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Michal Boudný

Sabine
Vážení spoluobčané,

letošní rok ukrojil další 
měsíc a my plynule pře-
cházíme z podzimu do jara. 
Počasí je velmi vrtkavé 
a obávám se, že lépe již 
bylo. Nastupující genera-
ce bude znát sníh snad jen 

z Ladových pohledů či vyprávění rodičů. Jsem 
velmi rád, že se našemu městu a okolí orkán 
Sabina vyhnul a my tak nezaznamenali ško-
dy většího rozsahu. Jiné regiony takové štěstí 
neměly! Představa, že celý okres je dva dny 
bez proudu, je více než šílená. Výkyvy počasí 
přináší i pozitivní změny. I přes  absenci sněhu 

Velkou radost ze spor-
tovních úspěchů slav-
kovských sportovců 

přinesl začátek letošního 
roku. Čtyři medaile z mis-
trovství světa v zimním 
plavání přivezli Slavkováci 
startující v barvách Fidesu. 
Tu nejcennější – zlatou – vy-
bojovala Jana Matuštíková 
v závodě na 1000 metrů.

Obrovského úspěchu do-
sáhla Aneta Macharová ze 
slavkovských Glitter Stars, 
která byla vyhodnocena jako 
sportovec roku České repub-
liky v kategorii Cheerleaders 
Performance. Oba články s fo-
tografiemi najdete na straně 7.Aneta Macharová uprostřed • Foto: archiv GS

Tým slavkovských zimních plavců ověnčený medailemi • Foto: archiv MÚ

Jana Matuštíková • Foto: R. Lánský

(Pokračování na straně 3)

Dvojitá 
sportovní radost pro Slavkov
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se daří zvyšovat hladinu Opatovické přehra-
dy, která je hlavním zdrojem pitné vody pro 
celý region. Doufám, že tento trend vydrží 
a výrobce a distributor pitné vody, VaK Vyš-
kov, a.s., bude mít zásobu po celý rok, který 
má být obzvláště teplý.

Nyní k věcem, které se v našem městě 
dějí. Začátkem února proběhlo setkání ve-
dení města a zástupců architektů s obyvateli 
sídliště Nádražní. Předmětem schůzky bylo 
představení dvou studií revitalizace této léty 
opomíjené části Slavkova. Vlastnímu aktu 
předcházela anketa, kde občané odpovídali 
na otázky kladů a záporů bydlení, zeleně, par-
kování, dopravy a celkového vzhledu a funkč-
nosti sídliště. Sál bývalé cukrovarnické vily 
zaplnila více než padesátka obyvatel sídliště 
a dvouhodinovou diskuzi považuji za velmi 
příkladnou, protože kdo jiný, než starousedlík 
by měl rozhodovat o změnách na Nádražní. 
Na základě tohoto setkání zkoncentrujeme 
veškeré podněty a poté záměr zveřejníme. 
Toto je podstatný krok k tomu, abychom moh-
li projektovat a následně shánět nemalé finan-
ce na revitalizaci sídliště. 

Mrzí mě, že nemůžu slíbit, že to nejzásad-
nější – kopnutí do země – nenastane „do roka 
a do dne“, důležité však je, že pracujeme 
na tom, abychom byli „papírově“ připraveni. 
Navíc mám z celé akce ještě jeden pozitivní 

dojem – potěšilo mě, že jsem na vlastní oči vi-
děl, že naše stesky na to, že většina lidí myslí 
jen na sebe a vidí jen na popelnici před vlast-
ním domem, nejsou úplně pravdou. V podnět-
né diskuzi padaly většinou připomínky a té-
mata, která se týkají všech „nádražáků“. 

Od Nádražní se posuňme více do centra 
města. Od společnosti LIDL Česká republi-
ka jsem obdržel informaci, že stavba okružní 
křižovatky před bývalým cukrovarem začne 
začátkem června a potrvá do konce letních 
prázdnin. Řidiče tak čeká tříměsíční utrpení 
plné semaforů a objížděk. Pevně věřím, že 
tato informace vás nepopudila. Vždyť na tuto 
akci Slavkov čeká více než deset let! 

Navíc se nám ještě podařilo vyjednat 
s ŘSD méně škodlivou variantu oprav posled-
ní etapy silnice I/50. S potěšením můžu říci, 
že to nejhorší již máme za sebou. Od dubna 
do května stavbaři zakousnou bagry v úseku 
Hodějice–Křižanovice, ale objízdné trasy se 
našeho města již nedotknou! 

V tomto úvodníku vás také můžu už ko-
nečně seznámit s jednou, dá se říci, histo-
rickou zprávou. O elektrifikaci železniční 
trati vedoucí přes naše město se diskutuje již 
několik desetiletí. Tento rok se však plány 
začnou měnit ve skutečnost! SŽDC v minu-
lých letech přivedlo proud z Brna do Blažo-
vic a nyní se spouští pokračování do Neso-
vic. V blízké budoucnosti se tak dočkáme 

moderních elektrických souprav, které mají 
za cíl zvýšit a zkvalitnit přepravu cestujících 
do našeho krajského města a zpět. Moderní-
mi vlaky to ale neskončí – součástí elektri-
fikace bude i rekonstrukce nástupišť a ná-
dražních budov, které jsou léta ve více než 
žalostném stavu. Spojenou nádobou zvýšení 
vlakové dopravy je budování nových záchyt-
ných parkovišť, která kapacitně nevyhovují 
již dnes.

Posledním pozitivním bodem je pokračo-
vání restaurování soch z dotačního programu 
ministerstva kultury. Zámecký park se tak 
dočká dalších krásných soch, které tímto zá-
sahem dostanou svoji původní podobu a krá-
su. Pro zajímavost uvádím, že město Slavkov 
u Brna je v rámci kraje výjimkou v čerpání 
dotací na kulturní památky. 

Z parku zmizí také zábrany, které zame-
zovaly vstup v horní části zámeckého parku. 
Historie se totiž začala podepisovat i zde – 
ohromná masa zeminy se začala tlačit do ka-
semat stojících vedle školky na Koláčkově 
náměstí. Hrozilo tak zavalení kasemat, ale ze-
jména propadnutí jižní části parku, kde dnes 
rostou stromy, okrasné keře a kde stojí i bazén 
s fontánou! Tomu jsme naštěstí zabránili. Pře-
ji i vám včasné odhalení katastrof a sílu jim 
čelit!

Přeji všem krásný masopustní čas!
Michal Boudný, starosta města

Sabine

Kapacita našich základních škol bude brzy nedostatečná
Pro slavkovské děti je místa dost. O bu-

doucnosti jednáme se starosty okolních obcí. 
Slavkov u Brna a okolní obce se nyní potý-

kají s velkým  nárůstem počtu dětí. Příčinou je 
nejen očekávaná populační vlna, ale i expan-
dující nová výstavba bytů a rodin-
ných domů v tomto regionu.

Jedním z důsledků je hrozící 
nedostatečná kapacita základních 
škol, zejména na 2. stupni vzdě-
lávání. Do deseti let bude potřeba 
zajistit výuku pro dalších přibližně 
250 žáků – to plyne z počtu naroze-
ných dětí, které mají trvalé bydliště 
ve Slavkově u Brna a jeho okol-
ních obcích. Nárůst počtu dětí vli-
vem pokračující výstavby a nově 
přistěhovaných rodin lze jen těžce 
odhadnout.

Město Slavkov u Brna je zři-
zovatelem dvou základních škol. 
Na provoz škol dostává zřizovatel 
peníze ze státního rozpočtu, in-
vestice ale platí ze svého. Od roku 
2001 investovalo naše město 
do základních škol celkem 160 
mil. Kč. Musíme podotknout, že 
investiční výdaje z větší části po-
kryly dotace.

Jaké jsou možnosti našich zá-
kladních škol absorbovat takové 
navýšení počtu dětí? Jsou velmi 
malé. Obě školy jsou na hranici 
svých možností. Chybí kmenové 
i odborné učebny, zázemí pro uči-
tele a asistenty. Limitujícím fakto-

rem je kapacita školní jídelny, která je pro obě 
školy společná.  Prakticky není možno zvy-
šovat počet stravujících se žáků. Kritickým 
bodem se stal samotný výdej stravy a místo 
pro její konzumaci.

V našich školách je dosti místa i v bu-
doucnosti pro všechny děti, které mají trvalý 
pobyt v našem městě.  Historicky do na-
šich škol chodí i dětí z tzv. spádových obcí, 
i když tyto obce nemají s námi uzavřenu 

smlouvu. Zatím pro tyto děti 
bylo vždy místa dost. Nyní se 
situace mění. Proto začínáme se 
starosty „spádových obcí“ hledat 
schůdné řešení. 

Ze zákona je každá obec po-
vinna zajistit podmínky pro plně-
ní povinné školní docházky dětí 
s místem trvalého pobytu na jejím 
území. Za tím účelem zřizují obce 
svou základní školu, nebo se po-
starají o plnění povinné školní do-
cházky v základní škole zřizované 
jinou obcí nebo svazkem obcí.

Ze současného vývoje růstu 
počtu obyvatel a počtu naroze-
ných dětí plyne, že v naší oblas-
ti by bylo potřeba postavit další 
základní školu. Slavkov u Brna 
v současné době nemá vhodný 
pozemek, navíc nejsou pro města 
této velikosti k dispozici výhodné 
dotační podmínky. Ty se nyní na-
bízí pouze obcím s počtem obyva-
tel do tří tisíc. Na výstavbu školy 
mohou dostat dotaci ve výši 90%. 
Tuto možnost Slavkov nemá. 
I tento fakt bude předmětem břez-
nového jednání se starosty okol-
ních obcí.

Marie Jedličková, místostarostka

Počty obyvatel v roce 2019 2010 2004 rozdíl 2019–2004

Slavkov u Brna  6 694  6 220  5 936  758 113%

Heršpice  853  688  649  204 131%

Hodějice  1 036  903  843  193 123%

Holubice  1 298  886  834  464 156%

Kobeřice  722  640  550  172 131%

Němčany  785  721  717  68 109%

Nížkovice  696  654  670  26 104%

Vážany nad Litavou  725  669  637  88 114%

Velešovice  1 265  1 198  951  314 133%

Obvod ZŠ Slavkov u Brna  14 074  12 579  11 787  2 287 119%

Bošovice  1 229  1 136  1 071  158 115%

Lovčičky  705  576  563  142 125%

Otnice  1 586  1 431  1 411  175 112%

Milešovice  682  666  630  52 108%

Obvod ZŠ Otnice  4 202  3 809  3 675  527 114%

Šaratice  1 046  978  889  157 118%

Zbýšov  680  544  429  251 159%

Obvod ZŠ Šaratice  1 726  1 522  1 318  408 131%

Křenovice  1 936  1 819  1 738  198 111%

Hrušky  771  769  740  31 104%

Obvod ZŠ Křenovice  2 707  2 588  2 478  229 109%

(Dokončení ze strany 1)

Jak rostl počet obyvatel v ORP Slavkov u Brna

Šedé pole – mezisoučet počtu obyvatel k spádové základní škole
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Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva 
Slavkova u Brna
50. schůze RM – 27. 1. 2020

1. RM nedoporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje čás-
ti pozemku parc. č. 284 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna 
o výměře cca 7 m2 dle přiložené mapy.

2. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene se společností GasNet, s.r.o., sídlem Klíšská 
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, 
v předloženém znění, týkající se pozemku parc. č. 623 
ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna dle přiloženého 
geometrického plánu č. 3551-3287/2017.

3. RM uděluje nájemci  společnosti Rostěnice, a.s., 
sídlem Rostěnice 166, 682 01 Rostěnice-Zvonovice, 
IČ: 6348182 souhlas s podpachtem pozemků parc. č. 
1347/68, 1347/106, 1347/109 v k.ú. Nížkovice, podná-
jemci panu Pavlu Obdržálkovi.

4. RM nesouhlasí s návrhem na změnu územního plánu.
5. RM rozhoduje, že na základě zprávy o po-

souzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
na akci „Změna Územního plánu č.1 – Slavkov u Brna“, 
byla nejvýhodnější nabídka předložena uchazečem 
Ing. arch. Vojtěch Mencl, Kounicova 284/39, 602 00 
Brno, IČO: 66587280.

6. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakáz-
ku „Změna Územního plánu č. 1 – Slavkov u Brna“ se 
společností Ing. arch. Vojtěch Mencl, Kounicova 284/39, 
602 00 Brno, IČO: 66587280 v předloženém znění.

7. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní 
smlouvě k bytu č. 6, Zlatá Hora 1230, Slavkov u Brna, 
uzavřené s paní Martinou Stratilovou. Doba nájmu bude 
prodloužena o 4 měsíce a nájemné stanoveno ve výši 
103 Kč/m2.

8. RM neschvaluje prodloužení nájemní smlou-
vy na pronájem bytu č. 9, Zlatá Hora 1227, Slavkov 
u Brna, paní Janě Filipové.

9. RM ruší usnesení č. 811 z 47. schůze dne 16. 12. 
2019

10. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pro-
stor o výměře 134,8 m2 v budově Palackého náměstí 89, 
Slavkov u Brna. Nájemní vztah bude uzavřen na dobu 
určitou do 31. 12. 2020 s šestiměsíční výpovědní lhůtou. 
Nájemné je stanoveno ve výši 2.750 Kč/m2/rok.

11. RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebyto-
vých prostor uzavřené dne 5.1.1994 ve znění dodatků 
1-20,s Českou republikou – Generálním finančním ře-
ditelstvím, Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 
117 22, IČ: 72080043, dohodou k datu 31. 3. 2020.

12. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu kan-
celáře č. 3 o výměře 21,2 m2, kanceláře č. 4 o výměře 
19,70 m2 a kanceláře č. 5 o výměře 10,40 m2 ve II. NP 
v budově Palackého náměstí 89, Slavkov u Brna. Nájem-
né bude stanoveno ve výši 2.750 Kč/m2/rok a nájemní 
smlouva uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhů-
tou 3 měsíce.

13. RM schvaluje zveřejnění záměru změny smlouvy 
o nájmu nebytových prostor č. 5/2002 ze dne 30. 12. 
2002. Změna se týká výše nájemného, které bude sym-
bolické ve výši 1 Kč/rok.

14. RM neschvaluje udělení souhlasu s umístěním 
sídla spolku s názvem CHB GYM z.s. na adrese Palacké-
ho náměstí 126, 684 01 Slavkov u Brna.

15. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k servisní 
smlouvě 7002509 s firmou Elis textil Servis s.r.o., Tuřan-
ka 1519/115a, 627 00 Brno, IČ: 25756966, v  předlože-
ném znění.

16. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k servisní 
smlouvě 7002509 s firmou Elis textil Servis s.r.o., Tuřan-
ka 1519/115a, 627 00 Brno, IČ: 25756966, v  předlože-
ném znění.

17. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě 
o dílo o provádění úklidu uzavřené dne 2. 9. 2002 s paní 
Svatavou Čermákovou, IČ: 72371510 obsahující úpravu 
výše ceny za dílo na 20.760 Kč/měsíc, s účinností od 1. 
2. 2020.

18. RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy 
předloženého znění o poskytnutí dotací na rok 2020 

s poskytovatelem sociálních služeb: Diecézní charitou 
Brno-Oblastní charitou Tišnov v celkové výši 40.000 Kč 
pro každou službu v konkrétní výši uvedené v tabulce.

19. RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy 
předloženého znění o poskytnutí dotací na rok 2020 
s poskytovatelem sociálních služeb: DOTYK II, o.p.s. 
Brno ve výši 21.910 Kč pro službu raná péče (bude hra-
zeno z: ORJ 50 - ORG 708 „ SV – jiný poskytovatel“).

20. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřej-
noprávní smlouvy předloženého znění o poskytnutí 
dotací na rok 2020 s poskytovatelem sociálních služeb: 
Diecézní charitou Brno-Oblastní charitou Hodonín v cel-
kové výši 1.189.024 Kč, pro každou službu v konkrétní 
výši uvedené v tabulce.

21. RM schvaluje upravené termíny schůzí rady měs-
ta a zasedání zastupitelstva města na I. pololetí roku 
2020.

51. schůze RM – 3. 2. 2020
1. RM ruší své usnesení č. 847/50/RM/2020. RM 

schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
se společností GasNet, s.r.o., sídlem Klíšská 940/96, Klí-
še, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, v předlože-
ném znění, týkající se pozemků parc. č. 4296 a parc. č. 
3771/48, oba ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna dle 
přiloženého zákresu trasy vedení plynu.

2. RM nedoporučuje ZM akceptovat návrh mimo-
soudní dohody předložený právní zástupkyní žalobců 
dne 21. 1. 2020 ve znění uvedeném v důvodové zprávě 
a ukládá radě města zajistit projednání návrhu mimo-
soudní dohody ve znění doporučeném právní zástupky-
ní města.

52. schůze RM – 10. 2. 2020
1. RM nedoporučuje ZM dát souhlas se zveřejněním 

záměru prodeje části pozemku parc. č. 2028/1 zastavě-
ná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna.

2. RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků parc. 
č. 4251 orná půda o výměře 3.277 m2, parc. č. 5708 
orná půda o výměře 625 m2 a parc. č. 4257 orná půda 
o výměře 1.640 m2, vše orná půda v k.ú. Slavkov u Brna 
v lokalitě Pod Zlatou Horou ve vlastnictví společnosti 
Slavkovský pivovar, s.r.o., U Mlýna 1422, 684 01 Slavkov 
u Brna, IČ: 29313678 za pozemky parc. č. 4423 orná 
půda o výměře 9179 m2, parc. č. 4439 orná půda o vý-
měře 1069 m2, parc. č. 4438 ostatní plocha o výměře 
890 m2, parc. č. 4459 orná půda o výměře 912 m2, parc. 
č. 4408 ostatní plocha o výměře 202 m2, parc. č. 4440 
orná půda o výměře 1448 m2 a části pozemků parc. č. 
4410 trvalý travní porost o výměře cca 116 m2 a část 
parc. č. 4407/1 o výměře cca 170 m2, vše v k.ú. Slavkov 
u Brna ve vlastnictví města dle přiložených map bez 
finančního doplatku. Náklady související s převodem 
nemovitostí (správní poplatek za návrh na vklad do KN, 
geometrický plán a odborný posudek č. 4153-011-
2020) uhradí obě smluvní strany rovným dílem. Daňové 
povinnosti budou splněny dle platné legislativy.

3. RM nesouhlasí s prodloužením vodovodního řadu 
do lokality sadů pod oborou, dle podané žádosti.

4. RM nesouhlasí s prodloužením vodovodního řadu 
na parc. č. 3473, 3471/1, 3470, 3467/1, 3469 a 3482 
v k.ú. Slavkov u Brna, dle podané žádosti.

5. RM souhlasí se zúžením předmětu nájemní smlou-
vy vč. snížení nájemného, uzavřené dne 10.06.2012 
mezi městem Slavkov u Brna a společností Rostěnice, 
a.s., sídlem Rostěnice 166, 68201 Vyškov, IČ: 63481821 
týkající se pozemku parc. č. 5610 v k.ú. Slavkov u Brna 
a to formou dodatku č. 9.

6. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zajištění provozu a pachtu splaškového kanalizačního 
řadu  nové hasičské stanice se společností Vodovody 
a kanalizace Vyškov, a. s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyš-
kov, IČ: 494 54 587 v předloženém znění.

7. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společ-
ností Atelier Štěpán s.r.o., Vranov 278, 664 32 Vranov, 

IČ: 282 84 704 na vypracování projektu pro územní 
řízení na rozšíření kapacity MŠ Zvídálek na Koláčkově 
náměstí dle předloženého návrhu smlouvy o dílo.

8. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distri-
buce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budě-
jovice, IČ: 28085400 týkající se pozemku parc. č. 1310 
ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku 
města (stavba s názvem „Slavkov u B.,CETIN ul. Mali-
novského“) v předloženém znění.

9. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distri-
buce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budě-
jovice, IČ: 28085400 týkající se pozemku parc. č. 2636/1 
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna, který 
je v majetku města (stavba s názvem „Slavkov u B., ka-
bel NN Tesáček“) v předloženém znění.

10. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky: „Restau-
rování soch v areálu zámku Slavkov u Brna“ dle před-
loženého návrhu zadávací dokumentace s hodnotícím 
kritériem nejnižší nabídkové ceny.

11. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypra-
cování projektové dokumentace na akci: „Rekonstrukce 
chodníku na ul. Tyršova – 2.etapa“ s Ing. Svatoplukem 
Holotíkem, IČ: 643 14 618.

12. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypra-
cování projektové dokumentace regenerace veřejných 
ploch na akci: „Hřiště Na Vodárce – Slavkov u Brna“ 
s Ing. arch. Janem Horkým, IČ: 755 31 046.

13. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypra-
cování projektové dokumentace výstavby chodníku 
a parkovacích stání na akci: „Výstavba chodníku a par-
kovacích stání na ul. Čs.armády“ s Ing. Svatoplukem 
Holotíkem, IČ: 643 14 618.

14. RM bere na vědomí předložený zápis č. 31/2019 
z komise pro životní prostředí.

15. RM schvaluje přijeti vrácené částky celkem 
10.267 Kč, z čehož ministerstvu kultury bude vrácena 
poměrná částka 8.556 Kč a město z této částky obdrží 
1.711 Kč.

16. RM bere na vědomí informaci o stavu stížností 
podaných na Městský úřad Slavkov u Brna za IV. čtvrt-
letí roku 2019.

17. RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vy-
hlášku č. 1/2020 o nočním klidu.

18. RM schvaluje uzavření předloženého dodatku 
ke smlouvě o výkonu funkce pověřence pro ochranu 
osobních údajů se všemi v současnosti zřízenými pří-
spěvkovými organizacemi města.

19. RM pověřuje výkonem funkce pověřence pro 
ochranu osobních údajů pro město Slavkov u Brna a jím 
zřízené příspěvkové organizace zaměstnankyni města 
Mgr. Martinu Poláškovou.

20. RM schvaluje zahájení projektového záměru ve-
řejné zakázky na pořízení vícemístného komunálního 
vozidla se sklápěcím valníkem pro potřeby TSMS.

21. RM souhlasí s vyřazením majetku Zámku Slav-
kov – Austerlitz, příspěvková organizace, dle důvodové 
zprávy, uvedeného v přílohách.

22. RM bere na vědomí podmínky zadání veřejných 
zakázek dle výběrových řízení ze dne 6. února 2020.

53. schůze RM – 17. 2. 2020
1. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových 

opatření v předloženém znění
2. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distri-
buce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budě-
jovice, IČ: 28085400 týkající se pozemků parc. č.  908/2 
ostatní plocha, parc. č. 973 ostatní plocha, parc. č. 980 
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 981 zahrada, parc. 
č. 982 ostatní plocha, parc. č. 983 zahrada, vše v k.ú. 
Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stavba 
s názvem „Slavkov u B., obnova VN809 Zámecký park“) 
v předloženém znění.
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3. RM souhlasí s vystoupením písničkáře Lubyna 
z Blanska na veřejném prostranství (Palackého náměs-
tí), kdy místo bude dále upřesněno ve Slavkově u Brna 
dne 2. 8. 2020.

4. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo na akci „Statické zajištění zdiva kazemat“ se 
společností DEV COMPANY, spol. s r.o., Čs. legií 145/18, 
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 476 79 620, 
ve znění dle důvodové zprávy.

5. RM bere na vědomí uvedenou zprávu a ukládá 
komisi rady města pro regeneraci městské památkové 
zóny předložit orgánům města návrh na rozdělení do-
tace z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020.

6. RM schvaluje přijetí dotace ve výší 1.355.000 Kč.
7. RM schvaluje rozdělení dotace ve výši 1.355.000 Kč 

za podmínky, že bude poskytnuta, následně: Městu 
Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, Slavkov u Brna, IČ 
00292311, ve výši 1.145.000 Kč z Programu na  Zámek 
s podzámčím, parkem a sochařskou výzdobou – restau-
rování soch; Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna, 
IČ: 617 29 710, ve výši 209.300 Kč z Programu na re-
staurování menzy v Kapli sv. Jana Křtitele.

8. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace – příspěvku v rámci Programu rege-
nerace městských památkových zón s Římskokatolickou 
farností Slavkov u Brna, IČ: 617 29 710, Malinovského 

2, 684 01, Slavkov u Brna, dle podílu odsouhlaseného 
v usnesení č. II, za podmínky, že dotace bude poskyt-
nuta.

9. RM upravuje své usnesení č. 863/51/RM/2020 
z 3. 2. 2020 takto: Rada města nedoporučuje zastupi-
telstvu města akceptovat návrh mimosoudní dohody 
předložený dne 21. 1. 2020 a upravený dne 12. 2. 2020 
a doporučuje zmocnit radu města k projednání a uza-
vření dohody ve smyslu doporučení právní zástupkyně 
města s peněžitým plněním žalobcům (přiměřené za-
dostiučinění anebo náhrada nákladů řízení) v celkové 
výši do 200.000 Kč.

10. RM schvaluje poskytnutí motorového vozidla 
pro služební i soukromé účely starostovi města za pod-
mínky úhrady nákladů na provoz pro soukromé účely. 
Konkrétní vozidlo a způsob evidence jeho provozu určí 
tajemník městského úřadu.

11. RM nedoporučuje ZM schválit poskytnutí indivi-
duální dotace Spolku Martina Zacha, sídlo Družstevní 
1292, 543 01 Vrchlabí, IČ: 01736183 ve výši 80.000 Kč. 
RM nedoporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí individuální dotace v předloženém znění.

12. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí indivi-
duální dotace Glitter Stars, z. s., Tyršova 1108, 684 01  
Slavkov u Brna, IČ: 22759964 ve výši 70% nákladů 
na účast na Mistrovství světa v cheerleadingu v USA, 

které se uskuteční od 23. 4. 2020 do 1. 5. 2020 v Or-
landu, nejvýše však 150.000 Kč. RM doporučuje ZM 
schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuál-
ní dotace v předloženém znění.

13. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace 
spolku Český svaz včelařů, z. s., základní organizace 
Slavkov u Brna, sídlo Bezručova 1005, 684 01 Slavkov 
u Brna, IČ: 61730858 ve výši 30.000 Kč na pořádání 
soutěže Zlatá včela 2020. RM schvaluje uzavření veřej-
noprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace se 
spolkem Český svaz včelařů, z. s., základní organizací 
Slavkov u Brna, sídlo Bezručova 1005, 684 01 Slavkov 
u Brna, IČ: 61730858, v předloženém znění.

14. RM bere na vědomí informaci o konci funkčního 
šestiletého období Mgr. Jiřího Půčka ve funkci ředitele 
Základní školy Tyršova. RM ukládá Ing. Janě Mackrlové 
(vedoucí FO) předložit radě města potřebné materiály 
k vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního 
místa ředitele Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, 
příspěvková organizace.

15. RM doporučuje ZM vzít na vědomí průběžné 
plnění a trvání úkolů ze zasedání zastupitelstva města

16. RM schvaluje program 11. zasedání zastupitel-
stva města v předloženém znění.

 Úplné znění na www.slavkov.cz

Radostná  
setkání

Sbor pro občanské záležitosti ve Slavko-
vě u Brna myslí i na naše jubilanty. Jeho 10 
stálých členek během roku 2019 přišlo popřát 
„pětasedmdesátníkům“ celkem v 68 případech. 
Na seznamu jsme měly i 32 „osmdesátníků“. 
Ještě jsme navštívily 21 „pětaosmdesátníků“. 
43 obyvatel oslavilo devadesát a více let. Ju-
bilanti byli vždy mile překvapeni narozeni-
novým blahopřáním. Jejich upřímnou radost 
umocnil i drobný dárek. Vloni jsme také 10x 
přivítaly do života 75 nových občánků. Tato 
setkání proběhla v prostorách naší starobylé 
radnice. Vystoupení malých recitátorů a zpě-
váků z MŠ Zvídálek pokaždé vyvolalo úsměv 
na tváři všech zúčastněných. První čtvrtek v le-
tošním únoru jsme se sešly s vedením města. 
To bylo pro nás milým setkáním, doplněným 
o novinky probíhající v našem městě v letoš-
ním roce. Slova poděkování potěšila všechny.

Hana Červinková, SPOZ

Klubu seniorů informuje
Pomalu končí zima 

a začíná se na nás usmívat  
sluníčko. Krátké ohléd-
nutí za měsícem lednem, 
kdy jsme navštívili krás-
né Mahenovo divadlo 

a potěšili se pohádkou Lucerna. Mnozí z nás 
vzpomínáme na toto představení s nostalgií, 
kdy ho hráli slavkovští ochotníci.

Výroční schůze se uskutečnila 25. 1. Zde 
jsme se seznámili s naší činností za celý rok 
2019 a myslím si, že toho nebylo málo.

Ve středu 11. 2. jsme navštívili výstavu 
Lidé a peníze v ČNB Brno. Pan průvodce nás 
mile přivítal a seznámil nás s historií domu, 
kde vždy byl peněžní ústav. Po zhlédnutí 
krátkého filmu jsme prošli expozicí s vysta-
venými platidly. Potěšilo nás, že jsme uviděli 

peníze z našeho mládí. Pokud bude zájem, je 
možnost opět ČNB navštívit.

V nově opraveném Janáčkově divadle jsme 
26. 2. obdivovali klasický balet Labutí jezero.

Nyní vás chceme seznámit s programem 
na další měsíc., hned začátkem měsíce bude 
velmi zajímavá beseda První pomoc, jak se 
zachovat v situaci, kdy druhý člověk potře-
buje naši pomoc. Tato akce je ve spolupráci  
s Junákem Slavkov a uskuteční se 4. 3. 2020 
v 16 hod. v malém sále SC Bonapart.

Pokračujeme výletem do Hvězdárny 
v Brně. Zde budeme mít možnost prohléd-
nout si s průvodcem budovu a pak zhlédnout 
v planetariu představení Vesmír v 3D projek-
ci. Zájezd bude 18. 3. 2020, odjezd v 15 hod. 
z parkoviště ul. Boženy Němcové. Je potřeba 
se přihlásit, cena je 200 Kč.

Dalším kulturním zážitkem bude muzikál 
Grand hotel na hudební scéně Městského di-
vadla Brno. Potěší nás melodie dřívějších let. 
Přihlásit se můžete v Klubovně.

A konečně se dostáváme na naše oblíbené 
vycházky, které se konají i přes zimní období 
za příznivých podmínek. Navštívili jsme okolí 
hradu Buchlov, město Přerov s chráněnou ob-
lastí Žebračka, kobeřické rybníky a poslední 
vycházka nás zavedla z Křižanovic přes Ra-
šovice na Vrčavu. Turistickou sezonu roku 
2020 budeme odemykat 1. dubna na Zeleném 
statku.

Pravidelné informace o akcích jsou k dis-
posici každé pondělí v Klubovně od 14 do 16 
hodin.

Klub seniorů Slavkov

Členky SPOZ na setkání s vedením města • Foto: archiv MÚ
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Informace o výsledcích kontrolní činnosti  
Živnostenského úřadu Slavkov u Brna za rok 2019

Tato informační zpráva Živnostenského 
úřadu Slavkov u Brna o výsledcích kontrolní 
činnosti za rok 2019 je splněním informační 
povinnosti kontrolního orgánu dle § 26 zá-
kona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v plném 
znění.

V roce 2019 provedl Živnostenský úřad 
Slavkov u Brna u podnikatelských subjektů 
87 živnostenských kontrol. 

Živnostenské kontroly dle předem vyho-
toveného kontrolního plánu byly zaměřeny, 
jako i v minulých letech na dodržování záko-
na č. 455/1991 Sb. o živnostenském podniká-
ní (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a na dodržování povinností vyplýva-
jících z ostatních právních předpisů v souvis-
losti s podnikáním. Prioritou roku 2019 byla 
kontrolní činnost zaměřená na řádně označe-
ná sídla a provozovny, v nichž je provozována 
podnikatelská činnost. Dále byly řešeny pod-
něty od spotřebitelů a podněty z jiných úřadů. 

V rámci kontrolní činnosti nebyla uložena 
podnikatelům za neposkytnutí součinnosti 
ke kontrole žádná pokuta.

Živnostenský úřad Slavkov u Brna uložil 34 
blokových pokut v celkové výši 13.200 Kč.

Z výsledků kontrol Živnostenského úřadu 
Slavkov u Brna za rok 2019 vyplynulo, že 
velmi častou pokutou spojenou s výkonem 
kontrolní činnosti živnostenského úřadu, byla 
pokuta za:
•  viditelné neoznačení objektu obchodní 

firmou, popřípadě názvem, nebo jménem 
a příjmením a identifikačním číslem osoby, 
v němž má sídlo, 

•  nedostatečné označení provozovny povinně 
stanovenými údaji (jméno a příjmení podni-
katele, IČO, provozní nebo prodejní doba, 
jméno a příjmení osoby odpovědné za čin-
nosti provozovny),

•  neoznámení zahájení nebo ukončení činnosti 
v provozovně předem živnostenskému úřa-
du, 

•  absence oznámení živnostenskému úřadu, 
kde lze vypořádat případné závazky při 
ukončení činnosti v provozovně.
Dále v průběhu šetření bylo zjištěno nespl-

nění povinnosti zajistit způsobilost provozov-

ny, ve které je živnost provozována. Na zá-
kladě těchto zjištění byly ve dvou případech 
odeslány podněty na odbor SÚÚPŽP Slavkov 
u Brna k dalšímu opatření.

Živnostenský úřad Slavkov u Brna v roce 
2019 při výkonu dozorové činnosti spolupra-
coval, stejně jako v minulých letech, s Českou 
obchodní inspekcí, Inspektorátem pro Jiho-
moravský a Zlínský kraj.

Spolupráce s Českou obchodní inspekcí 
byla zaměřena především na poctivost pro-
deje, seznamování spotřebitele s cenami, a to 
i s měrnými cenami, vydávání dokladů o kou-
pi zboží popř. poskytnutí služby na žádost 
spotřebitele a jejich zákonem stanovené ná-
ležitosti, používání ověřených měřidel (jako 
jsou váhy, cejchované sklo apod.), informační 
povinnosti ohledně vlastností a způsobu po-
užití výrobků, řádná informace o uplatňování 
reklamace spotřebitelem a formálně správný 
průběh reklamačního řízení. V rámci spolu-
práce s ČOI byly provedeny kontroly provo-
zoven solárií a prodej stavebního materiálu, 
přičemž nebyly zjištěny závady. vs

Na TopFest míří Chris Norman. Zpěvák ze Smokie
Headlinerem čtvrtého ročníku Topfest 

CZ ve Slavkově u Brna bude anglická 
rockstar Chris Norman.

Chris Norman založil Smokie v roce 1965. 
Kapela ve svých začátcích vystupovala pod 
jménem Essence. Název Smokie přišel až 
později než nápad producentů kapely. Nor-
man v roce 1979 nazpíval spolu se zpěvačkou 
Suzi Quatro megahit Stumblin’In.

V roce 1985 Chris Norman opustil kapelu 
Smokie a vydal se na sólovou dráhu. O rok 
později nazpíval skladbu Midnight Lady, kte-
rá se stala hitem v celé Evropě. Skladba se 
v Německu držela na prvním místě po dobu 

šesti týdnů a prodalo se jí více než 900 tisíc 
kopií.

Chris Norman se na Topfest CZ velmi těší 
a pro své fanoušky chystá nezapomenutelnou 
koncertní show plnou oblíbených skladeb, 
které jej provázejí po celou dobu kariéry. 
Topfest se uskuteční 6. 6. 2020 v Zámecké 
zahradě v Slavkově u Brna a kromě Chrise 
Normana přijdou zahrát i kapely Inekafe, Žlu-
tý pes, Helenine oči, Morčata na útěku, Sebas-
tian, Gate Crasher a mnozí další.

Vstupenky na festival Topfest najdete 
na Ticketportal.cz.

vs

Sochy v zámeckém parku se budou opravovat 
i v tomto roce

Dalších osm soch v zámeckém parku se le-
tos dočká opravy. Novou tvář získají například 
obě najády na spodním horizontu francouzské 
části parku. Restaurátoři také dají původní 
vzhled dvou vázám a dalším čtyřem antickým 
sochám. Práce na záchraně vzácných skulptur 
z počátku osmnáctého století pokračují třetím 
rokem. Za tu dobu se podařilo zachránit dva-
cet soch ze 48, které jsou v parku rozmístěny. 
I letos se na zajištění další vlny renovací vý-
razně podílí ministerstvo kultury, které přispě-
je částkou 1,35 milionů korun. 

Podle restaurátorů se díky postupnému ob-
novování díla Giovanni Giulianiho a Ignáce 
Lengelachera podaří cenný soubor, jemuž 
hrozila zkáza, zachránit. Dosavadní práce 
spočívaly například v kompletním očiště-

ní. Obličeje mají nyní zřetelné detaily jako 
oči nebo rty. V uměleckých dílnách vznikly 
nové ruce a další části, které sochám zcela 
chyběly. 

Giuliani je autorem soch například v kláš-
teře Heiligenkreutz, v Liechtensteinském 
zahradním paláci Rossau nebo v Leebově za-
hradě ve Vídni. Lengelacher se zase podílel 
například na sochařské výzdobě Mikulova. 
Kompletní soubor čítá 64 kamenných děl, 
které u obou umělců zadal Dominik Ondřej 
Kounic pro zámeckou oranžerii kolem roku 
1700. 48 z nich je nyní trvale vystaveno v zá-
meckém parku, zbytek zdobí interiéry zámku 
nebo jsou uloženy v depozitáři. 

Z fondu na obnovu městské památkové 
zóny ministerstva kultury se nebudou renovo-

vat pouze sochy v parku. Opraví se také oltář 
v kapli u hřbitova, na ulici Špitálské, kterou 
vlastní Římskokatolická církev. 

Veronika Slámová

Chris Norman • Foto: archiv TopFest

Sochy v parku • Foto: archiv ZSA



72/2020 SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Nejlepší cheerleaders ČR v kategorii dance  
je Aneta Macharová ze Slavkova u Brna

Dne 7. února 2020 proběhl již 5. ročník 
společného Galavečera cheerleadingu a ame-
rického fotbalu pod záštitou České asociace 
cheerleaders a České asociace amerického 
fotbalu. Na slavnostním galavečeru byli oce-
něni nejúspěšnější sportovci a osobnosti obou 
jmenovaných sportovních odvětví v Anketě 
SPORTOVEC ROKU. Mezi hlavní kritéria 
při výběru nejlepších sportovců patří umístění 
na soutěžích MČR, klubových a zahraničních 
soutěží. Důležité jsou pro porotu i ostatní 
sportovní i nesportovní aktivity, které jsou pro 
sportovce přínosem v cheerleadingu. Nomi-
nované hodnotila speciální nominační komise 
vytvořená ze zástupců komise trenérské, ko-
mise porotců, komise pro bezpečnost a pravi-

dla, komise pro strategiia plánování, mediální 
komise a členů Výkonného Výboru ČACH. 
Slavnostní galavečer se konal v Orea Hotelu 
Pyramida v Praze a provázel jím moderátor 
ČT Jiří Kalemba. 

Trofej pro vítězku Cheerleaders Performan-
ce roku získala Aneta Macharová z týmu Gli-
tter Stars Slavkov u Brna, která se v loňském 
roce stala mistryní ČR v kategorii Freestyle 
Pom a v této kategorii spolu se svou sestrou 
Sabinou reprezentovaly ČR na pohárové sou-
těži v Itálii a na ME v Petrohradu.

Celou akci zpestřili zpěvačka Petra Pudová, 
Team Czech Republic a Tomáš Palička ve své 
barmanské show. 

GS

Čtyři medaile z mistrovství světa v zimním 
plavání patří Slavkovákům!

Z mistrovství světa v zimním plavání 
ve Slovinsku plavci Fidesu přivezli celkem 
16 medailí. Tu nejcennější, zlatou, vybojovala 
Jana Matuštíková. Ta si zlepšila svůj světový 
rekord v plavání na 1000 metrů o 12 sekund. 
Slavkovští „Fidesáci“ přivezli čtyři medaile, 
zlatou a tři bronzové.

Před rokem se ve Slovinsku na jezeru Bled 
konala generálka na mistrovství světa pořáda-
né asociací IWSA. Členové oddílu dálkového 
a zimního plavání Fides Brno tam získali 18 
medailí. To byla velká výzva!

Na letošní oficiální mistrovství světa 3.–9. 
února se ke krásnému jezeru s kaplí na os-
trůvku uprostřed sjelo téměř 1100 plavců 
z 36 zemí. Asi padesátka jich byla z České 
republiky, výprava brněnského Fidesu čítala 
26 účastníků.

Na tratích 25, 50, 100 200, 450 a 1000 me-
trů se vystřídali závodníci třinácti věkových 
kategorií od 15 do 80 let. 

Hned první den se počasí předvedlo – vi-
chr, liják, bouřka, sníh. Po odloženém startu 
závodu na 1000 metrů se umoudřilo a dál už 
za jarního sluníčka vše klapalo jako na drát-
kách. Na stráních v okolí jezera byly dokonce 
k vidění rozkvetlé trsy petrklíčů, čemeřice, 
podběl a podléšky.

Voda po celou dobu neklesla pod příjem-
ných 5,5 °C, ale při celodenním pobytu u ba-
zénu bylo přece jen chladno. Pro závodníky 
byly k dispozici vlažné vířivky 
a sauna, ti ostatní se zahřívali 
čajem, svařákem, grogem nebo 
pohybem.

