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(Pokračování na str. 2)

Slovo starosty města
Vážení spoluobčané, nastáva-

jící konec školních prázdnin,
končící léto a blížící se podzim
přinese změnu do životů mno-
hých z nás, jejichž děti po dvou
měsících odpočinku, her a bez-
starostnosti opět zasednou do
školních lavic (ty větší) nebo se

vrátí do mateřské školky (ty menší). Změna o to
větší čeká především ty rodiče, pro jejichž ratolesti
to bude premiéra a tímto významným krokem pro
ně začne zcela nová etapa jejich mladého života.

V dnešním svém slově jsem chtěl původně psát
o věcech, které patří k běžnému dění ve městě
a více či méně jej ovlivňují ať už jako celek či za-
sahují do života občanů pouze v dané lokalitě
města. Chtěl jsem se vrátit blížeji nejen ke kultur-
ním akcím, které se zde v průběhu srpna hojně ko-
naly a navštívila je celá řada lidí z blízkého okolí
i vzdálenějších míst celé České republiky, ale
i k výstavbě, která v současné době velmi inten-
zivně probíhá v jednotlivých částech našeho města. 

(Pokračování na str. 4)
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Napoleonské dny ve Slavkově u Brna se dostá-
vají čím dál víc do popředí zájmu médií a diváků
z vlastního regionu, ale také ze zahraničí. Od pátku
10. srpna do neděle 12. srpna byl Slavkov u Brna
svědkem dalšího ročníku každoroční letní kulturní
akce zahrnující pestrý jarmark a především účast
nadšenců v dobových uniformách z přelomu
18. a 19. století, kterou i v letošním roce pořádalo
Město Slavkov u Brna ve spolupráci se Zámkem
Slavkov – Austerlitz, společností AusterlitzPro, s.r.o.
a Středoevropskou napoleonskou společností
(C.E.N.S.), v rámci Projektu Austerlitz“. Letos se
představily přibližně tři stovky pěšáků, dělostřelců
i jezdců ruských a francouzských vojsk, která se před
200 lety střetla v bitvě u Borodina a v jednotlivých
bitevních ukázkách velmi věrohodně, ač někteří s ús-
měvem na tváři, předvedli ruské tažení roku 1812
s bitvou u Borodina a francouzský ústup od Moskvy.

Vrcholem sobotního programu pak byl nástup vo-
jenských jednotek pod zámeckým balkonem a slav-
nostní přehlídka. Z balkonu k nim potom promluvil
sám císař Napoleon v podání populárního Marka
Schneidera. Následovala slavnostní dělostřelba
a velkolepý ohňostroj. 

V pátek 10. srpna se v Historickém sále slavkov-

ského zámku představila mezzosopranistka Táňa
Janošová, která pod záštitou generálního konzula
Ruské federace v Brně Andreje Šaraškina a Ruského
střediska vědy a kultury v Praze, zazpívala za do-
provodu klavíristy Martina Jakubíčka ruské roman-
tické písně, tzv. romansy. 

Sobotní program obohatili hudebníci z polského
města Sławków, partnerského města Slavkova
u Brna. Svižné melodie v podání dechové hudby ha-
sičského sboru zaznívaly v sobotu dopoledne poblíž
jižní brány do zámeckého parku a navozovaly pří-
jemnou atmosféru sobotního dne. Druhé hudební
 uskupení z polského Sławkówa, sbor Cantamus Do-
mino, zazpívalo v sobotu dopoledne v zámecké
kapli, kde jej uvedl místní pěvecký sbor Gloria. Can-
tamus Domino vystoupil během své návštěvy ještě
jednou, a to v neděli při ranní mši svaté v kostele
Vzkříšení Páně. Zde na závěr zazpíval také jednu
píseň společně se slavkovským sborem Gloria.

V zámeckém parku probíhal v sobotu v rámci Na-
poleonských dnů řemeslný jarmark, který obnášel
na 110 stánků s různorodým sortimentem – dekora-
tivní předměty, bižuterie, ruční a řemeslné výrobky
a pochopitelně také občerstvení všeho druhu. 

Napoleonské
dny 2012



(Dokončení ze str. 1)
Návštěvníky také čekala široká nabídka kultur-

ního vyžití přímo v zámku. Vedle klasických prohlí-
dek mohli navštívit i prohlídky kostýmované, které
se snažili návštěvníkům přiblížit to, jak mohl sám
císař Napoleon své narozeniny slavit. Hojně navští-
vené byly také probíhající výstavy na zámku. Vedle
výstavy Kristiana Kodeta a výstavy uměleckých ře-
mesel v podzemí to byla především výstava k 200.
výročí bitvy u Borodina, která byla během celého
sobotního dne volně přístupná veřejnosti. 

Během sobotního odpoledne se na zámeckém
nádvoří uskutečnil již IX. ročník Mezinárodní vý-

stavy vín Grand Prix Austerlitz 2012. V porotě za-
sedají pravidelně a dobrovolně špičkoví hodnotitelé,
které do Slavkova láká atmosféra a celý koncept pro-
gramu akcí. V letošním roce přijeli tři špičkoví de-
gustátoři z Francie, jedna degustátorka z Polska
a také skupina osmi vinařů z Rakouska z oblasti
 Weinviertel. Šampionem výstavy se stalo Rulandské
šedé slámové 2009 z vinařství Oldřich Drápal starší.

Také Mark Schneider, představitel Napoleona,
který společně s AusterlitzPro, s.r.o. připravuje fil-
mový dokument o bitvě u Slavkova, se k celé akci
vyjádřil velmi pochvalně. 

Dobrý ohlas mělo i pivo „Austerlitz“ nesoucí znak
města Slavkova a ochrannou známku “Austerlitz“, na
kterou uzavřel provozovatel Vyškovského pivovaru
licenční smlouvu o použití této známky s firmou Aus-
terlizPro. Bc. Martina Tesáčková, odbor KT

Ing. Jana Slouková, ZS-A

Napoleonské dny 2012Francouzský útok Foto: T. Kučera

Napoleon v zámeckém parku Foto: J. Švanda

Napoleon zdraví vojáky Foto: J. Švanda

Voják se zástavou Foto: J. Švanda

Dechová hudba hasičského sboru z polského Slawkowa Foto: M. Tesáčková

Vystoupení pěveckého sboru Cantamus Domino z Polska Foto: M. Tesáčková

Společné foto po koncertě ruských písní Foto: M. Tesáčková Mezzosopranistka Táňa Janošová Foto: M. Tesáčková

Společné vystoupení se sborem Gloria Foto: M. Tesáčková
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Již druhým rokem probíhá vzdělávání ur-
čené pro úředníky ve veřejné správě, které je
součástí systému zavádění eGovernmentu do
praxe. Vzdělávání je zaměřeno na vlastní úřed-
níky, vlastní zaměstnance, pověřené členy za-
stupitelstva a rady města, zaměstnance
organizací zřizovaných nebo zakládaných měs-
tem Slavkov u Brna, dále zaměstnance a úřed-
níky obcí ve spádové oblasti ORP, jejich
pověřené členy zastupitelstva a zaměstnance
jimi zřizovaných nebo zakládaných organizací.

Vlastní vzdělávání je rozděleno do dvou
částí – elearningové studium je realizováno za
pomoci systému ELEV provozovaného Insti-
tutem pro veřejnou správu Praha a vlastní pre-

Již od července 2011 jsou umístěny ve Slav-
kově u Brna na veřejně přístupném místě kon-
tejnery pro sběr použitého textilu. Po jednom
kuse na Koláčkově náměstí, ulici Nádražní
a dva kusy v ulici Polní.

Podle slov zástupce firmy E+B Textil s.r.o.
Brno, která bezplatně kontejnery zapůjčila, pro-
voz sběru funguje dobře. Kromě požáru jed-
noho kontejneru, který byl zcela zničen loni
v listopadu a musel být nahrazen, nebyly za-
znamenány žádné obtíže. Neobjevují se ani ne-

Dohoda o navázání partnerských vztahů
mezi Možajským městským obvodem Mos-
kevské oblasti a Městem Slavkov u Brna byla
podepsána 8. srpna ve Slavkově u Brna.

Možajský městský obvod je samosprávným
celkem s přibližně 40 tisíci obyvateli, ležícím
100 km západně od Moskvy. Každoročně se
zde koná vojensko-historická rekonstrukce epi-
zod bitvy u Borodina. Na letošní rok připadá
její 200. výročí, které je zároveň výročím ví-
tezství ve Velké vlastenecké válce.

O navázání partnerských vztahů obě samo-

správy začaly uvažovat již v roce 2010. Šlo
především o propojení historického dědictví
spojeného s dobou napoleonských válek v Ev-
ropě a z toho vyplývající možnost kulturní
a humanitární spolupráce a dalších vzájemně
prospěšných styků. 

Díky podpoře Generálního konzulátu
Ruské federace v Brně byla vzájemná dohoda
podepsána letos v srpnu. Město Slavkov
u Brna a Možajský městský obvod Moskev-
ské oblasti chtějí prohlubovat přátelství mezi
našimi národy, zvyšovat vzájemnou informo-

vanost, podílet se na sociálních aktivitách
a podporovat integrační proces na evropském
kontinentu. Obě strany deklarovaly svůj
zájem o navazování a rozvoj spolupráce a vý-
měnu informací, poznatků a zkušeností zej-
ména v oblasti ekonomiky, získávání investic,
rozvoje a podpory malého a středního podni-
kání, činnosti orgánů místní samosprávy, roz-
voje turistiky a cestovního ruchu,
strategického plánování, ochrany životního
prostředí a kultury a vzdělávání.

Bc. Martina Tesáčková, odbor KT

Slavkov má další partnerské město

zenční školení je realizováno vlastními pro-
školenými lektory. Toto vzdělávání prezenční
formou probíhá jednak v počítačové učebně
města Slavkov u Brna, a pro úsporu času stu-
dujících ze spádových obcí také na detašova-
ných školících pracovištích v Šaraticích
a Otnicích.

Za uplynulé období bylo proškoleno více
než 125 posluchačů v různých odborných kur-
zech. Proběhla řada školení na téma funkcio-
nality Czech POINTu, odborně zaměřená
školení pro elektronizaci veřejné správy, zajis-
tili jsme proškolení pracovníků pro napojení
na Základní registry a další kurzy potřebné pro
výkon správní činnosti úředníků. V poslední

době probíhají převážně kurzy zaměřené na
zlepšení znalostí práce s MS Office – Word
a Excel.

Projekt nyní vstupuje do posledního roku
realizace. Pro velký zájem navýšíme počet
kurzů na téma MS Office a budou naplánovány
také aktualizační kurzy již proběhlých témat.
Všichni úředníci a pracovníci ve správním ob-
vodu ORP Slavkov u Brna mají nyní poslední
možnost využít bezplatného absolvování ško-
lení, které budou potřebovat pro svoji práci.

Všechny potřebné informace, harmonogram
kurzů i kontakty na odpovědné osoby najdete
na www.slavkov.cz v sekci eGON centrum.

Bc. Stanislav Maša, odbor KT

Vzdělávejte se za peníze EU

Využití kontejnerů na textil
vhodně vhozené materiály ve větším měřítku,
jsou dodržovány požadavky firmy podle popisu
na kontejneru. Za dobu naší vzájemné spolu-
práce bylo již vybráno cca 14 tun textilu.

Také proto, že s nepotřebným textilem, obuví
a ostatními věcmi zajíždí do Slavkova 
i občané sousedních obcí, kteří kontejnery na
textil ve své obci nemají, je jasné, že tato služba
má smysl. Vždyť nebýt kladného přístupu ob-
čanů, skončilo by sesbírané množství použitého
textilu na skládce komunálního odpadu nebo ve
spalovně. Takto ještě leccos poslouží potřebným,
nebo je využito jako surovina pro další výrobky.

Děkujeme tímto všem, kteří svým konáním
podporují sběr použitého textilu.

Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP

Přerušení dodávky el. proudu
Z důvodu plánovaných prací na zařízení di-

stribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údrž-
bových a revizních prací – bude ve Slavkově
přerušena dodávka elektrické energie dne 7. září
od 7.30 do 13.30 hod. v těchto oblastech:

Odběratelská trafostanice Slavkov Cuti-
sin1 (č. 320096)

Odběratelská trafostanice Slavkov Agra
(č. 320106) 

Odběratelská trafostanice Slavkov Dru-
žena (č. 320105) 

Odběratelská trafostanice Slavkov Raušer
(č. 320104) 

Odběratelská trafostanice Slavkov Bayer
(č. 320103) 0

Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je úterý
18. září. Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o roz-
sahu do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu
info@bmtypo.cz. U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti
zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje pří spěvky zasílejte,
prosím, e-mailem, popř. na disketě. (red)Up
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Podpis smlouvy v Historickém sále zámku  Foto: M. Doležel Účastníci slavnostního podpisu Foto: M. Doležel
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Slovo starosty k aktuálnímu dění ve městě
(Dokončení ze str. 1)

• Kde se dosud provádí sterilizace výrobků
firmy a co je důvodem pořízení vlastního pro-
vozu? Jsou to důvody ekonomické nebo nedos-
tatečné kapacity?

V současné době převážnou část našich vý-
robků sterilizujeme u jednoho partnera v České
republice a u jednoho v Německu. Přitom my

Podrobněji jsem chtěl přiblížit důležitá roz-
hodnutí zastupitelstva města, které na svém
srpnovém mimořádném zasedání schválilo rea-
lizaci a financování akcí, které by měly přispět
ke zvelebení městského majetku i zvýšení kom-
fortu občanů, kteří jej užívají. Z těch menších
akcí se jedná o udělení souhlasu s instalací ven-
kovních žaluzií na nové budově MŠ Zvídálek,
z těch větších pak o pokračování obnovy fasád
ve valech zámku, další závěrečnou etapu revi-
talizace městem vlastněných bytových domů na
sídlišti Zlatá Hora, výstavbu sportoviště a dět-
ského hřiště s odpočinkovou zónou na sídlišti
Nádražní, rekonstrukci chodníků a přilehlého
prostranství podél areálu školních budov na
ulici Malinovského či podél východní strany
kostela na Komenského náměstí. Na uvedeném
zasedání byl ZM též potvrzen záměr již vlastní
realizace přestupního terminálu u vlakového
nádraží a vysloven souhlas s podáním žádosti
o podporu vybudování varovného protipovod-
ňového systému v rámci projektu Dobrovol-
ného svazku obcí Ždánický les a Politaví,
včetně jejich financování formou účelových do-
tací ve výši 90 % celkových nákladů. Věřím, že
k informacím o těchto veřejně prospěšných pro-
jektech se v budoucím období ještě podrobněji
vrátíme, stejně jako k veřejností často probírané
otázce související s výstavbou protihlukové
stěny při ulici ČSČK.

Dnešní prostor bych chtěl věnovat informa-
cím o investičním záměru firmy Loh -
man & Rauscher na rozšíření své výroby ve
Slavkově u Brna o vlastní sterilizační zařízení
určené na sterilizaci jednorázových medicín-
ských výrobků, jejíž provoz bude přímo nava-
zovat na zdejší stávající výrobu tohoto
evropského koncernu. Tedy problematice, kte-
rou zcela nevhodnou formou rozvířil článek
uveřejněný v periodiku „5+2 dny“ uvedený vý-
razným titulkem „Ve Slavkově u Brna se chystá
malá chemička. Jde z ní strach.“, který musí na
první pohled vyděsit snad každého již před pře-
čtením vlastního obsahu článku. Je logické, že
na základě tohoto sdělení může mezi obyvateli
ve Slavkově u Brna vznikat obava a strach, ne-
li přímo panika, z možného nebezpečí, které
provoz „chemičky“ může sebou přinášet. Bylo
toto snad účelem uvedeného článku? Sám tomu
nechci věřit, přesto odpověď ponechám na kaž-
dém z vás. Přesto mi tento případ (novinový ti-
tulek) i po mnoha letech jednoznačně potvrzuje
kdysi vyřčená slova jednoho redaktora jihomo-
ravského regionálního deníku, že právě titulek
prodává noviny (v případě tohoto periodika je
tisk distribuován zdarma) a je cíleným šípem,
který má prioritně zasáhnout pozornost čtenáře.
Zde se toto redaktorce zcela jistě podařilo.
Pokud je tímto cílem vyvolat veřejnou diskusi

o celé této investici a předmětnou informaci
sdělit veřejnosti fakta o projektu zde působící
medicínské firmy, je to v pořádku potud, pokud
se informace, z odborného hlediska velmi spe-
cifická a složitá, zveřejní a vysvětlí celá. Proto
je nutné dát prostor k objasnění tohoto investič-
ního záměru i vlastnímu investorovi, přestože
jsem si vědom, že především vzhledem k vy-
soké odbornosti a funkčnosti celého systému,
který by měl být v rámci místního závodu rea-
lizován, je to ve stručné podobě pro značnou
část laické veřejnosti (do jejíž řad se v rámci to-
hoto oboru počítám i já) velmi složité.

Ze strany města, resp. městského úřadu, mi
dovolte věc a vývoj stavu alespoň stručně oko-
mentovat. Se záměrem rozšíření výrobních akti-
vit firmy, která je největším zaměstnavatelem
v našem městě (550 pracovníků), jsme byli ve
vedení města informováni v průběhu loňského
roku jako o investici, která je v rámci celého ev-
ropského koncernu zcela zásadní pro další za-
chování (stabilizaci) provozu ve Slavkově u Brna
a v České republice vůbec, jelikož z finančního
hlediska je realizace celého záměru značně ná-
ročná (cca 200 mil. Kč) a z hlediska optimali-
zace komplexnosti služeb a celého výrobního
procesu medicínských potřeb v rámci zdejšího
provozu zcela zásadní. V konečném důsledku by
toto významné rozhodnutí ze strany vlastníků
společnosti mělo z dlouhodobého hlediska (ob-
dobí minimálně 15 let, což je po finanční stránce
předpokládaná návratnost celé vložené investice)
znamenat výraznou a definitivní stabilizaci firmy
ve Slavkově u Brna. Výstavba by měla být reali-
zována ve vlastním areálu podniku na dlouho-
době připravovaných pozemcích sloužících
k jejímu rozvoji ve dvou etapách. Tak jsme též
k prvotní informaci jako samospráva přistupo-
vali. Z hlediska další administrace byl záměr po-
suzován orgány státní správy, na našem
městském úřadě se k celé problematice vyjadřo-
valy odbory životního prostředí (z hlediska zá-
boru půdy, vodoprávních opatření, řešení
odpadového hospodářství či památkové péče)
a stavebního úřadu (z hlediska souladu záměru
se schváleným územním plánem města a z hle-
diska vlastního stavebního řízení), který po zve-
řejnění záměru o zahájení územního řízení
formou veřejné vyhlášky vydal souhlasné
územní rozhodnutí. Z hlediska vlivu a možných
dopadů na životní prostředí byl uvedený záměr
odborně šetřen a posuzován Krajským úřadem
v Brně, odborem životního prostředí, kterému
věc přináleží a který konstatoval, že předložený
uvedený „záměr nemá takové významné vlivy na
životní prostředí a veřejné zdraví, které by vyža-
dovalo další pokračování procesu posuzování“.
O dané věci se v rámci diskuse jednalo i na výše
zmíněném zasedání ZM, které požadovalo bližší
informace k celé této poměrně závažné proble-

matice a závěrem souhlasilo s nabídkou proku-
ristů firmy Lohman&Rauscher na setkání, při
kterém by celý záměr byl prezentován a po-
drobně a odborně vysvětlen. Toto setkání se us-
kuteční v průběhu září letošního roku a věřím, že
pomůže zklidnit situaci vyvolanou výše uvede-
ným „titulkem“ v periodiku „5+2dny“.

Já osobně nejsem odborníkem na uvedenou
problematiku, toto poslání a úlohu přenechávám
odborníkům a odborným orgánům, jsem si však
vědom obav občanů našeho města z možných
dopadů provozu tohoto sterilizačního zařízení
a procesu na životní prostředí a na zdraví míst-
ních obyvatel. Plně tudíž podporuji potřebu ob-
jektivního vysvětlení realizace celého záměru
veřejnosti, včetně možných dopadů do sociální
oblasti města a jeho nejbližšího okolí v případě
uskutečnění či neuskutečnění tohoto záměru
(pozitivních i negativních) na budoucí zamě-
stnanost ve městě či v regionu. Na straně jedné
stojí dlouhodobá stabilizace stávajících 550 pra-
covních míst, nárůst dalších minimálně 15 no-
vých pracovních pozic s potenciální možností
dalšího rozšiřování činnosti firmy zde ve Slav-
kově u Brna a tím pádem i vznikem dalších no-
vých pracovních pozic, na straně druhé
zvažování vlastníků firmy Lohman&Rauscher
o možném přemístění celého provozu ze Slav-
kova u Brna, což by mělo zcela jistě fatální
dopad na zaměstnanost ve městě i regionu. Je na
místě též podotknout, že při sterilizaci, v tomto
případě výhradně zdravotnických pomůcek, se
žádná chemická látka nevyrábí (nejedná se tudíž
o chemičku), avšak chemická látka se zde použ-
ívá. Proto jsem se rozhodl dát dnešní prostor
v tomto čísle SZ odpovědím zástupců společnost
Lohman&Rauscher na otázky redaktorky výše
uvedeného periodika, které jí byly přislíbeny
a posléze i připraveny, avšak avizovaný článek
vyšel dříve, nežli jí byly zaslány. I zde věřím, že
i toto ze strany redakce nebylo záměrem.

Nejsem obhájcem firmy ani její investice
z hlediska jejího odborného chemického pro-
cesu, čemuž nerozumím a ani mi to nepřísluší,
jen se snažím dívat na věc zcela objektivně, ze
širšího kontextu a v navazujících souvislostech
v souladu s informacemi, které jsem k dané věci
získal. Jsem si plně vědom obav obyvatel na-
šeho města, především těch, kteří žijí v blízkosti
areálu tohoto závodu, z veškerého možného ne-
bezpečí v případě úniku sem dopravovaných či
zde skladovaných a používaných chemických
látek. Proto mi velmi záleží na pečlivém po-
souzení celého záměru včetně všech souvislostí
příslušnými odbornými či jinak dotčenými or-
gány i na možnosti otevřené a objektivní infor-
movanosti veřejnosti ze strany obchodní
společnosti Lohman & Rauscher, která tento
postup nabízí a deklaruje.

Ivan Charvát, starosta města

Stavba zařízení nebude mít žádný negativní vliv na zdraví lidí

jsme další potenciální uživatelé metody ETO
sterilizace a chceme se také takto kvalifikovat.

Důvody spočívají převážně v nespolehlivosti
našich současných dodavatelů ohledně doda-
cích termínů (flexibilita dodávek , steril. kapa-
city, atd.) a péčí (přesnost plnění termínů)
o dodávky. Protože téměř všechny naše vý-

robky musí být sterilizovány, představuje tento
krok přidané hodnoty (sterilizace) ve výrobě
velmi problémové místo u našich výrobků na
cestě k zákazníkovi.

Dnes máme navíc nevýhodu v logistice vůči
našim konkurentům, kteří vlastní svoji EO ste-
rilizaci, např. Hartmann Rico ve Veverské Bí-
týšce nebo Dina Hitex v Bučovicích, pokud
zmíníme pouze české. 

Na otázky k připravované výstavbě sterilizačního zařízení ve společnosti Lohman & Rauscher
odpovídali ppa. Ing. M. Dušánek, MBA, ppa. JUDr. R. Vonyš a Ing. K. H. Posch.
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Při investičním objemu ve výši více než sedm
milionů se jedná o strategickou investici, která
firmě L&R zajistí důležitou obchodní oblast
a postavení na trhu. Nejedná se tedy v žádném
případě jen o opatření na snížení nákladů.

Tato investice má pomoci získat záruku a sta-
bilitu zásobování, zajistit a stabilizovat pracovní
místa (současná i nově vytvořená) ve Slavkově
u Brna a i v dalších závodech firmy (i v ČR)
a navíc umožní dosáhnout výrazné zlepšení fle-
xibility v řetězci zásobování k zákazníkovi.

• V případě budování sterilizace etylenoxidem
ve Veverské Bítýšce byl tento záměr projedná-
ván s veřejností (v rámci procesu EIA), aby se
obavy obyvatel odbouraly. V tomto případě
velká EIA neprobíhá, nicméně chystá firma
o svém záměru informovat veřejnost? Jak?

Proces EIA v případě záměru naší firmy pro-
jektu EOS – Slavkov u Brna byl veden podle
současně platného zákona č. 100/2001 Sb., dle
tohoto zákona spadá záměr do kategorie zá-
měrů, podléhajících povinně zjišťovacímu řízení
(ZŘ). S ohledem na charakter záměru, jeho
umístění a předpokládané vlivy na životní pro-
středí, bylo ZŘ v souladu ze zákonem ukončeno
příslušným úřadem (krajský úřad) se závěrem,
že záměr Projekt EOS není třeba posuzovat
v rámci procesu EIA. Při vydání tohoto závěru
ZŘ vycházel krajský úřad jak z údajů o předlo-
ženém záměru (projektová dokumentace pro
územní řízení, dokument Oznámení EIA), tak
i z vyhodnocení všech vyjádření a připomínek
(obec, orgány státní správy, veřejnost) uplatně-
ných v průběhu ZŘ, ve kterých nebyl obsažen
žádný požadavek na další posuzování záměru
procesem EIA. 

Pro informaci veřejnosti byly závěry řízení
řádně zveřejněny v informačním systému EIA
a na úřední desce (obecně veřejně přístupné)
dotčeného města Slavkov u Brna.

V případě sterilizace pomocí ETO ve Vever-
ské Bítýšce (objekt sterilizace Hartmann – Rico
a. s., r. 2000) byl proces EIA veden podle tehdy
platného zákona č. 244/1992 Sb., tedy jiného
zákona než např. Projekt EOS – Slavkov u Brna
naší firmy a firmy Ebster, a. s. – Velká Bíteš
v roce 2008.

