www.komunitnicentrumkoralky.cz

FB: komunitní centrum Korálky
Dagmar Živníčková, Hedvika Nováková

Na stadionu AC Moravská Slavia Brno se
v sobotu 22. dubna za netradičně chladného
počasí uskutečnily atletické závody pro mládež
do 15 let, kterých se zúčastnilo celkem 348 zá-
vodníků z 35 oddílů z celé republiky.

Náš oddíl reprezentovalo 18 atletů (Štěpán
Kudla, Petr Minks, Filip Hrňa, Vít Kudla, Filip
Nečas, Viktorie Svobodová, Jan Andrýsek,
Adéla Červinková, Marek Hrubý, Nela Navrá-
tilová, Kateřina Klinkovská, Sarah Vinklerová,
Tereza Stehlíková, Patricie Pavlíková, Pavel
Peksa, Samuel Vinkler, Veronika Andrýsková
a Ondřej Budík), z nichž mnozí zanechali ve
výsledkové listině závodu velmi výraznou
stopu.

Celkem desetkrát se jim podařilo obsadit
místa na stupních vítězů:

Marek Hrubý – skok vysoký: 1. místo … 1,50 m (ml.
žáci)

Marek Hrubý – vrh koulí 3 kg … 1. místo … 8,92 m
(ml. žáci)

Pavel Peksa – 300 m: 3. místo … 44,76 s. (ml. žáci)
Pavel Peksa – skok vysoký: 3. místo … 1,40 m (ml. žáci)
Pavel Peksa – skok daleký: 3. místo … 4,53 m (ml. žáci)
Patricie Pavlíková – 60 m př.: 1. místo ... 10,79 s. (ml.

žákyně)
Patricie Pavlíková – skok daleký: 3. místo ... 4,55 m (ml.

žákyně)
Samuel Vinkler – vrh koulí 3 kg: 2. místo … 8,21 m (ml.

žáci)
Sarah Vinklerová – vrh koulí 2 kg: 2. místo … 9.38 m

(ml. žákyně)
Ondřej Budík – 300 m: 3. místo … 42,23 s. (st. žáci).

Trenéři

Morenda Kooperativa mítink 2017

Po nepovedeném vstupu do jarní části sezony
2016/2017 se konečně začalo slavkovským fot-
balistům dařit. Po pěti nepříjemných porážkách
začali naši borci sbírat body na domácím hřišti,
kdy se jim podařilo zvítězit s Babicemi nad Svi-
tavou 3:0 a Slovanem Brno 2:1. Kaňka na zlep-
šující se formě našich fotbalistů je těsná prohra
v Podolí 1:0.

Úvod jara byl opravdu bodově nepovedený,
ale nutno podotknout, že během úvodních pěti
kol narazili naši fotbalisté na první Start Brno,
druhé Pačlavice a třetí Rájec-Jestřebí. 

Ve zbylých kolech jarní části 1.B třídy sk. A
by soupeři SK Slavkov měli být o poznání hra-
telnější a dá se počítat s dalším bodovým ziskem
a posunem tabulkou směrem nahoru. Nejbližší
zápas je na programu tuto sobotu 20. 5. v 16.30
h. na hřišti FC Soběšice a poté následují tři zá-
pasy po sobě na domácím stadionu.

Dosavadní jarní výsledky SK Slavkov:
SK Slavkov–Pačlavice 0:2
SK Slavkov–FK Černá Hora 3:4
TJ Vilémovice–SK Slavkov 5:0
SK Slavkov–Rájec-Jestřebí 0:3
Start Brno–SK Slavkov 5:1
SK Slavkov–TJ Sokol Babice 3:0
FK Podolí–SK Slavkov 1:0
SK Slavkov–FC Slovan Brno 2:1

Tabulka 1.B třídy sk.A Jihomoravského kraje
1. Start Brno 21 18 0 3 81:22 54 
2. Rájec-Jestřebí 21 12 3 6 53:39 39 
3. Jedovnice 21 12 2 7 46:36 38
4. SK Sokol Lipovec 21 12 1 8 42:38 37
5. Pačlavice-Dětkovice 20 12 0 8 44:38 36
6. Čebín 21 10 4 7 32:29 34
7. Babice nad Svitavou 21 10 1 10 43:35 31
8. Podolí u Brna 21 9 4 8 29:27 31
9. Slavkov u Brna 21 8 1 12 35:46 25