Ve čtyřech soutěžních dnech 
a v silné konkurenci zvučných 
plaveckých jmen získali plavci 
Fidesu celkem 16 medailí, tři zla-
té, dvě stříbrné a jedenáct bronzo-
vých. Ty nejcennější, zlaté, vybo-
jovali Jana Matuštíková a Bedřich 
Hanuš, ten hned na dvou tratích. 
Úspěchem je i umístění dalších 
pěti závodníků na čtvrtých mís-
tech, jedenácti na pátých a dvou 
na šestých místech. 

Slavkovští „Fidesáci“ přivezli 
čtyři medaile, zlatou a tři bron-
zové.

Zlatá Jana Matuštíková v závo-
dě na 1000 metrů zlepšila časem 

23:51,65 minut svůj světový rekord o skoro 
12 sekund. A ostatní?

450 metrů: 3. místo Jana Matuštíková 
a Vladimíra Fialová, 4. místo Helena Pa-
vézková, 5. místo Ivan Marek;

200 m volný způsob: 3. místo V. Fialová, 
4. místo J. Matuštíková, 5. místo H. Pavézková;

200 m prsa: 4. místo I. Marek;
100 m prsa: 5. místo I. Marek.
Přes náročný plavecký program zbyl čas 

i na prohlídku nejbližšího okolí města. Vy-
hlášená soutěska Vintgar sice byla na zimu 
zavřená, ale úvodní část s křišťálovou vodou 
a vodopády byla po dřevěných můstcích pří-
stupná. Vysoko nad městem se na skále vypí-
nal bledský hrad a z vyhlídky nad jezerem se 
do všech stran tyčily lehce zasněžené vrcholky 
Julských Alp. Zážitky, na něž se nezapomíná.

Ve zbytku sezony čeká české plavce mist-
rovství republiky ve volném a prsařském způ-
sobu a zbývajících pět závodů Českého pohá-
ru. V nich budou bojovat o body a co nejlepší 
umístění pro sebe i pro oddíl.

Vladimíra Fialová

S českou vlajkou Vladimíra Fialová

Vítězná Jana Matuštíková

Slavkovačky na mistrovství • Foto: 3x archiv MÚ

Děkovná řeč A. Macharové • Foto: archiv GS
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13 medailí z Prahy přivezl tým Glitter Stars
V sobotu 25. ledna se v Praze uskutečni-

la mezinárodní soutěž ve sportovním cheer-
leadingu – Evolution Cheer Battle 2020, 
zařazená v seriálu České národní cheer ligy. 
Kromě českých soutěžících se sou-
těže zúčastnili i sportovci z Ruska, 
Německa a Slovenska. Porotci se 
na tuto akci slétli až z Jižní Ameri-
ky, Finska, Německa a Slovenska. 
Mezi soutěžícími nechyběl slav-
kovský tým GLITTER STARS, 
který v tomto roce podporují kro-
mě města i společnosti TART, 
s.r.o. a SMS finance. I přes velkou 
nemocnost v týmu, kvůli které 
se musely soutěžní choreografie 
na poslední chvíli předělávat, se 
podařilo z Prahy dovést 13 medailí 
– 6 zlatých, 3 stříbrné a 4 bronzové.

1. místo – Team Cheer Junior Coed L4; 
Group Stunt Peewee L2; Double Freesty-
le Pom Senior – Anet a Sabina Macharovy; 
Double Hip hop Senior – Denisa Křetínská 

a Daniela Martínková; Barča Blažková – In-
dividual Peewee L2; David Červinka – Indi-
vidual Junior L5.

2. místo – Team Cheer Peewee L2; Group 
Stunt Senior Coed L6; Pavel Sedlmajer 
– Individual Senior L6.

3. místo – Group Stunt Senior All-
Girl L6; Double Freestyle Pom Peewee 
– Katka Jančíková a Katka Votoupalo-
vá; Double Freestyle Pom Junior – Sa-
bča Burianová a Kika Slaninová; Pavel 
Machálek – Individual Senior L6.

Akrobatickou disciplínu, soutěž 
o nejvíce naskákaných salt s převahou 
ovládli svěřenci ze Slavkova u Brna: 
Junior Acro Battle – Kika Slaninová 
– 66 salt; Senior Acro Battle – Pavel 
Machálek a Pavel Sedlmajer – 55 salt.

GS

75. výročí osvobození  
Československa připomenou 
členové vojenských klubů

Desítky členů klubů vojenské historie 
a konvoj dobové techniky připomenou 
události, které předznamenaly konec dru-
hé světové války. 75. výročí osvobození 

Československa si město Slavkov u Brna 
připomene 17. dubna od 10.00 do 12.00 
na Komenského náměstí. K vidění bude 
vojenská technika včetně stíhače tanků 

Hetzer, výstava výzbroje 
dvou armád a ukázky ko-
mentované historikem Vlas-
timilem Schildbergerem. 
Od 12.00 se konvoj vojen-
ské techniky přesune po Pa-
lackého náměstí do Brna 
na hrad Veveří, kde se 
od 14.00 uskuteční bitevní 
ukázka. Akci pořádá město 
Slavkov u Brna ve spoluprá-
ci se spolkem Acaballado.

vs

Karnevalový rej v MŠ Zvídálek
„Kašpárci a kouzelníci, princezny a zví-

řátka, do školky dnes místo dětí, přišla celá 
pohádka“

Opět nastal čas karnevalových radovánek. 
Karneval je nejen velkou společenskou udá-
lostí, ale také zábavou se spoustou zážitků. 
Každý rok se děti těší na den, kdy budou 
moci přijít do školky v karnevalové masce. 
Letos tento očekávaný den připadl na čtvrtek 
30.1.2020. Už od časného rána přicházely 
do tříd různé pohádkové postavy. Přišli mezi 
nás odvážní hrdinové, krásné princezny, kou-
zelníci, čarodějové, zvířátka, ale také Elzy 
a Anny z pohádkového hitu „Ledové králov-
ství“. Po svačince se děti celé mateřské školy 
sešly v gymnastickém sále ZŠ Komenského, 
kde jsme očekávali návštěvu z Divadla KO-
RÁB, která si pro nás připravila bohatý pro-
gram. Jakmile zazněla první písnička, všem 
dětem se rozsvítila očka a začalo to pravé 
karnevalové veselí. Děti si procvičily své 
ruce a nohy tleskáním a dupáním do rytmu, 

nechyběl ani tzv. „Ptačí tanec“, který je nedíl-
nou součástí karnevalových zábav. Všichni se 
mohly v rytmu písní plně předvést ve svých 
„rolích“ a vyřádit se. Celou akci provázelo 

veselí, smích a dobrá nálada. V úplném kon-
ci děti karnevalu zamávaly, tak „Ahój, zase 
za rok“!

Za třídu Koťátka Drahomíra Tršová

Foto: archiv MÚ

Tým Peewee • Foto: archiv GS

Karneval • Foto: archiv MŠ Zvídálek
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Slavnostní zahájení sezóny na zámku
Zámek Slavkov – Austerlitz otevře své brá-

ny ve čtvrtek 26. března. Sezóna bude zaháje-
na od 16 hodin v Historickém sále zámku, kde 
budou uvedeny akce letošní sezóny. Proběhne 
zde vyhlášení vítězů Výtvarné soutěže na téma 
„Tajemství slavkovského zámku“, vernisáž vý-
stavy Svět kostiček, aneb fenomén české sta-
vebnice SEVA s majitelem a autorem výstavy 

Ing. arch. Petrem Šimrem Ph.D., vystoupí žáci 
hudebního oboru ZUŠ Fr. France ve Slavkově 
a představena bude výstava obrazů Open Art 
Studia. Na závěr budou návštěvníci pozváni 
do prohlídkových tras zámku, kde sály a kom-
naty ožijí scénkami divadelní společnosti Per 
Vobis, a na výstavu Svět kostiček v přízemí 
zámku. Vstup na akci je zdarma. ZSA

Slovo ředitelky zámku
Milí návštěvníci, partneři 

a příznivci Zámku Slavkov 
– Austertlitz, úspěšná sezóna 
2019 je za námi a celý náš 
tým již pracuje na akcích pro 
letošek. Připravili jsme pro 
Vás pro tento rok mnoho no-

vých akcí a současně zopakujeme stálice, bez 
kterých si letní sezónu ve Slavkově u Brna už 
ani nedovedeme představit. 

Oblíbené jarmarky nabídnou různorodý 
sortiment, občerstvení a dobrou náladu, při-

pravíme se společně na Velikonoce či nakou-
píme vánoční dekorace. V červnu opět pořá-
dáme Veteranfest – sraz historických vozidel 
a v červenci přijede hudební legenda Sting. 

Milovníci vážné hudby, divadla, kinema-
tografie, tance i zpěvu si přijdou také na své, 
pro děti máme připraveno mnoho zábavných 
i poučných výstav, přednášek a aktivit.

Letos usnadníme přístup do zámku imobil-
ním občanům díky výtahu, jehož stavba v jar-
ních měsících finišuje. Na letní sezónu plánu-
jeme nové krátké turistické okruhy po městě 

a děti potěšíme novou „hledačkou“ v prosto-
rách zámeckého parku.

Vše co děláme, připravujeme s vírou, že 
u nás strávíte příjemné chvíle a budete se 
k nám rádi vracet. Děkujeme také za Vaše 
připomínky, pochvaly i názory, které nám 
můžete sdělovat například prostřednictvím 
sociálních sítí. 

Tato pestrá nabídka by nevznikla díky nad-
šení, píli a energii celého týmu naší organiza-
ce – dvou desítek aktivních lidí – kteří pracují 
po celý rok pro to, aby to ve Slavkově u Brna 
žilo a cítili jste se tu dobře. Jsem ráda, že se 
nám to dle Vašich ohlasů daří a díky za to 
patří také našemu zřizovateli, městu Slavkov 
u Brna, protože vlastnit zámek s takovou his-
torií a kulturním dědictvím, investovat do něj 
a pečovat o něj, není leckdy snadné.

Těšíme se na setkání s Vámi i letos ve Slav-
kově u Brna! Eva Oubělická, ředitelka zámku

Zámek Slavkov – Austerlitz www.zamek-slavkov.cz
Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01  Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204;  info@zamek-slavkov.cz
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Recitál Václava Neckáře a Filipa Rácze 
Ve středu 22. dubna od 19 hodin se usku-

teční ve Společenském centru Bonaparte 
speciální koncert Václava Neckáře a Filipa 
Rácze. Jedná se o nový projekt Vaška Necká-
ře se zpěvákem ostravské kapely F IHA Fili-
pem Ráczem. Vašek za doprovodu akustické 

kytary projde celou svou kariéru a v mezi-
písničkových rozhovorech posluchačům 
prozradí perličky z historie kapely, které se 
na běžných koncertech posluchači nedozví. 
Prostor na dotazy dostanou i návštěvníci 
koncertu. Půjde o příjemný večer s písněmi, 

které jsou notoricky známé, ale i dávno za-
pomenuté. Vstupenky na recitál zakoupíte 
za 390 Kč v informačním centru pod zámkem 
nebo online v předprodeji na zamek-slavkov.
cz/predprodej. 

ZSA
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Kluziště ve Slavkově ocenily hlavně rodiny s dětmi
Koncem ledna vyrostlo v areálu parkoviš-

tě u restaurace Golf Hotel Austerlitz veřejné 
kluziště. Bruslení využívaly především rodiny 
s malými dětmi ze Slavkova a okolí.

Po dvě únorové neděle se uskutečnilo 
„Bruslení v maskách pro děti“. Děti v mas-
kách se mohly zúčastnit zábavného programu 
a dostaly drobné občerstvení od rodinné pe-
kárny Kulhánek a Drápal a restaurace Golf 
Hotel Austerlitz.  

Tímto také děkujeme všem partnerům 
kluziště: Město Slavkov u Brna,  Zámek 
Slavkov-Austerlitz, Golf Hotel Austerlitz, 
LIKO-S, a.s., SKR stav, s.r.o. a pekárna Kul-
hánek a Drápal. ZSA

Děti v maskách zaplnily SC Bonaparte 
V neděli 26. ledna se konal ve Společen-

ském centru Bonaparte dětský karneval. 
Na karneval dorazilo přes 220 dětí v překrás-
ných barevných kostýmech a maskách. Hned 
u vchodu děti uvítaly pestrobarevné nafuko-
vací balónky s pohádkovými postavičkami 

a od 16 do 18 hodin se o zábavu v sále po-
staralo Divadla Kejkle, se svým pohádkovým 
programem plným soutěží a zábavy pro děti 
i jejich rodiče. Program na podiu byl oboha-
cen o taneční vystoupení taneční skupiny Ka-
limero Vyškov – Těšany.

Malí návštěvníci si užili spoustu zábavy, 
zasoutěžili si na i pod pódiem, vyzkoušeli si 
tvarování nafukovacích balónků, v malém sále 
byl pro nejmenší děti připraven dětský koutek 
se skákacími nafukovacími zvířátky, kreativní 
dílničku s výrobou masek, výrobu magnetic-
kých butonků, pískování a v malém sále byl 
pro nejmenší děti připraven dětský koutek se 
skákacími nafukovacími zvířátky. Děti do-
stávaly zámecká lízátka, reflexní samolepky, 
pexesa, pastelky a malé princezny vějíře. Ka-
ždá zakoupená vstupenka zajistila slosování 
tomboly o zajímavé ceny. Za spolupráci děku-
jeme Divadlu Kejkle, tanečnímu souboru Kali-
mero Vyškov – Těšany, lesnímu klubu Pampe-
liška, Domu dětí a mládeže ve Slavkově. 

ZSA
Do programu se zapojili děti i rodiče • Foto: 2x archiv ZSA

Bruslení v maskách • Foto: 3x archiv ZSA
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Country bál
Zámek Slavkov vás zve na Country bál, kte-

rý se uskuteční v sobotu 29. 2. 2020 od 19.30 
v SC Bonaparte. Na akci bude hrát skupina 
Výlet a Flek, moderování se ujme Jiří „Karas“ 

Pola. Chybět nebude ani tombola. Vstupenky 
(150 Kč) zakoupíte v Informačním centru pod 
zámkem nebo na místě.

ZS-A

Průkaz filmového diváka 
pro návštěvníky kina 
ve Slavkově

Milé děti – návštěvníci slavkovského kina, 
připravili jsme pro vás speciální „průkazku“, 
na kterou dostanete při každé návštěvě filmu 
razítko – hvězdičku. Po čtyřech návštěvách 
budete mít na pátý film vstup zdarma.

O průkazku se můžete přihlásit před filmem 
na pokladně v kině ve Společenském centru 
Bonaparte.

Věříme, že se Vám bude náš nový věrnostní 
systém líbit a těšíme se na vaši návštěvu.

ZSA

Spokojení čtenáři
Výsledky průzkumu spokojenosti čtenářů 

se službami Městské knihovny ve Slavkově 
u Brna.

V roce 2019 probíhal v Městské knihovně 
ve Slavkově u Brna průzkum spokojenosti 
uživatelů formou dotazníkového šetření. 

Dotazník zodpovědělo 7,3 % registrova-
ných čtenářů (pro srovnání: tentýž průzkum 
proběhl i v Knihovně K. Dvořáčka ve Vyško-
vě s účastí cca 3,5 %). Pokud bychom se za-
měřili jen na dospělé čtenáře, zvyšuje se počet 
respondentů na 11,5 %! Stupnice hodnocení 
spokojenosti obsahovala pět položek – od 
„výborné“ až po „nedostatečné“. 

Celkové hodnocení městské knihovny uži-
vateli je konstatováno v 37 % jako výborné, 
v 43 % jako velmi dobré a v 17 % uspokojivé. 
Děkujeme všem, kteří zmíněný dotazník vypl-
nili a těšíme se stále na vaši návštěvu.

Jsme rádi za vaši zpětnou vazbu a Vaše 
návrhy na další zkvalitňování služeb. Jed-
ním z podstatných kroků pro zlepšení služeb 
naší knihovny je i prodloužení otevírací doby 
knihovny, která potěšila mnoho z vás.

Jiří Blažek, knihovník zámku

Program kina v SC Bonaparte – březen
Neděle 1. března, 16.30 hodin
MEDVÍDCI BOONIE: CESTA DO PRAVĚKU
Vick a jeho medvědí bráchové se dostali do pravěku a nemůžou zpátky! Všude kolem nich jsou obrovská zvířata, 
která mají v hlavě jediné – OBĚD! Během jednoho úprku se naši hrdinové rozdělí a Brůča potkává malé vlčátko Feifei, 
které se chce stát statečným bojovníkem a rozhodne se Brůču doprovázet na cestě za bratry. Mezitím mají Brumla 
a Vick starostí nad hlavu s kmenem domorodců, jehož náčelník se úplně zbláznil do Vicka. Podaří se naší neohrožené 
partě dostat zpět domů, než bude pozdě? Dobrodružství, jaké ještě nezažili, právě začíná!
90 minut / 70 Kč / Animovaný / Čína 2019

Neděle 1. března, 18.30 hodin
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka. 
Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií (Yvona Stolařová) a temperamentní 
ženou Vivien (Tatiana Vilhelmová) na velký návrat do Čech. Čerství aristokraté jsou neznalí místních poměrů a nepo-
líbení českou realitou, někdejší vlast a zámecký život znají jen z prastarých vyprávění příbuzných. Záležitosti spojené 
s navrácením majetku pro ně řeší právní zástupce Benda (Vojtěch Kotek). Po příjezdu rodina zjišťuje, že se zámek 
nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění. Jedinými stálými obyvateli Kostky jsou 
zpátečnický kastelán Josef (Martin Pechlát), bodrá hospodyně paní Tichá (Eliška Balzerová) a hypochondrický údržbář 
Krása (Pavel Liška). Zatímco osazenstvo Kostky pozvolna procitá z mátožného spánku porevolučních devadesátých 
let, rodina Kostkových stojí před těžkou volbou, zda generacemi vybudované sídlo prodat a vrátit se do Ameriky, nebo 
se pokusit zámek Kostka zachránit. Film vznikl podle stejnojmenné knihy Evžena Bočka.
110 minut / 80 Kč / Komedie / Česko 2019

Neděle 8. března, 16.30 hodin
PLAYMOBIL VE FILMU
Dívka Marla nevěří svým očím, když jejího mladšího bráchu do sebe vtáhne velký hračkový model města. Dokud 
podivné kouzlo trvá, vrhne se za ním. Chvíli letí, pak dopadne a pak se nestačí divit znovu a ještě víc. Ocitla se totiž 
v animované říši, kde ona sama je... figurkou Playmobil. A všichni ostatní taky! Brácha tu ale není a Marla se proto 
vydává na neuvěřitelné dobrodružství pestrým a kouzelným světem, aby ho našla. Potkává pohodového řidiče food 
trucku a brzy nato i speciálního tajného agenta, který o její situaci všechno ví a taky přesně ví, co dělat. Na 100%... 
tedy asi tak skoro úplně jistě. Celou trojici pak čeká zábavná a divoká cesta, která nemá žádné hranice stejně, jako 
je nemá fantazie světa Playmobil. Projdou westernovým městečkem, potkají piráty, rytíře, dinosaury, Vikingy, objeví 
pohádkovou část s netradiční kouzelnou vílou a všechny stopy směřují až do římského kolosea, kterému šéfuje 
zlovolný císař Maximus.
100 minut / 70 Kč / Animovaný / Neměcko 2019

Neděle 15. března, 16.30 hodin
SNĚŽNÝ KLUK
Dívka s exotickým jménem Yi je typická puberťačka, která má problém zapadnout, protože jí okolí buď nerozumí, 
nebo příšerně štve. Útěchu nachází v bunkru na střeše svého domu, kde se na svět dá aspoň koukat s nadhledem. 
Jednoho dne však ve svém útočišti objeví obrovskou bílou chlupatou kouli, z níž se vyklube mladý yetti, sněžný kluk, 
kterému Yi začne říkat Everest. Není to náhoda, nejvyšší hora světa je totiž domovem těchto bájných himalájských 
monster a mladý yetti netouží po ničem jiném, než se tam vrátit. Jenže jak má tenhle mýty opředený tvor urazit 
stovky kilometrů, aniž by si ho někdo všimnul? Diskrétnost je důležitá i kvůli tomu, že po něm pátrá nechutně bohatý 
sběratel kuriozit Burnish, který ho už jednou chytil a pak ho jeho neschopní zaměstnanci nechali utéct. Pomocnou 
ruku Everestovi podá právě Yi se svými dvěma kamarády. Odměnou za odvážné rozhodnutí doprovodit sněžného 
kluka domů jim bude napínavá cesta plná zábavy, dobrodružství a zázraků, vedoucí až na nejvyšší místo na Zemi.
97 minut / 70 Kč / Animovaný / USA 2019

Neděle 15. března, 18.30 hodin
PŘES PRSTY
Příběh filmu Přes prsty se odehrává na beach volejbalových hřištích, ale nejen na nich. Linda (Petra Hřebíčková) 
a Pavla (Denisa Nesvačilová) jsou parťačky, které obětují beach volejbalu všechno. Tedy skoro všechno. Mladší Pavle 
tak trochu začínají tikat biologické hodiny a s přítelem Hynkem (Vojta Dyk) chce co nejdříve otěhotnět. To starší 
svobodná a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, když se jim podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy… Všechno ale 
stejně nakonec zamotá svérázný správce hřiště se zajímavou minulostí Jíra (Jiří Langmajer).
101 minut / 80 Kč / Komedie / Česko 2019

Neděle 22. března, 16.30 hodin
PSÍ POSLÁNÍ 2
Některá přátelství jsou věčná a to i v pokračování celosvětově úspěšného rodinného filmu Psí poslání. Ve filmu Psí 
poslání 2, nalezne milovaný pes Bailey nový smysl života. Naváže pevné pouto s těmi, které zbožňuje, a společně 
se vydají na místa, která si nedokázali ani ve snu představit. Tak začíná Baileyho dobrodružná cesta několika životy 
naplněnými láskou, přátelstvím, věrností a také několika fakt skvělými drbáními na bříšku.
108 minut / 70 Kč / Dobrodružný / USA 2019

Neděle 29. března, 18.30 hodin
EXPEDIČNÍ KAMERA
Kompletní program Expediční kamery na str. 14
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Přijímáme nové průvodce
Hledáte možnost přivýdělku a zajímá vás 

historie? Zámek Slavkov – Austerlitz nabízí 
vhodným uchazečům (od studentů až po ak-
tivní důchodce) dlouhodobou brigádu v pří-
jemném prostředí a přátelském kolektivu.