Provedením EIA a projekčními pracemi
v našem projektu byli pověřeni vybraní a velmi
zkušení specialisté v ČR, kteří také již tato výše
uvedená zařízení EO sterilizace zpracovávali
a jejich projekty byly v ČR také již úspěšně rea-
lizovány.

Výsledek EIA zní, citujeme: „Provedené vy-
hodnocení předpokládaných účinků záměru

na zdraví obyvatelstva ukazuje, že realizace
záměru z hlediska zdravotních rizik a před-
pokládaných účinků na zdraví je bezvý-
znamná.“

„Posuzovaný záměr nebude mít během
provozu žádný negativní vliv na veřejné
zdraví. Přínosem z pohledu sociálního budou
nové pracovní příležitosti během výstavby
a 13–15 nových pracovních míst v provozu.“ 

Proto také firma L&R nevidí vůbec žádnou
potřebu velké EIA.

• Sterilizaci zdravotnických potřeb lze provádět
i jinými způsoby bez užití vysoce toxických
látek, například plazmou. Lze použít jiný způ-
sob sterilizace i v případě výrobků Vaší firmy?

Pro náš sortiment výrobků vidíme bohužel
pouze velmi omezenou možnost použití alter-
nativních sterilizačních postupů. Sterilizace této
skupiny výrobků pro potřeby operace se celo-
světově v celé branži provádí výhradně pro-
střednictvím EO. Tento postup je absolutně
spolehlivý s ohledem na bezpečnost pacienta,
téměř nezávislý na vzniku choroboplodných zá-
rodků a nevede k žádné negativní změně vlast-
ností výrobku a obalů. 

Váš citovaný postup (možnost plasmové ste-
rilizace) vede k jedné velmi negativní změně
vlastností výrobků a tímto je obecně tento názor
na sterilizaci této skupiny výrobků , které vyrá-
bíme nejednotný a tedy i nepřípustný a nepou-
žitelný. 

Vývoj nového postupu, nebo metody sterili-
zace a jeho zavedení do praxe je možný pouze
tehdy , pokud jsou splněny všechny požadované
nároky , služby a jsou splněny normativy a zá-
konné požadavky. Potom jsou teprve k dispo-
zici podklady pro důležité normativy a zákonná
znění, které je možné využít pro validaci
a možné schválení takovéhoto nového postupu
(tedy použití nové metody sterilizace).

Vybrali jsme nejlepší dostupnou a odzkouše-
nou technologii, která se běžně používá po
celém světě:

- vlastní proces sterilizace probíhá plně auto-
maticky, bez zásahu člověka s mnoha pojist-
kami.

- na začátku každého cyklu sterilizace je ově-
řena nepropustnost a těsnost celého systému,
ještě předtím než je vpuštěn ETO.

- jedná se o podtlakovou metodu EO sterili-
zace (při případně netěsnosti zařízení během
steril. cyklu (tato možnost je v zásadě víceméně
teoretická) je nasáván vnější vzduch a tedy ne-
může unikat žádný ETO mimo systém. Těsnost
celého systému je trvale detekována a monito-

rována a při případné netěsnosti je cyklus pře-
rušen a ETO ze systému odstraněn a katalyticky
spálen.

- spotřebovaný (použitý) ETO je zlikvidován
prostřednictvím světově známých nejlepších
technologií thermicko-katalytickým zařízením
na odstranění plynu. Jako zbytek zůstane voda
a CO2.

- zařízení splňuje nejpřísnější směrnice
a normy týkajících se odvádění spalin a spotře-
bovaného vzduchu dle německé směrnice TA-
Luft.

- ETO je dopravován prostřednictvím vyrov-
návacího média (plyn dusík, který je tzv. tran-
sportní plyn). Dusík se používá z důvodu
inertnosti (nereaktivnosti). Tím je absolutně vy-
loučeno nebezpečí požáru a exploze.

- všechna vedení a potrubí kromě vlastního
transportního procesu k expozici výrobků jsou
bez ETO. 

- v samotném sterilizačním zařízení se
 nachází pouze tři lahve ETO, které se právě
používají. Plné lahve ETO se zásobou plynu se
nachází v samostatném a prostorově odděleném
skladu mimo budovu kde probíhá sterilizace 

- ke kontrole kvality vzduchu a bezpečnosti
se používá spec. kontrolní a bezpečnostní se-
nzorový systém na bázi plynového chromato-
grafu Je použit tzv. trvalý bezpečnostní
monitoring celého systému s automat. zálohou
dat

- pro zvýšení požární bezpečnosti je v pro-
storu dávkování plynu používán samozhášecí
systém tzv. ‚sprinklery‘

• Jaké dopady by mělo na firmu, pokud by pro-
voz nerealizovala?

Zřízení vlastní sterilizace přímo v místě vý-
roby výrobků je jediná smysluplná cesta ke zvý-
šení spolehlivosti dodávek, ke zlepšení
konkurenceschopnosti a tím i pracoviště dlou-
hodobě zajistit a stabilizovat a i případně umo-
žnit jeho další rozvoj.

Evropští dodavatelé a zejména výrobci me-
dicínských a hygienických výrobků jsou pod
enormním tlakem nákladů kvůli konkurenci zej-
ména asijských výrobců. 

Pokud bychom nemohli provoz realizovat,
máme navíc vážnou konkurenční nevýhodu
k naším konkurentům např. Hartmann Rico ve
Veverské Bítýšce nebo Dina Hiltex v Bučovi-
cích, pokud zmíníme pouze české.

Ztráta konkurenceschopnosti vede v nepo-
slední řadě k velkému a reálnému ohrožení pra-
covních míst v dané lokalitě.

Díky za rozhovor.

Firma Lohman & Rauscher ve Slavkově u Brna  Repro: B. Maleček
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

1. RM doporučuje ZM ke schválení přijetí dotací a sou-
bor rozpočtových opatření č. 21-23.

2. RM doporučuje ZM schválit Pravidla pro rozdělení
odvodů z loterií na podporu činností organizací pracují-
cích s mládeží v doplněném znění a stanovuje odbor kan-
celář tajemníka jako příslušný odbor ve smyslu těchto
Pravidel.

3. RM schvaluje ceník služeb dle návrhu ředitele školy
s platností od 1.9.2012.

4. RM schvaluje čerpání rezervního fondu ZŠ Komen-
ského ve výši 100.000 Kč na výměnu dveří a opravu stropu
staré tělocvičny.

5. RM bere na vědomí záměr a návrh na financování
realizace dovybavení školní zahrady a terasy MŠ Zvídálek
a dále po vyjádření ředitelky MŠ Zvídálek odkládá reali-
zaci záměru zahrady na rok 2013.

6. RM bere zprávu na vědomí a ukládá finančnímu od-
boru v součinnosti s ředitelkou MŠ Zvídálek předložit na
nejbližší schůzi RM návrh financování realizace první
etapy instalace venkovních žaluzií na budově MŠ Zvídálek
na Komenského náměstí v roce 2012.

7. RM bere na vědomí dodatek na poskytování služby
„provoz výtahu“ v budově polikliniky.

8. RM schvaluje jako administrátorku a koordinátorku
v projektu: „Obnova vodního příkopu Slavkov u Brna“
Ing. Moniku Kudlovou, referentku odboru IR, s účinností
od 1.8.2012.

9. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu v rámci projektu: „Přestupní uzel IDS Slavkov
u Brna – Nádražní“ se státní organizací Správa železniční
a dopravní cesty.

10. RM souhlasí s oslovením navržených společností pro
podání nabídek na revitalizaci bytu č. 4 v BD Úzká 643
a bytu č. 3 v BD Bučovická 187, schvaluje složení hodnotící
komise, schvaluje stanovený kvalifikační předpoklad, sou-
hlasí s navrženými obchodními podmínkami a schvaluje na-
vržené hodnoticí kritérium – nejnižší nabídková cena.

11. RM ukládá odboru IR předložit RM návrh na oslo-
vení tří firem ve věci zpracování energetického auditu
a provedení stavu osvětlenosti veřejného osvětlení města.

12. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku města Slavkov u Brna p.č. 660/1 v k.ú.
Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka pana
Pavla Čestnohorského k umístění STL plynovodní přípojky
k RD čp. 704 v tomto pozemku.

13. RM dává souhlas k uzavření třístranné smlouvy
č. 1054-2012-130763 o udělení souhlasu k provedení
stavby „Realizace KPÚ v k.ú. Slavkov u Brna“ s ČR-Mi-
nisterstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Vyškov
a Povodím Moravy, s.p.

14. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku města Slavkov u Brna p.č. 1281 v k.ú.
Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka paní Elišky
Svobodové k umístění kanalizační přípojky k parc.č.1287
v pozemku města parc. č. 1281.

15. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
s E.ON Distribuce, a.s., na pozemku parc. č. 680 v k. ú.
Slavkov u Brna (stavba s názvem „Slavkov, přípojka NN, pí
Slováčková“).

16. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
s E.ON Distribuce, a.s., na pozemku parc. č. 3722 v k. ú.
Slavkov u Brna (stavba s názvem „Slavkov, kab. smyčka
NN, p. Borovička“).

17. RM dává souhlas k uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 22. 10. 2007 s panem Karlem Jachimiá-
kem.

18. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy s paní
Olgou Vykoukalovou na pronájem části pozemku parc.
č. 2690/1 (zahrádka č. 78) s ročním nájemným ve výši
112 Kč.

19. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy o pro-
nájmu části pozemku parc. č. 986 (vedle horní vstupní
brány na stadion) za účelem umístění reklamního zařízení
se Sportovním klubem - SK Slavkov u Brna s ročním ná-
jemným ve výši 3.500,- Kč. V nájemní smlouvě bude zo-
hledněn nárok města na vrácení bezdůvodného
obohacení ve výši dvouletého nájemného.

20. RM ukládá finančnímu odboru předložit na příští
jednání RM návrh na financování informačních tabulí
partnerských měst ve výši 75 000 Kč.

21. RM dává souhlas ke koupi komponovaného ohňo-
stroje s názvem Slavkovské slunce od firmy THEATRUM
PYROBOLI ve variantě č. 2 – Slavkovské slunce a ukládá
funkcionářům města jednat s firmou o podmínkách.

22. RM ruší výběrové řízení na dodávku služeb na Na-
poleonských dnech 2012 (dle výzvy ze dne 7. 6. 2012), po-
věřuje funkcionáře města jednat s AusterlitzPro s.r.o.
o podmínkách realizace vojenské části Napoleonských

dnů a o zajištění pořadatelské služby v prostorách konání
bojových ukázek touto společností, pověřuje ZS-A orga-
nizačním a technickým zajištěním, souhlasí s uspořádá-
ním řemeslného jarmarku v rámci Napoleonských dnů
2012 ze strany ZS-A, ukládá ZS-A zajistit partnerovi akce
bezúplatně prodejní místo dne 11. 8. 2012 a souhlasí, aby
partnerem akce byl Pivovar Vyškov provozovaný Czech
Beverage Industry Company, a.s. 

23. RM souhlasí se zakoupením výběru CD z nahráva-
cího studia Evžena Proisla pro vysílání veřejného rozhlasu
ve Slavkově u Brna a s uzavřením licenčních smluv k těmto
CD s p. Evženem Proislem.

24. RM bere na vědomí informaci k novému vzhledu
webových stránek města.

25. RM schvaluje uzavření předložené veřejnoprávní
smlouvy o výkonu úkolů Městské policie Slavkov u Brna
s obcí Kobeřice u Brna.

26. RM souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu JmK
v rámci programu „Podpora zkvalitnění služeb turistic-
kých informačních center v Jihomoravském kraji v roce
2012“ pro ZS-A.

27. RM souhlasí s přijetím úvěru ve výši 324.000,- Kč od
Komerční banky, a.s. účelově určeného k financování di-
gitalizace Kina Jas a pověřuje ředitele ZS-A k uzavření
smlouvy o úvěru.

28. RM schvaluje Zadávací dokumentaci - úvěr Bona-
parte dle zákona o veřejných zakázkách v předloženém
znění.

29. RM ukládá správcům předložit RM vyjádření k ná-
jemním smlouvám dle usnesení k b. 4.27. přijatému na VII.
zasedání ZM konaném dne 25.6.2012 (Smlouvy uzavřené
za jiných podmínek než obvyklých).

30. RM ukládá řediteli TSMS zveřejnit ve Slavkovském
zpravodaji článek k výši vstupného na koupališti a odpově-
dět zastupitelce města Mgr. Věře Křivánkové ve stejné věci.

31. RM vyslovuje poděkování člence SPOZ paní Jarmile
Volešové za dlouholetou činnost při vystupování dětí
v rámci vítání občánků a při dalších společenských a ob-
čanských záležitostech.

32. RM schvaluje použití rezervního fondu TSMS do výše
150.000,- Kč za účelem osazení obrubníků v celé délce ul.
Nerudova.

33. RM ukládá odboru KT zajistit neprodleně zprovoz-
nění expozice a organizaci prohlídek v bývalé židovské
škole na Koláčkově náměstí.

1. RM doporučuje ZM ke schválení plnění plánu vedlejší
hospod. činnosti za I. pololetí r. 2012 v předloženém znění.

2. RM bere rozbory hospodaření středisek ZS-A k 30. 6.
2012 na vědomí.

3. RM doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace na
zkvalitnění TIC JMK ve výši 32.000 Kč a na zabezpečení
přípravné fáze volby prezidenta ČR ve výši 20.000 Kč
a soubor rozpočtových opatření č. 28-31.

4. RM doporučuje ZM schválit Pravidla pro dotace
a granty z odvodů z loterií a jiných podobných her v upra-
veném znění (v Čl. 2 - 90 % se mění na 85 % a 10 % se
mění na 15 %, v Čl. 4 se mění 31. října na 30. listopadu).
RM současně schvaluje jako příslušný odbor Finanční
odbor pro potřeby těchto Pravidel.

5. RM v souladu s ,,Pravidly pro prodej obecních bytů
v domech na Sídl. Nádražní č.p.1153 až č.p. 1158“ vyhla-
šuje 2. kolo privatizace a stanovuje lhůtu pro přijetí na-
bídky na 12 měsíců od jejího doručení nájemci.

6. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku Města Slavkov u Brna p.č. 808 v k.ú.
Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Vladimíra
Čučky k umístění STL plynovodní přípojky k RD čp. 834
v tomto pozemku.

7. RM trvá na svém usnesení přijatém pod bodem 4.17.
na 22. schůzi RM konané dne 16. 11. 2011, ve kterém bylo
přijato, že RM nesouhlasí s výstavbou rodinného domu na
pozemku parc. č. 34 v k.ú. Slavkov u Brna.

8. RM ukládá odboru IR oslovit vlastníka budovy č.p.

37. řádná schůze RM – 18. 7. 2012

258 ve věci možnosti vybudování parkovacího stání u jeho
nemovitosti za podmínek uvedených ve zprávě.

9. RM bere předložené informace na vědomí a ukládá
MěÚ předložit ZM informace k návrhu územního plánu
v aktualizované formě.

10. RM bere na vědomí zprávu ve věci úředních adres.
11. RM ukládá místostarostovi města předložit RM vy-

jádření k uvedené nájemní smlouvě (pohostinství U dvou
kapříků).

12. RM bere na vědomí Zprávu o činnosti Diecézní cha-
rity Brno.

13. RM schvaluje zveřejnění záměru poskytnutí dotace
z rozpočtu města Slavkova u Brna na rok 2013 registrova-
ným poskytovatelům sociálních služeb a organizacím po-
skytujícím služby rodinám s dětmi.

14. RM bere na návrh organizačních změn v souvislosti
otevřením Napoleonské expozice na vědomí.

15. RM souhlasí s koncepcí prezentace a zajištění spo-
lečné účasti města a ZS-A na veletrhu Regiontour 2013
a ukládá odboru KT oslovit partnerská města s nabídkou
společné prezentace na veletrhu Regiontour 2013.

16. RM bere na vědomí stav fondů příspěvkové organi-
zace k 30. 6. 2012 a předložený jmenný seznam pronájmů
včetně akcí, kde byl ZS-A spolupořadatelem k 30. 6. 2012.

17. RM schvaluje zapůjčení 10 pivních setů Zámku Slav-
kov – Austerlitz dne 18. 8. 2012 na akci Bál princezen a po-
věřuje odbor KT správou pivních setů a ukládá odboru
předložit RM návrh ceníku za zapůjčení těchto pivních setů.

18. RM předkládá ZM požadované vyjádření k nájem-
ním smlouvám dle usnesení ZM k bodu 4.27. přijatému
na VII. zasedání ZM konaném dne 25. 6. 2012.

19. RM bere na vědomí informaci ke změně doprav-
ního značení ve Slavkově u Brna.

20. RM souhlasí s nasazením podsystému eJednání pro
přípravu zpráv pro orgány města a předkládá ZM návrh
na využití elektronických čteček pro využití při jednání or-
gánů města.

21. RM ukládá odboru KT projednat žádost o využití
prostor v budově bývalého DDM se stávajícím uživate-
lem.

22. RM souhlasí s převzetím záštity nad výstavou drob-
ných zvířat konanou ve dnech 9. a 10. 11. 2012, pořáda-
nou Českým svazem chovatelů – ZO Slavkov u Brna
a s poskytnutím cen v souladu se žádostí.

23. RM souhlasí se služební cestou starosty města
Ing. Ivana Charváta a zastupitele města MUDr. Oldřicha
Pospíšila do Pagu ve dnech 6.–10. 9. 2012 a schvaluje
služební cestu Ing. Hynka Charvata, p. Michala Boudného
za město a Ing. Aleše Šilhánka za ZS-A do Možajské ob-
lasti v Ruské federaci při příležitosti 200 let výročí bitvy
u Borodina ve dnech 31. 8.–3. 9. 2012.

24. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo ze dne 25. 7. 2012 na akci: „Rekonstrukce místní
komunikace Zahradní – Slavkov u Brna“ uzavřené se spo-
lečností elitbau, s.r.o., dle předloženého oceněného po-
ložkového rozpočtu.

39. řádná schůze RM – 15. 8. 2012
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Zprávy z rady města zpracovala
Martina Vilímová.

Úplné znění na www.slavkov.cz

1. RM ukládá MěÚ svolat schůzku dle bodu 4.11.2. ze
33. schůze RM – 9. 5. 2012 v termínu do 12. 9. 2012 (spo-
lečná schůzka obyvatel ulice Slovákova, firmy KALÁB
a města do dvou měsíců od zahájení výstavby v lokalitě
Zelnice).

2. RM ukládá řediteli TSMS uveřejnit článek ve SZ (číslo
8/2012) týkající se vstupného na koupališti se zdůvodně-
ním jeho navýšení, současně RM opětovně ukládá řediteli
TSMS písemně odpovědět Mgr. Věře Křivánkové ve věci
vstupného na koupališti v termínu do 10.8.2012.

3. RM ukládá vedoucí FO zaslat správcům jednotlivých
budov vzorový formulář pasportů dle úkolu ze 34. schůze
– 9.5.2012 (sestavit pasporty nemovitostí jako soubor
technické dokumentace a záznamů o opravách, údržbě
a zhodnocení těchto nemovitostí).

4. RM doporučuje ZM ke schválení rozbory hospodaření
města za I. pololetí roku 2012 a ukládá FO sledovat aktu-
ální vývoj daňových výnosů a pravidelně k poslednímu dni
v měsíci písemně informovat členy RM o stavu jejich
plnění.

5. RM ukládá MěÚ specifikovat stav pohledávek v ka-
tegorii po splatnosti více jak 360 dnů.

6. RM doporučuje ZM ke schválení rozbory hospodaření
školských příspěvkových organizací.

7. RM doporučuje ZM ke schválení rozbor hospodaření
TSMS za I. pololetí 2012 a současně ukládá řediteli TSMS
předložit pracovní vytíženost zaměstnanců vedených ve
mzdovém fondu TSMS – koupaliště v období od října do
března, tj. mimo letní sezónu a přípravu na ní a úklid po ní.

8. RM doporučuje ZM schválit výsledky hospodaření
k 30.6.2012 příspěvkové organizace ZS-A, dále ukládá ře-
diteli Z S-A předložit na nejbližší schůzi RM rozbory hos-
podaření ke 30.6.2012 v souladu s usnesením přijatým na
32. schůzi RM dne 15.4.2012 (tabulková část) a doložit
stav fondů organizace a předložit jmenný seznam ko-
merčních pronájmů (výnosy – náklad) ke 30.6.2012 (včetně
akcí, kde byl ZS-A spolupořadatelem). RM současně ukládá
tajemníkovi MěÚ předložit návrh na úpravu směrnice pro
předkládání zpráv do RM a ZM ze strany PO (vyjádření od-
borů MěÚ k dané problematice).

9. RM schvaluje Mateřské škole Zvídálek použití Re-
zervního fondu ve výši 100.000 Kč a Investičního fondu ve
výši 200.000 Kč na realizaci osazení oken venkovními ža-
luziemi. RM současně doporučuje ZM schválit přijetí do-
tace ve výši 1.300.000 Kč a rozpočtová opatření č. 24-26.

10. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu suterénní
místnosti č. 007 v administrativní budově na Koláčkově
nám. 727 o výměře 16,50 m2 za nájemné ve výši 660 Kč
/m2/rok.

11. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu suterénní
místnosti č. 009 v administrativní budově na Koláčkově
nám. 727 o výměře 33,40 m2 za nájemné ve výši 660 Kč
/m2/rok.

12. RM uděluje souhlas s umístěním sídla obchodní spo-
lečnosti Zubní ordinace, Slavkov u Brna, s.r.o. na adrese
Slavkov u Brna, Tyršova 324, PSČ 684 01. RM současně
schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu ne-
bytových prostor, kterým do práv a povinností původního
nájemce MUDr. Radmily Mazlové vstoupí jako její nástupce
společnost Zubní ordinace.

13. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 o technickém
zhodnocení pronajatých prostor ke Smlouvě o nájmu ne-
bytových prostor s firmou B. Braun Avitum Austerlitz, s.r.o.
se sídlem Slavkov u Brna.

14. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11,
Zlatá Hora 1227 s paní Leonou Zuzákovou, nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné
stanoveno ve výši 60 Kč/m2. RM dále schvaluje uzavření
nájemní smlouvy na byt č. 5, Zlatá Hora 1228 s panem
Zdeňkem Kaurou, nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 60 Kč/m2.

15. RM dává souhlas k uzavření Smlouvy o zřízení věc-
ného břemene, Smlouvy o výpůjčce movitého majetku
a Smlouvy o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě

8. mimořádné zasedání
ZM – 13. 8. 2012

1. ZM schvaluje přijetí dotací na Pomocný analytický
přehled ve výši 70 000 Kč, na výpočetní techniku pro DSH
ve výši 38 714 Kč, pro ZS-A na automatizaci knihovny
v systému Advanced Rapid Library ve výši 60 000 Kč a na
obnovu dlažby v arkádách, obnovu vnějších fasád smě-
rem do valů, obnovu oken a další s tím související práce ve
výši 1.300.000 Kč. ZM současně schvaluje soubor rozpoč-
tových opatření č. 21 Dotace – Pomocný analytický pře-
hled, č. 22 Dotace – Centrální registr vozidel, č. 23 Dotace
– Knihovna – Zámek, č. 24 Dotace – Fasády zámku, č. 25
Žaluzie mateřská škola, č. 26 Revitalizace Zlatá Hora.

2. ZM souhlasí s přijetím dotace z ROP JV na projekt:
„Přestupní uzel IDS Slavkov u Brna – Nádražní“ ve výši
11 921 094 Kč s tím, že celkové předpokládané výdaje
projektu jsou 14 016 874 Kč a vlastní předpokládaná spo-
luúčast 2 395 781 Kč. ZM současně schvaluje návrh
smlouvy o poskytnutí dotace a předfinancování uvede-
ného projektu formou revolvingového úvěru ve výši
11 600 000 Kč. ZM dále ukládá RM zařadit do návrhu roz-
počtu města pro rok 2013 vlastní zdroje ve výši
2 196 365 Kč.

3. ZM souhlasí, v případě akceptace žádosti o podporu
akce „Varovný protipovodňový systém pro Dobrovolný
svazek obcí Ždánický les a Politaví“ Státním fondem ži-
votního prostředí, se spoluúčastí města na realizaci to-
hoto projektu v roce 2013 ve výši 300.000 Kč vč. DPH. ZM
současně ukládá RM zařadit do návrhu rozpočtu na rok
2013 výdajovou položku ve výši 300 000 Kč na spolufi-
nancování uvedené dotační akce.

4. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 27.

stavby protipovodňového opatření se státním podnikem
Povodí Moravy.

16. RM souhlasí se změnou místní úpravy provozu na
ulici Brněnská dle předloženého návrhu.

17. RM ukládá MěÚ zajistit časově regulované stání vo-
zidel po dobu 2 hodin na ulici Malinovského (od ulice Kou-
nicova po ulici Tyršova) a na parkovišti na Komenského
náměstí před budovou ZŠ Komenského.

18. RM souhlasí s oslovením uvedených společností na
zpracování energetického auditu a provedení stavu osvět-
lenosti veřejného osvětlení města Slavkov u Brna. RM dále
ukládá odboru IR předložit výběrová kritéria a složení ko-
mise pro výběr dodavatele.

19. RM doporučuje ZM odsouhlasit přijetí dotace z ROP
JV na projekt: „Přestupní uzel IDS Slavkov u Brna – Nád-
ražní“ ve výši 11.921.094,-Kč s tím, že celkové předpoklá-
dané výdaje projektu jsou 14.016.874,-Kč a vlastní
předpokládaná spoluúčast 2.395.781,-Kč, doporučuje
schválit návrh smlouvy o poskytnutí dotace, dále doporu-
čuje ZM schválit předfinancování projektu formou revol-
vingového úvěru ve výši 11.600.000 Kč. RM současně
ukládá finančnímu odboru zařadit do návrhu rozpočtu
města pro rok 2013 vlastní zdroje ve výši 2.196.365,- Kč
a jako administrátorku a koordinátorku v projektu schva-
luje Ing. Moniku Kudlovou, referentku odboru IR s účin-
ností od 1.8.2012.

