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Prezident
Miloš Zeman
navštívil Slavkov u Brna

P

26. března

Příští číslo vyjde

rezident Miloš Zeman zavítal 26. ledna při příležitosti návštěvy Jihomoravského kraje také do
Slavkova u Brna. Stal se tak pátým prezidentem
od dob založení českého státu, který navštívil naše město.

Hlava státu se nejdříve setkala se zástupci
podnikatelů při pracovním obědě na Staré
poště. Kolona následně zamířila do slavkovské
firmy LIKO-S, kde se prezident sešel se zaměstnanci firmy.
Oficiální přijetí se odehrálo na radnici, kde
Miloše Zemana přivítal starosta Michal
Boudný. Následovalo setkání se zastupiteli,
řediteli místních škol i starosty okolních obcí
v obřadní síni.
„Pro naše město je návštěva pana prezidenta velkou poctou. O to více si vážím jeho
upřímného zájmu o naše problémy i úspěchy.
Velmi nám například fandí v otázce přístupu
k podnikatelům. Ocenil také míru nezaměstnanosti v našem regionu, která je dlouhodobě
nejnižší v Česku. Vyjádřil také podporu k budování dopravních staveb, zejména lepšího

Ospalý a deštivý únor má
již první oběti. Novináři
a média nemají o čem psát, zastupitelstva nebývají, rozhodnutí nepadají, a tak berou za
vděk vším, co se šustne. Čtenář regionálního periodika se
tak dozví, že na slavkovském
Michal Boudný
zámku sídlila rodina Kunců,
v dubnu 1945 byla nad Slavkovem letecká bitva
podobná té o Anglii a starosta instaloval na strom
nefunkční hvězdu. S novým novinářem Vyškovského deníku pro Slavkovsko do mě vejde nová naděje a optimismus, ale jsem zvědav na jak dlouho.
Rád bych, aby se k občanům dostávaly informace
pravdivé a včas. Nezbývá, než doufat.

(Pokračování na str. 2)

(Pokračování na str. 3)
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Michal Hašek, Miloš Zeman a Michal Boudný při besedě na radnici a v SC Bonaparte (vpravo)

Miloš Zeman zdraví občany Slavkova

Prezident Miloš Zeman ve Slavkově u Brna

Účastníci besedy s prezidentem v sále SC Bonaparte

Michal Boudný a Miloš Zeman před slavkovskou radnicí

Společné foto s zástupci města a obcí Slavkovska v prostorách radnice

Foto na straně: J. Sláma

průjezdu Slavkovem. Zajímal se také o názory ředitelů škol na připravovaný zákon o inkluzi ve školství,“ uvedl starosta Michal Boudný.
Prezidentská kolona se poté přemístila ke Společenskému centu Bonaparte, kde se setkal s občany při veřejné diskusi. Velký sál zaplnilo asi 400
lidí, kteří se zajímali o prezidentovi názory na nejrůznější témata od regionálních kauz až po postoj k migrační a unijní krizi.
Téměř hodinové diskuse se zúčastnil i hejtman Jihomoravského kraje
Michal Hašek a starosta města Michal Boudný. Hejtman se mimo jiné vyjádřil i k problematice stavby motokrosové dráhy ve Vážanech nad Litavou.
Přislíbil, že tento problém bude pod drobnohledem kraje a avizoval také
svoje odhodlání vyhlásit kvůli sesuvu svahu stav nebezpečí.
Miloš Zeman zanechal Slavkovanům památku v podobě prezidentské
stužky, která ozdobila městský prapor. „Nejdřív bych prosil prapor na
chvíli sklonit, abych mohl stuhu připnout. A pak je třeba ho opět vztyčit
a už ho nesklonit před nikým. Ani před prezidentem republiky,“ komentoval
prezident slavnostní dekorování.
Starosta hlavě státu předal koš s regionálními potravinami a pivem. „Nenaleznete v něm sošku, na kterou se práší, ani knihu, která se nečte. Ale
jak říkali už naši prarodiče, co se sní a vypije, to nám nikdo nevezme. Proto
vám předávám to, co v našem regionu dokážeme vyprodukovat,“ rozloučil
vs
se s prezidentem starosta města Michal Boudný.

Michal Hašek, Miloš Zeman a Michal Boudný při besedě s občany v SC Bonaparte
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Únor kdysi bílý
(Dokončení ze str. 1)

Návštěvy prezidentů Československa
a České republiky ve Slavkově
Tomáš Garrigue Masaryk
Tomáš Garrigue Masaryk
Edvard Beneš
Edvard Beneš
Edvard Beneš
Václav Havel
Václav Klaus
Miloš Zeman

18. 6. 1924
5. 7. 1931
14. 6. 1937
12. 5. 1945
22. 6. 1947
28. 10. 1990
25. 11. 2007
26. 1. 2016

Naštěstí naše město potkávají i pozitivní
zprávy a za tu nejdůležitější považuji uzavřenou záležitost týkající se pokuty a následného
penále za porušení rozpočtové kázně při realizaci kompostárny v roce 2007. Dopis s rozhodnutím o udělení pokuty byl jedním z prvních,
který jsem se ve své funkci otevřel. Finanční
ředitelství nás v něm informovalo, že máme
zaplatit téměř pět milionů korun za pochybení
při výběrovém řízení z let minulých. Město
ihned uplatnilo všechny dostupné opravné prostředky a výsledkem bylo udělení stoprocentního penále. Čili suma sumárum – rázem byla
pokuta deset milionů korun.
Po více jak ročním boji s ministerstvem financí se celková částka z deseti milionů snížila
na jeden a půl milionu korun. Rád bych touto
cestou poděkoval všem spolupracovníkům na
městě a ústavním činitelům našeho okresu, kteří
sehráli v boji s úředním šimlem velkou roli!
Podobnou zkušenost z nekvalitně připravené
dotace má více obcí a pro nás je to velký vztyčený ukazováček do let budoucích. To byl také
důvod, proč na posledním zasedání zastupitelstva rozhodlo 12 z přítomných 13 zastupitelů
o tom, že žadatelem dotace na opravu slavkovského stadionu bude město a nikoli Atletický
klub.
Jsem rád, že většina kolegů schválila odhodlání pokusit se získat dotaci z ministerstva

školství. Jen tak máme totiž šanci vrátit našemu sportovišti lesk, který měl v minulém
století a byl tak pýchou našeho regionu.
V našem rozhodnutí mě utvrdil i pan prezident,
který na své návštěvě prohlásil: „Pokud se nedokážeme důstojně postarat o stavby našich
předků, neměli bychom se pouštět do staveb
nových.“.
Město současně žádá o dotační titul na cyklostezku do Hodějic, přístavbu tříd na ZŠ Tyršova, opravu severní zdi v zámeckém parku
a opravu zámeckých valů. Celková suma žádostí je za 185 milionů korun. S dotacemi je
vždy potíž ale bez nich to prostě nejde. Město
není v situaci, aby mohlo velké projekty financovat kompletně z rozpočtu bez možností
úvěru. Úvěr je až poslední řešení a snahou
všech je dluhovou zátěž snižovat a ne naopak.
Většina z vás se jistě zajímá i o situaci kolem
výstavby nákupního centra v areálu bývalého
cukrovaru. Kruhová křižovatka, která bude
součástí krajské komunikace, je již administrativně v pořádku a nyní čekáme na vydání stavebního povolení. O každém posunu vás
budeme informovat v nejbližším čísle zpravodaje a na webu města. Věřím, že vás také budu
moci seznámit s projektem na rekonstrukci Palackého náměstí k připravovaným červnovým
oslavám města.
Těším se na jaro s vámi.
Michal Boudný, starosta města

Slavkov je nominovaný do evropské soutěže rozkvetlých měst
Naše město bylo nominováno do prestižní
evropské soutěže rozkvetlých měst, která se zaměřuje na kvalitu životního prostředí a jeho
propojení s životem obce a turistickým ruchem. Slavkov u Brna tuto nominaci přijal.
Mezinárodní hodnotitelé, kteří
k nám do Slavkova v letních měsících
na jeden den zavítají, budou naše
město hodnotit z hlediska kvality
péče o životní prostředí, kvality založení strukturované zeleně s důrazem na následující dobrou údržbu, ekologické chování, zachování
kulturního dědictví a využití podmínek pro rozvoj turismu. Dle dosaženého bodového hodnocení se zúčastněná města zařadí do bronzové,
stříbrné či zlaté kategorie. (ČR je od roku 2002
držitelem 2x zlatého ocenění, 19x stříbrného
a 4x bronzového).
Hodnotitelé zároveň s posouzením města

nám předají cenné rady a poznatky pro zlepšení
současného stavu. Jejich expertíza v oborech
plánování a rozvoje, ekologie, krajinného plánování, zahradní architektury, urbanistiky a dalších oborů je nedílnou
součástí soutěže.
Za více než třicet let trvání se soutěž přeměnila v kampaň, která inspiruje a povzbuzuje představitele obcí
a měst, zástupce soukromých firem,
členy spolků i jednotlivé občany ke spolupráci
na zlepšování kvality života v lidských sídlech.
Na první pohled se zdá, že toho, čím bychom
se mohli chlubit, není mnoho. Samé staré
stromy a samá tráva. Pokud nad tím začnete
hlouběji uvažovat, vytane vám na mysli nejen
zámecký park, aleje, ale i krásný a udržovaný
Urbánek, v posledních letech vysazované biokoridory, nádherný golfový areál, který zve ke
hře a procházkám. Na jižní straně města láká

soustava rybníků a nově vzniklé mokřady se
svou vzácnou faunou. Toto naše přírodní bohatství je výsledkem úsilí a práce mnoho lidí
v minulých desetiletích.
Pro naše město je to především výzva – dělat
věci lépe. Soutěž nás především motivuje ke
zvýšení péče o vzhled města a k jeho zkrášlení.
V soutěži nejde jen o to, co všechno pro to dělá
město, potažmo jeho technické služby. Zohledňuje se i participace občanů, spolků a místních
firem. Vítáme nové aktivity, které se nám letos
objeví – ať už je to zahrádkářská soutěž „Rozkvetlý Slavkov“ či projekt Slavkovského ochranářského spolku „Ptačí ráj“. Ve městě již vznikla
pracovní skupina, která soutěž či kampaň připravuje. Pravidelně vás budeme informovat o dění.
Víme, že spousta věcí není ideální. Pojďme
to změnit, ať se nám zde žije lépe. Vaši pomoc
a podněty uvítáme.
Marie Jedličková

Město může hospodařit nově s téměř 11 miliony korun navíc
Město Slavkov u Brna mělo zaplatit celkem
částku 9 381 776 Kč jako doměřenou daň a penále za porušení rozpočtové kázně, které se dopustilo v roce 2008 při výběru dodavatele na
strojní vybavení kompostárny.
Současné vedení města podniklo řadu právních a správních kroků s cílem snížit tuto
sankci. Mezi jinými byla podána i žaloba
u Správního soudu, který měl rozhodnout
o adekvátnosti této částky. Na tuto částku také
byla vytvořena rezerva.
Po téměř ročním právním a správním jednání v lednu tohoto roku Generální finanční ředitelství snížilo odvod daně a penále na
necelých 1,5 milionu korun.

Zastupitelé na svém posledním zasedání
rozhodli, že sankce budou akceptovat, a vezmou proto zpět žalobu u správního soudu.
„Zhodnotili jsme, že je lepší přijmout
téměř 85 % snížení sankcí, než se obávat výsledku soudu, kde mohl padnout jakýkoli
verdikt, včetně nutnosti udělenou pokutu
zaplatit. Navíc jsme díky tomuto rozhodnutí
rozvázali městu ruce pro čerpání dotací.
Některé organizace nás totiž vnímaly jako
dlužníky, a proto jsme v některých případech
neměli šanci získat finanční podporu. A to
by byl zejména v tomto roce, kdy se postupně vypisují nejrůznější výzvy v novém
programovacím období EU obrovský hendi-

kep,“ vysvětlil starosta města Michal Boudný.
Město Slavkov u Brna může do rozpočtu
uvolnit v letošním roce zbývající část rezervy
– necelých 8 mil. Kč. A vedení města má pro
obyvatele ještě jednu dobrou zprávu: oproti
odhadům město vybralo loni na daních
o téměř 2,5 milionů korun více, než byly původní odhady v roce 2015. Balík peněz určený na investice se tak díky těmto dvěma
zprávám oproti původním plánům podstatně
zvýšil.
Zastupitelé tak můžou rozhodnout o startu
nových investic v hodnotě téměř 11 milionů
korun. O konkrétních projektech budou ještě
vs
jednat.
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33. schůze RM – 24. 1. 2016
1. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o dílo
s Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy.
2. RM schvaluje uzavření dodatku č. 17 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor a dohody o způsobu vypořádání finančních závazků vyplývajících ze smlouvy
o sdružení ze dne 5. 1. 1994 ve znění dodatků 1–16,
uzavřené s ČR – Generálním finančním ředitelstvím.
3. RM schvaluje ceník za pronájem Sportbaru v SC Bonaparte.
4. RM pověřuje odbor BTH k uzavírání krátkodobých
pronájmů ve Sportbaru na SC Bonaparte v souvislosti
s převzetím uvedené nemovitosti do správy. Pověření se
týká jednodenních akcí za ceny pronájmu, schválené
RM.
5. RM schvaluje provedení auditu familyfriendlycommunity ve městě Slavkov u Brna, jmenuje Mgr. Martinu
Zavadilovou pověřenou osobou a schvaluje uzavření Dohody o účasti na auditu.
6. RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků z položky č. 94 rozpočtu města určené na humanitární účely
v roce 2016 v následujícím termínu a výši: Asociaci rodičů a přátel zdrav. postižených dětí v ČR, o.s., klub Paprsek Vyškov v 3/2016 na úhradu provozních výdajů
spojených s činností Poradny a půjčovny rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek příspěvek ve výši 3000 Kč.
7. RM bere na vědomí předložený návrh na údržbu
lokality mokřadu Třináct jezer.
8. RM bere na vědomí předloženou informaci o mož-

nosti návrhu řešení sanace jižního břehu Velkého rybníku Slavkov u Brna včetně informace o finanční náročnosti realizaci záměru.
9. RM schvaluje rozpočet na provoz MěÚ na rok 2016
a závazné ukazatele rozpočtu na provoz MěÚ.
10. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Regionální
rozvojovou agenturou jižní Moravy na vypracování žádosti o dotaci včetně dokladů dle výzvy č.19 dotačního
titulu IROP dle předložené nabídky.
11. RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce atletického stadionu s Atletikou Slavkov u Brna z.s., za podmínky, že ZM schválí závazek spolufinancovat projekt
obnovy stadionu.
12. RM souhlasí s tím, aby ZŠ Komenského přijala
sponzorský dar od firmy Liko-S.
13. RM souhlasí s uzavřením dohody s Alešem Tesáčkem o podmínkách vybudování rozšíření a předláždění
stávajícího sjezdu a opravy přípojky vody na pozemku
města parc. č. 2520 před RD na parc. č. 2524.
14. RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy
o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského zařízení se společnosti VaK Vyškov, a.s.
15. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s., týkající se pozemku parc. č. 4242 ostatní
plocha v k. ú. Slavkov u Brna, jehož vlastníkem je město,
dle přiložené situace (stavba s názvem Slavkov, kabel.
smyčka NN Strnad).

16. RM bere na vědomí informaci odboru IR o plnění
úkolu kontrolního výboru.
17. RM doporučuje ZM schválit výši odměn členům
zastupitelstva v následující výši: Neuvolněný místostarosta 28 840 Kč, Člen RM 2739 Kč, Předseda výboru ZM
1663 Kč, Předseda komise RM 1663 Kč, Člen komise RM
0 Kč, Člen výboru ZM 0 Kč, Člen ZM 703 Kč. V případě
souběhu funkcí neuvolněných členů ZM: Člen RM a současně předseda výboru nebo komise 4402 Kč, Člen ZM
a současně předseda výboru nebo komise 2366 Kč,
s účinností od 1. 2. 2016.
18. RM souhlasí s užitím znaku města Slavkov u Brna
na webových stránkách, při pořádání oblastní výstavy
ovoce a zeleniny a soutěže Rozkvetlý Slavkov pro Základní organizaci zahrádkářského svazu Slavkov u Brna.
19. RM bere na vědomí informace o činnosti Komise
pro sport a volný čas.
20. RM bere na vědomí předloženou informaci o stížnostech za 4. čtvrtletí 2015.
21. RM schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací 2015/2016.
22. RM bere na vědomí informace o žádostech ZS-A
o dotace z rozpočtu JmK a ukládá ředitelce ZS-A podat
žádosti o dotace z rozpočtu JmK v souladu s důvodovou
zprávou v termínu do 29. 2. 2016.
23. RM bere na vědomí výslednost MP za rok 2015.
24. RM ruší své usnesení č. 861/30/RM/2016 z 11. 1.
2016 (úprava rozpočtu ZS-A).

34. schůze RM – 8. 2. 2016
1. RM schvaluje rozpočet Městské policie na rok
2016 v předloženém znění.
2. RM schvaluje rozpočet organizační složky SDH
v předloženém znění.
3. RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotací na rok 2016 s poskytovatelem sociálních služeb: Diecézní charitou Brno – Oblastní charitou Tišnov v celkové výši 43 330 Kč a Diecézní
charitou Brno-Oblastní charitou Hodonín v celkové
výši 598 749 Kč dle částek rozpočtu schváleného ZM
na rok 2016. RM současně souhlasí s odložením projednání žádostí Rodinné pohody, o.s. Vyškov na 2. pololetí roku 2016.
4. RM schvaluje dotace do 50 000 Kč v následující
výši: Myslivecký spolek Slavkov u Brna 45 000 Kč;
Junák – český skaut, středisko Slavkov u Brna 45
000 Kč; SK FBC Slavkov u Brna 45 000 Kč; MK Austerlitz 40 000 Kč; ZO ČSCH Slavkov u Brna 40 000 Kč; Tennis club Austerlitz 40 000 Kč; Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu 13 500 Kč; Austerlitz
Adventure, o. s. 40 000 Kč; FIDES Brno 15 000 Kč; Ivan
Křivánek 20 000 Kč; Moravský rybářský svaz, o. s. MO
Slavkov u Brna 45 000 Kč; Slavkovské króžek o. s. 30
000 Kč; Svaz diabetiků ČR, územní organizace Slavkov
u Brna 30 000 Kč. RM dále doporučuje ZM ke schválení
dotace nad 50 000 Kč – SK Slavkov u Brna 150 000 Kč.
5. RM schvaluje finanční částku pro OS ČUS Vyškov
ve výši 4000 Kč.
6. RM schvaluje podání žádosti o zápis změny
v údajích vedených v rejstříku škol a školských pro
DDM, jehož činnost vykonává příspěvková organizace
DDM, Slavkov u Brna, která se týká změny názvu příspěvkové organizace na: Dům dětí a mládeže Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, s účinností od 1. 3.
2016.
7. RM nesouhlasí na základě odůvodnění uvedeného ve zprávě s vydáváním souhlasů k užívání pozemků ve vlastnictví města k parkování vozidel dle
požadavku normy ČSN 73 6110 a vyhlášky
č. 501/2006 Sb. §20 a §21, s výjimkou pozemků, které
bezprostředně navazují na sjezd k nemovitosti s tím,
že plocha zeleně mimo sjezd musí zůstat minimálně
50 %.

8. RM schvaluje uzavření smlouvy o realizaci překládky distribuční soustavy se společností E.ON Distribuce, a.s., kterou zastupuje společnost E.ON Česká
republika, s.r.o., v rámci projektu Cyklostezka Slavkov
u Brna–Hodějice.
9. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene s E.ON Distribuce, a.s., týkající se pozemku
parc. č. 4296 ostatní plocha v majetku města (stavba
s názvem nadzemní vedení VN 330, přípojka Slavkov–
DESTILA).
10. RM souhlasí s uzavřením Dohody o podmínkách
vybudování STL plynové přípojky na pozemku města
Slavkov u Brna parc. č. 164/1, která zakládá právo stavebníka, společnost Nářadí Slavkov, s.r.o., k provedení
STL plynové přípojky před parc. č. 111/2.
11. RM nedoporučuje ZM schválit předložený záměr
na uzavření plánovací smlouvy se společností RD
AUDO, spol. s r.o., z důvodů uvedených v předložené
zprávě (usnesení komise pro rozvoj města a dopravu
a stanovisko odboru IR).
12. RM schvaluje: uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě stanice JSDH se společností E.ON Distribuce, a.s., zastoupenou společností E.ON Česká
republika, a.s., uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě stanice HZS JMK se společností E.ON
Distribuce, a.s., zastoupenou společností E.ON Česká
republika, a.s., uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě stanice JSDH se společností RWE GasNet, s.r.o., uzavření smlouvy o připojení k distribuční
soustavě stanice HZS JMK se společností RWE GasNet.
13. RM bere na vědomí zápis z komise pro rozvoj
města a dopravu č. 8-2016 a ukládá tajemníkovi MěÚ
na základě doporučení komise vyzvat hnutí ANO ke
změně členství svého zástupce v této komisi a nebo
případně svého zástupce vyzvat k rezignaci s termínem do 28. 2. 2016
14. RM bere zprávu na vědomí a ukládá komisi rady
města pro regeneraci městské památkové zóny předložit orgánům města návrh na rozdělení dotace co nejdříve po výzvě k podání žádosti o poskytnutí dotace
z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2016.
15. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání, které jsou umís-

těny v přízemí budovy č. p. 1310 na pozemku parc.
č. 1784/88, část obce Slavkov u Brna, která je součástí
pozemku parc. č. 1784/88 (budova kotelna Zlatá Hora
1310, Slavkov u Brna), o celkové výměře 167,32 m2,
se společností ELEKTRO - PEGAS s.r.o., za následujících
podmínek: nájemné je stanoveno ve výši 500
Kč/m2/rok; nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; nájemce
umožní pronajímateli trvalý přístup k měřiči tepla,
který je v prostorách umístěn a nájemce bude odebírat
tepelnou energii z kotelny Zlatá Hora.
16. RM bere předloženou informaci na vědomí
a současně konstatuje, že s ohledem na obsah předložené zprávy nedošlo k porušení právních předpisů
v souvislosti se jmenováním nového ředitele TSMS.
17. RM schvaluje uzavření pojistných smluv a změn
stávajících pojistných smluv s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s.
18. RM schvaluje podání žádosti do dotačního programu Jmk na požární techniku a věcné prostředky
k řešení mimořádných událostí JSDH měst a obcí JmK
dle předloženého návrhu a ukládá FO předložit ZM
návrh rozpočtového opatření na pokrytí spoluúčasti
města ve výši 110 000 Kč ve vztahu k dotačnímu programu JmK.
19. RM schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi příspěvkovou organizací ZS-A a městem Slavkov u Brna.
20. RM neschvaluje připojení se města Slavkova
u Brna k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.
21. RM schvaluje ZŠ Komenského přesun výdajových
položek v rozpočtu v souladu s důvodovou zprávou.
22. RM schvaluje předložený plán akcí a připravenosti TSMS na rok 2016 a ceníky.
23. RM schvaluje úpravy rozpočtu ZS-A 2015 v předloženém znění.
24. RM schvaluje uzavření smlouvy o zápůjčce předmětů do Expozice Austerlitz – malé město velkých
dějin v předloženém znění.
25. RM bere na vědomí Ceník a přehled akcí ZS-A
na rok 2016.
Usnesení ze schůzí rady města zpracovala Martina
Vilímová. Úplné znění na www.slavkov.cz
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32. schůze RM – 21. 1. 2016
3. RM bere na vědomí rezignaci Romana Andrly na funkci
člena finančního výboru ZM a člena redakční rady Slavkovského zpravodaje. RM dále doporučuje ZM obsadit uvolněné místo ve finančním výboru podle návrhu hnutí ANO.
4. RM schvaluje zapojení města do výzvy 33 z Operačního programu Zaměstnanost.

1. RM schvaluje krátkodobý pronájem sportbaru situovaného v suterénu budovy SC Bonaparte Moravskému
rybářskému svazu, o.s., místní organizaci Slavkov u Brna,
na akci Věneček 2016, která se bude konat dne 23. 1.
2016 v době od 19 do 2 hodin, za částku 2000 Kč.
2. RM doporučuje ZM schválit záměr spolufinancování

projektu řešící revitalizaci stadionu v rámci podání žádosti o dotaci na MŠMT z programu č. 133510, kde žadatelem bude zapsaný spolek Atletika Slavkov, z.s.
Konkrétní výše spolufinancování bude schválena v ZM
po rozhodnutí poskytovatele dotace o konkrétní alokaci
dotačních prostředků.

