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Tropy
Rok se nám pomalu přehoupnul

do druhé poloviny a opět jej provází
horka, která sužují republiku a jižní Mo-
ravu především. Někteří z vás si užívají
slunce a koupání, někteří pláčou nad ne-
úrodou a někteří s obavami očekávají pří-

valové deště. Vody v krajině ubývá. Toto jsem pocítil také
při napouštění našeho koupaliště, které trvalo díky nedo-
statku vody rekordně dlouho. Aby toho nebylo málo, tak
před otevřením areálu návštěvníkům praskla větev odpad-
ních vod, která jde do filtru a následně zpět do bazénu.
Nebýt přítomnosti a pohotovosti správce koupaliště, měli
bychom z části města malé Benátky. Šlo o poslední část tři-
cet let staré technologie, která čekala na výměnu. Tohle jsou
možná drobnosti, ale z takových se skládá každodenní práce
na chodu města.

Michal Boudný

Koncert konzervatoře Brno pod širým
nebem, dětské odpoledne, posezení u cim-

bálu. Řemeslný jarmark, vystoupení dětských
i zahraničních folklorních souborů a vystou-
pení legendární skupiny BSP v čele s Oto Ba-
lagem, Kamilem Střihavkou a Michalem
Pavlíčkem. Tak vypadal program Dnů Slav-
kova, které se letos uskutečnily v termínu od
čtvrtka 1. do neděle 4. června. Dny Slavkova
odstartovala dechová a bicí sekce Konzervatoře
Brno. Hudebníky pak na nádvoří Panského
domu vystřídali slavkovští divadelníci, kteří
úžasně zakomponovali kulisy zelené zdi do hry
Williama Shakespeara Sen noci svatojánské.

Pátek pak patřil zejména dětem a milovní-
kům folkloru a dobrého vína. V zámeckém
parku se uskutečnilo dětské odpoledne s dět-
skými atrakcemi, soutěžemi a stánky. Asi nej-
větší rozruch způsobily čtyři plyšové
postavičky nadživotní velikosti z muzikálu Ma-

dagaskar. Noční program se pak odehrál na
nádvoří Panského domu za doprovodu cim-
bálové muziky Michala Miltáka.

Ani letos nechyběl řemeslný a farmářský
jarmark, který přilákal tisíce lidí. Živo bylo
také na centrálním pódiu i před ním. Před-
stavily se dětské soubory, zájmové organi-
zace i taneční a ukulele soubor z polského
Slawkóva.

Vedení města ocenilo i nejúspěšnější
sportovce roku 2016 a vyzdvihlo i osobnosti
z oblasti kultury – z Divadelního spolku
Slavkov, který letos připomněl 150 let vý-
ročí ochotnického divadla ve Slavkově.

Ve Společenském domě Bonaparte se
také uskutečnil první veletrh zájmových or-
ganizací. Přestože měl podtitul „mini“, na-
konec tak vůbec nepůsobil. V hlavním sále
se představilo více než třicet organizací ze

Dny Slavkova
ukázaly to nejlepší z našeho města

Koncert BSP • Foto: 3x J. Halalová



Vlastnické poměry ve Slavkově u Brna –
ilustrace k úvodníku starosty města na vedlejší straně

Dny Slavkova 1.–4. června

Křest knihy • Foto: J. Halalová Diváci sledují program na pódiu • Foto: J. Halalová

Zástupci družebních měst s představiteli Slavkova • Foto: J. Sláma

Zástupci družebních měst v konírnách zámku • Foto: J. Sláma
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(Dokončení ze str. 1) ještě zužují. Třeba tak konečně kritici pochopí,
co lze a co ne.

Dalším důležitým bodem bylo schválení stu-
die rekonstrukce Koláčkova náměstí. Konečně
se tak může rozběhnout projekce a nezbytná
administrativa, abychom mohli příští rok tak
 říkajíc kopnout do země. Věřím, že tato histo-
rická část města bude parkovištěm a odkladiš-
těm téměř všeho již jen chvíli! Studie vychází
z potřeb obyvatel, kterými jsou krom zeleně
a klidové zóny také parkování automobilů.
 Přílohou zpravodaje je vizualizace náměstí
(strana 7).

Zastupitelstvo rovněž na své poslední schůzi
uvolnilo prostředky na odstranění cihlových
zídek a revitalizaci horní části náměstí, dále
úpravu zeleně na autobusovém nádraží či ma-
lého parku v Tyršově ulici. Tento rok je zjevně
ve znamení investic a staveb. Díky finančnímu
navýšení položky „projektové dokumentace“
se brzy podaří nachystat i taková bolavá té-

Na posledním zastupitelstvu města, kde bylo
na programu téměř čtyřicet bodů, řešili přítomní
volení zástupci umístění mateřské školky, ob-
chodní centrum v ulici Křenovická, studii vy-
užití společenského centra Bonaparte či obnovu
zámecké zdi a valů z unijních prostředků.

Každé téma by si zasloužilo vlastní publikaci
a věřím, že v dalších číslech tohoto zpravodaje
prostor dostanou. Protože většinu z těchto bodů
posouvá zastupitelstvo o krok dopředu, nikoli
však ještě do finální podoby, dovolíme si vás in-
formovat až poté, co daná témata pečlivě prodi-
skutujeme a dáme na stůl  finální varianty
nezatížené žádným „ale“.

Co se tradičních slavkovských témat týče:
nakupování, parkování a školky, předkládám
čtenářům vlastnickou mapu našeho intravi-
lánu, kde jsou jasně zaznačené pozemky
města, státu a ostatních majitelů. Po konfron-
taci s územním plánem města se naše možnosti

Tropy
mata, jakými jsou rekonstrukce ulice Malinov-
ského, chodníky na Sušilově či parkování na
Sídlišti Nádražní.

Dovolte mi, vážení spoluobčané a čtenáři to-
hoto periodika, poděkovat organizátorům
a všem vystupujícím na tradičních Dnech Slav-
kova, které se nesly v duchu „město sobě“. Po-
prvé se nám podařilo dát pod jednu střechu
velký počet spolků, klubů a sdružení, které
v našem městě působí a které radnice z pro-
středků odvedených z loterií a sázek finančně
podporuje.

Návštěvník tak získal přehled a malé děti
měly možnost se seznámit s volnočasovými ak-
tivitami, které si časem možná zvolí. I přes vy-
soké teploty a slunce, před kterým nebylo
úniku, věřím, že byl účel těchto významných
dnů naplněn a každý si našel to své.

Přeji vám pěkné a klidné léto, více vláhy
a dětem především krásné a dlouhé prázdniny.

Michal Boudný, starosta města

Dovolte mi, abych nejdříve poblahopřála
obci s téměř totožným názvem, jako má naše
město – Slavkovu nedaleko Uherského Brodu.
Obec získala zlatou stuhu a titul „Vesnice roku
2017 ve Zlínském kraji“.

Měsíc červen bývá tradičně bohatý na kon-
takty se zahraničními partnerskými městy. Na
Dny Slavkova přijaly pozvání delegace z fran-
couzského Darney, chorvatského Pagu, pol-
ského Sławkowa a slovenských Lehnic.
Naopak k našim polským přátelům jela velká,
téměř padesátičlenná, výprava mládeže. Na
Sławkovských Dnech se zaskvělo umění Glitter
Stars a hudebních souborů ZUŠ Františka
France. Přestože sobota 17. června byla deštivá,
zaznamenaly naše děti velký úspěch. Delegaci
doprovázel místostarosta Mgr. Petr Kostík. 

Do chorvatského Pagu na „festival čipke“ za-
mířil starosta Bc. Michal Boudný a paní
PhDr. Vladimíra Zichová, jejíž nádherné palič-

Co nového u přátel – u nás doma i v zahraničí
kované krajky reprezentují naše město na fes-
tivalu již několik let. 

Do Darney odcestovala o víkendu 23.–25.
června Zámecká dechová hudba, delegaci vedl
radní Ing. Hynek Charvat. Kromě doprovodu
při státních pietních aktech u pomníků Česko-
slovenských legionářů a Václava Havla repre-
zentovala delegace naše město i při další
významné události. Letos je to totiž již 30 let
od podepsání partnerské smlouvy mezi Dar-
ney a Slavkovem u Brna. Podrobné informace
vám přinese příští číslo Zpravodaje.

Děkuji všem, kteří se dobrovolně svojí účastí
podílejí na reprezentaci našeho města. Věnují za-
hraničním výjezdům své volné víkendy, noci
stráví v autobuse na cestě a mnohdy si musí brát
i dovolenou. Marie Jedličková

Od roku 2007 trvá spolupráce mezi Jihomo-
ravským krajem a Zadarskou župou, v níž se
nachází i náš partner – město Pag. Jako členka
delegace Jihomoravského kraje jsem v dubnu
letošního roku navštívila Zadar. Chorvatští
partneři nám představili projekt české menšiny
z Daruvaru – škola v přírodě na mořském
pobřeží. 

Daruvar je chorvatské město ležící ve Sla-
vonii. Nachází se 130 km jihovýchodně
od Záhřebu. Ve městě a jeho okolí žije po-
četná česká menšina. Mají českou školku,

školu i české třídy gymnázia. Duší projektu
je pan poslanec Vladimir Bilek, který zastu-
puje českou menšinu v chorvatském parla-
mentu.

Město Daruvar zakoupilo v obci Tkon na
ostrově Pašman starší rekreační areál. Zpra-
covalo projekt a má všechna potřebná povo-
lení pro přestavbu objektu na areál určený
zejména pro organizování „škol v přírodě“.
Součástí areálu je stravovací zařízení, ubyto-
vání ve dvoulůžkových pokojích, hřiště. Celý
areál se nachází několik desítek metrů od moř-

Nabídka z Chorvatska
ského pobřeží a nedaleko přístavu pro trajekt
do Biogradu n. m.

Chorvatská strana hledá spoluinvestora,
oslovila JmK – nabídla možnost podílet se fi-
nančně na tomto projektu a nabízí tuto mož-
nost i partnerským městům zadarské župy –
tedy i našemu městu. Partneři by měli možnost
využívat školu v přírodě za režijní cenu pro
pobyt žáků základních a středních škol, mlá-
dežnických spolků (sportovci, folkloristé…)
Pobyt u moře by mohl být nabízen i skupinám
seniorů. Marie Jedličková, místostarostka města

Zámecká dechová hudba v Darney • Foto: H. Charvat Pietní akt u pomníku v Darney • Foto: H. Charvat

Památník v Darney • Foto: H. Charvat
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

Usnesení ze schůzí rady města zpracoval Munir
Massow. Úplné znění na www.slavkov.cz

84. schůze RM – 29. 5. 2017
1. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření

města Slavkov u Brna za 1. čtvrtletí roku 2017 v před-
loženém znění.

2. RM schvaluje a provádí v souladu s usnesením
zastupitelstva města č. 227/14/ZM/2016 ze dne 12. 12.
2016 následující rozpočtové opatření č. 27 v předlo-
ženém znění

3. RM doporučuje ZM vzít na vědomí průběžné pl-
nění Programu rozvoje města na rok 2017 v předlože-
ném znění.

4. RM doporučuje ZM nedat souhlas se zveřejněním
záměru prodeje části pozemku parc. č. 1236 ostatní
plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 84 m2.

5. RM doporučuje ZM dát souhlas s úplatným pře-
vodem pozemku parc. č. 23/2 ostatní plocha v k.ú.
Slavkov u Brna o výměře 25 m2 z vlastnictví paní Fran-
tišky Dostálové, do vlastnictví města Slavkov u Brna
dle přiložené ortofotomapy za kupní cenu ve výši
300 Kč/m2. Náklady související s převodem nemovi-
tosti (př. správní poplatek na návrh na vklad do katas-
tru nemovitostí) uhradí město.

6. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy
a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
v rámci pokračování příprav stavby nové stanice HZS
JMK a JSDH ve Slavkově u Brna se společností Povodí
Moravy s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ:
70890013 v předloženém znění.

7. RM ruší probíhající výběrové řízení na zajištění
zpracovatele územní studie: „Dopravní infrastruktura
ve vazbě na TEN-T, Dálnice D1 a propojení na silnici
I/50 a I/54“.

8. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na zajiš-
tění zpracovatele územní studie: „Dopravní infrastruk-
tura ve vazbě na TEN-T, Dálnice D1 a propojení na
silnici I/50 a I/54“ dle předloženého návrhu zadávací
dokumentace.

9. RM ruší probíhající výběrové řízení na zajištění
zpracovatele restaurátorského průzkumu na akci: „Re-
staurátorský průzkum sochařské výzdoby v areálu
zámku Slavkov u Brna“.

10. RM souhlasí se zahájením veřejné zakázky na
zajištění zhotovitele restaurátorského průzkumu na
akci: „Restaurátorský průzkum sochařské výzdoby
v areálu zámku Slavkov u Brna“ dle předložených za-
dávacích podmínek.

11. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společ-

ností 3P architects studio s.r.o., Nejedlého 1587, 735 41
Petřvald na vypracování projektové dokumentace řešící
odstranění zbylých novodobých cihelných zídek v pro-
storu Palackého náměstí za podmínky zapsání zhotovi-
tele do veřejného rejstříku.

12. RM schvaluje pokračování dalších stupňů projek-
tové dokumentace řešící rekonstrukci ulice Jiráskova
v úseku od ulice Malinovského po ulici Sadová dle před-
ložené varianty č.4.

13. RM doporučuje vzít na vědomí informaci o stavu
projektů dotovaných z evropských fondů prostřednic-
tvím Integrovaného regionálního operačního programu
v oblasti výstavby.

14. RM schvaluje poskytnutí dotace z programu „Pod-
pora veřejně prospěšných činností“ a uzavření veřejno-
právních smluv s uvedenými žadateli v předloženém znění.

15. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace
z programu „Podpora veřejně prospěšných činností“
a uzavření veřejnoprávních smlouvy s uvedenými žada-
teli v předloženém znění.

16. RM doporučuje převést na položku „Individuální
dotace“ nevyčerpané finanční prostředky z dotačního
programu „Podpora veřejně prospěšných činností“.

17. RM bere na vědomí zápis z 20. schůze Komise pro
sport a volný čas.

18. RM schvaluje poskytnutí dotace z programu „Pod-
pora činností organizací pracujících s mládeží“ a uza-
vření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
s uvedenými žadateli.

19. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace
z programu „Podpora činností organizací pracujících
s mládeží“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy s uvede-
nými žadateli v předloženém znění.

20. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individu-
ální dotace BM typo, s.r.o., Brněnská 642, 684 01 Slav-
kov u Brna, IČ: 048622929 ve výši 160 000 Kč na
výrobu knihy Slavkov u Brna v době světových válek.

21. RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální dotace v předloženém
znění.

22. RM schvaluje uzavření Zmluvy o dielo č. 65/2017
Projekt Town Twinning mezi městem Slavkov u Brna jako
objednavatelem a společností VF Project & Marketing
s. r. o., IČ: 44487916, se sídlem Gen. L. Svobodu 1860/6,
927 05 Šaľa-Veča, Slovak republic, jako zhotovitelem,
v předloženém znění.

23. RM souhlasí s úhradou ceny za dílo dle Zmluvy
o dielo č. 65/2017 vyúčtované fakturou
č. CZ03/02/2017 ve výši 1200 EUR z položky „Předfi-
nancování projektů“ ORJ 71 – odbor vnějších vztahů.

24. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
na realizaci projektu „Pořízení techniky k předprodeji
vstupenek a pořízení informačních a propagagačních
materiálů“, mezi Jihomoravským krajem, se sídlem
 Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337,
jako poskytovatelem, městem Slavkov u Brna jako
 zřizovatelem a Zámkem Slavkov – Austerlitz, příspěv-
kovou organizací jako příjemcem.

25. RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci
mezi městem Slavkov u Brna, Zámkem Slavkov – Aus-
terlitz, příspěvkovou organizací a Svazem vinařů ČR, se
sídlem Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice, IČ:
48847488, v předloženém znění.

26. RM schvaluje plán tvorby a čerpání fondů a od-
pisový plán Zámku Slavkov – Austerlitz, příspěvková
organizace, na rok 2017 v předloženém znění.

27. RM schvaluje rozpočtové opatření TSMS
č.1/2017 v rámci vlastního rozpočtu dle přílohy.

28. RM schvaluje Základní škole Komenského Slav-
kov u Brna, příspěvková organizace, IČ: 46270931, pře-
sun finančních prostředků ve výši 115 600 Kč
z rezervního fondu do investičního fondu.

29. RM schvaluje Základní škole Komenského Slav-
kov u Brna, příspěvková organizace, IČ: 46270931,čer-
pání investičního fondu ve výši 115 600 Kč na nákup
nového kotle do školní kuchyně.

30. RM bere na vědomí vyhlášení volných dnů pro
žáky Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, pří -
spěvková organizace, v termínu od 26. 6. do 30. 6.
2017.

31. RM schvaluje Základní umělecké škole Františka
France Slavkov u Brna, příspěvková organizace, vyřa-
zení videopřehrávače SANYO 120 EE DDIM č. 8.

32. RM bere na vědomí zprávu o přijímacím řízení
do Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí 495,
Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

33. RM schvaluje výši navrhovaných mimořádných
odměn pro ředitele škol a školských zařízení za 1. po-
loletí roku 2017 v předloženém znění.

34. RM schvaluje návrh odměn ředitelům TSMS a ZS-
A v předloženém znění.

87. schůze RM – 21. 6. 2017
1. RM schvaluje doplnění Bc. Libor Eliáše jako náhrad-

ního člena komise pro hodnocení nabídek u veřejné za-
kázky na dodavatele mobiliáře do Přístavby ZŠ Tyršova.

2. RM ruší své usnesení č. 1975/86/RM/2017 ze dne
12. 6. 2017 bod III ve věci uzavření smlouvy o dílo
s MgA. René Tikalem, akad. soch., Stochovská 148/24,
161 00 Praha-Ruzyně, IČO: 48624705.

3. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku:
„Restaurátorský průzkum souboru sochařské výzdoby
v areálu zámku Slavkov u Brna“ s panem MgA. Josefem
Červinkou, Jičínská 151/32, 288 02 Nymburk, IČO: 676
14 124 v předloženém znění. 

1. RM doporučuje ZM schválit přijetí úvěru od Ko-
merční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp.
969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 1360, ve výši 19 000 000 Kč, splatnost úvěru
31. 12. 2018, revolvingový úvěr do limitu 40 000 000 Kč,
splatnost úvěru do 30. 4. 2021.

2. RM doporučuje ZM dát souhlas s uzavřením kupní
smlouvy se společností PEGAS GONDA, s.r.o., sídlem Če-
skoslovenské armády 322, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
48907341, jejíž předmětem bude prodej části pozemku
parc. č. 4990 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře
cca 532 m2 dle přiložené mapy za kupní cenu ve výši
600 Kč/m2 (bez DPH) stanovenou znaleckým posudkem
č. 3313-058-2015. Náklady související s převodem, tj.
správní poplatek za návrh na vklad a vypracování geo-
metrického plánu, uhradí společnost PEGAS-GONDA,
s.r.o.

3. RM odkládá projednání žádosti společnosti ACHP
Slavkov, a.s., do doby vzniku předpokladu pro zajištění
financování z rozpočtu města Slavkov u Brna a projed-
nání podmínek uzavřené dohody o financování.

4. RM doporučuje ZM uložit radě města vypracovat
projektovou dokumentaci na výstavbu nové budovy ma-
teřské školy v lokalitě označené dle této zprávy pod pís-
menem „A“, parc.č. 4245, k.ú. Slavkov u Brna.

5. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky malého roz-
sahu 3. kategorie na dodávku sportovního vybavení na
akci: „Přístavba ZŠ Tyršova“ – Vybavení mobiliářem dle
předložené zadávací dokumentace.

6. RM rozhoduje na základě předložené zprávy o po-
souzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky: „Vzdělá-
vání zaměstnanců a zastupitelů města Slavkov u Brna“,
že nejvhodnější nabídka byla podána uchazečem AQE
Advisors, a. s., tř. Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno, IČ:
269 54 770.

85. schůze RM – 5. 6. 2017
7. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností

AQE Advisors, a.s., tř. Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno,
IČ: 269 54 770 v rámci veřejné zakázky: „Vzdělávání za-
městnanců a zastupitelů města Slavkov u Brna“.

8. RM schvaluje program 17. zasedání zastupitelstva
města v předloženém znění.

9. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových
opatření v předloženém znění.

Tyršova ulice a autobusové  nádraží se dočkají nové zeleně
Letničkové i trvalkové záhony, lavičky nebo kvetoucí stromy. Prostor před autobusovým ná-

dražím a kolem bývalého obchodu na Tyršově ulici se dočkají úprav zeleně. Zastupitelé pověřili
Technické služby, aby úpravy podle architektonického návrhu provedly převážně na podzim
tohoto roku. vs
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1. RM doporučuje ZM nezveřejňovat záměr prodeje po-
zemku parc. č. 70 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna.

2. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene s E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, IČ 28085400, týkající se po-
zemků parc. č. 1194/3 zahrada a parc. č. 1194/6 ostatní
plocha v k. ú. Slavkov u Brna v majetku města dle přilo-
žené situace (stavba s názvem „Slavkov, kabel NN Karko-
ška“) v předloženém znění.

3. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě ze dne 16. 5. 2013 k bytu č. 6, Zlatá Hora 1227,
Slavkov u Brna, uzavřené s panem Milanem Brázdou, ob-
sahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to
do 31. 5. 2022 za smluvní nájemné 60 Kč/m2.

4. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu do-
hody o podmínkách vybudování stavby plynovodní pří-
pojky k RD na pozemku parc. č. 2507 v k.ú. Slavkov u Brna
na pozemku ve vlastnictví města Slavkov u Brna parc.
č. 2520 v k.ú. Slavkov u Brna s panem Martinem Vrbou,

5. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu do-
hody o podmínkách vybudování stavby vodovodní a ka-
nalizační přípojky pro areál firmy (pozemek parc. č. 2639/1
v k.ú. Slavkov u Brna) na pozemcích ve vlastnictví města
Slavkov u Brna parc. č. 2637/8 a 2639/3 v k.ú. Slavkov
u Brna s panem Jiřím Horáčkem.

6. RM doporučuje odsouhlasit dokončení rekonstrukce
atletického stadionu realizací 2. etapy rekonstrukce dle
uzavřené smlouvu o dílo  a dodatku č.2 se společností
PROSTAVBY, a.s.

7. RM doporučuje ZM zrušit své usnesení
č. 227/14/ZM/2016/V, a schválit financování prací z po-
ložky č. ORJ 40, rekonstrukce stadionu II. etapa ve výši
18 300 tis. Kč.

8. RM doporučuje ZM uložit radě města hledat dotační
možnosti financování II. etapy rekonstrukce stadionu.

9. RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci
z IROP na projekt pod názvem: „Řešení dopravní infra-
struktury území správního obvodu ORP Slavkov u Brna ve
vazbě na trasu TEN-T – dálnice D1 a její propojení se sil-
nicemi I/50 a I/54“ dle podmínek a způsobu financování,
10% spoluúčast a předfinancování celého projektu. 

10. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo ze dne 1. 3. 2017 se společností VAŠSTAV, s.r.o., IČ:

469 64 541 řešící změnu rozsahu plnění předmětu
smlouvy ve výši 388 915 Kč vč. DPH dle důvodové zprávy.

11. RM schvaluje uzavření dodatku č.3 ke smlouvě
o dílo ze dne 1. 3. 2017 se společností VAŠSTAV, s.r.o., IČ:
469 64 541 řešící změnu rozsahu plnění předmětu
smlouvy ve výši 534 018 Kč vč. DPH dle důvodové zprávy,
za předpokladu schválení rozpočtové opatření č. 34 – Na-
výšení položky – Přístavba ZŠ Tyršova zastupitelstvem
města.

12. RM rozhoduje o vyloučení uchazeče MgA. Zdeněk
Kovářík, Chotěbudice 21, 675 31 Jemnice, IČO: 72132231
z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávací doku-
mentace (ocenění tabulky předmětu plnění dle požadavků
zadavatele).

13. RM rozhoduje, že na základě zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na akci: „Re-
staurátorský průzkum souboru sochařské výzdoby v areálu
zámku Slavkov u Brna“, byla jako nejvhodnější nabídka
předložena uchazečem MgA. René Tikalem, akad. soch.,
Stochovská 148/24, 161 00 Praha-Ruzyně, IČO: 48624705.

14. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku:
„Restaurátorský průzkum souboru sochařské výzdoby
v areálu zámku Slavkov u Brna“ s panem MgA. René Ti-
kalem, akad. soch., Stochovská 148/24, 161 00 Praha-Ru-
zyně, IČO: 48624705 v předloženém znění.

15. RM schvaluje uzavření předloženého návrhu
Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod
č. PRIHL-2009-01-016033 společností Vodovody a kana-
lizace Vyškov, a. s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ:
49454587.

16. RM schvaluje provedení opravy výpustného objektu
záchytného rybníka dle varianty č.1 z položky rozpočtu
města odboru SMIR pod názvem „Nutné opravy budov
a staveb“.

17. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 13. 5. 2016 k bytu č. 1, Fügnerova 109,
Slavkov u Brna, uzavřené s panem Antonem Rosnerem,
obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to
do 31. 5. 2018 za smluvní nájemné 50 Kč/m2.

18. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na proná-
jem prostor sloužících k podnikání – místnosti č. 21 o vý-
měře 17 m2, umístěné v suterénu budovy polikliniky,
Tyršova č.p.324, Slavkov u Brna, s paní Jarmilou Jilicho-

86. schůze RM – 12. 6. 2017
vou, IČ: 75812771. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a nájemné sta-
noveno ve výši 900 Kč/m2/rok.

19. RM bere na vědomí zápis z komise pro rozvoj města
a dopravu č. 21/2017.

20. RM souhlasí a odvolává tajemníka povodňové ko-
mise města, kterým je Ing. Renáta Rašková.

21. RM souhlasí a jmenuje novým tajemníkem povod-
ňové komise města Ing. Andreu Večerkovou.

22. RM bere na vědomí zprávu o návrhu nových veřej-
noprávních smluv na projednávání přestupků.

23. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o úhradě nákladů na režijní přejezdy ze dne 24. 8. 2016,
ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2016, se společností
VYDOS BUS, a.s. se sídlem Jiřího Wolkera 416/1, 682 01
Vyškov, IČ: 26950731, jehož předmětem je úhrada více-
nákladů ve výši 64 464 Kč včetně DPH, v předloženém
znění.

24. RM bere na vědomí usnesení z jednání Bezpeč-
nostní rady ORP Slavkov u Brna, konaného dne 25. května
2017.

25. RM schvaluje služební cestu Mgr. Petra Kostíka ve
dnech 16.–18. 6. 2017 do polského Slawkówa.

26. RM schvaluje služební cestu Bc. Michala Boudného,
PhDr. Vladimíry Zichové a Davida Kučery, DiS. do partner-
ského města Pag v Chorvatsku ve dnech 22.–25. 6. 2017
a použití soukromého vozidla pro tuto cestu.

27. RM schvaluje služební cestu Ing. Hynka Charvata
a Mgr. Martina Ráji, PhD. do partnerského města Darney
ve Francii ve dnech 22.–26. 6. 2017.

28. RM bere na vědomí zprávu o volbách do školských
rad.

29. RM bere na vědomí informaci ředitele Základní
školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
o zapojení se do vznikajícího projektu, který má za cíl zlep-
šit vnitřní prostředí školní budovy.

30. RM schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách Ma-
teřské školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, IČ: 71002391,  na školní
rok 2017/2018 v rozsahu uvedeném ve zprávě.

31. RM bere na vědomí informaci o prázdninovém pro-
vozu v DDM Slavkov u Brna ve školním roce 2016/2017.

32. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 44.

1. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84, odst.
2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění a § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za
rok 2016 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2016 s vyjádřením sou-
hlasu s celoročním hospodařením s výhradou.

2. ZM ukládá RM zajistit vypracování vnitřní směrnice
o poskytování dotací z rozpočtu města.

3. ZM schvaluje rozbory hospodaření města Slavkov
u Brna za 1. čtvrtletí roku 2017 v předloženém znění.

4. ZM schvaluje plnění plánu vedlejší hospodářské čin-
nosti za I. čtvrtletí roku 2017 v předloženém znění.

5. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření v před-
loženém znění

6. ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1, 4-7,
21-22, 23, 24-26, 27 schválená a provedená radou města
v souladu se stanoveným rozsahem provádět rozpočtová
opatření dle usnesení zastupitelstva města č. 227/14/
ZM/2016 ze dne 12. 12. 2016. 

7. ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace BM
typo, s. r. o., Brněnská 642, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
048622929 ve výši 160 000 Kč na výrobu knihy Slavkov
u Brna v době světových válek.

8. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí individuální dotace se společností BM typo,
s.r.o., Brněnská 642, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
048622929, v předloženém znění.

9. ZM schvaluje poskytnutí dotace z programu „Pod-
pora činností organizací pracujících s mládeží“ a uza-
vření veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.

10. ZM schvaluje poskytnutí dotace z programu „Pod-
pora veřejně prospěšných činností“ a uzavření veřejno-
právní smlouvy v předloženém znění.

11. ZM schvaluje převést na položku „Individuální do-
tace“ nevyčerpané finanční prostředky z dotačního pro-
gramu „Podpora veřejně prospěšných činností“.

12. ZM bere na vědomí průběžné plnění Programu
rozvoje města na rok 2017 v předloženém znění.

13. ZM bere na vědomí informaci o stavu projektů do-
tovaných z evropských fondů prostřednictvím Integrova-
ného regionálního operačního programu v oblasti
výstavby.

14. ZM pověřuje ZM pověřuje RM zpracováním kon-
cepce školství pro spádovou oblast Slavkova u Brna.

15. ZM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy se společ-
ností PEGAS GONDA, s.r.o., sídlem Československé ar-
mády 322, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 48907341, jejíž
předmětem bude prodej části pozemku parc. č. 4990
orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 532 m2 dle
přiložené mapy za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2 (bez
DPH) stanovenou znaleckým posudkem č. 3313-058-
2015. Náklady související s převodem, tj. správní popla-
tek za návrh na vklad a vypracování geometrického
plánu, uhradí společnost PEGAS-GONDA, s.r.o.

16. ZM souhlasí s úplatným převodem pozemku parc.
č. 23/2 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře
25 m2 z vlastnictví paní Františky Dostálové, trvalým po-
bytem Poláčkova 2401/2, 628 00 Brno do vlastnictví
města Slavkov u Brna dle přiložené ortofotomapy za
kupní cenu ve výši 300 Kč/m2. Náklady související s pře-
vodem nemovitosti (př. správní poplatek na návrh na
vklad do katastru nemovitostí) uhradí město.

17. schůze ZM (1. část) – 19. 6. 2017
17. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje

částí pozemků parc. č. 3122/25 a parc. č. 1084, oba
ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 66 m2.

18. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje po-
zemku parc. č. 5173 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna
o výměře 197 m2.

19. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje
části pozemku parc. č. 2847/1 ostatní plocha – zeleň
v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 40 m2.

20. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje
části pozemku parc. č. 70 ostatní plocha v k.ú. Slavkov
u Brna o výměře cca 30 m2.

21. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje
části pozemku parc. č. 1236 ostatní plocha v k.ú. Slavkov
u Brna o výměře cca 84 m2.

22. ZM schvaluje návrh obnovy veřejného prostranství
Koláčkovo náměstí dle předložené studie z 14. 2. 2017,
která je přílohou této zprávy označena „KE SCHVÁLENÍ“.

23. ZM bere na vědomí zprávu o požadavcích příspěv-
kových organizacích města na opravu majetku, který
mají ve správě.

24. ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke 4. Komunitnímu
plánu sociálních služeb ORP Slavkov u Brna 2015–2018.

25. ZM bere na vědomí předloženou zprávu o plnění
4. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Slavkov
u Brna 2015–2018.

26. ZM schvaluje předloženou obecně závaznou vy-
hlášku města, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška č. 4/2016 o nočním klidu, ve znění obecně zá-
vazné vyhlášky č. 1/2017 a č. 5/2017.

27. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 43 v předlo-
ženém znění.
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Nové dresy pro Glitter stars, provoz dětských
oddílů místní pobočky Junáku, příspěvek na
nájemné v tělocvičnách, nové míče pro volej-
balisty, příspěvek na dopravu mladých atletů
nebo nákup nového vybavení kroužku Mladých
elektrotechniků a programátorů. Nejen to jsou
kroužky, které podpořilo město z dotačního
Programu činností organizací pracujících
s mládeží. Mezi čtrnáct spolků a individuálních
sportovců bylo rozděleno 400 tisíc korun. 

„Dotační program, kterým podporujeme
spolky pracující s mládeží, jsme letos navýšili

o 100 tisíc korun. Bohužel ani tato částka ne-
dokázala pokrýt žádosti jednotlivých spolků
v plné výši. Proto se chceme zasadit o další na-
vyšování,“ uvedl starosta Michal Boudný.

Podobně jako u organizací věnujících se
dětem a mládeži město podpořilo i činnost dal-
ších spolků. Letos o městskou podporu požá-
dalo 21 organizací. Všem bylo vyhověno v plné
výši v celkové částce téměř 900 tisíc korun.
Z městské pokladny tak jsou podpořeny napří-
klad závody fechtlů, proslulá výstava ovoce
a zeleniny v režii místních zahrádkářů nebo

Město podpořilo zájmové spolky 
mistrovství republiky v Beach voleyballu do 17
let. Z peněz města jsou podpořeny i akce jako
lampionový průvod, desetiboj nebo legendární
Austerlitzman. Městské dotace pomohly také
ke koupi traktoru pro Myslivecké sdružení
nebo dresů pro florbalisty. 

Podporu nezískaly pouze sportovní organi-
zace. Peníze putovaly i k chrámovému sboru
Collegium musicale bonum, Divadelnímu
spolku Slavkov nebo k místnímu svazu diabe-
tiků. Částkou 60 tisíc město spolufinacovalo
i letošní Svatourbanské hody. vs

Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie,
společenská odpovědnost, nebo ochrana život-
ního prostředí za něco moderního a líbivého,
s čím přicházejí eko-nadšenci v posledních le-
tech. 

Jde však o velký omyl, ochranou přírody se
lidé začali zabývat už v průběhu 19. století,
sice nepoužívali termíny „ekologie“ a „spole-
čenská odpovědnost“, ale již tehdy si uvědo-
movali, že se krajina v Česku v průběhu staletí
hodně změnila a v důsledku lidské činnosti na
mnoha místech i značně poškodila. 

Osvícení šlechtici proto začali na svých pan-
stvích zřizovat přírodní rezervace, kde bylo za-
kázáno hospodařit a obdělávat půdu.
Nejstarším chráněným územím v Česku a zá-
roveň i nejstarší přírodní rezervací v Evropě je
Žofínský prales, který byl vyhlášen již roku
1838 na panství Buquoyů. 

V dnešní době si už nevystačíme jen s vy-
hlašováním chráněných území, je potřeba dělat
víc. Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak
ušetřit energie, nejen z důvodu ekonomických,
ale také proto, aby šetřily ubývající přírodní

zdroje. V kancelářích svítí úsporné světelné
zdroje, budovy dostaly zateplení, řada firem-
ních materiálů zůstává jen v elektronické po-
době, tiskneme jen to, co je opravdu důležité.

Stejně odpovědně se chovají
i města a obce. Rekultivují zaned-
bané plochy, ze svých rozpočtů
přispívají na zachování linkových
autobusů a vlaků, nahradily ve-
řejné osvětlení za úspornější
světla, podporují místní firmy,
motivují spoluobčany k důsled-
nému třídění odpadů. Recyklace
může pro obce znamenat důleži-
tou úsporu. Zatímco netříděný
odpad musí obec předat speciali-
zované firmě, která si nechá za jeho likvidaci
dobře zaplatit, zpětný odběr elektrozařízení na-
bízejí kolektivní systémy zcela zdarma. 

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení
a jejich následná recyklace se vyplácejí hned
dvakrát: umožňují totiž opětovně využít mate-
riály a šetří přírodní zdroje. Druhotné suroviny
získané z recyklace jsou levnější, než nová

Nebraňme se ekologii, vyplatí se nám to
těžba. Navíc recyklace zamezí úniku škodli-
vých látek (například rtuti ze zářivek) do pří-
rody. Zpětný odběr zářivek pro naše město
zajišťuje již několik let kolektivní systém

EKOLAMP, který v České repub-
lice vytváří hustou síť sběrných
míst, přispívá na provoz sběrného
místa, zajišťuje přepravu sběr-
ných nádob do recyklační firmy
i samotnou recyklaci. Díky tomu
ušetří Slavkov u Brna finanční
prostředky, které bychom jinak
museli utratit na likvidaci nebez-
pečných odpadů. 

Ročně se prostřednictvím ko-
lektivního systému EKOLAMP

podaří recyklovat kolem 5 milionů kusů záři-
vek a výbojek. To představuje 25–30 kg to-
xické rtuti, která by jinak mohla znečistit vodu
o objemu téměř dvou Lipenských přehrad. Po-
mozte i vy chránit své zdraví a přírodu našeho
města a nevyhazujte úsporky do koše.

Mapu sběrných míst naleznete na www.eko-
lamp.cz. Zdroj: Ekolamp

Třídění odpadu je u nás už téměř běžná věc.
Víme co se starým papírem, plasty i sklem.
Přesto ale mnozí z nás zapomínají při úklidu
vyčlenit staré elektro. Spotřebiče přitom obsa-
hují nebezpečné látky jako například rtuť,
olovo nebo kadmium. Ty se na klasické
skládce uvolňují do půdy, vody a ovzduší a po-
škozují tím životní prostředí. Pokud ale vho-
díte drobné elektro do červených kontejnerů,
poputují přímo do recyklační linky, kde se
z nich pomocí různých separací získávají pů-
vodní suroviny a materiály ke znovuvyužití. 

Kde jsou červené kontejnery zjistíte rychle
na www.cervenekontejnery.cz.

Ve Slavkově u Brna máme tyto kontejnery
na stanovišti. 1. Sídl. Zlatá Hora – u parko-
viště; 2. Ul. Polní – chovatelé; 3. Ul. Úzká; 4.
Ul. Nádražní – k nádraží ČD.

Věděli jste, že:
Nejčastěji do červených kontejnerů vyhazu-

jeme varné konvice?
V uplynulém roce lidé ve třech čtvrtinách

případů vhazovali do červených kontejnerů
elektro vyrobené před rokem 2005? 

Češi za loňský rok vyhodili v průměru na
osobu 1,67 kg elektra? V porovnání s ostat-
ními zeměmi ale nejsme žádní rekordmani.
Například v Norsku činí roční zpětný odběr
elektrozařízení až 30 kg na osobu.

Zpětným odběrem jednoho kusu tiskárny
dojde ke snížení produkce nebezpečných od-
padů o 36 kilogramů? Stejné množství nebez-
pečného odpadu vyprodukuje za rok devět
domácností.

Češi používají jeden mobilní telefon v prů-
měru 12–18 měsíců?

Elektronická hračka je nejčastěji vyhazova-
ným elektrozařízením do směsného odpadu
a má také největší spotřebu baterií? Tomu

Proč je důležité třídit staré elektro? 
 odpovídá také fakt, že v domácnostech patří
k nejkupovanějším zařízením. Nejméně polo-
vina Čechů koupí elektronickou hračku jed-
nou za rok.

Zpětným odběrem jedné televize se sníží
produkce skleníkových plynů, protože není
vyprodukováno 44 kilogramů CO2? Stejné
množství CO2 vyprodukuje automobil, který
ujede vzdálenost mezi Prahou a Ostravou.

Co patří do červených kontejnerů?
• mobilní telefony, vysílačky, navigace;
• přehrávače mp3, diskmany, rádia;
• notebooky, klávesnice, myši;
• baterie a nabíječky,
• kalkulačky, budíky;
• elektronické hračky, auta na vysílačku, ro-

boti;
• menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, tous-

tovače, mixéry, drtiče ledu, rychlovarné kon-
vice aj.);

• fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí
strojky;

• žehličky, ruční vysavače;
• další elektrospotřebiče do velikosti 40 × 50

centimetrů.
Zdroj: ASEKOL Odbor SÚÚPŽP
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Zelené náměstí s chodníčky, s odpočinkovou
a pietní zónou před synagogou i s šedesáti par-
kovacími stáními. To jsou základní obrysy ar-
chitektonické studie Koláčkova náměstí, kterou
na svém posledním zasedání schválili zastupi-
telé města. Přestavba dosud neutěšeného pro-
storu v historické zóně města vychází nejen
z podnětů radnice, ale zejména místních oby-
vatel.

Také díky jejich připomínkám tak náměstí
nezíská pouze opravené chodníky a silnici, ale
i nové moderního osvětlení, krytý prostor pro
kontejnery na tříděný odpad nebo i zídky ur-
čené k sezení.

V klidovém prostoru náměstí bude umístěn
také pomník určený Slavkovanům padlých
v obou světových válkách. Jména všech 234
obětí budou vytesána do kamenných desek.

Přestože na Koláčkově náměstí zanikne cen-
trální plocha pro parkování, neznamená to, že
auta z prostoru zmizí. Projekt počítá s vybudo-
váním 60 podélných stání zejména kolem sil-
nice a na okrajích navržené klidové zóny. To
je přibližně stejný počet, jako ve stávajícím
stavu.

Centrální prostor bude vydlážděn kamennou
dlažbou a osázen téměř 35 novými stromy.
Další stromořadí bude osazeno podél silnice,

Koláčkovo náměstí získá novou tvář
kde budou muset kvůli rozšíření vozovky pad-
nout stávající stromy.

Město po schválení studie začne okamžitě
vyřizovat stavební povolení tak, aby byl projekt
připraven k brzké realizaci. „Naší snahou je do-
končit úpravy náměstí již v příštím roce, tak
abychom mohli pomník obětem válek zpřístup-
nit v roce, který je pro Českou republiku tolik
symbolický – 100 let od ukončení první svě-
tové války a založení vlastního státu. Věřím, že
se nám podaří v příštím roce zajistit i potřebné
finance, které se podle odhadů vyšplhají k 20
milionům korun,“ uvedl starosta Michal
Boudný. Veronika Slámová 

Ve dnech 16.–18. června 2017 navštívila de-
legace ze Slavkova u Brna partnerské město
Sławków v Polsku. Na přehlídce mládežnic-
kých skupin zde v rámci Dnů Slawkowa vy-
stoupili žáci ZUŠ Františka France pod
vedením MgA. Jelínkové, MgA. Jirákové a La-
dislava Maňáka. Pěvecký sbor Hlásek a Illegal
Band předvedl velice kvalitní program, vyni-
kající výkon podal také sportovní tým Glitter
Stars pod vedením trenérek Mgr. Macharové
a Martínkové.