20. RM na základě zprávy o posouzení a hodnocení na-
bídek rozhoduje o tom, že jako nejvhodnější nabídka na
akci: „Rekonstrukce chodníku na ulici Malinovského a Ko-
menského náměstí“ byla předložena nabídka společnosti
Reistav, s.r.o. a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo až po
schválení financování nad současný rámec rozpočtu pří-
slušné výdajové položky ZM.

21. RM na základě zprávy o posouzení a hodnocení na-
bídek ukládá odboru IR oslovit společnost BRINGSTAV,
s.r.o., ve věci veřejné zakázky na akci: „Oprava bytu č. 3,
Bučovická čp. 187 a bytu č.4 Úzká čp. 643“ o zdůvodnění
mimořádně nízké nabídkové ceny.

22. RM doporučuje ZM přijmout zprávu Přehled finan-
cování akcí - hřiště Nádražní, chodníky Malinovského na
vědomí a schválit rozpočtové opatření č. 27.

23. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku Města Slavkov u Brna p.č. 2030 v k.ú.
Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka paní Marty
Juřečkové k umístění zpevněné odstavné plochy pro osobní
vozidlo na tomto pozemku.

24. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy
s panem Ondřejem Slezákem na pronájem části pozemku
parc. č. 2690/1 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna o výměře
cca 80 m2 (zahrádka č. 77) s ročním nájemným ve výši
112,-Kč.

25. RM nedává souhlas k uzavření nájemní smlouvy
o pronájmu části pozemku parc. č. 686/1 ostatní plocha –
manipulační plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 300
m2 se společností VIVO CONNECTION, spol s r.o.

26. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji pozemku
parc.č.1639 ostatní plocha o výměře 135 m2 v k.ú. Slavkov
u Brna z vlastnictví města Slavkov u Brna do vlastnictví
společnosti B. Braun Avitum Austerlitz, s.r.o. Kupní cenu ve
výši 135.000,-Kč a náklady spojené s prodejem uhradí ku-
pující před podpisem kupní smlouvy.

27. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy o pro-
nájmu pozemků parc. č. 4393, parc. č. 4398 a parc. č. 4401
k zemědělskému obhospodařování s panem Josefem Se-
dláčkem.

28. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
s E.ON Distribuce, a.s., na pozemku parc. č. 390 v k. ú. Slav-
kov u Brna (stavba s názvem „Slavkov, úprava NN, p. Ky-
jovský“).

29. RM bere na vědomí dopis pana Jakuba Navrátila ve
věci zamítnutí výstavby RD a ukládá MěÚ předložit opě-
tovně zprávu k dané problematice.

30. RM souhlasí s uzavřením Dohody o spolupráci při
sběru použitého textilu na vytipovaných stanovištích města
Slavkov u Brna s firmou E+B textil s.r.o.

31. RM ukládá funkcionářům města pozvat zástupce
společnosti E-COM s.r.o., a opětovně projednat stížnost na
neudržovaný pozemek na sídlišti Nádražní.

32. RM souhlasí s vypsáním veřejné zakázky na služby
na akci „2. Aktualizace územně analytických podkladů
ORP Slavkov u Brna“ dle uvedených podmínek.

33. RM souhlasí s cestou Junico, Glitter Stars, osob v ob-
novených slavkovských krojích, Zámecké dechové hudby,
SMP+ a služební cestou Bc. Martiny Tesáčkové do Pagu ve
dnech 6.-10.9.2012 a s návštěvou chorvatské delegace ve
Slavkově u Brna v prosinci 2012.

34. RM schvaluje uzavření předložené dohody o propa-
gaci se společností CZECH BEVERAGE INDUSTRY COM-
PANY a.s.

35. RM bere na vědomí přehled o stížnostech podaných
na MěÚ za II. čtvrtletí roku 2012.

36. RM ukládá odboru FO připravit rozpočtové opatření
dle předložené žádosti ZS-A. RM dále souhlasí s napojením
FRIM ZS - A ve výši 13.992,-Kč na rozpočet této PO ke krytí
nákladů na odpisy digitalizace kina v roce 2012.

37. RM schvaluje změny Ceníku služeb pro rok 2012 po-
skytovaných ZS-A platné od 2. 8. 2012.

38. RM bere na vědomí žádost pana Romana Hanáka
za OVV ČSSD o pronájem koupaliště za účelem uspořádání
Dětského dne v neděli 2.9.2012 a postupuje tuto žádost
správci městského koupaliště řediteli TSMS.

39. RM schvaluje program 8. mimořádného zasedání za-
stupitelstva města v upraveném znění.

40. RM doporučuje ZM v případě akceptace žádosti
o podporu akce “Varovný protipovodňový systém pro Dob-
rovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví“ Státním fon-
dem životního prostředí odsouhlasit spoluúčast města na
realizaci tohoto projektu v roce 2013 do výše 300 000 Kč
vč. DPH. RM dále doporučuje ZM uložit RM zařadit do ná-
vrhu rozpočtu na rok 2013 výdajovou položku ve výši 300
000 Kč na spolufinancování uvedené dotační akce.

41. RM schvaluje uzavření předložené darovací smlouvy
s Jihomoravským krajem, kterou město přijme do svého
vlastnictví lavičku a zastávkový přístřešek na autobusové
zastávce Slavkov u Brna, Bučovická, průmyslová zóna. RM
současně svěřuje věci nabyté darovací smlouvou podle
předchozího odstavce do správy TSMS.

42. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o vzá-
jemné propagaci s KOMETA GROUP.

43. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy na rea-
lizaci Napoleonských dnů 2012 s AusterlitzPro s.r.o.

38. řádná schůze RM – 1. 8. 2012
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V sobotu 26. května vstoupilo městské kou-
paliště do 27. sezony svého provozu. Od roku
1986 do 20. srpna letošního roku naše koupa-
liště navštívilo 1 091 931 zaregistrovaných ná-
vštěvníků. V letošním roce to bylo od 26.
května do 24. srpna 28 128 osob. 

Z našich zkušeností se dá odvodit, že ná-
vštěvnost je přímo úměrná počasí. Velký vliv
mají na nás média. Pokud jsou hlášeny tropické
dny na víkendy, přivádí to na koupaliště stovky
návštěvníků. 

V letošním roce se horké letní počasí pří-
znivě projevilo na návštěvnosti, i když jsme
z důvodů vysokých nákladů na provoz zdražili
vstupné. Velkou výhodou pro naše stálé ná-
vštěvníky jsou velké slevy při zakoupení volně

Komunitní plánování
 sociálních služeb – dotazník

Město Slavkov u Brna se podílí na procesu
komunitního plánování sociálních služeb.  Za-
měřuje se na skutečné potřeby lidí, kteří potře-
bují pomoc a podporu. Snahou celého procesu
komunitního plánování v našem městě je vytvo-
řit fungující sociální síť, tzn. udržet a rozšířit stá-
vající sociální služby a doplnit podle zjištěných
potřeb občanů nabídku chybějících služeb. 

Přílohou zpravodaje zasíláme k vyplnění
dotazník, prostřednictvím kterého se chceme
dozvědět, jaké služby využíváte, zda jste s nimi
spokojeni a o jaké další služby máte ještě zájem.
Takto získané poznatky budou využity k pláno-
vání sociálních služeb ve Slavkově u Brna
a okolních obcích. Dotazník je také umístěn ke
stažení na webových stránkách www.slavkov.cz.
Vyplněné dotazníky odevzdejte do schránky,
která je umístěna v průjezdu budovy Městského
úřadu, Palackého nám. 65, Slavkov u Brna, na
odboru sociálních věcí nebo na email sv@meu-
slavkov.cz do 20. 9. 2012. Děkujeme za vaši ak-
tivní spolupráci. Bc. Petra Kopecká, DiS

V pondělí 13. srpna bylo zahájeno kácení su-
chých stromů v aleji na Křenovice. Průzkumem
bylo určeno ke kácení 41 suchých stromů
a osm pahýlů.

Entomolog označil osm stromů s možným
výskytem brouka páchníka hnědého. Tyto
stromy budou ořezány na pahýl (do výšky du-
tiny) a ponechány stojící po dobu tří let. Dále
bylo asi pět stromů označeno možností, že i zde
bude brouk přebývat. Toto se zjistí až polože-
ním stromu a průzkumem možných dutin. Tyto

Sezona na koupališti se chýlí ke konci
přenosné „permanentky“, kterou využívají celé
rodiny. Sleva při zakoupení 90 vstupů je 50 %
a dalších 50 % je po 15. hod. To už je opravdu
sleva, kterou nemá žádné jiné koupaliště.

Letošní super tropické dny od 18. do 20.
srpna přivedly na koupaliště průměrně 1381 ná-
vštěvníků za celý den. 

Asi už se nikdy nestane, aby koupaliště
„praskalo ve švech“. Místa ve stínu jsou i při
návštěvě jednoho tisíce osob stále ještě volná.
Kapacita koupaliště je 4500 osob. 

Celkové podrobné vyhodnocení provozu
koupaliště v letošním roce bude ve výroční
zprávě TSMS, která je na našich stránkách
www.tsslavkov.cz.

Radoslav Lánský, ředitel TSMS

pak budou ponechány ležící na místě, popří-
padě přemístěny do blízkosti doupných stromů
kvůli umožnění migrace brouka.

Další etapa proběhne až v době vegetačního
klidu. Podle toho, kolik finančních prostředků
bude k dospozici závěrem roku, předpoklá-
dáme alespoň částečnou dosadbu alejovými
stromy (zvláště na konci aleje, kde vykácením
vznikla holina). Pokácené stromy budou štěp-
kovány.

Ing. Miroslav Zavadil, odbor ŽP MÚ

Kácení stromů v křenovické aleji

Poradna pro oběti násilí
Persefona je občanské sdružení poskytující

odborné sociální, právní a psychologické po-
radenství obětem domácího násilí, sexuálního
násilí a znásilnění. Jsme tu také pro ty, kteří se
obětem uvedeného příkoří snaží pomoci.

Aktuálně jsme rozšířili naše služby ve Slav-
kově o další poradenský den v měsíci, kdy
kromě již zavedeného třetího pondělí v měsíci
v době od 13 do 17 hodin, probíhá poradenství
také každou první středu v měsíci v době od 9
do 13 hodin v Charitní poradně, Polní 1444.

Do konce roku jsou to tyto termíny: 5. 9.
a 17. 9., 3. a 15. 10., 7. a 19. 11, 5. 12.

První konzultace s klientem probíhá s terénní
sociální pracovnicí, která v případě potřeby zpro-
středkuje další konzultaci klienta s právničkou
nebo psycholožkou Persefony o. s. Na konzultaci
v uvedených termínech je možné přijít bez ob-
jednání, ale jistější je se telefonicky objednat na
mobilní lince 737 834 345 nebo na pevné lince
545 245 996 v pracovní dny v čase 9–17 hod.

Přijďte se poradit, jsme tu proto, abychom
vám podali pomocnou ruku. Nabízíme pomoc,
podporu a bezpečný prostor pro váš příběh.

Poradenské služby poskytujeme v rámci pro-
jektu Přijdeme až k vám 2 – zlepšení místní do-
stupnosti služeb obětem domácího násilí,
znásilnění a sexuálního zneužívání. Projekt je fi-
nancován z ESF prostřednictvím OP LZZ a stát-
ního rozpočtu ČR a je realizován od června
2011 do května 2014.

Kontakty: sídlo organizace: Persefona o. s.,
Jiráskova 8, 602 00 Brno. Mobil: 737 834 345,
pevná linka: 545 245 996, e-mail: domacina-
sili@persefona.cz, www.persefona.cz

Kácení stromů v aleji směrem na Křenovice Foto: R. Lánský

Slavkovské koupaliště Foto: R. Lánský

Kácení stromů Foto: R. Lánský
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Redakční rada Slavkovského zpravodaje
Mgr. Zdeněk Novák (předseda), Eva Janková (místopředsedkyně, Ven-
dula Andrlová, Mgr. Jiří Blažek, Ing. Ivan Charvát, Ing. Ladislav Jed-
lička, Radoslav Lánský, Ing. Libor Válka.
Členové redakční rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném čase a bezplatně.

V ZUŠ F. France nově
od nového školního roku

Na základě koncepce vzdě-
lávání a rozvoje vzdělávací
soustavy v České republice za-
kotvené v zákoně č. 561/2004

Sb. o předškolním, základním, středním vy-
šším odborném a jiném vzdělání (školský
zákon) se do vzdělávací soustavy zavádí ve
vazbě na evropskou dimenzi ve vzdělávání
nový systém kurikulárních dokumentů, které
jsou tvořeny na státní a školní úrovni. Státní
úroveň přestavují Národní program vzdělávání
a rámcové vzdělávací programy (RVP). RVP
tvoří stát a vymezují závazné rámce pro jed-
notlivé obory vzdělávání. Školní úroveň před-
stavují školní vzdělávací programy (ŠVP),
podle nichž se uskutečňuje vzdělávání v jed-
notlivých oborech.

ŠVP se v ZUŠ Fr. France tvořil po dobu tří
let, učitelé absolvovali nespočet seminářů, ško-
lení, workshopů. Do školy několikrát zavítali
lektoři tzv. pilotních škol z různých krajů, kteří
prováděli terénní konzultace přímo na místě.
Náš ŠVP je dopracován a ve šk. roce
2012/2013 již budou naši žáci přípravných
a 1. ročníků I. a II. stupně podle nich vyučo-
váni.  Poprvé v historii uměleckého vzdělávání
máme možnost vyučovat na základě našich
představ a zkušeností. Vytvořili jsme si pro-
gram pro své žáky, pro své podmínky, pro svoji
školu. My nejlépe víme, co je vhodné a po-
třebné. ŠVP je příležitostí jak pro zaznamenání
našich osvědčených pedagogických postupů,
tak pro hledání nových možností moderního
a efektivního vzdělávání. Vývoj přinášel
mnoho změn, doporučení a úprav, z čehož ply-
nulo jediné: přemýšlet, opravovat, přepisovat. 

Děkuji svým kolegům, kteří k několikaleté
práci přistupovali vstřícně, obětavě a inicia-
tivně.  

ŠVP je k nahlédnutí veřejnosti v ředi-
telně školy.

Ale vše jsme zvládli a teď už se jen mů-
žeme těšit na vaše děti, kterých máme v sou-
časné době 542 ve třech oborech – hudebním,
výtvarném a tanečním. Vzdělání poskytujeme
také v Kobeřicích, Otnicích, Vážanech nad Li-
tavou a Křenovicích.

Školní rok je připraven již od května, kdy
jsme po talentových zkouškách zařadili na
uvolněná místa nové žáky. Zřizovatel Město
Slavkov u Brna má zájem, aby škola byla plně
funkční a platnou příspěvkovou organizací
a aby výsledky práce učitelů a žáků reprezen-
tovaly město v regionu Slavkovska. Všechny
obory spolupracují a podílí se na vystoupe-
ních, uplatňovaných ve velké míře na různých
veřejných i interních kulturních akcích. Ta-
ková koncepce je nastavena právě proto, že
zaměření školy není specifické a na profilaci
školy se stejnoměrně podílí všechny obory.
I když vzhledem k maximální naplněnosti
školy nemůžeme uspokojit všechny uchazeče,
je naším zájmem  umožnit co největšímu
počtu dětí projít kultivací vzdělávacího pro-
cesu umělecké výuky a výchovy. Hlavním
cílem práce pedagogů je snaha přidat všem
dětem do jejich osobní duševní výbavy něco
navíc: citlivé vnímání umění – světa tónů,
barev, tvarů a pohybu, kam se člověk vždy
může obracet v touze prožít víc, než co lze
vyjádřit slovy.

MgA. Jana Jelínková, ředitelka školy

Letní tábor s DDM Slavkov
Letní desetidenní tábor byl opět vyvrcholením celoroční činnosti Domu dětí a mládeže ve Slav-

kově u Brna a tentokrát se opět konal v rekreačním zařízení Kamínka Roštín. Na „Cestu kolem
světa“ se vydalo 80 dětí ve věku od 7 do 16 let. Velký dík za náročnou přípravu a realizaci celotá-
borové hry patří pedagogům DDM a vedoucím jednotlivých oddílů.

Děkuji také rodičům účastníků tábora za pěkné sponzorské dárky,které byly využity jako od-
měny dětem za soutěže a byly zpestřením našich zakoupených drobností a sladkostí.

Všechny fotografie z letního tábora najdete na http://janmartinek.cz/list/ nebo na www.ddmslav-
kov.cz, kde najdete i nabídku a rozvrh zájmových kroužků DDM Slavkov na letošní školní rok
2012/2013. Ivana Olejníková, DDM Slavkov

Letní volejbalové soustředění DDM

Pochvala vždy potěší!
Dobrý den, touto cesto bych chtěl poděkovat

Ing. Zmrzlému a jeho dívenkám z volejbalo-
vého kroužku za vynikající pomoc při organi-
zaci (zapisování volejbalového turnaje mužů
O POHÁR LULČE 2012. Byl to dlouhý a ná-
ročný den. Moc děkujeme.

Volejbalový klub Luleč

V termínu 2.–4. srpna se uskutečnilo letní
tréninkové soustředění volejbalového oddílu
DDM Slavkov – přípravka dívky. Soustředění
proběhlo za krásného počasí na kurtech ve vo-
lejbalové vísce Luleč u Vyškova. Mladé volej-
balistky měly po dva dny dvoufázový trénink,
který byl proložený koupáním v místním pří-
rodním koupališti. Zde si dívky oblíbily origi-
nální kamennou skluzavku, takže bylo těžké je

dostat z vody ven. Třídenní tréninkový blok byl
zakončen sobotním turnajem mužů. Tento tur-
naj má v Lulči velkou tradici a mladé volejba-
listky se zde naučily vést zápis z opravdových
zápasů. Velký dík patří některým tatínkům,
kteří se zúčastnili volejbalového soustředění se
svými dětmi a perfektně zapadli do kolektivu
a nemalou měrou se podíleli na klidném prů-
běhu.

Všichni účastníci prožili krásné tři dny
a pokud se stávající kolektiv udrží pohromadě,
tak lze předpokládat, že to nebylo poslední sou-
středění v jejich volejbalové kariéře.

Jan Zmrzlý, trenér

Letní tábor DDM Foto: J. Martinek

Volejbalové soustředění Foto: archiv DDM
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Z Á M E K  S L AV K O V  – A U S T E R L I T Z www.zamek-slavkov.cz
Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01  Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204;  info@zamek-slavkov.cz

S postupujícím rozvojem technologií se tyto
stále více uplatňují i v oblastech, kde dosud pře-
vládaly stávající kvalitní klasické technologie,
a postupně je tak vytlačují. Mezi tyto oblasti se
v posledních letech zařadila a stále více se pro-
sazuje i promítací technika, což je umožněno
především podstatným zvýšením kvality pro-
jekce z pohledu ostrosti obrazu i dostatečné in-
tenzity světelného toku, doplněné kvalitním
prostorovým ozvučením kinosálu.

Tento technologický posun za současného
postupného snížení finanční náročnosti na nové
technické vybavení promítací technikou i na vý-
robu digitálních kopií filmů vede k tomu, že po-
čínaje letošním rokem dochází k postupnému
omezování výroby filmů na klasickém filmo-
vém pásu, která se stává ekonomicky velmi ná-
kladnou a svým způsobem pro distributory
i neefektivní (mj. z pohledu náročnosti na pře-
pravu filmových kopií). Ve svém důsledku to
znamená podstatné omezování nabídky filmů
na klasickém filmovém pásu a rozšiřování na-

Hradozámecká noc proběhne v noci ze so-
boty 1. září na neděli 2. září. Cílem je předsta-
vit památky v netradiční době a s netradičním
programem jako místa neustále živá, na která
má smysl se  vracet. 

Zámek Slavkov – Austerlitz se do této akti-
vity zapojí strašidelnými prohlídkami pro
děti i dospělé odehrávajícími se v expozici

Nádherné letní počasí, vybrané tituly filmů,
vhodně zvolený termín a začátek představení,
ale i dobrá propagace po obcích slavkovského
regionu, to vše se pozitivně promítlo do vysoké
účasti na letošním Letním filmovém festivalu. 

Po dvou předchozích ročnících, kdy festi-
valu nepřálo počasí (chladno, vítr, déšť),
a s přihlédnutím k získaným poznatkům a zku-
šenostem jsme letos upořádali Letní filmový
festival na počátku srpna. Naším partnerem pro
toto zpestření dlouhých letních večerů byla
opět společnost Kinoservis, s.r.o., Zlín, která
má s organizací filmových festivalů dlouholeté Musaion

Zámek Slavkov – Austerlitz připravuje vý-
stavu k 90 letům od vzniku městského muzea ve
Slavkově u Brna s názvem Musaion. Návštěv-
níci zde budou moci obdivovat řadu zajímavostí
a kuriozit ze sbírek naší instituce (např. předměty
z bývalého papírnictví pana Šimáčka ve Slav-
kově, vybavení slavkovského holičského salonu,
školní obrazy). Na Mezinárodní den seniorů 1.
října se bude konat v 17 hodin komentovaná pro-
hlídka výstavy, na kterou vás srdečně zveme.

Dále bychom rádi omluvili odložení realizace
této výstavy, jejíž vernisáž byla díky možnosti
uspořádat výstavu grafických listů k 200. výročí
bitvy u Borodina posunuta. Nové datum verni-
sáže výstavy je čtvrtek 13. září v 17 h. v pro-
storách Rubensova sálu slavkovského zámku.
Výstava bude k vidění až do konce sezóny, tedy
do 9. prosince 2012. Mgr. Martin Rája, ZS-A

V září letošního roku se uskuteční pokračo-
vání první společné akce Zámku Slavkov –
Austerlitz a Vyšší odborné restaurátorské
školy z Brna. Studenti této školy pod dohle-
dem zkušeného odborníka a pedagoga
Mgr. Radka Ryšánka budou pokračovat v res-
taurování vybraných předmětů ze sbírek
Zámku Slavkov – Austerlitz. První běh se us-
kutečnil v dubnu tohoto roku a setkal se s úspě-
chem u návštěvníků zámku.

Druhý běh restaurování začíná v úterý 4. září
a v prostorách salonků zámku ho budete moci
vidět až do 30. září 2012. Pro restaurování byly
vybrány dva předměty, které mnozí znají z pro-

Symbióza krajky s přírodou
Zámek Slavkov – Austerlitz pro příznivce pa-

ličkované krajky opět připravuje novou výstavu,
která představí toto komplikované, časově ná-
ročné, ale krásné umění. Exponáty výstavy na-
zvané Symbióza krajky s přírodou, zapůjčí
Mohelnický spolek ručních řemesel. 

Výstava bude nainstalována v saloncích se-
verního křídla zámku od 20. září do 18. listo-
padu. Přístupná bude samostatně nebo jako
součást prohlídkové trasy zámku. 

Mgr. Radek Žák, ZS-A

Úspěšný Letní filmový festival
zkušenosti a která se nám jako partner osvěd-
čila. 

Na všech osmi projekcích bylo celkem 1638
návštěvníků, což představuje v průměru 205 di-
váků na jedno představení, kteří odolali lákad-
lům televize a v příjemné atmosféře strávili
několik večerů v zámeckém parku. Tento počet
je více než dvojnásobný oproti předchozím roč-
níkům!

Ukázalo se, že o tento druh letní kulturní na-
bídky je zájem, a proto budeme v započaté tra-
dici pokračovat i v příštím roce.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Slavkovské restaurování pokračuje v září
hlídek zámeckých depozitářů. Prvním předmětem
je skládací psací stolek z pozůstalosti po Václavu
a Josefíně Kounicových. Kromě jiných zajíma-
vostí je i v tomto malém kusu nábytku umístěna
tajná schránka. Hlavní pozornost restaurátorů
však bude věnována podlahovým hodinám z ob-
dobí biedermeieru, které jsou zajímavé zejména
tím, že po natažení jdou celý rok.

Návštěvníci budou moci sledovat průběh res-
taurování, k němuž dostanou i odborný výklad.
Zájemci mohou restaurování shlédnout v rámci
prohlídkové trasy, ale také samostatně v běžné
provozní době zámku.

PhDr. Vladimíra Zichová, ZS-A

Proběhla digitalizace slavkovského Kina Jas
bídky na digitálních nosičích, která bude upřed-
nostňovat především nové atraktivní filmové ti-
tuly.

Slavkovské kino JAS, které je organizačně
začleněno do příspěvkové organizace ZS-A, si
v posledních letech udržuje stálou velmi solidní
průměrnou návštěvnost na jedno představení
a bezpochyby doplňuje kulturní nabídku
v našem regionu. Je třeba podotknout, že je jed-
ním z posledních kin, která bez problémů exis-
tují. Nepochybně jeho existence v prostorách,
které patří zřizovateli, má své opodstatnění. 

Je tedy naprosto logické, že digitalizace,
o které se v poslední době stále více hovoří také
ve sdělovacích prostředcích, se nevyhnula ani
slavkovskému kinu. Po doplnění o novou digi-
tální technologii tato umožnila nejen výrazné
zvýšení kvality promítání včetně prostorového
zvuku, ale také rozšíření kvalitního využití ki-
nosálu i pro jiné účely:

- vzdělávací programy pro školy i organizace, 
- prezentace, 

- přenosy divadelních – operních představení, 
- hudební produkce apod. 
Vlastní digitalizace proběhla v průběhu srpna

a je nutné zdůraznit, že její financování pro-
běhlo financováním z provozních prostředků or-
ganizace, nebylo tedy třeba zdrojů z rozpočtu
města. Stávající klasická promítací technologie
z filmového pásu byla přitom zachována, takže
umožňuje v budoucnu i promítání archívních
filmů nebo filmů, které nebudou k dispozici na
digitálním nosiči. Lze si jen přát, aby po usku-
tečněné digitalizaci trend v návštěvnosti byl
stále příznivý podobně, jako tomu bylo u let-
ního filmového festivalu, o kterém je pojednáno
na jiném místě tohoto vydání Slavkovského
zpravodaje.