35. schůze RM – 15. 2. 2016

7. zasedání ZM – 27. 1. 2016

1. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o dílo
se společností Knesl Kynčl architekti s.r.o., na zajištění
zpracování architektonické studie úprav Palackého náměstí v předloženém znění.
2. RM schvaluje úpravu kvalifikace v rámci veřejné zakázky „Dodávka tepla do kotelny na ulici Zlatá Hora ve
Slavkově u Brna“ dle návrhu.

Přerušení dodávky elektřiny
Z důvodu plánovaných prací bude přerušena dodávka el.
energie ve Slavkově u Brna 3. 3. 2016 v oblasti Zlatá Hora č.p.
1366. Pro další informace volejte E.ON linku 840 111 333
nebo navštivte www.eon.cz.
E.ON Distribuce, a.s.

1. ZM schvaluje zpětvzetí správních žalob proti rozhodnutím Odvolacího finančního ředitelství vedených
u Krajského soudu v Brně.
2. ZM Schvaluje obecně závaznou vyhlášku města
Slavkova u Brna, kterou se stanoví školské obvody spádových škol v předloženém znění s účinností dnem vyhlášení dne 28. 1. 2016.
3. ZM schvaluje dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ZŠ Slavkov u Brna, Tyršova 977, ZŠ Slavkov u Brna, Komenského
náměstí 495, příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže,
Slavkov u Brna, okres Vyškov a Základní umělecké školy
Františka France, Slavkov u Brna, okres Vyškov.
4. ZM schvaluje podání žádosti města o dotaci na

MŠMT z programu 133510 na projekt revitalizace atletického stadionu.
5. ZM schvaluje odměny členům zastupitelstva v následující výši: Neuvolněný místostarosta 28 840 Kč, Člen
RM 2739 Kč, Předseda výboru ZM 1663 Kč, Předseda komise RM 1663 Kč, Člen komise RM 0 Kč, Člen výboru ZM
0 Kč, Člen ZM 703 Kč. V případě souběhu funkcí neuvolněných členů ZM: Člen RM a současně předseda výboru
nebo komise 4402 Kč, Člen ZM a současně předseda výboru nebo komise 2366 Kč, s účinností od 1. 2. 2016.
6. ZM bere na vědomí rezignaci pana Romana Andrly
na funkci člena finančního výboru a volí pana Jana Kovaříka členem finančního výboru.

Město usiluje o obnovu atletického stadionu
Téměř 1700 žáků ze slavkovských škol
stovka členů atletického klubu a další sportovci mají šanci na kvalitní zázemí. Zastupitelé na sedmém zasedání rozhodli o podání
žádosti o dotaci na obnovu městského atletického stadionu.
Město proto deklarovalo příslib budoucího
financování s tím, že počítá se stavbou rozdělenou do několika etap. O finálním plánu a harmonogramu zastupitelé rozhodnout až ve
chvíli, kdy budou znát rozhodnutí o přidělení
a výši dotace.

„Nechceme si nechat ujít šanci na obnovu
zašlé slávy našeho stadionu. Z městské pokladny bychom celý projekt zaplatit nemohli.
60 % dotace Ministerstva školství nám však
může pomoci proměnit plán v brzkou realitu.
Žáci škol a sportovci by se bez takovéto podpory nemuseli kvalitního zázemí nikdy dočkat,“
komentoval záměr starosta Michal Boudný.
Stadion primárně potřebuje rekonstrukci běžeckého oválu a opravit podmíněné stavební
objekty jako je například přestavba opěrných
stěn. Projekt je navržen tak, aby atleti mohli

Slavkovský stadion • Foto: B. Maleček

trénovat i závodit na sportovišti splňující požadavky Českého atletického svazu. 400 metrová šestidráha by měla mít tartanový povrch
a měla by sloužit pro všechny běžecké disciplíny, včetně překážkového běhu.
Cílem kompletní obnovy je také návrat lehkoatletických soutěžních disciplín pro desetiboj. Nejen atleti by tak mohli trénovat
například skok do dálky na novém pískovém
doskočišti, vzniknout by mohl i vodní příkop
pro překážkový běh nebo zázemí pro skok do
výšky či vrh koulí apod.
Moderní atletický stadion by sloužil zejména pro děti ze základních škol i studenty
střední školy. Zájem na obnově atletického stadionu má také sportovní klub Atletika Slavkov
u Brna. Ten totiž v posledních letech nabírá
stále více členů a sklízí úspěchy na významných soutěžích. I přes limitované tréninkové
možnosti se našim atletům podařilo vybojovat
v loňském roce tři krajské tituly v kategorii
mladšího žactva a dva bronzy z mistrovství
Moravy a Slezska.
Klub Atletika Slavkov je v současnosti nejpočetnější sportovní organizace ve Slavkově
u Brna. Za posledních pět let se zvýšil počet
vs
sportovců z 20 na 100.

Upozornění pro podnikatele – držitele datových schránek
( P O V I N N O S T K O M U N I K O VAT S E S P R ÁV C E M D A N Ě E L E K T R O N I C K Y )
S účinností od 1. ledna 2015 platí skutečnost,
že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce
zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku
ověřenou auditorem, je povinen podání
• přihlášky k registraci
• oznámení o změně registračních údajů
• řádného daňového přiznání a dodatečného
daňového přiznání
• hlášení a vyúčtování,
učinit pouze elektronicky – datovou zprávou.
Výše uvedená datová zpráva musí být ve
správcem daně stanoveném formátu a struktuře a musí být odeslaná

- prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (dostupné na internetových stránkách finanční správy), a to
s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky
nebo podepsaná uznávaným elektronickým
podpisem.
- prostřednictvím datové schránky.
Povinnost elektronického podání držitelů datových schránek vůči finanční správě se týká
i informací z podání učiněných na živnostenském úřadě, které byly doposud živnostenským
úřadem postupovány finančnímu úřadu – tedy
oznámení o změně registračních údajů, oznámení o přerušení či pokračování provozování

živnosti, ukončení podnikatelské činnosti
z důvodu zrušení živnostenského oprávnění
Za nedodržení povinné elektronické formy
u podání, jejichž seznam je zveřejněn na internetu finanční správy na úředních deskách finančních úřadů, uloží správce daně pokutu
ve výši 2000 Kč. Pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky
závažně ztěžuje správu daní, může mu
správce daně uložit pokutu až do 50 000 Kč.
Podrobnější informace, zejména k formátu
a struktuře datové zprávy, jsou dostupné na internetových stránkách finanční správy na
www.financnisprava.cz.
Tamara Fikarová, obecní živnostenský úřad
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Divadelní dny nabídnou
hlavně komedie
Komedie, muzikál, pohádky, improvizace
i historické drama. Divadelní dny ve Slavkově u Brna letos nabídnou program pro
každého. Minifestival divadelních souborů
ze Slavkova, Brna a Rosic se uskuteční od
1. do 3. dubna ve Společenském domě Bonaparte.
Během tří dnů se zde odehraje osm představení. Hned první den – v pátek – se děti
ze škol a školek můžou těšit na Princeznu ze
mlejna v podání Divadla Stodola. Od 19
hodin pak stejný ansámbl zazpívá a zatancuje v muzikálu Rebelové.
Sobotní představení od 17 hodin ukáže divákům pohled do Dámské šatny v podání
hereček divadla Prkno. Smích bude velkým
sálem znít i od 19 hod. Brněnská skupina
Improdžow ukáže, co všechno se dá vymyslet z nápadů obecenstva. Improvizační
show v podání této partičky se v Brně už
stala legendární.
Sobotní divadelní šňůru zakončí ve
20 hodin situační komedie Benátky pod sněhem v režii brněnského souboru Amadis.
Nedělní program nabídne od 10 hodin
dětem a jejich rodičům pohádku O nafoukané zpěvačce, které sehraje Divadelní soubor Rosice. Divadelní dny zakončí místní
soubor v 18 hodin hrou Noc královny
Vstupné na veřejná festivalová představení je 90 korun. Nedělní pohádka bude za
cenu 60 korun dospělý a 30 korun dítě do
deseti let. Vstupenky si můžete koupit již
nyní v Infocentru na Palackého náměstí. vs
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Děvčata se předvedla ve výborné formě
V sobotu 13. února odehrály volejbalistky
z kroužku DDM Slavkov u Brna další kolo turnaje v rámci poháru žákyň JM kraje. Naše děvčata si vytvořila spoustu
pěkných příležitostí, které je
dovedly až k prvnímu turnajovému vítězství. Odehrála celkem tři zápasy proti celkům
z Králova Pole a z Boskovic.
K celkovému skvělému
dojmu přispěla i atmosféra,
kterou si hráčky dokázaly na
hřišti samy vytvořit. Jejich
vzájemná podpora a povzbuzování svědčí o tom, že volejbal je nejen sport, ale

i přátelství mnohdy na celý život. Další foto
z turnaje najdete na stránkách: www.ddmslavDDM Slavkov u Brna
kov.cz.

Volejbalistky DDM
Foto: archiv DDM

Elektromontéři v DDM
Kroužek elektromontéra pod vedením Antonína Křivonožky navštěvují děti z I. stupně
základních škol. Zájmový útvar umožňuje
především seznámení s elektrotechnikou od

nejzákladnějších principů po sestavení složitějších elektrických obvodů. Děti v kroužku
pracují se dvěma typy stavebnic. Na kufříkových stavebnicích si procvičují podle návodů
jednodušší zapojení. Poté přeKroužek elektromontérů • Foto: archiv DDM
chází ke stavebnicím, kde za
pomocí pájky sestavují výrobky, které si odnášejí domů.
Zručnost a trpělivost mladých
techniků je obdivuhodná. Odměnou jsou jim blikající světýlka, svítící žárovky a mnoho
dalších vychytávek, které
dnešní moderní stavebnice nabízejí.
DDM Slavkov u Brna

Svítím vám dlouho.
Až dosloužím, patřím
do sběrné nádoby.

Do malé sběrné nádoby patří

kompaktní úsporné zářivky, výbojky,
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm,
světelné zdroje s LED diodami.

my
slí

m

ee

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA
do sběrné nádoby EKOLAMP
ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.

kol

o g ic k y

kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz
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Motýl Emanuel a maková panenka • Foto: archiv školy

Zvídálek v pohádce

Moderátor Vojta Polanský • Foto: archiv školy

Bylo, nebylo… Za řekou a rybníkem, pod
kopcem Urbanem bylo jedno království. Nevládl zde pouze jeden král. O vládu se dělilo
několik králů spolu s královnami, princeznami
a princi. V království se všichni radovali a zpívali. Motýl Emanuel poletoval kolem makové
panenky. Rytíři, kovbojové, Spidermanové
a Šmoulové společně tančili, skotačili a přitom
po očku pozorovali, zda přeci jen nezaujali některou vílu, princeznu, berušku či kočičku.
Kouzelníci, čarodějnice, čertíci, piráti i loupežníci nikomu neškodili, ale užívali si krásného dopoledne.
Jak jste jistě pochopili, v MŠ Zvídálek se
konal karnevalový pohádkový den. Již od
rána přicházely do tříd děti převlečené do kos-

týmů oblíbených pohádkových postav. Vzájemně se poznávaly a předváděly své
masky. Konečně nastala vytoužená hodina
a všechny děti se sešly v gymnastickém sále
základní školy, kde je očekávalo trio „Kamarádi“ s připraveným programem. Sál se změnil v diskotéku, kde děti zpívaly, tančily
a soutěžily. Překvapením byl mluvící oslík
Matěj, který uměl dokonce i počítat. S dětmi
si přišli zatančit i dva medvědi. Vše pěkné ale
musí jednou skončit. Děti si však odnesly zážitky ze společně prožitého dopoledne a také
malý dáreček v podobě frkačky, masky či kloboučku. Ať žije karneval!
Za třídu Včeliček p. učitelky
Elena Knotková a Zuzana Winterová

Změna termínu zápisu
dětí do MŠ Zvídálek
Ředitelka Mateřské školy Zvídálek ve
Slavkově u Brna sděluje rodičům dětí, že
řádný zápis k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole Zvídálek na školní rok
2016/2017 se bude konat v úterý
15.března 2016 od 7 do 12 hodin v ředitelně budovy mateřské školy na Komenského náměstí.
Rádi vás přivítáme i s dětmi, které si
mohou prohlédnout mateřskou školu.
Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy
a evidenční list k vyplnění si můžete vyzvedávat od 15. února v mateřské škole.
K zápisu přineste průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list
potvrzený lékařem.
Eva Jurásková, ředitelka MŠ Zvídálek

Koncert studentů
Konzervatoře Brno
Ve středu 16. března v 17.30 hodin se v sále
ZUŠ FrantiškaFrance bude konat koncert, na
kterém budou účinkovat: Alžběta Hlavicová –
hoboj; Alexandra Bláhová – hoboj; Natálie
Kozubíková – klarinet; Filip Pokorný – klarinet; korepetice: Jarmila Šranková. Srdečně
jj
zveme.

Kapela Ad Hoc Team • Foto: archiv školy

Kapela Ad Hoc Team opět na plesech
V sobotu 16. ledna a následně pak 23.
ledna se náš školní soubor Ad Hoc Team snažil bavit návštěvníky plesů SRPŠ v Šaraticích
a Rybářského plesu ve Slavkově. Děvčata
a chlapci velice poctivě přistupovali ke své
roli a myslím si, že to posluchači velmi oceňovali. Kapela se svým modernějším pojetím
nemůže zavděčit všem, ale většina publika
reagovala příznivě, a tak zpětně nabíjela muzikanty dalším elánem. Chtěl bych též zmínit

skvělou spolupráci s tanečním oddělením
p. uč. Lenky Krahulové, která připravila tři
taneční vstupy. Rád bych poděkoval za podporu ředitelce ZUŠ J. Jelínkové, dále za technickou podporu p. Křížkovi a Šaňkovi a také
p. Zvonkovi za to, že dal žákům příležitost
opět dokázat, že mají rádi hudbu a že se
v naší škole leccos naučili.
Antonín Vodička,
učitel hry na kytaru v ZUŠ F. France ve Slavkově
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Zahájení turistické sezony odstartují čtyři výstavy
Expozice k příležitosti 600. výročí udělení
znakového privilegia, kouzelná výstava o Harry
Potterovi nebo výstava fotografií zachycující
napoleonské akce ve Slavkově u Brna a výstava
šperků. Čtyři vernisáže odstartují novou turistickou sezonu Zámku Slavkov – Austerlitz.
Slavnostní zahájení začíná 24. března v 16 h.
v Historickém sále. Všichni jste srdečně vítáni!
Veřejnému programu bude předcházet tisková
konference, při níž vedení zámku představí novinářům a hostům kulturní program v roce 2016.
Protože si letos budeme připomínat 600. výročí
od udělení znakového privilegia králem Václa-

vem IV., nebude tento motiv chybět ani na tomto
setkání. Kromě dobového programu se hosté
mohou těšit i na oficiální představení loga vytvořeného k příležitosti oslav.
Na tiskovou konferenci navážou vernisáže
všech výstav. O kulturní vystoupení se opět postarají žáci Základní umělecké školy Františka
France. Výstavy představí jejich autoři a kurátoři. Vstup do galerií je v tento den zdarma.
„Při tomto setkání chceme návštěvníkům
představit detaily letošního programu. Zámek
totiž chceme ještě více otevřít místním obyvatelům a připravit pro ně speciální akce. Slav-

nostní zahájení sezony je také poděkováním za
přízeň našich návštěvníků a partnerů,“ uvedla
ředitelka Zámku Slavkov – Austerlitz Eva Oubělická.
Vernisáže výstav
• Slavkov – 600 let znakového privilegia
(OK Galerie)
• Mudlům vstup povolen (Galerie v přízemí)
• Fotografie Jiřího Salika Slámy (místnost
před kavárnou)
• Prodejní výstava šperků Ivony Láníkové
vs
(místnost před kavárnou).
Program na celou sezonu najdete na straně 10.

Barokní zámek překvapil Legem i počítači Apple
Ne každý zámek spravuje Národní památkový ústav. Barokní skvost Slavkov – Austerlitz patří přímo městu Slavkov u Brna. A loni
se mu dařilo skvěle. Navštívilo jej o 45 % více
lidí, než v roce 2014. Letošní sezona se navíc
už blíží. Zámek proslavený i kvůli krvavé bitvě
tří císařů otevírá své brány 24. března.
Jaké to je, když město vlastní zámek, a jak
se podařilo zvýšit návštěvnost téměř o polovinu, prozradila v rozhovoru pro Moravské
hospodářství ředitelka Zámku Slavkov – Austerlitz Eva Oubělická.
• Být ředitelkou zámku zní velmi romanticky. Je to skutečně tak?
Ano, romantika může být jedním ze slov,
které si se svou prací spojuji. Už jen pohled na
tu majestátní budovu, ve které pracuji, mě
každý den nadchne. Samozřejmě to má i svá
úskalí, protože je třeba o ten obrovský majetek,
který nám byl svěřen, pečovat tak, abychom jej
uchovali pro příští generace.
• Zámek Slavkov – Austerlitz má ve správě
přímo město. Co to pro Slavkov u Brna znamená?
Znamená to, že jej musí financovat ze svých
zdrojů. Využíváme i různé dotační tituly, ale
i tak na zámek loni putovalo na provoz zámku
z městské kasy asi šest milionů korun. Mohlo
by se zdát, že to není mnoho na správu takového objektu, ale v jiných městech tuto částku
neposílají do udržení zámku, ale také třeba do
silnic a chodníků. Snažíme se proto, aby slavkovští občané cítili, že zámek je tu pro ně
a byli na to pyšní.

• A určitě mají být na co. Loni se zámek těšil
nebývalému zájmu turistů.
Na loňské výsledky jsme opravdu velmi
hrdí, protože se nám podařilo návštěvnost
enormně zvýšit. Platících návštěvníků, kteří
zavítali na samotný zámek, prohlídkové
okruhy a výstavy, bylo 50 tisíc, což je o 45 procent více než předloni. Jenže na zámku se konají i další masivně navštěvované události.
Máme tu vzpomínkové akce na Bitvu tří císařů, Oldtimer, což je festival veteránů,
a mnoho dalších. Takže celková návštěvnost
překročila 100 tisíc.
• Ve spojení s bitvou tří císařů se Slavkov objevil i v tříhodinovém pořadu České televize
Dobré ráno. Jak taková věc pomůže propagaci?
Obrovsky a jsme velmi rádi, že se nám ve
spolupráci s Českou televizí podařilo vysílání
zajistit. Ohlasy na něj máme skvělé. Lidé, kteří
sledují Dobré ráno, jsou zvyklí na určitý standard, ale tentokrát vše zpestřily kulisy nádherného barokního zámku, vojáci v dobových
uniformách i dámy v krásných šatech.
Opravdu to bylo výjimečné.
• Jaké další akce se vám loni vydařily?
Bylo jich spousta, ale vyzdvihnu dvě.
K technice inklinující návštěvníky určitě potěšila pro zámek možná trochu překvapivá výstava produktů firmy Apple. Pocházela ze
soukromé sbírky jednoho místního občana
a k vidění tu bylo opravdu vše od nejstarších
modelů po nejnovější počítače. Ale bezkonkurenčně nejnavštěvovanější byla expozice Lego

– svět kostiček. Návštěvníky okouzlily obrovské instalace z populární stavebnice a celkem
se jich na ně přišlo podívat asi 10 tisíc.
• Jsou návštěvníci stále náročnější? Musíte
jim nabídnout více, než „jen“ krásný
zámek?
Určitě ano. Pro nás pro všechny je důležitá
akce, činnost, při které můžeme sami vstoupit
do děje a vyzkoušet si věci na vlastní kůži.
Proto je pro nás důležitá i expozice Austerlitz
– malé město velkých dějin, kde vstoupíte do
historie zámku a města všemi smysly. Náš
skvělý tým průvodců také organizuje oblíbené
kostýmované prohlídky. A pak je tu samozřejmě gastronomie. Spolupracujeme například se slavkovským pivovarem, který nám
loni uvařil speciální pivo k výročí Bitvy
u Slavkova. Do budoucna chceme jedinečnou
edici piv nabídnout návštěvníkům jako krásný
suvenýr.
• A na co se mohou lidé těšit letos?
Letošní rok bude pro Slavkov mimořádný.
Město slaví šestisté výročí předání prvního obrazového privilegia v českých zemích, což je
současný znak Slavkova. A chceme to pořádně
oslavit. Připravili jsme proto unikátní výstavu
a doprovodný program jak v červnu, tak
i v průběhu celé sezóny. Do zámeckého parku
se také po několikaleté pauze vrátí hudební
festival, jehož hlavní hvězdou bude skupina
Chinaski. Ale je toho samozřejmě mnohem
víc. O všem budeme včas informovat na našem
webu a facebookových stránkách.
Jan Pacas

Expozice o 600. výročí znakového privilegia
Unikátní faksimile nejstaršího dochovaného
znaku v Českých zemích, nové detailní modely
proměn zámku nebo restaurovaný obraz bohyně
Nemesis se slavkovským znakem. Nejen to
budou lákadla výstavy Slavkov – 600 let znakového privilegia, která představí Slavkov
u Brna jako město s výjimečnou historií. Výstava začíná ve čtvrtek 24. března a bude trvat
téměř půl roku – do 25. září 2016. Unikátní
předměty, dokumenty a modely si můžou návštěvníci prohlédnout v OK Galerii v druhém
patře Zámku Slavkov – Austerlitz.
Na výstavě bude prezentováno několik středověkých pergamenových listin týkajících se

města Slavkova u Brna. První a nejvzácnější
z nich bude listina krále Václava IV. z roku
1416, ve které uděluje městu znakové privilegium. Jedná se o nejstarší dochované znakové
privilegium pro města v českých zemích.
Mimo ni zde budou vystaveny též vybrané
listiny vztahující se k dalším privilegiím uděleným městu v průběhu dějin - privilegia udělené
vrchností – Petrem hrabětem od sv. Jiří a příslušníky rodu Kouniců.
Kvůli cennosti těchto listin a potřebě jejich
ochrany budou v průběhu výstavy originály nahrazeny věrnými faksimilemi. Ty vyhotovil Moravský zemský archiv, který je partnerem výstavy.

Dalším lákadlem výstavy se stanou modely
slavkovské komendy řádu německých rytířů
a renesančního zámku ve Slavkově. Návštěvníci
tyto rekonstrukce nedochovaných objektů
mohou spatřit vůbec poprvé. Byly vyhotoveny
moderní technologií na 3D tiskárně v Brně.
Návštěvníci se mohou těšit také na restaurovaný obraz bohyně Nemesis se slavkovským znakem a tento památný znak naleznou na dalších
sbírkových předmětech – ostění dveří z radnice
či malbě Hodinové brány. Pozornost bude věnována rovněž slavkovským cechům a bude možno
si prohlédnout cechovní truhlice, pečetidla a dovs
kumenty. Partnerem výstavy je RD Audo.
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Znakové privilegium města Slavkova
Město Slavkov u Brna letos oslaví 600. výročí od udělení znakového privilegia pro Slavkov králem Václavem IV. Výročí je o to
významnější, že jde o nejstarší dochované znakové privilegium s vyobrazení pro město v českých zemích.
Dějiny Slavkova ve středověku
jsou významně spjaty s řádem německých rytířů. Do rukou Řádu se
dostal darem zřejmě již za markraběte Vladislava Jindřicha. Poprvé je
Slavkov (Novosedlice) zmiňován
v listině krále Václava I., kterou roku 1237 potvrzoval Řádu jeho majetky v českých zemích.
Slavkov byl ve 13. století nejspíše trhovým
městečkem, centrem regionu, soustředěného
kolem opevněného sídla a kostela. Z tohoto
opevněného sídla, podle Libora Jana patrně
ještě přemyslovského původu, byla postupně
vybudována řádová komenda. Král Václav II.
udělil slavkovské komendě roku 1288 úplnou
soudní imunitu, hrdelní právo, povolil vystavět
šibenici a zbavil daní při koupi nebo prodeji
domu v městě Brně. Řádoví poddaní ve Slavkově byli zároveň osvobozeni od poplatku zvaného lovčí. Ve 14. století byl Slavkov brán již
jako město. V době bojů mezi moravskými
markrabaty Joštem a Prokopem, obsadil Jošt
nejspíše roku 1396 slavkovskou komendu
a město. Velmistr Konrad von Jungingen ji požadoval vrátit, avšak řád svůj slavkovský majetek dostal navrácen až v roce 1407.
Následkem porážky řádu německých rytířů
polsko-litevskými jednotkami v bitvě u Grunwaldu roku 1410 a tvrdých podmínek míru
v Toruni následujícího roku se řád značně zadlužil, mimo jiné i u českého krále Václava IV.
Ten ještě v roce 1411 využil řádových dluhů
a získal záminku sáhnout na řádový majetek
v českých zemích. Komtur Konrád z Čachovic
tak byl nucen 6. března 1411 předat slavkovskou komendu a město brněnskému měšťanovi
Václavu Házovi z Rosic, který byl královým
věřitelem. Řád německých rytířů se však posléze domáhal vrácení Slavkova. Velmistr Michael Küchmeister roku 1416 informoval krále
Václava IV. o tom, že byl dluh již řádně splacen. Avšak ani tehdy ani později k žádné
změně vlastnictví nedošlo. O tři roky později
král Václav IV. zemřel, české země zachvátily
husitské války a král Zikmund Slavkov dál zastavoval svým věřitelům.
Samotná listina je vyhotovena na pergamenu
o rozměrech 38 cm na šířku a 23 cm na výšku.
Má 6 cm širokou tzv. pliku (zesílení dolního
okraje pergamenu přeložením, aby na něj
mohla být přivěšena pečeť), ale samotná pečeť
krále Václava IV. chybí (podobně jako na většině dalších nejstarších listin vztahujících se ke
Slavkovu). Datována je ve středu 1. července
roku 1416 v Praze. Listina byla sepsána středověkou němčinou, nebyla tak použita nejběžnější latina ani postupně se i v právních
dokumentech prosazující čeština. Podle některých badatelů to bylo mimo jiné i kvůli tomu,
že podle různých indicií tvořili významnou část
obyvatel tehdejšího města německy hovořící
lidé. O Slavkovu se v listině píše jako o městu
(Stat) a je pro něj použit název Nawssedlicz
(Novosedlice). Hlavním a nejdůležitějším
bodem listiny bylo královské privilegium udělující městu znak. Dále král povolil Slavkovu
přesunout týdenní trh ze soboty na pondělí.