Požadujeme profesionální a příjemné vy-
stupování, komunikativnost a ochotný přístup. 

Výhodou je znalost cizího jazyka, časová flexi-
bilita nebo umělecké zaměření. Strukturovaný 
životopis s motivačním dopisem prosím posílej-
te do 10. 3. 2020 na e-mail kucera@zamek-slav-
kov.cz nebo na adresu Zámek Slavkov – Auster-
litz, Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna.

David Kučera, vedoucí průvodců

Promítání cestovatelských a dobrodružných filmů 
ve Společenském centru Bonaparte

Expediční kamera je filmový 
festival, který již od roku 2009 
přináší do kin ty nejlepší cestova-
telské a dobrodružné filmy z me-
zinárodní i domácí produkce.

Výpravy do nitra džungle 
i pouště, neuvěřitelné výkony 
na skalách, plavby přes oceány 
i po divokých řekách, adrenali-
nové šílenství, návštěvy domoro-
dých kmenů, stovky uběhnutých 
kilometrů i putování na dvou 
kolech, outdoorové hvězdy i ne-
známí a přesto úžasní cestovatelé, 
to vše máte možnost zažít během 
festivalu. Přijďte nasát atmosfé-
ru dálek, obdivovat pozoruhod-
né výkony a načerpat inspiraci 
ke svým cestám do našeho kina 
ve Společenském centru Bona-
parte ve Slavkově u Brna dne 
29.3. 2020 od 18:30 do 21:30 
hodin. Vstupenky za 100 Kč bude 
možno koupit na místě cca 30 mi-
nut před promítáním.

Filmy festivalu ve Slavkově 
u Brna
Tieň jaguára
Země: Slovensko, 2018
Délka: 57 minut
Režie: Pavol Barabáš
Jazyk: český, slovenský

Amazónská džungle je jedno 
z mála míst na světě, kde žije 
řada původních obyvatel a kmenů 
úplně nodetčeně moderní civili-
zací. Jsou to kmeny, které si neohroženě hají 
území, někteří jsou i kanibalové a někteří jsou 
naopak tak mírumilovní, vřelí a otevření, že 
nad tím zůstává rozum stát. 

Jako indiáni kmene Hodi na území Venezu-
ely, kteří přijali 4 cestovatelé na čas mezi sebe 
a dali jim možnost objevit mnohé. O životě 
v džungli, o přírodě, o lidských hodnotách, 
o sobě samých. Nechte se pozvat do končin, 
kde se děti neučí programovat, ale utéct, když 
zaútočí opice a přežít. Kde nejvzácnější a nej-
důležitějšíí věc je být spolu.

Surf Cuba
Země: Kanada, 2018
Délka: 15 minut
Režie: Jacob Oster
Jazyk: španělský, české titulky

Komunistický režim svobodu obyvatel 
Kuby z velké míry potlačuje.

Navzdory tomu jsou Kubánci z těch lidí, 
kteří umí najít v životě štěstí i tam, kde není. 
Kubánci vynikají v baseballu, fotbalu, a nebo 
v boxu. Poloha a podnebí země jsou ideální 
pro surfování, pobřeží Kuby je dlouhé skoro 
3 000 km.

Jenže v celé zemi není jediný surfařský ob-
chod, takže z 11 miliónů obyvatel se tomuhle 
sportu věnuje 150 surfařů, pro které je každá 
vlna je pro nejen adrenalin, ale také špetka 
osobního odboje.

Boy Nomad
Země: Kanada, 2018
Délka: 21 minut
Režie: Niobe Thompson
Jazyk: mongolský, české titulky

Devítiletý Janibek žije s rodinou v mongol-
ské části pohoří Altaj. Jeho největší vášní jsou 
jezdecké závody, při kterých dokáže na svém 

koni předjet i mnohem starší ho-
chy. Tahle zima je ale jiná, přijde 
velký mráz a hrozí, že rodina no-
mádů přijde o to nejcennější, co 
má, o zvířata.

Proto se muži vydávají na cestu 
za pastvinami a řada je tentokrát 
i na Janibekovi. Je potřeba každý 
schopný jezdec a z chlapce se tak 
během okamžiku musí stát muž, 
který se postará v drsných pod-
mínkách o rodinu a o dobytek, až 
v druhé řadě o sebe.

Sary Jaz
Země: Austrálie, 2017
Délka: 15 minut
Režie: Adrian Kiernan
Jazyk: anglický, české titulky

V tomhle filmu se toho moc 
nenakecá. Nikdo neremcá, že 
zmrzne nebo umře hlady, nehraje 
dramatická hudba, nikoho neza-
chraňuje vrtulník. A to přesto, že 
sjezd řeky Sary Jaz v pohoří Tian 
Shan je dost extrémní výzvou, a to 
nejen vodáckou. Peřeje odlehlé 
řeky s průtokem až 400 m3 /s jsou 
nebezpečné a nečitelné. Samot-
nému sjezdu předchází 100 km 
dlouhý trek s kajaky na zádech, 
po dojezdu čeká vodáky ještě 4 
dny lezení a pochodu přes hory 
zpět do civilizace. Většina členů 
expedice to nazývá nejtěžším zá-
žitkem v životě, ale před kamerou 
je vidět jen nadšení z toho, co dě-

lají v životě nejraději.

B7 – 95 kilometrů, které ti změní život
Země: Česká republika, 2019
Délka: 51 minut
Režie: Radim Grzybek
Jazkyk: český

Výkladový slovník praví, že expedice se rov-
ná výprava, zpravidla k výzkumným účelům.

Výprava je tenhle extrémní běžecký závod 
docela určitě. Zároveň si můžete být jistí, 
že fyzické vyčerpání vás naučí mnohému. 
Snímek o B7 představuje historii a zákulisí 
závodu, ale zároveň přenese diváky přímo 
na trať očima bosého běžce s obrovským od-
hodláním, očima vítězů, kteří podávají na trati 
unikátní sportovní výkony. A také očima od-
vážných turistů, kteří se rozhodli dokázat si, 
že mají vůli silnější než nohy.

ZSA

Průvodci • Foto: archiv ZSA
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Kam za kulturou 
Na Informačním centru pod zámkem mů-

žete v březnu 2020 zakoupit vstupenky na: 

•  Recitál Václava Neckáře a Filipa Rác-
ze, SC Bonaparte, 22. 4. 2020 v 19.00, 
390 Kč

•  Divadelní představení Co takhle ke zpo-
vědi…, SC Bonaparte, 6. 5. 2020 v 19.00, 
420–450 Kč

•  Divadelní představení Lotrando a Zu-
bejda, SC Bonaparte, 23. 5. 2020 v 17:00, 
170 Kč

•  TOPFEST 2020, zámecký park, 6. 6. 
2020, začátek od 11.30, 350 Kč (výše 
ceny vstupného při zakoupení do 1. 5. 
2020)

•  Slavkov Open 2020 – Lucie, Doctor 
Victor, Markéta Irglová, zámecký park, 
4. 7. 2020 od 16.00, 990 Kč

•  Veteranfest Slavkov 2020, zámecký park, 
27. 6. 2020, dospělí 160 Kč; děti nad 10 
let, senioři, studenti, ZTP 100 Kč. ZSA

SLAVKOV OPEN 2020: 
Lucie, Doctor Victor, Markéta Irglová

Letošní ročník festivalu Slavkov Open při-
vítá v sobotu 4. 7. krom nejslavnější české 
kapely Lucie i domácí formaci Doctor Victor, 
která vystoupí společně s Danem McCaffer-
tym z legendárních Nazareth. Publiku v zá-
mecké zahradě se představí i Markéta Irglová 
se svojí kapelou.

LUCIE
Vystoupí v původní, nejznámější sestavě: 

Michal Dvořák, Robert Kodym, David Koller 
a P.B.CH. Návštěvníkům festivalu nabídne 
průřez svojí úspěšnou, více než třicet let tr-
vající kariérou.

Lucie, mimo jiné držitel titulů interpret, 
skupina a album dvacetiletí v rámci jubilej-
ního 20. ročníku hudebních cen Anděl nebo 
například i vítěz Českého slavíka v letech 
1999–2002, je obrovským pojmem české hu-
dební scény. Se všemi svými třemi prvními 
studiovými alby překonala magickou hranici 

100 000 prodaných nosičů a získala Diaman-
tovou desku. Vystoupení na Slavkov Open 
2020 bude jediné na Moravě, které letos Lucie 
odehraje.

DOCTOR VICTOR
Žádné efekty, žádné kytarové krabičky. To 

jsou Doctor Victor! Rockové trio vybrané sa-
motnými AC/DC jako předkapela na jejich 
pražské show!

Po návratu z britského turné skupina na-
hrává sólové album Danovi McCaffertymu, 
zpěvákovi z NAZARETH. Kapela poté vy-
dává nový singl StandUP, který slaví úspěch 
v TOP 6 národního kola české Eurovize 2018, 
StandUP vysílá 50 radiostanic v Itálii a obje-
vuje se v populární mobilní aplikaci Musical.
ly, USA.

MARKÉTA IRGLOVÁ
Neuvěřitelná pouť Markéty Irglové pokra-

čuje. Markéta Irglová si jde svou cestou. A ni-
kam nespěchá. Po oscarovém úspěchu prožila 
dva roky koncertování po celé zeměkouli, 
s Glenem Hansardem. Ve společné formaci 
Swell Season odehrála několik stovek koncer-
tů na čtyřech kontinentech.

Více informací o akci naleznete na webu 
pořadatele: www.livenation.cz, info@livena-
tion.cz. Vstupenky v prodeji v síti Ticketpor-
tal a Ticketmaster.

ZSA

Muzikálová pohádka Lotrando a Zubejda ve Slavkově
V sobotu 23. května se od 17 hodin odehra-

je ve Společenském centru Bonaparte muzi-
kálová pohádka Lotrando a Zubejda, v podání 
Divadelní společnosti Natálie Venturové, kte-
rá je určená pro děti od tří let. Pohádka je pře-
psaná podle filmové předlohy režiséra Karla 

Smyczka a scénáristy Zdeňka Svěráka . Díky 
jejich podpoře můžete očekávat v pohádce 
známé krásné písně, které pohádku provází. 
Smyslem pohádky je ukázat dětem, že dobro 
je vždy silnější než zlo. Také pomoci dětem 
ukázat správný směr, jak býti dobrým a sluš-
ným člověkem. Vstupenky zakoupíte na In-
formačním centru pod zámkem za 170 Kč 
nebo online v předprodeji (http://zamek-slav-
kov.cz/predprodej). ZSA

Lotrando a Zubejda• Foto: 3x archiv ZSA
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Hravá výstava na zámku
Návštěvníci Zámku Slavkov – Aus-

terlitz se mohou od pátku 27. března 
2020 do 16. srpna 2020 těšit na světově 
unikátní herní výstavu Svět kostiček® 
z české stavebnice SEVA®. Zámek 
nabídne výstavu vlastní tvorby autora 
a patrona projektu putovních výstav 
Svět kostiček® Petra Šimra a výběr to-
várních sad této stavebnice. V dětské 
herně se představí i kostičky z dalších 
stavebnic českých značek: BLOK, Mo-
saic Color, Disco, Combi Car. Vernisáž 
k výstavě proběhne ve čtvrtek 26. břez-
na 2020 od 16 hodin.

Z české stavebnice SEVA® představí 
autor výstavy Svět kostiček® Petr Šimr 
jedinečnou vlastní tvorbu, do které se 
řadí zvířata v životní velikosti, spole-
čenské hry, modely vozidel a zajímavé 
stavby. Velkým lákadlem bude z kos-
tiček SEVA postavený např. detailně 
propracovaný model ulice periferie 
města se silnicí, zahradami, budovami 
a vozidly. Unikátní je také dvoupohle-
dová budova hasičárny s neuvěřitelně 
propracovanými interiéry i exteriéry, 
sestavená dle skutečné požární stanice 
z roku 1923. Tento model je součástí rozsáh-
lého projektu, který je tvořen v ateliéru a se-
stavován do kompletnosti postupně na dalších 
putovních výstavách. Novinkou z dílny autora 
je skulptura kostlivce v životní velikosti do-
spělého muže s pohyblivými končetinami tak, 
jak je tomu ve skutečnosti, dále model upíra 
sedícího na královské židli. Také se v expo-
zici představí dvoupohledový model kostela 
s hřbitovem, který je se svými rozměry adep-
tem na zápis do Guinnessovy knihy rekor-
dů. Na výšku měří úctyhodných 201 cm, je 
seskládán z více než 27.700 dílů stavebnice 
SEVA. Díly modelu nejsou nijak lepeny ani 
modifikovány. Stavba zabrala 171 hodin času. 

Zajímavá je také edice Seva Food a Seva 
Kitchen, které volně navazují na předloňskou 
ediční tovární sadu Seva Rodina – Vaříme. 
Jedná se o do detailů propracované modely 

pokrmů – například krůtí stehno s rýží a resto-
vanou zeleninou, míchaná vajíčka s pečivem, 
festivalový kukuřičný klas a další jídla. Edice 
Seva Kitchen nabídne kuchyňské náčiní (pa-
lička na maso, šťouchadlo na brambory, ob-
racečka na palačinky, naběračka, aj.) a samo-
zřejmě kuchyňské nádobí - talíře, hrnky, číše, 
ale i pánev nebo hrnce. 

Výstava nabídne také velkou dětskou hernu 
o čtyřech herních zónách s kostičkami SEVA®, 
BLOK®, Mosaic Maxi, Combi Car a Disco. 
Na pokladně zámku si budou moci návštěv-
níci zakoupit nové stavebnice a SEVA® dílky. 

Vstupné zakoupíte na pokladně zámku: 
90 Kč dospělí, 70 Kč senioři, děti, ZTP, stu-
denti, rodinné vstupné 250 Kč (2 dospělí + 
2–3 děti).

Těšíme se na Vaši návštěvu.
ZSA

Foto: archiv ZSA

Oznámení o vyhlášení 
výběrového řízení

Ředitelka příspěvkové organizace 
Zámek Slavkov – Austerlitz vyhlašuje 
výběrové řízení na místo pracovník od-
dělení programu a marketingu.

pozice:
REFERENT

PROGRAMOVÉHO 
ODDĚLENÍ

Druh práce:
referent programového oddělení

Místo výkonu práce:
Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková 
organizace, alackého nám. 1, 684 01 Slav-
kov u Brna

Požadované předpoklady: 
-  minimálně středoškolské vzdělání s ma-

turitou
- znalost cizího jazyka
- organizační schopnosti
- zkušenosti z oblasti PR a marketingu
-  výborné komunikační dovednosti, pří-

jemné vystupování a kultivovaný pro-
jev, schopnost týmové práce, schopnost 
samostatného řešení problémů, loajalita, 
spolehlivost a pečlivost, možnost čelit 
stresovým situacím, časová flexibilita

- znalost práce na PC (MS Office)
- řidičský průkaz skupiny B

Vítané předpoklady:
-  tvorba grafických návrhů, orientace 

ve správě webu
-  orientace v dotačních programech, zna-

losti z oblasti cestovního ruchu, kultury, 
propagace

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení, titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč doplní tyto doklady:
-  strukturovaný životopis s akcentem 

na dosavadní praxi
-  kopie dokladu o nejvyšším dosaženém 

vzdělání
- motivační dopis

Termín případného nástupu:
1. dubna 2020

Platové zařazení:
platová třída 9

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu ur-
čitou. Písemné přihlášky je nutno doručit 
do 6. 3. 2020 do 13. hodin (elektronicky),
kontaktní osoba: MgA. Martin Křížka, 
Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvko-
vá organizace, Palackého nám. 1, 684 01 
Slavkov u Brna, e-mail: krizka@zamek-
-slavkov.cz , tel.: +420 724 294 069.

Eva Oubělická
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Netradiční zimní olympiáda
Leden si v naší školní družině zpestřujeme 

zimními sporty. Říkáte si jak, když za okny 
není po sněhu ani památky? Přece netradič-

ně! Všechna oddělní si uspořádala svoji verzi 
olympijských her.

Děti byly rozděleny do týmů, ve kterých 
plnily různé sportovní disciplíny. Nejoblíbe-
nějším sportem mezi dětmi bylo bezesporu 
lyžování. Jedná se o speciálně upravené lyže 
pro 5 osob, kdy se musí klouzavým pohybem 
dostat k metě. Nejdůležitější je zde spoluprá-
ce a komunikace mezi dětmi. Neméně oblí-
beným sportem byl snowboarding založený 
na podobném principu jako lyžování. Nechy-
bělo samozřejmě ani rychlobruslení na vyro-
bených papírových bruslích či sáňkování po-
mocí velkých molitanových polštářů.

Nakonec si děti zastřílely na hokejovou 
bránu a s úsměvem ve tváři jsme se mohli vrá-
tit zpět do družiny, kde si naši sportovci pře-
vzali své olympijské medaile v podobě sladké 
odměny. K. Maradová

Návštěva planetária
Ve středu 29. ledna se žáci 5. tříd zúčastnili 

vzdělávacího pořadu Cesta sluneční sousta-
vou v brněnském planetáriu.

První zastávkou vesmírného putování byl 
Měsíc, jediné vesmírné těleso, na kterém lidé 
dosud přistáli. Dalším cílem byl Mars, který 
se ze všech ostatních planet nejvíce podo-
bá Zemi. Výprava pokračovala ke čtyřem 
plynným obrům – Jupiteru, Saturnu, Uranu 
a Neptunu. Dále jsme se společně „prolétli“ 

také kolem kometárního jádra – kosmického 
ledovce, jehož složení odpovídá materiálu, ze 
kterého před 4 a půl miliardami roků vznikla 
celá Sluneční soustava.

Součástí představení byla i prohlídka 
hvězdné oblohy – ukázka několika jasných 
hvězd a nejnápadnějších souhvězdí.

Žáci si s sebou odnesli nejen nezapomenu-
telné zážitky, ale i pracovní listy, které dále 
využijí při výuce. Alena Hudcová

Jak přežít dobu ledovou?
První únorový týden se zúčastnili žáci šestých 

ročníků již tradičního výukového programu „Jak 
přežít dobu ledovou?“ v environmentálním stře-
disku Rychta v Krásensku. Žáci byli rozdělení 
do tlup v pravěkém duchu a měli za úkol přežít 
dobu ledovou. Na vlastní kůži pocítili, jak se 
kdysi žilo lidem na našem území. Vyzkoušeli si 
střelbu z luku, hod oštěpem, archeologický vý-
zkum, rozdělávání ohně, lov „soba“ a zároveň 
si osvěžili a prohloubili poznatky nejen z pří-

rodopisu, ale i z dějepisu a zeměpisu. Nabyté 
poznatky zúročili na závěrečné konferenci, při 
které prezentovali projekty zpracovávané v prů-
běhu programu. Žáci se vrátili domů plní dojmů 
a zážitků, za což patří dík lektorům Rychty. Ti 
byli schopni vyhovět velkému počtu zájemců 
o tento program a z původně pětidenního kurzu 
udělali dva třídenní, aniž by byli žáci ochuzeni 
o nejatraktivnější aktivity.