A pro příznivce kina překvapení na závěr –
na podzimní termín připravujeme slavnostní
představení k zahájení digitální projekce spo-
jené se dnem otevřených dveří. O termínu vás
budeme s předstihem informovat.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Hradozámecká noc
i v zámeckém podzemí. Na prohlídkách se
budou moci návštěvníci setkat s upíry, duchy,
oživlými mrtvolami, a také s postavami známé
z kinematografie (např. Addamsova rodina). Do
scénáře budou okrajově zapojeny i postavy
související s historií zámku (někteří Kouni-
cové). Součástí prohlídky bude krátké hudební
vystoupení, inspirující se jedním světozná-

mým muzikálem. Strašidelné prohlídky se
budou konat v sobotu 1. září od 18 do 22
hodin. Na prohlídky je stanoveno jednotné
vstupné ve výši 90 Kč. Doporučujeme si pro-
hlídku předem zarezervovat na pokladně
zámku, tel.: 544 227 548, e-mail: hanous-
kova@zamek-slavkov.cz.

Ing. Jana Slouková, ZS-A
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Výraz „České sklo“ je světově proslulý
pojem, zároveň se však jedná o řemeslo, které
pomalu upadá. Jednou z umělkyň, která se
snaží držet tradici sklářského řemesla a záro-
veň posunovat umění sklářství dále, je paní
Alice Dostálová, která zároveň provozuje ga-
lerii příznačně nazvanou „Galerie Skleněnka“.
Výstavu jejích prací a děl jejích sklářských ko-
legů Lucie Pejchové (pracovala např. pro slav-
nou sklářskou firmu Moser) a Luďka Adámka

V sobotu 22. září se od 9 hodin bude konat
v prostorách zámeckého parku již tradiční
Václavský jarmark doplněný čtvrtým roční-
kem Zámeckých burčákových slavností.
V několika desítkách stánků bude možnost za-
koupit nejrůznější dekorativní předměty, bižu-
terii, ruční a řemeslné výrobky apod.,
a pochopitelně také ochutnat letošní burčák.
Nebude samozřejmě chybět ani nezbytné ob-
čerstvení. K příjemné atmosféře v zámeckém
parku přispěje Cimbálová muzika.

Pro tento den také Zámek Slavkov – Auster-
litz připravil jako doplňkový program několik
speciálních prohlídek zámku, které se konají

(který představí své vitráže) vám nyní Zámek
Slavkov – Austerlitz přináší.

Pokud se rozhodnete výstavu navštívit, mů-
žete se těšit především na rozličné vinuté mo-
delované figurky ze skla, mezi něž patří různá
zvířata, lidské postavy, africké motivy, vánoční
motivy, ale i betlémy. Figurky si budete moci
zakoupit a zároveň se přiučit něčemu novému –
dozvíte se o technikách a způsobu jejich vý-
roby.

Václavský jarmark, Zámecké burčákové slavnosti
a speciální prohlídky zámku

v rámci Dnů evropského dědictví: rrvní
z nich je prohlídka zámeckých muzejních
depozitářů, které jsou běžně přístupné pouze
badatelům. Budete mít možnost spatřit míst-
nosti, v nichž je bezpečně uloženo více než
100 000 sbírkových předmětů z desítek věd-
ních oborů, mezi něž patří archeologické pa-
mátky, obrazy, mobiliář (od baroka až po
současnost), keramika a sklo, knihy a listiny,
užitkové předměty (například šicí a psací
stroje) a další. Předměty byly shromažďovány
téměř po jedno století a vy teď máte možnost si
je prohlédnout pěkně pohromadě – a s odbor-
ným výkladem.

Druhou prohlídkovou trasou jsou zpřístup-
něné zámecké krovy. Vzhledem k architekto-
nické výjimečnosti zámku jako celku je jeho
podkroví rovněž velmi zajímavé, a to nejen pro
stavaře-odborníky, ale i pro veřejnost. Budete
mít možnost se dozvědět více o typech dřeva,
ze kterých se stavělo, o unikátní konstrukci so-
pouchů komínů zámku, či o dendrochronolo-
gickém průzkumu. 

Na prohlídky je vhodné se rezervovat na tel.:
544 227 548 či e-mailem: hanouskova@zamek-
slavkov.cz.

Mgr. Radek Žák, ZS-A
Ing. Jana Slouková, ZS-A

Výstava Čarování ze skla na zámku

V termínu od 5. do 8. srpna se uskutečnil in-
tenzivní čtyřdenní cheer kemp u Máchova jezera,
který pořádal Institute of Czech Cheerleading
společně s americkou organizací FCC. Tohoto
soustředění se zúčastnil slavkovský tým Glitter
Stars ze ZŠ Komenského nám. spolu s ostatními
týmy z celé ČR.

V programu tohoto kempu byla výuka tech-
niky cheer prvků, a to pohybů, skoků, pyramid,
pokřiků, taneční choreografie, akrobacie
a mnoho dalších technik cheerleadingu. Po ve-
čerech se účastníci měli možnost  dozvědět něco
z teorie, příběhů samotných amerických instruk-
torů, historie a zajímavosti cheerleadingu a další.
Ke kempu patřila hlavně dobrá nálada a zábava. 

Školiteli kempu byli profesionální instruktoři
cheerleadingu, zkušení cheerleaders a též trenéři
z USA, kteří pomáhají touto akcí rozvíjet cheer-
leading v České republice. Účastníci se tedy
kromě samotného tréninku cheerových doved-
ností mohli zdokonalit i v konverzaci v anglic-
kém jazyce. Celá koncepce kempu byla zaměřena

na intenzivní týmovou přípravu na soutěž, která
se uskutečnila poslední den soustředění. A jak do-
padla v této soutěži naše děvčata? Naše juniorky
obsadily první místo a mladší děvčátka druhé
místo. V soutěži jednotlivců byly vyhlášeny dvě
soutěžní disciplíny, a to v kategorii akrobacie
a skoků. Obě tyto soutěže ovládla mezi juniory
Aneta Macharová a v mladší věkové kategorii její
sestra Sabina. Američtí instruktoři si po celou
dobu kempu testovali všechny zúčastněné cheer-
leaders, z nichž nominovali tři nejlepší, které
měly možnost získat titul evropské cheerky.
Všechny tři vybrané adeptky byly ze skupiny
Glitter Stars – Daniela Martínková, Aneta Ma-
charová a poprvé v historii kempů se do nomi-
nace dostala i cheerka z mladší kategorie –
Sabina Macharová. Tato tři děvčata se mezi sebou
utkala v soutěžní sestavě, kde měly předepsané
povinné prvky. Nakonec tuto cenu získala Aneta
a kromě medaile získala i od hlavního trenéra
České reprezentace pozvánku do Českého národ-
ního týmu. Glitter Stars Slavkov

Výstava bude k vidění od 7. do 24. září
v Galerii v prvním patře, poté se přesune do
výstavní místnosti před kavárnou zámku, kde si
ji budete moci volně prohlédnout až do 28.
října 2012. Vystavené exponáty budou pro-
dejní, proto si budete moci zakoupit předměty
dokazující, že tradiční české sklářství stále žije.
Srdečně vás zveme na vernisáž, která se bude
konat v Rubensově sále dne 6. září v 17 hodin.

Mgr. Radek Žák, ZS-A

Účast Glitter Stars na cheer soustředění    

Omluva pořadatelské agentury
festivalu Hradologie

Vážení občané města Slavkova u Brna, při-
jměte prosím touto formou naši omluvu za ru-
šení nočního klidu dne 25. srpna, kdy
v zámeckém parku probíhal poslední den pu-
tovního festivalu Hradologie. Ve Slavkově
u Brna není vhodnějších prostor pro pořádání
podobných akcí, než zámeckého parku. Bohu-
žel často snaha o realizaci kvalitního kultur-
ního programu a počasí nejdou dohromady,
což byl právě tento případ. Vinou nevhodných
klimatických podmínek a jejich vlivu na tech-
niku (déšť) došlo ke zpoždění vystoupení po-
sledních tří kapel, proto se závěr festivalu
neúnosně protáhl – festival skončil přibližně
půlhodinu po půlnoci, ačkoliv jsme maximálně
usilovali o jeho ukončení do půlnoci. Sami
dobře víme, jak nepříjemné je noční rušení,
proto se vám ještě jednou omlouváme za způ-
sobené obtíže a děkujeme vám za pochopení.

Kouřící králík production, 
pořadatelé festivalu Hradologie

Hradologie Foto: archiv

Glitter Stars s instruktory Foto: archiv GS
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Družstvo mladých gymnastek TeamGym,
které vzniklo roku 2009 při ZŠ Komenského, za-
znamenalo další úspěch a stanulo poprvé před te-
levizními kamerami. 

Na počátku všeho stál nápad přihlásit se do
soutěže Česko Slovensko má talent, se kterým
letos na jaře přišla sama děvčata, v dubnu jsme
tedy poslali přihlášku. Již koncem téhož měsíce
jsme od produkce obdrželi pozvání na casting do
Kongresového centra na Brněnském výstavišti.
Ten se konal 12. 5. 2012 a již za měsíc jsme se
radovali ze skvělé zprávy, že jsme postoupili do
dalšího kola. To se konalo již v divadle za účasti
poroty, v níž zasedali Lucie Bílá, Jaro Slávik
a Martin Dejdar. Holky tedy přitvrdily v tréninku
a celý měsíc opravdu pilně pracovaly na tom, aby
předvedly to nejlepší, co umí.  

Natáčení proběhlo 10. 7. v Mahenově divadle
v Brně. Děvčata zde nejprve krátce pohovořila
s moderátory pořadu – Martinem „Pyco“ Raus-
chem a Jakubem Prachařem. Poté měly holky

možnost předvést celé své vystoupení, při kte-
rém cvičily na hudbu z pohádky Ať žijí duchové.
Rozdaly také několik rozhovorů pro různé tele-
vizní stanice. Potěšilo je setkání s Martinem Dej-
darem, který se s týmem ochotně vyfotil a rozdal
jim autogramy jak svoje, tak i své televizní pos-
tavy Ozzáka z pořadu Comeback. 

Po chvíli napjatého čekání na výsledek našeho
snažení jsme se dozvěděli, že jsme do dalšího
kola bohužel nepostoupili. Holky si však z natá-
čení odnesly cenné zkušenosti a už se těší na od-
vysílání jejich vystoupení v televizi, které
proběhne na podzim.

Tímto bychom chtěli poděkovat rodičům za
trpělivost, škole ZŠ Komenského za vstřícnost
a umožnění trénování v době prázdnin a staros-
tovi města Slavkova za finanční podporu. Děvča-
tům a klukům děkujeme za vzornou reprezentaci
naší školy a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Rádi přijmeme děti od osmi let, které by ba-
vilo cvičit gymnastiku, do našeho týmu. zšk

Vyhodnocení Cyklostezek 
Prázdniny skončily a s nimi i Cyklostezky

2012. Cyklisté odevzdávají průkazky s razítky
a již se těší na společné setkání s vyhodnoce-
ním. Letos se toto setkání uskuteční v tradičním
termínu (28. září) v Křenovicích.

Obec Křenovice zve všechny – i ty, kteří na
kole nejezdí – na vyhodnocení cykloakce, kte-
rou každoročně vyhlašuje Dobrovolný svazek
obcí Ždanický les a Politaví.

Slavnostní vyhodnocení se uskuteční v pátek
28. září od 14 hodin na sokolském sportovním
hřišti v Křenovicích.

Budou zde odměněni všichni úspěšní účast-
níci, kteří během prázdnin objeli na kole všech
27 členských obcí sdružení a do průkazky na-
sbírali všechna razítka.

Připravený bohatý doprovodný program a ob-
čerstvení nabízí možnost strávit příjemné pod-
zimní odpoledne a ukončit cyklistickou sezonu.

Z programu: folková skupina CARETA, dět-
ský folklorní soubor Křenováček, folklorní sou-
bor Křenovák, skupina historického šermu
Buhurt, ukázky výcviku psů a agility – ZKO
Křenovice a cyklokuriozity Martina Zehnala.

Pro děti budou připraveny hry a soutěže
o sladké odměny.

Jaromír Konečný, starosta obce Křenovice

Vážení posluchači, srdečně vás zveme na tra-
diční koncert ženského pěveckého sboru Mla-
dost z Brna, který se uskuteční v neděli 23. září
v 15 h. v zámecké kapli. Stalo se již tradicí, že
se sbor po slavkovském soustředění představí
s novými skladbami svého repertoáru.

Sbor se v únoru zúčastnil mezinárodní sou-
těže v Praze, kde získal zlaté ocenění. Je to zá-
sluhou mladé dirigentky MgA. Jarmily
Jalůvkové, která svojí pílí, náročnou přípravou
a přesným nastudováním skladeb docílila toho,
že se náš amatérský sbor vypracoval na úroveň
profesionálních těles.

Běh naděje
Přijďte s námi, opět po

roce, zúčastnit se Běhu naděje! Letos probíhá
již pátý ročník této celorepublikové akce. Jedná
se o sportovně společenskou humanitární akci,
inspirovanou Běhy Terryho Foxe, které v České
republice probíhaly v letech 1993–2007.

Běh naděje je dobrovolná humanitárně
sportovní akce spojená s veřejnou sbírkou.
Její výtěžek je určen na výzkum rakoviny. Úče-
lem tohoto „běhu“je absolvovat předepsanou
trať jakýmkoli způsobem – chůzí, během, na
kole, na invalidním vozíku, s kočárkem …
podle vlastních sil.

Všechny prostředky získané od účastníků
akce jako dar jsou věnovány na výzkum rako-
viny. Prostředky jsou shromažďovány na účtu
číslo 5001005500/5500. Náklady spojené s or-
ganizací akce musí být kryty z jiných pro-
středků než z výtěžku sbírky. Aktuální
informace naleznete na www.behnadeje.cz.

Ve Slavkově se pátý ročník „Běhu naděje“
uskuteční ve čtvrtek 6. září ve 13 hodin. Start
a cíl bude u dolní kašny ve slavkovském zá-
meckém parku.

Prezentace bude průběžně probíhat od 11.45
hodin v místě startu. Běh naděje není žádný
závod, zúčastnit se může každý bez omezení –
občané všech věkových kategorií. 

Zúčastněte se dobrovolné humanitární akce
– přispějete na výzkum v boji proti rakovině.

Základní škola Tyršova

TeamGym v Česko Slovensko má talent

Koncert ženského pěveckého sboru Mladost
V červnu jsme se zúčastnili Mezinárodního

festivalu v Itálii, na kterém jsme vystoupili v rů-
zných městech, na různých místech – na náměs-
tích, v kostelích, v horských střediscích a největší
zážitek byl ze společného setkání 90 sborů z ce-
lého světa, kdy si společně zazpívalo 3200 zpě-
váků tři písně, které jsme nastudovali ještě před
odjezdem. Naše vystoupení byla hodnocena
velmi kladně a přivezli jsme si pozvání na hos-
tování v Kanadě a dalších zemích. Věříme, že
naše posluchače opět nezklameme a prožijí spo-
lečně s námi hezké odpoledne plné pohodové
hudby. Ilona Zyková

TeamGym s Martinem Dejdarem Foto: archiv TG

Pěvecký sbor Mladost v zámecké kapli Foto: archiv sboru
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Pondělní odpoledne se na slavkovském hřbi-
tově stalo vzpomínkou na nedožité 100. naro-
zeniny pana Dr. Aloise Zyky. U hrobu se sešli
zástupci Krajského výboru ČSTV z Brna, zá-
stupci volejbalu z Bučovic, Holubic, bývalí
slavkovští hráči a nejbližší rodina. Při svém
vzpomínání všichni ocenili jeho práci s výcho-
vou mladých sportovců, jeho trenérskou čin-
nost a nezapomnělo se i na budování
slavkovského stadionu, který slouží do dnešní
doby. Jeho svěřencům bylo líto, že se nedožil

Se zájmem sleduje slavkovská veřejnost
stavbu nových bytů v lokalitě Zelnice. Od
konce června, kdy byl slavnostně poklepán
základní kámen, stavba rychle postupuje.

V současné době jsou již vybetonovány zák-
lady rodinných domků a dokonce u prvních
osmi již roste hrubá stavba. Nejblíž k centru
Slavkova probíhají práce na základech dvou
bytových domů.

V pátek 10. srpna byl spuštěn nový web,
www.RezidenceAusterlitz.cz, společnosti
KALÁB, na kterém je prezentován projekt
výstavby Rezidence Austerlitz ve Slavkově
u Brna. Na těchto stránkách se můžete infor-
movat zejména o jednotlivých nabízených ne-
movitostech, jejich dispozicích, vybavení bytů

i domů, aktuálním stavu rezervací a prodeje
a mnoho dalších.

Dokončení výstavby, která byla zahájena
v květnu, je plánováno na listopad příštího
roku. V lokalitě Rezidence bude vystavěno ve
dvou bytových domech 50 bytových jednotek
a 17 rodinných domů.

To vše bude doplněno sadovými úpravami
novou komunikací a důmyslným odvod
dešťových vod tak, aby vznikla příjemná zóna
pro bydlení. Ing. Iveta Pilátová

Výstavba bytů rychle postupuje

Slavkov před 50 lety
(zápisky z kroniky města)50

Výstavba ve městě
V roce 1962 byly dokončeny 4 rodinné

domky; dva na severním konci Tyršovy ulice
a po jednom v ulicích Nerudově a Polní. Je
rozestavěno 14 domků. Jejich dokončení od-
daluje nedostatek cementu. Nově jsou přihlá-
šeni tři stavebníci. Byla pořízena projekce
a dokumentace 36 družstevních bytů za 70
tisíc korun a Pozemní stavby Brno zařadily
stavbu do svého plánu. Bude to 16 třípoko-
kových a 20 dvoupokojových bytových jed-
notek, z nichž 12 je pro zaměstnance
traktorové stanice a státního statku. Jako
první příprava ke stavbě bylo MNV vykou-
peno 6 domlů ve Svojsíkově ulici č. 334–338
v hodnotě po 10 až 20 tisících korun. Bylo
přihlášeno až 64 členů, zůstává jich 39. Státní
bytová výstavba se plánuje pro rok 1964
v počtu 84 bytových jednotek. Zůstává 150
žadatelů o byt. Bylo zapsáno nových 31, byt
přidělen 18, v pořadníku je 10 naléhavých
uchazečů.

Bytová kultura se stále zvyšuje. Opouštějí
se sklepní byty, které pro postupující vlhkost
nelze dále obývati. Hospodářské místnosti
bývalých zemědělců a podnikatelů se promě-
ňují v obývací prostory. Jsou činžovní domy,
které jejich majitelé neopravují z nedostatku
prostředků nebo proto, že jim dost nevyná-
šejí. Chátrají a opadává jim omítka. Také do-
movní správa na opravu svých domů nestačí.
Plánovala generálních oprav za 30 tisíc
korun, běžných oprava za 35 tisíc Kčs. Ná-
klad na provoz domů činil 244 tisíc Kčs,
ztrátra 156 tisíc Kčs. Domovní daň byla ma-
jitelů domů snížena a činí ve Slavkově 60
tisíc Kč.

jejich, postupu do II. ligy. Všichni ocenili jeho
humor, pohodu, kterou dodával všem klid, jeho
neutuchající aktivitu při zkrášlování stadionu,
kdy kontroloval každý stromek a keřík, jestli
rostou tak, jak mají. Škoda jen, že volejbal vy-
tlačují nové atraktivní sporty, kterým se děti vě-
nují víc než volejbalu, i když byl v minulosti
ve Slavkově na dobré úrovni. 

Vzpomínka na člověka, jakým byl pan Zyka,
určitě všem připomněla hezké chvíle, které
s ním prožívali. zil

Pietní akt na místním hřbitově

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz

MC Ententyky pořádá ve
dnech 2.–4. října v KD Her-
špice podzimní burzu oblečení, hraček, spor-
tovních potřeb.

Vykliďte skříně, zjistěte, co vám chybí, a při-
jďte k nám! Určitě budete s nákupem či prode-
jem spokojeni. 
Příjem zboží: Út 2. 10. – 9–12 a 14–19
Prodej zboží: St 3. 10. – 9–17
Výdej zboží: Čt 4. 10. – 17–19

Prodávat můžete i sportovní potřeby, ko-
čárky, postýlky, autosedačky a podobně. U nás
nakoupíte doopravdy levně! Uvádíme orien-
tační ceny dětského oblečení:

Podmínky pro prodávajícího: Prodávající
je povinen mít každý kus zboží označen třemi
štítky a vyplněn prodejní list.  Na štítcích musí
být uvedeno identifikační číslo prodávajícího,
pořadové číslo zboží a vaše prodejní cena. Při
popisu jednotlivých věcí v prodejním listu udá-
vejte zejména barvu, velikost a výrobce.
Všechny detaily i prodejní list naleznete ke sta-
žení na www.ententyky.eu/dokumenty,php.
Identifikační číslo získáte registrací na našich
webových stránkách www.ententyky.eu/burza
nebo si můžete o něho napsat na email cen-
trum@ententyky.eu. Prodejní listy budou záro-
veň při příjmu zboží, a to v úterý 02/10/12
k dispozici na místě, kde si je prodávající může
vyplnit. MC Ententyky

Podzimní burza

Staveniště ve Slovákově ulici Foto: B. Maleček

Pietní akt u hrobu Aloise Zyky Foto: B. Maleček
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Slavkov u Brna, Za Branou 279

• koberce (metrové i kusové)

• PVC
• přírodní linoleum
• plovoucí podlahy

DOVOZ • POKLÁDKA • KOMPLETNÍ SERVIS

OTEVŘENO:
po–pá: 10–16 h

tel./fax: 544 227 555
mobil:  777 769 975

KOBERCE PVC

www.koberce-pvc.cz

Novinka! !

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ,

SEDAČEK A MATRACÍ

PÁROU

Prodej stav. pozemkÛ
ve Slavkovû u Brna!

V klidné ãásti mûsta.
(450, 455, 495, 547
570, 674, 858) m2

IS pfiímo na pozemku
RK nevolat!

INFO: 775 734 600

tel. 604 994 476
Marie Zdražilová, Čelakovského 839, Slavkov u Brna

Kosmetika Možnost vyzkoušení

Prodej
• bylinné přípravky pro děti i dospělé
• vitaminy, minerály
• výrobky Aloe vera
• prodej rozšířen o zelené potraviny

mladý (zelený) ječmen a řasa chlorela
• konzultace a poradenství

Poradenská kancelář

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele:

neděle 8.30 a 18.00, úterý 18.00 bohoslužba
pro děti, čtvrtek 7.00, pátek 18.00, sobota
v 7.30.

Mše sv. v penzionu, čtvrtek 6. 9. v 8.00.
Návštěvy nemocných, pátek 7. 9. dopoledne.
Mše sv. na zahájení školního roku, neděle

9. 9. v 8,30 Slavkov.
První mše svatá pro děti, úterý 11. 9. kostel

18.00.
Pouť na Lutrštéku, bohoslužby v sobotu 15.

9. v 18.00 a v neděli 16. 9. v 8.00, 9.00
a 10.30.

Slavnost sv. Václava, pátek 28. 9. v 18.00
Slavkov.

Na faře jsme k dispozici:
středa 9.30–12 a 15.30–16.30 pátek 9.30–12 h.
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz
www.farnostslavkov.cz

Od 14. do 19. srpna se po pěti letech konalo
ve Žďáru nad Sázavou 5. celostátní setkání mlá-
deže. Ždár hostil toto setkání již po druhé, po-
prvé se zde pořádalo v roce 2002. Motem
letošního setkání bylo: „Ovocem ducha je
láska, radost, pokoj...“ (Gal 5, 22). 

Na setkání přijelo asi 5300 mladých z celé
České Republiky. Ze Slavkova a okolních ves-
nic nás jelo celkem 30, z toho několik jedinců
se angažovalo i v přípravných a organizačních
týmech. Byli jsme ubytováni na školách, kde
bylo zajištěné také stravování. Hlavní program
se odehrával v prostorách zimního stadionu,
kousek od centra města. Každý den byl pro nás
připraven dopolední program, který zahrnoval
společnou modlitbu, promluvu některého z bis-
kupů a mši svatou. Po obědě jsme se mohli vě-
novat sportu, nebo výtvarným a tvůrčím
aktivitám, nebo se připojit k brigádě pro město.

Ve tři hodiny obvykle začínal odpolední pro-
gram zahrnující přednášky na nejrůznější té-
mata z oblastí víry, duchovního života, vztahů,
médií, případně jsme se mohli účastnit např.
hudebních workshopů. Po večeři následoval ve-
černí program, jehož součástí byla svědectví
o obrácení, nalezení životního povolání, či
o svatosti. Závěr dne vždy završila společná
modlitba nešpor, růžence, nebo adorace. 

Ve čtvrtek odpoledne jsme měli možnost vý-
běru z mnoha koncertů či představení nejrů-
znějších žánrů od klasiky přes muzikál až
k rockové hudbě. V sobotu se k našemu setkání
připojila celostátní pouť rodin a naše řady se
rozšířili o další 2000 účastníků. 

Setkání nás všechny duchovně povzbudilo,
návazali jsme nová přátelství a také nám dalo
možnost zakusit jednotu víry. 

slavkovská mládež

Setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou

Nový skautský rok je za dveřmi, pozvánku
na ukázkovou schůzku spojujeme se stručnou
zprávou o letních táborech slavkovských od-
dílů Junáka. 