Nyní se přesuneme k bližšímu popisu samotného znaku, který uprostřed listiny zabírá
plochu 55 mm na šířku a 80 mm na výšku. Popisem erbů a znaků se zabývá historická vědní
disciplína zvaná heraldika. Z heraldického hlediska se erby a znaky popisují (blasonují) z hlediska toho, kdo je drží, tedy
opačně než z pohledu pozorovatele
Znak města Slavkova je vyobrazen
na pozdněgotickém (tzv. španělském)
štítu. Štít je do středu polcený a dělený. V prvním poli se nachází ve zlatém poli část černé orlice s červeným jazykem
dívající se vlevo (heraldicky vpravo). Ve druhém poli nalezneme v modrém poli část červeno-stříbrně šachované orlice se zlatým
zobákem a červeným jazykem, která netypicky hledí vpravo (heraldicky vlevo). V dolní
polovině je v červeném poli umístěna spodní
část stříbrného dvouocasého lva se zlatou
zbrojí (drápy). Obecně je lev označován za
krále zvířat a orel za krále ptáků. Jednalo se
o symboly rytířských ctností – odvahy, síly
a udatnosti. Z tohoto důvodu se obě zvířata
zobrazovala v útočném postoji. Tedy s otevřenou tlamou, zobákem, vyceněnými zuby
a jasně zobrazenými drápy a pařáty.
Výsledná figura vyobrazená ve znaku působí poněkud mytologicky – zvíře připomínající gryfa, mytologického tvora, napůl orla
a napůl lva. Proč král Václav IV. použil pro
Slavkov zrovna takovou na první pohled
zvláštní symboliku? Víceméně beze sporu jsou
2. a 3. pole městského znaku – tedy červenostříbrně šachovaná orlice v modrém poli
a stříbrný dvouocasý lev v červeném poli. Uvedená orlice je tradičním a dodnes používaným
zemským znakem Moravy (resp. Moravského
markrabství). Lev zase je od 13. století používaným znakem Českého království, resp. zemsky Čech. Názor, že by se nejednalo o lva, ale
o gryfa (rovněž poměrně hojně používanou heraldickou figuru) byl vyvrácen již dříve.
Co však měla vyjadřovat černá orlice v prvním poli? Zde se již názory značně rozcházejí.
První variantou, kterou podporoval např. profesor pomocných věd historických na meziválečné Masarykově univerzitě v Brně Václav
Hrubý, byla tzv. svatováclavská (nebo též plamenná) orlice. S touto teorií však není možné
souhlasit z několika důvodů: Jednak kvůli
tomu, že tato orlice, jak to vyplývá i z jejího
názvu, bývá obklopena červenými plaménky
a na slavkovském znaku není ani náznak červených plaménků. Dále kvůli používání –
orlice byla od 12. století symbolem přemyslovských panovníků, avšak s vymřením dynastie a nástupem Lucemburků na český trůn toto
použití ustalo. Kvůli tomu také král Jan Lucemburský udělil plamennou orlici roku 1339
městu Trident v Jižním Tyrolsku (dnes severovýchodní Itálie) jako uvolněné znamení.
Druhou variantou, prosazovanou mimo jiné
profesorem Univerzity Karlovy v Praze, historikem a archivářem Václavem Vojtíškem, byla
slezská (vratislavská) orlice. Ta by odpovídala
vzhledem, protože se jedná opravdu o černou
orlici ve zlatém poli. Na novějších zobrazeních
má slezská orlice navíc i stříbrnou pásku (tzv.
perisonium), avšak u starších verzí se nemusela objevovat. Slezsko také bylo za vlády
krále Jana Lucemburského přičleněno k Českému království. To vše by nahrávalo inter-

pretaci, že znak města Slavkova je složen ze
znaků jednotlivých zemí Koruny české (Slezska, Moravy a Čech). Problém je ovšem v tom,
že první pole (tedy to z pohledu diváka levé
horní) je v heraldice považováno za nejvýznamnější (a z hlediska významu pak pokračují pole směrem vpravo [heraldicky vlevo]
a dolů). Z tohoto podstatného hlediska je velmi
nepravděpodobné, aby panovník udělil do nejvýznamnějšího pole městu ležícímu v Moravském markrabství znak sousední země
(Slezska), pokud by k tomu neměl vážný
důvod. Slavkov přitom se Slezskem nic nepojilo.
Odpověď na otázku je potřeba hledat přímo
v samotné listině a také v historických událostech, které jsou naznačeny na začátku článku.
Listina začíná intitulaturou, tedy uvedením postavení a tituly svého vydavatele: „Wir Wenczlaw von gottes gnaden Romischer kunig zu
allen czeiten Merer des Reichs und kunig zu
Beheim“ – v překladu ze staré němčiny „My
Václav, z Boží milosti římský král, po všechny
časy rozmnožitel říše a král český“. Václav IV.
zde vystupuje jako král Svaté říše římské
a český král. Zde je pak třeba hledat původ
černé orlice ve zlatém poli – jedná se o orlici
Svaté říše římské, resp. jejich panovníků, králů
a císařů. Používala se jako znak říše až do 30.
let 15. století a teprve za císaře Zikmunda se
začala užívat černá orlice dvouhlavá – tedy heraldicky orel. Král Václav IV. sice získal komendu a město již roku 1411 jako náhradu za
značné dluhy, které u něj Řád německých rytířů měl, avšak toto převzetí se událo proti vůli
Řádu a bylo jím zpochybňováno. Při udělení
znaku městu Slavkovu tak chtěl panovník
zřejmě mimo jiné vyslat silný signál řádu, že
tento majetek náleží králi a nic se na tom nebude měnit. Z tohoto důvodu nejspíše volil tak
významné figury spojené se svými panovnickými tituly. Je možné, že Václav hodlal zařadit
Slavkov mezi svá královská města, avšak nakonec kvůli zástavám k tomu nikdy nedošlo.
Udělení (nebo polepšení) znaku o symbol
země či přímo vladaře bylo chápáno, jako akt
zvláštní panovníkovy milosti a pro město bylo
velkou ctí. Takto se český lev dostal do znaku
např. Jihlavy, Slaného či Turnova nebo moravská orlice do znaku Jevíčka, Olomouce či
Znojma. Město Brno zase obdrželo za statečnou obranu před Švédy roku 1645 vylepšení
svého znaku o císařského orla a F III (Ferdinand III.). Svým způsobem nejbližší slavkovskému znaku je znak města Mělníka nebo
Velké Bíteše, který je polcený a v prvním poli
se nachází lev a ve druhém orlice. Znak města
Slavkova je však ještě čestnější a obsahuje významnější heraldickou symboliku, než je tomu
u výše zmíněných měst. Obyvatelé Slavkova
tak mohou být právem hrdí, že jejich město má
nejen takto mimořádně starobylý, ale i významný a neobvyklý znak.
Všechny (nejen) slavkovské zájemce o historii bychom rádi pozvali na výstavu Slavkov
– 600 let znakového privilegia, která bude
umístěna ve výstavních prostorách v 1. patře
slavkovského zámku. Návštěvníci zde naleznou nejen samotnou listinu se znakovým privilegiem, ale též řadu dalších zajímavých
a cenných předmětů spojených s dějinami
města Slavkova. Vernisáž se uskuteční ve čtvrMartin Rája, ZS-A
tek 24. března 2016.
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Akce na zámku v březnu
19.–20. 3.
24. 3.
24. 3.–25. 9.
24. 3.–12. 6.
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Zámek otevře
už o víkendu 19. března
Přestože oficiální zahájení turistické sezóny
oslavíme 24. března, Zámek Slavkov – Austerlitz otevře své brány ještě o několik dní dříve.
Historické sály přivítají návštěvníky v předpremiéře o velikonočním víkendu od 19. do 20.
března. A probuzení ze zimního spánku bude
stylové – Rubensův sál totiž provoní květiny
a rozzáří jarní barvy a dekorace.
Trio autorek Velikonoční výstavy Hana Křetínská, Pavla Tauberová a Marcela Drápalová
si i letos připravily spoustu barevné inspirace,
květinových vazeb, kraslic a nevšedních dekorací. A ještě jedna dobrá zpráva – výrobky si
můžete odnést hned domů. Výstava je totiž
prodejní. Vstup na výstavu je volný.
Zámek se po víkendu opět ještě na malou
chvíli zavře a otevře se veřejnosti ve čtvrtek
v 16 hodin při slavnostním zahájení turistické
vs
sezony.
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Program kina Jas – březen
5. března, sobota, 19.30 hod.

SEDM STATEČNÝCH
Vesnice Ixcatlan trpí nájezdy banditů vedených nelítostným
Calverou, který vesničany každý rok připraví o většinu
sklizně a zásob. Na stranu chudých vesničanů se postaví
pistolník Chris, který společně s dalšími šesti statečnými
bude riskovat svůj život proti bandě darebáků. Westernová
klasika z roku 1960 v nové digitálně remasterované verzi
přichází do našeho kina v rámci Projektu 100. Přijďte
zavzpomínat na dnes již legendární film
s nezapomenutelnou hudbou Elmera Bersteina.
Režie: John Sturges. Hrají: Yul Brynner, Steve McQueen,
Charles Bronson, James Coburn. Žánr: western
123 minut, přístupný od 12 let, vstupné: 80 Kč
6. března, neděle, 16.30 hod.

PÍSEŇ MOŘE
V bájné krajině starých Keltů žije na osamělém majáku otec
s dcerou a synem. Život celé rodiny se obrátí vzhůru nohama
ve chvíli, kdy se ukáže, že malá dcerka je poslední z tuleních
víl. Jedině ona totiž může písní moře zachránit všechny
pohádkové bytosti, které proměnila v kámen čarodějnice
Macha. Nádherně animovaný svět keltských mýtů
a nadějeplné vyprávění o síle rodičovské a sourozenecké
lásky vynesly režisérovi nejen srovnání s největšími mistry
animovaného filmu, ale také už druhou nominaci na Oscara.
Režie: Tomm Moore. Žánr: animovaný/rodinný
94 minut, mládeži přístupný, vstupné: 65 Kč
12. března, sobota, 19.30 hod.

MUŽ NA LANĚ
Dvanáct lidí se prošlo po povrchu Měsíce, ale jen jediný
člověk přešel nezměrnou prázdnotou mezi věžemi Světového
obchodního centra a v jeho stopách se již nikdy nikdo
nebude mít možnost vydat. Petit pod vedením svého
mentora Papa Rudyho je se svými společníky a za asistence
netradiční skupiny dobrovolníků nucen překonávat problémy
a vypořádat se se zradami, neshodami i bezpočtem rizik,
která uskutečnění celé jejich bláznivé akce ohrožují. Režie:
Robert Zemeckis. Hrají: Joseph Gordon-Levitt, Charlotte Le
Bon, James Badge. Žánr: životopisný/drama
123 minut, mládeži přístupný, vstupné: 80 Kč
13. března, neděle, 16.30 hod.

DON CHICHOT
Co když dobrodružství Dona Quijota nebyla přesně taková,
jak je známe z vyprávění? Přišla chvíle, aby nám Rucio –
nejpodnikavější a nejodvážnější oslík v Kastilii vyprávěl, jak
to bylo doopravdy. Rytíř Měsíčního svitu vyzval Dona
Quijota k neslýchanému souboji v Barceloně. Společně
s koníkem Rocinantem Don Quijot podniká cestu plnou

nástrah a nebezpečí. A tím začíná skutečné dobrodružství,
ve kterém je možné naprosto vše! Režie: Jose Pozo. Žánr:
animovaný/komedie
90 minut, mládeži přístupný, vstupné: 65 Kč
20. března, sobota, 19.30 hod.

VYNÁLEZ ZKÁZY
Geniální vynálezce, profesor Roch, je na pokraji objevu látky,
která může ve špatných rukou zničit svět. A právě takové
ruce má hrabě Artigas, tajemný a temný dobrodruh, který ve
své ponorce brázdí světová moře, potápí lodi a bohatství,
kterého se tak zmocní, je mu nástrojem k ovládnutí světa.
Digitálně restaurovaná verze filmu Karla Zemana, kterým
dobyl Hollywood a nezapomenutelně se zapsal nejen do
dějin Československé, ale i světové kinematografie. Režie:
Karel Zeman. Hrají: Arnošt Navrátil, Lubor Tokoš, František
Šlégr, Miloslav Holub. Žánr: dobrodružný/sci-fi
81 minut, mládeži přístupný, vstupné: 80 Kč
21. března, neděle, 19.30 hod.

SEDMÝ SYN
Rytíř John Gregory byl posledním žijícím členem řádu
válečníků, kteří po staletí chránili svět před silami temna. Byl
to on, kdo jim mohl zasadit smrtelnou ránu, když ulovil
Královnu čarodějnic. Stačilo ji zabít. On se do ní místo toho
zamiloval a místo smrti pro ni zvolil vězení, z něhož nebylo
úniku. Pouze zdánlivě. Mocná čarodějka hnaná nenávistí se
dokázala dostat na svobodu a teď shromažďuje armádu
svých věrných, aby se pomstila. Aby Gregory nebyl na svůj
boj sám, musí najít mýty opředeného Sedmého syna, muže
s mimořádnými schopnostmi, se kterým se společně vydává
na pouť proti Královně čarodějnic. Režie: Sergej Bodrov.
Hrají: Ben Barnes, Jeff Bridges, Julianne Moore, Kit
Harington. Žánr: fantasy/dobrodružný
103 minut, mládeži přístupný, vstupné: 75 Kč
27. března, neděle, 19.30 hod.

EVEREST
Píše se polovina devadesátých let a Himaláje se stávají
oblíbenou turistickou destinací. Na osmitisícovky už
nešplhají jen zkušení horolezci, ale táhnou se tam celá
procesí dobrodruhů z celého světa. Horští vůdci Rob Hall
a Scott Fischer nic nepodceňují a jsou skvěle připravení
a vybavení, splnění snů jejich klientů by nic nemělo stát
v cestě. Stačí však drobná odchylka od plánu, náhlá změna
počasí a klíčovou otázku „Podaří se nám horu zdolat?"
vystřídá otázka mnohem zásadnější: „Dokážeme přežít?"
Režie: Baltasar Kormákur. Hrají: Jason Clarke, Jake
Gyllenhaal, Josh Brolin, John Hawkes, Sam Worthington,
Keira Knightley. Žánr: dobrodružný
121 minut, přístupný od 12 let, vstupné: 80 Kč

Od listopadu do března (včetně) se promítá jen v sobotu a v neděli.

Lucie Bílá

Lucie Bílá zazpívá
na nádvoří zámku
Mnohonásobná držitelka Českého slavíka
Lucie Bílá vystoupí 3. září od 20 hodin na nádvoří Zámku Slavkov – Austerlitz. Galakoncert s kapelou pod širým nebem se tak stane
jedním z hlavních lákadel města. Předprodej
vstupenek v hodnotě 490 až 1090 korun začne
již v březnu v Turistickém informačním centru.
„Show Lucie Bílé je jedním z velkých koncertů, které připravujeme k příležitosti 600. výročí udělení znakového privilegia. Naší snahou
je nabídnout program, ze kterého si vyberou
všechny věkové kategorie včetně dětí,“ uvedl vedoucí programového a marketingového oddělení Zámku Slavkov – Austelitz Martin Křížka.
Podrobnosti a novinky o dalších akcích sledujte na stránkách www.zamek-slavkov.cz
vs
nebo facebook.com/ZamekSlavkov.

Moravanka Jana Slabáka vystoupí ve Slavkově
Po úspěšném koncertě jedné z nejznámějších dechových kapel Mistříňanka letos do
Slavkova u Brna zavítá další legenda dechové
muziky. Milovníci písniček se můžou těšit na
slavnou Moravanku Jana Slabáka. Legendární
kapela vystoupí ve velkém sále Společenském
domě Bonaparte 26. března od 18 hodin.
Moravanku Jana Slabáka si zamilovali posluchači Československého rozhlasu už při prvním vystoupení v roce 1971. Od té doby se
stala symbolem československé dechové
hudby nejen v Česku, ale i v zahraničí. Vyprodané koncerty a rozebrané statisícové náklady
hudebních nosičů a široký okruh posluchačů
všech generací jsou důkazem toho, že Moravanka patří mezi českou špičku.
Jan Slabák (75 let), rodák z Kelčan u Kyjova, byl všestranný trumpetista a již od devatenácti let člen Státní filharmonie Brno, měl
logický vztah k dechové hudbě.
Mladý „trumpeťák“ cítil hlubokou odpovědnost k talentu, který mu byl svěřen a nastoupil

na studia na Janáčkovu akademií múzických
umění v Brně, která úspěšně dokončil. Vypracoval se na koncertního sólistu velkého formátu,
o nějž projevil eminentní zájem slavný dirigent
Herbert von Karajan. Souběh různých okolností,
kterými se tehdejší doba vyznačovala, ale i láska
k lidové písni, která ho provázela od dětství, nakonec rozhodly. Místo do koncertního sálu Berlínských filharmoniků přichází do brněnského
rozhlasu s projektem studiového dechového souboru „symfoniků“. Šest zakládajících členů
vznikající dechovky „Moravanka“, jsou také rodáci z okolí Kyjova. Původním záměrem Jana
Slabáka bylo založit žánrově všestranný dechový soubor. Přinejmenším nepředpokládal, co
vs
se stane po nahrání prvních skladeb.
Moravanka Jana Slabáka
26. března od 18 hodin • Velký sál SC Bonaparte
Vstupné: 230 Kč
Předprodej na Turistickém informačním centru
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10. městské vepřové hody obrazem – 6. února

Vepřové hody • Foto: 5x B. Maleček

Harry Potter se nastěhuje na tři měsíce na zámek
Výstavní prostory Zámku Slavkov - Austerlitz se na tři měsíce promění v kouzelnické
sídlo Bradavice. Od 24. března se sem nastěhuje Harry Potter. Vezme s sebou nejen své kamarády, ale také unikátní předměty ze světa
J. K. Rowlingové jako jsou třeba Bertíkovy lentilky tisíckrát jinak či zlaté galeony z kouzelnického světa. A co víc – s originální
kouzelnickou hůlkou si můžete zkusit vyčarovat, co budete chtít.
Sběratelskou výstavu „Mudlům vstup povolen“ slavnostně zahájíme 24. března v 16 hodin
v Historickém sále Zámku Slavkov – Austerlitz. Za fantazií J. K. Rowlingové se můžete
vydat do galerie v přízemí.
Výstava mapuje postavu Harryho Pottera od
dob, kdy byl ještě neznámým chlapcem až po
jeho proměnu ve světovou super star. Unikátní
sbírka patří paní Andrei Horákové, která fenoménu Harryho Pottera propadla jako dítě
a vášeň ji neopustila ani v dospělosti.
Díky tomu se tak můžete těšit na nejrůznější
předměty – obaly od žvýkaček počínaje, přes
plakáty z časopisů, kartičky, krabičky, až po
téměř posvátné relikvie.
Výstava potrvá do 12. června 2016. Vstupné
je 50 Kč dospělí / 30 Kč děti.
V souvislosti s výstavou připravuje Zámek
Slavkov – Austerlitz doprovodný program
nejen pro fanoušky této postavy.

ryho zbožňovat v 15 letech. A tak nějak mi to
vydrželo a pořád ty příběhy mám velmi ráda.
Mám pocit, že je pořád co objevovat.
• Co zajímavého návštěvníci na výstavě
uvidí?
Výstava začíná knihami. Jak přímo od
autorky J. K. Rowlingové, tak i od jiných
autorů. Návštěvníci také uvidí hůlky, Obludné
obludárium, erby školních kolejí nebo kouzelnické peníze. Bude tam toho mnohem víc, ale
nechte se také překvapit.
• Mluvila jsi i o videu a fotografiích z cesty
do Anglie. Jaké to tam bylo?
Ve filmových studiích to bylo úžasné. Určitě
doporučuji všem fanouškům Harryho Pottera
tam vyrazit. Úplně mi to vyrazilo dech. Je tam
všechno, co jsme viděli ve filmech. Létající
Ford, Brumbálova pracovna, šachové figurky
z prvního dílu i kostýmy a obrovská Velká síň.
Můžete se proletět i na koštěti Nimbus 2000.
• Přivezla sis ze studií nějaký suvenýr, který
tvou sbírku mimořádně obohatil?
Určitě. Všechny věci jsem opravdu chtěla do
sbírky. Asi nejlepší je zvíře Kluběnka. Také

Pozvánka: Čaroděj Harry Potter mě
bude provázet celý život
Andrea Horáková je velkou fanynkou příběhů o čaroději Harry Potterovi. Je současně
i sběratelkou všeho, co se světoznámým čarodějem souvisí. Nedávno si navíc splnila svůj
sen: Vydala se do Anglie, do filmových studií,
kde se natáčelo všech osm filmů o známém
kouzelníkovi. Nyní se rozhodla svou sbírku
včetně fotografií a videa z cesty.
• Andreo, jak dlouho jsi fanynkou Harryho
Pottera?
Sbírám různé věci s tématem Harryho Pottera už 13 let. Svou sbírku stále rozšiřuji. Proto
jsem se vydala i do Anglie. Začala jsem Har-

Andrea Horáková • Foto: archiv ZS-A

jsem si přivezla originální kouzelnické peníze
i čokoládovou žabku.
• Kluběnku? Z příběhů si na ni nevzpomínám…
Je to zvíře, které prodávala ve svém obchodě
dvojčata Weasleyovi. V knihách je Kluběnka
popsaná jako chlupatá koule. Její oblibou je vylizovat kouzelníkům holuby z nosu když spí.
Tím se živí. To mě vždy rozesmálo, tak jsem si
jí musela pořídit. Bohužel není živá…
• Návštěvníci by tedy měli Harryho dobře
znát…
Ne, není to potřeba. Jsou tam známé věci, jen
pár je opravdu unikátních a ne každý si je pamatuje. Výstava by jim měla příběhy oživit
v jejich paměti. Mám pro návštěvníky připravený i malý kvíz, kdy si mohou své znalosti
prověřit.
• Chceš ještě nějak nalákat budoucí návštěvníky?
Každý kdo má příběh o kouzelnickém světě
a o čaroději Harrym Potterovi rád, toho výstava
určitě potěší. Tvořila jsem ji tak, aby si v ní
vs
našli něco dospělí i děti.
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Planetárium ve škole
Minulý týden nás navštívilo planetárium. Taková
velká kopule, na kterou se promítá noční obloha.
Jak je to možné? Také jsme byli zvědaví, ale řešení
je docela jednoduché – velký nafukovací stan. Tak
velký, že do něj vešla celá čtvrtá nebo pátá třída.
Děti si lehly na žíněnky a pozorovaly noční oblohu. Přesněji příběh o vesmírných tělesech, které
putují naší Sluneční soustavou. Příběhem je provázeli dva skřítci, ten zvědavý a ten chytrý. Skoro
všechny otázky, co vás mohou napadnout při pozorování noční oblohy, byly zodpovězeny. Děti se dozvěděly mnoho nového a ještě se při tom pobavily.
Díky přenosnému planetáriu teď budou jistě pozorovat noční oblohu s ještě větším zájmem než dotřídní učitelky 4. tříd
posud.