Chladné a deštivé počasí sice nevytvořilo
zrovna nejlepší atmosféru, přesto byli všichni
vystupující velmi povzbuzováni a za svoje vý-

kony byli odměněni bouřlivým potleskem
a pamětním listem, který převzali z rukou sta-
rosty města. I když byla vystoupení našich dětí
zkrácena, vše si vynahradily večer ve Školním
mládežnickém středisku, kde si všichni spo-
lečně zahráli a zazpívali.

Polští hostitelé pro české partnery připravili
zajímavý program, který spočíval v návštěvě
Muzea hornictví v Zabrzu a v prohlídce škol,
kulturních zařízení a památek města Slaw-
kowa. Vzájemné setkání obou „slavkovských“
se odehrálo v příjemné a přátelské atmosféře.
Všichni zúčastnění si přivezli z Polska mnoho
zajímavých dojmů a krásných vzpomínek. Vý-

Zájezd do polského Sławkówa
jezdu do Polska se zúčastnila i zástupkyně ISŠ
Mgr. Zemánková, která se svými žáky repre-
zentovala svoji školu a navázala na velmi
úspěšný projekt z minulého roku Erasmus+
Gramy Razem. Radostné a potěšující bylo se-
tkání se zainteresovanými žáky školy Jana
Pavla II., kteří přišli i v nepříznivém počasí
svoje kamarády z Česka podpořit.

Celou akci organizoval a řídil Mgr. Petr
Kostík, za což mu patří velké poděkování,
stejně jako všem vystupujícím a jejich vedou-
cím, kteří v Polsku vzorně reprezentovali svoji
školu, tým a hlavně své město Slavkov u Brna. 

Eva Zemánková

Malý kufřík, který dokáže vrátit zpět do ži-
vota. Automatickými externími defibrilátory
jsou nově vybaveni i slavkovští profesionální
hasiči a místní policisté. V případě nutnosti tak
můžou pomoci člověku se zástavou srdce ještě
dříve, než na místo dorazí záchranná služba. 

Přístroj, který je vybavený i hlasovou navi-

gací dokáže ovládat i laik. Slavkovští hasiči
a policisté jsou však dvakrát do roka pro -
školováni a testováni na situace, které mohou
nastat. 

„Defibrilátory jsou součástí vybavení našich
vozů, takže pokud se stane, že budeme na místě
dříve než záchranná služba, můžeme přístroj

Externími defibrilátory jsou vybaveni i hasiči a policisté
použít. Při zástavě srdce jde často o minuty, ve
kterých se rozhoduje o životě,“ uvedl velitel
profesionálního Hasičského záchranného sboru
ve Slavkově u Brna Kamil Jaborník. 

Aby byly defibrilátory vybaveny všechny
bezpečnostní složky ve Slavkově u Brna, plánuje
jimi město vybavit i městskou policii. vs

Vizualizace nové úpravy Koláčkova náměstí • Foto: 2x archiv MÚ

Vystoupení žáků ZUŠ F. France • Foto: archiv MÚ Vystoupení Glitter Stars • Foto: archiv MÚ



Slavkovští stárci

Přijetí zahraničních hostů na radnici

Vystoupení Konzervatoře Brno

Cimbálová muzika na nádvoří Panského domu
Osvěžení na náměstí

Kostýmované prohlídky

Kamil Střihavka a BSP

Jiří Vondrák a Slávek Janoušek

Miniveletrh zájmových organizací

Vystoupení tanečního souboru

Vystoupení tanečního souboru

DNY SLAVKOVA

Miniveletrh zájmových organizací



Dětské dopoledne v parku

Jarmark na náměstí

Setkání v rámci projektu Evropa je vše, co potřebujeme

Miniveletrh zájmových organizací

Miniveletrh zájmových organizací

Skluzavka pro děti

Sen noci svatojánské na nádvoří Panského domu

Sen noci svatojánské 

Vystoupení tanečního oboru ZUŠ

Vyhlašování sportovce roku 2016
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Slavkova u Brna. Většina z nich si připravila
nejen svoji prezentaci, ale také aktivitu, kterou
chtěla návštěvníky veletrhu zaujmout. Díky
tomu do SC Bonaparte proudily davy lidí, kteří
se zajímaly o činnost a nabídku jednotlivých
organizací. Děti si tak mohly hrát například
v dílničce Dětského domu a mládeže, nejen
kluci si mohli vyzkoušet tisk na 3D tiskárně
v dílně mladých elektromontérů, dospělí náv-
štěvníci si mohli nechat změřit tlak i glykémii
od místního sdružení diabetiků… návštěvníci
se mohli vyfotit také ve fotokoutku Hadice
Production nebo se zdržet na prostorných stán-
cích Austerlitz Adventures, Motoklubu, za-
hrádkářů i skautů. Svou činnost představili i
hasiči, včelaři, myslivci, rybáři, fotbalisté,
plavci… a mnoho dalších.

„Velmi si cením všech, kteří se do tohoto ve-
letrhu letos zapojili. Ukázali nejen to nejlepší
ze své činnosti, ale i našeho města,“ podotkl
starosta města Michal Boudný.

Odpolední program se pak nesl v pohodovém
hudebním duchu. Na Panském domě vystoupil
například Martin Křížka nebo folkař Záviš. Na

(Dokončení ze str. 1) Palackého náměstí na-
dějná kapela Firearms,
Slávek Janoušek i vra-
cející se legenda české
rockové hudby Loretta.
Vrcholem programu
pak byl hodinový kon-
cert skupiny BSP.

Návštěvníci Dnů
Slavkova však nemu-
seli zůstat pouze u
pódia na náměstí. Živo
bylo i na zámku, kde
uskutečnily kostýmo-
vané prohlídky v podání spolku Per Vobis.
Dům dětí a mládeže spolu s místními Junáky
také pořádal tradiční dětské dopoledne v parku
s názvem Z pohádky do pohádky.

V sobotu si na své přišli i sportovci. Slav-
kovští otužilci z plaveckého klubu Fides Brno
otevřeli sezonu na slavkovském koupališti mě-
řením na 50 až 1000 metrů. Stejná akce se pak
uskuteční poslední srpnovou neděli, při níž
můžou účastníci zjistit, zda pravidelný trénink
pomohl k lepším výsledkům.

Letošní ročník městských slavností byl obo-
hacený také o nedělní program. Na zámku
Slavkov – Austerlitz se uskutečnil koncert Ko-
morního orchestru Arthura Nikische v rámci
Národního festivalu neprofesionálních komor-
ních a symfonických těles.

„Děkuji všem, kteří se podíleli na programu
a organizaci Dnů Slavkova. Opět jsme ukázali,
že Slavkov má co nabídnout nejen svým obča-
nům, ale i světu,“ dodal starosta Michal
Boudný. vs

Dny Slavkova 2017

Nejlepší sportovec ve věku 6–10 let:
• Isabela Hortová – moderní gymnastika
• Kristýna Slaninová – cheerleading

Nejlepší sportovec ve věku 10–15 let:
• Sabina Macharová – cheerleading
• Natálie Křížková – atletika

Nejlepší sportovec ve věku 15–18 let:
• Aneta Macharová – cheerleading

Nejlepší sportovní kolektiv do 18 let:
• Glitter stars

Čestné uznání:
• Tenisový oddíl TC Austerlitz
• Florbalové družstvo ZŠ Komenského
• Atletika Slavkov – mladší žáci
• SK Slavkov u Brna (fotbal) – ml. přípravka

Nejlepší sportovní kolektiv nad 18 let:
Čestné uznání:
• Fides Brno
Trenér roku 
• Jan Šícha

Sportovní počin roku:
• Austerlitz Adventure – AusterlitzMan

 (triatlon pro každého)
Čestné uznání:
• Tour de Praděd
• Slavkovská pípa

Sportovec s nejlepší reprezentací města
Slavkov u Brna:

• Pavel Boudný – cyklistika
Sportovní osobnost roku:

• Milan Žižlavský – atletika
• Josef Kolečko – fotbal, in memoriam.

Součástí letošních dnů Slavkova bylo i slavnostní předání ocenění nejlepším sportovcům
Slavkova u Brna za rok 2016.

Nejlepší sportovci města za rok 2016

Před radnicí • Foto: J. Sláma

Vyhlášení ankety Nejlepší sportovec města za rok 2016 • Foto: 4x J. Sláma
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Novinky v DDM 
V novém školním roce

2017/2018 nás čeká změna v při-
hlašování účastníků do zájmo-
vých kroužků a na jiné akce. Naše

organizace přechází na informační systém Do-
meček, který umožní všem zájemcům vyplnit
přihlášky elektronickou cestou. Veškeré po-
kyny budou zveřejněny na našich webových
stránkách. Nový informační a přihlašovací sy-
stém bude spuštěn ve druhé polovině srpna.
Již nyní naleznete na našem webu pestrou
a zajímavou nabídku zájmových kroužků pro
nadcházející školní rok. 

Zanedlouho ukončíme letošní školní rok
a já bych touto cestou chtěla poděkovat ce-
lému kolektivu interních i externích pracov-
níků DDM Slavkov u Brna za obětavou
a skvělou práci. 

Všem našim příznivcům přeji krásné léto
a doufám, že nás budete podporovat i v příš-
tích letech. Jana Bangová

Společenské centrum Bonaparte ve Slav-
kově u Brna zaplnili do posledního místa
v pátek 9. června rodiče, prarodiče, přátelé
i příznivci tance. Konalo se zde tradiční zakon-
čení celoroční práce žáků tanečního oboru Zá-
kladní umělecké školy Františka France ve
Slavkově u Brna. 

Pod vedením paní učitelky Simony Tihel-
kové, za pomoci a odborného dohledu paní uči-
telky Lenky Krahulové, nastudovali žáci
a žákyně všech ročníků šestnáct tanečních čísel. 

Program odstartovali nejmladší devčátka
s programem Elce Pelce a Pohybová etuda.
Následoval proud tance, půvabu a ladnosti.
Střídala se představení na hudbu Bedřicha
Smetany, Wolfganda Amadea Mozarta, Lud-
wiga van Beethovena nebo Petra Iljiče Čajkov-
ského. Na píseň Rise od zpěvačky Kate Perry
zatančily s židlemi děvčata z 5. ročníku.
Umění klasického tance předvedly žákyně II.
stupně a své solo měl i neméně nadaný student

5. ročníku Marek Hrubý s variací Korzár. Stří-
dali se tak tance klasické, lidové i moderní vý-
razové. 

Po malé přestávce patřilo podium děvčatům
II. stupně s Měsíční sonátou, 6. a 7. ročníku,
které zatančily na hudbu z filmu Piráti z Kari-
biku a Květinový valčík z baletu Louskáček.
Děvčata ze 4. ročníku si připravily tanec na
skladbu Gimme, gimme, gimme od hudební
skupiny ABBA. Vyvrcholením celého pro-
gramu bylo závěrečné vystoupení absolventek
II. stupně s názvem Arena na hudbu Linsay
Stirling. 

Celým programem provázela svým mluve-
ným slovem moderátorka Monika Brindzá-
ková. 

Na závěr byly vyhlášeny letošní absolventky
a celý sál odměnil účinkující i všechny, co se
na této akci podíleli mohutným potleskem.
Návštěvníci odcházeli ze společenského centra
spokojeni a plni dojmů. Lucie Bartová

Závěrečné vystoupení tanečního oboru

Desítky zpívajících, muzicírujících, tančí-
cích, malujících …dětí byly v úterý 30. května
vidět a slyšet ve Svojsíkově parku. Připojily

se tak k celostátnímu happeningu ZUŠ open,
který měl za cíl zviditelnit a hlavně ocenit oje-
dinělou síť českých „lidušek“. O tom, že slav-
kovské děti a jejich učitelé ukázali, že místní
ZUŠka vychovává děti tak, aby to bavilo nejen
je, ale i všechny okolo, nebylo pochyb.

V parku se postupně vystřídaly všechny
soubory a oddělení. Hudba, zpět i výtvarné
dílny přilákaly stovky lidí, které příjemné po-
časí a neformální prostředí donutilo tancovat
a radovat se z pohody, kterou spolu všichni –
účinkující i publikum – sdíleli.

Představil se například kytarový, zobcový,
saxofonový, žesťový, smyčcový i pěvecký
 soubor. Nechyběly skladby pro bubny nebo
klavír.

Když se při závěrečné písni Adiemus spojili

téměř všichni účinkující v jeden obrovský
soubor, běhal posluchačům mráz po zádech.
O to víc byla tato silná chvíle umocněná, když
se dramaticky zbarvila obloha a zvedl se vítr.

Základní umělecká škola F. France zvládla
dramaturgii i organizaci dvouhodinového pro-
gramu na jedničku. Hrdě se tak může zařadit
po bok dalších českých ZUŠek, které akcí
ZUŠ Open jasně dokázaly, že rozvoj kreativity
a nadání našich dětí je v těch nejlepších rukou.
Děkujeme všem učitelům, dětem i rodičům za
přípravu tak krásného odpoledne a přejme si,
aby se tato nebo další podobné akce uskuteč-
nily častěji. Umění sdílené ve veřejném pro-
středí totiž má moc a sílu bourat hranice mezi
„umělci“ a „posluchači“.

Veronika Slámová

Děti ze ZUŠ bouraly hranice mezi „umělci“ a „posluchači“
ZUŠ OPEN• Foto: 5x M. Borovičková
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Fantastický umělecký zážitek se naskytl po -
sluchačům koncertu pěveckého mužského kvar-
teta Cantar Lontano z Itálie, který se uskutečnil
6. června v chrámu Vzkříšení Páně. Hudební tě-
leso do Slavkova u Brna zavítalo díky festivalu
Concentus Moraviae, který se letos zaměřuje

právě na oslavu hlasu a zpěvu. Kdo netušil, jaká
hudba jej čeká, musel být mile překvapený.
Nádherně ladící mužské hlasy rozezněly velko-
lepý prostor hudbou inspirující se v barokních
a renezančních tónech. Když však tento anděl-
ský zpěv začal doprovázet špičkový saxofonista

Koncert andělů v chrámu Vzkříšení Páně
Gavino Murgi, rázem se do klasického světa
vkradla jazzová linka, která oba světy dokonale
propojila. A to ještě nebyl konec překvapení. Při
některých skladbách Gavino Murgi odložil sa-
xofon a zapojil se svým hrdelním zpěvem, který
dokonalé harmonii dodal zcela jiný rozměr. vs

Máme za sebou druhý ročník slavkovského
Topfestu, který se uskutečnil v zámeckém parku
v sobotu 10. června. Tento ročník měl několik
málo změn a časových přesunů. Ze zdravotních

důvodů nedorazila skupina Rybičky 48. Místo
ní sehnal pořadatel na poslední chvíli Dogu.
Hvězdou večera byli angličtí The Rubettes. Ne-
chyběl ani Janek Ledecký, IMT Smile a ener-

Ohlédnutí za Topfestem
getická Marta Jandová. Ta ale musela kvůli zra-
něné noze celé své vystoupení odsedět.

Věříme, že si všichni akci užili a těšíme se
na ročník další! ZS-A

Cantar Lontano • Foto: J. Sláma Koncert andělů v chrámu Vzkříšení Páně • Foto: J. Sláma

Topfest 2017 • Foto: R. Lánský

J. Ledecký • Foto: R. Lánský

M. Jandová • Foto: R. Lánský The Rubettes • Foto: R. Lánský
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Aktuální výstavy na zámku
Neváhejte a přijďte se podívat na výstavy

zámku Slavkov – Austerlitz. V přízemí vás če-
kají Zámecké princezny, kde prostřednictvím
tří místností proniknete do tří pohádek: Po-
pelka, Sněhurka a Šípková Růženka. S průvod-
cem si tak zejména děti připomenou tyto známé
pohádky přímo uprostřed jejich dění.

V prvním patře zámku pak můžete navštívit
výstavu o první světové válce, známé svého času
jako Velká válka, kterou vás provedou fotografie
a osobní dopisy mužů ze Slavkova a okolí.
Rázem se octnete například v zákopu a uvidíte
samozřejmě mimo jiné i dobové zbraně.

Výstava Ve víru Velké války končí 30. 7.
2017 a Zámecké princezny můžete navštívit
pouze do 22. 7. 2017, proto přijďte co nejdříve,
ať výstavy nezmeškáte. Současně probíhá pro-
dejní výstava Historická rádia, která bude pří-
stupná až do konce sezony. ZS-A

Druhý zářijový víkend rozezní slavkovské
nádvoří slavné muzikálové tituly v podání
Městského divadla v Brně. V pátek 8. a v so-
botu 9. září se můžete těšit na My fair lady
ze Zelňáku a Noc na Karlštejně. 

My fair lady je slavný americký muzikál,
který vznikl na motivy známé divadelní hry G.
B. Shawa Pygmalion. Dnes již klasický muzi-
kálový titul, který měl premiéru na Broadwayi
v roce 1956 vypráví známý příběh květinářky

Lízy Doolittlové, která projde proměnou v se-
bevědomou mladou dámu. Představení ve
Slavkově začne v pátek 8. září v 19.30 h.

Noc na Karlštejně je legendární český mu-
zikál. Jedná se o původní veselohru Jaroslava
Vrchlického, podle které později vznikl
i slavný film. Veselohra měla premiéru v Ná-
rodním divadle v roce 1884 a záhy se stala
velmi oblíbenou. Její věhlas ještě zesílil po
roce 1973, kdy Zdeněk Podskalský natočil

Víkend s muzikály Městského divadla Brno na nádvoří zámku

V úterý 13. června 2017 se konala v Ruben-
sově sále slavkovského zámku přednáška s ná-
zvem Ve víru Velké války. Mgr. Martin Rája,
Ph.D. v ní přiblížil období 1. světové války (ne-
boli Velké války, jak ji nazývali současníci)
a život lidí ve Slavkově a na Slavkovsku. Před-
stavil osudy mužů, kteří museli nastoupit do ar-
mády a vyrovnávat se s mnohými strastmi
války (hladem, zimou, palbou nepřítele, para-
zity, nemocemi…). Strádání se však nevyhnulo
ani civilnímu obyvatelstvu Slavkovska, které se
muselo vyrovnat s nedostatkem pracovních sil,
potravin, surovin i s rekvizicemi. Přednáška
byla prokládána ukázkami z deníku Roberta
Mráze, rodáka z nedalekých Velešovic, které
přečetla PhDr. Vladimíra Zichová. Posluchači
tak mohli získat poměrně plastický a zároveň
lidský pohled na tento závažný válečný konflikt
první poloviny 20. století. Po závěru přednášky

se rozpoutala živá diskuze. Vystoupili zde
i bratři Mrázové, kteří zapůjčili přepis deníku
svého strýce. Přednáška se uskutečnila jako ur-
čitý doplněk a nadstavba stejnojmenné výstavy,
kterou je možné do 30. července zhlédnout ve
výstavních prostorách 1. patra Zámku Slav-
kov – Austerlitz. Martin Rája, ZS-A

Přednáška Ve víru Velké války

stejno jmennou filmovou hudební komedii,
která je již součástí zlatého fondu české kine-
matografie. Představení Noc na Karlštejně
začne v sobotu 9. září ve 20 hodin.

Předprodej vstupenek probíhá v informač-
ním centru na Palackého náměstí 1.

Vstupenky si můžete zakoupit i z pohodlí
domova z předprodeje, který probíhá na
www.zamek-slavkov.cz.

ZS-A

My fair lady • Foto: J. Kratochvil Noc na Karlštejně • Foto: archiv ZS-A

Přednáška Ve víru Velké války • Foto: 2x J. Blažek
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Britský zpěvák, hudebník a skladatel Ian
Anderson známý především jako zakladatel
a vůdčí osobnost světově proslulých Jethro
Tull zamíří v červenci příštího roku do
České republiky, a to 22. července do Slav-

kova u Brna, kde vystoupí pod širým
nebem. Program koncertu bude průřezem
toho nejlepšího od Jethro Tull.

Skupina Jethro Tull se na hudební scéně po-
hybuje již neuvěřitelných 45 let, během kte-
rých (započítáme-li do toho i live nahrávky
a kompilace), vydala bezmála stejný počet alb.
Do širokého povědomí se skupina zapsala díky
netradičnímu propojení rocku s lidovou hud-
bou, blues i prvky renesanční hudby. Jejich
desek se prodalo na 60 miliónů! kopií a od prv-
ního vystoupení v roce 1968 v Londýně kapela
odehrála více než 3000 koncertů ve 40 ze-
mích.

Ian Anderson, který do dnešního dne vydal
šest alb, každoročně s Jethro Tull a sólově ode-
hraje na stovku koncertů. O neutuchající ob-
libě Jethro Tull a Iana Andersona u českého
publika svědčí každé jejich vyprodané zdejší
vystoupení.

Společně s Jethro Tull vystoupí i česká le-
genda Stromboli a další skupiny, jejichž jména
odtajní organizátor postupně. ZS-A

Jethro Tull se Stromboli na zámku ve Slavkově!