Všechny oddíly našeho střediska Junáka
uspořádaly v červnu a červenci stanové tábory.
Tyto akce byly vyvrcholením celoroční čin-
nosti, každoročním skvělým zážitkem je něko-
lik dní prožitých v přírodě s kamarády
a program spojující hry, soutěže a závody.

Nejmladší děti s rodiči i skautkami 4. oddílu
vyrazili na tábořiště nedaleko Ochozu u Brna,
chlapci a děvčata z 1. a 2. oddílu navštívili tra-
diční místo junáckých táborů v Jasenici na Vy-
sočině. Ve dnech vydání Slavkovského
zpravodaje je minulostí také Příměstský tábor

Junák Slavkov zahajuje nový skautský rok
Junáka Slavkov. Jen pár dní již zbývá do za-
čátku nového skautského roku.

V září se po menší letní pauze začínají pra-
videlně scházet junácké oddíly. Nové členy
mezi sebou přivítáme vždy v tomto čase,
v září. V letošním roce se poprvé sejdeme
druhý pátek v září, tj. 14. září v 17 hodin v
klubovně Junáka Slavkov.

Všechny chlapce a děvčata (ve věku 5 let
a starší), kteří mají zájem o program skaut-
ských oddílů ve Slavkově, zveme na uvedený
termín na naši klubovnu. Přijďte společně s ro-
diči, vyzkoušíte si program pravidelných schů-
zek plný her, soutěží a dobré nálady. Rodiče
budou mít příležitost poznat vedoucí oddílů
a zeptat se na vše, co souvisí s činností mlad-
ších i starších členů skautské organizace. Členy
Junáka Slavkov jsou také děti z okolních obcí.
Obzvlášť pro jejich rodiče je vhodné osobně se
sejít s vedoucími na začátku roku kvůli vzá-
jemné informovanosti o termínu schůzek a způ-
sobu dopravy do Slavkova.

Zajímá vás, jaký program měli mladší i starší
v Junáku Slavkov v minulých měsících? Na-
vštivte web naší organizace www.junakslav-
kov.cz , kde najdete informace k programu,
kronikové zápisy, fotografie z akcí i kontakty
na vedoucí.

Příjemný začátek nového školního i skaut-
ského roku dětem ze Slavkova a okolí přeje za
středisko Junáka Slavkov Hynek CharvatJunácký tábor Foto: archiv Junáka

Junácký tábor Foto: archiv Junáka
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Ceny jsou pouze doporu ené v etn  DPH. Akce platí do 31. 10. 2012. Odpov dnost za tiskové chyby vylou ena. Spole nost Husqvarna neustále 
provádí vývoj výrobk , a proto si vyhrazuje právo zm nit design, speci� kace a vybavení bez p edchozího upozorn ní.
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Zkro te divo inu
s prvot ídními stroji

Navštivte naši prodejnu:

Ak ní cena:

4.490 K
B žná cena: 4.990 K

Ak ní cena:

10.990 K
B žná cena: 12.190 K

Cena:

14.990 K

Ak ní cena:

17.990 K
B žná cena: 19.490 K

Ak ní cena:

69.990 K
B žná cena: 87.990 K

Ak ní cena:

8.790 K
B žná cena: 9.790 K

HUSQVARNA CTH 163T
 Hydrostatická p evodovka ovládaná pedálem.
 Integrovaný sb rací koš.
 Dvouválcový motor s pln  tlakovým mazáním.
 Snadné p epnutí mezi mul ováním (BioClip) a sb rem do koše z místa idi e.

Motor Kawasaki, objem válc  603 cm³, ší ka sekání 97 cm, sb rací koš 225 l.

HUSQVARNA ST 121E
 Kompaktní 1-stup ová sn hová fréza.
 Snadná ovladatelnost, oto ný vyhazovací komín.
 Výkonný motor s elektrickým startováním.

Motor LCT, objem válce 208 cm³, ší ka záb ru 53 cm, hmotnost 43 kg.

HUSQVARNA 236
 Vhodná pro domácí práce.
 Výkonný motor X-Torq.
 Air Injection snižuje intervaly pot ebné pro išt ní � ltru.

Výkon 1,4 kW, délka lišty 14"/35 cm, hmotnost bez lišty a et zu 4,7 kg.

HUSQVARNA 440 e-series
 Výkonná farmá ská pila.
 Prvky Smart Start a Low Vib pro snadné ovládání.
 Výkonný motor X-Torq.
 Systém Air Injection™ zajiš uje delší intervaly mezi išt ním � ltru.

Výkon 1,8 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a et zu 4,4 kg.

HUSQVARNA 450 e-series
 Výkonná farmá ská pila.
 Prvky Smart Start a Low Vib pro snadné ovládání.
 Výkonný motor X-Torq.
 Systém Air Injection™ zajiš uje delší intervaly mezi išt ním � ltru.

Výkon 2,4 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a et zu 5,1 kg.

HUSQVARNA 560 XP®

 Profesionální pila.
 Moderní design, nejnov jší ešení.
 Výkonný motor X-Torq a systém AutoTune™ redukují spot ebu paliva.
 RevBoost™ – rychlá akcelerace, vyšší výkon.

Výkon 3,5 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a et zu 5,6 kg.

Bučovická 325, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 177, mobil: 602 758 367
Prodejní doba: Po–Pá 8–17 hod., So 8–11 hod.www.rumpova.cz
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Přijďte ochutnat!
Brněnská 640, Slavkov u Brna
tel. 731 572 240
Po–Čt: 11–19 h., Pá 9–22 h.
So: 8–22 hod.

VINOTÉKA AUSTERLITZ
Nabízí:
Prodej kvalitního sudového vína
Prodej lahvových odrůdových jakostních vín
Prodej lahvových vín vytříbené kvality
Možnost posezení v příjemném prostředí

Příjem inzerce

info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853
Uzávěrka pro inzerci

pátek 21. září do 16 hodin
Podmínky viz

www.bmtypo.cz BOŠOVICE

Lipová 57–58, 683 55 Bošovice
Tel.: 777 169 005
www.papouscizoo.cz

PRODEJ
� hasicích pfiístrojÛ
� hydrantov˘ch systémÛ
� poÏárních ÏebfiíkÛ 
� autolékárniãek 
� v˘straÏn˘ch vest
� hasicích rou‰ek

KONTROLA A OPRAVY
� hasicích pfiístrojÛ
� poÏárních vodovodÛ
� tlaková zkou‰ka hadic

ZAJIŠŤUJEME
A DODÁVÁME
 KOMPLEXNÍ

SLUŽBY V OBLASTI
POŽÁRNÍ OCHRANY

NAŠE SLUŽBY –
VAŠE BEZPEČNOST
VYSOKÁ KVALITA –
PŘIJATELNÉ CENY

ČSN EN ISO 9001:2001

www.cervinka-hodejice.cz

Hodûjice 104, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 220 169, 606 630 539
cervinka@cervinka-hodejice.cz

âERVINKA, s.r.o.

LÁZEŇSKÝ DŮM
opět nabízí možnost kurzu

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ
a to od 06/009/  2012,

každý čtvrtek od 18 do 19 hod.
v tělocvičně ZŠ Tyršova.

Více informací na tel. 608 380 350
nebo e-mailu:

hana.soldanova@bbraun.com

Husova 21, Slavkov u Brna
tel. 601 520 900

cppslavkov@centrum.cz

Otevírací doba:
Pondûlí 8–17
Úter˘ 8–15
Stfieda 8–17
âtvrtek 8–15
Pátek  8–15

âeská podnikatelská
poji‰Èovna, a. s.

• cestovní poji‰tûní
• poji‰tûní vozidel a osob
• poji‰tûní majetku
• penzijní pfiipoji‰tûní
• finanãní zpÛsobilost dopravce
• Ïivotní poji‰tûní
• poji‰tûní mazlíãkÛ

SPOL. S. R.O.

www.drenap.cz

HALA CHOVATELŮ, Polní ulice

slevy až do

V˘hodnû nakoupit a je‰tû u‰etfiit!

DRENAP s.r.o.
Prodejny:
BUČOVICE 517 383 536
SLAVKOV 544 220 338
ŽDÁNICE 518 633 605

Prodej • dřevomateriálů
• nábytku
• bytových doplňků
• koberců

SALON NEROLI
Kateřina Čechová, Polní 974
• přírodní ajurvédská kosmetika s produkty

zn. Aryanveda
• NOVINKA – HAPPY DAY – 20. 9. SLEVA 30 %

na kosmetická ošetření s ajurvédskou masáží
• ajurvédská a lymfatická kosmetická masáž

místo klasické
• základní ošetření 250–590,–
• wellness-spa ošetření 590–990,–

(zábal rukou s masáží zdarma)
• akceptace šeků UNIŠEK a CADHOC
• přijďte si vyzkoušet jinou kosmetiku

obj. 607193 454
www.salon-neroli.mypage.cz

dům hobby
MALÍŘSKÉ POTŘEBY

barva na kov,
dřevo, beton,
plast, lehké kovy,
sklo

přímo na rez, ochrana kovů až 10 let

Hradební 38, Slavkov u Brna
parkoviště pod náměstím



Slavkov, Brněnská 641
tel. 723 423 015

NOVĚ OTEVŘENO! • drogerie
• kosmetika
• parfémové a toaletní vody
• dekorativní kosmetika
• úklidové prostředky
• barvy – laky
• míchání barev na počkání

�

HUTNÍ
MATERIÁL

Milan Májek
a syn nabízí

pro firmy
stavebníky

občany

604 272 975
775 697 788

areál Agrozetu
Slavkov u Brna
Čs. armády 1081
tel./fax. 544 220 816
www.slavkov-hutnimaterial.cz

Prodejní doba:
po, st 7–17 hod.
út, čt, pá 7–15 hod.
so 8–11 hod.

• Kari sítě
• Roxory
• Ocel
AKCE NA KARI SÍTĚ
již od 174,– Kč/ks

stavební část, voda, kanalizace, plyn, vytápění,
větrání, tepelná technika, rozpočty, stavební dozory

Hradební 38, Slavkov u Brna, t. 775 744 703

PROJEKTY
STAVEB

PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, OHLÁŠENÍ
A STAVEBNÍ POVOLENÍ,

PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
(OBOR POZEMNÍ STAVBY)

• různé druhy koktejlů
• výborné točené pivo
• široký výběr alkoholických

a nealkoholických nápojů
• moravská vína

• kvalitní káva
• dezerty, studená kuchyně
• zapékané panini
• wi-fi internet zdarma
• rodinné oslavy, firemní večírky

točené pivo
BERNARD

NOVĚ OTEVŘENÝ CAFE A COCKTAIL BAR

U HAVRANA

Vás zve k příjemnému posezení v nekuřáckém prostředí

Brněnská 642
Slavkov u Brna
tel.: +420 606 496 455
cafeuhavrana@seznam.cz

LETNÍ
ZAHRÁDKA

Tiskové a Reklamní Centrum

Husova 12, Slavkov

www.allprint.cz

• TISKNEME A KOPÍRUJEME •
• LAMINUJEME •

• VÁŽEME DO SPIRÁLY •
• FOTOOBRAZY, FOTOTAPETY•

• POLEPY AUT A VÝLOH • 
• VÝROBA RAZÍTEK • 

• REKLAMNÍ PØEDMÌTY •
• GRAFIKA •

Øeknìte nám heslo a získejte
      Heslo zní:    

      Tiskneme pro Vás
slevu 20 %

ZÁCHRANA DAT

uzenac@slanecek.cz, 604 706 900
Brnûnská 642, Slavkov u Brna

ze smazan˘ch i po‰kozen˘ch
karet do digitálních fotoaparátÛ

100 Kã

INFORMACE
SLAVKOVSKO 2013

Objednávky a dotazy pište na uzenac@slanecek.cz
nebo volejte na tel. 544 220 661

Ještě v září můžete získat
mimořádnou slevu na inzerci

SLEVA10 %



Poliklinika
Malinovského 551
Slavkov u Brna

telefon 544 211 579
mobil 739 053 046

www.eyes-optik.cz

Najdete nás v 1. patře
POLIKLINIKY ve SLAVKOVĚ

NEJLEPŠÍ CENY
. . . dle hodnocení zákazníků!

NOVÉ CENY
PŘÍJEMNÉ

Plast tvrzený 190,-

Plast+Antireflex Standard 290,-

Plast+Antireflex Super 450,-

Rozměr Cena
38x14 mm 395 Kč
47x18 mm 470 Kč
59x23 mm 540 Kč
(nejpoužívanější rozměry,
ceny vč. DPH)

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642, Slavkov u Brna
Po–Pá 9–12   13–17 h.
tel.: 544 220 661
e-mail: info@bmtypo.cz
www.bmtypo.cz

Výroba
razítek
Samonamáčecí a klasická razítka
Colop, obdelníkové i kulaté

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642
Slavkov u Brna

tel.: 544 220 661
e-mail: info@bmtypo.cz

www.bmtypo.cz

Nabízíme ve‰keré
tiskafiské v˘robky
reklamní sluÏby, grafika, tisk

• Reklamní letáky

• BroÏury, katalogy

• Reklamní plachty
a cedule

• Knihy a ãasopisy

• Obecní i firemní 
zpravodaje

• V˘roãní zprávy,
 roãenky

• Tiskopisy, formuláfie

• Kalendáfie stolní
i nástûnné
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Zamýšlený článek by mohl mít i název: Proč
je mrtvé dřevo tak důležité v přírodě zachovat,
nebo také Obyvatelé shnilého kmene. Odumí-
rající a mrtvé stromy, ať stojící či padlé nebo po-
kácené jsou nepostradatelnou součástí naší
přírody, i když bývá někdy zpochybňována je-
jich estetická hodnota. V přírodních procesech,
koloběhu živin v přírodě mají nezastupitelnou
hodnotu.  Zámecký park a aleje, jak je nazváno
chráněné stanoviště v rámci programu EU Na-
tura 2000 je víceméně pokusem, jak zkloubit
bohatou společenskou činnost v parku a výji-
mečnost tohoto prostředí v širokém okolí, kde
se stromy mohou dožít i vysokého věku, kdy
kvalita dřeva ustupuje a stromy osidlují mno-
honásobky různých živých organismů. V pří-
rodním lese je padlý strom substrátem pro růst
nových dřevin, do parků můžeme substrát dodat
z jiných zdrojů. Především ale mrtvé stromy
slouží nejen drobným savcům a ptákům, ale
především bezobratlým, zejména pak řadě hmy-
zích druhů. 

Jsou to zejména listnáče a z nich v našich vý-
škách dlouhověké domácí duby, jejich odolnost
dřeva, kde je druhové spektrum nejbohatší. Že
jsou atraktivní i ovocné dřeviny, dokazují to
i v našich sadech stále přítomní roháči velcí,
zejména jejich forma s menšími kusadly. Jen
málokterý druh např. brouka můžeme označit
za škůdce, který může napadnout zdravou dře-
vinu a usmrtit ji. Většinou hynou stromy osla-
bené např. suchem nebo naopak podmáčením,
jak je patrno i v našem okolí. Zdravý strom se

Ačkoliv je vyučená kuchařka, pracovala jako
taxikářka, barmanka a pečovatelka. To poslední
se jí stalo osudným. Dvaatřicetiletá Slavko-
vačka Elvíra Patáková, rozená Brejšková, si
letos v květnu založila pečovatelskou službu
a 15. srpna se svým nápadem vyhrála soutěž
Rozjezdy pro začínající podnikatele.

Zámecký park, mrtvé dřevo, bramboříky
dokáže ubránit i kůrovcům. Podléhají i stromy,
které do naší přírody nepatří, např. jírovec
maďal, oslabený i žírem klíněnky jírovcové. Za-
číná se množit i způsob zachování stromové
fauny i v hospodářských lesích např. ve Švéd-
sku, ponechávat i na holosečích pahýly kmenů,
odříznuté ve výšce několika metrů. 

Pokud chceme označit některé živé orga-
nismy za škůdce stromů, jsou to zejména dře-
vokazné houby, která do stromů a jejich
zejména jádrového dřeva pronikají neošetře-
nými vstupy, jakými jsou i neošetřené řezy
v korunách stromů  v rámci akce „vyzdravování
korun stromů“. Každý sadař ví, že řez větve ži-
vého či mrtvého dřeva na stromě je nutné oše-
třit stromovým balzámem, nebo jen latexovou
barvou, aby zamezil, nebo oddálil nákazu hou-
bou, která vniká do dřeva cévními svazky. 

Slíbil jsem výčet živočichů, brouků a hmyzu
žijícího v dutinách stromů. Velmi podrobný vý-
zkum bal nedávno proveden na lesnické a dře-
vařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně
v rámci habilitačních a studentských prací na
lokalitě páchníků snad nejblíže Slavkova v obci
Vojkovice u Židlochovic v porostu hlavatých
vrb a topolů na soutoku mlýnského náhonu
a řeky Svratky. Pro zachování této malé loka-
lity vytvořil místní starosta občanské sdružení .
Dutiny jsou osídleny druhy hmyzu vázaného na
odumřelé dřevo napadené různými druhy hub.,
kterými se i různá stadia brouků i jiných hmy-
zích řádů živí. Je otázkou, zda vývoj páchníků
bude pokračovat v našem zámeckém parku

i v dutinách pokácených stromů, některých na
přímém slunci, kde jsou jiné podmínky vývoje.
Příbuzné druhy páchníků, roháči i nosorožíci
upřednostňují rozložené dřevo v dolní nebo pa-
řezové části kmenů. Pro záchranu dutinové
fauny se nyní provádí svislé zapouštění kmenů
do půdy ve stinné části parků či jiných lokalit.
Jsou to jakési palisády, které ze silných těžkých
kmenů by bylo valmi obtížné zhotovit. Ve výčtu
hmyzu v dutinách je mnoho hmyzích řádů, od
brouků několik čeledí, kde převyšuje čeleď
brouků vrubounovitých, kterých je známo cel-
kově desítky tisíc druhů, osídlená Evropa je
však zastoupena jen řádově dvěma sty druhů,
převážně se však živících odumřelými částmi
rostlin a stromů. Překvapivým zjištěním je
i velké množství blanokřídlého hmyzu a predá-
torů, z řádu brouků převyšují druhy kovaříků,
dravých drátovců a drabčíků. Byly popsány
i druhy neznámé, zejména jejich larvální stadia.
Vše v dutinách stojících živých stromů, zej-
ména vrb. 

Abychom nesledovali jen nezáživné brouky,
koncem léta je nyní možné v zámeckém parku
spatřit i půvabnou květinku, brambořík evrop-
ský s trsem purpurově růžových květů. V parku
kvete každoročně, je nenápadný, přízemní, roz-
kvétá zřejmě i v pravidelně sekaném trávníku.
U nás je přísně chráněný, v přírodě vzácný v li-
stnatých, zejména bukových lesích. Svými oz-
dobnými listy a nádhernými květy láká
k vyrývání jeho drobných hlíz, na mnohých
místech je vyhubený. M. Hrabovský  

Vítězný rozjezd Elvíry Patákové
Elvíra strávila několik let ve Skotsku. Když

přijela domů, zjistila, že pracovat osm hodin
denně v továrně ji nebaví. „Řekla jsem si, že to
prostě nejde. Byla jsem i na úřadu práce a nako-
nec jsem se pustila do podnikání,“ říká Elvíra.

Její pečovatelská služba zaměstnává dvě pe-
čovatelky a má zatím šest klientů. „Děláme pro
ně vše, co si přejí. Venčíme psy, staráme se
o osobníhygienu, převlékáme je nebo vodíme
k lékaři,“ vysvětluje Elvíra Patáková.

Věnovat se pečovatelství ji napadlo právě ve
Skotsku. „Když jsem byla malá, chtěla jsem být
zdravotní sestrou. Bohužel jsem na to neměla
známky. Ve Skotsku jsme žila šest let, z toho
čtyři roky jsem pracovala jako pečovatelka,“
vysvětluje.

O soutěži společnosti T-Mobile se dozvěděla
náhodou. „Přihlásila jsem se a nepočítala s tím,
že něco vyhraji. Ráno se mi navíc vůbec ne-
chtělo vstávat,“ přiznává.

Za vítězství v soutěži získala třicet tisíc korun
a poradenství ve skoro sedminásobné hodnotě.
„Pomůže mi to v propagaci a také změnit ná-
hled lidí na pečovatelské služby. Chci, aby se
vědělo, že existují i soukromé služby, nejenom
státní neziskové organizace,“ říká Patáková.

Do budoucna si přeje více pečovatelek, kli-
entů i další pobočky. „Být odkázán na druhého
je pro pacienty velmi těžké, především, když si
to plně uvědomují. I proto chci pomáhat,“ říká.

Eva NováčkováUprostřed E. Patáková Foto: archiv

Elvíra Patáková-Brejšková Foto: archiv

Bramboříky v parku Foto: M. Hrabovský Drozdi Foto: M. Hrabovský Páchník a ploštice Foto: M. Hrabovský
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Nejvyšší metou pro hudebníka na Moravě v 18.
století byl post kapelníka nebo varhaníka katedrály
sv. Václava v Olomouci. Dobrý varhaník tedy pat-
řil k elitě mezi hudebníky. Díky propojení funkce
ředitele kůru a školy (rector chori et schlolae) se
řadil k nejvzdělanějším osobnostem v obci – vedle
kněze a doktora. Jeho význam je nemalý i v sou-
časnosti, uvážíme-li, že kostel je dnes de facto je-
diným místem, kde větší množství lidí pravidelně
zpívá. Nutno mít na zřeteli, že návštěvníci bohos-
lužeb jsou formováni nejen liturgicky, ale i hu-
debně. Je-li varhaník skutečně fundovaný
(hudebně i liturgicky), bývá zpravidla pravým po-
žehnáním pro celou farnost. V letech 2009-2012
proběhl ve Slavkově u Brna kurz chrámových var-
haníků, jenž pořádala Musica sacra – Jednota na
zvelebení církevní hudby na Moravě. Ačkoli se
jedná o děkanátní školení, po jehož absolvování je
udělen nejnižší stupeň kvalifikace stanoveného pro
službu varhaníka, je nasnadě, že „byla zaseta zrna,
jež přinesou užitek“. Tento projekt si proto beze-
sporu zaslouží bližší vhled do organizace a struk-
tury edukačního procesu. 

Kurz byl slavnostně zahájen v sobotu 17. října
2009 v sále římskokatolického farního úřadu ve
Slavkově u Brna. Hlavní protagonista projektu
PhDr. Willi Türk nejprve představil všem přítom-
ným jednotlivé lektory a seznámil je s organizací
výuky, pomůckami a literaturou vydanou jedno-
tou Musica sacra. V konsensu s myšlenkou „bez
Božího požehnání, marné lidské namáhání“ začí-
nalo školení vždy modlitbou, kterou vedl jáhen
Willi Türk a krátkým duchovním zamyšlením
P. Jaroslava Horáka z Dambořic. Na to přirozeně
navazovaly přednášky liturgiky, ve kterých se po-
sluchači dozvěděli nejen stěžejní terminologii, vý-
znam liturgické reformy Druhého vatikánského
koncilu, specifika jednotlivých svátků, etc., ale
také zásady výběru a provádění písní, žalmů, anti-
fon aj. při bohoslužbách. Elévové tak pronikli do
podstaty jednotlivých částí různých bohoslužeb:
mše, denní modlitby církve, křtu, svatby, pohřbu...
Bez těchto informací se žádný chrámový varhaník
neobejde. Být varhaníkem v kostele totiž není jen
o hře na královský nástroj, je zde i rovina litur-
gická – vědět, co, kdy, kde a jak hrát. Součástí
výuky byl nácvik vybraných žalmů a písní z jed-
notného Kancionálu či nešpor Zdeňka Pololáníka.
Při přednáškách liturgiky se Willi Türk opíral
o text své rigorózní práce Liturgické a hudební
vzdělávání varhaníků v brněnské diecézi (Cyrilo-
metodějská fakulta UP v Olomouci, 2003). Fre-
kventanti se učili z publikací: Cikrle, Karel –
Sehnal, Jiří: Příručka pro varhaníky (Rosice,
1999); Cikrle, Karel – Türk, Willi: Direktář pro
varhaníky (Brno, 2006, 2. dopl. vyd.); Cikrle,
Karel: Varhanická zbožnost (Brno, 2005). Za
zmínku bezesporu stojí, že předseda Jednoty na
zvelebení církevní hudby na Moravě Musica sacra
PhDr. Willi Türk pedagogicky působí také na Pe-
dagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně,
Základní umělecké škole Znojmo a Katedrálním
vzdělávacím středisku liturgické hudby a zpěvu
v Olomouci. 

Dvouhodinový blok teoretických předmětů (9-
11 h) zahrnoval též výuku předmětů: úvod do gre-
goriánského chorálu, hudební nauka, harmonie,
dějiny katolické chrámové hudby a nauka o var-
hanách, které učil PhDr. Ing. Karol Frydrych, dok-
torand Ústavu hudební vědy na Filozofické fakultě
Masarykovy univerzity. V přednáškách o gregori-
ánském chorálu byli elévové nejprve seznámeni

s jeho historickým vývojem. Výklad doplnily
četné ukázky notace chorálu od bezlinkového zá-
pisu neum ze Sankt Gallen (9. stol.) až po Gra-
duale triplex (Francie, Solesmes, 1979), kde je
paralelně užito trojí notace. Sluší se dodat, že vět-
šina zde použitých velmi cenných neumatických
zápisů chorálu pocházela ze studijních materiálů
PhDr. Stanislava Tesaře a Mgr. Vladimíra Maňase,
Ph.D. – pedagogů Ústavu hudební vědy FF MU.
Ke studiu byl vhodný Stručný přehled dějin kato-
lické chrámové hudby (Brno, 1997) prof. PhDr. Ji-
řího Sehnala, CSc., jenž vyšel také v Příručce pro
varhaníky (Rosice, 1999). Cílem však nebylo
podat jen historický přehled, ale především apelo-
vat na uvedení chorálu do praxe, neboť podle vůle
Druhého vatikánského koncilu (instrukce Musi-
cam sacram, 1964) má gregoriánský chorál v li-
turgické hudbě první místo a má být horlivě
pěstován. Základní pravidla kvadratického zápisu
chorálu – čtyřlinková osnova, notové klíče, po-
suvky, znaky větného členění, tvary not v kvadra-
tické notaci, protažení not, druhy ligatur,
liquescentní neumy, custos, asceriskus, iktus,
flexa, etc. – proto patřila k pilířům přednášek.
Účastníci kurzu je aplikovali na zadaném domá-
cím úkolu, kde si své znalosti zároveň ověřili.
Transkripce kvadratické notace pak byla nedílnou
součástí testu, k jehož úspěšnému zvládnutí mělo
pomoct Propedeutikum gregoriánského chorálu
(2009) v rukopisu přednášejícího. Výuku zpestřil
také poslech hudebních ukázek významných gre-
goriánských schol. 