Doba ledová na blátě
Již po páté se mohli naši šesťáci přenést do doby
ledové k pravěkým lovcům a prožít dobrodružný
týden na Rychtě v Krásensku. Pro velký zájem jsme
letos uspořádali dva turnusy oblíbeného programu
Zimní přírodou, které pro naše děti organizuje brněnská Lipka. Počasí, které letos odpovídalo spíše
době meziledové, provázené deštěm a blátem, nás
ale nemohlo zastrašit. Jednapadesát našich šesťáků
se zase učilo střílet z luku a házet oštěpem, stopovat
zvěř, určovat stromy podle pupenů, v téměř jarním
počasí jsme rozdělávali oheň, abychom si mohli v
přírodě opéct první letošní špekáček. Toto se ve škole
zažít nedá. A být pět dní jen s kamarády mimo svoje
domovy, snažit se plnit úkoly co nejlépe, aby tlupa
přežila, to je zážitek, na který většina našich šesťáků
nezapomene. Takže za rok zase v Době ledové nebo
MiL
snad opět meziledové?

Významné ocenění Glitter Stars
Český cheerleadingudělal oficiální tečku za
uplynulou sezonou. Česká asociace cheerleadingu a amerického fotbalu společně vyhlásily
nejlepší sportovce minulého roku. Byla tak
oceněna činnost sportovců a trenérů, kteří jsou
příkladem ostatním a pomáhají rozvoji sportu.
Slavkovský tým Glitter Stars dosáhl významného úspěchu tím, že získal nominace (tři
nejlepší) ve všech vyhlašovaných kategoriích.
Nejlepšísportovci ČR – děvčata:
• v kategorii peewees – Kristýna Slaninová
• v kategorii junior – Sabina Macharová
• v kategorii senior-žena – Aneta Macharová,

která bude letos s národním týmem reprezentovat ČR na MS v USA na Floridě.
I v kategorii senior-muž a trenér roku byl tým
GS úspěšný. Tomáš Přichystal a Renáta Macharová se umístili mezi třemi nejlepšími v ČR.
Všichni finalisté obdrželi certifikát, květiny,
poukázku na sportovní oblečení a vítězové jednotlivých kategorií originální skleněnou trofej
od společnosti Precioza. Večerem provázel moderátor ČT Jiří Kalemba. Restaurace Potrefená
husa připravila bohatý raut. Výsledky vyhlašovaly a trofeje vítězům předávaly významné
osobnosti českého cheerleadingu.
GS

Úspěch v matematice
V letošním školním roce postoupili do okresního kola olympiády v matematice dva žáci. Konalo se 19. ledna ve Vyškově. Barvy naší školy hájili Lukáš Zrotal a Pavla Rudolfová, oba žáci
IX.C A oba si počínali velmi dobře. Dosáhli vynikajících výsledků. Lukáš získal tentokrát jen 2.
místo, od vítězství ho totiž dělily pouhé 2 body. Porotu zaujal tím, že při řešení zvolil „svůj netradiční“ postup. Za naši školu také pěkně bojovala i Pavla Rudolfová. V silné konkurenci skvělých počtářů obsadila 10. místo. Pavlo, děkujeme za reprezentaci školy. Lukáši, hodně štěstí
Hynek Kepák
v krajském kole!

Školní ples
Zimní měsíce – leden a únor – to není jen
domácí kultura. Je to doba, kdy občas vyrazíme do společnosti. A co třeba na ples? Naše
škola měla tentokrát v kalendáři poznačený
jeden den. Tím byla sobota 30. ledna. Už poněkolikáté ho zahájili žáci 9. tříd slavnostní polonézou. Třebaže začal nácvik tohoto tance až
koncem listopadu, jistě neměl chybu. Holky
a kluci se snažili ze všech sil, pořádně tréno-

vali. Bylo nač se dívat. Foťáky cvakaly o sto
šest. Všem slečnám i mládencům to moc slušelo! Děkujeme tím paní učitelce Lence Krahulové ze ZUŠ. Pěknou podívanou předvedla
všem účastníkům plesu i malá skupinka Glitter
Stars. Jejich výkony byly akrobaticky opravdu
úžasné. Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli do naší bohaté tomboly. Vážíme si Vaší
Hana Červinková
přízně.

„Republiku“ si vzít nedáme
Tak s touto myšlenkou jsme ve čtvrtek 18. 2.
brzy ráno nastupovali do vlaku a směřovali
s týmem kluků na kvalifikaci na republikové finále ve florbalu do Litomyšle. Postoupili jsme
z okrsku přes okres a kraj. Toto byl další pokus
za poslední roky v kvalifikaci uspět.
Od počátku se nám lepila smůla na paty. Začalo to tím, že v České Třebové jsme zjistili, že
jsme zapomněli dresy. Chlapci při představě, že
budou hrát v půjčených „pouze“ rozlišovacích
dresech si zorganizovali okamžitou pomoc. Zachránil je táta jednoho z nich. Sedl do auta, vyzvedl ve škole dresy a přivezl je do Litomyšle
15 minut před nástupem na hřiště.
První zápas mezi sebou hráli naši budoucí
soupeři. Chlapci bedlivě z tribuny pozorovali,
jak jim to jde. Probrali na koho si dát pozor, kde
má slabá místa brankář a další velmi důležité
věci, aby se zvýšila jejich šance na výhru. No
a pak došlo i na nás. Do zápasu jsme nastupovali proti vítězi předchozího zápasu, který skončil 7:3. Chlapci do toho vlítli s nadšením
a snahou vyhrát. Bohužel smůla pokračovala
a my jsme vršili jednu chybu za druhou a velmi
záhy jsme v první třetině prohrávali 3:0. Protihráči, byť o hlavu menší, byli mrštní jak ještěrky, dobře si drželi míček a makali. Po první
třetině dostali hoši „kartáč“ a nové taktické pokyny. Druhá třetina probíhal celkem v poklidu.
Soupeř si byl jistý svým vítězstvím a držel hru.

Sebevědomí mu zvedl i náš nevydařený nájezd
za faul na našeho hráče. Do třetí třetiny jsme
nastupovali s tím, že času na zvrácení výsledku
už moc není. Ale když nám dal soupeř 3 branky
během první třetiny, tak proč ne my jemu ve
třetí třetině? Kluci dřeli, lítali po hřišti, útočili,
bránili, pálili na bránu soupeře, ale 4 minuty
před koncem byl stav pořád neměnný. A pak
nám svitla naděje. Padla první branka. Stav 3:1
jako by do našeho týmu nalil nové síly. Krátce
po rozehrávce jsme snížili na 3:2 a zhruba necelé dvě minuty před koncem byl stav 3:3. Poslední minuta byla nervy drásající. Míček lítal
ze strany na stranu, že by i tenisti mohli závidět.
Konec. Máme bod, a jestli chceme postoupit,
musíme vyhrát další zápas s rozdílem větším
než 4 branky. Nelehký úkol, protože další sou-

peř, i když první zápas prohrál, byl domácí, měl
natrénováno a nic klukům nechtěl dát zadarmo.
Přesto se podařilo, že ve druhém zápase
po první třetině vedl náš tým 3:0. Ve druhé třetině náš soupeř, notně povzbuzovaný místním
publikem, sebral síly a my jsme měli co dělat.
Kluci se nedali a podařilo se jim stav zvýšit
o jednu branku. Do třetí třetiny jsme šli s tím,
že musíme dát ještě jeden gól, což se podařilo.
Všem docházely síly. Nám však méně a zápas
jsme udrželi a vyhráli 5:0. Vítej „republiko“.
Poděkování za vítězství patří nejen klukům,
ale i všem těm, kteří je trénují a to pánům učitelům TV Bauerovi a Žižlavskému, taťkům trenérům Uhlířovi a Kroupovi a trenérům Janu
Šíchovi a Michalu Šopíkovi, kteří jeli s námi do
Vladimír Soukop
Litomyšle.

Na fotografii zleva: Ondřej Kuchta, Vojtěch Blaha, Kryštof Zrotal, Štěpán Uhlíř, Jakub Ruč, Mojmír Šafránek, Lukáš Matyáš,
Radim Kroupa, Leo Štourač, Dan Šťastný, Lukáš Suchý a Dennis Bárek
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Logické soutěže
na prvním stupni
Žáci 4. ročníku se v průběhu školního roku
utkávají v logických soutěžích. Po piškvorkách
a dámě tentokrát přišlo na řadu sudoku. Pro některé děti byla tato hra novinkou, ale po několikadenním tréninku se také zapojily, a tak
nakonec soutěžila celá třída.
Výsledky: 1. místo Kristýna Rábiková,
2. místo Anna Gachová, 3. místo Kryštof Kozšt
řínek. Blahopřejeme!
Archiv Slavkovského zpravodaje najdete na

www.veslavkove.cz

Přednáška o Srí Lance
Slavkovský ochranářský spolek vás zve
na další přednášku z cyklu Příroda a lidé
Srí Lanky. Povídání a promítánú fotografií
z návštěvy Šťastného ostrova se ujme Petr
Navrátil. Beseda se koná v neděli 28. února
od 17 hodin v zasedací místnosti slavkovské
radnice.

Ples ZŠ Tyršova
Spolek rodičů a přátel ZŠ Tyršova ve spolupráci s pedagogickým sborem základní školy
uspořádal ve Společenském centru Bonaparte
v sobotu 6. února 23. školní ples. Podle ohlasů
šlo o vydařenou společenskou akci. Ples zahájili
žáci 9. ročníku slavnostní polonézou a v průběhu večera mohli návštěvníci zhlédnout ještě
několik dalších tanečních vystoupení. K tanci
i poslechu hrála skupina Panorama. Také bohatá

Slavnostní polonéta • Foto: archiv školy

tombola jistě přispěla ke spokojenosti účastníků
plesu, alespoň těch, kteří vyhráli.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na
přípravě a průběhu plesu podíleli - vedení kulturního centra, pracovníkům zajišťujícím občerstvení, výborné hudbě, sponzorům, paní
učitelce Krahulové za nácvik polonézy i vystoupení tanečního oboru, taneční skupině Martiny
zšt
Bartuškové, atd.

Účinkující • Foto: B. Maleček

Slavkovská „liduška“ slavila šedesátiny
Ve čtvrtek 28. ledna se v sále Společenského
domu centra Bonaparte konal koncert Základní
umělecké školy Františka France ve Slavkově
u Brna. Nezúčastněný a nepoučený kolemjdoucí možná ohrnul nos nad nějakým pískáním
a brnkáním malých dětí a šel dál svou cestou.
Avšak ten, kdo neodolal a vstoupil, vkročil do
jiného světa. Na pódiu se konala oslava šedesáti
let od založení slavkovské „kulturní dámy“,
která je i dnes v nejlepší kondici.
Jak řekla ve své úvodní řeči ředitelka školy
Jana Jelínková, o historii školy se můžeme dočíst v různých encyklopediích. O současných
výsledcích práce školy svědčí spousta akcí,
které škola každoročně pořádá. Základní umělecká škola Františka France je jedním z pilířů
kulturního dění ve Slavkově a širokém okolí.
Nejenže beze zbytku plní své poslání, kterým je
múzické vzdělávání dětí, ale svými mimoškolními aktivitami dlouhé roky doprovází většinu
kulturních a společenských akcí, které se v širokém okolí konají.

Oslava to nebyla ledasjaká. Zatímco obvykle
na školních koncertech vystupují stávající žáci,
tentokrát se na pódiu představili pedagogové
a úspěšní dřívější absolventi. Hudebníci, zpěváci
a baletní mistři zvučných jmen, se kterými se setkáváme nejen v rámci tuzemského, ale i evropského kulturního dění. Kdopak by neznal
osobnosti, jakými jsou Veronika Beránková,
Markéta Husková, Edita Raušerová, Aleš Janiga
či Martin Křížka. Slovem provázela moderátorka Monika Brindzáková – rovněž bývalá absolventka tanečního oboru. Společně vytvořili
koncert, jaký Slavkov u Brna snad ještě neviděl
a neslyšel. Školu pozdravili i všichni předešlí ředitelé – Jaroslav Ledvinka, Miluše Letecká
a Eva Cupáková. Krásná slova na adresu školy
pronesl její bývalý žák Pavel Dvořák, který
v současnosti působí ve funkci vedoucího Úřadu
vlády ČR. Po skončení koncertu se nám ani nechtělo jít domů, protože jsme byli jako v krásném snu. Dlouhý potlesk ve stoje byl jen chabou
odměnou za to, co vystupující divákům přinesli.

Rád bych se na závěr zastavil u slov starosty
města Slavkov u Brna Michala Boudného. Ve
svém projevu zmínil dlouholetou bolest školy –
chybějící taneční sál. Předchozí vedení radnice
sice připravilo projekt sálu a nechalo zbourat
ruiny bývalého DDM na pozemku školy, tím ale
veškerá práce skončila. Pane starosto, vážení
radní a zastupitelé, nastal čas! Nastal čas splnit
slib, který jste sice nedali přímo Vy, kterým Vás
však zavázali Vaši předchůdci. Nastal čas postavit Základní umělecké škole Františka France
taneční sál, o který dlouhé roky bojuje, a to
nejen ústy své ředitelky. Dejte prosím škole dar
do dalších let. Dar jejím pedagogům a minulým,
současným i budoucím žákům. Nevnímejte to
jako prostředek politického boje, ale jako službu
škole, která vychovala mnohé z Vás, přináší
vzdělání Vašim dětem a vnukům a hraje nezastupitelnou kulturní a společenskou roli pro celé
Slavkovsko. Škola se Vám za ten dar jistě odvděčí tím nejlepším, co v ní je.
František Bláha
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Návštěvníci koncertu • Foto: B. Maleček

Mimořádně zdařilý večer ZUŠ Slavkov k 60. výročí založení školy
Proč mimořádně zdařilý? Proto, že byl skvělý,
žánrově pestrý, umělecky kvalitní, přiměřeně
uvolněný a zábavný, moderně pojatý, historicky
poučný, hřejivě srdečný a lidský… prostě jiný,
než by mnozí od školy, která vychovává mladou
generaci převážně „vážně“, očekávali.
Už první letmý pohled na jeviště ve čtvrtek
28. ledna před 18. hodinou do zcela zaplněného
sálu SC Bonaparte, kde bylo možné zhlédnout
nejen dominantní černé klavírní křídlo, ale i keyboardy či bicí soupravu, dával tušit, že se nebude
jednat o konzervativně pojatý večer vážné
hudby, ale o cosi jiného.
Po úvodní znělce autorky M. Huskové vstoupila na jeviště, jehož okraje zdobilo květinové
aranžmá, Monika Brindzáková, známá profesionální moderátorka, bývalá absolventka baletního oboru slavkovské umělecké školy, která nás
provázela celým večerem. Občas se přitom ve
vzpomínkách vrátila do svých žákovských baletních časů. Stávající ředitelka ZUŠ Františka
France Mgr. Jana Jelínková mj. zdůraznila, že
jsou to především velmi dobré vztahy mezi učiteli navzájem, mezi učiteli a žáky, mezi učiteli
a rodiči a také mezi vedením školy a Městem
Slavkov (zřizovatelem školy), které vytvářejí základní předpoklady k dlouhodobému dosahování velmi dobrých výsledků. Uvedla také, že
sice nezkoumala historii ostatních zákl. uměleckých škol v ČR, ale považuje za unikátní, aby se
při oslavě 60. výročí založení školy vedle ní na
pódiu postavili všichni její předešlí ředitelé, a to
Jaroslav Ledvinka (který v lednu tohoto roku
oslavil své 91. narozeniny a školu řídil od jejího
založení 1. února 1956 téměř třicet let do
r. 1985), Miluše Letecká (1985–1987) a Eva Cupáková (1987–2007).
V programu vystoupili někteří současní žáci
školy, učitelé a její absolventi. Ti, kteří se ještě
připravují na svoji životní dráhu na vyšších uměleckých školách (např. sestry Bláhovy) a ti, kteří
si už svoje místo na profesionálních scénách
našli (např. Aleš Janiga, Martin Křížka). Každé
programové číslo mělo svůj půvab a atmosféru
a bylo doprovázeno velmi citlivě vybranou světelnou projekcí na zadním plátně jeviště. Obraz
toreadora proto doprovázel pěvecké sólo A. Janigy v Písni toreadora od G. Bizeta, zatímco precizně a procítěně přednesený klavírní „Svět
luny“ od C. Debussyho v podání učitelky školy
Maya Okamoto doplňovalo světelné pozadí impresionistické malby. Slavná Alžbětinská serenáda, která je známá především v interpretaci
jemných smyčců, vyzněla v provedení Slavkovských žesťů nově a netradičně.
Zařazení kdysi velmi populární varhanní

skladby „Hommage a J. S. Bach“ od slovenského M. Vargy do programu bylo příjemným
překvapením, které zrytmizovalo hudebníky na
pódiu i publikum. Předtím nás však Kateřina Jiráková za doprovodu klavíru a trubky při expresivně podané pěvecké improvizaci na americké
spirituály přenesla do období první poloviny minulého století. Martin Křížka se zase se svými
kolegyněmi blýskl parádním pěveckým číslem
C. B. Sagera a D. Fostera „The Prayer“. Na
pódiu zazněly také hoboj A. Bláhové,
klarinet M. Uma, příčná flétna V. Šujanové, zobcové flétny, bicí souprava či čtyřruční „klavír“.
Baletním číslem potěšila V. Beránková se svým
tanečním partnerem A. Zemánkem. Současná
primabalerína divadla v Helsinkách Edita Raušerová se této akce nemohla osobně zúčastnit,
a proto poslala zdravici a videoukázky svého baletního finského umění. Píseň od P. Ulricha „Až
jednou červánky“ v podání V. Nezhybové a jejích kolegů za doprovodu „ad hoc“ kapely byla
závěrečnou tečkou za tímto skvělým slavnostním programem.
Na pódiu během večera zavzpomínali na
školní umělecká léta v této „lidušce“ a připojili
svá blahopřání také současný vedoucí Úřadu
vlády ČR Ing. Pavel Dvořák (škoda, že nám nezahrál na klavír také svoji vlastní skladbu) a starosta města Michal Boudný (škoda, že nám
neukázal nějaké své povedené školní výtvarné
dílo).

Ředitelka školy Jana Jelínková • Foto: B. Maleček

ZUŚ ve Slavkově nese čestné jméno Františka
France, jehož portrét byl několikrát na pódiu
promítnut. Je příznačné, že právě této slavkovské hudební osobnosti minulého století je věnována obsáhlá stať v 1. a 2. letošním čísle
Slavkovského zpravodaje.
Komu poděkovat?
Především všem účinkujícím za jejich umělecké výkony a za vytvoření srdečné atmosféry.
Všem „zpovídaným“ hostům za jejich vzpomínky na léta minulá i za povzbudivá slova
k současnosti a budoucnosti uměleckého školství a kultury ve Slavkově a okolí.
Všem neviditelným „tam vzadu v zákulisí“,
tj. zvukařům, osvětlovačům apod.
Multiinstrumentalistovi Ladislavu Maňáskovi, učiteli školy, za neviditelnou, ale náročnou práci při přípravě notového materiálu
k některým číslům programu.
Vedení školy v čele s ředitelkou za scénář
a organizační zabezpečení tohoto slavnostního
koncertu.
Zahradnictví Tesák za květinovou výzdobu
a firmě Liko-S za finanční podporu.
Integrované škole Slavkov za přípravu pohoštění pro účinkující a hosty slavnostního setkání.
Všem divákům v sále a příznivcům školy za
hojnou účast na této akci a vytvořenou atmosféru.
Co ZUŠce popřát?
Aby byla pro jejich téměř 550 žáků místem
vzájemných setkání, tvořivosti, radosti a duševního rozvoje.
Aby dala dalším mladým umělcům dobré základy pro jejich amatérskou či profesionální
dráhu, aby se jí dařilo i na soutěžích uměleckých
škol a aby měla nadále štěstí na dobré a iniciativní kantory.
Aby její akce – výstavy, vernisáže, baletní či
pěvecká vystoupení a koncerty – byly veřejností
dobře navštěvovány a přijímány.
Aby významným způsobem přispívala k udržování a rozvoji bohatých kulturních tradic Slavkovska ve stopách Josefa Šerého, Františka
France, Břetislava Rozsypala, Aleny Zahradníkové, divadelních spolků, orchestrů a hudebních
skupin různých žánrů….
Co vzkázat konkurenci?
ZUŠky v České republice, škola v šestiapůltisícovém Slavkově u Brna vám nastavila touto
vzpomínkovou akcí laťku velmi vysoko. Škoda,
že tento program neměl a nebude mít reprízu.
Ale takové jednorázové a neopakovatelné už
oslavy bývají…
Slavkovská ZUŠko, díky!
Ladislav Jedlička, bývalý žák Jaroslava Ledvinky

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

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

pátek 18. března do 16 hodin
Podmínky viz

www.bmtypo.cz

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642
Slavkov u Brna
Po–Pá 9–12 13–17 h.
tel.: 544 220 661
mobil: 605 742 853
e-mail: info@bmtypo.cz

www.bmtypo.cz

Výroba
razítek
Samonamáčecí razítka
a dřevěná razítka.
Razítka tradiční, kulatá,
datumovky, razítka
velkých rozměrů atd.

NABÍZÍME
kompletní služby

v

Akce - MDZ
- pri nákupu nad 250 Kc - zdarma MILKA srdce
- pri nákupu nad 150 Kc - zdarma 100g želé
Husova 1558
Slavkov u Brna

malíﬁsk˘ch
a natûraãsk˘ch prací
Malba již od 20 Kč/m2 vč. materiálu,
nátěr dveří od 450 Kč/ks vč. materiálu,
dále natřeme okna, radiátory, střechy,
fasády – vše se zárukou
a na přání s úklidem.

kontakt 606 299 225
www.malirstvi-krpec.cz

Poradenská kancelář

Milan Májek a syn

PRODEJ

• ocelové profily I, IPE, U,
UPE, HEA, HEB
• profily ocelové uzavřené,
čtvercové, obdélníkové (Jäkl)
• ocel plochá i čtvercová, úhelníky
• ocel kruhová (tažená, válcovaná)
• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé, slza,
pozinkované
• betonářská ocel – roxory,
kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů
pálením, řezáním pilou

DETOXIKACE ORGANISMU
• 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

Kosmetika
Možnost
vyzkoušení

Zdraví je největší bohatství, které člověk má.
Marie Zdražilová
tel. 604 994 476, Čelakovského 839, Slavkov u Brna, zdrazilova.m@email.cz

Prodejní doba:

po, st 7–17 h.
út, čt, pá 7–15 h.

areál Agrozetu
Čs. armády 1081
Slavkov u Brna
tel./fax. 544 220 816
tel. 604 272 975
775 697 788
milanmajek@volny.cz

www.slavkov-hutnimaterial.cz

CITY

AKČNÍ BALÍČEK MENŠÍ

+
znu !!!
na cely rok 2016 zdarma pri objednani v bre
Srovnejte náš balíček s kombinací WIFI připojení a satelitní televize od jiných operátorů:

Akční balíček MENŠÍ se 100 Mbit

WIFI připojení a satelitní TV

Internet 100 Mbit, rychlý, spolehlivý a stabilní

Internet 10 Mbit, podléhá rušení a sdílení rychlosti

380 Kč

Výkonný 1Gb router s WIFI 300 Mbit a servisem zdarma

Satelitní TV s HD kanály, při silném dešti a sněhu s potížemi

179 Kč

Kvalitní kabelová TV s HD kanály bez ohledu na počasí
12 prémiových kanálů v balíčku navíc
Návrat zpět o 24 hodin na všech kanálech

559 Kc

Zastavení pořadu, posun zpět, přeskočení reklam
Nahrávání pořadů do vlastního rekordéru
Televize na 4 zařízení (počítač, tablet, mobil)
Přístup k videopůjčovně a službě Nahrávám seriály
Bezplatný servis set-top-boxu včetně ovladače napořád
200 volných minut do pevných sítí měsíčně zdarma

vse na jedno
m vyuctovan
i

100 volných minut mobilního volání měsíčně zdarma

jen 550 Kc
Akční nabídka platí pro všechny nové zákazníky, kteří si objednají balíček MENŠÍ do konce března roku 2016. Férová smlouva
je na dobu neurčitou bez minimálních závazků. Máme také balíček VĚTŠÍ jen za 790 Kč. Více informací na našich www stránkách.
Přijďte si vše vyzkoušet na naše infocentrum na společenském centru Bonaparte naproti městkému úřadu. Každý den od 8:00 do 18:00.
Více informací na http://www.vivo.cz
tel.: 515 537 537
e-mail: info@vivo.cz
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MYSLETE
NA SERVIS VČAS
PŘIPRAVTE VÁŠ STROJ
NA SEZÓNU
Nejlepší výkon a dlouhou
životnost stroje zaručí jen
profesionální servis.

www.rumpova.cz

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

Z Křesťanské mateřské školy Karolínka „O srdíčku“
Zimních radovánek si děti tuto zimu moc neužily. Ve školce však bylo zábavy dost. Karnevalové kostýmy proměnily děti v pohádkové
bytosti. Děti byly nadšené, že si mohou hrát
v převlecích a tancovat na známé pohádkové
písničky. Také si užily různých pohybových her
např. na Mrazíka nebo na Medvěda. Nevšedním zážitkem bylo zhlédnutí představení operního pěvce „Hudba pro radost“. Radovánky
vyvrcholily společným karnevalem v sále s Divadlem Koráb, při kterém si děti užily velmi zajímavé bublinové vystoupení. Za pár dní,
přesně na Popeleční středu, čekal předškoláky
zápis do základní školy. Už věděli, jak to ve
škole vypadá, protože ji několik dní před zápisem navštívili. Také měli radost, že viděli kamarády, kteří s nimi chodili do školky a nyní
jsou již školáci.