Ruský soubor Feniks
Zveme vás na hudební vystoupení ruského

souboru Feniks, který nám zahraje na nádvoří
slavkovského zámku 20. 7. 2017 od 16 do 18
hodin. Vstup je zdarma. ZS-A

Srdečně vás zveme na zcela novou pro-
hlídku s pohádkovou tematikou. V letošním
roce jsme si pro vás připravili pohádku Kráska
a zvíře, která se odehraje v prostorách prohlíd-
kové trasy Historické sály. Zejména děti s ro-
diči jsou tak součástí dalšího příběhu a octnou
se v těsné blízkosti krásné Belly, ale také děsi-
vého netvora. Proto radíme rodičům, aby zvá-

žili, zda je pro jejich děti prohlídka vhodná.
Premiéra nové pohádky je v neděli 9. čer-

vence 2017. Začínáme v 13.30, 14.30 a 15.30
hodin. Prohlídka trvá přibližně 45 minut
a z důvodu omezené kapacity je nutná před-
chozí rezervace na tel. 544 227 548.

Vlastní kostýmy dětí jsou velice vítány, ale 
Těší se na vás průvodci zámku! ZS-A

Kráska a zvíře – pohádková prohlídka zámku

Již jen pouhé dva měsíce nás dělí od jedi-
nečného koncertu, který se uskuteční 25. srpna
od 20 hodin na nádvoří slavkovského zámku.
Vojtěch Dyk & B-Side Band, to je pojem,
který je v posledních měsících skloňován na-
příč celou Českou republikou. Toto jedinečné
těleso právě totiž obráží Česká města se svým
novým programem.

Pro nové turné vyhlašuje Vojtěch Dyk ná-
vrat k ryzím hodnotám. „Jde nám o jednodu-
chost a maximální sdělnost, a to by mělo být
vidět i slyšet na pódiu jak ve výpravě, tak v re-
pertoáru,“ říká Vojtěch Dyk a dodává: „Právě
ta jednoduchost sdělování mi v dnešní době
chybí, všechno je zanesené takovým mediál-
ním bahnem a my chceme tohle bahno rozvířit
a postavit  proti němu jasnou a čistou zprávu.

Vracíme se k atmosféře 60. let, které podle nás
právě tohle nabízela.“

Na koncertech zazní z velké většiny nový
repertoár, a to jak autorské skladby, tak
 největší světové hity v novém aranžmá pro
B-Side Band. „Je to naše v pořadí již šesté
turné. Těším se na nové songy, nové kostýmy
i stage design. Pro mě osobně je to i taková
malá oslava desátých narozenin B-Side
Bandu, které v této sezoně slavíme,“ říká
bandleader Josef Buchta. Můžete se také těšit
na luxusní stage design s barem a našlapaný
repertoár Tour 2017.

Vstupenky na koncert ve Slavkově u Brna
jsou k dispozici v předprodejní síti Ticket-
stream.

vs

Vojtěch Dyk s kapelou B-Side Band v srpnu ve Slavkově!

Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace
nabízí volné pracovní místo na pozici 

ekonom/ekonomka
Do pracovní náplně pracovníka na této pozici spadají tyto
činnosti
- sestavuje plán výnosů a nákladů, odpisový plán, limit mzdových

prostředků a zpracovává jejich změny v průběhu rozpočtového roku
- plní funkci správce rozpočtu organizace
- vypracovává rozbory hospodaření za jednotlivá čtvrtletí a ná-

sledně sumárně za celý rok
- zpracovává podklady pro RM ekonomické povahy
- vypracovává souhrnnou zprávu o provedené inventarizaci na fi-

nanční odbor MěÚ
- zpracovává kompletní mzdovou a personální agendu zaměst-

nanců organizace
- nakupuje, vyúčtovává a vydává stravenky zaměstnancům
Požadujeme: 
- minimálně úplné střední odborné vzdělání s maturitou
- praxi v příspěvkových organizacích – znalost zákona č. 250/2000 Sb.
- zpracování mzdové a personální agendy
- schopnost týmové práce, samostatného řešení problémů, komu-
nikační schopnosti, loajalita, spolehlivost, pečlivost
- Trestní bezúhonnost
- Doložitelné reference součástí životopisu
Nabízíme:
- práce na plný úvazek v jednosměnném provozu, výjimečně o ví-

kendech (práce na kulturní památce se sezonním provozem)
- stabilní příjem, platové ohodnocení v souladu s nařízením vlády

č. 564/2006 Sb., PT 10 
- 5 týdnů dovolené, stravenky
- nástup: 1. 8. 2017
Kontakt: Ing. Martin Indráček, tel.: 544 221 204, 731 694 609
(po–pá 8–15 h.), e-mail: indracek@zamek-slavkov.cz

Dovolená v městské knihovně
Dovolujeme si upozornit vážené čtenáře

a návštěvníky Městské knihovny ve Slavkově
u Brna na to, že z důvodů čerpání dovolené
bude ve dnech 10.–21. července 2017 kni-
hovna uzavřena. Výpůjční lhůta zapůjčených
knih z předchozího období bude adekvátně
prodloužena. (V úterý 4. 7. bude otevřeno!)

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši
návštěvu.                                  Jiří Blažek, ZS-A

Tajemství ztracené koruny
V letošním roce byla nově oživena trasa Historické salonky a zaměřena tak na naše nejmenší

návštěvníky. Děti (ve věku přibližně 5 až 12 let) si mohou na prohlídku zapůjčit kostým a projdou
si místnosti, které jsou doplněné dobovými kostýmy i různými rekvizitami, na které si mohou
i sáhnout. Prohlídka pak vyvrcholí řešením záhady se ztracenou korunou.

Prohlídková trasa pro děti byla doposud pro širokou veřejnost přístupná pouze o víkendech.
O letních prázdninách ji však máme v provozu každý den, a to od 9 do 16 hodin, se začátkem
zpravidla v každou celou hodinu. Těšíme se na vás! ZS-A

Končí výstava Ve víru Velké války
Do 30. července 2017 mají možnost všichni příznivci vojenské historie, ale rovněž po-

tomci pamětníků či další zájemci o příběhy lidí ze Slavkova a okolí, kterých se tato událost
přímo dotkla, shlédnout výstavu Ve víru Velké války. Výstava je otevřená v souladu s pro-
vozem zámku. Vladimíra Zichová, ZS-A

Jethro Tull • Foto: archiv

V. Dyk a B-Side Band • Foto: T. Kratochvil

Soubor Feniks • Foto: archiv
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Nultý ročník
Ve druhé polovině května proběhl na naší

kole „Nultý ročník“, který má vždy velký ohlas
u dětí i rodičů. Uskutečnily se 3 lekce. Každá
lekce trvala 30 minut. Zúčastnilo se celkem 37
dětí, které byly rozděleny do čtyř skupin. Děti
pečlivě plnily nejrůznější úkoly a zapojily se
do všech činností s velkým nadšením. Cílem
těchto setkání bylo ukázat dětem i jejich rodi-
čům, jak se v první třídě pracuje, seznámit děti
se školním prostředím a hlavně upozornit ro-
diče, co je potřeba k tomu, aby jejich dítě
úspěšně zvládlo školní docházku. Každý bu-
doucí žáček dostal po ukončení všech tří lekcí
tzv. „Osvědčení“ a sladkou odměnu. Tak tedy
popřejme budoucím prvňáčkům mnoho úspě-
chů ve škole a rodičům hodně trpělivosti. mo

Zajímavou exkurzi absolvovali žáci z osmého
ročníku ZŠ Tyršova. V rámci vyučovacího před-
mětu Člověk a svět práce – ekonomika a provoz
domácnosti navštívili slavkovskou firmu Liko-
s. Vedení firmy pro žáky připravilo prezentaci
o historii firmy a přiblížilo jim význam hospo-
daření s financemi. Dále měli žáci možnost nav-
štívit kancelářské prostory a výrobní halu firmy.
K velmi zajímavé části exkurze patřila návštěva
unikátního objektu s přírodní tepelnou stabili-
zací LIKO-Noe. „LIKO-Noe ukazuje, jak

budou kancelářské budovy vypadat v budouc-
nosti. Spojuje interiér s exteriérem, moderní
materiály s přírodou. Odráží řemeslnou preciz-
nost, technologickou vyspělost, funkčnost
a smysl pro detail. Do segmentu montovaných
objektů vnáší principy robustních budov starých
časů a zároveň obnovitelnosti“. Exkurze byla
pro žáky osmých ročníků velmi vhodným do-
plněním obsahu učiva. Vedení firmy Liko-s patří
poděkování za vzorně připravený program.

Hana Charvátová

Osmáci v Liko-su

Pythagoriáda – okresní kolo
Ve středu 17. května se konalo ve Vyškově

okresní kolo matematické soutěže „Pythagori-
áda“, kterého se zúčastnilo celkem 76 žáků z 15
škol. Reprezentanti naší školy se tentokrát ne-
prosadili na stupně vítězů, ale i tak se mezi
ostatními soutěžícími neztratili. Mezi „šesťáky“
skončila Alžběta Šujanová pátá a Robert Fiala
desátý. V soutěži žáků sedmého ročníku obsa-
dila Kateřina Klinkovská šesté místo a Šimon
Chmela dosáhl na sedmé místo. V nejstarší ka-
tegorii byl Ondřej Válka devátý a Jakub Krejčíř
desátý. zšt

Výlet do Zoo Hodonín
Konec školního roku je na prvním stupni

spojen také s těšením na školní výlet. Letos
žáci z 1.–3. tříd zamířili do Zoo Hodonín. Tato
zoologická zahrada není příliš velká, ale na-
jdeme tu spoustu zajímavých a pro děti atrak-
tivních zvířat. Nejvíce nadšené byly děti
z expozice mořských ryb, kde obdivovaly žra-
loka. Také výběh klokanů a lvů budil velké
nadšení. Celou dobu nám také přálo počasí,
takže se výlet velmi vydařil. im

Divadelní představení Malý princ
V pátek 19. 5. navštívili žáci prvních tří roč-

níků divadelní představení s názvem Malý
princ. Na motivy knihy spisovatele A. de Saint
Exupéryho jsme viděli příběh Malého prince,
který se v poušti setkává s pilotem havarova-
ného letadla. Společníka jim dělá také liška. Ti
všichni dětem ukázali, že pravé přátelství
a ochrana těch, které máme rádi, je důležitější
než bohatství, sláva a závislost.

Velmi hezké a pro malé děti upravené zpra-
cování příběhu si pro nás nacvičili žáci ZCŠ
Lerchova z Brna. Poděkování patří také Křes-
ťanské MŠ Karolínka za zprostředkování a po-
skytnutí prostor. im

18. květen 2017 se bezpochyby zapíše do his-
torie naší školy díky fantastickému úspěchu
mladších žákyň, které vyhrály okresní kolo pre-
stižního atletického klání ve Vyškově. Poháru
rozhlasu se letos účastnil rekordní počet základ-
ních škol. I přes obrovskou konkurenci se naše
dívky dokázaly vždy probojovat na přední po-
zice a po součtu bodů ze všech atletických dis-
ciplín se umístily na nejvyšším stupni.
Postoupily tak do krajského kola, které se ko-
nalo 23. 5. 2017 v Břeclavi.

Nejlepší výkony podaly Adéla Červinková
(1. místo ve skoku vysokém, 2. ve skoku do
dálky) Tereza Urbanová (2. v běhu na 600 m),
Nela Navrátilová (5. v běhu na 60 m) a Karolína
Hornová (5. v hodu míčkem).

Také naši hoši se statečně prali ve všech dis-
ciplínách a do každého závodu dali maximum.

Po konečném součtu bodů z jednotlivých disci-
plín (3446) obsadili krásné 6. místo, což doka-
zuje, jak byla chlapecká kategorie našlapaná.

Tomuto sportovnímu klání předcházelo
okresní kolo starších žáků a žákyň v úterý 16.
května. Naši reprezentanti se také neztratili.
Dívky obsadily sedmou příčku se ziskem 4520
bodů a chlapci skončili také sedmí s 4527 body.

V krajském kole skončily naše reprezen-
tantky na osmém místě. Ne všechny výkony
z Vyškova se podařilo zopakovat a bohužel za-
sáhly naši sestavu i zdravotní problémy. Přesto
jsme s atletickou výpravou velmi spokojeni
a děkujeme sportovkyním za předvedené vý-
kony a velkou bojovnost.

Nejlepší výkony podaly Barbora Šujanová (3.
ve vrhu koulí), Adéla Žáková (3. v běhu na 60 m)
a Tereza Zmrzlá (5. ve skoku do výšky). pl

Pohár rozhlasu – obrovský úspěch

Každým rokem žáci osmého nebo devátého
ročníků ab solvují exkurzi v Památníku Terezín.

Prohlídka bývalého ghetta je součástí výuky
o holocaustu. Snažíme se, aby se žáci touto for-
mou o problematice genocidy Židů během
2. světové války dozvě děli více, než je v učeb-
nicích dějepisu. Vedeme je také k tomu, aby se
zajímali o osudy židov ské menšiny žijící před
2. světovou válkou ve Slavkově.

Přečtěte si, jak sami žáci hodnotili exkurzi,
co je během exkurze nejvíce zaujalo:

- Překvapilo mě, že se židovské děti v ghettu
učily večer s dospělými, dobrovolně, samy, že
to byla vlastně nelegální činnost, kterou dělaly
rády.

- Nevěděla jsem, že nacisté na jeden den

„zkrášlili“ Terezín, aby mohli ukázat předsta-
vitelům Červeného kříže, jak „nádherně“ se zde
žije, a ještě o tom natočili dokument.

- Nechápu, jak mohli příslušníci SS nechávat
své rodiny bavit se u bazénu, když věděli, že za
zdí se popravují lidé.

- Oceňuji velkou profesionalitu průvodců,
kteří dokázali odpovědět na všechny naše
otázky.

- Město Terezín mi i dnes připadá velmi
opuštěné, jako by se tam zastavil čas. Děsivý
pocit jsem měla i z hradeb a velkého vodního
přikopu.

- Nepředstavitelné pro mě bylo, že v jedné
místnosti, která má rozměry mého dětského po-
koje, bylo ubytováno 100 osob. Vd

Holocaust očima našich žáků

„Podané ruce“ ve 3. ročnících
Většina žáků 3. ročníků se zúčastnila velmi

pěkného preventivního programu TY+JÁ=MY
organizovaného nadací Podané ruce. V rámci
výuky předmětu Člověk a jeho svět si pod ve-
dením kvalifikované lektorky zahráli hry, při
kterých si vyzkoušeli, že s kamarádem jde pl-
nění náročných, ale vtipných úkolů lépe.
Dětem se akce velmi líbila a byla přínosným
doplňkem výuky. ns

Žáci osmých ročníků si letos závěr školního
roku zpestřili opravdu netradičně – zúčastnili
se totiž natáčení soutěžního pořadu Bludiště
v České televizi Ostrava. Čtyřčlenné družstvo

složené ze zástupců 8.A a 8.B za mohutného
povzbuzování svých spolužáků plnilo vědo-
mostní i sportovní úkoly, některé docela ná-
ročné. A přestože po velmi vyrovnaném
souboji s týmem „Červených“ naši „Modří“ ne-
zvítězili, všichni jsme si užili výbornou atmo-
sféru ve studiu a zároveň jsme se dozvěděli
mnoho zajímavých věcí o samotném natáčení.
Překvapilo nás například, že pořad, který v te-
levizi trvá půl hodiny, se natáčí dlouhé čtyři ho-
diny nebo že na první pohled jednoduché
záběry se musí opakovat třeba i pětkrát dokola,
než je pan režisér spokojený. Pro všechny z nás
to byl jistě nezapomenutelný zážitek a zároveň
zajímavé zakončení školního roku. pp

Osmáci v Bludišti

Osmáci v Bludišti • Foto: archiv školy
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Angličtina s rodilým mluvčím
proběhl v naší škole pod vedením americké

lektorky Quetzal Vallejo-Howard, která neumí
česky. Žáci se intenzivně v tříhodinových blo-
cích každý den věnovali různým tématům.

A co jsme mezi nimi zaznamenali?
- Quetz mluví hezky pomalu a srozumitelně,

takže jí rozumím.
- Je to opravdu super. Protože Quetz neumí

česky, nutí nás mluvit anglicky, a tím se zlep-
šujeme.

- Je to úžasná zkušenost, která mi pomáhá
nebát se mluvit anglicky. Hrajeme hry, mlu-
víme ve skupinách.

- Kurz se mi velmi líbí, je to velmi zajímavý
a zábavný program, člověk si zde ověří své
schopnosti.

- Kdybych měla stejnou příležitost i příští
rok, určitě bych se znovu zúčastnila. zšk

Po roce se můžeme pochlubit dalším skvě-
lým výsledkem z krajského finále Odznaku
všestrannosti olympijských vítězů. V tomto
školním roce se z okresního kola do krajského
finále probojovala čtveřice našich žáků
a žákyň. V pondělí 5. června jsme na „mo-
drém“ atletickém stadionu brněnského VUT
bojovali o postup do republikového finále v ka-
tegorií jednotlivců. Fantastického výsledku,
totiž přímého postupu do RF OVOV, dosáhla

Úspěch našich žáků v krajském finále OVOV 
Kristýna Slaninová (4.B), když nedala žádné
soupeřce šanci a suverénně svoji věkovou ka-
tegorii vyhrála. Stupně vítězů se podařilo ob-
sadil i Janovi Boleslavovi Polívkovi (7.C),
který si vysportoval bronzovou medaili. Bram-
borovou medaili získala Sabina Fiantová (9.C).
Za statečný a srdnatý výkon v horkém počasí
je třeba pochválit i naši čtvrtou finalistku Da-
nielu Klímovou (8.A). 

Martin Bauer, učitel TV

Florbalisté vyhráli turnaj
Velice úspěšnou sezonu zakončili naši flor-

balisté – žáci devátých ročníků na vyškovském
turnaji OpenFair Vyškov 2017. V pátečním
turnaji základních škol zvítězili ve finálovém
zápase, po snadných výhrách v základní sku-
pině a v semifinále, až na nájezdy. Prolomili
jsme prokletí penaltových rozstřelů v důleži-
tých zápasech sezony a svým vítězstvím jsme
si vysloužili postup do sobotního turnaje do-
spělých amatérů. Díky patří trenérům a chlap-
cům z týmu FBC Slavkov.

Martin Bauer, učitel TVrekonstrukci dobývání našeho lehkého opev-
nění (řopíků) německou armádou.

Vojenští nadšenci v uniformách vojáků pr-
vorepublikové armády, policie a finanční stráže
ukázali a popsali žákům svou výzbroj a výstroj
a představili jednotlivé uniformované složky
Stráže obrany státu. Během přestávek si pak
mohli žáci prohlédnout zblízka jak zbraně, tak
i uniformy.

Výukový program byl sice určen pro žáky
8. a 9. ročníků, ale pro velký zájem byl uzpů-
soben a představen i žákům 5. tříd. Velké po-
děkování za poutavý a názorný výklad patří
pánům Rostislavu Adamovi, Pavlu Andrý-
skovi, Lukáši Mikulincovi a Radimu Žambo-
chovi.

Zdeněk Farkas

Vojenská historie ve školních lavicích
V pátek 19. května navštívili Základní školu

Komenského příslušníci historické jednotky
Stráže obrany státu. Na pozvání pana učitele
Zdeňka Farkase přijeli členové Klubu historic-
kého vojenství Brno („bunkráci“), aby žáky se-
známili s fenoménem československého
pohraničního opevnění a s prvorepublikovými
ozbrojenými složkami obránců našich hranic.

Žáci se od pana učitele Farkase prostřednic-
tvím prezentace postupně dovídali o důvodech
výstavby opevnění a jeho účelu, seznámili se
s typologií objektů, výzbrojí, vybavením
a s válečnými a poválečnými osudy pevností.
Informace byly zasazeny do historického kon-
textu s odkazy na důležité milníky našich dějin
(vyhlášení republiky, Mobilizace, Mnichovská
dohoda). Během výkladu zhlédli žáci filmovou

V sobotu 10. června se konala ve Vídni ve
schwechatské sportovní hale Multiversum me-
zinárodní soutěž v cheerleadingu, které se
zúčastnilo šest států Evropy. Českou republiku
zde zastupovaly tři týmy, z Ústí nad Labem,
Nového Jičína a konečně ze Slavkova u Brna
tým Glitter Stars ze ZŠ Komenského. Naši svě-
řenci zde předvedli svá vystoupení, za které za-
sloužili vřelý potlesk od diváků, ale i cenné
body od poroty, které přinesly týmu osm pohárů
za tato umístění: 1. místo: Double Jazz Junior
– Přichystalová Anna, Müllerová Sára; Group
Stunt Senior All Girl – Macharová Aneta, Čal-
kovská Klára, Martínková Daniela, Čermáková
Žaneta, Kučerová Anita; Group Stunt Senior –
Macharová Sabina, Přichystal Tomáš, Machá-
lek Pavel, Kučerová Anita, Hadincová Anna.

2. místo: Double Jazz Junior – Šilerová Mo-
nika, Rotroeklová Kateřina; Double Jazz Se-
nior – Macharová Aneta, Čalkovská Klára.

3. místo: Double Pom Junior – Divácká
Diana, Hadincová Barhora; Double Hip Hop
Junior – Müllerová Sára, Soustružníková Petra;
Double Free Style Pom Senior – Macharová Sa-
bina, Macharová Aneta.