Zatímco gregoriánský chorál byl pro elévy
úplné novum, dle vzneseného dotazu se s ním
v praxi doposud nikdo nesetkal, obsah dalšího
předmětu – hudební nauky (stupnice, intervaly,
akordy a jejich obraty ...), je v povědomí snad kaž-
dého muzikanta. Výklad korespondoval s učebnicí
ABC hudební nauky (Praha, 2003, 8. vyd.) Luďka
Zenkla, nad rámec osnov byl jen informativně do-
plněn o teorii mikrointervalů Aloise Háby. Stejně
jako hudební nauka i harmonie je jedním z těch
oborů hudební teorie, kterou varhaník prostřed-
nictvím improvizace využije při každé bohos-
lužbě. Ke stěžejním kapitolám proto patřila tvorba
akordů, spojování kvintakordů, kadence, číslovaný
bas a modulace. Na příkladu Žarošické mše pas-
týřské renovované prof. Zdeňkem Zouharem byla
také demonstrována hudební analýza díla. Kromě
výše uvedené ABC hudební nauky se studenti
mohli učit i z Učebnice harmonie (Praha, 2002,
10. upravené vydání) Jaroslava Kofroně. 

Významné místo v teoretickém bloku výuky za-
ujímaly dějiny katolické chrámové hudby, jenž
byly nejprve zaměřeny na zpěvy v církvi starověku
a rekapitulaci již probraného římského liturgického
zpěvu. Navazující kapitola figurální hudba zahrnu-
jící: notredamskou školu, nizozemskou školu,
údobí baroka, klasicismu, romantismu, ceciliánské
hnutí a duchovní hudbu 20. století, pak byla pojata,
pokud možno, s akcentem na české země. Výklad
obohatily tištěné i zvukové ukázky skladeb. Elé-
vové byli taktéž průběžně upozorňováni na hod-
notná díla vhodná pro venkovské kůry. Stranou
nezůstal ani lidový duchovní zpěv zahrnující i pře-
hled nejdůležitějších českých rukopisů a kancio-
nálů či skladatelské dílo (žalmy, antifony, ordinária,
propria) kněží-hudebníků 20. stol. Zazněly zde
sondy o edukaci varhaníků na území naší vlasti
v historickém kontextu (od založení pražské var-
hanické školy do současnosti) či časopisech zamě-
řených na katolickou chrámovou hudbu z let

minulých (Cyril, Praporec, Českoslovanský var-
haník, Československý varhaník) i současnosti
(Zpravodaj Musica sacra, Varhaník, Psalterium).
Pro informaci a komparaci byly prezentovány též
časopisy zahraniční (Singende Kirche, Klangdenk-
male: Glocken und Orgeln) či profánní (Hudební
věda, Opus musicum, Hudební rozhledy, Harmo-
nie, Cantus). Výuku obohatil prof. Jiří Sehnal,
který v sobotu 20. března 2010 zasvěceně předná-
šel o hudbě po Tridentském koncilu. Právě Sehna-
lův Stručný přehled dějin katolické chrámové
hudby patřil spolu se Stručnými dějinami hudby
a zpěvy v liturgii (Olomouc, 1999) Františka Ku-
netky k základní literatuře daného předmětu. 

Nauka o varhanách, vyučovaná v posledním se-
mestru kurzu, byla primárně zaměřena na kon-
strukci královského nástroje (části varhan, píšťaly,
rejstříky) a registraci varhanních skladeb. Sluší se
uvést, že různé druhy varhanních píšťal pro po-
třeby přednášek zapůjčil Jan Kundera, varhaník
ve Vážanech nad Litavou. Stranou nezůstal ani his-
torický vývoj organa, varhanáři, údržba a opravy
varhan, poslech varhanních skladeb či praktické
ukázky. Ke studiu dobře posloužila Nauka o var-
hanách (Praha, 2000, 4. vyd.) Vratislava Bělského.
Jelikož funkce varhaníka je na mnoha kruchtách
spojena s postem sbormistra, popř. dirigenta in-
strumentalistů, bylo na závěr kurzu zařazeno také
vedení sboru a základy taktování, které vyučoval
PhDr. Petr Hlaváček, sbormistr Pěveckého sboru
Gloria ze Slavkova u Brna. 

Na výše uvedené hromadné školení navazovala
individuální výuka hry na varhany (11–13 h), pro
jejíž potřeby byli kursisté rozděleni do skupin,
podle stupně technické vyspělosti. 

O edukaci nejzdatnějších žáků pečoval sklada-
tel, koncertní varhaník a excelentní improvizátor
MgA. David Postránecký, jsa k tomu vybaven zku-
šenostmi pedagoga Církevní konzervatoře Opava
a Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.
Elévové této skupiny měli k dispozici píšťalové
varhany farního chrámu Vzkříšení Páně ve Slav-
kově u Brna. Kromě kancionálového repertoáru si
systematicky budovali také repertoár klasické var-
hanní literatury, učili se harmonizovat jednohlasé
písně, improvizovat, etc. 

Druhou nejlepší skupinu dostal na starost Jan
Šprta, absolvent varhanního oddělení Konzerva-
toře Brno a varhaník ve Ždánicích. Výuka nejprve
probíhala na organu kostela sv. Vavřince v Křeno-
vicích. Po prvním roce však Jan Šprta opustil řady
lektorů z důvodu studia na Universität für Musik
und darstellende Kunst Wien, proto byli jeho žáci
přeřazeni do dalších skupin. 

Elévové z varhanní třídy Karola Frydrycha se
v prvním školním roce učili na píšťalových varha-
nách kostela sv. Mikuláše v Šaraticích, poté na kru-
chtě v Křenovicích dle podle instruktivní publikace
Škola na varhany (Praha, 1907, 1. vyd.; Brno,
2007, 2. vyd.) Ferdinanda Bachtíka a Stanislava Ji-
ránka, jež obsahuje také velmi půvabná preludia,
fughety a fugy starých českých mistrů. Akcent byl
dán na správnou interpretaci varhanní literatury,
žalmů, ordinárií a písní z jednotného Kancionálu.
Vyučovala se též improvizace a modulace. 

Vedoucí scholy u sv. Mikuláše ve Znojmě jáhen
a varhaník Willi Türk jezdil se svojí třídou cvičit
do kostela sv. Matouše v Heršpicích, kde je zá-
novní elekrofonický nástroj (dva manuály + pedál)
z roku 2010. Při výuce primárně vycházel z výše
uvedené Školy na varhany. Díky cílevědomému
vedení si jeho žáci osvojili nejen stěžejní repertoár

Děkanátní školení varhaníků ve Slavkově u Brna
v pedagogické reflexi
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jednotného Kancionálu, ale taktéž varhanní inter-
ludia, jež vyšla v ediční řadě Varhanní preludia na
písně z Kancionálu I – XI (Brno, 2005 – 2011). 

Nejtěžší pozici měli bezesporu lektoři, kteří své
žáky museli nejprve naučit základům varhanní hry,
jež se od klavírní v mnohém liší. Tento úkol obě-
tavě plnila sekretářka Musica sacra Svatava Bará-
ková, po dobu dvou let také slavkovská varhanice
MDDr. Olga Frydrychová a jeden rok i Bc. Ivo
Odehnal, varhaník ve Vranově nad Dyjí. Dle Školy
na varhany probírali tichou výměnu prstů, posou-
vání, výpomoc rukou, atd. Jejich cílem bylo naučit
doprovázet (manualiter) a frázovat písně, ordinária
a žalmy dle Snadného varhanního doprovodu ke
Kancionálu (Brno, 2004). Tato výuka se realizo-
vala na keybordech v prostorách slavkovské fary
a jeden rok i na elektrofonickém nástroji v kapli
slavkovského kostela. 

Nutno dodat, že po celou dobu kurzu lektoři
dbali na zpětnou vazbu. Z hlediska užitých evalu-
ačních metod se uplatňovaly u teoretických před-
mětů písemné testy s hodnoticí škálou na úrovni
gymnázia (výborný: 100 – 90%, velmi
dobrý: 89 – 75%, dobrý: 74 – 50%, dosta-
tečný: 49 – 25%, nedostatečný: 24 – 0%).
Ze hry na varhany se na konci školního roku
konaly postupové zkoušky do dalšího roč-
níku za přítomnosti vyučujících i přizvaných
nezávislých odborníků: prof. Jiřího Sehnala
a MgA. Ondřeje Múčky – absolventa Kun-
stuniversität Graz (Institut für Kirchenmu-
sik und Orgel), organologa brněnské
diecéze, regenschoriho u sv. Jakuba v Brně,
referenta Střediska pro liturgickou hudbu
a držitele nevyššího kvalifikačního stupně
pro varhaníky. Po každém školení se Willi
Türk se železnou pravidelností dotazoval
lektorů na průběh výuky v jednotlivých sku-
pinách. Dne 26. března 2011 navštívil kurz eme-
ritní předseda jednoty Musica sacra P. PhDr. Karel
Cikrle, který po dvouhodinové přednášce liturgiky
provedl též inspekci výuky varhan u všech vyuču-
jících. O dva měsíce později vyplnili frekventanti
dotazník hodnotící výuku teoretických předmětů –
celkově dopadl velmi dobře, pouze jeden posluchač
nebyl s kurzem téměř ve všech bodech spokojen
(tedy pokud si nespletl hodnotící škálu). Z podnětu
eléva Ing. Martina Žilky z Hostěrádek-Rešova se
také realizovala jím sponzorovaná vědomostní sou-
těž z liturgiky a dějin hudby, jejíž výherci obdrželi
hodnotné ceny. 

Závěrečné zkoušky se konaly v sobotu 2. června
2012 na kůru slavkovského kostela Vzkříšení Páně
z varhanní hry. Výkony elévů hodnotila komise:
Prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc., P. PhDr. Karel
Cikrle, PhDr. Willi Türk, MgA. David Postrá-
necký, PhDr. Ing. Karol Frydrych, Bc. Ivo Odeh-
nal a Svatava Baráková. Aktu zkoušení
předcházelo duchovní povzbuzení P. Karla Cikr-
leho a společná modlitba za úspěch všech finalistů.
Žáci pak předali komisi vyplněný formulář se sou-
pisem naučených skladeb obsahující: ordinárium,
žalmy, písně z jednotného Kancionálu (alespoň 3
z každého liturgického období) a varhanní litera-
turu. Kterýkoli člen zkušební komise pak mohl po-
žadovat libovolné skladby z předloženého
seznamu. Při hodnocení se dbalo na bezchybnost
hry, celkovou koordinaci, dodržování správného
rytmu a frázování, zběhlost – střídání manuálů, re-
gistraci dané skladby... Nejlepší žáci absolvovali
hrou na manuálu i pedálu v třířádkové notaci na
úrovni opusu Acht kleine Preludien und Fugen für
Orgel BWV 553-560, jenž je v hudebních kruzích
znám jako „malý Bach“. Například slavkovská
varhanice Eva Červinková hrála (mimo jiné)
Trumpet tune and air H. Purcella, Jana Dolečková
Air J. S. Bacha, Markéta Šemorová Preludium F
dur J. S. Bacha, atd. Ačkoli u zkoušek zazněly

fugy a preludia V. E. Horáka, J. F. N. Segera, F. X.
Brixiho, etc., nutno dodat, že někteří finalisté jen
s velkým úsilím zahráli kancionálovou píseň bez
pedálu či simplexní preludium. Komise se proto
rozhodla přiznat kvalifikaci D jednadvaceti elévům
a ostatním osmi udělit jen čestné uznání – ti mají
hotové všechny testy z teoretických předmětů
a zkoušku z varhanní hry si mohou v případě
zájmu dodělat na Základní umělecké škole se za-
měřením na církevní hudbu v Brně (Smetanova
14). 

Ačkoli celkově s kurzem panovala jednoznačná
spokojenost, ne vše lze označit visačkou „ideál“.
Zásadním problémem několika frekventantů bylo,
že neměli možnost pravidelně cvičit na píšťalové
varhany s pedálem. U závěrečných zkoušek se také
ukázalo, že nezanedbatelná část žáků mnohem
lépe hrála, než zpívala. Někteří jedinci dělali zcela
triviální chyby, například se před zpěvem žalmu
pořádně nenadechli – v nejhorším případě zaznělo
responzum žalmu atomizované pokaždé jinak! Sa-
mostatnou kapitolu tvoří nástroje, na nichž se rea-

lizovala výuka varhanní hry. Příslušný komentář
by vydal na samostatný článek, proto se omezím
jen na souhrnné hodnocení. Varhany v Hodějicích,
Šaraticích a Slavkově u Brna mají neušlechtilý
zvuk a pneumatickou trakturu, jež zpožďuje ozev
tónu. Zvláště první dva uvedené nástroje jsou spíše
ukázkou toho, kterak se varhany nemají stavět, než
aby sloužily k formování hudebního vkusu mla-
dých, perspektivních varhaníků. Na estetickém
dně však leželo letité elektrium kaple slavkov-
ského kostela, které muselo být pro havarijní stav
v roce 2010 odstraněno. Z finančních důvodů ho
nahradil keybord. Také elektrofonický nástroj
v Heršpicích je levným spotřebním zbožím – pro-
vizorním řešením, jelikož na nové píšťalové var-
hany zatím farnost finanční prostředky nemá.
Nejlepším královským nástrojem ve slavkovském
regionu jsou bezesporu varhany v Křenovicích
postavené (dle návrhu letonického faráře ICLic.
Mgr. Martina Bejčka, OSB) v roce 2003 firmou
„Žloutek a syn“ ze Zásady, jako opus 19. Mají dva
manuály, pedál, 15 rejstříků a mechanickou trak-
turu, jež přesně reaguje na povely interpreta. Toto
organum velmi dobře plní liturgickou funkci.

Rovněž při písemných testech neproběhlo vše
košer, ačkoli výuce teoretických předmětů byla vě-
nována velká péče – v průběhu přednášek mezi
studenty kolovala povinná i četná doplňující lite-
ratura, transkripce černé a bílé notace, vokální, vo-
kálně-instrumentální a instrumentální skladby,
časopisy, CD, varhanní píšťaly, etc. Willi Türk
vozil pro zájemce publikace Musica sacra na
každé školení. Digitálně zpracované přednášky
promítané prostřednictvím projektoru značně us-
nadňovaly pochopení dané látky. K dispozici byla
rovněž přednáška prof. Jiřího Sehnala zazname-
naná na DVD. Vyjádřeno slovy jedné studentky:
„Dokonalý servis“. Proto lektory nemile překva-
pil nález taháků mezi odevzdanými testy, ačkoli
žáci nezůstali bez dohledu. Neomlouvá ani kon-

statování, že v profánním prostředí se opisuje zcela
běžně, od testů po diplomové práce. Nutno mít na
zřeteli, že výuka se realizovala na půdě farního
úřadu a tady podvody nemají místo. Na druhou
stranu je třeba vyzdvihnout excelentní kázeň elévů
při výuce. Mohu zcela otevřeně říct, že učit na
kurzu pro mě bylo velkou radostí. Z reflexí absol-
ventů děkanátního školení zazněl požadavek: vě-
novat více času registraci varhanní literatury
a vedení sboru. Tento podnět se určitě promítne
do osnov a časového harmonogramu tříletého
kurzu pro varhaníky v Třebíči, jenž bude otevřen
v říjnu letošního roku. 

Na závěr mi dovolte ještě několik málo po-
střehů. Kurzem prošlo kolem šesti desítek zájemců
o varhanickou službu, mezi nimi i Reverendus Do-
minus Jaroslav Horák z Dambořic, který s sebou
vozil dalších sedm žáků (!) ze své farnosti. Je
škoda, že přestože tříletý kurz probíhal (vyjma va-
gací) v měsíčním intervalu v rozmezí 9-13 hod.,
někteří jedinci jej opustili z důvodu vlastního po-
hodlí či jiných aktivit. Z dotazníku a reflexí vy-

plynulo, že z vyučovaných předmětů měly
největší ohlas přednášky o gregoriánském
chorálu. Bodovala rovněž přednáška
prof. Jiřího Sehnala, kterou s obdivem vy-
slechlo přes padesát hudebníků. Opětovně
se také potvrdilo, že v žebříčku nejobtí-
žnější disciplíny jasně vévodí hra na var-
hany, jež je na rozdíl od teoretických
předmětů během na dlouhou trať vyžadu-
jící pravidelné cvičení a vytrvalost. K zá-
věrečným zkouškám se dostavilo
devětadvacet finalistů. Pocházeli z osm-
nácti farností, jeden z olomoucké arcidie-
céze a dva z diecéze ostravsko-opavské.
Ačkoli mezi nimi převažovali studenti
gymnázií a vysokých škol, zúčastnili se

kurzu lidé napříč věkovým spektrem – od dvanácti
do dvaašedesáti let. Třebaže post chrámového var-
haníka byl v minulosti mužskou záležitostí, na
kurzu měly jasnou převahu ženy (kvalifikaci D zís-
kalo pět slavkovských varhanic: Veronika An-
drlová, Eva Červinková, Jana Dolečková, Elena
Knotková a Markéta Šemorová, varhaník žádný).
Zkušenosti také ukázaly, že kromě penza znalostí
kurz účastníkům přinesl povzbuzení v jejich
službě a obohacení ze setkání s kolegy. Roční kur-
zovné 700,- Kč většinou hradila farnost, v níž var-
haník působí, respektive bude působit. Nutno také
zmínit, že slavkovská farnost se prezentovala
v tom nejlepším světle – výtečné bylo zázemí fary,
pohoštění, organizace fungovala na výbornou,
spolupráce s P. Mgr. Milanem Vavrem snad ani ne-
mohla být lepší. Pane děkane, za vše upřímné Deo
gratias! 

Děkanátní školení bylo slavnostně ukončeno
v neděli 17. června 2012 liturgií zpívaných nešpor
ve slavkovském chrámu Vzkříšení Páně a předá-
ním osvědčení. Vyučující potěšil především vděk
absolventů projevený zvláště při neformálním se-
tkání v rámci agape v sále farního úřadu ve Slav-
kově u Brna. Všichni lektoři dostali kytku
a hromadný dárek od své třídy jakožto i láhev kva-
litního vína s etiketou oslavující absolutorium
Kristýny Růžičkové z Uhřic. 

Jménem letos jubilující Jednoty na zvelebení cír-
kevní hudby na Moravě Musica sacra (1992-2012)
bych chtěl všem graduovaným varhaníkům pogra-
tulovat a popřát Boží požehnání, hodně zdaru, ra-
dosti a úspěchů při plnění varhanické služby. 

Příspěvek si dovolím zakončit citací světově
uznávaného hudebního historika a organologa
prof. PhDr. Jiřího Sehnala, CSc.: „Ukázalo se, že
přes některé nedostatky jsou kurzy na děkanstvích
nejlepší cestou k povznesení úrovně venkovských
varhaníků, a proto v nich bude Musica sacra po-
kračovat.“ Karol Frydrych

Svatava Baráková, MDDr. Olga Frydrychová, P. PhDr. Karel Cikrle,PhDr. Willi Türk,
P. Mgr. Milan Vavro, MgA. David Postránecký, PhDr. Ing. Karol Frydrych Foto: archiv
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R O D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ

Půjčky, úvěry, vyplácení exekucí pro lidi
s doložitelným příjmem. I pro začínající OSVČ.

Telefon: 721 688 667
Kancelář Topolová 1418, Slavkov u Brna

ÚP pro více věřitelů

Blahopřání
Dne 27. srpna 2012 oslavila své 88. narozeniny

naše milovaná maminka, babička a prababička, paní

ANEŽKA GARGOŠOVÁ

Do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přejí
dcery Ludmila a Marie s rodinami a vnoučata Rostislav,

Leona a Ladislava, pravnoučata Dominik, Ivona, Štěpán, Pa-
vlína a Ladislav a prapravnouče Tomášek.

Vzpomínka

Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 26. srpna 2012 uplynuly dva smutné roky, kdy nás opustil
manžel, tatínek, dědeček, bratr a kamarád, pan

V L A D I S L AV  S TÁV E K

Za tichou vzpomínku děkují manželka a synové s rodinami.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Kdo Tě znal, nezapomene.

Dne 2. srpna uplynulo 24 smutných roků, kdy od nás odešel
bez slůvka rozloučení manžel, tatínek a dědeček, pan

J I Ř Í  Z L Á M A L
ze Slavkova u Brna

Vzpomínají manželka,  dcera Jiřina, Vlaďka s rodinou.

Vzpomínka
Ke Tvým narozeninám už Ti nemůžeme nic přát, ani ruku podat a pusu dát.
Jen za Tebou na hřbitov chodit, kytičku přinést a stále na Tebe vzpomínat.

Dne 19. srpna 2012 by se dožil 60 let náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček, pan

JAN PEČÍNKA
S láskou a bolestí vzpomínají manželka Jitka, dcera Jitka a rodina Pilátova.

www.akr-stehovani.cz

KrouÏek 2 • Rousínov
NONSTOP 602 737 087 - p. Krejãí

STùHUJEME
A VYKLÍZÍME PO CELÉ âR

VE·KERÉ BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY

ZÁMECKÁ VINÁRNA
U EDY
nabízí od 1. 9. 2012

sobotní menu
za jednotnou cenu 63,– Kč

Na Vaši objednávku Vám rádi přivezeme:
teplou i studenou kuchyň,

celé občerstvení dle Vašeho přání.

Nově i rozvoz denního menu za 55,– Kč

Informace a objednávky:
724 145 627, 602 454 010

Těšíme se na Vaši návštěvu

Bývalým zaměstnancům
MEZ (EMP)

Srdečně zveme všechny bývalé zamě-
stnance MEZ k příjemnému posezení u dob-
rého jídla a pití. A kde to bude? Jako každý
rok v Zámecké restauraci u Edy a Vendulky.
A kdy? 4. října v 16 hodin. Dobrou náladu
s sebou. Přijďte v hojném počtu. mh

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Když to nejde rychle…
V dětství i v dospívání toužila být Florence

Chadwicková nejrychlejší plavkyní. V šesti le-
tech přesvědčila rodiče, aby ji zapsali do star-
tovní listiny závodů na 50 metrů, kde však
skončila jako poslední. Každý den proto usi-
lovně trénovala a za rok se přihlásila znovu.
Ale opět se musela spokojit s posledním mís-
tem.

Když jí bylo 11 roků, upoutala na sebe po-
zornost vytrvalostním plaváním – uplavala
téměř 10 km. Florence se ale chtěla zdokona-
lit v rychlosti, a tak se ve 14 letech zúčastnila
šampionátu v plavání naznak, kde byla čtvrtá.
Do olympijského týmu, kam postupovali jen
první tři, se nedostala. Zklamaná a znechucená
plavání vzdala. Vdala se a svůj čas věnovala
jiným koníčkům.

Po určité době začala znovu přemýšlet, zda
by nebylo lepší zaměřit se na vytrvalostní pla-
vání. S pomocí svého otce začala plavat na
velké vzdálenosti a 12 let poté, co se nedostala
do olympijského týmu, přeplavala Florence
Chadwicková průliv La Manche. Překonala tak
24 roků starý rekord Gertrudy Ederleové.

Konečně zjistila, v čem je dobrá, a toho se
také držela.

„Žádné velké vítězství není možné, pokud
mu nepředchází malé vítězství nad sebou
samým.“ (L. M. Leonov)

„Největší neúspěch je ten, když člověk ztratí
nadšení.“ (H. W. Arnold)

„Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí
toho, který si nás zamiloval.“

(Bible – Římanům 8,37)
„Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již

dosáhl dokonalosti; běžím však, abych se jí
zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš.“

(Bible – Filipským 3,12)
Do začínajícího školního roku přejeme všem

učitelům dostatek lásky a trpělivosti pro jejich
poslání. Všem žákům a studentům pak přejeme
hodně bystrosti a vytrvalosti k načerpání no-
vých poznatků. 

CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. vás zve
v měsíci září na sobotní bohoslužby konané 8.
a 22. září na adrese Lidická 307, Slavkov. Za-
čínáme v 9 hodin společným studiem Božího
slova a od 10.30 hod. následuje úvaha nad bib-
lickým textem. 

Kontakt na tel.: 775 789 034 (kazatel Libor
Škrla) http:// www.casd.cz

KVĚTINY KORUNA
Brněnská 122, Slavkov u Brna
Změna telefonního čísla!

TELEFONNÍ ČÍSLO:

721 184 239

ZUMBA-STEP AE.
PRAVIDELNÉ HODINY – OD ZÁŘÍ
DRAŽOVICE-po-18:00-19:00 step

VÍCEMILICE-čt-18:30-19:30 zumba
SLAVKOV-st-19:30-20:30 zumba
www.stepaerobic.websnadno.cz
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R O D I N N Á  O Z N Á M E N Í Opustili nás
Jaromíra Raušerová (1948) 29. 7.
Věra Kopřivová (1931) 2. 8.
Anna Krutinová (1926) 8. 8.
Zdeňka Kachlíková (1929) 8. 8.