Magdaléna Ďurinová a David Šmerda

Lyžařský kurz ZŠ Komenského
Ve dnech 8.–14. 2. 2020 se žáci sedmých 

ročníků ZŠ Komenského vydali do Beskyd 
na dlouho očekávaný lyžařský kurz. V prů-
běhu kurzu jsme se věnovali výuce a zdoko-
nalování jízdy na lyžích i na snowboardu – 
měli jsme tři lyžařská a jedno SNB družstvo. 
Nesmazatelně se do průběhu kurzu zapsalo 
počasí. Děti zažily snad veškeré počasí, které 
je možné – sluníčko, déšť, modré nebe, vichr, 
sněžení, mlhu. Další, na co se bude dlouho 
vzpomínat, byly večerní diskotéky, na kterých 
se zájemci během kurzu zdokonalili v páro-
vých tancích. Posledním vrcholem kurzu byly 
závody v obřím slalomu – mezi nejrychlejší 
lyžaře patřili Růžička, Hložek, Drinka; nej-
rychlejšími lyžařkami se staly Kordiovská, 

Zrotalová, Rozíková a nejlepšími závodnkyi 
na snowboardu byli Drápal, Švapíková Laura, 
Štefl.  Mgr. Martin Bauer, učitel TV

Konverzační soutěž 
v anglickém jazyce

Dne 13. února 2020 se uskutečnilo okresní 
kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce 
ve Vyškově. Z dlouhodobého působení v po-
rotě soutěže vidím, že úroveň znalostí účast-
níků roste a že nejlepší žáci základních škol 
dosahují stejně dobrých výsledků jako žáci 
gymnázií našeho okresu. O to více nás těší 
úspěch Karolíny Kalašnikové ze třídy 6. C, 
která v kategorii šestých a sedmých ročníků 
získala v početné konkurenci druhé místo. 
Blahopřejeme. Eva Ptáčková

Ohlédnutí za plesem
Škola nejen vzdělává a vychovává, ale žije 

také kulturním životem. Dokladem toho byl 
náš 15. školní ples, který se odehrál v pátek 
31. ledna ve společenském centru Bonaparte 
a na jehož pořádání se škola podílí s Klubem 
přátel školy. Po slavnostním zahájení ředitel-
kou školy Mgr. Věrou Babicovou a předsedou 
KPŠ Ing. Miroslavem Slováčkem předvedli 
naši žáci krásnou polonézu, kterou s nimi na-
cvičila Mgr. Martina Tesaříková. Zpestřením 
večera bylo vystoupení nejzkušenějších členů 
týmu Glitter Stars, kteří létali odvážně vzdu-
chem. Všechny také jistě nadchly svižné taneč-
ní kreace páru z Infinity Dance Teamu. K tan-
ci i poslechu hrála hudební skupina Quantum 
z Olomouce. Velké díky patří všem sponzorům, 
kteří přispěli svými financemi a dary k zajištění 
bohaté tomboly, a dále všem, kteří se na organi-
zaci plesu podíleli. Hana Frimmerová

Nebezpečí na internetu
Ve středu 5. 2. proběhla na naší škole pro 

žáky 5. tříd přednáška o kyberšikaně. Přednáš-
ku vedl pan Jiří Pospíšil z Ivanovic na Hané.

Na přednášce seděly děti v kruhu, aby dobře 
viděly i slyšely a mohly se tak lépe zapojovat 
do rozhovorů a diskusí. Pan Pospíšil si je veli-
ce rychle získal, mluvil pro děti srozumitelným 
jazykem a i téma bylo pro ně velmi zajímavé. 
Povídal si s nimi o používání mobilů, internetu, 
sociálních sítí a seznámil je s tím, co pojem ky-
beršikana znamená a co to obnáší. Upozorňo-
val je na různá nebezpečí, se kterými by se děti 
prostřednictvím internetu mohly setkat, uváděl 
různé příklady ze života, sděloval jim svoje 
vlastní zkušenosti a seznamoval je s různými 
případy, které někdy dokonce skončily tragic-
ky. Kladl dětem na srdce, aby byly opatrné se 
sdílením svých fotek, aby nekomunikovaly 
s těmi, které neznají – nazýval takové lidi „ne-
-přáteli“ a apeloval na ně, aby více komuniko-
valy mezi sebou, tzv. „face to face“.

Přednáška se líbila jak dětem, tak pedago-
gům. Žáci dávali pozor, živě se zapojovali 
do diskuse, někteří se dozvěděli, jiní si jen při-
pomněli důležitá fakta týkající se sociálních 
sítí a internetu a ani si nevšimli, že již uběhly 
dvě vyučovací hodiny.

Doufejme, že si z této poutavé přednášky 
vzaly děti ponaučení a důležité informace si 
budou nejen pamatovat, ale taky se jimi bu-
dou řídit. Petra Gejdošová

Foto: 2x archiv školy
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27. školní ples ZŠ Tyršova
V sobotu 25. 1. 2020 se konal již 27. ples 

ZŠ Tyršova. Slavnostně ho tradiční polonézou 
zahájili žáci 8. a 9. ročníku. Poté se již pleso-
vá zábava rozjela naplno. K tanci i poslechu 
hrála vyškovská skupina Panorama a taneční 
parket se brzy zaplnil do posledního místečka. 
Návštěvníky plesu kromě dobré hudby potě-
šila jistě i bohatá tombola. Šťastní výherci si 
tak mohli domů odnést např. televizi, mobilní 
telefon, robotický vysavač, poukaz na zájezd 

nebo třeba sadu kvalitního vína. Avšak ani ti, 
kteří tentokrát neměli šťastnou ruku a nic ne-
vyhráli, jistě nelitovali, že na ples přišli.

Poděkování patří všem sponzorům a dár-
cům, kteří přispěli do tomboly, rodičům 
a členům Spolku rodičů a přátel ZŠ Tyršova 
za pomoc při přípravě plesu, Mgr. Haně Char-
vátové, která s našimi žáky polonézu nacviči-
la, i taneční skupině N-YOY za jejich vystou-
pení. jp

Projektový den s fyzikou
Mladší žáky při vyslovení slova fyzika čí 

chemie často přepadají obavy z něčeho ne-
známého, složitého a jistě velmi těžkého k po-
chopení. Proto jsme ve spolupráci s vedoucí 
vyškovské hvězdárny Mgr. Patákovou zařadi-
li do výuky jednoduché a snadno proveditelné 
přírodovědné pokusy. Ty dětem některé jevy 
přiblížily, pomohly jim jasně se o pozorova-
ných jevech vyjadřovat a diskutovat o nich. 

Dokázaly existenci vzduchu, zjistily možnosti 
šíření světla v různých podmínkách i to, že 
všechny barvy světa lze namíchat ze tří zá-
kladních apod. 

Pojmy světelné spektrum, čočka, podmín-
ky hoření, lom světla a jiné už dětem nebudou 
zcela cizí. Doufáme, že jsme podpořili jejich 
zájem o přírodní vědy a techniku.

hp

Úspěch v Dějepisné olympiádě
Dějepisná olympiáda  je soutěž vycházející 

z obsahu vzdělávacího oboru dějepis  a orga-
nizovaná jako cílevědomá vzdělávací aktivita 
založená na systematické práci s talentovaný-
mi žáky zejména 8. a 9. ročníků základních 
škol a 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií.

Soutěž je jednotná pro celé území České 
republiky a pořádá se každoročně. Každý 
ročník má jiné tematické zaměření, jednotné 
pro všechna postupová kola, jež se liší jen 
svou náročností. Téma letošního ročníku zní: 
„Dlouhé století se loučí (1880–1920)“. Děje-

pisná olympiáda je postupovou soutěží a or-
ganizuje se ve čtyřech kolech – školní, okres-
ní, krajské a celostátní.

Naši školu v okresním kole ve Vyškově le-
tos reprezentovali žáci ze třídy 9.B. Oba byli 
úspěšnými řešiteli: Matěj Frank se umístil 
na 2. místě (za ním zůstali i žáci z gymnázií) 
a Radim Hořínek obsadil 12. místo.

Oběma děkujeme za vzornou reprezentaci naší 
školy. Matěje čeká příprava na krajské kolo, kde 
bude moci porovnat své znalosti s žáky Jihomo-
ravského kraje. Přejeme mu hodně zdaru. vd

Mohyla míru – dějepisná exkurze
V osmém ročníku se žáci v rámci učiva děje-

pisu seznámí také s průběhem významné bitvy, 
tradičně nazývané „bitva tří císařů“, která se 
odehrála nedaleko Slavkova u Brna. Spojenecká 
vojska, tj. rakouská armáda císaře Františka II. 
a armáda ruská cara Alexandra I., se zde střetla 
s vojáky francouzského císaře Napoleona I.

Vzpomínkové akce na tuto událost se kona-
jí v našem městě a jeho okolí tradičně počát-
kem prosince. Všichni žáci vědí, že v tu dobu 
bude ohňostroj, jarmark, pochod vojáků… 

O vlastním průběhu bitvy vědí poměrně málo 
a památník Mohyla míru většinou navštíví 
právě až během školní exkurze. Teprve zde, 
v samotném památníku a v muzeu si mnozí 
uvědomí, že tisíce mrtvých, kteří zůstali ležet 
na slavkovském bojišti, byli strašlivou bilan-
cí bitvy, kterou Napoleon navždy spojoval se 
svým úspěchem a slávou.

Proto jsme s žáky 8. ročníku letos opět po-
dobně jako v minulých letech Mohylu míru 
navštívili. Pp, vd

Školní kolo Zeměpisné 
olympiády

V pátek 17. 1. 2020 si žáci naší školy 
mohli opět poměřit své zeměpisné znalosti. 
Dvacet soutěžících ze šestých až devátých 
tříd se zapojilo do školního kola Zeměpisné 
olympiády.  Její náplní byla práce s atlasem 
a test geografických znalostí. Ve třech kate-
goriích si soutěžící prověřili své schopnosti 
vyhledávat geografické informace, znalosti 
o přírodě i lidské společnosti. Nejúspěšněj-
ším řešitelem v kategorii A se stal žák 6. B 
Ondřej Prokeš, druhé místo patří Pavlíně Já-
rová, žákyni 6. A. V kategorii B se na prv-
ní příčce umístil loňský účastník krajského 
kolo Zeměpisné olympiády Tomáš Prokeš ze 
7. A, který úspěšně vyřešil 83 % úkolů a stal 
se tak nejlepším řešitelem celé naší olym-
piády. Na druhém místě, v těsném závěsu, 
se umístil Vít Kudla ze 7. B. V kategorii C, 
která je určena pro žáky osmých a devátých 
tříd, se lépe vedlo těm mladším. Vítězem se 
stal Ondřej Opletal z 8. B. Druhé místo pak 
náleží Filipu Charvátovi taktéž z 8. B. Všich-
ni jmenovaní budou reprezentovat naši ško-
lu v okresním kole, které proběhne v únoru 
ve Vyškově. ej

Pythagoriáda – školní 
kolo

V úterý 28. ledna se 54 žáků 5. až 8. roč-
níku naší školy zúčastnilo základního kola 
matematické soutěže Pythagoriáda, ve které 
během 60 minut řešili 15 úloh. Nejúspěšnější 
byli Eliška Šemorová (8.B), Lukáš Bok (8.A), 
Šimon Přerovský (7.B) a Miroslav Novotný 
(6.B). Nejlepší řešitelé z druhého stupně bu-
dou naši školu reprezentovat v okresním kole, 
které se uskuteční 25. března ve Vyškově. 
V pátém ročníku dosáhli nejlepšího výsledku 
Rozálie Maleňáková, Dominika Kotolanová, 
Barbora Blažková (všechny z 5.A) a Adéla 
Pavézková (5.B). zšt

Olympiáda v anglickém 
jazyce

V úterý 28. ledna 2020 proběhlo školní 
kolo olympiády v anglickém jazyce. Letos po-
prvé se soutěžilo ve dvou kategoriích. V první 
části olympiády na žáky osmých a devátých 
tříd čekal poslech na úrovni B1 podle evrop-
ského referenčního rámce a gramatický test. 
Šest nejlepších postoupilo do klání, které pro-
věřilo jejich komunikační schopnosti. Žáci 
vybírali z deseti témat. Vítězkou se stala žá-
kyně 9. B Viktorie Obořilová, která bravurně 
pohovořila na téma Fashion and Clothes. Dru-
há kategorie, určena pro žáky sedmých tříd, 
měla podobný průběh. Poslech byl připraven 
na úrovni A2, následoval test a konverzace. 
Ze čtyř soutěžících se nejlépe vedlo Šimonu 
Přerovskému ze 7. B, který si vylosoval téma 
My house, My room. Oba jmenovaní budou 
naši školu reprezentovat 13. února v okresním 
kole ve Vyškově. ej

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

Školní ples • Foto: archiv školy
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Víte, že hmyz je zdravý?
V rámci dnů odborníků do škol mohli žáci 

prvních ročníků hotelové školy získat infor-
mace, jak připravovat a zároveň i ochutnat 
hmyz. „Hmyz je budoucností naší civilizace,“ 
říká odborník na přípravu hmyzu Petr Och-
necht. Během přednášky se žáci dozvěděli, 
který hmyz je možné konzumovat, jak se 
připravuje před tepelnou úpravou, ale proč je 
i zdravý. Obsahuje totiž vysoké procento bíl-
kovin a omega 3 a 5 mastných nenasycených 
kyselin. Následně jsme se odebrali do cvičné 

kuchyně, kde nám šéfkuchař připravil rozma-
nité pokrmy: potemníka moučného na ole-
ji pouze se solí, cvrčky banánové na másle, 
potemníka brazilského na česneku s chilli 
a nakonec smaženého švába argentinského. 
Největší odvážlivci ochutnali navíc švába 
madagaskarského, který byl po smažení cca 
5 cm velký. Pro všechny žáky byla přednáš-
ka s ochutnávkou velmi inspirující, někteří si 
ihned brali recepty na přípravu hmyzu domů. 

L. Poláčková, ISŠ

Zeměpis cestovního ruchu v terénu
Dne 17. ledna 2020 jsme se s žáky 2.A 

HT a 2.B HT, Mgr. Hirtem a Ing. Svobodo-
vou vydali na veletrh cestovního ruchu Re-
giontour 2020. Na veletrhu jsme se zúčastnili 
dvou přednášek - o Slovensku a o Slovinsku. 
Součástí expozice byla i část, kde jsme mohli 
ochutnat jídla z různých krajů a zemí, nebo 
si koupit různé suvenýry. Hned u vchodu nás 

také zaujaly luxusní cestovní autobusy a ka-
ravany, jejichž interiéry jsme si mohli pro-
hlédnout. Z pavilonu, který byl věnován jed-
notlivým krajům České republiky a některým 
zemím, jsme si z každého stanoviště mohli 
odnést zajímavé materiály, které použijeme 
v hodinách zeměpisu cestovního ruchu. 

A. Lišková, ISŠ

Lednové dny otevřených dveří
Dny otevřených dveří, které škola pořádala 

v termínech 24. a 25. ledna, byly oproti minu-
lým ročníkům obohaceny o nabídku vyzkoušet 
si přijímací zkoušky nanečisto. Premiérově si 
tak během pátečního odpoledne vyzkoušelo 30 
žáků 9. ročníků ZŠ, převážně z okresu Vyškov, 
didaktické testy z českého jazyka a matemati-
ky. Kromě výsledků a rozboru správných řeše-
ní pod vedením zkušených pedagogů naší ško-
ly, zažili uchazeči o studium maturitních oborů 
reálnou atmosféru přijímacích zkoušek. Kromě 
této novinky, kterou škola letos poprvé v rámci 
dnů otevřených dveří nabízela, měli zájemci 

o studium opět možnost prohlédnout si pro-
story pro teoretickou výuku i odborný výcvik, 
vyzkoušet si práci za barem, v cukrářské dílně 
nebo kuchyni. Truhláři se prezentovali tradiční 
výstavou truhlářských výrobků a možností na-
vštívit prostory dílen na odloučeném pracovišti 
v Rousínově. Nadšenci do aut a motorů jistě 
rádi využili příležitosti posadit se za volant 
skládané stavebnice osobního automobilu Kai-
pan a do kabiny nákladního auta MAN.

Všem návštěvníkům děkujeme za projeve-
nou přízeň a uchazečům o studium hodně štěstí 
při přijímacím řízení.  Ing. D. Hortová, ISŠ

Novoroční setkání
Jako malé poděkování našim žákům se ko-

nalo na začátku ledna 2020 novoroční setkání 
nejúspěšnějších žáků s vedením školy a učite-
li. Všichni přítomní ocenili žáky za jejich pl-
nění nejen školních povinností, ale i za úspě-
chy, které v loňském roce dosáhli v odborných 
a všeobecných soutěžích. Žáci obdrželi malé 
dárky od našich sponzorů, mezi něž patří: 

město Slavkov u Brna, velkoobchod TOP 
GASTRO, Sahm Brno, Coca-cola HBC a Re-
spono Vyškov, kterým tímto děkujeme. Našim 
žákům přejeme hodně úspěchů v tomto roce, 
děkujeme za vynikající reprezentaci na akcích 
školy a budeme rádi, když se jejich řady rozší-
ří o další aktivní a úspěšné žáky.

Mgr. Kulhánková Vlad., ISŠ

Zajímavá přednáška
V pátek dne 17. 1. 2020 jsme se zúčastnili 

přednášky o EU pro maturitní ročníky, kte-
rou organizovala Kancelář Jihomoravského 
kraje pro meziregionální spolupráci, p. o. 
Při přednášce jsme se seznámili s Evropskou 
unií, jejími složkami a její činností. Dále jsme 
zjistili, jak funguje zastupování jednotlivých 
krajů v EU (se zaměřením na Jihomoravský 
kraj) a prosazování jejich potřeb. Přednáška 
trvala 45 minut a byla zakončena kvízovými 
otázkami, za správné odpovědi jsme dostali 
malou pozornost. Získané informace jsou vel-
mi zajímavé a užitečné. Líbila se nám forma 
předání daných informací a rádi bychom se 
dozvěděli více.

M. Šlancarová, K. Navrátilová, ISŠ

Sladké moderní dezerty

Dne 20. a 21. 1. 2020 navštívila Ing. Kateři-
na Kolbová žáky oboru cukrář. Tématem byly 
moderní dezerty. Cukrářskou dílnu provoněla 
vůně veganského banánového chlebíčku, ma-
linového dortu, grepové kačaletky, hruškové-
ho dortíku a větrníčků. Žákyním vyprávěla 
o svých zážitcích a zkušenostech ze soutěže 
MasterChef. Tímto bychom chtěly poděko-
vat za její návštěvu, inspiraci a moc se těšíme 
na další setkání. 

žákyně 3. A obor cukrář, ISŠ

Den s odborníky
V týdnu od 13. do 16. 1. 2020 přišli naše 

žáky vyučovat jedni z nejlepších ve svém 
oboru – cukrář Josef Maršálek procvičoval 
s žákyněmi 1. ročníku oboru cukrář výrob-
ky na téma kynuté těsto, žáci 1. ročníku 
kuchař-číšník vařili italské menu pod tak-
tovkou kuchaře Mirka Vrábela (absolvent 
školy), do tajů baristiky zasvětila žáky téhož 
oboru Zuzana Mrázová (absolventka školy) 
a základy práce při zpracování hmyzu v gas-
tronomii ukázal žákům 1. ročníku hotelnictví 
Petr Ochnecht. Vyvrcholením byla dne 15. 1. 
2020 prezentace výrobků, které naši žáci pod 
taktovkou těchto odborníků vytvořili. Jako 
již v minulém roce se potvrdilo, že na tento 
den plný praktických rad od odborníků, ale 
i moc bezva lidí se hned tak nezapomíná. 
Velké poděkování patří všem, kteří se na or-
ganizaci tohoto dne podíleli. Zvláštní podě-
kování patří Josefu Maršálkovi, který pro 
naše žáky a zájemce z řad veřejnosti zajíma-
vě odpovídal na všechny dotazy na besedě 
v jídelně školy. 

Kulhánková Vlad, ISŠ

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

Foto: 2x archiv ISŠ



Daňová, účetní,
mzdová kancelář

Zpracování daňových přiznání,
odklad daňových přiznání,

daňové poradenství

Ing. et Ing. Šárka Bieglerová
Tel.: +420 775 530 430

e-mail: office@ucetnictvi-spolehlive.cz
Široká 734, 683 52 Křenovice

www.ucetnictvi-spolehlive.cz

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

• profily ocelové uzavřené,
 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)

• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé,

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

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,

 řezáním pilou

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

775 697 788

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Prodejní doba:
po, st 7–16 h.
út, čt, pá 7–15 h.
polední přestávka 11.45–12.30 h.