10. Slovan Brno 21 7 4 10 28:44 25
11. Soběšice 20 5 7 8 23:43 22
12. Vilémovice 21 5 5 11 32:48 20
13. Rudice 21 5 2 14 24:39 17
14. Černá Hora 21 4 0 17 29:57 12

Zbylý program soutěže:
SO 20. 5. 16.30 Soběšice (V)
SO 27. 5. 16.30 Lipovec (D)
SO 3. 6. 16.30 Jedovnice (D)
SO 10. 6. 16.30 Rudice (D)
NE 18. 6. 16.30 Čebín (V)

SK Slavkov u Brna – 2x domácí výhra

Mladí atleti • Foto: archiv atletů

Fotbalisti Slavkova • Foto: archiv FK



TERN z Viničných Šumic. Celodenní doprovodný kul-
turní program až do pozdních večerních hodin obohatili
svým hudebním vystoupením kapely Výlet a SMP+. Pro
přítomné ratolesti byl k dispozici skákací hrad se sklu-
zavkou a možnost vyobrazení motivů ze zvířecí říše vy-
kreslením na obličej. Kdo nestihl soutěžní hovězí guláš,
mohl si pochutnat na grilované vepřové kýtě. V průběhu
odpoledne zabouřilo a spustil se déšť. Přítomným hostům
a soutěžním týmům jarní přeháňky nijak neubraly na ná-
ladě a pohodová atmosféra z příjemně strávené soboty
svědčila o vydařené akci pro širokou veřejnost. Soutěžící
pojali gulášovou výzvu s nadsázkou, vždyť není důležité
vyhrát, ale užít si navzájem příjemnou náladu s gurmán-
sky provoněnou kulisou.

Rád bych poděkoval městu Slavkov u Brna, všem
partnerům a sponzorům, kteří jakýmkoliv způsobem na-
pomohli uskutečnění letošního ročníku. 

Za pořadatele všem děkují Laďa, Ivan, Petr a Pavel

Druhou květnovou sobotu se ve Slavkově u Brna konal již de-
sátý jubilejní ročník ve vaření kotlíkových gulášů. Toto letošní
kulinářské klání poctilo svou účastí celkem jedenáct týmů a při-
bližně tisícovka příchozích návštěvníků. Samotná soutěž byla
zahájena úderem desáté hodiny a první hotový gulášek byl na-
bízen kolem půl třetí odpoledne. Výsledky soutěže byly hodno-
ceny ve třech kategoriích. Diváci u vstupu obdrželi žeton, který
přidělili družstvu za nejlépe uvařený vzorek dle svého uvážení.
V této kategorii si vyvařilo třetí místo družstvo MAREFÁCI,
druhé byly HOLKY SOBĚ a na prvním místě se umístilo
CVEČO. Druhou kategorií odebraných anonymních vzorků
hodnotila odborná porota složená z profesionálů pohybujících
se v gastronomii. Tito vyhodnotili a obodovali jednotlivé vzorky
a na základě jejich verdiktu se na třetím místě umístilo družstvo
MAREFÁCI, na druhém CVEČO a první místo již potřetí svým
hattrickem obhájili HOLKY SOBĚ. Všechna ostatní družstva si
vyvařila společné čtvrté místo. Speciální cenu ve své kategorii
za nejlepší image stánku získalo již poněkolikáté družstvo WES-

Gulach Open Austerlitz

Foto na straně: R. Lánský



Nová ŠKODA OCTAVIA. Na první pohled více možností pro Vaši rodinu.

Promlouvá k Vám důvěrně známými pojmy, jako prostor, elegance a bezpečí. K tomu Vás ale dokáže  překvapit

mimořádně chytrou technikou. Nová OCTAVIA ví, kdy a jak neoslňovat protijedoucí řidiče. 

Upozorní Vás, že Vám do jízdní dráhy může vběhnout roztržitý chodec. Díky online službám budete vědět, 

kde jste ji zaparkovali, a pokud budete chtít, rovnou se sama objedná do servisu na výměnu oleje. 

Nová ŠKODA OCTAVIA je zkrátka rodinná třída sama pro sebe.

skoda-octavia.cz

 

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA OCTAVIA: 3,9–6,6 l/100 km, 98–153 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTO - BAYER, s.r.o. 
Bučovická 299
684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 122
www.autobayer.cz

TŘÍDA SAMA
PRO SEBE