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

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

Vzpomínka
Čas nikdy neběží tak rychle, aby se dalo zapomenout…

Dne 28. srpna 2012 tomu bylo 10 let, co nás beze slova rozloučení opustil
pan

LUBOMÍR STUPKA
Kdo jste ho znali a měli rádi, prosíme, vzpomeňte s námi.

Manželka, dcera, syn a maminka.

Vzpomínka
Dne 29. srpna 2012 by se dožila 100 let paní

MARIE KLIMEŠOVÁ
† 13. 3. 1989

S láskou stále vzpomínají dcery Libuše a Marie, zeť Štefan a vnoučata
Petr, Hana, Jiří a Eva s rodinami.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Vzpomínka

Dne 27. srpna 2012 vzpomeneme 3. výročí, kdy nás navždy opustil
náš milovaný syn, bratr a strýc, pan

L U B O M Í R  K N É S L

S láskou vzpomínají rodiče, sestra a bratr s rodinou.

Vzpomínka
Odešla… zhasly oči, které vždy jen s láskou na nás hledívaly,

zmlkla ústa, jež nikdy nedovedla ranit,
dotlouklo srdce maminky nejlaskavější.

Dne 18. září 2012 uplynou tři roky, kdy nás navždy opustila paní

B O Ž E N A  V R Á N OVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Manžel a děti s rodinami.

Vzpomínka
Tolik jsi miloval život a chtěl žít,

pak přišla nemoc zlá a musel’s odejít.

Dne 29. srpna 2012 vzpomeneme 2. výročí úmrtí pana

J I Ř Í H O  Č E R N É H O

S láskou stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Vzpomínka
V životě jsou chvíle, se kterými se člověk nikdy nesmíří.

Dne 28. srpna 2012 uplynulo 11 roků, kdy nás navždy opustil
náš milý manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF ŠPAČEK
Za vzpomínku děkují manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka
Ve vzpomínkách jsi stále s námi.

Dne 31. srpna 2012 by se dožil 61 let pan

JAROSLAV LILKO

S láskou a bolestí stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka

Dne 26. září 2012 to byly tři roky, kdy nás náhle opustila paní

VĚRA FLORIANOVÁ

Kdo jste ji znali, vzpomeňte se mnou.
S láskou vzpomíná druh Jaroslav.

INSTALACE a přeinstalace PC, zálohování
dat, drobné opravy, poradenství, Win,
Linux. Více info na: servis.rexvox.com

KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.

ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577, Lubomír Re-
miáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.

SOUKROMÁ i skupinová výuka práce na
PC. Základy programování pro děti a mlá-
dež. Více info na: vyuka.rexvox.com

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.

AUTOBAZAR – VÝKUP AUT za hotové.
AUTODOPRAVA – PŘEPRAVA OSOB a zboží.
Tel. 608 634 575, www.vranaslavkov.cz.

VYMĚNÍME zrekonstruovaný DB 2+1,
3. podlaží, ve Slavkově na ul. Zlatá Hora
s doplatkem, za větší. Tel.: 774 246 036
nebo 776 882 296.

LEVNÉ webové stránky pro živnostníky vč.
zajištění umístění na internetu nebo na Fa-
cebooku. Více info na: stranky.rexvox.com

HLÍDÁNÍ dětí, v příp. zájmu i s výukou an-
gličtiny. Možno i vč. úklidu a žehlení. dre-
nako@seznam.cz, příp. 603 829 963.

N-YOJ (street dance group) Slavkov
u Brna nabírá do svých skupin nové ta-
nečníky v těchto termínech: junioři (10–13
let) 11. 9. a 18 .9., dospělí (nad 14 let) 14.
9. a 21. 9. Nábory probíhají v tělocvičně ZŠ
Komenského, Slavkov u Brna, v čase
15–16 h. Kontakt: Mgr. Eva Kellner Fialová,
tel. 608 948 554.

HLEDÁM doučování z angličtiny. Jsem na
středně pokročilé úrovni. Mám zájem hlavně
o konverzaci než o gramatiku. Kontaktujte
mě prosím na j.nechvatalova@seznam.cz.

PRONAJMU DB 3+1, část. zařízený, Slav-
kov, ZH, 4. patro. Nájem 8000 + inkaso, tel.
775 631 096.

PRONAJMU 2KK, přízemí, Slavkov, Litav-
ská, část. zařízený. Nájem 6000 + inkaso. Tel.
725 069 710.

INZERCE
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Fotbal v září
A mužstvo – I. A tř. JmKFS

st 5. 9., 17 h. Bosonohy – krajský pohár 2. kolo
so 8. 9., 16.30 h. – Lednice
so 15. 9., 16 h. – Dubňany
so 29. 9., 10 h. Rakvice

B mužstvo – III. tř. OFS
so 1. 9., 10.15 h. – Nížkovice
so 22. 9., 10.15 h. – Mouřínov

Dorost – I. tř. JmKFS
so 1. 9., 14 h. – Čebín
so 22. 9., 14 h. – Rousínov

St. a ml. žáci – 1. tř. JmKFS
ne 9. 9., 9 a 10.45 h. – Šlapanice
ne 16. 9., 9 a 10.45 h. – Rousínov
ne 30. 9., 9 a 10.45 h. – Svratka Brno B

Přípravka st. a ml. – OS OFS
ne 2. 9., 10 a 10 h. – Křenovice
st 12. 9., 17 – Heršpice (ml.), st. – volno
ne 23. 9., 10 a 10 h. – Šaratice

Zveme všechny naše fotbalové fandy – přijďte
povzbudit v hojném počtu na městský stadion
hráče všech mužstev! rs

JINLONG CLUB ZÁŘÍ
Kavárna – Bar – Sportovní centrum
Rezervace: Tel. 544 221 122, 775 734 606
1. 9. DJ Mark / Rock / Metal / Ballads
7. 9. DJ CORONA/ Dance/Club/House/Techno/

R&B/Rock
8. 9. DJ Peejay / Dance/Club/House/Techno/ R&B

14. 9. DJ Petr Jaroš / Radio Hits 
15. 9. DJ MIKE  / Dance/Club/House/Techno/ R&B
21. 9. DJ Peejay / Dance/Club/House/Techno/ R&B
22. 9. DJ Tačůůůd and Čárifu(c)k - Rockotéka Live

(show)
28. 9. DJ Tublat and DJ Dave Oldies music 80´ 90´ léta
29. 9. DJ CORONA/ Dance/Club/House/Techno/ R&B/Rock

WWW.JINLONG-CLUB.CZ

V sobotu 28. července se konal v zámeckém
parku ve Slavkově u Brna již XVI. ročník ne-
zinárodního turnaje v pétanque Grand Prix
d’Austerlitz. Na rozdíl od několika posledních
let bylo skutečně letní počasí. Turnaje se zúča-
stnilo 37 trojic hráčů, včetně Slováků a Poláků.
Oproti minulým ročníkům je to účast početně
slabší, ale přítomnost šesti hráčů první desítky

českého žebříčku zaručila opět vrcholnou úro-
veň. Výborných výkonů a skvělé atmosféry tur-
naje si tak užili jak hráči, tak i pořadatelé.

Vítězem letošního ročníku se stal triplet
klubu PC Kolová z Karlovarského kraje ve slo-
žení Hubáček Zdeněk, Kauca Jindřich a Pešout
Miroslav.

Za klub PCA 1805 pořadatelé

Grand Prix d’Austerlitz v pétanque

Gulach open
Zveme vás na V. ročník Gulach open – sou-

těž amatérských družstev ve vaření kotlíko-
vého guláše, který se koná v sobotu 22. září
na fotbalovém stadionu ve Slavkově u Brna
v areálu restaurace, U dvou kapříků. Ochut-
návka vzorků, burčák, živá hudba S.M.P.

Cvičení Tae Bo
Cvičení Tae Bo začne ve Slavkově u Brna od

12. září. Proč přijít na Tae Bo? Jedná se o ho-
dinu velice intenzivního a dynamického cvičení
složené z kopů, úderů a jejich kombinací, které
na sebe bezprostředně navazují. Kombinuje
prvky bojových umění (taekwon-do, klasický
box) s prvky dance aerobiku a baletu. Cvičí se
na dynamickou hudbu bez komplikované cho-
reografie, která dokáže vyburcovat k maximál-
ním výkonům. Tae Bo může cvičit každý bez
rozdílu věku, pohlaví a dokonce i kondice, kdo
si chce vylepšit svoji fyzickou kondici a zpev-
nit celé tělo. Co vše nabízí TAE - BO, zjistíte te-
prve tehdy, když si ho přijdete vyzkoušet. 

Tae Bo bude probíhat každou středu od 18 do
19 hod. a neděli od 10 do11 hodin na adrese:
Akademie bojových umění, Čs. armády 347,
Slavkov u Brna (vedle autobusového nádraží). 

S sebou si vezměte vhodné oblečení na cvi-
čení (tepláky a tričko). Zájemci o Tae Bo si
mohou napsat o rezervaci nebo více informací
na: taebo@akademie.asia. Těším se na cvičení
s Vámi. Ing. Kristýna Gessnerová, Tae Bo

Akademie bojových umění (Wu Shu) Kung
fu pořádá nábor nových členů.

Nábor nových členů do oddílu Kung – fu
proběhne dne 17. září v 16 hod. v nové tělo-
cvičně Dojo, která se nachází na adrese: Čs. ar-
mády 347 ve Slavkově u Brna (vedle
autobusového nádraží).

Tréninky budou vždy v pondělí a čtvrtek od
16 do 17.15 hodin. S sebou si vezměte vhodné
oblečení na cvičení (tepláky a tričko).

Předběžnou přihlášku si lze vyzvednout na
Domě dětí a mládeže ve Slavkově u Brna, nebo
lze přihlášku zaslat emailem s podrobnějšími
informacemi. O přihlášku si napište na email

Oddíl Krav Maga Austerlitz pořádá nábor
nových členů. Zápis nových zájemců o sebeo-
branu Krav Maga, proběhne dne 10. září
v 17.15 hod. ve velkém sále společenského
centra Bonaparte. Po zápisu začne první tré-
nink. Tréninky budou v nově otevřeném Dojo
2x týdně (pondělí a čtvrtek) od 17.30 do 19
hod. Pokročilí od 19 do 20.30 hod.

Dojo se nachází na adrese Čs. armády

Nový kurz – Krav Maga 
347(vedle autobusového nádraží ve Slavkově).
S sebou si vezměte vhodné oblečení na cvičení
(tepláky, tričko a tenisky). Zájemci o kurz si
mohou napsat o přihlášku na info@akade-
mie.asia nebo si ji můžete vyzvednout osobně
ve fitness Jinlong. Kurz je vhodný pro ženy
i dívky.  

Nejčastější otázka, kterou dostávám: zvládnu
to? Moje odpověď zní: Ano! pokud sám(a)
budeš chtít. Krav Maga je bojový sport, učí se
techniky k sebeobraně proti napadení beze-
zbraně, ale i se zbraní, zlepšujete si fyzickou
i psychickou stránku. A někdy to i zabolí, ale to
už je známka toho, že technika funguje. 

Těšíme se na nové členy, kteří se budou moci
setkat osobně s mistrem bojových sportů a za-
kladatelem Krav Maga Li, panem Raffi Live-
nem, který povede neveřejný seminář 29. září
ve Slavkově u Brna.

Bližší informace najdete na www.akade-
mie.asia, nebo také na facebooku / Krav Maga
CZ Austerlitz. Petr Hlaváč, MScj, instruktor

Nábor nových členů
info@akademie.asia. Hlavní trenér: Petr Hla-
váč, MScj, instruktor: Ing. Zbyněk Marada

Bližší informace najdete na www.akade-
mie.asia. Petr Hlaváč 

Pétanque v zámeckém parku Foto: archiv PCA
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Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz

Na úvod článku bych chtěl pozdravit
všechny milovníky našich vousatých kama-
rádků a králů našich vod. Víme, že sumci jsou
těmi největšími predátory našich vod. Jsou to
ale i ti nejvěší a nejkrásnější ryby v našich ryb-
nících a řekách. Proto tyto nádherné ryby a je-
jich lov miluji nade všechno! 

Chtěl bych, aby slavkovský rybník měl stále
tu krásnou pověst o velkých obrech, kteří v něm
žijí. Bohužel je vidět, že těchto nádherných  ryb
zde ubylo a stále ubývá. Mnoho rybářů stále
tvrdí, že je náš rybník plný sumců, ale opravdu
tomu již tak není. Každým rokem je jich zde
méně a záběrů bylo i v letošním roce opravdu
minimum.

Zatímco v minulých letech jsem měl na ryb-
níku úlovků mnoho, o posledních dvou letech
se to říct nedá. Zapravdu mi dají i moji přátelé
sumcaři. Poznáváme to na vlastní kůži, protože
se lovu těchto králů vod stále věnujeme naplno
a celé léto se poctivě pokoušíme další obry ulo-
vit. Před třemi lety se mi ještě podařilo ulovit
i šest kousků, z nichž největší měl 160 cm. Před
pěti roky se mi podařilo ulovit rekordního
sumce (191 cm), kterého jsem vrátil zpět vodě.

Letos se mi podařilo svůj osobní rekord po-
kořit v podobě nádherného 210 cm dlouhého
a přes 70 kg těžkého krále rybníka. Je dokonce

Rybářské závody mládeže
Moravský rybářský svaz, o.s. MO Slavkov

u Brna pořádá v sobotu dne 8. září na malém
rybníku ve Slavkově v Ligařích již třetí ročník
rybářských závodů mládeže do 15 let. Srdečně
zveme začínající rybaříky i ostřílené rybáře
z řad potěru i dorostu. Pozvání patří samo -
zřejmě i široké veřejnosti. Přijděte podpořit
a fandit naší mládeži, která svou činností plní
poslání svazu, jež je rozvíjet a popularizovat ry-
bářský sport, vykonávat rybářské právo a chrá-
nit životní prostředí. Těmto dětem, kterým je
pobyt v přírodě bližší nežli čas strávený u PC
patří náš společný obdiv. Petr Zvonek

Slavkovský rybník je mezi rybáři oblíben.
Jakmile začne lovná sezona, bývá téměř ne-
ustále v obležení rybářů. Místní organizace ry-
bářů se o rybník vzorně stará a rybáři
neodcházejí bez úlovku.

Již v loňském roce byly hlášeny mimořádné
úlovky sumců, kdy ulovení jedinci dosahovali
délky téměř dvou metrů. I v letošním roce byl
od zahájení sezony lovu dravých ryb v červnu
rybník v obležení. Bylo jen otázkou času, kdy
nějaký pořádný kus skončí na udici rybáře. To
se stalo ve středu 8. srpna. Šťastným rybářem
byl Slavkovák Michal Žoužela. Pp 22. hodině
začal jeho dlouhý boj s obrovským 210 cm
dlouhým sumcem, kterého chytil na nástrahu
cejnka malého. Podle jeho slov bude podob-
ných kousků v rybníku ještě několik. Jde
o jeden z největších úlovků v tomto revíru. Ta-

kový sumec dokáže spořádat i čtyřkilového
kapra. 

Lov dravých ryb má speciální pravidla, která
se mohou lišit i revír od revíru. Oproti poklid-
nému lovu kapra je lov dravců tak trochu adre-
nalinovou záležitostí. Sumci dorostou do lovné
velikosti asi do pěti let,Sumec se dožívá až 50
let a dorůstá až tří metrů. Podle údajů rybář-
ských svazů vyloví zájmoví rybáři v České re-
publice ročně kolem 1,4 milionu kaprů,
zatímco dravých ryb – štik, candátů, bolenů
a sumců – jen asi 160 tisíc kusů. red.

Král slavkovského rybníka uloven

Záchrana slavkovských sumců
možné, že je to ten sumec, co jsem ho pustil
před pěti lety. Ale já si myslím, že ten tam ještě
žije a má přes 220 cm. O toho se budu snažit
příští sezonu.

V loňském roce jsem měl pouze jede záběr
(sumec 163 cm) a letos také jen jeden záběr,
a to sumec (viz foto) 210 cm. Proto bych tímto
chtěl požádat své přátele lovu této nádherné
ryby, aby se zastali jejich dalšího vysazování
do našeho revíru. Nás, slavkovské sumcaře,
zklamalo, že výbor zámítá další obsádky a ne-
chce další tyto nádherné ryby vysazovat.

Chtěl bych oslovit náš rybářský svaz, aby ne-
zamítali násady těchto krásných ryb a pokra-
čovali v jejich každoročním vysazování.
Myslím, že i moji přátelé se mnou budou sou-
hlasit, protože ty krásné chvíle při zdolávání tě-
chto obrů se nikdy nedají popsat a porovnat se
zdoláváním kaprů, amurů nebo jiných ryb. Je
to opravdu nádherné a nepopsatelné prát se
třeba hodinu s takovou rybou a určitě mi dají
zapravdu i ti, kteří tento boj se sumcem někdy
zažili.

Proto prosím za všechny náš rybářský svaz,
aby nám i nadále dopřál nádherné zážitky zdo-
lávat  tyto krásné obry a krále našich vod. S po-
zdravem Petrův zdar

Michal Žoužela

Policisté kontrolovali
bary i diskotéku

V pátek 10. srpna proběhla ve Slavkově pre-
ventivní akce zaměřená na zákaz požívání al-
koholických nápojů osobami mladšími
osmnácti let. Policisté z Vyškovska posílení o
speciální pořádkovou jednotku z Brna navští-
vili diskotéku ve Slavkově i dva slavkovské
non-stop bary, kde kontrolovali dodržování to-
hoto zákona.

Z téměř šedesátky kontrolovaných dětí
uvízlo v policejní síti pět dívek a čtyři chlapci.
Rekordmanem byl teprve patnáctiletý návštěv-
ník diskotéky. Dechová zkouška u něho uká-
zala hodnotu 1,67 promile. Policie v těchto
případech informuje rodiče a orgán sociálně
právní ochrany dětí. Osoby, které alkohol mla-
distvému podaly, jsou řešeny blokovou poku-
tou nebo ve správním řízení.

por. Mgr. Alice Navrátilová

Kapitální sumec Foto: archiv M. Žoužely

Michal Žoužela ml. se sumcem Foto: archiv M. Žoužely
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X-TERRA 2012 aneb desetiprocentní železný muž aneb
triatlon pro každého oživil smutnou deštivou neděli na kou-
pališti a v okolí golfového hřiště. I když počasí nebylo
právě na koupání, do vody statečně naskákalo bezmála čty-
řicet dětí a s vervou překonávalo jednotlivé úseky závodu,
dokud nedobylo titul jednoprocentní železný muž. Po na-
šich mladých nadějích startovalo asi šedesát mužů a dvacet
žen. Závodníci svedli neúprosný, napínavý a v závěru
i velmi překvapivý boj o první místa a předvedli skvělé vý-

kony nejen ve vodě ale i na blátivé, technicky náročné cy-
klistické trati a v závěrečném běhu. X-TERRA tedy byla
pěknou sportovní tečkou za uplynulými prázdninami. Velké
poděkování patří všem sponzorům, městu Slavkov u Brna,
našim přátelům – pomocníkům, také závodníkům i vám,
divákům, kteří jste přišli fandit svým favoritům. 

Výsledky a fotografie jsou na stránkách www.austerlitz-
adventure.cz, kde vás budeme informovat i o chystaném
lampionovém průvodu. Austerlitz Adventure

X-TERRA 2012

Princeznovský
bál v parku

V sobotu 18. srpna patřil zámecký park pri-
nceznám. Agentura Egmont zde pořádala již
devátý Princeznovský bál.

X-terra 2012 Foto: 5x J. Martinek

Princeznovský bál Foto: 4x B. Maleček
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Pranostika: Jaké počasí Jiljí (1. 9.) ukazuje,
takové po celý měsíc dodržuje.

V září máme spoustu práce se zpracovává-
ním všech produktů ze zahrádky. Sklízíme
především jablka a hrušky. Podle vyzrání jsou
to podzimní a později i první zimní odrůdy.
Jedním z ukazatelů je snadná oddělitelnost
stopky od plodonoše při mírném vytočením
plodu. Podtržená jablka nedosáhnou plné kon-
zumní zralosti a pozdní sklizeň sníží skladova-
telnost. Na sklizeň je třeba se dobře připravit.
Plody sklízíme velice šetrně, vždy kus po kusu
a chráníme před otlaky. Obaly by měly být
vždy dokonale čisté.

Vyzrávání hroznů můžeme i během září pod-
pořit  osečkováním. Zde platí, že slunce pod-
poří obsah cukru a celkové kvality bobulí.
Odhalené hrozny lépe vyzrávají, ale jsou i ve-
lice lákavé pro ptáky, kteří během krátké doby

zničí úrodu. Nejsnadnější je ochránit celé ro-
stliny ochranou sítí.

V zeleninové zahradě jsou již záhony větši-
nou sklizené a je tu doba na jejich přípravu na
další sezónu Můžeme je ještě oset zeleným
hnojením. Je to lepší než na nich nechat vyrůst
plevel a pokud nemáme hnůj je to vhodný způ-
sob doplnění humusu. Vyséváme směsi jako je
oblíbená svazenka, vikev nebo lupina.

Blíží se zimní období a tak trávník posečeme
do konce měsíce na výšku 3-4 cm. Zplstnatělý
trávník potřebuje vertikulaci. Je také čas na
dosev a výsev nových trávníků.

Protože rána jsou již chladná, přestěhujeme
do místností pokojové rostliny. Předtím je ale
dobře prohlédneme, abychom dovnitř nezanesli
škůdce a choroby.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Začátkem září odjede s námi 124 účastníků na
ozdravný pobyt u moře do italského lázeňského
městečka Bibione. První skupina se účastní tra-
dičního Septemberfestu, který se zde koná na
závěr turistické sezony. Druhá skupina zase uvidí
Europarty. Všem přejeme pěknou dovolenou
a spokojený návrat domů. 

Zájemce o alternativní léčbu přírodními pro-
dukty zveme na zajímavou přednášku na téma:
„Prevence civilizačních chorob, zejména dia-
betu“, kterou pořádáme v pondělí 24. září ve 14
hodin v zasedací místnosti Městského úřadu.
Naše pozvání přijala ředitelka firmy Naděje
v Brodku u Konice, úspěšná podnikatelka s dlou-
holetými zkušenostmi v pěstování a léčbě pří-
rodními produkty Mgr. Jarmila Podhorná. Její
firma má vlastní pěstírnu léčivých rostlin, ze kte-
rých vyrábí účinné bylinné přípravky. Jejich vý-
robky jsou nejen originální, ale také cenově
dostupné. Budete si je moci také zakoupit 14. lis-
topadu na Dnu pro zdraví. 

Chci vám také připomenout „Svátek seniorů“,
který se opět uskuteční v Brně na nám. Svobody
v neděli 30. září, pod záštitou hejtmana JMK Mi-
chala Haška. V odpoledním programu vystoupí
např. Eva Pilarová, Zdeněk Junák, Vašek a Eva.
Občané od 55 let mohou požádat o vydání „se-
nior pasu“ a využívat slevové sítě obchodů, res-
taurací, nemocnic, lékáren a kulturních zařízení.
Adresa: Senior pasy, Mendlovo nám. 1a, 603 00
Brno, internetová adresa: info@seniorpasy.cz.

Lékaři mají k dispozici novou metodu při zjiš-
ťování dlouhodobé kompenzace diabetu. Množ-
ství glykémie v krvi v mmol/l si mohou v daném
okamžiku zjistit sami pacienti pomocí glukome-
tru. Ke zjištění průměrného stavu glykémie se
však muselo dělat několik měření za den, a to na
lačno, po jídle, po pohybové aktivitě, tedy tzv.
glykemický profil. Lékař byl často odkázaný na
výsledky měření pacienta v době mezi kontro-
lami na diabetologické ambulanci.

Od roku 2004 se používá laboratorní metoda
vyšetření glykovaného hemoglobinu HbA1c,
která dlouhodobě zjišťuje až 120 dní zpětně na-
vázání glykémie na barvivo hemoglobinu po celý
život červené krvinky. Dosud se tato hodnota
měřila v procentech. Od 1. 1. 2012 se používají
nové jednotky pro stanovení HbA1c a to
v mmol/mol. Mol je základní mezinárodní fyzi-
kální jednotka látkového množství. U zdravých
lidí je hodnota glykovaného hemoglobinu 20–42
mmol/mol. Správně kompenzovaný diabetik by
měl mít tyto hodnoty mezi 43–53 mmol/mol.
Nižší nebo vyšší hodnota je neuspokojivá a mělo
by se přistoupit ke změně léčby a také pacient by
měl lépe spolupracovat při dodržování jídelníčku
a pohybové aktivity. 

Letos se urodilo hodně rajčat, můžete si z nich
připravit chutnou marmeládu: 1 kg rajčat, 1 va-
nilkový cukr, půl kávové lžičky mletého zázvoru,
2 kávové lžičky citronového Vitacitu, 0,5 kg
cukru. Dobře dozrálá rajčata pokrájet, převařit
a propasírovat, přidat všechny ingredience a vařit
do zhoustnutí. Plnit do malých skleniček, zavíč-
kovat a ještě převařit 15 minut, aby přilnulo
víčko. Na paprikovou pomazánku potřebujete:
1 kg červených paprik, 1 kg rajčat, 1 kg cibule, 4
– 5 ks česneku, 5 feferonek, ½ dcl octa, 1 dcl
oleje, 2 dkg soli,  trochu cukru. Všechno pomlet
na masovém mlýnku a vařit asi 2 hod. do zhou-
stnutí. Uchovává se v uzavřených skleničkách
a povaří se ještě 15 minut, aby víčko přilnulo. 