JIŽ 18 LET S VÁMI

Milan Májek a syn

Poradenská kancelář
D E T O X I K A C E  O R G A N I S M U
PRODEJ
•  přípravky MUDr. Jonáše 

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

pro vyčerpaný organismus
•  doplňky stravy FINCLUBU 

dobré zdraví po celý rok
• konzultace a poradenství
• posílení imunitního systému

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

Možnost vyzkoušení

Kosmetika

Co vám můžeme nabídnout:
•  zázemí prosperující mezinárodní společnosti 
•  čisté pracovní prostředí
•  pracovní poměr na dobu neurčitou
•  dovolená nad rámec Zákoníku práce
•  příplatky nad zákonnou výši 
•  možnost osobního rozvoje 
•  kooperativní prémie
•  dotované stravování
•  prémie na dovolenou a Vánoce
•  věrnostní odměny
•  vitaminové balíčky
•  tábory pro děti zaměstnanců
•  firemní akce a benefity

Bližší informace k pozicím najdete na
www.lohmann-rauscher.com/cz-cs/kariera/nase-nabidka-volnych-mist/

Neváhejte a kontaktujte nás:
email: Erika.Fejfusova@cz.LRMed.com

tel.: +420 544 425 879
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední  
světové dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků 

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

Dělnice ve zdravotnické výrobě

Autoservis
Josef Novoměstský
Servis a opravy vozidel všech značek
• Diagnostika motor. vozidel
• Výměna motorového oleje
• Příprava na STK
• Pneuservis a uskladnění pneu
• Servis a údržba klimatizace

• Výměna čelních skel
• Montáž tažných zařízení
• Geometrie

Bučovická 1677, Slavkov u Brna
Tel.: 736 670 567, 515 537 337
E-mail: josefnovomestsky@seznam.cz
www.automotoslavkov.cz

Možnost zapůjčení 
náhradního vozidla



Nabízíme:
› náborový příspěvek 10.000 Kč
› příspěvek za doporučení zaměstnance 5.000 Kč
› motivující ohodnocení, plnohodnotný 13. plat
› 5 týdnů dovolené
› práci v moderním prostředí
› stravování v moderní jídelně a příspěvek na stravování
› dopravu do zaměstnání firemním autobusem
› kvalitní oděv a ochranné pomůcky
› zaměstnanecké slevy na výrobky
› zvýhodněný tarif pro 2 Vámi zvolená telefonní čísla

a další zajímavé benefity

 na pozici 
:

›
›
›
›
›

Svůj životopis zašli na adresu KARIERA@fenstar.com, 
nebo zavolej na 544 146 411.

CHCEŠ BÝT SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU?

Hledáme manuálně zručné uchazeče
a .

www.fenstar.c
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Stavební firma přijme řidiče nákladního 
auta do trvalého pracovního poměru. 

Nabízíme:
stabilní příjem, možnost zaučení, zaškolení 
řidičského i profesního oprávnění, pevnou 

pracovní dobu, dobrý kolektiv.

Výhodou je zkušenost s řízením nákladního 
vozidla a dobrý fyzický stav žadatele.

Lokalita, okr. Vyškov, Brno a okolí

PŘIJMEME
ŘIDIČE

Info na tel.: 731 104 075 
e-mail: info@caslava-stav.cz



Transporter 6.1

Nový Transporter 6.1 se nespokojí jen s malým úkolem, byl stvořen pro těžkou práci. Díky 
prodloužení ložné plochy pod dvousedadlo spolujezdce si poradí s pořádnou náloží i s opravdu 
dlouhými předměty. Rád se nechá zapřáhnout a se svým asistentem pro couvání s přívěsem 
vás nenechá ve štychu ani v prostoru plném překážek. O prostoru má totiž s pomocí aktivní 
ochrany boků vždy přehled, a při parkování za vás navíc rád převezme volant. Je to zkrátka 
dříč, který je tu vždy pro vás, abyste každý den mohli zvládnout o trochu víc.

Na obrázku je model s příplatkovou výbavou. Kombinovaná spotřeba a emise CO2

modelu Transporter: 5,8–8,4 l / 100 km, 152–222 g/km.

Víc
je prostě víc

Autorizovaný prodejce Volkswagen

AUTO - BAYER, s.r.o.
Bučovická 299, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 227 122-3, 
www.autobayer.cz, e-mail: osobni.vw@autobayer.cz



Co vám můžeme nabídnout:
•  zázemí prosperující mezinárod-

ní společnosti 
• čisté pracovní prostředí
•  pracovní poměr na dobu 

neurčitou
•  dovolená nad rámec Zákoníku 

práce
• příplatky nad zákonnou výši 

• možnost osobního rozvoje 
• kooperativní prémie
• dotované stravování
• prémie na dovolenou a Vánoce
• věrnostní odměny
• vitaminové balíčky
• tábory pro děti zaměstnanců
• firemní akce a benefity

Bližší informace k pozicím najdete na
www.lohmann-rauscher.com/cz-cs/kariera/nase-nabidka-volnych-mist/

Neváhejte a kontaktujte nás:
email: Erika.Fejfusova@cz.LRMed.com

tel.: +420 544 425 879
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední  
světové dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků 

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

• asistent/ka vedoucího kvality
• disponent/ka
• laborant/ka v mikrobiologické laboratoři
• specialista sterilizace
• vedoucí laboratoře
• manipulant/balič Kitpack
• skladník/skladnice
• švadlena ve zdravotnické výrobě
• uklízečka – dlouhodobá brigáda

•  Individuální poradenství a návrh jídelníčku
•  Stravování při nemoci (diabetes, celiakie, dna…)
•  Stravování v těhotenství, po porodu a při kojení
•  Výživa dětí a dorostu • Odborné přednášky
•  Segmentální analýza složení těla (tuk, voda, svaly)

Hubne.me
Výživové poradenství

Se mnou to zvládne každý!
Ing. Katarína Jirková – absolventka VŠ oboru výživa člověka s dlouholetou praxí
Urbáškova 237, Bučovice • tel.: 775 996 416 • www.hubne.me • info@hubne.me
www.facebook.com/zdrave.hubne.me

Chtěli byste zhubnout a dosáhnout své optimální váhy? Chtěli byste mít více energie 
a elánu do života? Chtěli byste změnit svůj životní styl? Pomůžu Vám! Bez „zázrač-
ných“ doplňků, přirozeně a jednou provždy v  programech na míru.
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RODINNÁ OZNÁMENÍKADEŘNICTVÍ
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

Martina Sedláková

Povedu kvalitně a za příznivou cenu 
Vaše PÚ, daňovou evidenci nebo 

mzdové účetnictví, včetně  vyřízení na 
úřadech. Bohaté zkušenosti v oboru.

tel. č. 723 207 075
www.ucetnictvi-hladka.cz

Ú Č E T N I C T V Í

DŘEVO-servis Slavkov
• drobné truhlářské práce…
• montáž, servis a oprava nábytku
• žaluzie, rolety, sítě + údržba oken
• drobné opravy v domácnosti

Info: p. Paták, tel. 604 353 510
www.zaluzie-slavkov.cz

KOMINICTVÍ TROUBKY • Prokopec Martin
•  Kontroly/čištění komínů na tuhá, plynná a kapalná paliva (LTO), 

včetně vystavení zprávy o provedení kontroly/čištění komínů. 
Cena 350 Kč za průduch se zprávou na 1 rok.

•  Revize některých kotlů na tuhá paliva. Cena pro kotel TP činí 
900 Kč s platností na 3 roky.

•  Volejte nebo posílejte SMS s kompletní adresou v době mezi 
8–18 hod. (Po–Pá). SMS je možné zasílat nepřetržitě! 

Tel. 602 477 044. Ve Slavkově budeme 17. 3. 2020.

mícháme
barvy, lazury, nátěry, omítky

Hradební 38, 684 01 Slavkov u Brna, t. 775 744 709

Zájemcům o saunování oznamujeme, že jsme 
otevřeli nové wellness. K dispozici je finská 

sauna, parní lázeň, odpočívárna, ochlaz. bazén, 
plavecký nerezový bazén 10x4 m.

Objednávky přijímáme na tel. č.: 731 259 055.

Pronajmeme zařízený byt v Bučovicích,
2+kk, 80 m2, klimatizace. Tel.: 731 259 055.

Penzion Rustico Bučovice

Vzpomínka
Kdo v srdci žije – neumírá

Dne 20. února 2020 by se dožil 80 let pan

JIŘÍ KÖHLER
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomíná manželka Marie a synové Jiří a Petr s rodinami.

Vzpomínka

Dne 28. února 2020 je to rok, co nás opustil  
manžel, tatínek, švagr a strýc, pan

STANISLAV KOHOUTEK

S láskou vzpomínají manželka Ludmila a synové Tomáš a Martin.

Vzpomínka

Čas plyne, vzpomínky zůstávají

Dne 8. února 2020 uplynulo 10 smutných roků, kdy nás opustil pan

OLDŘICH ČMIEL

S láskou vzpomíná manželka, dcery s rodinami a sourozenci.

Vzpomínka
Odešel jsem dříve než jsem chtěl, osud života mě předešel. Kdyby to 

bylo možné, vrátil bych se zpět, aby Váš život nebyl tak smutný jako teď.
Dne 8. února 2020 to byly smutné 3 roky, kdy nás navždy opustil

náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a bratr, pan

OLDŘICH NOVOTNÝ
S láskou stále vzpomínají manželka Jarmila, dcery Ivana a Dagmar 

a syn Oldřich s rodinami.

Vzpomínka
Odešla jsi nám, jak osud si přál, ale v našich srdcích žiješ stále dál.
Dne 27. února 2020 vzpomínáme 2. smutné výročí, kdy nás navždy

opustila naše milovaná maminka, sestra, babička a teta, paní
PAVLA NOVOMĚSTSKÁ

S láskou a bolestí v srdci stále vzpomíná celá rodina.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 9. února 2020 by se dožil 90 let pan

LUBOMÍR MAZAL
S láskou a úctou vzpomínají

manželka Jarmila, dcera Olga a vnuk David.

Vzpomínka
Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí ptáci, své drahé zde člověk 

ukládá, vzpomínat se sem vrací. Kytičku přineseme, svíčku Ti zapálíme, 
na Tebe drahý tatínku, nikdy nezapomeneme.

Dne 9. února 2020 jsme vzpomněli na 37. výročí úmrtí,  
kdy nás navždy opustil náš tatínek a dědeček pan 

ZDENĚK ANDRLA
Vzpomíná syn Eduard s rodinou.

Vzpomínka
Odešla, ale zůstane navždy v srdcích těch, kteří ji měli rádi.

Dne 25. února 2020 vzpomínáme 12. výročí úmrtí paní  

ILONKY PANÁČKOVÉ
S láskou vzpomínají kamarádky.



252/2020 SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

RODINNÁ OZNÁMENÍ Opustili nás
Božena Kumrová (1930) 21. 1.
Jiří Dráždil (1941) 22. 1.
Marta Holešovská (1942) 29. 1.
Ludmila Teclová (1938) 1. 2.
Jan Stehlík (1964) 11. 2.
Jaroslav Oppl (1953) 19. 2.

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od 
pondělí do pátku v naší kanceláři v Brněnské ulici 642 
od 9 do 11 a od 13 do 16 h. Cena za zveřejnění je 
100 Kč. Přijímáme i oznámení o narození dětí. Tato 
služba je zdarma.

Darujte blízkost
Jste tu rádi pro druhé 

a máte chuť pomáhat? 
Staňte se s DC ADRA 
Brno dobrovolníkem v B. 
Braun Domově s úsmě-
vem. Je to domov pro oso-
by se zdravotním postiže-
ním ve Slavkově. Věnujte 
hodinu týdně těm, kteří se 
cítí osamělí. Dobrovolní-
ci darují svůj čas, zároveň ale z každé návště-
vy sami odcházejí obohacení. K dobrovolnic-
tví nepotřebujete žádné speciální dovednosti. 
Stačí, pokud si rádi povídáte, hrajete stolní 

hry, chodíte na procház-
ky, společně čtete nebo 
třeba prohlížíte fotogra-
fie. Se vším ostatním vám 
rádi pomůžeme.

Úvodní setkání zá-
jemců o dobrovolnictví 
proběhne ve středu 18. 
března 2020 v 16:00 ho-
din v B. Braun Domově 

s úsměvem v objektu B. Braun Omnia, Zlatá 
Hora 1466, Slavkov u Brna.

Kontakt: Martina Ruská, tel. : 775 040 972, 
ruskamartina@seznam.cz. mr

PŘÍJEM INZERCE
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
605 742 853
Uzávěrka pro inzerci

pátek 20. března do 16 h.

pomníky, žulové doplňky, nápisy, přisekávky, 
broušení a renovace starých hrobů

mob.: 731 200 371
e-mail: jsme@kamenictvi-urbanec.cz

Husova 8, 684 01 Slavkov u Brna
www.kamenictvi-urbanec.cz

KAMENICTVÍ
Bronislav Urbanec ml.

INZERCE
ŽALUZIE a sítě proti hmyzu – 10 % sleva! 
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.
KOUPÍM gramofonové desky: BSP, Wana-
stowi vjecy, Lucie, L. Bílá – Missariel, Ka-
bát, Tři sestry, Buty, Alice, Orlík, Arakain. 
Tel. 604 706 900.
PRODÁM elektrokolo za poloviční cenu. 
Daruji křeslo světleoranžové ekokůže a fla-
kony pro sběratele. Tel. 775 362 770.
HLEDÁME RD do 4,5 mil. do 30 km od 
Brna. Tel. 739 915 473.
MANŽELÉ koupí pěkný byt. Balkon výho-
dou. Tel. 605 871 619.
KOUPÍM RD se zahradou ve Slavkově, stav 
nezáleží. Tel. 608 582 686.
HLEDÁME chalupu nebo chatu do 50 km 
od Brna. Tel.: 702 087 313.
KOUPÍME byt min 3+1 v Slavkově. Prosím, 
nabídněte. T.: 602 185 147.
MLADÁ rodina koupí dům nebo pozemek 
ve Slavkově. Tel.:702 169 750.
PRODÁM garáž ve Slavkově u Brna na 
sídlišti Nádražní. Plocha 21 m2. Cena: 
310 000 Kč. Tel.: 777 345 993.
HLEDÁM trvalou výpomoc při údržbě za-
hrady ve Slavkově. Tel. 603 883 671.

Vzpomínka
Dne 1. března 2020 by se dožil 90 let pan

JAN HROZEK
z Němčan

Zemřel 8. 4. 2002. Funkcionář MNV Němčany a mistr nářaďovny 
Zbrojovky Brno.

S láskou vzpomíná syn Miloslav a Jan s rodinou. Čest jeho památce.

Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.

Dne 28. února 2020 uplynulo pět let, kdy nás navždy opustil náš tatínek, 
syn, bratr a dědeček, pan

KAREL KUBÍČEK
S úctou a láskou vzpomíná maminka, syn Jakub, dcery Denisa,

Lucie, Simona a sestry Hana a Jana s rodinami.

Vzpomínka
Dne 6. března 2020 uplynou dva roky, co nás navždy opustil

náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

JAROSLAV KUBA
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

S láskou a úctou vzpomíná manželka Marie, dcera Marie
s manželem a vnoučaty Kristýnou a Marianem.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 10. března 2020 uplyne 1. rok, co nás opustila maminka,  
babička a prababička, paní

RŮŽENA ANDRLOVÁ z Němčan
S láskou na ni vzpomínají rodina Holubářova – Laďa, Radek s rodinou, 

Milan a paní Dáša.

Vzpomínka
Ty, které jsme milovali, zůstávají navždy součástí našeho života.

Dne 18. března 2020 by se dožila 75 let paní 

HANA BURIANOVÁ
S láskou a úctou vzpomínají
manžel a synové s rodinami.

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

Dne 15. března 2020 vzpomínáme 25. výročí, kdy nás opustil pan 

JIŘÍ VYKOUPIL
Stále vzpomínají manželka Mirka

a synové Jiří a Petr s rodinami.

Oznámení
MUDr.  Jana Baránková oznamuje, že k 31. 

12. 2019 ukončila činnost jako fyzická osoba 
a pokračuje od 1. 1. 2020 po změně právní sub-
jektivity jako MUDr. Jana Baránková s.r.o. jb

Foto: archiv Domov s úsměvem
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Motoklub Austerlitz informuje
Zdravím přátele řídítek a jedné stopy. 

Uspořádat školu smyků se nám nepodařilo. 
Bohužel, po sněhu a ledu nebylo v napláno-
vaném termínu ani památky. Kdo by čekal, 
že v únoru bude takové teplo. Omlouváme se 
všem, kteří se na akci těšili. 

V úterý 25. února v 18 h. se ve Slavkovském 
pivovaru sešla beseda nad novinkami v pravi-
dlech silničního provozu, tématem bezpečnos-
ti silničního provozu a nad rozborem příčin 
nehod na kritických křižovatkách Slavkova 
a jeho okolí. Kdo tam nebyl, může litovat. 

Shodli jsme se, že jezdíme pro radost, ne-
jsme naštvaní provozem, jízdu si užíváme 
a relaxujeme při ní. Odpusťte nám prudkou 
akceleraci, kličkování mezi stojícími auty 
a sem tam nějaké to banální překročení před-
pisů a já nevím co ještě. Hlavně nás nevycho-
vávejte. Jestli vás naše chování rozčiluje, po-

dívejte se na nás z jiného úhlu. Byli byste rádi, 
aby řidiči aut v koloně nechávali mezi sebou 
uličku, do které se motorka vejde. 

Dozadu nevidíme dobře. Zrcátka motorek 
jsou malá, většinu jejich plochy vyplňují naše 
vlastní ramena a často se zrcátka třesou. Stane 
se tedy, že vás vzadu nevidíme. Vám se pak 
zdá, že uděláme neuváženou věc. 

Zapomínáme vypínat blinkr. Automatické 
vypínání blinkru nemáme, v rukavici ovladač 
někdy nedomáčkneme. Nemyslete, nejsme 
nesoustředění! Kontrolka blikačů je na pří-
mém slunci špatně vidět! Berte nás s rezer-
vou, pokud přijíždíme ke křižovatce a už z ve-
liké dálky blikáme. Třeba nemáme v úmyslu 
odbočit! Nespoléhejte ani na to, že signálem 
k odbočování je zpomalení motorky před 
křižovatkou. Kličkujeme mezi dírami, nerov-
nostmi a překážkami na silnici. Přejíždět kole-

je, vodorovné dopravní značení, přechod pro 
chodce je pro nás postrach. Hlavně za mokra 
ta bílá barva klouže jako led! A ani na dlažeb-
ních kostkách to není o nic lepší. 

Není pravda, že letíme dvoustovkou! Na-
příklad skútry nejedou víc než osmdesátkou, 
malá „padesátka“ pro začínajícího motorká-
ře má rychlost omezenou na 45 km/h. Přes 
padesát mu to nepojede ani z kopce! Mnozí 
jezdíme pomaleji než okolní provoz. Nelepte 
se na nás, nechejte pro nás více prostoru, jako 
pro cyklisty. Zvlášť, když dojedete skupinku 
motorkářů. Většina z nás nezastaví tak rychle 
jako auto. Brzdění na motorce vyžaduje o dost 
víc umu než v autě. Méně zkušení motorkáři 
se bojí za brzdy pořádně vzít, nebo za ně be-
rou příliš zprudka. Většina motorek v provozu 
je staršího data a nemá ABS. Mnohdy je mo-
torka pomalejší v zatáčkách než auto. Nezá-
voďte s motorkářem v serpentýnách. Klopení 
motorky do zatáček vypadá zvenčí možná jed-
noduše, ale vězte, že ze sedla a bez pořádných 
zkušeností je celá situace poněkud jiná.

Přátelé, kupte si motorku. Poznáte její 
kouzlo! Ani kabriolet nedá ten pocit svobo-
dy, spojení s okolím a zážitek z vystaveni se 
dynamice, gravitaci a vnějším vlivům. Přijďte 
mezi nás. Podrobnosti najdete na stránkách: 
fechtl.cz, veslavkove.cz nebo slavkovak.cz 

Vlastik Jelínek

Z činnosti B. Braun Domova s úsměvem
V B. Braun Domově s úsměvem (domov 

pro osoby se zdravotním postižením) na Zlaté 
Hoře se po celý rok konají pravidelné aktivi-
ty a kulturní akce. Oblíbené jsou rukodělné 
činnosti, trénink paměti, zpívání, křesťanské 
nebo kuchařské okénko. Do Domova také do-
chází dobrovolnice na předčítání knih, na pro-
cházky nebo povídání. Častým hostem je také 
pan farář, který se stará o duchovní potřeby 
naší klientely. Staly se také pravidlem návště-
vy dětí ze ZUŠ Fr. France, ZŠ Tyršova, hu-
dební vystoupení skupiny ORB (Oscar Rock 
Band z Dubňan), zpěv „Bloňdáků z Otnic“, 
návštěvy Denisy Bernasové na výtvarné ak-
tivity nebo vystupování Divadelního spolku. 
Vždy k určitému období je program v Domo-
vě zpestřen ještě dalšími činnostmi. Tradicí 

jsou akce jako masopustní rej, vítání jara, tá-
boráky, výlety, v předvánočním čase vyrábění 
vánočních dekorací, pečení cukroví, návštěva 
Mikuláše, koledování za účasti Scholy rodin 
nebo zapojení se do projektu Ježíškových 
vnoučat. 