Patnáctého června se v Hradci Králové ko-
nalo oficiální zahájení Mistrovství Evropy
v basketbalu, na jeho počest složila hymnu
Time to Shine Olga Lounová. Právě tato známá
zpěvačka oslovila vedoucí týmu Mgr. Renátu
Macharovou, aby jí tým Glitter Stars doprová-
zel při jejím vystoupení. Nakonec z toho bylo
velmi příjemné odpoledne a večer strávený ve
společnosti milé a skromné Olgy Lounové

Pestrý program Glitter Stars 
a společné zahájení se všem líbilo. Tento hit
v současné době dobývá přední místa hitparád.

Den na to, 16.6. odjížděli vybraní zástupci
do polského družebního města Slawkova, kde
spolu s žáky ZUŠ vystoupili na místních osla-
vách. Polští přátelé vytvořili pro naše účinkující
skvělé podmínky, ocenili nás plaketou za face-
bookovou soutěž a po celý víkend se o všechny
účastníky vzorně starali.

Souběžně s touto akcí naši nejmenší skvěle
zpestřili program v Šaraticích na soutěži o nej-
lepší guláš.

A co nás čeká nyní? V neděli 25. června je-
deme na Mistrovství Evropy, které se letos
koná v Praze, a kde si budeme moci poměřit
síly s týmy z 23 zemí našeho kontinentu. Držte
nám, prosím, pěsti. GS

I letos jsme pokračovali v tradici. Budoucím
prvňáčkům a jejich rodičům byla opět nabíd-
nuta přípravka na školu. Jednalo se o setkání

paní učitelek prvních tříd s jejich budoucími
„studenty“. Děti spolu s rodiči měly možnost si
prohlédnout celou školu, vyzkoušet, jak se nese
podnos s obědem a jak se sedí v jídelně. Ve tří-
dách zase předvedly, jak umí správně držet
tužku, plnily jednoduché úkoly z matematiky
a českého jazyka. Prostě ukázaly, co všechno
dovedou a jak jsou připraveny na školu.

Rodiče zase měli možnost poznat chování
svého dítěte v kolektivu, jak reaguje na pokyny
paní učitelky a hlavně měli možnost své dítě
porovnat s ostatními dětmi.

Všem budoucím prvňáčkům přejeme pěkné
prázdniny a úspěšné vykročení do první třídy.

Hana Stárková

Tradice pokračuje

Budoucí prvňáčci • Foto: archiv školy

Florbalisté • Foto: archiv školy



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

• profily ocelové uzavřené,
 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)

• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé,

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

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,

 řezáním pilou

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

775 697 788

Milan Májek a syn

www.slavkov-hutnimaterial.cz

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

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

Poradenská kancelář
PRODEJ
• přípravky MUDr. Jonáše

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

pro vyčerpaný organismus
• doplňky stravy FINCLUBU

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

Kosmetika 

Možnost vyzkoušení

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

Zdraví je největší bohatství, které člověk má.

VÝSTAVBA BYT  
A RODINNÝCH DOM  
VE SLAVKOV  U BRNA

vyberte si sv j
VYSN NÝ D M

vyberte si sv j
VYSN NÝ BYT

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

ETL-Ekotherm a.s.
www.etl.cz

PŘIJMEME
Instalatéra – topenáře

do našeho výrobního závodu
v Sivicích

V případě Vašeho zájmu
zašlete životopis na benda@etl.cz

nebo přímo kontaktujte
pana Miroslava Bendu, tel.: 604 241 380



AKCE

Akční cena: 10 490 Kč
Běžná cena: 11 290 Kč

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

Akční cena: 11 990 Kč
Běžná cena: 13 090 Kč

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

LETNÍ NABÍDKA
Akce trvá od 21. 6. do 12. 7. 2017.

Žádejte informace o všech výrobcích 
v letní akční nabídce.

Řetězová pila HUSQVARNA 445
Snadno ovladatelná výkonná pila pro všestranné použití, vybavena 

motorem X-Torq se sníženou spotřebou paliva a nízkými emisemi.

 ■ Výkon 2,1 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,9 kg.

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

se velmi lehce startuje. Dodáván s nosným popruhem, poloautomatickou 

strunovou hlavou a travním kotoučem.

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

Řetězová pila HUSQVARNA 450e
Výkonná pila s motorem X-Torq a se systémem Smart Start a palivovou 

pumpičkou pro snadné startování.

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

Křovinořez HUSQVARNA 525RX
Lehký a výkonný křovinořez s pohodlným ovládáním. Motor X-Torq; 

nastavitelné rukojeti. Dodáván s nosným popruhem Balance 35, 

strunovou hlavou a travním nožem.

 ■ Objem válce 25,4 cm³, výkon 1 kW, hmotnost bez příslušenství 4,9 kg

 ■ Motor Briggs & Stratton, objem válce 125 cm³, 

šířka sekání 47 cm, výška sekání 20–75 mm, objem koše 55 l.

Akční cena: 10 790 Kč
Běžná cena: 11 990 Kč

Sekačka
HUSQVARNA LC 247S
Sekačka s vlastním pohonem. 

Ergonomická rukojeť, snadné 

nastavení výšky sečení. Sběr 

a zadní výhoz posečené trávy.

Rider
HUSQVARNA R112C
Všestranný rider s hydrostatickou převodovkou ovládanou pedálem.

 ■ Motor Briggs & Stratton, výkon 6,4 kW při 3000 ot./min, šířka sekání 

85 cm, hmotnost 190 kg.

Akční cena: 70 490 Kč
Běžná cena: 77 990 Kč

AKCE

Akční cena: 10 490 Kč
Běžná cena: 11 290 Kč

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

Akční cena: 11 990 Kč
Běžná cena: 13 090 Kč

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

LETNÍ NABÍDKA
Akce trvá od 21. 6. do 12. 7. 2017.

Žádejte informace o všech výrobcích
v letní akční nabídce.

Řetězová pila HUSQVARNA 445tězová pila HUSQVARNA 445
Snadno ovladatelná výkonná pila pro všestranné použití, vybavena

motorem X-Torq se sníženou spotřebou paliva a nízkými emisemi.

■ Výkon 2,1 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,9 kg.

Křov
Lehký křovinořez s jednoduchým ovládáním. Díky systému Smart Start 

se velmi lehce startuje. Dodáván s nosným popruhem, poloautomatickou

strunovou hlavou a travním kotoučem.

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

Řetězová pila HUSQVARNA 450eová pila HUSQVARNA 450e
Výkonná pila s motorem X-Torq a se systémem Smart Start a palivovou

pumpičkou pro snadné startování.

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

Kř
Lehký a výkonný křovinořez s pohodlným ovládáním. Motor X-Torq; 

nastavitelné rukojeti. Dodáván s nosným popruhem Balance 35,

strunovou hlavou a travním nožem.

■ Objem válce 25,4 cm³, výkon 1 kW, hmotnost bez příslušenství 4,9 kg

■ Motor Briggs & Stratton, objem válce 125 cm³,bj ál 125 ³

šířka sekání 47 cm, výška sekání 20–75 mm, objem koše 55 l.

Akční cena: 10 790 Kč
Běžná cena: 11 990 Kč

Sekačka
HUSQVARNA LC 2447S
Sekačka s vlastním pohonnem. 

Ergonomická rukojeť, snadné 

nastavení výšky sečení. SSběr 

a zadní výhoz posečené ttrávy.

Rider
HUSQVARNA R112CARNA R112C
Všestranný rider s hydrostatickou převodovkou ovládanou pedálem.

■ Motor Briggs & Stratton, výkon 6,4 kW při 3000 ot./min, šířka sekání 

85 cm, hmotnost 190 kg.

Akční cena: 70 490 Kč
Běžná cena: 77 990 Kč

Bučovická 325, 684 01 Slavkov u Brna, Tel.: 544 227 177, 602 758 367

Prodejní doba: Po–Pá 8–17 h., So 8–11 h.

www.rumpova.cz Žádejte informace o všech výrobcích v letní akční nabídce



Co by Vám nemělo chybět:
• min. SŠ – ekonomického směru
• znalost slovenského účetnictví

a slovenských účetních standardů
• znalost účetního programu SAP

 výhodou
• znalost MS Office
• mírně pokročilá znalost NJ nebo AJ

výhodou
• samostatnost, spolehlivost a schop-

nost rozlišovat priority
• schopnost týmové spolupráce
• komunikativnost, pečlivost

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

kandidáty / kandidátky na pozici

• zázemí prosperující mezinárodní
společnosti

• pracovní poměr na dobu
 neurčitou 

• zajímavou a perspektivní práci
• možnost osobního rozvoje

v rámci L&R Academy
• nástup možný ihned nebo

 dohodou
• 3 dny dovolené navíc
• dotované stravování
• firemní akce a benefity

Místo výkonu práce
Slavkov u Brna

Kontaktní osoba:
Löfflerová Marta
tel.: 544 425 632, mobil: 739 529 558
email: Marta.Loefflerova@cz.LRmed.com
Lohmann & Rauscher, s.r.o.
Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna
www.lohmann-rauscher.cz 

VŠEOBECNÁ ÚČETNÍ
Co Vás na pracovní pozici
 očekává:
• účtování daňových dokladů
• zpracování mezd
• spolupráce na měsíční účetní

závěrce
• zpracování přiznání k DPH

a kontrolního hlášení
• práce vhodná pro absolventy

Co Vám můžeme nabídnout:

Tak levnou Expres půjčku 
nepamatuje ani slon. 

S úrokem od 5,9 % s RPSN 6,1 %.

S námi můžete počítat

od 
5,9 %

Naši historicky nejlevnější půjčku Vám navíc schválíme 
také online do 5 minut.
Navštivte naši pobočku ve Slavkově u Brna, 
Palackého náměstí 89.

Výše úvěru 100 000 Kč, 96 splátek, měsíční splátka 1 358 Kč, roční úroková sazba 6,9 %, poplatek za poskytnutí úvěru 1 295 Kč, RPSN 7,5 %, 
celková částka splatná spotřebitelem 131 701,50 Kč. U částek vyšších než 300 000 Kč musí být doložen souhlas manžela/ky. U částek vyšších 
než 500 000 Kč musí být v žádosti uveden spolužadatel, a to manžel/ka nebo jiná osoba. Úroková sazba od 5,9 % p. a. s RPSN 6,1 % je platná 
pro úvěry od 200 000 Kč se splatností od 60 měsíců. Tato nabídka není závazná.

224 444 222 I moneta.cz

234984_inz_Slavkov_uB_180x130_TISK.indd   1 6/20/17   5:29 PM



Co by Vám nemělo chybět:
• manuální zručnost
• pečlivost
• odpovědnost 

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

kandidáty / kandidátky na pozici

• zázemí prosperující mezinárodní
 společnosti

• pracovní poměr na dobu  neurčitou
• čisté pracovní prostředí
• dvousměnný provoz 
• nástup možný ihned nebo

 dohodou
• 3 dny dovolené navíc
• dotované stravování
• firemní akce a benefity
• kooperativní prémie
• příplatky ke mzdě nad zákonnou

výši
• věrnostní odměny

Místo výkonu práce:
Slavkov u Brna

Kontaktní osoba:
Löfflerová Marta
tel.: 544 425 632
mobil: 739 529 558
email:
Marta.Loefflerova@cz.LRmed.com 

Lohmann & Rauscher, s.r.o.
Bučovická 256
684 01 Slavkov u Brna

www.lohmann-rauscher.cz 

DĚLNICE V TEXTILNÍ VÝROBĚ
Co Vás na pracovní pozici
 očekává:
• ruční balení zdravotnických

 komponentů do operačních setů
• obsluha balicích strojů

Co Vám můžeme nabídnout:

najdete nás

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

(kanceláře RE/MAX Delta)

každou středu  15 - 17 hodin

BEZPLATNÉ
PORADENSTVÍ

V OBLASTI
NEMOVITOSTÍ

100 dalších spokojených

Tomáš Frýdek

tomas.frydek@re-max.cz

T: 607 449 860Delta

Dětská Výtvarná soutěž rozzářila ve Slavkově
u Brna tváře nejen seniorům. Domov s úsměvem,
přátelské zařízení pro seniory, sídlící v budově B.
Braun Omnia ve Slavkově u Brna, uspořádal vý-
tvarnou soutěž na téma „Jak vykouzlit úsměv, aneb
stáří patří k životu“. S nápadem uspořádat tuto
akci přišla místní zdravotní sestra Veronika Kopeč-
ková, které zajistila spolupráci se slavkovskými zá-
kladními školami. 

Soutěže se účastnilo 167 žáků, kteří svými vý-
tvarnými dílky vyzdobili chodby Domova. Kluci
a holky, jejichž obrázky se líbily nejvíc, byli od-
měněni pěknými věcnými cenami. Děti se pak spo-
lečně s rodiči a kamarády bavili v prosluněném
parku Domova při nejrůznějších soutěžích. Přidali

se i klienti a klientky Domova s úsměvem, kteří
sršeli energií a s dětmi si zahráli například ku-
želky. 

V závěru dne primář Dialyzačního střediska B.
Braun Avitum MUDr. Aleš Hrubý a starosta Slav-
kova Michal Boudný, pod jehož záštitou se celá
akce konala, zasadili v zahradě areálu lípu „Brau-
novku“ a okrasnou Paulovnii plstnatou. Košaté
koruny těchto stromů časem poskytnou úlevný
stín mnoha klientům i návštěvníkům B. Braun
Omnia. „Dnešní odpoledne se setkalo s úspěchem.
Věříme, že si akci příští rok pro všeobecnou spo-
kojenost zopakujeme,“ řekl primář Aleš Hrubý.

Výsledky výtvarné soutěže
Výtvarné soutěže se zúčastnily děti ze ZŠ Ko-

Jak vykouzlit úsměv aneb Stáří patří k životu
menského a ZŠ Tyršova ve Slavkově u Brna, ZŠ Ho-
dějice a ZŠ Němčany.
1. stupeň ZŠ

1. Adam Švaříček, ZŠ Hodějice
2. Terezka Jeřábková, ZŠ Hodějice
3. Mariánek Jandl, ZŠ Tyršova Slavkov u Brna

2. stupeň ZŠ
1. Štěpánka Kocmanová, ZŠ Tyršova Slavkov

u Brna
2. Gabriela Floriánová, ZŠ Tyršova Slavkov u Brna
3. Adéla Menšíková, ZŠ Tyršova Slavkov u Brna

Čestná cena za obrázek babičky:
Aneta Baštýřová a Monika Drápalová, ZŠ Tyršova.

TZ

Společné foto • Foto: archiv B. Braun Obyvatelé domova • Foto: archiv B. Braun



Léto a prázdniny jsou za rohem, tak neváhejte a re-
zervujte si u nás pokoj nebo apartmán. Ostružná je
centrem zábavy pro celou rodinu v Jeseníkách. Ubyto-
vání v chatách, penzionu i apartmánech a nádherná
příroda v srdci Jeseníků.

JONAS PARK Ostružná je tu pro Vás – les, louky,
hory, horské chaty, nová restaurace s vyhlídkovou te-
rasou, kde nabízíme poctivou domácí kuchyni. V Zá-
mečku se nachází nová finská sauna, parní lázeň
s bylinkami a velká luxusní vířivka. Můžete si vybrat sní-
dani, polopenzi, nebo plnou penzi.
Ubytování
• V penzionu VILA JANA jsou pokoje s příslušenstvím

a apartmány i s kuchyňkami včetně bezbariérových.
Navíc společná kuchyně, jídelna s krbem, dětský kou-
tek, kolárna, terasa. Povolujeme zde i domácí zvíře. 

• Nově zrekonstruovaný ZÁMEČEK se stylovými apart-
mány. Wellness s vířivkou, parní a finskou saunou, kde
je vstup pro všechny naše hosty. 

• V penzionu JEŘABINA jsou čtyřlůžkové mezonetové
pokoje s příslušenstvím po dvou místnostech. 

• haty JONÁŠKA a U VELRYBY mají vybavenou kuchyň,
jídelnu s krbem, hernu pro děti, na každém ze tří pod-
laží je příslušenství. U velryby jsou čtyřlůžkové pokoje
mezonetové. Příjemné posezení pod velkou skalkou
s krbem, ohništěm a grilem, nebo na terase. Parko-
vání je zajištěno vždy vedle ubytování. Pro děti je
travnaté hřiště na míčové hry, velká trampolína, hou-
pačky, pískoviště, bazén. 

• Restaurace JEŘABINA s vyhlídkovou terasou – poctivá
domácí kuchyně, snídaně, obědy, večeře, občerstvení,
grilování, oslavy… 

Okolí a výlety
Zdejší okolí patří mezi oblíbené turistické cíle. Kromě

přírodních krás a historických památek jsou zde i vý-
borné podmínky pro horskou turistiku, cykloturistiku,
houbaření, sběr borůvek. Několit tipů: chata na Šeráku,
chata Paprsek, Rychlebské cyklostezky, Praděd, Lázně
Jeseník, zámek Velké Losiny a ruční papírna ve Velkých
Losinách, vojenské bunkry, jeskyně na Špičáku a na Po-
mezí, Rejvíz, Kralický Sněžník, Červenohorské sedlo,
město a doly ve Zlatých Horách, Rychlebské hory,
vodní tvrz Jeseník, Vojenské muzeum Králíky, termál
Velké Losiny a mnoho dalších.

Už jste rozhodnutí? Tak přijeďte. Čekáme Vás.

Ještě nevíte kam na dovolenou?

Přijeďte do Ostružné v Jeseníkách!

JONAS PARK Ostružná
Petr Jonáš, 602 724 077, 602 532 737  •  jonas@ostruzna.cz  •  www.facebook.com/jonasparkostruzna 

www.ostruzna.cz

Vila Jana

Velryba

Jonáška

Zámeček

Venkovní posezení

Restaurace

Jeřabina s restaurací
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RODINNÁ OZNÁMENÍ

PROSTORY V PŘÍZEMÍ
Nabízím k pronájmu
PROSTORY V PŘÍZEMÍ

100 m2 ve Slavkově u Brna
u parkoviště u náměstí

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

Tel. 737 867 922

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

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

Uzávěrka pro inzerci
pátek 21. července do 16 h.

Podmínky viz

www.bmtypo.cz

NOVĚ OTEVŘENO!
Hradební 1441 (bývalá prodejna 

zdravé výživy)

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

ORIGINÁLNÍ DÁRKY

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ

VOLNOČASOVÉ CENTRUM
PRO DĚTI KAŠTÁNKY

hledá pro nadcházející školní rok 2017/2018

rodilého mluvčího v AJ
Nabízíme samostatné vedení

kroužku Aj pro děti 1. stupně na školách
v okolí Slavkova u Brna.

Práce na DPČ nebo jako OSVČ,
1krát, 2krát týdně na 1 hodinu.

Nabízíme 400 Kč/hod.
Kontakt:

Klára Skrbková, 736 642 5 04
klara.skrbkova@centrum.cz

www.kastanky.cz

STùHUJEME A VYKLÍZÍME PO CELÉ âR
NÁKLADNÍ A DODÁVKOVÁ DOPRAVA

• stûhování firem, bytÛ, RD, klavírÛ, trezorÛ, strojních zafiízení
atd. • balicí servis, zapÛjãení pfiepravek zdarma • montáÏ, de-
montáÏ a moÏnost uskladnûní nábytku • víkendy a svátky bez
pfiíplatku • uklízecí práce vãetnû odvozu a likvidace odpadu

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

www.akr-stehovani.cz

Vzpomínka
Kdo žije v srdci žije, neumírá…

Dne 16. června 2017 jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí pana

VLADIMÍRA BARTLA

S láskou vzpomínají manželka Lenka,
dcery Vladimíra a Lenka s rodinami.

Vzpomínka

Odešel’s, ale v srdci nám zůstáváš dál…

Dne 27. června 2017 jsme vzpomněli 1. výročí, kdy nás opustil pan

VÁCLAV ZACHOVAL

S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka

Dne 28. června 2017 by oslavil své 71. narozeniny pan

JAROMÍR ONDRÁČEK

S velkou bolestí vzpomínají dcera Marcela a syn Jaromír s rodinami.
Vnučka Iveta s rodinou a maminka.

Vzpomínka
Dne 17. června 2017 uplynulo 9 let ode dne,

kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, paní

B O H U M I L A  C H U DÁČ KOVÁ

Dne 22. května 2017 by se dožila 50 let.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Jiří, dcera Karolina, syn David,

 dcera Kristýna s rodinou a maminka.

Vzpomínka

Dne 26. června 2017 by oslavil 90. narozeniny pan

F R A N T I Š E K  Š E DÝ

S láskou vzpomínají snachy, vnoučata a pravnoučata.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Vzpomínka
V našich srdcích žiješ stále…

Dne 15. června 2017 by oslavila 90. narozeniny naše nejdražší maminka,
babička, prababička, tchyně a sestra, paní

VLADISLAVA FLORIANOVÁ
cukrářka

Dne 21. června 2017 uplynulo 12 smutných let, co nás navždy opustila.
S láskou vzpomíná zarmoucená rodina.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka

Dne 21. června 2017 uplynulo 24 let, kdy nás navždy opustil pan

JAROSLAV LOUČANSKÝ

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcery s rodinami.

Čas plyne, bolest v srdci zůstává…

Dne 4. července 2017 uplyne 11 let, kdy nás opustila
naše maminka a babička, paní

MILUŠKA LOUČANSKÁ

S láskou a bolestí vzpomínají a za tichou vzpomínku
děkují dcery Alena, Renata, Nataša s rodinami, vnuci Martina,
Barbora, Kristýna, Dan, Jirka a pravnučky Leonka a Isabellka.
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Chovatelské okénko

RODINNÁ OZNÁMENÍ Opustili nás

Anna Burianová (1929) 31. 5.