Pěkný konec léta přeje Marie Miškolczyová 

Moštování ovoce – provoz moštárny
Zpracovna ovoce zahajuje provoz 27. srpna s následující pracovní dobou: pondělí 15–17 hod.,

středa jen na objednávku 15–17 hod., sobota 8–12 a 13–17 hod. Při větším množství se informujte
u př. Jindřicha Sáčka na mobilu 737 686 701.

Objednávky ovocných stromků do 15. října
Podzim je hlavním obdobím pro výsadbu ovocných stromků a keřů. Naše organizace zahrádkářů

bude opět zajišťovat pro zájemce sadbu z uznaných ovocných školek. Pokud budete mít zájem aby-
chom pro vás přivezli kvalitní stromky a keře, vhoďte svoji objednávku do schránky v domě za-
hrádkářů v ulici Čs. armády č. 252 do 15. října. Na objednávce uveďte požadovanou odrůdu, druh,
výšku stromku a dále adresu, popř. telefon pro případný kontakt o oznámení prodeje.

Již 7. oblastní výstavu ovoce a zahrádkář-
ských výpěstků pořádají ZO ČZS Slavkov
u Brna a ÚS ČZS Vyškov v sobotu 22. září od
8 do 17 hodin a v neděli 23. září od 9 do 17
hodin ve Společenském domě Bonaparte ve
Slavkově u Brna. V pondělí 24. září bude vý-
stava  otevřena od 8 do 11 hod. pro žáky zá-
kladních a mateřských škol.

Vystavováno bude ovoce od pěstitelů z ce-
lého okresu. Novinky opět představí ÚKZUZ
Želešice. Součástí výstavy bude výstava vče-
lařů s prodejem několika druhů medů. Nakou-
pit jablečný mošt a švestková povidla z naší
zpracovny a voňavé čaje to jsou další možnosti
při vaší návštěvě. Dále zde budete mít možnost
zhlédnout kaktusy a bonsaje. Můžete obdivo-

vat výzdobu výstavy od kolegyň zahrádkářek
z Rašovic a Heršpic, žáků ZŠ Komenského
a MŠ a květin zahradnictví pana Ing Tesáka.
V sobotu v 15 hod bude vyhlášen vítěz soutěže
„Jablko roku 2012“.

Žádáme vystavovatele, aby výstavní vzorky
ovoce a zahrádkářských výpěstků přinesli
v pátek 21. září po 15. hod. do místa konání vý-
stavy (vchod od zámku) nebo na tel. 732 662
212 zanechejte vzkaz a vzorky si sami odve-
zeme.

Přijďte a přesvědčete se , že i v letošním ne-
vydařeném roce se urodilo velmi kvalitní
ovoce.

Srdečně zvou a za účast na výstavě děkují
pořadatelé a vystavovatelé.

Oblastní výstava ovoce 22.–24. září

Na vrchol Urban nás zavede nejen zelená
značka, ale i nově vybetonovaná křížová cesta.
I když opravy kaple svatého Urbana stále po-
kračují, září novotou do kraje. Vždycky, když se
vracíme z cest, kaplička nás z dálky vítá a my
víme, že už se blížíme k domovu.

Z vrcholku máme Slavkov jako na dlani.
V dálce uvidíme okolní vesničky, Ždánický les
či radar s Mohylou míru. Při vycházce za ka-
pličku do polí máme krásný výhled nejen na
Rousínov, Němčany, poutní kapli P. Marie Se-
dmibolestné na Lutrštéku, ale i na vzdálenější
místa. Například brněnské Hády, dominantní
kostel svatého Martina v Lulči nebo dokonce
i vrcholek Pálavy.  

Pokud budeme všímaví, neuniknou naším
očím ani malí živočichové ukrývající se v trávě
a poletující a usedající různé druhy motýlů.

Věra Kohoutková

Za Urbánkem v polích

Okáč poháňkový Foto: V. Kohoutková
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MK Austerlitz informuje

Oldřich Hanák Foto: archiv OH

Kopčanský  okruh
O víkendu 21. a 22. července se jel již tradiční

Kopčanský okruh. Jedná se o obnovený okruh,
který získal opět svou tradici. Kdyby to byl okruh,
který patřil k jedním z nejvíce navštěvovaných,
ale po tragédii před asi 20 roky, kdy zde za dešti-
vého počasí zahynul jezdec, byl okruh zrušen.
V roce 2010 se dohodlo několik fandů a pamět-
níků na uspořádání závodu na přírodních tratích
a první ročník byl na světě. Letos se jel již třetí
ročník a my Slavkováci jsme tam měli želízko
v ohni – Olina Hanáka. Olin jel třídu 125 SP.

První ročník přinesl 2. místo, druhý ročník
musel Olin odstoupit z prvního místa a tak jsme
netrpělivě očekávali jak dopadne ten třetí. V so-
botních dopoledních trénincích, kdy si dojel pro
1. místo a tudíž pro  první místo na startovním
roštu do sobotního a nedělního závodu. V sobotu
se výjimečně jel odpolední závod, kde Olin uká-
zal svou formu a s 13 vteřinovým náskokem ob-
sadil na první místo. 

V neděli Olin startoval z prvního místa a po-
stupně běhel tří kol si vytvářel náskok až 5 vteřin.
Ve čtvrtém kole přišlo zklamání (při vjezdu do
ostré levé zatáčce), kdy se Olinovi nepodařilo do-
statečně přibrzdit a podřadit přišel pád. Olin se
nevzdal a začal bojovat, motorka chytla až na po-
třetí a boj mohl začít, ale při ztrátě jednoho kola
to byl problém. Konečné umístění bylo 13. místo,
na to neštěstí to byla vlastně šťastná třináctka.

Vendula Andrlová, manažerka Olina Hanáka  

které po dramatickém boji s Jakubem Vojtíškem
(vítěz po diskvalifikaci Oldy v Radvanicích) se
udržel a byl opět na bedně. Jezdecká forma Oldy
se velmi zlepšila. Před 14 dny na okruhu v Ul-
steru v závodě GP ROAD RACE – DUNDROD
CISCUID – 7,3 míle, tj. asi 11,68 km. Na mezi-
národním poli se velmi zviditelnil. Podrobnosti
o závodě najdete ve článku dole na straně.

Dalším oblíbeným závodem MKA bude 13.
října závod ve slavkovských serpentinách, na
který se už naši členové připravuje a těší.

V sobotu 15. září se koná Fechtl Cup na trati
za Likosem. Jedná se o vytrvalostní čtyřhodi-
nový závod. J.M.

Každým rokem jsou letní měsíce nejnároč-
nější  na motosportovní události. Koncem čer-
vence ve dnech 21. a 22. se jel rychlostní silniční
závod ve známých Kopčanech za Hodonínem.
Závodu se zúčastnil Olda Hanák, kde jel ve tř.
125 ccm SP. O průběhu závodu píšeme ve ved-
lejším článku.

Osmnáctého srpna byl pořádán první mezi-
národní závod ve Slavkově na trati fy Liko-s, na-
zvaný Fechtl Sava Trade Cup pro pitbike všech
kategorií a fechtly. Den předtím byla trať vy-
značena a opáskována. Největší problém bylo
velké sucho a strašně prašná trať, kterou na naše
požádání náležitě zvlhčili hasičskou stříkačkou
členové HZS s panem Hrabovským v čele, za
což jim veřejně děkujeme. Celý závod proběhl
opět zdařile, dík elektronickému měření, a to bez
zbytečných protestů. Výsledky jsou uvedeny na
internetu a v naší informační skříňce. Škoda, že
tento hodnotný závod se ocitl ve stínu Devátého
bálu princezen v zámeckém parku.

V tento den se konal také tradiční meziná-
rodní závod motocyklů Těrlický okruh, kterého
se stejně jako loni zúčastnil Olda Hanák v obje-
mových třídách 125 SP a 600 ccm Sport. V obou
třídách skončil v sobotních jízdách na krásných
druhých místech. V neděli ráno jsme byli v depu
překvapeni u výsledkových listin, tak jako
v květnu v Hořicích. Po zahájení závodu jsme
se odebrali na trať a ve čtvrt na jednu startovala
Smíšená třída a Klasik 350, 500 a 750 ccm. Ve
třídě 750 ccm startuje nejpopulárnější závodník,
člen MKA Frenky Mrázek. Po nevydařeném
startu se probojoval na třetí pozici. V posledním
kole asi 400 m před cílem při výjezdu z retar-
déru mu vypověděla spojka a byl předjet, takže
skončil čtvrtý. V Radvanicích na minulém zá-
vodě dojel třetí. Tuto zprávu jsem minule ne-
napsal, a tudíž se omlouvám.

Ve čtvrt na dvě odstartovala tř. 600 ccm Sport
a Oldřich Hanák odstartoval třetí. Ve druhém
kole jel druhý, ale na dlouhé startovní rovince
trochu ztrácel, leč udržel si krásné třetí místo
a byl na podiu. Tento závod byl předčasně za-
staven v pátém kole pro havárii dvou jezdců.
Bylo odjeto víc než 75% závodu, tak se již ne-
pokračovalo. O půl třetí v malém časovém od-
stupu startuje Olda tř. 125 ccm ze čtvrtého místa
a postupně se probojovává na třetí pozici, na

„Na letošní Ulster Grand Prix se moc těším,
je to velká zkušenost a budu se snažit co nejlíp
zajet v National a Challenge race a kvalifikovat
se do Ulster GP Supersport Race. Na tyto zá-
vody jedu díky mým partnerům, kterým děkuji
za podporu.“ 

Závodní okruh Ulster GP a Dundrod 150 se
nachází na samém předměstí Belfastu v Sever-
ním Irsku, které je součástí Spojeného králov-
ství Velké Británie a Severního Irska. Okruh se
nachází mezi Belfastskými doky s městským
letištěm, výjezdem na dálnici M1 směrem na
Lisburn a mezinárodním letištěm (Dundrod).

Tato trať má dlouhou a slavnou historii.
V minulosti byla zařazena i v kalendáři seriálu
Mistrovství světa. Není bez zajímavosti, že
v roce 1965 na této velmi rychlé trati zvítězil
i František Šťastný na Jawě 350 a zaznamenal
tak jedno ze svých čtyř vítězství v závodech
GP.

Ve dnech 8.–11. srpna sem zavítali i jezdci
z České republiky ve složení Olin Hanák, Petr
Homola a Martin Sucháček – jsou to jezdci,
kteří jezdí u nás ve třídě 600 ccm. V sobotu
v 11 hodin přijeli do Slavkova Petr a Martin,
aby vyzvedli Olina k odjezdu na závody v Se-
verním Irsku, kam byli pozváni. Kluci odjeli do
Francie, aby se v neděli večer nalodili na tra-
jekt a odjeli do vysněného Irska. V pondělí je
čekal český kamarád, žíjící v Irsku Zdeněk,
který klukům poskytl azyl. V úterý vyrazili na
okruh Ulster GP. Po zaparkování v depu, vedle
hvězd přírodních tratí Guy Martina, Wiliama
Dunlopa, Adriana Archibalda a dalších, spo-
lečně odešli na rozpravu s nováčky. Ve středeč-
ních trénincích si vyjeli krásná umístění, Olin
Hanák si vybojoval krásné 28. místo (každá
třída čítá zhruba 60 jezdců) do prvního závodu
a do druhého krásné 37. místo.Petr je 42.
a Martin si kvalifikaci nevybojoval. Ve čtvrtek

byly naplánovány opravné tréninky a dva zá-
vody, které jel Olin a Martin. V prvním „Na-
tional“ Olin bojoval a dojel si pro krásné 10.
místo a Martin 20. místo, v druhém Dundrod
150 nastoupil pouze Olin a dojel na 22. místě.
Všichni přítomní hodnotili Olina jako velmi ta-
lentovaného jezdce a to co předváděl na jeho
docela starším motocyklu je až neuvěřitelné.
Pátek byl volný den tak kluci navšívili Wiliama
Dunlopa a jeho moto stáj a podle jejich ohlasů
to byl asi největší zážitek. Sobotní hlavní závod
Ulster GP, kde jela opravdu roadracingová
špička,  čítal dva závody v prvním si dojel Olin
pro 32. místo, Petr na 31. místě a Martin 35.
místě a v druhém si dojel Olin pro 24. místo
a Martin pro 32 místo, Petr nenastoupil. Je po
závodě a kluci se přesouvají pomalu na trajekt,
aby se vrátili do Česka. Po návratu chystají mo-
torky na další závod Těrlický okruh.   

Vendula Andrlová, manažerka Olina Hanáka 

Skvělý výkon Olina Hanáka na Ulster GP v Severním Irsku

Oldřich Hanák v Ulsteru Foto: archiv OH
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KKAALLEENNDDÁÁŘŘ  AAKKCCÍÍ  ––  ZZÁÁŘŘÍÍ  22001122
Datum hod. druh akce místo konání pořadatel

1. 9. 9.00 sport. Turnaj ve stolním tenise. Startové 120 Kč restaurace Klobouk restaurace Klobouk
1. 9. 18.00–22.00 spol. Hradozámecká noc – strašidelné prohlídky zámku a podzemí pro děti i dospělé zámek Zámek Slavkov – Austerlitz
2. 9. sport. Mistrovství ČR modelů aut v kategorii 1:8 IC track autodráha u aut. nádr. Auto Bayer Slavkov
4.–28. 9. 9.00–17.00 spol. Slavkovské restaurování zámek Zámek Slavkov – Austerlitz
6. 9. 13.00 sport. Běh naděje zámecký park ZŠ Tyršova
6. 9. 17.00 výst. Čarování ze skla –vernisáž výstavy Alice Dostálové (výstava potrvá do 28.10.) Rubensův sál Zámek Slavkov – Austerlitz
8. 9. sport. Rybářské závody mládeže do 15 let malý rybník za tratí MRS MO Slavkov u Brna

13. 9. 17.00 výst. Musaion – vernisáž výstavy k 90. výročí založení muzea ve Slavkově (výstava potrvá do 9. 12.) Rubensův sál Zámek Slavkov – Austerlitz
15. 9. 10.00 sport. Fechtl cup – pětihodinový závod v kategoriích fechtl, sport a klasik trať za Likosem Motoklub Austerlitz
20. 9. 9.00–18.00 spol. Václavský jarmark a Zámecké burčákové slavnosti zámek
22. 9. spol. Gulach Open 2012 – soutěž amatérských družstev ve vaření kotlíkového guláše stadion ve Slavkově restaurace U dvou kapříků
22. 9. 9.00–17.00 spol. Dny kulturního dědictví – prohlídky depozitářů a zámeckých krovů půda zámku
22. a 23. 9. 8.00–17.00 spol. 7. oblastní výstava ovoce a zahrádkářských výpěstků sál SC Bonaparte ZO ČZS Slavkov u Brna
23. 9. 15.00 kult. Koncert ženského pěveckého sboru Mladost zámecká kaple
27. 9. 17.00 výst. Jeskyně Křišťálové oči – vernisáž výstavy fotografií Venezuel. velvyslanectví (výstava potrvá do 31. 10.) Rubensův sál Zámek Slavkov – Austerlitz

Setkání s císařem
Po půl roce do Slavkova u Brna zavítal

vzácný host, sám císař Napoleon, který zde
chtěl na slavkovském panství oslavit své naro-
zeniny. V sobotní večer zavítal i do Zámecké vi-
nárny. Po boku svých pobočníkům, za zvuku
bubnů císařských tamborů, připíjením šampaň-
ským a přítomnosti svých vojáků slavil své na-
rozeniny do ranních hodin. Díky jeho osobní
návštěvě jsou tyto oslavy jaké jsou. Věřím, že
na výročí bitvy náš císař také navštíví a těším
se, že se opět setkáme. V.A.

Osvěžující letní deštík a nádherná dvojitá
duha nad zámkem vítaly návštěvníky neděl-
ního koncertu Blackmore’s Night, kteří přijeli
do Slavkova se svým novým koncertním pro-
gramem Hudba napříč stoletími. Pršet přestalo
ještě před začátkem a zámecký park zalilo ve-
černí sluníčko.

Na úvod zahrála skupina Ventus a během je-
jího vystoupení se hlediště rychle zaplňovalo.
Po setmění čekali všichni napjatě na příchod
Blackmore’s Night. Ti své posluchače trošku
napínali, aby pak svým nástupem vděčné pu-
blikum naprosto dostali. Jejich hudba, která je
syntézou rocku, renesanční a středověké hudby
a folku, slavkovské publikum nadchla. Známé
skladby začátkem koncertu doslova rozhýbaly
diváky a naznačovaly, v čem je síla skupiny:
v dokonalém zvuku, nápaditém a velmi zají-
mavém aranžmá a v bezchybných výkonech
všech protagonistů.

Blackmore’s Night nadchli publikum
Diváci ovšem nejvíce oceňovali výkon Can-

dice Night, která je právem držitelkou tolika
hudebních ocenění. V jejím stínu jakoby trošku
zůstával jeden z nejlepších kytaristů světa –
Ritchie Blackmore. Ale to bylo jen zdání, di-
váci bouřlivým potleskem reagovali na jeho
mistrovskou hru na akustické kytary a mando-
línu. A když Ritchie vzal do ruky svou proslu-
lou kytaru Fender Stratocaster, zněl parkem
nefalšovaný rock jako od Deep Purple.

I ostatní hudebníci dostali prostor, aby před-
vedli své umění a do vystoupení vložili i prvky
anglického humoru.

Promyšlenou dramaturgií vygradoval kon-
cert ke svému finále. Nadšení diváci nechtěli
pustit skupinu z pódia. Ta se odměnila více než
půlhodinovým přídavkem. Blackmore’s Night
přesvědčili o svých kvalitách a jejich koncert
lze zařadit mezi to nejlepší, co jsme mohli na
zámku slyšet. red.

Info a objednávky:
Vlasta Brej‰ková, tel. 722 522 022

www.brejskova.cz

KRABIâKOVÁ DIETA
HARMONY servis
DOVOZ DO SLAVKOVA 

Denně najdete nejčerstvější
zprávy ze Slavkova na

www.veslavkove.cz

V. Andrlová a M. Schneider Foto: archiv VA

Candice Night a Ritchie Blackmore Foto: R. Lánský

Blackmore’s Night Foto: R. Lánský Obecenstvo Foto: R. Lánský
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VE VÝŠE UVEDENÉM VSTUPNÉM JE ZAHRNUT PŘÍSPĚVEK 1 Kč NA ROZVOJ KINEMATOGRAFIE

KINO JAS SLAVKOV ZÁ¤Í 2012
1. 9. sobota 19.30 hod. LEGENDA O SOVÍCH STRÁŽCÍCH
2. 9. neděle 16.30 hod. Hlavní postavou je mladý soví kluk Soren, který je okouzlen historkami svého otce o strážcích Ga-Hoolu. Ti

bojovali proti zlým Čistým, jak si sami říkali. Zatímco Soren sní o tom, že jednoho dne se přidá ke svým
hrdinům, jeho starší bratr Kludd se té představě jen vysmívá a touží jen po lovu a létání. Jednou oba soví
sourozenci vypadnou z hnízda na vrcholu stromu přímo do spárů Čistých. Teď je na Sorenovi, aby se pokusil
o odvážný únik s pomocí dalších mladých soviček. Žánr: Rodinný.
Vstupné: 65 Kč Mládeži přístupný

8. 9. sobota 19.30 hod. SNĚHURKA A LOVEC 126 minut
9. 9. neděle 19.30 hod. Pohádka skončila! Zapomeňte na Sněhurku, jejímuž líbeznému zpěvu naslouchá celá příroda. V téhle verzi

křehká princezna neváhá vlézt do brnění a na zlou macechu vyrazit s mečem v ruce. Sněhurka a lovec je
výpravnou dobrodružnou fantasy, která možná paradoxně odpovídá původní verzi bratří Grimmů víc než
Disneyho film. Alespoň to tvrdí její režisér Rupert Sanders. A oč tu vlastně běží? Mocná čarodějka Ravenna
(Charlize Theron) se lstí vetřela do přízně krále mocné říše, který z ní záhy udělá královnu a pak zemře. Ravenně
ale podle proroctví kouzelného zrcadla stojí ve štěstí nevlastní dcera Sněhurka (Kristen Stewart) a posedlost
vlastní krásou, kterou by si ráda uchovala navěky. Dobrodružný příběh v českém znění.
Vstupné: 70 Kč Mládeži přístupný

15. 9. sobota 19.30 hod. MÉĎA BÉĎA 83 minut
16. 9. neděle 16.30. hod. Všemi oblíbený medvědí zloděj piknikových košíků přichází na velké plátno v novém dobrodružství „Méďa

Béďa“, které spojuje animaci s živými herci. Do Želéstonského parku už nechodí tolik lidí jako dřív a obchod
vázne, a co je horší: Méďa Béďa a jeho kamarád Bubu budou muset opustit svůj jediný domov, jaký kdy měli.
Postaven před největší výzvu svého života musí Méďa Béďa dokázat, že je opravdu chytřejší než průměrný
medvěd a spolu s Bubem spojí síly s rangerem Smithem, aby společně našli způsob, jak park zachránit. Žánr:
Rodinný v českém znění.
Vstupné: 65 Kč  Mládeži přístupný

19. 9. středa 19.30. hod. NA DORAZ 100 minut
Od režiséra Todda Phillipse přichází komedie „Na doraz“ v hlavní roli s Robertem Downeym Jr. A Zachem
Galifianakisem. Robert Downey hraje Petera Highmana, kterému se mělo narodit první dítě už před pěti dny.
Peter spěchá na letiště v Atlantě, aby stihl let domů a mohl být u porodu se svou ženou. Jeho nejčistší záměry
se ale naprosto zvrtnou, když díky náhodnému setkání se snaživým hercem Ethanem Tremblayem (Galifianakis)
musí Peter opustit letadlo a vydat se s Ethanem z Atlanty na road trip, při kterém zničí několik aut, početná
přátelství a Peterovy poslední nervy.
Vstupné: 65 Kč  Mládeži přístupný

22. 9. sobota 19.30 hod. SVATÁ ČTVEŘICE 78 minut
23. 9. neděle 19.30 hod. Nudíte se v posteli? Inspiraci můžete načerpat u režiséra Jana Hřebejka a scénáristy Michala Viewegha. Ti spolu

stvořili příběh o dvou párech, které se rozhodly vyřešit ubíjející stereotyp manželské erotiky poměrně originálním
způsobem. To vše v exotickém prostředí karibského ostrova, kde se komedie Svatá čtveřice z velké části
odehrává. Ostrov Salt Cay se vyhýbá veškerým klišé, která vás napadnou pod souslovím „ostrov v Karibiku“.
Prakticky tu nejsou silnice, skoro žádné stromy, počet oslů je vyšší než počet lidských obyvatel.  Jsou tam jen
dva bary, které vypadají spíše jako chatrče. Jediný trochu větší hotel zdevastoval hurikán. A i ten jsme pak při
natáčení vzali do hry, říká režisér Jan Hřebejk.
Vstupné: 70 Kč Přístupný od 15 let

29. 9. sobota 19.30 hod. SNĚHURKA 106 minut
30. 9. neděle 19.30 hod. Zlé královně (Julia Roberts) se podařilo získat vládu nad královstvím. Uprchlá princezna (Lily Collins) se však

svého výsostního práva jen tak snadno nevzdá a rozhodne se jednat. Za pomoci sedmi vynalézavých trpaslíků
začíná plánovat odvetu. Sněhurka ožívá v novém dobrodružném příběhu plném lásky, ale i žárlivosti a zrady.
Žánr: Komedie, Rodinný, Dobrodružný.
Vstupné: 70 Kč  Mládeži přístupný

Provozovatel ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ Podrobn˘ program kina na: www.veslavkove.cz



www.azvercajk.cz

internetový obchod ve vašem sousedství

www.azvercajk.cz  

Další služby : ostrění nástrojů, výroba klíčů
                   půjčovna nářadí, repase akumulátorů

Tel.:777 577 990; 544 220 644
Čs armády 217, Slavkov u Brna (areál STK Slavkov)

e-mail: obchod@azvercajk.cz
  

Provozní doba: Po–Pá 7–17 hodin So 8–11 hodin

naše prodejna:  Slavkov u BrnaNÁŘADÍ SLAVKOV s.r.o.

Kamenná prodejna elektronických cigaret
ve Slavkově u Brna.
 
Bohatý sortiment náplní do e-cigaret (e-liquidů), baterií, 
atomizérů, bateriových gripů  a kompletního příslušenství
k e-cigaretám od firem Ritchy – Liqua, Smoktech,
Joyetech.

Oficiální distributor produktů firem INAWERA a Flavourart 
pro ČR. Bohatý výběr z více jak 200 druhů aromatických 
esencí a 30 druhů základních bází pro vlastní tvorbu náplní
do e-cigaret.

Tel: +420 608 710 266
e-mail: ecigaretashop@gmail.com

K prodejně provozujeme i e-shop, kde najdete kompletní 
nabídku. Ceny jsou stejné jak na prodejně tak
i v elektronickém obchodě.

Vyzkoušení e-cigarety, poradenství, opravy e-cigaret
i vyzkoušení náplní (e-liquidů, aromat) je samozřejmostí.

Rádi Vám poradíme na:
ul. Hradební 1441 (bývalá budova Telecomu)
Slavkov u Brna, 684 01

Pondělí až Pátek
9:00 – 17:00



Přidejte se k championům 
a zažijte pocit vítězství. Dynamický 
turbomotor, jedinečná cena, extra 
výbava, a navíc bonus až 
20 000 Kč pro věrné zákazníky 
udělá championa i z Vás. Bližší 
informace u Vašeho obchodníka 
ŠKODA. Využijte také výhodný úvěr 
ŠKODA Finance od ŠkoFINu.

Championi opět bodují ŠKODA Fabia Champion 
již od 200 900 Kč a ŠKODA 
Roomster Champion 
od 244 900 Kč

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů Fabia, Fabia Combi 
a Roomster Champion: 5,2–6,4 l/100 km, 121–149 g/km

AUTO-BAYER

www.autobayer.cz