Velký úspěch měla letos v únoru akce „Do-
mov tančí Star Dance“. Celkem šest taneč-
ních párů složených z klientů a personálu si 
nacvičilo krátké taneční představení a před-
vedlo divákům svůj taneční um. Diváci se 
mohli potěšit tanci jako je tango, charleston, 
hříšný tanec nebo tanec na invalidních vozí-
cích. Nechyběla také porota a moderátorka 
programu. Po vyhodnocení soutěže a předá-
ní putovního poháru všem vykouzlila úsměv 
na rtech návštěva tanečních mistrů z Brna ze 

Stabil studia. Zina a Jirka Čechovi nám před-
vedli společenské tance a zapojili interaktivně 
i všechny zúčastněné. Pro značný zdar a klad-
né hodnocení se tato soutěž jistě stane naší 
další tradicí.

Hřeje nás u srdce, že v dnešní uspěchané 
době se najde tolik lidí dobré vůle, kterým 
není starší generace lhostejná, jsou ochotni 
zpříjemnit a zpestřit lidem pobyt v Domově 
a zapojovat se do různých pořádaných akcí 
a do mezigeneračního soužití. Na závěr bych 
chtěla poděkovat všem (včetně personálu), 
kteří se na těchto akcích a aktivitách Domova 
podíleli nebo podílí po celý rok a budeme se 
těšit na další spolupráci.

Jarmila Novotná, sociální pracovnice

Ze života charitního Centra denních služeb
Je zde zimní období, které je, alespoň pro-

zatím, šedivé, podmračení a nevlídné. Obdo-
bí, kdy se dny sice prodlužují a noci už ubýva-
jí, ale do jara je ještě daleko. V našem Centru 
denních služeb to však nehraje žádnou roli. 
Jsme tu denně pro ty, kteří nás potřebují. 

Centrum denních služeb je již tradiční, 
zavedenou službou, která pro zdravotně 
znevýhodněné osoby od 27 let a seniory 
působí od roku 2008. Prostory Centra jsou 
bezbarierové, tj. vhodné i pro pohyb vozíč-
káře. Naše uživatele jsme schopni si dovézt 
k nám a odvézt zpět domů speciálně uprave-
ným automobilem s bezbariérovou úpravou 

pro převoz cestujícího na vozíku. Program 
dne je pestrý. Mimo péče, kterou poskytu-
jeme (např. zajištění pomoci při oblékání, 
podání jídla, dohled a dopomoc při orientaci 
v prostoru, pomoc při pohybu, zajištění hy-
gieny apod.) nabízíme aktivizační činnosti 
formou procvičování paměti, grafomotoric-
kých i pohybových schopností, výtvarných 
činností ale i terapii pomocí speciálně vy-
cvičených psů. Nabízíme i možnost přístupu 
k počítači pro naše uživatele, kteří s dopo-
mocí pracovnice mohou „listovat“ v prohlí-
žeči a číst zprávy jako v novinách. Takové 
aktivity nás těší. Daří se naplňovat přísloví, 

že „věk je jen číslo“ a „společně můžeme 
mnoho“. 

V rámci nabídky CDS připravujeme pro uži-
vatele Centra denních služeb i případné další 
zájemce ze Slavkova nebo blízkého okolí něko-
lik integračních akcí. Letos poprvé uspořádáme 
5. 3. 2020 Sportovní den. Veškeré aktivity budou 
přizpůsobené možnostem a schopnostem účast-
níků. Chcete-li se přijít pobavit v rámci Spor-
tovního dne (a vidět, jak to u nás vypadá) nebo 
potřebujete zajistit pravidelnou péči o vás nebo 
vašeho blízkého, kontaktujte nás, prosím, pře-
dem na níže uvedeném čísle. Těšíme se na vás. 

Eva Vávrová, tel. 734 435 125

Foto: 2x archiv MKA
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MŠ Pampeliška informuje
U městské policie ve Slavkově 
a v solné jeskyni v Brně

V lednu děti z Pampelišky navštívily po-
licejní stanici městské policie ve Slavkově 
u Brna. Na policejní stanici nás policisté mile 
přivítali. Povídali nám o bezpečnosti na sil-
nicích a používání, nošení reflexních prvků. 
Poslechli jsme si policejní pohádku – příběh 
byl pro děti poučný. Pojednával o tom, že děti 
nemají nikdy chodit s někým koho neznají. 

Policisté půjčili dětem na prozkoumání 
pendrek, pouta, zbraň bez zásobníku, policej-
ní čepici… Děti si vyzkoušely sedět v policej-
ním autě, mluvit do vysílačky, spustit houkač-
ky a na stanici sledovat obrazovky z kamer 

z celého Slavkova – děti poznali na kameře 
budovu naší školky Pampelišky. Na závěr ná-
vštěvy děti předaly policistům dárečky, které 
jim vyrobily.

Během ledna děti z Pampelišky ještě na-
vštívily solnou jeskyně v Brně.

Do solné jeskyně jsme jely ráno vlakem ze 
Slavkova, z hlavního vlakové nádraží jsme šli 
kousek pěšky do centra města, kde jsme měli 
objednanou solnou jeskyni. Děti si v jeskyni 
hrály na paleontology, stavěly obrovský solný 
kopec a užily si spoustu zábavy ve zdravém 
prostředí jeskyně. 

Po solné jeskyni nám vyhládlo, tak jsme se 
na útulném náměstíčku kousek od jeskyně na-

svačili a vyrazili zpět na vlak. Na oběd jsme 
byli zpět ve školce, kde dál pokračoval běžný 
školkový režim s předškoláckými aktivitami 
a tvořením.

Divadýlko O rybáři a jeho ženě, 
Pampeliška v Junáku Slavkov

V pátek 14. 2. si Pampeliška připravila po-
učné divadýlko – O rybáři a jeho ženě pro od-
díly Benjaminků ze skautského oddílu Junáku 
Slavkov. Hrálo se v klubovně Skautu. Děti se 
zaujetím sledovaly příběh, v jehož závěru byl 
prostor pro jejich vlastní vyhodnocení děje – 
proč se žena chovala nedobře a chamtivě. Děti 
si sami přišly na příčinu a společně pomohly 
ženě a rybáři vykouzlit úsměv na rtech. 

Divadýlko byl dobrovolnický počin Pam-
pelišky, ztvárnila ho Alena Marková. 

Další dobrovolnické akce a činnosti Pampe-
lišky sledujte na www.skolka-pampeliska.cz.

Těšíme se na další spolupráci s Junáky.
Alena Marková

SK Beachvolleyball Slavkov ve spolupráci s DDM
Vynikající úspěch slavkovských mladších 

minivolejbalistek a minivolejbalistů.
Se sportovci navštěvující kroužek míčo-

vých her pod DDM Slavkov u Brna jsme 
od září 2019 začali hrát okresní turnaje v mi-
nivolejbale. Celkem jsme se zúčastnili čtyř 
turnajů a naši minivolejbalisté vždy dosáhli 
kvalitních výsledků a to i přes silnou kon-
kurenci. Díky získaným zkušenostem jsme 
v průběhu dosavadního ročníku rozšířili počet 

týmů z 2 na 7 a vždy několik párů dosáhlo 
medailových umístění. Zde bychom rádi vy-
zdvihli pár Anny Čižmárové a Julie Fialové, 
které ve své kategorii oranžového minivolej-
balu vyhrály všechny 4 turnaje. Aktuálně se 
připravujeme na další turnaj, který se bude 
konat 22. 3. v Křenovicích. Rádi bychom po-
děkovali rodičům našich sportovců za jejich 
podporu na turnajích.

Dále bychom vás chtěli informovat o ná-

boru mládeže, který se uskuteční 6. května 
od 16. hod. na městském koupališti. Trénovat 
se bude ve čtyřech kategoriích od 6 do 18 let 
pod vedením trenérů M. Ondry, H. Kratěnové, 
P. Koláře a L. Kuchty a to celoročně v kombi-
naci koupaliště a tělocvična. Také připravuje-
me dva dětské prázdninové příměstské kempy 
pro děti od 6 do 15 let. Podrobnější informace 
naleznete na webu www.beachvolleyballcz.cz.

M. Ondra, H. Kratěnová

Mladší minivolejbalisté. Úspěšná dvojice: sedící zleva Anna Čižmarová a Julie Fialová Nejmladší minivolejbalisté • Foto: 2x archiv Beachvolleyball

Na návštěvě u městské policie • Foto: 2x archiv Pampeliška Divadýlko



28 2/2020SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Výlet do Bílovického lesa 
V neděli 9. února podnikl druhý oddíl na-

šeho střediska oddílový výlet po okolí Brna. 
Tentokrát se nás ráno na vlakovém nádra-
ží ve Slavkově sešlo jen pár. Nasedli jsme 
do vlaku a nechali se jím svézt do Brna. Poté 
jsme pokračovali tramvají a autobusem až 
na Velkou Klajdovku, kde pěší část výletu 
začínala. 

Vydali jsme se lesem po žluté a následně 
po zelené turistické značce do Bílovic nad 
Svitavou a odtud pak zpátky po cyklostez-
ce do Obřan. Cestu jsme si krátili hraním 
nejrůznějších her. Bylo mrazivé počasí, 
takže o zábavu se postaraly i zmrzlé kalu-

že, jejichž led se někteří snažili produpnout. 
Po cestě údolím kolem řeky Svitavy jsme si 
vyšlápli i na zříceninu hradu Obřany, odkud 
jsme se mohli kochat výhledy do okolí. Ná-
sledně jsme si tu udělali také delší přestáv-
ku, jelikož nastal čas oběda. Vytáhli jsme 
si tedy svačiny, které jsme si nesli celou 
cestu na zádech. Z Obřan jsme se tramvají 
dopravili zpátky do centra a stihli tak i dří-
vější vlak do Slavkova. I přes ranní vlezlé 
a mrazivé počasí se nakonec vyčasilo a ce-
lou druhou půlkou výletu nás doprovázelo 
sluníčko.

Anna Ošmerová

Film Hledání lilie Promítání dokumentu nejen pro pamětníky, 
SC Bonaparte

22. březen

Špicberky Cestovatelská přednáška nejen pro naše 
členy a jejich rodiče, Golf hotel

27. březen

Neděle u Bena Piknik ve Svojsíkově parku – hry, povídání, 
workshopy

17. květen, 7. čer-
ven, 9. srpen

Den otevřené klubovny Přijďte si prohlédnout skautskou klubovnu! 31. května
Městská hra Šifrovací hra v ulicích Slavkova Po celý srpen
Víkendový tábor Ukázky z táborového života přímo ve Slav-

kově
18.–20. září

Střediskový zájezd Výlet za krásami České republiky 3. říjen
Skautské kilo Jubilejní výstava ke 100 letům skautingu 

ve Slavkově, zámecká OK galerie
16.–25. říjen

Program akcí k výročí 100 let skautingu  
ve Slavkově u Brna v roce 2020

Výročí 100 let skautingu si připomeneme 
při několika akcích, na které zveme členy 
střediska i veřejnost.

Hledání lilie
Dokument o skautském hnutí v čase svo-

body v naší zemi. Film pojednává o poslední 
obnově skautingu a hledání té správné skaut-
ské cesty v letech následujících. Již na 30. 
výročí obnovy skautingu po pádu komunistic-
kého režimu jej 2. prosince 2019 viděly stov-
ky skautů a skautek na 80 místech v Česku 
a na Slovensku. Ve Slavkově jej promítneme 
v SC Bonaparte v neděli 22. března v 18.30 
hod. Zveme Junáky i ostatní Slavkováky!

Slavkovská skautská místa (1) – 
Pomník Antonína Benjamína Svojsíka

Pomník ve „Svojsíkově parku“ na Komen-
ského náměstí postavili slavkovští Junáci 
v období po 2. světové válce a byl odhalen 
v roce 1948. Díky mnoha šťastným okolnos-
tem nebyl pomník zbořen v období komu-
nistického režimu 1948–1989 a přetrval až 
do současnosti. V roce 2019 prošel renovací, 
od roku 2017 je prostor doplněn kvetoucím 
keřem a trvalkami – kombinací rostlin sym-
bolizující městský park a divokou přírodu.

Slavkovský pomník je jedním z mála tako-
vých míst, které připomínají osobnost profe-
sora Antonína Benjamína Svojsíka, zaklada-
tele skautingu v Čechách a na Moravě. Jeho 
zásluhou se naši předkové na začátku 20. sto-

letí měli šanci seznámit s novým hnutím pro 
mládež, které v Anglii rozvíjel generál Robert 
Baden-Powell. 

Profesor Svojsík ovšem pro český skau-
ting zvolil originální cestu, kdy anglickou 
„vojenskou“ školu doplnil o americký wood-
craft (hnutí lesní moudrosti), který odkazoval 
na životní styl indiánů a jimi inspirovaný pro-
gram pro mladé Američany sestavil spisova-
tel Ernest Thompson Seton (např. kniha Dva 
divoši).

Dalším okamžikům historie skautingu se 
budeme věnovat v některém z příštích čísel 
Slavkovského zpravodaje. 

Hynek Charvat, Junák Slavkov u Brna

Foto: archiv Junáka

Pomník na Komenského nám. v době, kdy ještě nestály bytové domy • Foto: 2x archiv střediska Junáka Slavkov u B.
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Zima v Karolínce
Po příjemně dlouhých vánoč-

ních prázdninách se pedagogic-
ký tým zúčastnil inspirativního 
semináře k polytechnickému 
vzdělávání v mateřské škole. 
S dětmi jsme navštívili betlém 

v klášteře u sestřiček, potkali tři krále s vel-
bloudem a vánoční čas zakončilo vystoupení 
v kostele. Děti ze třídy Soviček zpívaly o ces-
tě pastýřů k narozenému Spasiteli.

Ačkoli bylo venku sněhové nadílky jen 
malinko, neodradilo nás to a pořádnou zimu 
jsme si nahradili bílou výzdobou a hraním 
na polární oblasti. S programem MAPu „Ptáč-

ci v zimě“ navštívili naši školku pan Navrá-
til s panem Hrozkem. Podle fotografií, videa 
nebo vycpanin jsme si připomněli ptáčky, kte-
ří u nás přes zimu zůstávají. Poslouchali jsme 
zvuky, jaké vydávají, dívali se dalekohledem, 
přemýšleli nad tím, co v zimě jedí a jak jim 
můžeme pomoci chladné období přečkat. 
Na závěr poučného setkání jsme společně po-
věsili na strom v zahradě krmítko a kuličku se 
semínky.

Ani jsme se nenadáli a přes pohádková 
témata jsme se dostali až ke karnevalovému 
veselí, na které se těšíme po jarních prázdni-
nách. Kamila Maňásková

Co se událo ve farnosti 
Kurz Alfa 2020

Nejen pro nás pro všechny, kteří se snažíme 
žít víru denně v rodině, v práci, s blízkými, 
jsou připraveny čtvrteční večery pod názvem 
Kurz Alfa. Pod zvláštním názvem se skrývá 
příjemný večer vždy začínající společnou ve-
čeří, na kterou naváže přednáška o otázkách, 
jež si asi každý z nás někdy položil nebo po-
kládá: Existuje Bůh? Jaký je smysl života? 
Proč tu jsem? Kdo to je Ježíš? K čemu mi 
je Bible? Na tyto a jiné otázky je pak možné 
navázat debatou v malých skupinkách, kde je 
možnost se zapojit nebo jen poslouchat, aniž 
by vás někdo nutil k odpovědi. Kurz Alfa pro-
bíhá ve Slavkově již potřetí.

Vytrvali jsme v běhu… společně – Do naší 
adventní sbírky určené na pomoc postiženým 
dětem z Dětského domova Lila jste přispěli 
krásných 38 900 Kč! Přesně měsíc po ukonče-
ní adventní běžecké výzvy byly organizátorky 
běhu předat uzavřenou sbírku paní ředitelce 
Domova Lila v Otnicích. 

DENAF – Den Na Faře – Již několik let 
pořádáme pro děti 1.–9. třídy o pololetních 
prázdninách den s přespáním na faře. Letošní 
téma bylo detektivní a mnohé aktivity probí-
haly v přírodě. Za organizaci děkujeme naší 
středoškolské mládeži. 

Maminky s malými dětmi – Maminky 
s dětmi se setkávají pravidelně každých 14 
dní ve středu v 9:00 v prostorách slavkovské 
fary. Program zahajují společnou modlitbou, 
do které se zapojují i děti. Poté se věnují růz-
ným rukodělným činnostem, hrám a samo-
zřejmě je i prostor si navzájem popovídat. Se-
tkání trvá asi 2 hodiny, které jsou vždy velmi 
příjemně stráveným časem. Pokud se chcete 
také zapojit do našeho kolektivu, tak jste Vy, 
i s dětmi, vřele vítány. Termíny jsou na webu.

Pirátský karneval – V neděli 9. 2. odpole-
dne se v sále Domu Svaté Rodiny se rozezněla 
hudba na tradičním farním karnevale pro děti. 
Děti zde kromě tance a tomboly, plnily také 
úkoly, po jejichž splnění získaly klíč, k ote-
vření truhlice s pirátským pokladem. 

Za skvělou organizaci a přípravu celého 
karnevalu děkujeme mladým pirátům z 8 tří-
dy náboženství. Měli moc hezky připravený 
karneval, moc se mi líbil nápad - piráti, klíč, 
poklad i soutěže byly príma. Moderátorka, 
scénka, nasazení všech, dobroty, tombola 
a hodnocení masek. Je vidět, že děti jsou dob-
rá parta a umí tahat za jeden provaz.

Biblická hodina – Zajímavé přednášky 
P. Stanislava Pacnera v rámci poznávání Bible 
pokračovaly v sále na faře 11. 2. dalším dílem 
tématu „Přírodní podmínky a osídlení staro-
věkého Izraele“. 

Mše sv. pro zamilované – Na svatého 
Valentýna v pátek 14. 2. byla bohoslužba 
ve Slavkově s modlitbou za dobrou volbu 
životního partnera. Bohoslužbu doprovázela 
schola mládeže. Někteří jsme se poté účastnili 
večera Svatovalentýnského setkání mládeže 
v Bučovicích.

Lurdská pouť na Lutrštéku – Jako kaž-
dá rok konala se na Světový den nemocných 
v úterý 11. 2. pouť za nemocné a za duchov-
ní povolání v poutním kostele v Němčanech 
na Lutrštéku.

Byzantská liturgie ve Slavkově – Dne 14. 
2. jsme si připomenuli 1151. výročí zesnutí 
sv. Konstantina-Cyrila, apoštola Morava-
nů a všech Slovanů. K uctění jeho památky 
byla v neděli 16. 2. v 15 hodin v chrámu sv. 
Jana Křtitele na Špitálské ulici ve Slavkově 
slavena liturgie byzantského obřadu ve staro-
moravském, řeckém a českém jazyce. Slou-
žil slavkovský farář Milan Vavro, liturgické 
zpěvy přednesl Moravský cherubínský sbor 
– Proglas.

Zádržné systémy vod na Slavkovsku – 
Přednáška pana Jaromíra Seiferta „Zádržné 
systémy vod na Slavkovsku“, doplněná his-
torií města a výstavkou starých map a plánů, 
se uskutečnila 17. 2. na faře. Pan Seifert nás 
informoval o historii vodního hospodářství 
v našem okolí, jak lidé dokázali zadržovat 
vodu a ekologicky ji využívat jak k chovu ryb, 

tak i např. k pohonu mnoha mlýnů. Účastníci 
byli mile překvapeni detailním výkladem do-
provázeným promítáním prezentace fotografií 
s nemilým zjištěním, jak voda v krajině mizí 
a jak ji nedokážeme zadržet.

Účelové sbírky ve farnosti 2019 – 1. Far-
ní sbírky odeslané na charitu, bohoslovce, 
na pomoc křesťanům na Blízkém Východě, 
na misie a církevní školství 170.547 Kč. 2. 
Příspěvek diecézi na mzdy kněží a pastoraci 
PULS 176.815 Kč. 3. Ženy v projektu „Ko-
runa denně“ shromáždily na různé charitativ-
ní projekty 60.000 Kč. 4. Sbírky na potřeby 
a opravy kostelů 173.757 Kč. 5. Tříkrálová 
sbírka Charity v lednu 2019 celkem za far-
nost 246 816 Kč (ve Slavkově 163.249 Kč, 
v Němčanech 27.856 Kč, v Heršpicích 
28.686 Kč a v Hodějicích 27.025 Kč).