Děti v kostele • Foto: archiv školy

Popeleční středou jsme vstoupili do doby postní. Prožíváme ji jako čtyřicetidenní přípravu
na oslavu Ježíšova zmrtvýchvstání – Velikonoc.
Postní doba je výzvou, abychom dávali Bohu
prostor v našem životě. Proto jsme se také shromáždili v kostele, kde nám pan farář udělil na
čelo znamení kříže popelem (popelec) na znamení přání stát se lepšími. Předcházel tomu příběh „O srdíčku“. Jste-li zvědaví, o čem
a o kom tento příběh vypráví, pak čtěte dál:
Bylo jedno malé špinavé srdíčko, které žilo
ve městě špinavých srdcí. Hřešilo proti Bohu.
Hříchem je vše, co se Bohu nelíbí – neposlušnost, lhaní, závist, krádež… Občas se to malé
špinavé srdíčko nad sebou zamyslelo a uvědomilo si, že se často chová špatně. Nic však na
tom nechtělo změnit, vždyť ostatní srdce ve
městě jsou také špinavá. Kolem toho města byl
široký a hluboký příkop, přes
který se nemohlo žádné špinavé
srdce dostat. Do města špinavých srdcí poslal Bůh čisté
srdce, které patřilo jeho Synu,
Ježíši Kristu. Ježíš nikdy nelhal,
nezáviděl, neudělal nic špatného.
Miloval svého Otce a vždycky
Ho poslouchal. Špinavá srdce si
hned všimla, že čisté srdce je
úplně jiné. Připomínala jim, jak
jsou sama špinavá. Rozzlobilo je
to natolik, že to čisté srdce zabili.
Náhle se stalo něco velmi zvláštního. Z čistého srdce vytryskla
krev a vytvořila most přes široký
a hluboký příkop z města špina-

vých srdcí. Kdo chce přejít po tomto mostě,
musí Ježíše poprosit o odpuštění svých hříchů.
Mnohá špinavá srdce to udělala a stala se z nich
čistá a zářivá srdce jako srdce Ježíšovo. Malé
špinavé srdíčko také toužilo stát se čistým, ale
bylo příliš pyšné, nechtělo poprosit o odpuštění.
Pokoušelo se příkop zdolat samo, ale nepodařilo se mu to. Nějaké špinavé srdce mu řeklo,
že prý stačí, když už nebude dělat ani si myslet
nic zlého. Špinavé srdíčko se rozhodlo, že už
bude stále pravdivé, poctivé, poslušné a milé.
Ale nepodařilo se mu to. Tak rádo by bylo ve
městě čistých srdcí. Proto se zeptalo nějakého
čistého srdce, jak by se mohlo dostat přes široký
a hluboký příkop do města do města čistých
srdcí. Čisté srdce řeklo, že jedinou cestou je
most z Ježíšovy krve. Malé špinavé srdíčko se
konečně rozhodlo přejít po mostě a modlilo se:
„Pane Ježíši Kriste, Odpusť mi prosím Tě moje
hříchy a daruj mi čisté srdce.“ Malé špinavé srdíčko bylo náhle krásně čisté a zářivé. Od té
chvíle mohlo žít ve městě čistých srdcí. Jednou
malé čisté srdíčko zhřešilo a objevily se na něm
škaredé skvrny. Bylo z toho velmi smutné. Pak
udělalo to jediné správné: povědělo Ježíši
všechno, co se stalo a poprosilo Ho za odpuštění. Také poprosilo, aby mu pomohl vždycky
jednat podle Boží vůle. Škaredé skvrny zmizely! Malé srdíčko bylo opět úplně čisté a bylo
plné radosti a vděčnosti. Teď už vědělo, jak
může zůstat stále čisté. Malé čisté srdíčko vzpomínalo na své přátele ve městě špinavých srdcí.
Rozhodlo se, že za nimi půjde a bude jim vyprávět, jak se mohou dostat do města čistých
Marie Blaháková, asistentka pedagoga
srdcí.
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Integrovaná střední škola Slavkov u Brna

www.iss-slavkov.eu

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 581, info@iss-slavkov.eu

ISŠ fandila Kometě!
V podvečer pololetních prázdnin si skupina
fandů „modro-bílé šlechty“ z ISŠ Slavkov
u Brna dala dostaveníčko v Brně před DRFG
Arénou, aby svými hlasivkami podpořili slavnou Kometu Brno. A skutečně se nám to podařilo. Kometa po pěti nepovedených zápasech
zabrala a porazila Vítkovice 5:2.
Hned po příchodu na stadion se nás ujali pořadatelé a usadili nás na čestná místa. Naše
velká chvíle nastala během druhé komerční
přestávky v průběhu první třetiny. Komentátor
nás oficiálně představil a přivítal. Celá aréna si
nás prohlédla na kostce nad ledem. Po závěrečné siréně a děkovačce hráčů na nás čekal
další silný zážitek. Měli jsme možnost nahlédnout do hráčské kabiny. Zde jsme viděli, jak se
vytváří televizní rozhovor s hráči po utkání.
Podali jsme si s hokejisty ruce jako poděkování
za výhru. Za tento sportovní zážitek děkujeme
Bc. Romanu Hanákovi, zástupci našeho zřizovatele, jímž je Jihomoravský kraj. DĚKUR. Vaňura, ISŠ
JEME.

Halové sporty v naší škole
Každý rok naše škola pořádá pro žáky tradiční turnaje v halových sportech. Po sálové
kopané proběhl 28. ledna třídní turnaj ve florbalu. Do turnaje se přihlásilo celkem 10 tříd ze
všech studijních oborů. Hrálo se vyřazovacím
způsobem a prohrávající družstvo muselo odejít do výuky. Tím bylo o pořádnou motivaci postaráno. Zrodilo se překvapení, neboť celý
turnaj vyhrálo družstvo I. ročníku automechaniků ve složení: Maxián, Krčál, Formánek,
Machálek, Liška, Jandl, Fabok a Procházka.
Další turnaj v nohejbale bude následovat v jarJ. Lekavý, ISŠ
ních měsících.

Poděkování

Přednáška Mamma Help
V pondělí 25. ledna jsme se zúčastnili přednášky o rakovině prsu. Přednáška nesla název
„Využijte svého práva na preventivní prohlídky“, kterou nám prezentovali dvě dámy.
Před přednáškou jsme dostali brožurku o samovyšetření prsu a dotazník, který jsme odevzdaly
na konci přednášky. Prezentace začala tím, že
nám představily neziskovou organizaci
Mamma Help – Motivace zdravých žen k mamárnímu screeningu. Tato organizace vznikla
v roce 1999, poskytuje pomoc ženám s nádorovým onemocněním po celé republice. V současné době má asi 700 členek. Jejich cílem je

Ideální banka 21. století
Banka. Instituce, která je tolik potřebná jak
pro podnikatele, tak pro běžné občany, instituce,
která je tak často podrobována kritikám odborníků i široké veřejnosti. Jakou bychom si představovali banku, co by měla klientům přinášet,
aby byli spokojeni? Na to mohla dát odpověď
soutěž žáků a studentů středních a vysokých
škol v 8. ročníku pod názvem Ideální banka 21.
století, kterou podporuje Air Bank.
Soutěže se zúčastnilo 23 škol, ze kterých do
soutěže přispělo svými pracemi 150 studentů.
Ani naše škola nezůstala pozadu a z nástavbového studia oboru Podnikání přispělo svými
pracemi 18 soutěžících. Byli jsme si vědomi,
že v konkurenci ostatních, zvláště vysokých
škol, jako je např. Vysoká škola finanční

Na letošní ročník soutěže AHOL CUP, kategorie Teatender, jsme se vypravily brzy ráno
do Ostravy. Po zahájení soutěže jsme se odebraly do přípravny. Tato kategorie je jedinečná

Kulhánková Vlad.

Začátek letošního školního roku byl
v mnoha ohledech hektický. Oslavy 110 let založení školy, zahraniční výjezdy do Itálie
v rámci výměnného pobytu či pracovní stáže,
příprava rautů, úspěšná účast na soutěžích
a podobně. Není tedy divu, že na tradiční kulturně vzdělávací akci, jakou je bezesporu návštěva divadelního představení, došlo až
v polovině ledna. A pojali jsme ji ve velkém
stylu. Hned pět našich tříd navštívilo moderní
adaptaci nejslavnější divadelní hry Williama
Shakespeara Romeo a Julie, kterou již několik
sezón uvádí Mahenovo divadlo v Brně. Moderní zpracování klasické tragédie oslovilo drtivou většinu diváků, kteří na závěr odměnili
V. Hirt, ISŠ
herce bouřlivým potleskem.

a správní v Praze, Západočeská univerzita
v Plzni, nemáme velkou naději na úspěch. Ale
řekli jsme si, že nejde o vítězství, ale o účast.
O to byla naše radost větší, když na výsledkové
listině skončila naše škola na překrásném
8. místě. Nejlépe byla od nás hodnocena žákyně oboru podnikání Z. Tučková.
Každý vyučující ví, že přimět žáka či studenta k nějaké vyšší aktivitě bývá často problém. Proto jsem rád, že řada žáků se této
soutěže zúčastnila a využila svůj volný čas
i k něčemu jinému, než je vysedávání u počítače. Přesto, že zatím jsou v ekonomických
otázkách začátečníky, maturitu z ní budou
skládat až v roce 2017, obstáli v soutěži
S. Otáhal, ISŠ
z mého pohledu velmi dobře.

Soutěž Teatender

Jménem svým a jménem vedení naší školy
děkuji učitelkám odborného výcviku kuchařčíšník pod vedením Mgr. P. Horákové
a žákům tohoto oboru, kteří se podíleli na
přípravě a cateringu pro 150 osob při příležitosti slavnostních oslav výročí místní ZUŠ.

Standing ovation
v Mahenově divadle

zlepšit kvalitu života onkologicky nemocným
ženám a zlepšit kvalitu péče. V jejich centrech
najdeme individuální poradenství, skupinové
aktivity pro členky (přednášky, cvičení, výlety)
nebo je tu i možnost zavolat na AVON linku,
kde nám poradí. Tato linka je bezplatná a anonymní. Dozvěděly jsme se mnoho o karcinomu
prsu. Ke konci přednášky jsme se podívaly na
video o samovyšetření prsu. Na konci přednášky jsme si mohly vyzkoušet na maketě prsou
jak poznáme, zda máme případně nějakou
bulku. Každá z přítomných žákyň obdržela inJ. Hortová, žákyně HT, ISŠ
formační leták.

Teatender • Foto: archiv školy

tím, že máte během 20 minut připravit předem
vylosovaný čaj a také svůj volný nápoj. Celou
tuto dobu komunikujete s porotou a popisujete
jim čaj a jeho přípravu. Po ukončení našich „20
minut“0 jsme si mohly oddechnout. V. Zapletalová se umístila na krásném 6. místě a L.
Šťastná stanula na 11. místě. Přes velikou konkurenci jsme sice medaile nepřivezly, ale odjížděly jsme plné nových zkušeností a zážitků.
V závěru dne jsme opouštěly Ostravu, do které
se snad v příštím roce opět vrátíme a tentokrát
dosáhneme i na stupně vítězů. Po celou dobu
nás podporovala a přebrala za nás veškerou
nervozitu p. uč. Ing. Bc. Lenka Svobodová,
které bychom tímto chtěly moc poděkovat.
V. Zapletalová, obor hotelnictví, ISŠ

Končíš základku? Kam dál?
Pod tímto sloganem byl 5. února odstartován
druhý ročník interaktivní přehlídky 33 odborných střeních škol Jihomoravského kraje. Letošního slavnostního zahájení se vedle
hejtmana Jihomoravského kraje M. Haška
zúčastnila i ministryně školství K. Valachová.
Naši školu představili žáci oboru kuchař-číšník, truhlář a automechanik interaktivními dílnami zdobení perníčků, vyřezávání ovoce
a zeleniny, výrobou chuťovek, dohotovení
drobných truhlářských výrobků. Kromě těchto
aktivit měl každý návštěvník našeho stánku
možnost vyzkoušet si jízdu v autotrenažeru.

Naše žáky bylo vidět i na hlavním pódiu, kde
probíhal od pátku do neděle doprovodný program. Kolemjdoucí návštěvníci centra se zde
mohli zastavit a zhlédnout zajímavé představení komentovaného založení slavnostní tabule
k příležitosti svátku sv. Valentýna v podání
žákyň oboru hotelnictví. Hravou a interaktivní
formou jsme se snažili široké veřejnosti přiblížit obory, které naše škola nabízí. Za letošní
úspěšnou prezentaci patří poděkování především všem zúčastněným žákům a pedagogům,
kteří tak přispěli k výborné propagaci ISŠ
D. Hortová, ISŠ
Slavkov u Brna.
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KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Jen naděje a víra sílí nás, že na věčnosti sejdeme se zas.
… A když mě budete potřebovat, prostě si jen v srdci zašeptejte mé jméno…
Budu tam.
Dne 22. února 2016 by oslavil krásné 25. narozeniny náš milovaný syn, pan

VOJTA HROMEK

z Němčan
Za vzpomínku děkují rodiče, babička, sestry a bratr s rodinami.

Motoklub Austerlitz informuje
Po našem závodu Zavírání šoupátek by se
zdálo, že začala opravdu motopřestávka, ale
není tomu tak pro náš MK Austerlitz. Připravujeme Motonoc(v době vydání zpr. bude již
po této akci). Další akcí je naplánovaná beseda
o bezpečnosti. Tato beseda je pořádána ve spolupráci s městským úřadem. Akce je pro širo-

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, demontáÏ 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

kou veřejnost a když vidím situaci na náměstí
tak by tito řidiči měli určitě na přednášku zajít.
O této akci budeme informovat v naší info
skříňce. Během roku máme naplánovány opět
závody našich fechtlů o jejich uspořádáních
probíhají jednání s úřady. Přeji Vám klidný zaJ.M.
čátek jara a dobré vyjetí.

Maminko, já se bojím!
Je neděle 24. ledna. Sál Kulturního domu
v Brně-Líšni narychlo opouští maminka se
svým drahým chlapečkem. Doufám, že mu nebude musit měnit mokré kalhotky. Chlapeček
se totiž polekal. Tak to je snad poprvé, co se
našich čertů někdo bojí. V Líšni se totiž hraje
desáté provedení pohádky Čertův mlýn. Divadelní spolek Slavkov u Brna sem zavítal poprvé.

A nestačíme se divit. Krásně opravený dům,
šatny s líčícími stolky, sprchy v šatně, odpočinková místnost s kuchyňkou, nádherný zkušební sál… Sem bychom mohli klidně jezdit
častěji. Teď jen aby místní diváci byli spokojeni. A oni opravdu byli. Chvála z úst pořadatelů i diváků jen podpořila dobrý pocit
z podařeného představení.
so
Tak tedy možná někdy na shledanou.

Chovatelské okénko
PRODEJ MASA PRO PSY
množstevní slevy • prodej výrobků pro celý den
rozvoz BRNO a okolí ZDARMA

Mokrá-Horákov, tel.: 603 931 550, 731 886 558
marcisinova.m@seznam.cz, Z.Berdychova@seznam.cz

FIRMA BÍLEK – kvalitní střechy s.r.o.

www.topstrecha.cz
Střechy, půdní vestavby, dřevostavby,
rekonstrukce RD, komíny, hromosvody
Slavkov u Brna
tel.: 774 100 991, 724 028 079
e-mail: bilek-topstrecha.cz
Přijmeme spolehlivé pokrývače, tesaře, klempíře

Stále víc majitelů domku se zahrádkou začíná
chovat slepice. Pokud poskytneme slepicím lepší
podmínky než drůbežárny, odmění se kvalitními
vejci, jejichž cena neroste. Slepice jež si celé léto
pochutnávají na trávě a běhají venku, snášejí vajíčka s lákavými sytě žlutými žloutky. Pro mnohé
z nás je důležitý i samotný fakt, že se mají dobře,
což se o slepicích z klecových chovů, které se po
celý život téměř nemohou hýbat a pařáty jim zarůstají mezi dráty, opravdu říci nedá. A samozřejmě že i maso domácího kuřete či slepice
chutná zcela jinak a je nesrovnatelně zdravější,
než „uměle“ vyhnaná kuřata, jež se chovají natěsnaná v halách jedno na druhém. Stejně jako
pro člověka je i pro drůbež zásadní, zda dobře jí
a má dost pohybu. Pro jednu slepici bychom měli
mít zhruba 20–30 m2 výběhu. Trochu méně určitě nevadí, ale klíčové je, aby byl výběh travnatý
a slepice měly trávu k dispozici od jara do zimy.
Pokud máme starý, pevně založený trávník, pak
nápor několika kurů určitě vydrží, my nebudeme
potřebovat vertikutátor a navíc bude náš „green“
průběžně hnojen. Jinak doporučuji menší zelené
výběhy, které musíme střídat. Slepice jsou v hrabání hodně zdatné a z většiny zelených ploch zakrátko udělají hliněný mlat. Slepice jsou
všežravci. Rozhodně jim nestačí pár zrnek pšenice nebo zbytky z domácnosti, potřebují i vitaminy, tuky a bílkoviny. Čím lépe je budeme živit,
tím lepší budou mít vejce i maso. Něco na zub
by slepice měly mít k dispozici stále. Doporučuji
směs obilí a semínek (např. slunečnice), nejlépe

Slavkovský zpravodaj na internetu

www.veslavkove.cz

v krmítku. To sice není nutné, ale je užitečné,
protože zabrání slepicím, aby potravu urychleně
rozházely a vzápětí znečistily. Dojde k tomu
i v krmítku, ale ne tak rychle. Slepice musejí mít
pořád k dispozici dostatek čisté vody. Pokud
naším pozemkem nezurčí potůček, stačí větší nádoba s vodou. Čistou! Zdůrazňuji to, protože
schopnost slepic zaneřádit si vodu, je mimořádná. A pro jejich zdraví je pití takové vody nebezpečné.
Pokud chceme svým slepicím udělat radost,
pustíme je na čerstvě zrytý záhon (žížaly jsou jejich nejoblíbenějším masem) a dáme jim nakrouhanou řepu nebo mrkev aspoň v zimě. S trochou
vynalézavosti a samozřejmě i nějaké té investice
uděláme pěkný kurník z jakékoliv kůlny. Kurník
musí být suchý, měl by mít okno (pokud možno
na jihovýchod) a možnost větrání, aby v něm
v létě nebylo vedro. Pokud chceme vajíčka
i v zimě, je třeba zařídit v něm nějaké topení, aby
teplota neklesala pod 10 °C. Součástí kurníku
jsou také hnízda velká asi 30x30x40 cm, kam
slepice snášejí vejce, jedno hnízdo pro pět až šest
slepic. Podsadová sádrová vejce nepotřebujeme.
Pokud jsou hnízda správně umístěna v nejtmavším klidném koutě kurníku, slepice je určitě vyhledají jako vhodné místo pro snášení.
Jaké plemeno vybrat? Když jsou slepice dobře
živené, žijí na slunci a v čistotě, jsou to vždycky
krasavice. Některá plemena jsou dokonce označována jako okrasná, i ta snášejí. Existuje na 300
plemen slepic, zdaleka ne všechna jsou u nás
k mání. Osvědčené jsou u nás například plymutky či krásné zlaté české kropenky. Pokud budete odchovávat vlastní kuřátka, budete
potřebovat i nepříbuzného kohoutka stejného
plemene, jako jsou slepičky. Vendula Andrlová
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Odešla, jak si osud přál, ale v našich srdcích žije dál.
Dne 25. února 2016 uplynulo 18 let od úmrtí naší drahé maminky,
babičky a prababičky, paní

ANNY HLOŽKOVÉ
ze Slavkova u Brna
S láskou a vděčností stále vzpomínají dcery Anna, Libuše
a syn Rudolf s rodinami. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínka
Kdo žije v srdcích těch, které opustil, ten neodešel.
Dne 25. února 2016 jsme vzpomněli 8. výročí úmrtí paní

ILONKY PANÁČKOVÉ
S láskou vzpomínají kamarádky.
Vzpomínka
Ve vzpomínkách jsi stále s námi…

Dne 26. února 2016 by se dožil 70 let pan

MILAN BLISA
Dne 19. dubna 2016 to budou 4 roky, kdy nás navždy opustil.
S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.
Vzpomínka
Nidky nezapomeneme na toho, koho máme rádi.
Nikdy nezapomeneme na toho, kdo nám moc schází.

V únoru 2016 by oslavil 60 let pan

JOSEF SVOBODA
ze Slavkova u Brna
Prosím všechny, kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Maminka s rodinou.
Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.
Dne 28. února 2016 uplyne jeden rok, kdy nás navždy opustil náš tatínek,
syn, bratr a dědeček, pan

KAREL KUBÍČEK
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Opustili nás
Jaroslav Sedlák (1940)
Milan Tišnovský (1942)
Helena Florianová (1928)
Ing. Jaroslav Krbek (1929)
Anežka Brulíkova (1929)

21. 1.
24. 1.
1. 2.
14. 2.
15. 2.

Nedožitých šedesát let
Lubomíra Knesla
Můj bratr Luboš se narodil
9. 2. 1956. Od mládí se zajímal o chovatelství po dokončení Střední zemědělské školy
ve Vyškově nastoupil jak jinak
opět ke zvířatům, a to jako
zootechnik, pracoval v mnoha
funkcích jak na Městském úřadě, tak v ZO
ČSCH ve Slavkově u Brna, OV ČSCH ve Vyškově, tak i na celostátní úrovni v Praze. Jeho
celoživotní láska ke zvířectvu ho dovedla k posuzování na výstavách po celé republice. Na
jeho ochotu každému pomoci vzpomíná nejeden chovatel. Dne 9. 2. 2016 by se dožil krásných 60 let. Kdo jste ho znali, vzpomeňte na
Jirka Knesl
něho, tak jak vzpomínáme my.

Poděkování
Děkujeme městské i státní policii ve Slavkově u Brna za rychlé vypátrání ztracených kol.
František Halamíček a Helena Šerá

INZERCE
SYMPATICKÝ 51letý 175 cm vysoký, nekuřák, hledá k trvalému vztahu ženu-nekuřačku.
Dítě není překážkou. Tel.: 607 508 703.
HLEDÁM ke koupi RD se zahrádkou
ve Slavkově u Brna a v okolí do 15 km. Tel.
607 496 359.

S úctou a láskou vzpomíná maminka, syn Jakub, dcery Denisa,
Lucie, Simona a sestry Hana a Jana s rodinami.

KOUPÍM byt ve Slavkově u Brna. OV i DB,
nejlépe s balkonem, není podmínkou. Tel.
604 522 895.

Vzpomínka

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

Kdo ho znal, vzpomene, kdo ho měl rád, nezapomene…

Dne 7. března 2016 by se dožil 85 let pan

ZDENĚK HEVERA
S láskou a úctou vzpomínají dcery s rodinami.
Vzpomínka

PRODÁM kompletní sprchový kout, vanička 90x90 cm, nová, nepoužitá, levně,
cena dohodou. Tel.: 607 608 447.
PRODÁM kulatý jídelní stůl + 4 židle – kov
a dřevo. Cena: 2900 Kč. Tel. 732 464 242.
KOUPÍM garáž na Zlaté Hoře. Tel. 775 930 603.