Archiv Slavkovského zpravodaje najdete na

www.veslavkove.cz

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

Vzpomínka
Čas plyne, jen vzpomínky zůstávají…

Dne 4. července 2017 uplyne již 10 let od úmrtí našeho tatínka,
dědečka a pradědečka, pana

MIROSLAVA LÁNÍČKA
S láskou a úctou vzpomínají dcery Věra a Miroslava s rodinami.

Vzpomínka

Dne 29. června 2017 uplynulo 40 dlouhých a smutných let,
kdy nás opustil pan

JOSEF-SNÍLEK SVOBODA
Nebyl to jen okamžik?

Děkujeme všem za vzpomínku. Za celou rodinu maminka a sestra.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 11. července 2017 uplyne 10 smutných let,
kdy nás opustil můj manžel, tatínek a dědeček, pan

V L A D I M Í R  Š KO L U D

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

Vzpomínka
Dne 17. července uplyne 15 let, co nás navždy opustil pan

J I Ř Í  Š I L H Á N E K
který by se 12. června 2017 dožil 92 let.

Svůj život zasvětil rodině, kinematografii, vedení kina Jas (1945–1971), aktivně
se podílel na zahájení a výstavbě stadionu a později na činnosti TJ Sokol,

po listopadu 1989 pracoval také jako radní a zastupitel města Slavkov u Brna.

S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

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

Dne 23. července 2017 uplynou dva smutné roky od úmrtí pana

PETRA ZÁSTŘEŠKA

S láskou a bolestí v srdci stále vzpomíná
manželka Lenka a celá rodina.

Vzpomínka

Dne 27. června 2017 by oslavil 95. narozeniny náš milovaný tatínek,
dědeček a pradědeček, pan

ALOIS MINAŘÍK

S láskou a úctou stále vzpomínají dcery Věra a Anna
a syn Pavel s rodinami.

Vzpomínka

Dne 10. července 2017 tomu bude rok, co zahynul
při motocyklových závodech náš syn a vnuk

OLIN HANÁK

S láskou a bolestí v srdci vzpomíná rodina Hanákova.

INZERCE

MONTÁŽ sádrokartonů – 732 236 410.

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

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

SHÁNÍM byt v dobrém stavu – Slavkov
u Brna, Rousínov, Újezd u Brna, Šlapanice
a okolí. Tel. 728 901 841.

NABÍDNE mi někdo ke koupi domek k trva-
lému bydlení do 30 km od Brna. S opravami
počítám. Tel.: 721 387 897.

Dne 3. června se naše oganizace zúčastnila
veletrhu zájmových organizací. Krásné pro-
story KC Bonaparte přišlo zhlédnout velké
množství návštěvníků. U našeho stánku byla
k vidění ukázka okrasného ptactva, a to různé
barevné rázy andulek a amadiny Gouldové,
které přinesl náš člen pan F. Mlčůch. Dále jsme
mohli vidět 10 vajec od různých slepiček, které
obdivovaly děti. Ptaly se maminek, jak to, že
máme víc druhů vajíček, vždyť v obchodě jsou
všechny stejné? Poháry našich chovatelů celou
naši expozici jen podkreslily. Byl to krásný den
a chtěli bychom poděkovat městu Slavkov
u Brna za výbornou akci.

V neděli 11. června jsme pořádali šestý dět-
ský den. Nadprůměrně teplé počasí napoví-
dalo, že bude dětem lépe někde u vody.
Odrazilo se to i návštěvnosti. Děti mohly vy-
zkoušet různé soutěže, poznávání zvířat, samo-
zřejmě i jejich hlazení a krmení. I tentokrát
nechybělo malování na obličej, které bylo opět
úspěšné. Děti mohly vidět malá holoubátka,
papoušky, mláďata stejně stará, ale velikostně
různé – králíky zakrslý rhonský a rhonský. Ro-
diče mohli pozorovat zakrslého králíka, kte-
rého někde třeba koupí pro děti a on roste a je
z něj králík na pekáč. Odměnou pro děti bylo
připravené občerstvení a sladkosti. Těšíme se
na vás, děti, opět za rok.

organizace chovatelů

Vzpomínka

Kdo v srdci žije, neumírá…

Dne 19. července 2017 uplynulo 10 let, kdy nás opustil pan

KAREL SCHOVANEC

S láskou stále vzpomíná dcera a syn s rodinami.



SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ24 6/2017

Vzpomínka

Dne 3. června 2017 jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí
naší maminky, paní

ALOISIE HRABOVSKÉ

Dne 21. července 2017 vzpomeneme 100 let
od narození našeho tatínka, pana

FRANTIŠKA HRABOVSKÉHO

Vzpomínají jejich děti s rodinami.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

RODINNÁ OZNÁMENÍFotbalisté hodnotili
V první půli června zakončili svou fotbalo-

vou sezónu mládežnické celky SK Slavkov
u Brna. Všechna naše družstva od přípravky až
po dorost celou sezonu 2016/2017 bojovala
srdnatě o mistrovské body a rozhodně svými
výkony i umístěním v jednotlivých soutěžích
neudělala ostudu.

Mladší přípravka
Nově složené družstvo mladší přípravky pod

vedením trenéra Michala Baráka mělo v pod-
zimní části horší rozjezd, ale na jaře až na vy-
jímky sbíralo jedno vítězství za druhým.
Vzhledem k regulím FAČR nelze zveřejnit vý-
sledky a tabulky přípravek, nicméně naše
mladší přípravka během sezony 2016/2017 9x
vyhrála, z toho 6x na jaře. Během celé sezony
naši kluci nastříleli celkem 137 gólů.

Mladší žáci
Stejně jako přípravka i mladší žáci měli

slabší rozjezd na podzim. Především to bylo
díky tomu, že celý tým přecházel z přípravky
do kategorie ml. žáků a během podzimu si
musel zvykat na větší hřiště a hlavně starší sou-
peře. Během jarní části se ale našim mladším
žákům vedlo velmi dobře a pod taktovkou tre-
néra Jaroslava Opletala dokázali vybojovat
v okresním přeboru 3. místo se ziskem 31 bodů
a skóre 49:31.

Starší žáci
Naši starší žáci hráli krajskou soutěž 1. třídu

sk. A a účastnili jsme se jí jako sdružené družstvo
společně se staršími žáky z TJ Tatran Rousínov.
Vedení družstva se ujal trenér Karel Kachlíř.
V této velmi kvalitně obsazené soutěži, ve které
se naše družstvo Rousínov/Slavkov střetávalo
především s brněnskými celky, obsadili st. žáci
6. místo se ziskem 28 bodů a skóre 52:65.

Dorost
I družstvo dorostu jsme kvůli malému počtu

hráčů museli přihlásit do soutěže jako sdružené
družstvo, kdy jsme spojili svoje síly s doros-
tenci FK Křižanovice. Družstvo Křižano vi -
ce/Slavkov hrálo v sezoně 2016/2017 Okresní
přebor dorostu. Soutěž byla od začátku vyrov-
naná a až na suverénní M. Málkovice se se
všemi soupeři bojovalo o každý bod. Nakonec
naši dorostenci, pod vedením trenérského dua
Miroslav Přibyl – Michal Olša, obsadili
3. místo se ziskem 20. bodů a skóre 31:35.

SK Slavkov u Brna

Slavkovská malířka Daria Bernadeta No-
votná se na pozvání pořadatele zúčastnila dva-
náctého Mezinárodního výtvarného sympozia
ve Všeradicích, obci nedaleko Karlštejna. Akce
se konala 7.–17. 6. 2017 v areálu Zámeckého
dvora ve Všeradicích. Sympozia se zúčastnilo
12 malířů a malířek, z toho 4 ze zahraničí,
a bylo zakončeno vernisáží v galerii M.D. Ret-
tigové. Výstava těchto děl  potrvá do září 2017.

Další letošní akce malířky:
leden – společná výstava skupiny Pátečníci

v Brně

leden–duben – samostatná výstava v divadle
v Hradci Králové

únor – samostatná výstava v centru OSN ve
Vídni 

březen–květen – samostatná výstava Osamělí
plavci v galerii Platinium v Brně 

květen–září – samostatná výstava Les ultrama-
rínový a jiné pošetilé krajiny na zámku
Humprecht v Sobotce
Ateliér se nachází v areálu Destily ve Slavkově

u Brna a je možné jej po telefonické domluvě na
608 684 494 kdykoliv navštívit. mn

Malířka Daria Novotná stále tvoří

V příštím roce si celá naše republika připo-
mene sto let od svého vzniku a také 100 let od
konce 1. světové války. Předloni jsme si při-
pomněli 70 let od skončení 2. světové války.
Průběh obou válek je všeobecně znám. Ale jak
žil v těchto obdobích Slavkov u Brna?

A právě tato dvě těžká období, kterými naše
město muselo projít, si dal za úkol podrobně
zdokumentovat kolektiv autorů v knize s ná-
zvem Slavkov u Brna v době světových válek.
Slavkov byl oběma válkami velmi pozname-
nán. Po letech zapomínání je nutné si připome-
nout osudy více než tisícovky vojáků (obyvatel
Slavkova), kteří bojovali na všech frontách
1. světové války. Zvláštní pozornost si zaslouží
stovka slavkovských legionářů, kteří se velkou
mírou zasloužili o vznik naší republiky. Publi-
kace přinese autentické příběhy lidí-občanů
Slavkova, popíše nesnadný život během Velké
války a jejich strádání.

V druhé části se bude věnovat životu v ně-
meckém protektorátu, připomene jména zatče-
ných a popravených, tragický osud slavkovké
židovské komunity, odboj proti německým
okupantům a v neposlední řadě přinese i po-
drobný popis osvobozovacích bojů v dubnu
1945, který si vyžádal další oběti.

Obě tato období budou bohatě dokumento-
vána fotografiemi, z nichž část bude zveřej-
něna poprvé. Nebudou chybět ani přesné
seznamy obětí obou válek.

Práce na knize, psaní, shánění dokumentů,
vzpomínek svědků a fotografií trvaly více než
tři roky. Publikace přinese nejen nové po-
znatky z těchto období, ale především trvale
uchová vzpomínku na 234 občanů Slavkova
u Brna, kteří zaplatili válkám minulého století
daň nejvyšší. Kniha bude mít formát B5, pev-
nou vazbu a na pulty prodejen by měla přijít
v předvánoční době. red.

Slavkov se dočká nové knihy 

D. Novotná v galerii Platinium • Foto: archiv DN D. Novotná s otcem • Foto: archiv DN
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Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: ne-

děle v 8.30, večerní o prázdninách v 19.00, úterý
v 18.00 bohoslužba pro děti, čtvrtek v 7.00, pátek
v 18.00, sobota v 7.30 h. Svátost smíření každou
středu od 19.00 do 20.00. 

1.–8. 7. Dovolená rodin v Jeseníkách, fara Branná.
5.–9. 7. Katolická charismatická konference Brno.
10.–15. 7. Expedice mládeže do Slovinska.
13. 7. Mariánská fatimská pouť v Žarošicích, 18.30.
17.–22. 7. Expedice mládeže do Beskyd.
29. 7.–8. 8. Farní tábor v Rakoveckém údolí.

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

Ročník 2017 jsme v katolické farnosti za-
měřili na seznámení se s postavami svatých,
které jsou ztvárněny v interiéru kostela Vzkří-
šení Páně. Trasu si prošly nejen děti, ale i jejich
rodiče a dospělí. Kromě postav z reliéfů udá-
lostí Kristova života byli ztělesněni svatí, kteří
mají vztah ke Slavkovu. Patří mezi ně svatý
Urban, římský papež ze třetího století, kterého
si vybrali slavkovští jako svého ochránce a po-
stavili mu kapli. Z Říma získalo naše město
v barokní době ostatky svatého mučedníka Fe-
licia (Felixe). Jde o lebku a několik kostí ucho-
vávaných v pozlacené prosklené skříňce na
pravém oltáři. Tento neznámý mučedník ze
druhého století byl pohřben v římských kata-
kombách a jeho ostatky byly darovány Slav-
kovu. Třetí světice pocházející také z Itálie je
svatá Marie Goretti, která zemřela v roce 1902
jako dvanáctiletá na pobodání mladíkem, který
ji chtěl znásilnit. Svému vrahu před smrtí od-
pustila. Její ostatek byl darován do nového ol-
táře v roce 1986. Dalším významným světcem
byl svatý apoštol Jakub, jemuž byl zasvěcen
vedle zámku stojící starý kostel, zbořený
v roce 1757.

Mimo tuto aktivitu vystoupily děti z KMŠ
Karolínka s pohádkou O šípkové růžence, bylo
otevřeno farní muzeum, návštěvníci mohli na-

hlédnout do varhan a do sákristie, občerstvit se
ve farní kavárně a shlédnout fotografie ze sou-
časného života farnosti. Z hudební produkce
jsme pořádali koncert Collegium musicale
bonum a varhanní koncert mladého varhaníka
Patrika Buchty z Jiříkovic. Úvodní bohoslužbu
věnovanou rodinám s dětmi doprovodila hud-
bou a zpěvem schola rodičů.

Celkem se účastnilo kolem 650 návštěvníků,
z toho 550 ve farním kostele a 100 při koncertu
na Špitálce. Na trase Oživených soch se úča-
stnilo kolem 140 dětí. Velké poděkování patří
všem, kteří se zapojili do pořádání Noci kos-
telů - pořadatelům, dětem z Karolínky, sboru
CMB, schole rodin, kavárníkům, kostelníkům,
varhaníkům a varhanicím, zvláště pak školá-
kům a studentům při ztvárnění oživených soch. 

P. Milan Vavro

Při Noci kostelů ožily sochy a obrazy

Počáteční červnové dny nás lákaly každou
volnou chvíli ven, proto jsme rádi oslavili Den
dětí právě na školní zahradě. Stanoviště s úkoly
si připravili studenti Církevní střední zdravot-
nické školy v Brně převlečení za pohádkové
postavy. Skládání puzzle se Sněhurkou, soutě-
žení s Májou a jejími kamarády nebo cestování
ročními obdobími s Maruškou bylo v příjem-
ném a zábavném ladění. Také nesměl chybět
ani opravdový skákací hrad. 

Hned poté k nám zavítalo uskupení Boko-
mara, které nás svými písněmi provedlo říší
zvířat ze zoo. A přesně za některými z těchto
zvířat se naše školka vypravila na výlet do Zoo
Zlín, abychom je viděli na vlastní oči. Výběhy
plné velkých zvířat, průchozí voliéry a ohrady
nám braly dech, ale největším zážitkem byli
rejnoci, na které jsme si mohli sáhnout a do-
konce je krmit.

Červen je také měsíc loučení s nejstaršími
dětmi, které míří do základní školy. Těm je kaž-
doročně věnována Zahradní slavnost s pasová-
ním na školáky. Letošním námětem byl příběh
Boj o paví pero.

Léto je nám v patách
Na jejich místa ve třídě od září

nastoupí nové děti, které v ní už
v červnu mohly strávit čtyři čtvr-
teční odpoledne se svými rodiči,
postupně si zvykat na prostor mateřské školy,
ostatní děti i paní učitelky.

Závěrečná mše na poděkování za celý školní
rok bývá poslední tečkou za každodenním spo-
lečným setkáváním. Také děkujeme všem těm,
kteří nám nabízejí pomocnou ruku, podporu
a dobrou spolupráci.

Za KMŠ Karolínka Miroslava Bočková

Další úspěchy Isabely
Poté, co byla Isabela Hortová dekorována

nejlepší sportovkyní Slavkova u Brna v kate-
gorii do 10 let, dosáhla dalších významných
úspěchů. Na přeboru JmK v olympijském
sportu moderní gymnastice dosáhla Isa v indi-
viduální soutěži v kategorii desetiletých na
zlato, a stala se přebornicí Jihomoravského
kraje! V celé kategorii pre-juniors (10–12le-
tých) získala skvělé třetí místo. Medaile si od-
vezla také v jednotlivých disciplínách. Dosáhla
na dvě třetí místa, jedno druhé a v královské
disciplíně – „cvičení se stuhou“ získala další
zlatou medaili a titul krajské přebornice.

Uplynulý víkend Isabela úspěšně reprezen-
tovala na významných mezinárodních závo-
dech v polské Wroclawi. Závodů se zúčastnilo
12 států, mezi nimi Německo, Španělsko, Irská
republika, ale také v současné době světově
nejúspěšnější země Ukrajina a Rusko. Na
těchto již třídenních závodech se Isabele dařilo
a dosáhla nečekaně skvělých výsledků – od-
váží si v individuálním závodě pohár za třetí
místo! Přiváží si také své dosud nejvyšší bo-
dové ohodnocení a dokázala, že již nyní může
úspěšně konkurovat i gymnastkám z těch gym-
nasticky nejvýznamnějších zemí.

Výsledky Isabely jsou obdivuhodné i proto,
že se gymnastice věnuje teprve tři roky a ve-
směs soutěží proti gymnastkám, které cvičí od
svých 5 let. Dohání to ale neuvěřitelnou trénin-
kovou pílí, kdy se snaží na každodenním čtyř-
hodinovém tréninku využít každou chvilku.
Přejeme Isabele, ať ji její píle vydrží, a její
úspěchy pokračují.

Vedení SK TART MS Brno

Isabela Hortová • Foto: archiv IH

Noc kostelů • Foto: archiv 2x ř.-k. farnosti

Zahradní slavnost • Foto: archiv školy
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Motoklub Austerlitz informuje

Ivančena – střediskový zájezd Junáka 
V sobotu 10. června vyrazilo 35 skautů, ro-

dičů a občanů Slavkovska směr Beskydy.
Autobus nás zavezl do obce Malenovice, odtud
jsme již vyrazili po svých.

První postupný bod byla Ivančena, kamenná
mohyla v pod vrcholem Lysé hory. Připomíná
památku pěti skautů, kteří byli popraveni za
účast v protinacistickém odboji. V minulém
roce byla dokončena náročná rekonstrukce
celé mohyly. 

Na Ivančeně nám bohužel začalo pršet a déšť
vydržel intenzivně padat po celou dobu našeho
výstupu na Lysou horu. Kdo neměl pláštěnku,
byl promočený komplet. Déšť ani mlha, která
nás přivítala na vrcholu, nám pokazit náladu
nedokázali. V restauraci jsme se zahřáli
a každý si dal něco dobrého. Nutno podotk-
nout, že tam vaří opravdu skvěle.

Cesta zpátky se obešla již bez deště a při pří-
chodu do údolí nás vítalo i slunce. V Besky-

dech jsme tak mohli obdivovat krásy zdejší pří-
rody, ať to byli vodopády, mloci nebo opravdu
bohatá květena. 

Po sedmé hodině večer jsme zpět ve Slav-
kově z autobusu vysedali unavení, ale spoko-
jení a spěchající domů. Pojedete s námi příště
i vy? Olda Bayer

Junáci ze Slavkova navštívili Harcery
ze Slawkówa

Ve dnech 16.–18. června pořádalo město
Slavkov u Brna zájezd do družebního Slaw-
kówa v Polsku. Mezi účastníky jsme letos byli
i my skauti. Chtěli jsme se tam totiž setkat
s místními Harcery – členy skautského hnutí.
Během letošního léta se vystřídáme na stejném
tábořišti na Vysočině, kde budou polští skauti
a skautky tábořit ve slavkovských podsado-
vých stanech, týpí a hangárech.

K setkání „delegace“ dvou slavkovských
skautů a Harcerů došlo ve Slawkówě v sobotu

17. června a proběhlo ve velmi přátelském
duchu v tamní klubovně. Společně jsme si za-
zpívali české i polské táborové písničky, popo-
vídali si o skautských tradicích v obou zemích
a samozřejmě se pobavili o připravovaném let-
ním táboře.

Vrcholem setkání pak bylo předání krásné
dřevořezby z dílny bývalého vedoucího 1. oddílu
Junáka Slavkov br. Rosti Tesáčka, na níž byly
vyobrazeny znaky obou skautských organizací
i partnerských měst. Dar byl přivítán nefalšova-
ným nadšením a my jsme rádi, že Harcerům
udělal velkou radost a podpoří naši spolupráci.

Milan Šemora, Martin Bár, Filip Rujbr

Vážení motocykloví příznivci, děkujeme za
diváckou podporu rychlostních závodů moto-
cyklů. Poslední květnovou neděli svádělo na-
pínavé souboje na trati v serpentinách přes
čtyřicet závodníků. Počasí sportovcům přálo,
jízdy se střídaly jedna za druhou v rychlém
sledu. Kategorie strojů i účast jezdců byla
pestrá. Věkový rozdíl mezi závodníky se dal ro-
zeznat až za cílovou páskou, po sundání přilby.
Věříte, že v jedné rozjížďce byl rovných 60 let! 

V sobotu 3.června jsme představili naši klu-
bovou činnost na prezentaci zájmových orga-
nizací mikroregionu Slavkova. Každý, kdo
navštívil náš stánek, byl vybaven potřebnými
informacemi a navíc si mohl odnést i malý
dárek. V tentýž termín cestovatelé motoklubu
objevovali stopy Velké Moravy i osobnosti za-
kladatelů Československa. V neděli 18. května
se vrátili z třídenní výpravy do Krušných hor.
Kromě báječného svezení po horských silni-
cích poznávali tradiční výrobu hudebních ná-
strojů, historické úzkokolejné železnice
v německém Sasku, těžbu uhlí v dole Bílina
i jeho využití v nedaleké elektrárně. 