Dne 14. března 2016 uplyne 30 let, co nás nečekaně opustil
pan

JA N P O LT
Stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.
Vzpomínka
Co můžeme víc dát, než kytičku na hrob a vzpomínat.
Dne 17. března 2016 vzpomeneme 2. výročí,
kdy nás navždy opustil pan

FRANTIŠEK POKORNÝ
S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od
pondělí do pátku v naší kanceláři na ul. Brněnská 642
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je
100 Kč. Přijímáme i oznámení o narození dětí. Tato
služba je zdarma.
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Rok milosrdenství i ve Slavkově
Na Vánoce se ve slavkovském kostele objevil
u oltáře banner s logem, který nás uvádí do nového tematického roku, vyhlášeného papežem
Františkem – Roku milosrdenství.
O co v tomto roce půjde?
Do tohoto tématu nás může uvést
otázka: Co se Bohu líbí nejvíce? Odpovědí je toto: odpouštět svým dětem,
mít s nimi slitování, aby také odpouštěli bratřím a zářili ve světě jako pochodně Božího milosrdenství. To je to,
co se Bohu líbí nejvíce. Svatý Ambrož
v jednom teologickém spise pojednávajícím
o Adamovi komentuje stvoření světa. Uvádí, že
každý den, kdy Bůh něco učinil – měsíc, slunce
či živočichy – Bible v závěru hodnotí: „A Bůh
viděl, že je to dobré.“ Když však učinil muže
a ženu, Bible říká: „Viděl, že to bylo velmi
dobré.“ A svatý Ambrož se ptá: „Proč říká
»velmi dobré«? Proč je Bůh po stvoření muže
a ženy tolik spokojen?“ Protože nakonec měl
komu odpouštět. A to je krásné: radostí Boha
je odpouštět, bytím Boha je milosrdenství.
Nabízí se nám Svatý rok žitého milosrden-

ství, abychom zakusili ve svém životě něžný
a líbezný dotek Božího odpuštění, Boží přítomnosti v nás a Boží blízkosti zvláště ve chvílích
největší nouze. Proto máme v tomto
roce otevřít srdce, aby nás všechny tato
Boží láska a tato radost naplnila milosrdenstvím, které může skutečně přispět
k vytvoření lidštějšího světa. Má se to
promítnout do našich mezilidských
vztahů, ale i do vztahu k Bohu. Máme
možnost, jak uvádí František, „Mocně
pocítit radost, že jsme byli nalezeni Ježíšem, který nás jako Dobrý Pastýř přišel hledat, protože jsme zbloudili“.
Zvláště v těchto našich časech, kdy je odpuštění v prostředích lidského soužití vzácným
hostem, se důraz na milosrdenství stává naléhavějším, a to všude: ve společnosti, v institucích, v práci a také v rodině. K smíření
s Bohem ve svátosti smíření, neboli svaté zpovědi, jsou vám k dispozici kněží z děkanství,
kteří se střídají ve zpovědnici v kostele každou
středu od 19 do 20 hodin.
P. Milan Vavro, děkan

Charitní sbírky ve farnosti za rok 2015
Na charitativní díla jsme v římskokatolické
farnosti ve Slavkově odeslali celkem
421 857 Kč. Tato částka obsahuje tři položky:
1. Farní sbírky odeslané na biskupství:
220 188 Kč (Haléř sv. Petra 32 678 Kč, na charitu 17 599 Kč, na Národní eucharistický kongres
4000, na bohoslovce 20 977 Kč, na misie 32 061
Kč, příspěvek na potřeby diecéze 96 084 Kč).
2. Tříkrálová sbírka 2015 vynesla ve Slavkově 131 669 Kč.
3. Ženy v projektu „Koruna denně“ shro-

máždily 70 000 Kč na podporu projektů (na
misie, TV Noe, Cesta 121, Na počátku, auto
misie Haiti, kostel Lesná, dům rodin Smečno,
Domov sv. Josefa Červený Kostelec, adopce
na dálku – Nithin a Merable, Hospic a poutní
dům Prachatice).
Děkuji všem, kteří se finančně podíleli na
shromáždění finančních prostředků pro charitní díla. Za naši farnost je to výrazně velká
částka, poskytnutá potřebným lidem.
P. Milan Vavro, děkan
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Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle v 8.30 a 18.00, 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 h.
Křížové cesty v postě v neděli v 17.15.
3. 3. Mše sv. v penzionu v 8.00.
4. 3. Návštěvy nemocných.
6. 3. Misijní koláč při ranní mši, Slavkov.
12. 3. Obnova pro ženy, téma svátost smíření, P. Jiří Topenčík.
13. 3. Obnova pro manžele s obnovou manželských
slibů a adorací – jáhen Jan Špilar, DSR 15.30–17.30
(s hlídáním dětí a vnoučat).
14. 3. Přednáška Jany Kyjovké „Prevence karcinomu
prsu“, farní sál 18.00 h.
19. 3. Diecézní slavení Světového dne mládeže s biskupem v Brně – pouť ke Svaté bráně.
VELIKONOCE:
20. 3. Květná neděle, 8.30 průvod, pašije, mše sv.,
15.00 křížová cesta na Urbánek.
Svátost smíření na vesnicích:
Svátost smíření Slavkov:
21. 3. Svátost smíření Slavkov, pondělí 17–19.
22. 3. Svátost smíření Slavkov, úterý 17.00– 19.00
(děti 16.00–17.00 h.).
24. 3. Zelený čtvrtek, 18.00 mše sv., adorace v Getsemanech do 22.00
25. 3. Velký pátek, program na faře pro děti
10.00–12.00, adorace 7.30–23.00, obřady 18.00,
křížová cesta městem 21.00.
26. 3. Bílá sobota, adorace 7.30–16.00, vigilie a obnova křtu 20.30
27. 3. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše s žehnáním pokrmů! 9.30 a 18.00.
28. 3. Velikonoční pondělí, Slavkov 7.30 mše sv.
31. 3. Mše sv. v penzionu v 8.00.
Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek (kolem 18.45),
nebo si setkání domluvte na tel. 604 280 160
nebo 544 221 587.
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

Centrum denních služeb ve Slavkově informuje
Charitní služba Centrum denních služeb sídlí
na ulici Polní 1414, je zavedenou službou,
která má ve městě Slavkov své místo. Pro připomenutí uvádím, že služba je určená seniorům
a lidem se zdravotním postižením od 27 let
věku. Jsme zde pro všechny, kdo potřebují
pomoc v různých životních situacích, také pro
ty, kteří nechtějí nebo nemohou být sami doma.
Nabízíme pomoc při podání stravy, pomoc
při oblékání, zajištění hygieny, dopomůžeme
vyřídit osobní záležitosti. V rámci činností centra můžeme nabídnout různé aktivity, které Vás
mohou bavit. Trénujeme paměť, posilujeme
schopnost zachování co největší míry samostatného pohybu a sebeobsluhy, nabízíme chvíle
pro radostný prožitek formou canisterapie (kontakt se psem), zpíváme si a bubnujeme s prvky
muzikoterapie, tvoříme drobné dárkové předměty. Hrajeme společenské hry. Můžeme Vás
dopravit svozovým autem např. k lékaři. Prozatím je k dispozici svozový automobil, který
není vybavený nájezdovou plošinou, takže
osoby na vozíku přesazujeme do auta za pomoci potřebného počtu pracovnic. Pro pohodlné
cestování osob na vozíku máme pro letošní rok
nemalé přání pořídit bezbarierový automobil.
Usnadnil by přepravu všech, kteří nejsou samostatně chodící a vozík pro svůj pohyb potřebují.
Mimo běžné služby plánujeme různé akce
nejen pro seniory či zdravotně znevýhodněné

osoby, kteří jsou uživatelé našeho Centra denních služeb, ale také pro ty, kteří bydlí v městě
Slavkově i jeho okolí a chtěli by se našich aktivit
zúčastnit. V měsíci březnu (10. 3.) připravujeme
setkání s názvem Jarní květinový den (tj. dílnička, kde si jaro přivoláme výrobou kytek z papíru). V měsíci květnu se bude konat Trénink
paměti s pejsky (procvičíme si nejen mozek, ale
potěšíme se i s canisterapeutickými psy). V září
připravujeme Den otevřených dveří a v prosinci
tradiční předvánoční posezení u kávy a čaje.
V rámci provozu Centra denních služeb vycházíme vstříc obyvatelům, kteří bydlí v bytech
zvláštního určení na Polní 1414. Pokud se na
nás obrátí někdo s prosbou nebo žádostí
o pomoc, nikoho neodmítáme. Jsme nápomocni
např. při zajištění realizace drobných oprav
v bytě (zavoláme příslušné pracovníky) nebo
vyhledáme ztracený kontakt na lékaře. Pomůžeme a poradíme, pokud je to v našich silách
a možnostech.
Do našeho Centra denních služeb mohou docházet osoby zdravotně znevýhodněné a senioři.
Pracovnice slýchají často jejich životní příběhy
nebo je s nimi prožívají. Dovolte mi jeden za
všechny: Manželé, říkejme jim třeba pan L.
a paní H. docházeli do CDS společně. Paní H.
byla ráda za pečlivou a odbornou péči pro jejího
nemocného manžela, pana L. Jak sama říkala,
i ona měla čas zde s manželem odpočívat, vě-

děla, že je zajištěno vše, co manžel potřebuje.
Pan L. zde trávil dny před hospitalizací v nemocnici, kde se stav natolik zhoršil, že došlo na
chvíle v lidském životě nejsmutnější. Po odchodu pana L. paní H. na nějakou dobu přestala
do Centra denních služeb docházet. Bylo to pochopitelné. Manželství trvalo několik desítek let
a změna v životě byla více než obrovská. Jednoho dne znovu zazvonil telefon. Z druhého
konce se ozvala paní H. Ptala se: „Mohla bych
zase přijít?“ V dohodnutý den a čas jsme ji přivezli svozovým automobilem. Paní H. se ráda
zapojila do činností v Centru. Její oblíbenou aktivitou je cvičení, také canisterapie, tedy kontakt
se psem, nebo společenské hry. Zpočátku byla
mlčenlivá, ale postupně začala vyprávět o svých
chvílích po odchodu manžela. Vyhledávala
„svou“ psí holčičku, která jako by jí rozuměla…
vždy, když se žena se psem potkaly, položila si
fenka k uživatelce hlavu na klín a trpělivě se nechala hladit… Takto probíhaly návštěvy paní H.
několik dní. Postupně bylo znát, jak se paní zotavuje a i přes veliký smutek, který prožívá, pookřála. Při jedné návštěvě, s jemným úsměvem
na tváři, se psem na klíně, řekla: „Já jsem tak
ráda, že tu jste, že nejsem na všechno sama a že
si můžu o všem popovídat. Že za Vámi můžu
přijít a nejsem doma mezi čtyřmi stěnami. Je mi
lépe a vím, že mi tady rozumíte…
Eva Vávrová, soc. pracovnice, vedoucí CDS
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Zahrádkářské okénko
Pranostika: Na sv. Josefa, když jest krásný
čas, bude úrodný rok; prší-li nebo padá sníh,
bude mokro a neúroda.
Březnový článek by měl být o tom jak se
příroda probouzí. Letošní mírná zima vše uspíšila a tak již začátkem února jsme viděli rozkvetlé sněženky, sedmikrásky, talovíny.
Později krokusy, narcisy, jaterníky, plícníky,
dymnivky a další trvalky prozrazující, že jaro
je již tady.
Kvetoucí lísku, která říká, že je doba na ošetření broskvoní proti kadeřavosti jsme také viděli již v únoru a tak jsme asi toto ošetření
nestihli provést. Jaro se tak rychle hlásí, že
toho asi nebudeme stíhat více.
Pokud jsme ještě neprovedli předjarní řez,
tak neváhejme a urychleně začněme s řezem
rybízu a angreštu, maliníku a beztrnného ostružiníku tím způsobem, že odstraníme padlím
napadené vrcholy větviček. Starší větve zkrátíme o 1/3 až 1/4, odstraníme zahušťující větve
tak, aby korunka a nebo keř byly vzdušné.
Zimní řez jádrovin je v tomto období nejvhodnější, neboť již pominulo období mrazů.
Provedeme průklest koruny
stromů s tvarováním. Velmi
důležité je pro další růst
a plodnost stromku na jaře
udělat výchovný řez
u stromků vysázených na
podzim (viz obr.).
Na jaře všechny rostliny
čekají na přihnojení a tak
vyhrabeme trávníky. Kompost rozhodíme hlavně ke
stromům, keřům, do jahodárny a na trávníky.
Vhodné je přidat cererit nebo NPK, pro urychlení růstu dusík hnojivem LV15%.
RAKYTNÍK ŘEŠETLÁKOVÝ (Hippophae
rhamnoides) je další rostlinou bohatou na vitaminy.

DIA okénko
Rakytník řešetlákový

Rady do zahrady – březen

Dvoudomý opadavý trnitý keř nebo polostrom. Květy litečné, hnědavě zelené, samčí
v kláscích na bázi letorostů 3–4 mm dlouhé.
Samičí ve svazečcích 2,5–4 mm dlouhé
v paždí letorostů. Plodem je oranžová až načervenalá peckovice 0,6–1 cm dlouhá. Kvete
v březnu až dubnu. Dozrává koncem srpna až
do října. Na větvích vydrží až dlouho do zimy.
Plody obsahují velké množství vitaminů
a dalších prospěšných látek, zejména vitamín
C v množství mnohem vyšším než běžné
druhy ovoce a citrony. Dále pak karotenoidy
(vitaminy skupiny A rozpustné v tucích), tokoferol – vitamin E (nejvíce ze všech plodonosných rostlin na světě). Rakytníkový olej
obsahuje vitaminy F, E, P, K, A atd.
Na pěstování je nenáročný, mrazuvzdorný
(až –50 °C). Vysazujeme vždy 1 rostlinu samčí
(opylovač) a 5–10 rostlin samičích po větru,
kterým se šíří pyl. Spon rostlin má být asi
2x3 m. Nenáročný na živiny, chorobami prakticky netrpí.
Plody se konzumují buď syrové nebo se
zpracovávají na sirupy, džemy, lisuje se z nich
velmi cenný olej. Lze je velmi dobře zmrazit,
čímž si uchovávají většinu prospěšných látek.
ZO ČZS ve Slavkově u Brna nově spustila
webové stránky na kterých se dozvíte více
o naší organizaci, o akcích, které pořádáme
a také další RADY DO ZAHRADY. Přístup:
www.zahradkari.cz/zo/slavkov. Budeme se
snažit, aby jste se sem rádi vraceli.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Výroční členská schůze ZO ČZS
ZO ČZS Slavkov u Brna pořádá v sobotu
19. března 2016 ve 14 hodin v restauraci Na
zastávce na autobusovém nádraží ve Slavkově
u Brna výroční členskou schůzi.
V přednesených zprávách bude zhodnocen
rok 2015 a seznámíme vás s plánem prací a akcemi, které budeme v tomto roce pořádat.

Po ukončení schůze, asi v 15 hodin, se bude
konat přednáška „Pěstování zeleniny na zahrádkách“, kterou přednese Ing. Věra Řičicová
z ÚKZUZ.
Všechny členy ZO a zájemce o přednášku
zve
výbor ZO-ČZS Slavkov u Brna

Vycházka k mokřadům
Slavkovský ochranářský spolek se přihlásil k výzvě české ornitologické společnosti
a v sobotu 6. února zorganizoval vycházku ke
Světovému dni mokřadů 2016.
Mokřady patří mezi nejvýznamnější, ale
současně i světově nejohroženější ekosystémy.
Sobotní ráno nebylo moc přívětivé, ale
zájem byl veliký a přiznám se, nečekaný. Potěšila nás účast 53 účastníků nejen domácích,
ale i z Brna, Vážan, Letonic, Habrovan, Adamova, Olomouce a dokonce až z Loun.
Po krátké informaci o významu Světového
dne mokřadů jsme se chtěli vydat na vycházku.
Byli jsme ale přerušeni sdělením, že na dohled
od nás, na cukrovarském komíně, sedí sokol
stěhovavý. Opravdu nečekané a velice pří-
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jemné zdržení! Vždyť výskyt sokola je nejen
zde velice vzácný. Po vzácné možnosti pozorovat sokola jsme se vydali za zimujícími
ptáky. Obešli jsme Prostředníček, velký rybník, kolem Litavy na mokřad 13 jezer a k Šestisplavu. Za stále lepšícího se počasí jsme
pozorovali bezmála 30 ptačích druhů. Účastníci vycházky mohli opakovaně pozorovat například lovícího ledňáčka říčního, konipasa
horského, slípky zelenonohé, kachny divoké,
racka bělohlavého, krahujce obecného a další
ptačí druhy. Po cestě kolem nás hlučně přeletěl
pár labutí a přistál na jednom z jezírek.
Tuto akci lze hodnotit jako velmi úspěšnou.
Navázali jsme mnohá přátelství a zejména svou
PN
účastí podpořili význam mokřadů.

Zima ještě zdaleka neskončila a při nevlídném počasí se šíří chřipková epidemie. Jak posílit odolnost organismu a jak se léčit
z nachlazení jsme se dozvěděli na lednové
členské schůzi. S velkým zájmem se setkaly
nabídnuté zájezdy do Brodku a Olomouce a na
termální koupaliště, jsou už oba obsazeny,
proto připravujeme další zájezdy do D. Stredy
v červenci a září. Přihlášení na rekondiční
pobyt do Luhačovic v květnu si musí vybavit
potvrzení od lékaře a zaplatit stanovený poplatek do konce března v naší kanceláři na poliklinice. Vyzvednout si zde můžete také
zdarma glukometry. Připojit se ještě můžete
k pondělnímu cvičení v tělocvičně ZŠ Tyršova
od 16 hodin. Dobrá zpráva je, že i letos bude
VZP vyplácet z fondu prevence za pohybové
aktivity až 500 Kč a stejnou částku proplatí po
prvé diabetikům za nákup testovacích proužků
do glukometrů. Doklady o zaplacení je nutné
předložit do 30. 11. na kterémkoliv pracovišti
VZP, kde dostanete bližší informace o Klubu
pevného zdraví.
Ještě několik informací z prosincového zasedání Světové diabetologické federace, které
se konalo v kanadském Vancouveru, kterého
se účastnila i delegace Svazu diabetiků ČR.
Byly zde prezentovány nové léky a pomůcky
pro diabetiky. Např. firma Google představila
nový systém měření krevního cukru bez bolestivých vpichů jehlou do konečku prstů. Některé nové léky zkouší pražské centrum
diabetologie IKEM. Zatím je ale nejlepší
radou, aby každý pacient dodržoval léčebný
režim, zejména správnou životosprávu a přiměřeným pohybem dosáhl optimální tělesnou
hmotnost. Pohodlný život a dobré jídlo se musí
vyvážit každodenním pohybem. Už po 30 minutách svižné chůze v přírodě, nebo na rotopedu, jízdě na kole se snižuje krevní cukr, až
pak se začínají odbourávat tuky.
V předjaří bychom měli mít denně na talíři
listovou zeleninu. Chlorofyl, obsažený v rostlinách vzniká přeměnou sluneční energie na
vlákninu, sacharidy, kyslík a řadu vitaminů
a minerálů, které jsou nezbytné pro lidi a zvířata. Vysaďte si do květináče za okno zelené
bylinky, pažitku, semínka řeřichy do misky
s namočenou vatou a do otvorů v PET láhvi
s hlínou vysaďte cibuli, abyste měli stále čerstvé zelené výhonky. Výbornou jarní zeleninou
jsou ředkvičky, kuličky plné zdraví, které jíme
čerstvé, nebo přidáváme strouhané do pomazánek. Výbornou chuťovkou jsou ředkvičky
naložené s česnekem v zavařovací sklenici.
Svaříme nálev z vody, octu, cukru, soli, přidáme celý pepř a bobkový list. Zalijeme naskládané ředkvičky s plátky česneku, uzavřeme
víčkem, obrátíme, aby víčko drželo a necháme
v chladnu odležet aspoň 14 dní.
Závěrem Vás chci pozvat na 15. března ve
14 hodin do zasedací místnosti MÚ, kde
s námi bude hovořit MUDr. Jana Veselá o zdravotních komplikacích diabetu. Přijdou také zástupci policie ČR a BESIPU a pohovoří
o bezpečnosti seniorů v silničním provozu. Přítomní dostanou reflexní pásky, aby byli na procházkách a jízdě na kole na silnici lépe vidět.
Marie Miškolczyová

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz
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Začátek roku slavkovských skautů

Po lednovém začátku roku, kdy doznívala
uklidňující vánoční atmosféra a některé klubovny ještě do poloviny měsíce krášlila vánoční
výzdoba, se v únoru program všech dívčích
i chlapeckých družin rozběhl na plné obrátky.
Přípravu na každou schůzku v tomto období
provází topení v kamnech, které je pro mnoho
členů dnes již neobvyklou příležitostí, jak se
naučit bezpečně rozdělávat oheň. Zakrátko je
klima v klubovnách ideální pro zapojení mozkových závitů a vyzkoušení zručnosti dětí i vedoucích. A že je kvůli čemu! Vždyť za pár
týdnů se uskuteční další ročník závodu Junácký slunovrat, kde se soutěžící ze Slavkova
i z jiných míst jižní Moravy poměří v nejrůznějších disciplínách, kterým se členové oddílů
celoročně věnují. Závodit se bude v ošetření
zraněného, rozdělání ohně, stavbě stanu, po-

znávání rostlin a zvířat, ve znalosti dopravních
značek a orientaci v mapě. Minulý ročník závodu téměř zcela ovládli skauti ze Křtin, kteří
poté dokázali zvítězit i v celostátním kole podobné soutěže, Svojsíkova závodu. Snad letos
slavkovští skauti i skautky zabodují lépe
a budou vyrovnanou konkurencí.
Těšíme se, že všechny plánované akce v letošním roce vyjdou na výbornou. Tábořit bu-

Tři medaile z Mistrovství Moravy
a Slezska do Slavkova u Brna
Benjamínci • Foto: archiv junáků

Dvě medaile do Slavkova
V sobotu 13. února se na řece Svratce u zoo
konal již 45. ročník Brněnského kilometru otužilců a současně Mistrovství ČR v zimním plavání – volný způsob. Sešlo se 139 plavců z 22
oddílů, mezi nim i několik neregistrovaných
a zahraničních plavců. Závod probíhal za klidného slunečného počasí, voda měla 3,1 °C.
Plavcům pořádajícího oddílu Fides Brno se
dařilo. Na mistrovských tratích získali pět zlatých, dvě stříbrné a šest bronzových medailí
a do Českého poháru si připsali přes 7700

deme po několika letech opět na Říčkách (nedaleko Ochozu u Brna) a v Zubří na Vysočině,
chystáme se na výpravy do přírody i za kulturou, jednodenní zájezd se zajímavým cílem
v České republice.
Pomůžeme ve městě při sázení stromků,
uspořádáme sběr železného šrotu i brigády na
údržbu klubovny a tábořiště.
Budete-li mít chuť, rádi vás na našich akcích
Milan Šemora, vedoucí střediska
potkáme!

bodů. Slavkováky zastupovaly tentokrát pouze
ženy. Nejúspěšnější byla Jana Matuštíková. Má
životní formu a v silné konkurenci své kategorie získala na trati 500 metrů stříbrnou medaili.
Helena Pavézková ve stejné kategorii obsadila
5. místo a na trati 250 metrů si pro bronzovou
medaili doplavala Vladimíra Fialová.
Na dalším mistrovství České republiky se
zimní plavci setkají ve venkovním bazénu
v Praze-Podolí. I tam mají plavci Fidesu Brno
V. Fialová
šance na medaile.

V den pololetních prázdnin 29. ledna se
v nové atletické hale v Ostravě-Vítkovicích konalo Mistrovství Moravy a Slezska starších
a mladších žáků v atletice. Velkého úspěchu dosáhla trojice reprezentantů Atletiky Slavkov
u Brna. Natálie Křížková se stala dvojnásobnou
vicemistryní MaS, a to v běhu na 60 m překážek
(čas 10,32 s) a v běhu na 60 m (čas 8,41 s). Barbora Šujanová vybojovala také stříbrnou medaili a to ve vrhu koulí ve výborném osobním
rekordu 11,10 m. Ondra Budík zůstal těsně pod
stupni vítězů, když v běhu na 150 metrů obsadil
Jakub Navrátil
4. místo časem 20,69 s.

Beachvolejbalové kempy pro děti
Rádi bychom pozvali mládež na kurty v prostoru městského koupaliště, kde budou v několika letních termínech pořádány dětské
příměstské kempy. Kempy jsou určeny pro
děti od 8 do 15 let ve dvou kategoriích (8–11
a 12–15 let).
Cena 1800 (pětidenní) a 2500 (týdenní)
Kč/osobu/kemp (bez pojištění) zahrnuje tréninky s trenéry s pedagogickým (učitelka tělocviku ze ZŠ) a odborným (trenérská beach
třída III.) vzděláním, klubové tričko, pronájem
kurtu včetně míčů, pitný režim (kohoutková
voda), oběd, 2x svačinku, vstup na koupaliště
a bazén, sprchu, organizaci turnaje a ceny do
turnaje.
Na závěr kempu si děti zahrají turnaj v minibeachvolejbale. V případě nepříznivého po-

časí je zajištěn náhradní program. Pro děti je
připraveno komfortní nově vybudované zázemí – altán s šatnou včetně TV, WIFI a mikrovlnkou. Na kempy je možné čerpat
částečný příspěvek od zdravotních pojišťoven!
Termíny kempů
Kat. 12–15 let
Kat. 8–11 let
Kat. 12–15 let
Kat. 12–15 let
Kat. 8–11 let
Kat. 12–15 let

Pondělí–pátek
4.–8. července
4.–8. července
25.–29. července
1. –5. srpna
1.–5. srpna
15.–19. srpna

Pondělí–neděle
4.–10. července
4.–10. července
1.–7. srpna
1.–7. srpna

Kontakt: David Zehnálek: 774 822 866,
david.zehnalek@seznam.cz. Více info na:
www.beachvolleyballcz.cz. Na setkání se těší
SK Beachvolleyball Slavkov, spolek

Nocování na Urbánku • Foto: R. Lánský

Zimní nocování na Urbánku
Dva roky si členové občanského sdružení
Austerlitz Adventure dávali pauzu. Chyběly
příhodné podmínky. V sobotu 23. ledna si po
čase tradiční akci zopakovali. Letos je to počtvrté, kdy je Urbánek pod sněhem. Bohužel
v minulosti zažili i bláto po kotníky nebo déšť.
Zimní stanování je určené pro všechny odhodlané. Ne všichni však musí nutně strávit
mrazivou noc pod stanem. Někteří si přijdou
jen pobavit s přáteli u opékání špekáčků nebo
ochutnat slivovice. Tentokrát sněží, ale teplota
je kolem minus pěti stupňů. Večer proběhl
v dobré náladě za vyprávění dobrodružných
mk
historek a popíjení svařáku.

Zimní plavci na závodech v Polsku
V pořadí 13. závod Českého poháru v zimním plavání se v sobotu 23. ledna konal v polských Katowicích. Ještě v noci tam bylo –20 °C
a bazén vyřezaný v ledu jezera se až do rána
a ještě dopoledne upravoval.
Ledovou tříšť rozbíjela kola obojživelných
vozidel, hasiči a záchranáři průběžně odstraňovali z vody kusy ledu. Přes den vysvitlo sluníčko a teplota vystoupala až na –5 °C, ale voda
měla stále drsné dva stupně.
Současně s českým pohárem probíhalo Mezinárodní mistrovství Polska v závodě na 1 km.
Přihlásilo se osmnáct plavců, kromě Poláků,
Čechů a Slováků také Irka a závodník z Jihoafrické republiky. Časem 12:51,1min. s přehle-

dem zvítězil Rosťa Vítek z Fidesu Brno. V pohárových závodech získali plavci Fidesu obě vítězství a jedno druhé místo v hlavním,
kilometrovém závodě. Na trati 750 m obsadili
jedno první, dvě druhá a dvě třetí místa a zvýšili
náskok před 1. PKO Praha o víc než 29 tisíc
bodů. Slavkovskou sekci Fidesu tentokrát ve
vodě zastupovala pouze Jana Matuštíková, která
nám 3. místem na 750 m udělala velkou radost.
Do Polska jsme se nevydali jen na závody.
Doprovázela nás Jana Kyjovská, která domluvila
návštěvu nedalekého družebního Slawkova. Ujal
Fotografie k článkům na této straně najdete na
www.veslavkove.cz

se nás zastupitel města, učitel němčiny Michal
Malinowski. Provedl nás historickým centrem,
ukázal nová hřiště, významné budovy, zajímavá
zákoutí. O svém městě mluvil poutavě, se zaujetím a hlavně hezkou češtinou. Na neděli nás pozval mezi otužilé Mrože, což je skupina asi
padesáti lidí, kteří ve studené vodě nedalekého
jezera neplavou, ale sedávají. V neděli jsme už
ale mířili domů, a tak jsme navrhli, aby se pokusili sestavit družstvo plavců pro společný
závod na našem koupališti ve Dnech Slavkova.
Michalovi patří velký dík za ochotu a obětavost, strávil s námi celou sobotu a staral se o nás
až do večera. Snad se příští setkání v našem
V. Fialová
Slavkově vydaří stejně příjemně.
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Účastníci setkání s prezidentem • Foto: archiv firmy LIKO-S

Návštěva prezidenta ČR Miloše Zemana ve firmě LIKO-S
Problematika podpory českých rodinných
firem, způsoby řízení a připravenost absolventů na praxi. To byla základní témata, která
rezonovala při návštěvě prezidenta Miloše Zemana 26. ledna ve firmě LIKO-S.
Rodinnou firmu LIKO-S ze Slavkova u Brna
navštívil prezident Zeman spolu s hejtmanem
Michalem Haškem v rámci své cesty po Jihomoravském kraji. Pan prezident s rodinou Musilovou, členy představenstva a předsedou
dozorčí rady hovořil o baťovském způsobu řízení, kdy se zaměstnanci podílí na zisku firmy.
Miloš Zeman ocenil, že tento model přináší za-

městnancům v LIKO-Su vyšší průměrné mzdy,
než je v regionu obvyklé. Dále se zajímal
o projekt LIKO-School, kterým firma LIKO-S
bojuje s nedostatečnou přípravou absolventů
na reálné pracovní podmínky. Řeč přišla také
na nutnost podpory českých a moravských rodinných firem, namísto jednostranného zvýhodnění zahraničních korporací. Pan prezident
Miloš Zeman se rovněž zajímal o možné cesty
předávání vedení rodinných firem dalším generacím.
Bezprostředně po tomto jednání následovala
beseda Miloše Zemana se zaměstnanci firmy.

V uvolněné atmosféře došlo na odkaz J. A.
Bati, problematiku čerpání dotací v našem regionu i na dlouhodobě nevyhovující stav příjezdové komunikace k firmě LIKO-S. Celé
setkání se odehrávalo v uvolněné atmosféře
a vyhrazený čas byl rychle pryč. Pan prezident
poté dostal několik drobných dárků na památku
a vydal se za dalším programem svého jihomoravského turné. My ve firmě LIKO-S jsme rádi
za tu tuto krátkou, ale o to vzácnější návštěvu.
Slavkovskou firmu si prezident Zeman vybral
proto, že firma LIKO-S obdržela titul Rodinná
David Šmída
firma roku 2014.

Dobrovolní hasiči hodnotili uplynulý rok
V sobotu 23. ledna proběhla v Hostinci na
Špitálce výroční členská schůze Moravské hasičské jednoty, Hasičského sboru Slavkov
u Brna. Kromě našich členů byli přítomni
i hosté, prezident Moravské hasičské jednoty
pan Zdeněk Milan, starosta města Slavkov
u Brna pan Michal Boudný, velitel požární stanice HZS JmK ve Slavkově npor. Ing. Kamil
Jaborník a delegace hasičů z Křenovic. Po přivítání přítomných a minutě ticha za již zemřelé
členy bylo jednání zahájeno.
Zprávu o činnosti sboru přednesl jeho starosta pan Bohumír Hrabovský. Zpráva zmínila
početní stav členů sboru i to, že se daří získávat
nové členy. Tito pochází jak z nových lidí přicházejících do Slavkova, tak už i z „vlastního
chovu“, tedy dospíváním našich slavkovských
mladých hasičů. Toto družstvo úspěšně navázalo na své předchůdce a v současné době zahajuje i práci s přípravkou, tedy dětmi do 6 let.
Dále je potěšitelné, že i nadále má náš sbor své
zástupce v nadřízených orgánech, tedy v okresním výboru i v Prezidiu MHJ. Ve své činnosti
také pokračuje a pravidelně se schází družstvo
žen, které se významně podílí na chodu sboru.
Na jednání byla představena replika praporu
sboru. Originál pochází z roku 1949 a při jeho
častém používání by hrozilo jeho poškození. Poděkování za jeho pořízení patří městu Slavkov,

Nový prapor • Foto: archiv hasičů

sponzorům a v neposlední řadě R.D. Mgr. Pavlu
Rostislavu Novotnému O.Praem, vedoucímu duchovní a pastorační služby v MHJ.
I v loňském roce pokračovala spolupráce
s naším partnerským hasičským sborem v Darney. Naši zástupci se spolu s delegací města
a státu zúčastnili v Darney na přelomu června
a července oslav při příležitosti Dne ozbrojených
sil ČR a založení první československé vojenské
jednotky. Delegace měla od našich francouzských přátel připravený opět bohatý program.
Na konci prázdnin jsme zorganizovali „hasičské mecheche“ – pohodový odpočinkový
a zábavný večer pro naše členy a příznivce. Při
poslechu hudby a tanci se dle ohlasů všichni
přítomní dobře bavili a tak je možné, že tradici
hasičských tanečních večerů opět obnovíme.
Se starým rokem jsme se rozloučili při společném posezení profesionálních a aktivních
dobrovolných hasičů ve zbrojnici. Při té příležitosti velitel jednotky pan Ladislav Anderla
provedl krátké zhodnocení roku a všem poděkoval za odvedenou práci. Stejně tak učinili velitel stanice profesionálních hasičů pan Kamil
Jaborník a starosta města pan Michal Boudný.
Zprávu o činnosti jednotky přednesl její velitel pan Ladislav Anderla. Jednotka má nadále
12 členů, k zásahům využívá vozidla CAS 24
MAN a DA 12 Ford Transit. Kromě toho jednotka disponuje dalším nezbytným vybavením
na likvidaci požárů a na technické zásahy.
V loňském roce jednotka vyjela na pokyn krajského operačního střediska k 14 výjezdům převážně ve spolupráci s HZS. Z tohoto počtu bylo
8 požárů, 3 technické pomoci, 1 taktické cvičení a 2 plané poplachy. Kromě zásahů se členové jednotky zúčastňují pravidelně školení
a výcviku, provádějí činnost ve prospěch města

Zpráva o činnosti • Foto: archiv hasičů

a jako členové hasičského sboru se také významně podílí na jeho činnosti.
Starosta města pan Michal Boudný poděkoval hasičům za jejich práci a vyjádřil podporu
města pro jejich práci. Pochválil spolupráci
mezi městem, dobrovolnými i profesionálními
hasiči. Pohovořil o vstřícném přístupu města
k výstavbě nové stanice HZS ve Slavkově.
Prezident MHJ pan Zdeněk Milan poděkoval
celému sboru za jeho činnost v rámci Moravské
hasičské jednoty a vyzdvihl zapojení našich
členů do vyšších orgánů MHJ. Dále nastínil
problémy spojené s novou legislativou a povinnou novou registrací sborů na spolkovém rejstříku. Prezident také předal vyznamenání
vybraným aktivním členům hasičského sboru
za jejich práci.
Velitel stanice HZS ve Slavkově npor.
Ing. Kamil Jaborník poděkoval dobrovolným
hasičům za jejich práci a za spolupráci s profesionálními hasiči. Ve svém vystoupení zmínil
také postup prací na přípravě výstavby nové
stanice HZS ve Slavkově.
Závěrem i já bych chtěl poděkovat jménem
hasičského sboru všem, kteří nám pomáhají
a kteří nás podporují, a také jim popřát úspěšný
Roman Žilka, MHJ HS Slavkov u Brna
rok 2016.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

26

2/2016

František Toufar-Franc (1897–1942)
ředitel kůru a hudební školy, dirigent, skladatel, organizátor hudebního života ve Slavkově u Brna

(k 60. výročí ukončení činnosti soukromé hudební školy Františka France)
(Dokončení z minulého čísla)

Dirigent Slavkovského orchestrálního
sdružení (1937–1942)
Slavkovské orchestrální sdružení existovalo
v letech 1934–1937 (pod vedením primária Bedřicha Krapka a bývalého vojenského hudebníka
na penzi Františka Lauše) pouze jako menší salónní orchestr. S příchodem Františka France
v roce 1937 se změnilo mnohé – soubor byl doplněn o instrumentalisty, kteří se do té doby věnovali výhradně chrámové hudbě, nejlepší žáky
z Hudební školy Františka France ve Slavkově
u Brna, o hudebníky, kteří nebyli organizováni
v žádné kapele a o členy tehdy velmi úspěšného
a kvalitního tanečního orchestru TAJB (= The
amateurs jazz band), takže již v roce 1938 mělo
těleso 45 členů. Záhy se členská základna amatérského symfonického orchestru ustálila na
počtu padesáti hudebníků. První samostatný veřejný koncert se uskutečnil 7. května 1938, následně soubor realizoval ročně jeden až dva
koncerty. Zásluhou soustavné umělecké práce
byl orchestr schopen nastudovat a veřejně uvést
Slovanské tance, IV. větu z Novosvětské symfonie, předehry Karneval a Můj domov Antonína
Dvořáka, symfonickou báseň Vyšehrad, úryvky
z oper Dalibor a Hubička Bedřicha Smetany,
dále baletní hudbu Z pohádky do pohádky
Oskara Nedbala a v kooperaci s Cyrilskou jednotou též operu V studni Viléma Blodka a Stabat
mater Antonína Dvořáka.

Skladatel

K oslavě Kosmákově – oslavný smíšený sbor a capella
(1923)
Spi, dívko milená – smuteční smíšený sbor se sopránovým
sólem a capella (1923), vydáno v roce 1931 v Brně
u Otakara Pokoje
Dětská procházka – šest obrazů pro klavír (1924), vydáno
v roce 1933 v Brně u O. Pokoje
Otče náš, mše F dur (Kyrie, Gloria) – pro smíšený sbor
a varhany (1925)
Králi mocný – píseň k Pánu Ježíši pro soprán, alt a varhany
(1925)
Zakletý zámek – zpěvy k dětské pohádce s průvodem
smyčcového orchestru (1926)
Mistr Šídlo – zpěvy k divadelní hře s průvodem malého
orchestru (1927)
Zdrávas, Maria – pro sólo soprán a varhany (1927)
Dej Bože dvěma duším – sólová svatební píseň s průvodem varhan (1927)
Zlatá rybka – zpěvy k dětské pohádce s průvodem smyčcového orchestru (1928)
Světlá hvězdo – sólová píseň k sv. Václavu s průvodem
malého orchestru (1929)
Našim novým zvonům – pro smíšený sbor a capella (1929)
K jmenování monsignora – oslavný smíšený sbor a capella
(1929)
Vzhůru do Slavkova – pochodová píseň s průvodem malého orchestru (1931)
Matko přesvatá, arr. – pro čtyřhlasý ženský sbor (1931)
Krakonošova medicína – zpěvy k dětské pohádce s průvodem smyčcového orchestru (1932)
Podzim – šest nálad pro klavír (1933)

Jelikož s opisováním partů a partitur vypomáhali další hudebníci, autorství neoznačených
rukopisů v pozůstalosti a farním archivu lze
určit jen stěží. Dle kroniky Cyrilské jednoty
z jeho tvorby nejčastěji zněla Píseň k sv. Václavu pro sólový hlas a varhany. K posledním
pracím patří graduale Liberasti nos, Domine
(1940) pro smíšený sbor.
Je nasnadě, že Franc komponoval pro potřeby kulturního dění ve městě: drobnější i rozsáhlejší skladby chrámové, hudební složky
divadelních her či instruktivní dílka pro své
žáky na hudební škole. Z dochovaných skladeb
stojí nejvýše klavírní cyklus Dětská procházka,
jenž obsahuje skladbičky: 1. Procházka, 2. Lanochodec, 3. Houpačka, 4. Loutkové divadlo,
5. U kolotoče, 6. Kolovrátek.

Nedílnou součástí studia na Varhanické škole
v Brně byla Nauka o skladbě hudební, vyučovaná Leošem Janáčkem. Ačkoli ve třetím ročníku
elévové povinně po léta komponovali mši pro
smíšený sbor s průvodem varhan, v historicky
posledním školním roce Janáčkovy školy to již
pravděpodobně obligátní nebylo. V pozůstalosti
se totiž zachovala kopie dotazníku ze dne 23.
října 1933 s chronologickým výčtem Francových
skladeb – mše z doby studií však uvedena není.
Z 28 skladeb církevních i světských, zkomponovaných v letech 1920 až 1933, zde uvádíme např.:
Píseň snoubencům – pro smíšený sbor a capella (1920)
Narodil se – vánoční vložka pro soprán, alt a varhany

Závěr

(1921)
Jdi dítě již – smuteční smíšený sbor a capella (1922)

O posledních chvílích života Františka
Franze kronika Cyrilské jednoty uvádí: „NacviPředstavení Zakletý zámek (3. 6. 1926)
Foto: archiv

František Franc s manželkou

čený a připravený Smetanův koncert, který se
měl uskutečnit koncem ledna 1941, se nekonal
pro onemocnění a pak úmrtí našeho sbormistra.
Jak žil stále s hudbou Smetanovou jsme poznali
v jeho nemoci, i když měl oči zavřené, stále
bylo vidět pohyby rukou a na otázku: Co dělá?,
odpověděl: Musím stále dirigovat Českou
píseň. To byl jeho oblíbený sbor. Provedení mu
však nebylo souzeno – zemřel neočekávaně
31. ledna 1942 po krátké nemoci ve věku
pouhých 45 let. Účast na pohřbu ukázala, jak
byl oblíben lidmi nejen ve Slavkově, ale
v celém okolí pro svoji klidnou a mírnou povahu a pro kázeň, kterou měl ve svém sboru
a orchestru. Žil jen pro to a svoji rodinu.“ Pohřbu se zúčastnilo mj. také dvanáct kněží.
František Franc působil ve Slavkově jako ředitel kůru, varhaník, sbormistr, dirigent, ředitel
hudební školy, skladatel, organizátor hudebního života – dvě desetiletí.
Sbor Cyrilské jednoty se pod jeho vedením
vyprofiloval v ukázněné a umělecky zdatné těleso, jež nemělo co do kvality a počtu hudebních produkcí ve Slavkově v porovnání
s ostatními spolky konkurenci. Svým účinkováním v Cyrilské jednotě i Slavkovském
orchestrálním sdružení dosáhl vrcholu, který
dosud již nikdy nebyl překonán. František
Franc je nesporně největším slavkovským
muzikantem 20. století.
V roce 2001 na podnět slavkovských hudebníků propůjčilo Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky slavkovské
umělecké škole čestný název Základní umělecká škola Františka France.
Karol Frydrych
(Poznámka: Tento text je zkrácenou verzí článku
„Život a dílo slavkovského regenschoriho Františka Toufara-France (1897–1942)“ autora K. Frydrycha pro potřeby vydání ve Slavkovském zpravodaji.
Úplné původní znění vč. odkazů na prameny informací a odbornou literaturu je nyní zveřejněno na
webu veslavkove.cz a v roce 2015 bylo také zveřejněno v Bratislavě ve sborníku: „Malé osobnosti velkých dejín – velké osobnosti malých dejín. Príspevky
k hudobnej religionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie Bratislava 12. a 13. novembra 2014 venovaný PhDr. Lube Ballovej, CSc.
Bratislava: Slovenská muzikologická asociácia a slovenské národné muzeum – Hudobné muzeum, 2015,
s. 82–92 (včetně příloh na CD). ISBN 978-80-8060366-3“.)
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Pohled na prostor před bývalou záložnou (20. léta 20. stol.) • Foto: archiv
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W. F. Petruzci: 1. územní
generel cca r. 1730 – výřez
náměstí i s městskou věží

Palackého náměstí – obnova centrálního veřejného prostoru
V letošním roce se připravuje obnova Palackého náměstí, které v současné podobě již nevyhovuje jak z hlediska kapacitního, tak
i estetického. Připomeňme si v krátkosti historii centrálního náměstí ve Slavkově u Brna
a poukažme na současný stav.

Historie
Od dob založení hrazeného města řádem německých rytířů do barokní přestavby zámku
byla ve Slavkově užívána dvě náměstí. Před
západním průčelím chrámu svatého Jakuba
a Panny Marie se nacházelo menší náměstí
zvaný Horní rynk. Původní nivelita západní
strany rynku byla přibližně v úrovni kasemat
z Koláčkova náměstí a jeho dominantou býval
sloup Svaté Trojice před tzv. starou farou, dnes
dům č. p. 109. ve Fügnerově ulici. V první polovině 18. století byl Horní rynk zasypán návozem parteru barokního parku.
Palackého náměstí bylo druhým a plochou
rozsáhlým tzv. Dolní rynkem. Na západě zasahoval k chrámu sv. Jakuba s městskou věží
a v severozápadním cípu před městský hrad –
citadelu – řádovou komendu Špitálních bratří
od Německého domu Svaté Marie v Jerusalemě (později přestavěnou v 16. stol. na renesanční zámek).
Dolní rynk tvořil svou terénní dispozicí mezi
městskou věží (stála poblíž dnešního památníku rudoarmějců) a radnicí přirozený amfiteatr na svahu s dobrým výhledem. Zde se
konala shromáždění všech obyvatel při společenských, církevních i politických akcích. Před
radničním domem s šatlavou a pranýřem se vykonávaly rozsudky i popravy za hojné účasti
všech zvědavých místních i přespolních obyvatel.
Tato plocha byla v r. 1770 zúžena V. A. Kounicem-Rietbergem násypem parteru parku, pod
kterým zmizel chrám sv. Jakuba (1757) i s věží
(1770). Náměstí bylo následně náhradním způsobem rozšířeno demolicí severní hradby
i s měšťanskými domy uzavírajícími rynk na
severu směrem k novostavbě chrámu Vzkříšení
Páně (r. 1789). Chrám je umístěn v ose astronomického symbolismu. Stále však bylo počítáno ještě s větším rozšířením centrálního
prostoru rynku o další plochu mezi radnicí
a farním chrámem odbořením měšťanských
domů na severní straně ulice Husova (viz
návrh W. F. Petruzciho k rozšíření prostoru pro
velké náměstí).
V polovině 19. století zbořením obecního
domu č. 3 a jeho nahrazením obecnou školou
v r. 1862 (dnešním městským úřadem s poštou)
padá definitivně tímto chybným rozhodnutím
koncepce rozšířené čestné plochy před klasicistním průčelím farního chrámu. Uvedený

stísněný prostor navozuje dojem pouhé ulice
a ubírá chrámu na velkoleposti – v omezení
významu ,,magnificenzo“.
Od toho času vznikla dnešní půdorysná
stopa centrálního náměstí vymezená chrámem,
zámkem, budovou Společenského domu, radnicí s úřadem a prostorem směrem k bývalé
Hodinové bráně. Zde byly vítány významné
osobnosti až po současnost a za doprovodu
hudby využívající přirozenou akustiku místa
se zde konala velká procesí o významných církevních svátcích, velké kulturní akce či průvody s projevy od radnice.
Místo svou rozsáhlou plochou sloužilo pro
potřeby pravidelných trhů a stávalo se velkým
,,marketem“ s dostatečnou rezervou i pro koňské potahy. Náměstí bylo plně funkční a kapacitou vyhovující pro potřeby shromáždění
všech obyvatel města po šest století v souladu
s doporučeními obsaženými v nadčasové praktické příručce pro stavitelství a architekturu od
Vitruvia (Deseti knih o architektuře).
Celá plocha náměstí byla vydlážděna lomovým kamenem, a tedy přistupná k shromáždění osob i umístění prodejních míst a pro
parking i s benzínovou stanicí (1940).
Velký prostor byl plně funkční až do velké
změny v polovině 50. let 20. stol., kdy byla
část plochy zatravněna a doplněna zídkami.
V té době se však věnovala veliká péče bohaté
květinové výzdobě, která dodala náměstí na
kráse. Později byl centrální prostor zanedbáván
a přerostlá vzrostlá zeleň již narušovala průhledové osy.
V roce 1994 na základě požadavku města
byla na náklady společnosti Stavitelství C +
K s.r.o. projektantem Doc. Ing. Jiřím Damcem
z útvaru zahradní a krajinářské architektury ZF
VŠZ Brno vypracována Studie revitalizace Palackého náměstí. Byl navržen jednosměrný
provoz přes náměstí od Bučovic. V rámci řešení úpravy náměstí byla v jižní části navržena
výstavba Hodinové brány, nového objektu
pošty a vybudování prostoru tzv. ,,Špalíčku“
s průchodem v hradbách a s provozem veřejného WC. V návrhu bylo počítáno s maximálním využitím původního dlažebního materiálu
(žulových kostek). Předpokládaná cena díla
bez staveb na jihu uváděna do 16 mil. Kč.
Úprava náměstí byla však v čase pozměněna
a její provedení bylo kryto přijatým úvěrem
města.