S příchodem letního počasí členové klubu ho-
rečně připravují motocykly i cestovní výbavu
k vyjížďkám za jezdeckými zážitky a poznáním.
Na desetidenní výpravu do Říma je odjezd na -
plánován v sobotu 1. 7. 2017. Itinerář, kromě
prohlídky věčného města, obsahuje průjezdy
horských průsmyků Dolomit či Apenin, poznání
toskánské kuchyně, návštěvu muzeí Italských

motocyklových ikonických značek, prohlídku
uměleckých děl ve Florencii a návštěvu benát-
ských renesančních staveb. Na konci července
ještě stihneme třídenní výlet do ocelového srdce
Štýrska. Krom přírodních krás Alpských hor nás
bude zajímat tajemství výroby pověstné štýrské
oceli. Podrobnosti najdete na mkausterlitz.cz,
fechtl.cz, nebo slavkov.cz. Tož do sedel, přátelé!
Těším se na společné setkání při některé klu-
bové akci. Za Motoklub Austerlitz Vlastik Jelínek 

Cenu Josefa Vavrouška za významný ekolo-
gický počin za rok 2016 převzal ve čtvrtek
8. června v Hrzánském paláci v Praze Libor
Musil, předseda představenstva slavkovské
společnosti LIKO-S.

„Libor Musil je vizionář, který v podnikání
prosazuje ekologické technologie. Areál firmy
je unikátní ukázkou využití šetrných technolo-
gií, zelených fasád, kořenové čistírny a uzavře-
ného koloběhu vody. Liborovo vizionářství
spočívá v jeho schopnosti spolupracovat s nej-
lepšími odborníky, dělit se o svoje zkušenosti
a velmi dobře komunikovat smysl a přínosy
ekologických řešení,“ vysvětluje předání ceny
ředitel Nadace partnerství Miroslav Kundrata.

Libor Musil vyzkoušel ve své firmě budovu
vývojového centra LIKO-Noe, která pracuje
hlavně s energiemi z přírodních zdrojů, má
největší kořenovou čistírnu vod u nás a tedy
maximálně využívá dešťovou i odpadní vodu.
Nemá nepříznivý vliv na mikroklima ve svém
okolí. Podobně má fungovat nová slavkovská
výrobní hala, která bude první svého druhu ve
střední Evropě. js

Prestižní cenu získal vizionář ze Slavkova

Rybářský kroužek
Moravský rybářský svaz, pobočný spolek

Slavkov u Brna zaštiťuje rybářské kroužky
v Brankovicích, Hruškách, Bučovicích a pod
DDM i ve Slavkově. Ve školním roce
2016/2017 docházelo do všech kroužků celkem
32 dětí. Učily se vázat háčky, jak se chovat při
lovu u vody a především poznávat jednotlivé
druhy sladkovodních ryb. Poděkování za obě-
tavou a především trpělivou práci s mládeží
patří všem vedoucím jednotlivých kroužků,
velké díky náleží čtrnáctiletému Adamovi Jan-
kovi ze Slavkova, který nezištně vypomáhá již
několik let mladší generaci s výukou. Celý roč-
ník je pak zakončen závěrečnou vědomostní
zkouškou s následným vydáním povolenky
k lovu a pasováním nováčků do řad Petrova
cechu rybářského. Všem novým rybaříkům přeji
hodně zdaru a krásné zážitky u vody. Náš spolek
se rovněž v sobotu 3. června prezentoval v rámci
miniveletrhu zájmových organizací při příleži-
tosti konání Dnů Slavkova v SC Bonaparte.

Za MRS, z.s. PS Slavkov u Brna Petr Zvonek

S polskými junáky • Foto: archiv Junáka

Motoklub • Foto: archiv MK

Libor Musil s oceněním • Foto: archiv Liko-su Pasování rybaříků • Foto: archiv rybářů
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DIA okénkoZahrádkářské okénko
smáčedlo, protože listy jsou silně voskové.
Preventivním opatřením k zmírnění výskytu
plísní jsou vzdušné a nezaplevelené porosty.
Zásadně nerosíme postřikem na list, ale přímo
ke kořenům. V loňském roce se nově osvědčila
u všech plodin preventivní aplikace přípravku
ALGINURE. Tento výtažek z mořských řas
podporuje přirozenou odolnost rostlin proti pů-
vodcům chorob, má tedy jiný mechanizmus
účinku než běžné fungicidy. Je šetrný k život-
nímu prostředí a není u něho stanovena
ochranná lhůta.

Již se také objevili živočišní škůdci. Jelikož
již není v prodeji velmi účinný a široce půso-
bící přípravek CALYPSO 480 SC je možno jej
nahradit např. KARATE ZEON 5 CS s OL 14
dní na mandelinku bramborovou a také na

mšice. Další přípravky MO-
SPILAN 20 SP s OL 7 dní,
DECIS AL – hlavně na mšice
a nově SPINTOR s OL 7 dní. 

Nedostatek dešťových srá-
žek je vhodné zadržováním
vody v přírodě, kterou použi-
jeme k vydatnému zavlažování
ke kořenům rostlin. Zavlažo-
vat je nejvhodnější až v pozd-
ních večerních hodinách, aby
rostliny vláhu využily co nej-

delší dobu.
Pro více informací navštivte naše webové

stránky www.zahradkari.cz/zo/slavkovubrna.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje

Vladimír Luža

Vlevo – zájezd do Lednice, vpravo na Dnech Slavkova

Rady do zahrady – červenec
Pranostika: Prší-li na den Panny Marie nav-

šťívení (2. 7.), po čtyřicet dní bez deště není.
Toto je období ve kterém se zpravidla roz-

hoduje, zda budou žně suché či mokré. Z hle-
diska srážkového deficitu bychom byli raději,
kdyby těch čtyřicet dní bylo dešťových. Od po-
čátku roku do konce května spadlo jen 135 mm
srážek a do poloviny června jen 8 mm tj. 8 litrů
na 1 m2. V tomto období vegetace brambor po-
třebuje nejvíce vody.

Vlhké počasí s vysokými teplotami to jsou
vhodné podmínky pro šíření houbových cho-
rob ze skupiny tzv. pravých plísní. V loňském
extrémně horkém a suchém létě se tyto cho-
roby prakticky nevyskytovali.

Nejčastěji se vyskytuje plíseň bramborová.
Od začátku měsíce ošetřujeme
v intervalu 10 dní a střídáme
přípravky DITHANE DG NE-
OTEC, ACROBAT MZ WG,
ORTIVA nebo RIDOMIL
GOLD. V případě silného vý-
skytu plísně je vhodné nať od-
stranit , aby se choroba
nerozšířila na hlízy. Stejný pů-
vodce způsobuje na rajčatech
poškození listů i plodů. Jedná
se o plíseň rajčete. V období,
kdy se ještě nesklízí plody lze použít stejné pří-
pravky jako u plísně bramborové. Tyto pří-
pravky použijeme také u plísně lilku, plísně
dýňovitých (dříve plíseň okurek) a plísni
česnekovitých na cibuli. U cibule použijeme

Naši letní aktivitu jsme začali účastí na mini
veletrhu zájmových organizací v rámci Dnů
Slavkova. Dne 6. června se účastnilo 44 našich
členů zájezdu do Lednicko-valtického areálu.
Prohlédli jsme si zámek Lednice, honosné
letní sídlo  Liechtensteinů, ale do valtického
zámku jsme se kvůli filmařům nedostali. Tak
jsme navštívili přilehlou bylinkovou zahradu.
V současné době je tato oblast velmi dobře
udržovaná a zcela odpovídá názvu „Perla jižní
Moravy“. Zájezd jsme ukončili v historickém
sklepě pod valtickým zámkem, kde se nachází
Národní vinařské centrum s nejlepšími vzorky
oceněných vín z ČR, které jsme také ochut-
nali. 

O prázdninách organizujeme cvičení s pla-
váním na letním koupališti ve všední dny vždy
od 10 hodin. Poukaz na 10 vstupů pro naše
členy je za 200 Kč, pro ostatní za 300 Kč a do-
stanete ho na koupališti, nebo v naší kanceláři
na poliklinice. Tam si také můžete zapůjčit
sady na pétanque, který se dá hrát celé léto.
Oblíbený relaxační zájezd do Thermalparku
v Dunajské Stredě na 27. června je už plně ob-
sazen, ale je ještě několik volných míst na 26.
9. 2017. 

Mnozí se již chystáte na dovolenou, kam se
mohou vydat i diabetici, ale musí si připravit
všechny léky, náhradní inzulinové pero, glu-
kometr a testovací proužky, lancety, jehly
a hroznový cukr, průkaz diabetika a kartičku
pojišťovny. Inzulíny uchovávat v termotašce,
pokud použijete letadlo, musíte mít lékařské
potvrzení o užívání inzulinu, který si berete do
osobního zavazadla. Při jízdě autem dodržujte
bezpečnostní přestávky, najezte a napijte se
a pokračujte, až když máte optimální hodnoty
glykémie. Při zvýšené teplotě ovzduší se také
zvyšuje hladina glukózy v krvi, proto bychom
měli častěji pít, nejlépe vodu a nealkoholické
nápoje. U stravování dávejte přednost jídlům
se zeleninovou přílohou a ovoci ve vlastním
obalu (citron, banán, kivi, pomeranč) a ku-
pujte si balenou vodu, abyste předešli zažíva-
cím obtížím. 

Léto je časem dozrávání sladkého ovoce
jako jsou jahody, maliny, borůvky, třešně,
které může diabetik jíst mezi hlavními jídly,
ale jenom množství, které se vejde do 200 g
kelímku. Bez cukru lépe vynikne ovocná chuť
a v kombinaci s tvarohem nebo jogurtem více
zasytí. Rozmixováním ovoce s tvarohem si
můžete připravit „tvaroháček“. Směs naplníte
do kelímků, doprostřed zapíchnete dřevěnou
špejli a necháte zmrazit. Moderní smothie si
připravíte rozmixováním jahod, nebo malin,
přidáním šťávy z citronu a osladíte lístky sté-
vie, nebo lipie, pohár doplníte studenou
vodou, nebo  ledovými kostkami, ozdobíte ze-
lenými bylinkami. Zaperlete s domácí okur-
kovou limonádou, na kterou potřebujete 1,5 l
perlivé vody, 1,5 cm velký kus zázvoru, salá-
tovou okurku, citron, nebo limetku, mátu,
nebo meduňku. Okurku oloupeme a postrou-
háme spolu se zázvorem, necháme ve vodě asi
15 minut vylouhovat v ledničce. Směs přece-
díme do džbánku, přidáme citronovou šťávu
a ledové kostky, ochutíme plátky limetky
a snítky máty, nebo meduňky. Příjemné letní
dny přeje Marie Miškolczyová

O víkendu 26.–28. května se konal již
18. ročník Svatourbanských hodů. Tento rok
na rozdíl od let předchozích nebyly hody spo-
jené se Dny Slavkova a konaly se o týden
dříve. Tak se zájemci nejen o folklor nemuseli
složitě rozhodovat, kterému zajímavému před-
stavení dát přednost. Také počasí letos krásně
vyšlo a celý víkend bylo teplo a slunečno.

Program začal již v pátek odpoledne stavě-
ním máje. Večer pak byla možnost zhlédnout
v prostorách zámeckých kasemat folklorní film
Kača natočený spolkem Obrázky ze Strážnice.
Zábava se poté postupně rozproudila při před-
hodové besedě u cimbálu.

Hlavní program probíhal jako vždy v so-
botu. Nejprve starosta města předal stárkům
před radnicí hodové právo, následoval krojo-
vaný průvod městem zakončený na nádvoří
zámku. Zde se konalo folklorní odpoledne, na
kterém vystupoval například folklorní soubor

Malé Zálesí, který nám přiblížil lidovou kul-
turu z okolí Luhačovic, Slovácký krúžek
z Brna zabývající se oblastí Slovácka nebo
slavkovští stárci, kteří si pro tuto příležitost při-
pravili Odvedenecké pásmo – soubor písní ze
Slavkovska, které se vážou k tématu odve-
denců. Dalšími vystupujícími byly dívky z ta-
nečního oboru ZUŠ Františka France a děti
z vážanské školky. Od večera až do ranních
hodin probíhala tradiční hodová zábava dopro-
vázená DH Sobuláci.

V neděli stárci hody zakončili průvodem se
sochou sv. Urbana od radnice, poté následo-
vala slavnostní mše svatá v chrámu Vzkříšení
Páně, po které již bylo hodové právo navráceno
starostovi města.

Věříme, že se i tento ročník, nejen díky skvě-
lému počasí, vydařil, a nezbývá nám, než se
těšit na příští rok, který snad zase přinese nějaké
vylepšení. Za stárky a chasu Hana Mlčochová

Svatourbanské hody

Plíseň bramborová • Foto: archiv
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Projekt Vyslanci do škol
Dne 10. 3. 2017 se žáci 3. a 4. ročníků oboru

hotelnictví zúčastnili projektu „Den Evropské
unie“ v rámci projektu VYSLANCI DO ŠKOL.
Témata přednášek a workshopů byla následu-
jící: práce a brigáda v zahraničí, uprchlická
krize, praktické dopady členství v EU (stu-
dium, Erasmus+, Evropská dobrovolná služba)
a vzdělávací program na podporu demokracie.
Celý program byl zakončen přednáškou a ná-
slednou diskusí s bývalým poslancem EU
panem Liborem Roučkem. Tento den žákům
přinesl mnoho nových informací, které mno-
hou využít i v budoucnu. L. Stránská, ISŠ

Jarní srdíčkové dny
Ve dnech 20.–24. března 2017 se jako kaž-

doročně uskutečnily Jarní srdíčkové dny, sbír-
ková charitativní akce. Tentokrát jste mohli
přispět zakoupením propisovací tužky nebo sr-
díčka na rehabilitaci pro Ondráška, bez kterých
se neobejde, ale i dalším vážně nemocným
dětem v celé naší republice. Musím říct, že tyto
dny byly mimořádně úspěšné a doufám, že
touto cestou  Ondráškovi pomůžeme na cestě
k lepšímu a plnohodnotnějšímu životu.

M. Šlancarová, žákyně ISŠ

Německé představení nově
Jako každý rok, tak i letos se žáci 1. ročníku

oboru hotelnictví vydali do Brna, do Buranteu-
tru na ilustrované představení 3x O lásce v ně-
meckém jazyce. Příběhy na motivy pohádek
Hanse Christiana Andersena divadelně ztvárnila
skupina Domino Theater a vyprávění podal ně-
mecký profesionální herec z Berlína Max
Mauer. Velmi poutavé příběhy žáci sledovali se
zaujetím, byly jim blízké a zároveň měli mož-
nost slyšet klasickou němčinu a rozšířit si slovní
zásobu. Představení bylo příjemným zpestřením
výuky a motivační pro další studium němec-
kého jazyka. Nadšení bylo završeno krátkým
osobním setkáním žáků s německým hercem
a společnou fotografií. D. Mihálová, ISŠ 

Poslední březnový den jsme se zúčastnili
s ostatními žáky naší školy kurzu zdobení per-
níčků různými technikami pod vedením učitelky
odborného výcviku učebního oboru kuchař-číš-
ník paní Ludmily Sigmundové. Perníčky byly
napečeny ve tvarech velikonočních symbolů.

Namíchali jsme si základní polevy, řídkou
a konturovací, ale také polevy v různých jarních

Kurz zdobení perníčků
barvách, které dodaly nazdobeným perníčkům
pěkný vzhled. Dále jsme použili i konturovací
fixy na vybarvení velikonočního zajíčka. Kurz
nám rychle uběhl a domů jsme si odnesli krásně
nazdobené perníčky.

Děkujeme paní mistrové Sigmundové za za-
jímavý kurz a budeme se těšit na vánoční pokra-
čování. A. Bočková a K. Jarošová, žákyně ISŠ

Dne 29. 3. 2017 se zástupci vedení školy
zúčastnili akreditovaného vzdělávacího semi-
náře na téma Kvalita v automobilovém prů-
myslu v průmyslové zóně areálu Hyundai
Motor Manufacturing Czech. Témata se dotý-
kala historie kvality v HMMC i procesu zlep-
šování a reálných výsledků zvyšování kvality
HMMC. Všichni přítomní využili i komento-

Kvalita v automobilovém průmyslu
vané prohlídky výrobní části HMMC – li-
sovny, svařovny a finální montáže. Technický
vzdělávací seminář byl pořádán ve smyslu
usnesení 131. zasedání představenstva Sdru-
žení automobilového průmyslu k podpoře udr-
žitelnosti projektu IQ Industry, do něhož je
naše škola zapojena.

Kulhánková Vlad.

Podezřelá krajina s anděly
Na našich cestách za divadelním uměním

jsme se třídami 2. BHT a 2. APO zavítali do
divadla Reduta na úžasné představení Pode-
zřelá krajina s anděly, která je součástí širšího
cyklu „Spílání Brnu“. Hra založená na osudech
významného brněnského básníka Zdeňka Ro-
trekla postupně provedla žáky tragickými udá-
lostmi 20. století a nevyhnula se ani ožehavým
tématům jako kolaborace či odsun Němců.
Přestože se jednalo o náročný divadelní kus
plný emocí, většina žáků byla s výběrem před-
stavení spokojena soudě podle jejich pozitiv-
ních reakcí. V. Hirt, ISŠ

V pátek 31. 3. 2017 se žáci třídy 3.A AUTR
zúčastnili odborné exkurze na Úřadu práce ve
Vyškově. V první části se žáci seznámili s fun-
gováním tohoto úřadu, se službami, které úřad
poskytuje a s jeho významem na poli zaměstna-
nosti. Velice cenné informace získali žáci ve
druhé části exkurze, která byla věnována právům,
povinnostem a možnostem žáků v souvislosti

Exkurze na Úřadu práce
s ukončením vzdělání na střední škole. Na závěr
měli žáci možnost zahrát si na personalisty, když
na základě životopisu a videonahrávek vybírali
uchazeče na pracovní pozici ve fiktivní firmě.
Celá exkurze probíhala v příjemné atmosféře.
Velkou zásluhu na tom měl zejména zaměstna-
nec Úřadu práce ve Vyškově Ing. Radomil No-
votný, který celou exkurzi vedl. V. Zoul, ISŠ

lách. Možností je třeba zkrácená forma studia
v učebních oborech na naší či jiné škole. Pod-
mínkou k přijetí na toto zkrácené studium je
výuční list nebo maturita. A tak se mohou
mladí i starší zájemci vyučit během jednoho
roku v oboru kuchař-číšník, automechanik
a truhlář. Získané poznatky z Úřadu práce
uplatní žáci nejen v osobním životě, ale i při
závěrečných zkouškách v otázkách na téma
Svět práce. Exkurze byla velmi přínosná i pří-
jemná, žáci odcházeli domů spokojeni a plni
dojmů. V. Otáhalová, ISŠ

Žáci navštívili Úřad práce ve Vyškově
Co se chtěli dozvědět? Co je zajímalo?

Především možnosti pracovních příležitostí po
vyučení a v případě nezaměstnanosti – jaké
jsou další postupy při získávání práce a fi-
nanční podpory uchazečů o práci. Pracovník
Úřadu práce Ing. Novotný se nejprve seznámil
s žáky, kteří mu sdělili své plány do budouc-
nosti, co by chtěli dělat po vyučení. Vysvětlil
nám nejen situaci na okrese Vyškov v oblasti
zaměstnanosti, ale i možnosti, které mají ne-
zaměstnaní při získávání práce. Zajímavá je
i nabídka dalšího vzdělávání na různých ško-

Dne 30. 3. 2017 se uskutečnila barmanská
soutěž Amundsen Cup v Prostějově. Úkolem
bylo namíchat fancy drink, který musel obsa-
hovat vodku Amundsen a likér Monin různých
chutí. Můj drink měl výraznou bazalkovou
chuť s vůní limetky. Tento rok se soutěže
zúčastnilo 44 soutěžících a já jsem se umístila
ve střední linii. Soutěž mi přinesla nové zku-
šenosti a jsem ráda, že jsem mohla ochutnat
i jiné drinky. Chtěla bych poděkovat paní uči-

telce Kocmanové, která mě na tuto soutěž při-
pravila. H. Veverková, ISŠ

Bazalkové mámení
2 cl Amundsen vodka 

2 cl Monin likér Apricot Brandy 
0,5 cl Monin Pomme verte Green Apple 
0,5 cl Monin Citron vert Lime 
4 cl Cappy jablko
6 lístků bazalky
Ozdoba: zástřik limetovovou kůrou – vhození

do drinku.

Amundsen Cup Prostějov

Tento projekt Všeobecné zdravotní pojiš-
ťovny se zaměřuje na prevenci úrazů a nehod u
dětí a mladistvých. Přibližuje problematiku
úrazů, upozorňuje na rizikovost určitých život-
ních situací a snaží se mladé lidi naučit, jak lze
vhodnými preventivními opatřeními tato rizika
omezit na minimum. V rámci tohoto projektu

navštívili naši školu dva sympatičtí mladí muži,
které spojovala stejná životní zkušenost – úraz,
který jim obrátil život vzhůru nohama. Oba ote-
vřeně hovořili o svých úrazech a o životě s ná-
sledným postižením. Právě osobní zkušenost je
pro žáky nejvíce přínosnou formou poznání.
Přímé setkání s postiženým člověkem, který ví,

VZPoura úrazům
jaké je to žít s trvalými následky po úrazu, do-
káže každého z přítomných motivovat k zod-
povědné péči o vlastní zdraví a zdraví lidí ve
svém okolí. Člověk si najednou uvědomí, jak
tenká je hranice mezi banálním úrazem a vá-
žným úrazem s mnohdy tragickými následky.