Současný stav
Centrální prostor je velice stísněný a nemá
dostatečnou kapacitu pro větší společenské
akce. Opticky není vytvořena symetrie. Nejsou
vytvořeny průhledové základní osy s ochranným pásmem. Zeleň v zídkami vymezeném

prostoru je pro veřejnost nepřístupná. Při nouzovém vstupu během akcí naopak hrozí úraz
při překonávání bariéry rozpadávajících se
zídek.
Před Společenským domem zídky tvoří naprosto chaotickou bariéru v protiváze harmonie stylu barokního zámku naproti. Kvalitní
klasicistní stavba Společenského domu je zavezena novodobým nesmyslných násypem
ubírajícím její proporce. Zeleň je vzrostlá nahodile bez prostoru k rozšíření (např. smrk
s lípou u ,,Bonapartu“).
Osvětlení před zámkem je provedeno trubkovými fabrickými kandelábry v ose jedinečného pohledu na barokní skvost. Špičkový
snímek i z náměstí nelze provést bez potřebné
retuše.
Před reprezentačním tympanonem farního
chrámu v řeckém stylu jsou v ose přerostlé
lípy, které i v příčné ose brání výhledu z čestného dvora zámku směrem k východu (z tzv.
rozhledny – svého času hojně užívané).
V jednáních o obnově je uvažováno o vyspravení rozpadávajících se zídek, které by naopak měly být bez náhrady odtěženy bagrem
a nahrazeny nízkými žulovými obrubníky deponovanými v majetku města. Travní plocha
se zelení by mohla být zpřístupněna veřejnosti
pěšinkami s lavičkami.
Náprava neutěšeného stavu Palackého náměstí by měla proběhnout až po uvážlivém
a velmi promyšleném rozhodnutí.
Poznámka:
Vitruvius – Deset knih o architektuře
Kniha znamenitých vzorů k urbanismu
měst, k provedení staveb i veřejných dávajících
vznešenost antice i klasicismu věnovaná Vitruviem Imperátoru Caesaru Augustovi – prvnímu římskému císaři. Sám autor Vitruvius
v době válečných zaměstnán jako inženýr
a konstruktér bojových metacích strojů: balist,
katapultů a škorpionů. V době míru rádce císaře a autor jedinečného vrcholného díla o klasické architektuře, na něhož navázal po 1500
letech Andrea Palladio a další. Ideálem architektury je naplňovat vztah k člověku dle určitých pravidel vycházejících z přirozených
pravidel souvztažnosti mír a harmonie ve
vztahu k člověku.
Dle Vitruvia centrální náměstí musí splňovat
svou kapacitou funkci shromažďovací pro
všechny obyvatele. Svou polohou i stavem
okolních budov musí splňovat přísné podmínky akustiky, aby se netříštil zvuk, jehož síla
má být přirozeně zesilována prostorem. Ulice
musí být osovány do průhledů k dominantám,
ale respektovat protivětrnou funkci.
Jaromír Seifert
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I. světová válka a Slavkov u Brna (IX.)
Po delší odmlce přinášíme další dva příběhy vojáků bojujících na frontách
I. světové války. První z nich – Robert Mráz – nám už byl představen v SZ
9/2015. Dnes zveřejňujeme druhé pokračování jeho válečné anabáze. Druhým
vojákem je Jan Šimáček ze Slavkova u Brna, legionář válčící na ruské frontě.
II. pokračování

Robert Mráz: Na italské frontě
První čtvrtletí roku 1916
leným během jak by i roztrženy, krev jsem cítil
Na rozhraní starého a předcházejícího roku
v ústech. Cesta do ležení, kterou jindy jsme abnového odebrala se celá naše stráž ze salaše do
solvovali za hodinu, trvala mnohým z nás 4–5
tmavé noci ke své dvojité wendettě (do palposhodin. U někoho z této hrůzy vypuklo i šílenten). Stál jsem ji právě s Arnoštem
ství.
Šmerdou (též Velešovák), načež nej22. ledna – mocná dělostřelba. Naše
starší z nás – čtyřicetiletý Tyrolák
letadlo házelo pumy. V Borgu a vesSchneider – vypáliv oslnivě bílou svěnici San Giorgo vznikly mnohé potelnou raketu, dal nám již připravený
žáry.
9. února – Italové podnikli opět
povel k palbě. Okamžik a dvacet výútok na naše feldvachy. Děsné počasí.
střelů z našich ručnic ozvalo se jako
Sněžilo a panoval „šturm“. Obsadili
jediná rána, což se i u ostatních našich
jsme Monte Colo a pobyli jsme tam
stráží – po čtvrt až půlhodině navzáRobert Mráz
jem od sebe vzdálených v tom samém * 22. 3. 1893 Velešovice v zákopech pět hodin. Co jsme vyokamžiku opakovalo. Též dělo na Pa- † 15. 1. 1967 Hodějice trpěli, na to nikdo z nás nezapomene.
Kdyby Italové nebyli tak brzy ustoupili, byli
morettě dalo tři rány. Bylať právě půlnoc a byl
bychom tam zaváti a zmrzli. Poprvé jsme poto slavnostní věru okamžik.
Tak jsme přivítali na válečném poli rok deznali alpskou zimní bouři ve výši 1800 m.
28. února – překročivše v hlubokém sněhu
vatenáctistý šestnáctý, jsouce obráceni tváří
horský hřeben Porterli (opevněná hora) s horou
k nepříteli a majíce v srdcích niternou touhu
Frau Wort 2400 m vysokou, slézáme do údolí
po sbratření s ním, touhu po lepších časích,
k malé italské vesničce. U ní malý hřbitůvek, kde
touhu po míru. Nepřítel však zůstal zticha.
odpočívá několik českých vojínů, jak na křížích
Byli bychom si porozuměli.
19. ledna – když jsme šli ze stráží, požili
hlásají jejich jména v češtině (viz perokresba).
4. března – po čtyřhodinovém pochodu se
jsme poprvé v poli smrtelné úzkosti. Stříleloť
ocitáme v Pergině. Odcházíme do půl hodiny
po nás italské dělostřelectvo a sice granáty
vzdáleného sanitního ústavu. Tam jsme se vyi šrapnely. Hned jsme prchali a hned zase byli
koupali, oblek starý byl nám vzat a nový dán.
nuceni se ukrýti. Jeden šrapnel a dva granáty
Ostatní věci byly nám odvšiveny 130 st. C horvybuchly asi 50 kroků za mnou a přede mnou.
kou parou. Jdeme nazpět do města.
Studený pot mi vystupoval na čelo, plíce ší-

Situace na frontách
v roce 1916
Obě válčící strany na rok 1916 plánovaly
velké ofenzívy na západní frontě. Německá
ofenzíva začala už v únoru a směřovala na pevnost Verdun. Těžké boje o Verdun však rozhodnutí nepřinesly. Francouzi ztratili více než 300
tisíc vojáků, Němci přibližně 280 tisíc vojáků.
Celkově padlo na obou stranách více než
1 300 000 vojáků, ale fronta se prakticky nepohnula z místa. V této bitvě použili Angličané
15. září poprvé tanky.
Úspěšnější byla letní ruská ofenzíva. Ruská
armáda obsadila Bukovinu a východní Halič.
21. listopadu t. r. zemřel císař František Josef I.
a na trůn nastoupil jeho prasynovec Karel I.
Na italské frontě pokračovaly boje dalšími
bitvami na Soči, tvrdě se bojovalo i v Alpách.

22. března – již na válečném postu a dopravujeme nahoru do výše 2000 m 1700 kg těžkou rouru-hlaveň od 12 cm děla. Táhne nás kol
200 mužů v třístupu za těžká ocelová lana.
Podle válečného deníku R. Mráze sepsal
Stanislav Mráz

Příběh legionáře Jana Šimáčka
Jan Šimáček se narodil v domě na rohu pod
zámkem (na místě, kde nyní stojí SC Bonaparte). Do školy začal chodit ještě do staré
školní budovy na Palackého náměstí (dnešní
pošta), ale školní docházku ukončil již v nové
budově na Komenského náměstí.
Vyučil se knihkupcem a papírníkem u strýce
Kopečka v Bučovicích a po vyučení odjel do
Vídně, kde bydlel u své tety. Pracoval tam v továrně na kancelářské potřeby. 23. února 1915
odjel z Vídně, kde byl 14. února 1915 odveden.
V polovině března téhož roku narukoval
v Brně k myslivcům.
Do východní frontu světové války odjel
1. května 1915, a to přímo do polského Kra-

kova. Den po svých dvacátých narozeninách
(16. 5.) se zúčastnil bojů. Byl zraněn do hýždě.
Měl přitom velké štěstí, protože jedna z kulek
ho zasáhla do čepice a jen o vlásek minula
hlavu.
Kvůli zranění padl u Opatova do ruského zajetí. Léčil se v nemocnici v Minsku. Po uzdravení se dostal přes Moskvu do Nižného
Novgorodu do zajateckého tábora, kde pobyl
asi dva týdny. Poté odjel do ukrajinského Volčansku, kde pracoval v administraci novin.
V červenci 1917 odjel do Charkovské gubernie, kde požádal ve Volčansku 18. července
o přijetí do čs. legií. Do československých legií
byl zařazen 4. 8. 1917, a to do 8. střeleckého
pluku v hodnosti střelce.
Začátkem března 1918 se spolu
s ostatními legionáři vydal vlakem
přes celou Sibiř do Vladivostoku,
kam dorazil v květnu. Další transporty už ale takové štěstí neměly,
a proto se musel Jan Šimáček se
svými druhy vydat v červnu svým
kamarádům ve zbrani na pomoc.
Jak píše ve svých poznámkách,
v čínském Charbinu, kam se dostali
Srážka vlaků (vagony lazaretu) u Kyštynu 29. 9. 1918
po Transmandžuské železnici, je ví-

Jan Nepomuk Šimáček
* 15. 5. 1895 Slavkov u Brna, † 12. 8. 1986 Brno–Královo Pole

tali tam usedl Češi. Vraceli se až do Jekatěrinburgu, ležícím na rozhraní Evropy a Asie.
(Pozn. red.: Během ruské revoluce zde byl internován sesazený car Mikuláš II. s rodinou;
17. července 1918 byla carská rodina z rozkazu
rudého komisaře Sverdlova postřílena, aby se
jí nezmocnily blížící se československé legie.
Ty přišly necelý týden poté a město obsadily.
Na Michajlovském hřbitově dnes stojí památník československým obětem.)
Cestou tam se jejich vlak srazil s jiným,
naštěstí pro Jana Šimáčka bez zdravotních následků. V Jekatěrinburgu čs. leginonáři i oby-

2/2016

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

29

Obrněný vlak Orlík

vatelé slavili příjezd generála M. R. Štefánika.
Tam také navštívil Jan Šimáček se svým bratrancem Mazlem ze Sivic dům, kde byla carská
rodina zavražděna.
Úkolem čs. legií bylo držet obranu města
proti bolševikům. Poté se vydali zpět na východ. Jednou ze zastávek na cestě bylo město
Kamyšlov, kde se Jan Šimáček seznámil se
svojí budoucí ženou.
S ostatními československými legionáři se
zúčastnil bojů o Mariinsk. Cesta domů vedla
dále přes Krasnojarsk a Irkutsk. 9. února 1920
se v městečku Innokentěvskij (asi 400 km před
Irkutskem) oženil s Varvarou Ivanovnou Skrypučaja. Přes Karymskoje a Mandžusko dojeli
v květnu téhož roku do Vladivostoku.
Zde 24. května opustili Rusko na americkém
parníku Sherman (Sherman pojmul 2. jízdní

pluk, intendantstvo 2. divize, zdravotní vlak
č. 5, posádku obrněného vlaku Orlík, 17. sbornou rotou a dvě roty 9. pluku), se kterým propluli kolem jihovýchodní Číny a za 11 dní
dopluli do Singapuru. Následoval Cejlon,
Suezským průplavem se dostali do egyptského
Port Saidu, odkud už byl jen kousek do italského Terstu v Jaderském moři. Po souši cestovali vlakem do Českých Budějovic a do
Prahy. 9. července 1920 dojel domů – do Slavkova. Setkal se s bratrem Sylvestrem, který mu
sdělil smutnou zprávu, že jeho tatínek zemřel
24. 10. 1918.
Jan Šimáček dosáhl hodnosti četaře a činnost u čs. legií ukončil 17. 3. 1921.
Za dva roky (19. 8. 1922) se jeho manželce
narodila dcera Věra a o čtyři roky později (26. 4.
1926) se přestěhovali do Králova Pole, kde Jan

Šimáček vlastnil papírnický a knihkupecký obchod. V r. 1953 mu byl znárodněn a poté do r.
1968 pracoval jako vedoucí v trafice.
Zemřel v Králově Poli 12. srpna 1986.
Dle válečných zápisků J. Šimáčka zpracoval S. Olbricht
Na webu veslavkove.cz najdete k tomuto příspěvku
bohatou fotogalerii.

➼
Jan Šimáček

Čs. legionáři v Mariinsku 30. 7. 1919. Jan Šimáček označený šipkou

J. Šimáček se svou ženou Varjou. (Varvara Skrypučaja * 4. 12. 1897 Ukrajina, † 13. 1. 1986 Brno)

Dvoustranu připravil a zpracoval B. Maleček

Americká loď M. S. Dollar pojmula 8. Slezský pluk, 1. jízdní pluk, 2. technickou rotu a část strojírenské roty

Zajímají nás i další příběhy slavkovských
vojáků bojujících za svou vlast, ať už
v první, nebo druhé světové válce. Válčil
Váš dědeček na Piavě nebo v Rusku?
Dejte nám prosím vědět. Děkujeme.
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Slavkovský pivovar
BŘEZEN
29. 2. (PO) Nová měsíční nabídka jídel
1. 3. (ÚT) Řízená pivní degustace
Téma degustace: Srovnávání českých a zahraničních pivních stylů
2. 3. (ST) Pivo měsíce – Slavkovský vídeňský ležák 12%
(uvařeno v omezeném množství)
9. 3. (ST) Pivo měsíce – Slavkovský rye ale 13% (žitné
svrchně kvašené)
(uvařeno v omezeném množství)
24. 3. (ČT) Velikonoční speciál – Jarní kvasnicové
(uvařeno v omezeném množství)

Setkání táborníků
V sobotu 19. března v kulturním domě ve
Slavkově u Brna od 16 hod. proběhne Setkání
Táborníků a milovníků Country hudby (určeno široké veřejnosti). Program: Promítání fotografií táborů rodičů s dětmi; Výstavka
skautské činnosti; Rukodělky a soutěž pro děti
i dospělé; country tanec. K tanci i poslechu
hraje Výlet, Otisk, Balada další. Na akci vás
zve YETTI Antonín Křivonožka a spol. Informace na ye.tti@seznam.cz.

Jarní výstava 2016
V neděli 20. března se koná v Zámecké vinárně „U Edy“ – Jarní výstava rukodělných
prací. Výstava je přístupná od 13 do 17 hodin.
Přiveďte své děti, rodiče, tetičky, strýčky
a zkrátka všechny známé na tuto akci. Připraveno je plno krásných výrobků a dekorací, které
zkrášlí váš domov. Občerstvení zajištěno. Tato
akce je pořádána za účasti Obchůdku na nádvoří
na Palackého nám. 89. Těšíme se na vás! va

Losování tomboly • Foto: R. Spáčil

Rybářský věneček 2016
Rybářský spolek ve Slavkově uspořádal
v sobotu dne 23. ledna tradiční společenskou
akci „Věneček 2016“.
Objednali jsme pro hosty velký i malý sál
společenského centra Bonaparte včetně Sportbaru. Velký zájem ze strany návštěvníků přesto
stále převyšuje kapacitu využívaných prostor.
Pevně věřím a předpokládám, že město již brzy
vyčlení prostředky na opravu tohoto kulturního
skvostu našeho města a zpřístupní tak veřejnosti další prostory. Dovedu si představit, že
v bývalé restauraci Josefína by vznikla kinokavárna, kde by při pořádání Věnečku účinkovala

Ochutnávka potravin
V pátek 1. dubna mezi 9. a 17. hodinou vám
v Krámku na ulici B. Němcové naši dodavatelé
představí své výrobky. Tímto vás srdečně
zveme na velkou ochutnávku kvalitních regionálních potravin.
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třeba cimbálová hudba. Hlavní restaurace momentálně není v provozu, ale provozovatel SC
zabezpečil na letošní plesovou sezonu cateringovou společnost OLV spol. s.r.o. Dle mého
osobního názoru má tato společnost dosti slušnou úroveň. Na velkém sále dostala celovečerní
angažmá mládežnická skupina Ad Hoc Team
ze základní umělecké školy Františka France
pod taktovkou Antonína Vodičky. V rámci večera zde vystoupil také taneční soubor ze jmenované školy pod vedením paní Lenky
Krahulové. Ve Sportbaru účinkovala country
kapela Otisk z Nového Rychnova na Vysočině,
která si svou profesionalitou také našla příznivce. Celý večer doprovázela příjemná atmosféra a dobrá nálada. O tradičně skvělé a bohaté
tombole, ve které jsou i živé ryby je asi zbytečné se zde zmiňovat. Závěrem bych chtěl
tímto poděkovat všem dárcům, sponzorům, vystupujícím, obsluhujícím a v neposlední řadě
také pořadatelům, kteří tak všichni společně
přispěli ke zdárnému průběhu letošního Věnečku a všeobecné spokojenosti jeho hostů.
Za MRS Petr Zvonek

SOUTĚŽ SLAVKOVSKÉHO ZPRAVODAJE

Znáte dobře svoje město?
Děkujeme za zaslání odpovědí na
hádanku z ledna 2016. I když hádanka byla poměrně snadná správných odpovědí přišlo málo.
Na fotografii je jeden ze tří kanálových poklopů v Brněnské ulici.
Uprostřed je znak Vídně a nápis

FWW znamená Fernwärme Wien.
Jak se však dostaly k nám na Brněnskou, nevíme.
Ze správných odpovědí byli vylosováni tři výherci: Ivana Rožnovská, Míša Janíková a Daniela
red.
Mendlová. .

KALENDÁŘ AKCÍ – BŘEZEN 2016
Datum

15. 3.

hod.

akce/místo konání

pořadatel

14.00 Přednáška MUDr. Jany Veselé: Zdravotní komplikace diabetu. Zased. místnost Městského úřadu
Zástupci policie ČR a BESIPU a pohovoří o bezpečnosti seniorů na silnicích
Svaz diabetiků ČR
16. 3.
17.30 Koncert studentů Konzervatoře Brno, sál ZUŠ Fr. France
ZUŠ F. France
ZS-A
19. a 20. 3. 9–16 Prodejní velikonoční výstava
19. 3.
16.00 Setkání táborníků a milovníků country, SC Bonaparte
Yetti
20. 3.
13–17 Jarní výstava rukodělných prací, restaurace U Edy
U Edy
24. 3.
Slavnostní zahájení zámecké sezony 2016
ZS-A
26. 3.
18.00 Moravanka J. Slabáka. Sál SC Bonaparte, vstupné 230 Kč
ZS-A
Výstavy (přístupny souběžně s provozem zámku)
24. 3.–25. 9.
600 let od udělení znaku města
ZS-A
24. 3.–12. 6.
Mudlům vstup povolen – výstava o Harry Potterovi
ZS-A
24. 3.–5. 6.
Fotografie Jiřího Salika Slámy
Šperky Ivony Láníkové (prodejní výstava)
ZS-A

Nová pobočka PARTNERS
ve Slavkově u Brna

Kde Vám nejlépe poradí s financemi? V nové pobočce Partners
Ve Slavkově u Brna se pro Vás otevře nová finančně-poradenská pobočka Partners. Ředitel Miroslav Rája vysvětluje, proč si nechat zdarma připravit
svůj finanční plán, a kdy se vyplatí mít svého finančního poradce.
• Proč se přijít poradit se svými financemi na novou
pobočku Partners?
Protože zajišťujeme komplexní poradenství zahrnující
všechny oblasti osobních financí. Připravíme Vám finanční plán, který myslí nejenom na Vaše sny, ale také
na Vaše obavy. Zajistíme Váš příjem pro takové nepříjemné události, jakými jsou úraz, dlouhodobé léčení,
ztráta zaměstnání nebo invalidita. Pokud již z uplynulých
let máte různé pojistné smlouvy a další smlouvy na finanční produkty, pomůžeme Vám posoudit, zda skutečně
odpovídají Vašim potřebám a stávající životní situaci.
• K čemu je finanční plán? Není to tak, že každý rozumí svým potřebám a financím nejlépe sám?
Díky finančnímu plánu, který každému „ušijeme na
míru“, si můžete splnit své krátkodobé i dlouhodobé
cíle. Může to být například sen o vlastním domě za městem, o novém bytě pro děti, o úsporách na studium vašich dětí na vysoké škole nebo sen o cestování či
příjemných letech strávených bez nouze ve stáří.
• Většina lidí je ale zvyklá na to, že se o své peníze
postarají nejlépe sami.
To je pravda. Téměř všichni jsme viděli, že se naši

rodiče starali o své finance sami. Doba se ale změnila.
Tehdy u nás byly jedna pojišťovna a jedna banka a rozhodovat se o lepší nabídce nebylo náročné. Když se
dnes podíváte, kolik nabídek se na Vás hrne ze všech
stran, tak je velmi těžké nepodlehnout. Lidé si například často půjčí na věci, které ani nepotřebují. Tyto
rychlé půjčky ale často vedou až k exekucím a osobním
bankrotům.
• Špatné úvěry jsou nebezpečné. V čem lidé ještě
často chybují?
Málo lidí dnes plánuje a vytváří si finanční rezervy,
ať už krátkodobé „železné“ či střednědobé a samozřejmě i dlouhodobé finance, které jim budou sloužit
pro udržení životního standardu ve stáří. Lidé si myslí,
že nemají peníze na to, aby si vytvářeli rezervy a mysleli na budoucnost, ale na druhou stranu utrácejí za
věci, které nepotřebují.
• Proč ale mít svého finančního poradce, není lepší
zajít prostě do banky?
Mnoho Čechů chodí řešit své finance ze zvyku do
banky, nebo k nim chodí pojišťovací agent, který jim neustále navyšuje cílové částky a tvrdí jim, že je to potřeba. Řeší ale tito lidé skutečné životní potřeby lidí
a jejich životní cíle, pomáhají jim předejít finančním
problémům? Úřednice za bankovní přepážkou zákazníkovi těžko řekne, že v bance naproti mají lepší nabídku.
Finanční poradce ale zastupuje většinu bank a pojišťo-

Volné pracovní pozice nové pobočky:

• PROFESIONÁLNÍ FINANČNÍ CONSULTANT
• TEAM MANAGER
Vize společnosti Partners:
1. Jsme symbolem novodobého finančního plánování.
2. Měníme dějiny finančního poradenství.
3. Jsme hrdi, že jsme Partners.

Miroslav Rája

Senior Director

mobil: +420 724 710 678
miroslav.raja@partners.cz
Partners Financial Services, a. s.
Palackého náměstí 67
684 01 Slavkov u Brna

ven, dokáže proto vybrat to, co je
nejlepší pro klienta, ne pro banku.
• Finanční poradenství ale nemá
mezi některými lidmi nejlepší
vizitku.
Bohužel vývoj tohoto oboru utrpěl v minulosti velké rány. Řada poradců neměla za cíl svým klientům
poradit, chtěli hlavně prodávat.
Mnoho lidí si tak udělalo špatný obrázek a dodnes žijí
v představě, že finanční poradce je někdo, kdo mi chce
něco prodat nebo vnutit. Našim cílem je stát se celoživotními partnery a rádci v oblasti osobních financí a pomáhat klientům řešit všechny otázky týkající se peněz.
• To zní zajímavě. Kdyby někdo chtěl začít podnikat
jako finanční poradce, dostane u Vás příležitost?
Naše pobočka Partners působí na místním trhu téměř
sedm let a profesionální služby poskytujeme více než
tisícovce lidí ze spádové oblasti Slavkova u Brna. V aktuálním počtu kolegů už se bohužel nezvládáme starat
o více klientů. Letos bychom se chtěli rozrůst o 10 profesionálních finančních poradců a obsadit 2 nové manažerské pozice. Pokud byste se chtěli zapojit do rozvoje
nové pobočky a pracovně změnit svůj život, rád Vás
pozvu na nezávazný rozhovor o našich volných pozicích
na nové pobočce. Hlavním kritériem pro budoucí uchazeče je středoškolské vzdělání s maturitou.