Hortová, ISŠ
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Dvacátého třetího dubna uplynulo 150 let od
prvního záznamu o konání představení ochot-
nického divadla ve Slavkově. Možná i vy jste
se účastnili, u příležitosti tohoto výročí výstavy
a slavnostního uvedení Shakespearova Snu
noci svatojánské současným Divadelním spol-
kem. A protože jsem stála u zrodu tohoto Di-
vadelního spolku a do loňského roku ho
doprovázela na jeho divadelní dráze, chtěla
bych se nyní ohlédnout zpět za šestnácti lety
tohoto souboru.

Úplně na počátku byl nápad hrát s dětmi
loutkové divadlo. Přišel s ním současný děkan
a farář slavkovské římskokatolické farnosti
P. Mgr. Milan Vavro. V r. 1999 totiž přivezl
z návštěvy české komunity v Německu několik
loutek a oslovil mě, abych dala dohromady
děti a nacvičovala s nimi loutkové pohádky,
které by se hrály pro děti po skončení nedělní
mše v tehdy nově zrekonstruovaném farním
sále. Upřímně řečeno, moc se mi do toho ne-
chtělo, ale nakonec jsem oslovila rodiče osmi
dětí a s jejich svolením se děti staly prvními
herci nového divadelního souboru. Děti byly
ve věku 7–9 let. Byli to Pavel Šujan, Adam Ši-
moník, Vojta Lstibůrek, Jan Hlaváček, Eva
Červinková, Klára Urbánková, Magdalena
Melicharová a Markéta Pavlíková. První
schůzka divadla se konala ve čtvrtek 25. ledna
2001. Spolu se mnou se herců ujala učitelka-
logopedka Zdislava Moudrá st., která je učila
správné výslovnosti. Děti se naučily manipu-
laci s loutkami, nechala jsem jim vyrobit
malou scénu pro loutkové divadlo a ve dvou
skupinách po 4 dětech jsme secvičili dvě lout-
kové pohádky, které byly mým prvním nesmě-
lým scénáristickým počinem a k nimž pak
během let přibylo několik desítek již smělej-
ších scénářů. Děti daly nově vzniklému diva-
delnímu souboru také jméno, a protože vznikl
na půdě farnosti, název zněl Farní divadlo Sim-
sala Bim. Po roce jsme z podnětu dětí odložili
loutky a rozhodli se věnovat hraní na živo.

Touto změnou však vyvstala otázka jeviště.
V té době město prodávalo polovinu kultur-
ního domu Bonaparte a nový uživatel měl s ob-
jektem jiné plány, než aby se tam hrálo
ochotnické divadlo. Naštěstí jsme se svolením
farnosti mohli nadále používat farní sál, a ten
se na dlouhá léta stal naší domovskou scénou.
Hraní s živými herci si vyžádalo řešení dalších
problémů – kdo bude vyrábět kulisy, herci
budou také potřebovat kostýmy, kdo je ušije.
Kolegyně Zdislava musela z rodinných důvodů
soubor opustit a já sháněla za ni náhradu. Mojí
asistentkou a pravou rukou se stala Maruška
Hlaváčková, čerstvá studentka gymnázia, která
v primitivních podmínkách dokázala vytvářet
kouzelné scény pro pohádky, jež se staly hlav-
ním žánrem během prvních pěti let. Já jsem se
ujala režie, scénáristiky a šití kostýmů. Brzy
do souboru přišla jako inspicientka Olinka
Brulíková a technického zázemí se ujal Mirek
Slováček ml. Odbornou technickou radou
a pomocí nešetřil Miloš Šaněk. Herecká zá-
kladna se rozšířila o sourozence Jarušku
a Vojtu Andrlovy, Lidušku Šujanovou a Lucku
Lstibůrkovou. Naši herci prošli základním dra-
matickým kurzem, což se brzy začalo pozi-
tivně projevovat v jejich způsobu hraní.
Dlužno dodat, že děti spolu jen nehrály, pořá-
dali jsme pro ně také různé společné akce (ví-

kendovky), plné her, výletů a zábavy a tak se
utužovalo i kamarádské pouto mezi členy di-
vadla.

Páté výročí souboru jsme oslavili velkole-
pou interaktivní divadelní výstavou v prosto-
rách fary, na kterou přijela i Česká televize,
aby z ní natočila reportáž o tom, jak se ve Slav-
kově na faře hraje divadlo. Po pěti letech se na-
šich herců začala ujímat puberta, a tudíž je
pohádky už tolik netáhly, a proto jsme sáhli
k repertoáru pro mládež. V r. 2007 jsme náš
soubor rozšířili o druhou skupinu, složenou
z dětského „dorostu“ tzv. Simsaláčata, která se
věnovala pohádkám, zatímco jejich starší ko-
legové se pustili do her pro dospělé. V té době
nám vysokoškolské studium odvedlo Marušku
Hlaváčkovou a její místo zaujal můj bývalý
profesní kolega Marek Kuchta, který se se
začal věnovat scénografii a od r. 2009 posílil
i režii, protože jsem jako jediný režisér obě he-
recké skupiny již nestíhala režírovat. V té době
měl původně osmičlenný soubor již 26 herců.
Od r. 2009 jsme se začali pravidelně účastnit
ochotnického festivalu v Bučovicích, kde si
soubor velmi brzy získal nejen dobré renomé,
ale současně rozšířil své divadelní publikum.
Na představení do Slavkova začali dojíždět
„přespolní“ diváci. Sál na faře při představe-
ních praskal ve švech, tudíž bylo nutné zněko-
likanásobit počet představení. Také technická
úroveň dostávala jinou úroveň. S Mirkem se
brzy na technické přípravě podílel Honza Ma-
tyáš a Štěpán Melichar a do souboru přišla
Jana Zrebná, která se ujala Simsaláčat.

Na podzim r.2011 jsme se rozhodli k 10.vý-
ročí vzniku souboru uspořádat Shakespearov-
ské divadelní dny. S tímto záměrem jsme
oslovili starostu Ing. Ivana Charváta, a ten nám
nabídl možnost uspořádat tuto akci v SC Bo-
naparte. Divadelníci se vrhli do příprav, kterým
předcházel velký úklid jeviště a lávek tonou-
cích pod nánosy letitého prachu. 

Ve dnech 1. a 2. října 2011se naše divadlo
poprvé představilo široké slavkovské veřej-
nosti na prknech divadelního sálu v SC Bona-
parte, a to se dvěma Shakespearovými hrami –
Kupcem benátským a Zkrocením zlé ženy. Při-
jetí slavkovským publikem bylo ohromující.
Sál se zaplnil do posledního místa. Od mnoha
lidí se souboru dostalo velkého uznání, mnoho
z nich ani nevědělo, že soubor již 10 let hraje
na faře. Jedním z nich byl i Stanislav Olbricht,
člen baletu Janáčkova divadla a bývalý herec
a režisér ochotnického uskupení, které ve Slav-
kově působilo v 70. letech minulého století.
Ten projevil touhu vrátit se k ochotnickému di-
vadlu, což se mu brzy splnilo. Mezitím byli zá-
stupci souboru radnicí přizváni k jednání do
kulturní komise, kde se projednával zpětný
odkup SC Bonaparte městem a svým příspěv-
kem se také podíleli při vypracovávání studie
na využití SC Bonaparte a pozvednutí celkové
kulturní aktivity ve Slavkově.

Od podzimu 2011 do podzimu 2012 prošel
soubor velkou proměnou. Do souboru sice při-
šlo několik dospělých herců (Milan Hrazdílek,
Elena Knotková, Jana Šustková), ale většina
z původních mládežnických herců se po matu-
ritě vydala se za dalším studiem a ze souboru
odešla. Členská základna tak dostala velkou
trhlinu. Proto následoval nábor nových herců.
V krátké době se jich přihlásilo deset (Věra

Ohlédnutí za historií současného Divadelního spolku
Stojarová, Monika Ušalová, Marie Gottwal-
dová, Eva Špatná, Jana Šilerová, Radim Kach-
líř, Petr Šujan, Mirek Slováček st., Jarek
Rozsypal, Eva Tesařová). Ještě o letních prázd-
ninách jsme znovu obsadili Zkrocení zlé ženy
a do konce roku jsme jej stihli znovu nastudo-
vat. Další změnou bylo získání statutu občan-
ského sdružení. 

Na jaře 2012 byl poprvé otevřen 1. ročník
nesoutěžní přehlídky amatérských divadel
Slavkovské divadelní dny, na jejichž přípravě
se divadelníci velkou mírou podíleli. Od pod-
zimu pak začal s námi spolupracovat Stanislav
Olbricht a jako nápovědka se přihlásila Eliška
Rubešová.

Od května 2013 prošli všichni herci, velcí
i malí, dramatickým kurzem a na podzim se
dospělí i děti ze Simsaláčat spojili v jeden sou-
bor. Od té doby hrají společně. Na konci
r. 2013 měl soubor 22 dospělých a mládežnic-
kých herců, 9 dětských herců, 3 techniky,
1 scénografa, 1 scénáristku, 2 švadleny a 3 re-
žiséry, jako nový post byla zavedena inspice,
které se ujaly Jana Zrebná a Silva Skokanová.
Díky třem režisérům se mohly od r. 2013 při-
pravovat současně tři hry.

V r. 2014 se do repertoáru dostává nový žánr
– scénické čtení – a jako první počin Máchův
Máj.

Divadlo dostává profesionální maskérku
Dagmar Hložkovou.

Rok 2015 se stává pro soubor přelomový.
Začíná platit nový občanský zákoník, všechna
občanská sdružení zanikají a musí projít trans-
formací na spolky. V důsledku podmínek
transformace dosavadní Farní divadlo Simsala
Bim o.s. mění svůj název na Divadelní spolek
Slavkov u Brna. Do repertoáru souboru se do-
stává nový prvek. Je jím Divadelní kavárna,
která probíhá 1x měsíčně ve farním sále. Jedná
se o tzv. divadlo u stolu. V tomto roce se
 naposledy podílí divadelníci na přípravě 4. roč-
níku divadelního festivalu Slavkovské diva-
delní dny. Po prázdninách dostává soubor další
citelnou ránu. Dosavadní scénograf, režisér
a herec Marek Kuchta se žení a stěhuje na se-
verní Moravu. S ním odchází i jeho žena
a skvělá herečka Jana Šustková. Kromě své
dramaturgie přebírám po Markovi ještě scéno-
grafii a režíruji svou poslední hru – Noc krá-
lovny. Eliška Rubešová se ujímá přípravy
Divadelních kaváren.

V listopadu 2016 opouštím ze zdravotních
důvodů soubor i já. Ze zakládajících členů zůs-
távají v souboru už jen dva, Pavel Šujan
a Adam Šimoník. Jediným kmenovým režisé-
rem zůstává Stanislav Olbricht. Soubor ke
konci r. 2016 čítá 42 členů, z toho je 35 herců,
1 režisér, 2 inspicientky, žádný scénograf,
žádný scénárista, 1 maskérka, 1 stálý + 2 pří-
ležitostní technici. Pouze 23 z těchto lidí je
členy spolku. Ostatní se nechtějí vázat.

Za šestnáct let se z dětského divadla s osmi
herci stal ansámbl velikosti okresního divadla.

Soubor odehrál několik desítek her ve stov-
kách představení. Prošly jím desítky lidí, ně-
kteří se zdrželi krátce, jiní déle, ale všichni
měli jedno společné – učarovala jim prkna,
která znamenají svět.

Co říci na závěr. Lidé přichází a odchází, ale
divadlo zůstává. A to je dobře.

Zavzpomínala Ludmila Nosková
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Toto číslo vyšlo 1. července 2017

Datum                                         hod.       akce/místo konání pořadatel

1. a 2. 7.             9.00   Mistrovství republiky v beachvolejbale do 17 let, areál koupaliště SK Beachvolleyball
9. 7.                              Pohádková prohlídka: Kráska a zvíře v časech 13.30, 14.30, 15.30 h. ZS-A

14. 7.                  21.00   Letní noc. Zámecké kasematy ZRA
20. 7.                  16.00   Vystoupení ruského dětského folklorního souboru – nádvoří zámku ZS-A 
22. 7.                  18.30   Hasičské mecheche. Hostinec na Špitálce SDH Slavkov
22. 7.                  19.00   Koncert Jethro Tull & Stromboli – zámecký park ZS-A 
29. 7.                    9.00   Grand Prix d’Austerlitz – turnaj v pétanque  ZS-A 
30. 7.–6. 8.                     Letní filmový festival 2017 – zámecký park (viz program) ZS-A
Výstavy                               
23. 3.–20. 7.                  Ve víru Velké války dle OD zámku 
23. 3.–10. 12.                Historická rádia (prodejní výstava) dle OD zámku 
25. 5.–3. 9.                    Edita Šujanová, více-mistryně světa dle OD zámku 
25. 5.–22. 7.                  Zámecké princezny dle OD zámku 

KALENDÁŘ AKCÍ – ČERVENEC 2017

Komunitní centrum Korálky
www.komunitnicentrumkoralky.cz

FB: komunitní centrum Korálky
Dagmar Živníčková, Hedvika Nováková

Hasičské mecheche
Sbor dobrovolných hasičů Slavkov u Brna

Vás zve na Hasičské mecheche 3, které se koná
v sobotu 22. července v Hostinci Na Špitálce
od 18.29 h., občerstvení zajištěno, vstupné dob-
rovolné (děkujeme). Hraje kapela Výlet.

MR do 17 let v beachvolejbale
SK Beachvolleyball Slavkov za podpory

města pořádá na slavkovském koupališti 1. a 2.
července mistrovství republiky chlapců a dívek
do 17 let. Turnaje, který je uzavřen pro zahra-
niční hráče a hráčky, se zúčastní v každé kate-
gorii 16 našich nejlepších dvojic. Pro finálové
dvojice bude turnaj i kvalifikací na světové
a evropské šampionáty. Turnaj bude zahájen
v sobotu v 9 hod. V neděli jsou na programu
vyřazovací zápasy a finále chlapců a dívek
bude zahájeno v 16. respektive 15. hod.

Přijďte se i vy podívat a povzbudit mladou
nastupující beachvolejbalovou generaci!

Na setkání s vámi se těší pořádající klub
SK Beachvolleyball Slavkov

Kdo ví, co to je „Noční přejezd“ nebo „Suici-
dal night trophy“ tak již po 19. nebyl překva-
pen… Letošní ročník, který se konal v noci z 19.
na 20. května, přinesl několik novinek: nové po-
hoří a tudíž nové cesty, velkou náročnost celé
tratě a také malé zkrácení tratě pro ženy. Posuďte
sami: Dokázali by jste zdolat s horským kolem
55 km s převýšením 2100 m v noci v lese? Do-
kázali by jste uběhnout 43,5 km s převýšením
1548 m v noci v lese? Že ne? 

Ale ano, ostatně jako všech 58 dvojic na hor-
ských kolech a devět běžců a běžkyň. Stačí jen
mít pevnou mysl, natrénované km a „překonat
sám sebe.“ Trasa kopírovala většinu krásných
míst v Hostýnských a Vsetínských vrších. Star-
tovalo se na Rusavě a končilo v táboře Ploština
u Drnovic. Účastníci museli překonat například
Hostýn, Tesák, Troják, rozhlednu Vartovna, pa-
mátník vypálené obce Ploština apod. „Účast-
níky opravdu obdivujeme“ říkají tvůrci letošní
trasy Vlaďa Pavézka s Borisem Vlachem. „Le-
tošní trasu považujeme za jednu z nejtěžších za

Projeď, přeběhni, přelez, vyjdi, nespadni
ale hlavně „Překonej sám sebe!“

19 let konání noční orientační soutěže.“ Ještě,
že vydrželo počasí a nepršelo. Zvítězili všichni
sami nad sebou. Ale kdo byl opravdu nejrych-
lejší? V mužích Jan Martínek s Petrem Andrý-
skem, v ženách Jana Pilgrová s Monikou
Brychtovou, ve smíšených týmech manželé
Šolcovi, a v běžecké kategorii Gabriela Male-
ňáková s Martou Fialovou a Martin Vik. „Vě-
říme, že krásnou vzpomínku na náročnou trať
a skvělé sportovní výkony umocnilo sobotní
vyhlášení výsledků. Děkujeme všem partnerům
za dlouholetou podporu. BVLetní noc

Zveme vás na letní noc na zámku, která se
koná v pátek 14. července od 21 hodin v zá-
meckých valech ve Slavkově u Brna.

Je to snad všem známý brouk roháč velký.
Samci tohoto brouka do velikosti 10 cm někdy
mnoho nechybí. Zdobí ho mohutná parohovitá
kusadla připomínající parohy jelenů, nejen tva-
rem, ale i způsobem použití. Roháči kusadly
bojují o samičku, podobně jako jeleni parohy.
Proto dostali podle toho i druhové jméno – cer-
vus (jelen). Ti samci roháčů, kteří neměli to
štěstí a měli možnost se vyvíjet jen v menších,
zahnívajících kořenech listnatých stromů, jejich
larva, byť se vyvíjí řadu roků, nedo-
sáhla takové velikosti, brouk má svoji
ozdobu v podobě kusadel méně mo-
hutnou, dostal jméno capreolus (jen
srnec s menšími parůžky). Dosud pla-
tilo, že v našem parku a alejích, po-
dobně jako v lesních doubravách
v okolí převládají brouci mohutní.
V našich zahradách a okolních sadech
převládá jejich menší velikost, někdy
nazývána hladová forma. Jejich přežití je prob-
lematické, nejsou dodržována pravidla ochrany
ohrožených druhů stanovená evropskou komisí
v oblastech chráněných evropskou iniciativou.
Jsou likvidovány nejen kmeny obsazených
stromů, ale i frézovány pařezy, ve kterých se
roháči (jejich velká forma) nejčastěji vyvíjí.
Před kuklením, přeměnou larvy v brouka, zpra-
vidla až po pěti letech vývoje, mohutná larva
opouští kořeny pařezů, zalézá do země, kde si
vytvoří kokon slepením dřevní hmoty, zeminy
a exkrementů a koncem léta se přemění v do-

spělého brouka. V kokonu přečká zimu a vylétá
až příští konec jara a počátek léta. Dospělci
však žijí velmi krátkou dobu, v korunách
stromů se přiživují sladkou mízou. Mízotok
způsobí samička svými krátkými ostrými ku-
sadly, samec se jen přiživuje. Jejich krátký
život končí u samců po páření, u samiček po
nakladení vajíček do odumírajících a odumře-
lých stromů. Samci často kvečeru přeletují i na
větší vzdálenosti. Vyhledávají samičky k páření

nebo i další rivaly k souboji. V kusad-
lech i v nohách mají velkou sílu. Po-
zorovat souboj roháčů patří mezi
nevšední zážitky. Zaklesnou se do
sebe, mohutnými kusadly se uchopí,
cílem souboje je obrátit protivníka na
záda, nebo ho shodit z větve stromu,
vyzvednout do výše a shodit na zem.
Vítězný samec pak odchází za samič-
kou, se kterou má právo se pářit. 

Setkání s těmito krásnými velmi zajímavými
brouky jsou pro nás pozorovatele a obdivo vatele
vždy nevšedním zážitkem. Jsou to úchvatné,
velmi zajímavé souboje „parohatých“ krasavců
naší přírody. Chraňme jejich prostředí. Je stále
obtížnější zachovat v naší přírodě vhodné
 stanovištní podmínky i pro drobné druhy bez-
obratlých živočichů. Zachovat biologickou roz-
manitost poblíž lidských obydlí. Záběry roháčů
pochází i ze zahrad našeho města, oblast Jirá-
skova – Malčevského i od naší Obory.

Milan Hrabovský 

Atraktivní brouk roháč 
Beachvolejbalový kemp
pro děti: nový termín

Z důvodu velkého zájmu jsme v kategorii 8
až 12 let rozšířili příměstské kempy o termín
21.–25. srpna. U kategorie 12–5 let v termínech
5.–9. července a 16.–20 srpna je několik míst
ještě volných. Nadále platí možnost čerpání čás-
tečného příspěvku od zdravotních pojišťoven!

Na setkání se těší SK Beachvolleyball Slav-
kov! Kontakt: David Zehnálek – 774 822 866,
david.zehnalek@seznam.cz.

Více info na: www.beachvolleyballcz.cz

Noční přejezd • Foto: archiv AA

Souboj roháčů
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Máte vůz ŠKODA starý 4 nebo více let? Chcete ušetřit peníze při provedení opravy nebo výměně opotřebovaných 
dílů? Pak je právě Vám určena šeková knížka plná slev, která obsahuje kupony s 20% slevou na materiál i práci
u nejběžnějších oprav a řadu dalších výhod pro Vás.

Pokud šekovou knížku ještě nemáte, je pro Vás zdarma připravena v našem servisu.

www.sekova-knizka.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: 

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

AUTO-BAYER,s.r.o., U Vlečky 665, Brno-Modřice
Tel.: 547 216 078, www.autobayer.cz

NAJEĎTE NA VÝHODNÝ
SERVISNÍ PROGRAM
Se Šekovou knížkou ušetříte až 20 %
za servis, díly i příslušenství.