Uspořádal P. Milan Vavro

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: ne-

děle v 9.00 a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba pro 
děti, pátek v 18.00, sobota v 7.30 h. Svátost smí-
ření v úterý 19.00–20.00.

1. 3. Kající bohoslužba, uvedení do postní doby, 
17.15 farní kaple Slavkov

5. 3. Mše sv. v penzionu v 8.00, návštěvy nemocných
6. a 7. 3. Program pro dívky 4.–6. třídy „Každý je 

jiný“, DSR Slavkov
8. 3. Kající bohoslužba, 17.15 farní kaple Slavkov
10. 3. Biblická hodina „Přírodní podmínky a osídlení 

starověkého Izraele“ 3. díl, o. Stanislav, 19.30 fara
13. 3. Večer chval – hudební skupina křesťanů z Pol-

ska, 19.00 farní kaple
14. 3. Effatha – setkání mládeže děkanství, misionář 

ze Slovenska Bohdan Novák, 17.00 Dražovice
15. 3. Nové společenství rodin s malými dětmi, 

15.00 fara 
15. 3. Křížová cesta pro všechny – vede mládež, 

16.00 – 18.00 kostel Slavkov
21. 3. Duchovní obnova pro ženy, 9.00–17.00 DSR 

Slavkov
22. 3. Křížová cesta – vedou manželé, 17.15 kostel 

Slavkov
26. 3. Uvedení dětí do svátostného života „Život 

víry v rodině“, pouze pro rodiče, 18.00 fara
28. 3. Dívčí olympiáda 2020 v Telnici, 8.00–17.00
29. 3. Křížová cesta – vedou děti KMŠ a školní děti, 

17.15 kostel Slavkov

Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek kolem 18.45, 
nebo se domluvte telefonicky: P. Vavro 604 280 160, 
P. Pacner 737 509 507.
slavkov@dieceze.cz • www.farnostslavkov.cz

Pirátský karneval • Foto: archiv ŘKF
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Rok v přírodě – zima
Je zima, únor roku 2020. Teplota přes den 

se drží kolem 10 °C. Už dlouho v noci nemr-
zlo. Moc toho nenasněžilo, ani nenapršelo. 
Krtci ryjí jako o závod. Je zajímavé, že krtiny 
jsou letos jaksi větší jako dříve. Některé mají 
až 1 m v průměru! Ranní vstávání jsou pří-
jemnější, když ještě za tmy zpívají kosi. Stro-
mům a dřevinám se nalévají pupeny a celou 
zimu plynule kvetou pampelišky, podběl, fial-
ky a kaliny. Včelaři z toho však nemají radost.

Začátkem února přilétli skřivani, čejky, oba 
druhy čápů, holubi hřivnáči. Slavkovské labu-
tě vytvořily párek a očekáváme, že brzy zah-
nízdí. Zato havranů je málo, ve Slavkově je 
téměř není vidět. Kolem slavkovských vod se 

už bílý kačer spároval s normálně zbarvenou 
samičkou kachny divoké. Vídáme jej zde už 
minimálně 5 let (není to albín, ale asi zdivo-
čelý domácí pták). Kvalita–čistota vody v Li-

tavě se za uplynulých 30 let výrazně zlepšila. 
Důkazem jsou přítomné škeble, vodní rostliny 
a rybky hrouzci a tloušti. V tomto počasí lze 
nalézt i zimní houby např. penízovky same-
tonohé. Vánoční baňky na smrku před Bona-
partem zrcadlí jarní náladu. Večer je kolem 

zámeckého parku i jinde slyšet 
jak houkají kalousi ušatí.

V současnosti probíhá pro-
jekt Místního rozvoje vzdělá-
vání cyklus přednášek o ptá-
cích v mateřských školkách 
18 obcí Slavkovska. Zde děti 
seznamujeme s poznáváním, 
hlasy, přikrmováním a hnízdě-
ním ptáků. Během toho jsme 
zjistili, že téměř 100 % dětí ne-
mají doma slepice! Ale znají je 
od babičky a od sousedů.

Blíží se akce Ukliďme Slav-
kov a někteří kolem nás se sna-

ží, abychom měli co dělat. Fotky 
z polní cesty a ze zámeckého par-
ku nejsou všechno, co je v přírodě 
možné vidět…

Loňská gradace hraboše pol-
ního se snížila. I přes to povolilo 
Ministerstvo zemědělství ploš-
nou aplikaci Stutoxu a Ratronu 
v množství 10kg/ha. Můře se 
stát, že i zemědělci v našem oko-
lí požádají o použití těchto pří-
pravků. Buďte proto ve střehu 
a nepouštějte v polích domácí 
mazlíčky! Mohli by pozřít ně-

jakou oběť těchto jedů a to nejen hraboše. 
Potravní řetězec může totiž být velmi pes-
trý. Granule můžou zahubit zajíce, hryzce, 
nutrie, ondatry, králíky, bažanty, koroptve. 
Uhynulé hraboše popř. jiné uhynulé živo-
čichy mohou sebrat káňata, poštolky, stra-
ky, kavky, krkavci, volavky bílé i popelavé, 
ťuhýci šedí a třeba i jeřábi popelaví, kteří 
teď protahují. Tak může dojít k jejich úhynu 
nebo poškození zdraví.

Sucho bude asi letos s brzkým nástupem 
jara daleko větší jak dříve. Státní podnik! 
Povodí Moravy však v době sucha nechává 
plným proudem odtékat vodu z krajiny. Z Li-
tavy se stalo průtočné koryto, kde zmizely 
splavy, splávky, meandry. Přitom poslední 
dva u Křižanovic a ve Slavkově tzv. Šestis-
plav jsou na doraz otevřené. Přitom jakmile 
se spustí stavidlo, voda zpomalí tok a hladi-
na se navýší až k mostu u cukrovaru. Tím se 
prudce zvýší biodiverzita od nejmenších vod-
ních živočichů, rostlin, obojživelníků, vod-
ního hmyzu, rybí osádky až po vodní a ba-
henní ptáky. Zvýší se hladina podzemních 
vod, ochladí se okolní krajina. Zvýšený odpar 
zpříjemní a ochladí vzduch. To dokazuje stu-
die Dopady klimatických změn na ovzduší 
ve Slavkově a okolí, kterou si Město Slavkov 
u Brna nechalo zpracovat a se kterou jsme 
byli seznámeni.

Nechápeme a nerozumíme, proč státní 
podnik v éře globálního oteplování nedodr-
žuje tezi o zadržování vod v krajině, kterou 
hlásají všechny orgány od MŽP, MZ a všech 
jejich nejvyšších představitelů až po prezi-
denta republiky. Proč se tímto jednoduchým 
krokem nedocílí požadovaného?

Je však ale možné, že to nikoho nenapad-
lo. Máme právo na tuto vodu, stejně tak jako ti 
kolem Černého moře. Dobrý hospodář si pře-
ce vody váží a nenechá ji bez využití odtéci.

Petr Navrátil, Slavkovský ochranářský spolek

Labutí párek • Foto na straně: P. Navrátil

Bílý kačer

Škeble v Litavě Poslední hejnko koroptvi na Slavkovsku má cca 13 kusů

Kalous ušatý
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Zahrádkářské okénko
RADY DO ZAHRADY – březen

Pranostika: Žežule, které v březnu hodně 
křičí, čáp, který mnoho hřeská, divoké husy, 
které se ukazují, oznamují teplé jaro.

Měsíc březen je počátkem jarního úklidu 
v sadech, na vinicích a zahrádkách. Za příz-
nivého počasí začínají polní práce a zahrád-
káři nesmějí zůstat pozadu. Sluneční paprsky 
nabírají na síle – příroda ožívá. Probouzejí se 
již vysazené rostliny. Okolo nás se vše začíná 
zelenat a kvést. Je čas na přípravu záhonů.

I když je v současné době dostatek vláhy, je 
nutno s ní hospodařit. Začneme ihned po roz-
mrznutí, kdy urovnáme záhony a tím přeruší-
me kapiláry, kterými uniká voda do ovzduší. 
Potom již vysejeme mrkev, petržel, cibuli, 
hrách, špenát… Do skleníku vysadíme sazeni-
ce salátu a okurek salátovek. V ovocné zahra-
dě dokončujeme jarní řez stromů, keřů a vinné 
révy. Podle průběhu počasí, kdy teplota dosa-
huje více jak 15°C začneme s aplikací příprav-
ků na ochranu rostlin proti plísním a škůdcům.

Kadeřavost broskvoně
Ošetřujeme v období nalévání pupenů, nej-

později v období, kdy se začínají rozevírat 
terminální pupeny. K nalévání pupenů bro-
skvoně dochází často již v únoru a na počátku 
března. Doba nalévání pupenů je shodná s ter-
mínem kvetení až dokvétání lísky. Pokud trvá 
chladné a deštivé počasí, ošetření je nutno za 
2 týdny opakovat. Ošetřit je možno i na pod-
zim po opadu listů (teplota nad 7 °C). Pokud 
ošetříme na podzim je třeba ošetření na jaře 
opakovat. K prvnímu a základnímu ošetření 

jsou nejvhodnější měďnaté přípravky. Pod-
mínkou infekce je ovlhčení listů a vhodná 
teplota (3–26 °C, optimum 20–22 °C). infi-
kovány mohou být jen malé nevyvinuté listy. 
K významnému napadení dochází v období 
od počátku rašení do ukončení kvetení, jen 

výjimečně pokud je období před květem vel-
mi suché i po odkvětu. Pokud nebudeme toto 
ošetření provádět dojde k výraznému oslabo-
vání stromu a k jeho uhynutí. 

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Slavkovští včelaři v roce 2019 
Výroční členská schů-

ze včelařů se tentokrát 
uskutečnila doma – 
ve Slavkově. Již něko-
lik roků po sobě se naše 
výroční členské schůze 
konaly jinde, např. v re-
stauraci v Nížkovicích 

a poslední tři roky v Němčanech. Vybrali jsme 
restauraci Bonaparte ve Společenském domě 
u zámku. Ve čtvrtek 30. ledna se sešlo několik 
desítek lidí, členů a příznivců naší základní 
organizace, ze všech částí okresu. Mezi první-
mi účastníky schůze se i tentokrát objevil náš 
bývalý dlouholetý předseda Jaromír Kyjovský 
a spolu se synem, rovněž Jaromírem, který je 
předsedou naší ZO už několik let nyní.

Přítel Lubomír Kyjovský starší je ve spol-
ku důležitou osobou, neboť vykonává jakousi 
oficiálně nezave-denou funkci stálého styku 
se Státní veterinární správou. Od všech vče-
lařů odebírá jimi sem přivezenou tzv. „měl“ 
za účelem zjištění možného výskytu chorob 
a parazitů v úlech všech včelstev v okrese. 
A právě tuto „měl“, což je ve skutečnosti na-
sáčkovaná malá část jakéhosi „komunálního 
odpadu“ – zde včelího, vzatého z každého 
úlu – jeho dna a k předání Státní veterinární 
správě k vyšetření na přítomnost cizopasníků, 
parazitujících na včelách v úlech a při pozi-
tivním nálezu k získání doporučení způsobu 
jejich likvidace. 

Než schůze začala, měl přítel Kyjovský už 
všechny nasáčkované a dobře označené odbě-
ry pohromadě. Poté jeho syn zahájil v příjem-
ném prostředí výroční schůzi. Hned v úvodu 
omluvil nepřítomnost stávajícího jednatele 
naší ZO pro nemoc a sdělil, že po dobu schůze 
se této funkce ujal přítel Michal Cagášek. Vý-
hodou bylo, že jednatel Jan Fries pro tuto vý-
roční schůzi svému náhradníkovi podrobnou 
zprávu o činnosti ZO za uplynulý rok sepsal. 

Výroční zprávu publikum sledovalo se 
zvýšenou pozorností. A toho zajímavého v ní 
bylo dost. Dalo by se říci, že naše činnost 
v loňském roce byla bohatá a nebyla zamě-
řena jen na samotnou produkci včel-stev, ale 
také na její stálou propagaci, na její význam-
nost pro společnost. V úvodu zprávy padlo 
několik zajímavých čísel. Tak třeba i údaje 
o počtu členů v naší organizaci, o změnách, 
které během roku i nás provázely a se závě-
rem, že v současnosti se členská základna 
ustálila na počtu 61 členů a další zajímavé 
údaje, např. že těchto 61 členů obhospodařuje 
celkem 661 včelstev, z čehož potěšující bylo, 
že se počet včelstev do současnosti zvedl a že 
loni 47 chovatelů obhospodařovalo méně než 
15 včelstev a jen 15 včelařů mělo víc něž 15 
včelstev. V současnosti je tomu v naší ZO té-
měř obdobně. 

A když už jsme u těch různých počtů, pak 
by snad i každého zajímalo, kolik uvádě-
ná včelstva v loňském roce vyprodukovala 

medu. I k tomuto údaji jsem se dostal. To 
jsem opravdu uvítal a nyní nevím, zda to mám 
prozradit. Ale jaképak tajnosti. Není to vůbec 
tajné, takže s dalšími čísly ven. Loňská pro-
dukce medu od včelařů naší ZO činila celkem 
9677 kg medu a k tomu ještě 394 kg včelího 
vosku. Takže v přepočtu na jedno včelstvo to 
činí 14,5 kg medu, což je vcelku slušný vý-
sledek. 

Ale od ekonomiky včelaření se ještě vrať-
me pro včelaře k tomu nejdůležitějšímu 
– ke konstatování, že takový výsledek ani 
sebelepší včelař nedosáhne, má-li včelstva 
zamořená nějakou chorobou nebo parazity. 
Z parazitů na prvním místě to je tzv. varoáza. 
Jde tu o drobného roztoče, který parazituje 
nejen na teprve se vyvíjejícím včelím plodu 
v úlech, ale troufá si napadnout i samotné do-
spělé včely. Dorůstá do velikosti 1,5 mm dél-
ky i šířky, tělo má zřetelně dělené na hlavu, 
hruď a zadeček a má 6 nohou. Jeho samičky 
žijí na dospělých včelách přichycené na po-
vrchu těla a živí se hemolymfou, tělesnou 
tekutinou hostitelů a stejně jako jeho larvy 
taktéž touto jakousi krví larev včel v buň-
kách plástů v úlech, přičemž jejich škodli-
vost se zvyšuje ještě tím, že jeho vývojový 
cyklus od vajíčka až po dospělce trvá jen 7 
až 8 dní, takže generace se rychle střídají. 
Proto je zvýšená ostraha včelařů po celý rok 
je na místě.

František Mráz

Výsadba stromů a dřevin
na sobotu 21. března 2020 plánujeme vý-

sadbu stromů a keřů pod pravým břehem Li-
tavy na místech vykácené aleje olší a topolů. 
Na této akci se podílíme společně s firmou 
LIKO-S, a.s. a Městem Slavkov u Brna. Se-
jdeme se v 8.30 hod u areálu Mysliveckého 

spolku na konci ulice Nerudova 269. Vhod-
ný oděv, obuv a hlavně rýč, popř. i lopatu 
s sebou. Přijďte pomoci ozelenit naši kraji-
nu! Na setkání se těší

Petr Navrátil, Slavkovský ochranářský spolek
Tel.: 739 510 628, e-mail: navratil.geo@seznam.cz

Lokalita výsadby • Foto: P. Navrátil
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Ohlédnutí za činností Collegium musicale bonum 
v roce 2019

Kouzelný proutek přičaroval slavkovské-
mu uskupení v uplynulých dvanácti měsících 
mnoho krásných chvil při studiu a interpretaci 
skvostů artificiální skladatelské tvorby. O vý-
sledcích našeho snažení pojednávají následu-
jící řádky. 

Vystoupení
Nejexponovanějšími hudebními pro-

dukcemi byly tradičně koncerty: tříkrálový 
v Dlouhém sále Státního zámku Bučovice, 
k poctě diecézního organologa Ondřeje Múč-
ky na Valné hromadě Musica sacra v Brně, 
v rámci Noci kostelů ve slavkovském koste-
le sv. Jana Křtitele, u příležitosti Slavkovské 
iniciativy smíření v Šaraticích, v Křenovicích 
pro Konfederaci politických vězňů a vánoč-
ní v Muzeu obce Žarošice. Soubor se rovněž 
tradičně zúčastnil festivalu Sborování jednoty 
Musica sacra konaného v Šaraticích. Při sla-
vení liturgie účinkoval sedmkrát ve slavkov-
ském chrámu Vzkříšení Páně (na Bílou sobotu, 
Boží hod velikonoční, Slavnost Seslání Ducha 
svatého, k patronu myslivců sv. Hubertovi, 
na Slavnost Krista Krále, Štědrý den a Boží 
hod vánoční), dále pak na nedělní májové mši 
v brněnské katedrále, v červnu při pontifikál-
ní liturgii biřmování v Brankovicích, v říjnu 
při ekumenické bohoslužbě SIS v Šaraticích, 
pontifikální liturgii historicky první poutě 
mužů k blahoslavenému Karlu Rakouskému 
v Rajhradě a v brněnském jezuitském kostele. 
Úhrnem devatenáct vystoupení. 

Repertoár
Z nově nastudovaných a provedených zá-

važnějších opusů si zaslouží pozornost Tantum 
ergo in G (MH 773) a Veni Sancte Spiritus 
(MH 39) Johanna Michaela Haydna, Veni San-
cte Spiritus (KV 47) Wolfganga Amadea Mo-
zarta, Verleich uns Frieden gnädiglich Felixe 
Mendelssohna a Missa brevis in F (Hob XXII:1 
– 1749) Josepha Haydna, jež byla předestřena 
v Rajhradě, v Brně u jezuitů a Žarošicích. 

Soubor v průběhu roku interpretoval rovněž 
celou řadu děl nacvičených v letech minulých 
– k těm nejvýznamnějším patří: Litaniæ laure-
tanæ Bohuslava Matěje Černohorského, Læ-
tentue coeli Česlava Vaňury a Missa in C (KV 
220) Wolfganga Amadea Mozarta, jež loni za-
zněla v celé šíři čtyřikrát, výběr některých částí 
pak na dalších třech vystoupeních. Ze sólového 
repertoáru uveďme alespoň Singet dem Herrn 
ein neues Lied (Kantate, BuxWV 98) Dietri-
cha Buxtehudeho, s níž před lety absolvovala 
na JAMU naše sopranistka Kateřina Jiráková. 

Instrumentální hudba byla zastoupena var-
hanní tvorbou: Allegro in D Claude Bénigne 
Balbastra, Fanfare Théodore Duboise, Choral 
a-moll Césara Francka, Trumpet tune Henry 
Purcella, Toccata (Symphony for organ № 
5, op. 42) Charles-Marie Widora v podání 
Olgy Frydrychové, jež ve spolupráci s Kar-
lem Beránkem, studentem hudební univerzity 
v Grazu, provedla opus Sonata for Trumpet in 
D major Henry Purcella. Kristýna Kalfasová 
(flétna) z Brankovic zahrála Andante cantabi-
le in D Viléma Blodka a Sonate für Flöte und 
Klavier in C Gaetana Donizettiho; Klára Klin-

kovská (flétna) uvedla Moderato e cantabile 
(Sonatina semplice) Petra Ebena a Andante 
C-dur (KV 315) Wolfganga Amadea Mozarta; 
Jakub Šujan (klarinet), student olomoucké 
konzervatoře, se reprezentoval skladbami Aria 
Eugène Josepha Bozzi, Romance Pierre-Max 
Duboise a Tempo quisto for Clarinet & Pia-
no Hanuše Trnečka – výše zmíněný repertoár 
na klavír doprovodila Olga Frydrychová. Klá-
ra Klinkovská (flétna) s Alexandrou Bláhovou 
(hoboj), studentkou brněnské konzervatoře, 
přednesly Andante (Trio Sonata in c–moll, 
QV 2:5) a Affettuoso (Trio Sonata in C–dur, 
QV 2:Anh.3) Johanna Joachima Quantze. 
Trubači Jan Patera, Petr a Stanislav Otépkovi 
pak uvedli tři Intrady z Hranické Hubertské 
mše in B Vladimíra Vyhlídala a Petra Vacka. 

Interpreti
Hlavní sólistkou uskupení je Kristýna Vla-

díková (soprán); v době její třetí mateřské do-
volené pak Kateřina Jiráková (soprán). Mezi 
významné spolupracovníky, profesionální pěv-
ce, patří: Daniela Blahová (soprán) – ředitelka 
ZUŠ Konice, Bohuslava Jelínková (soprán), 
Zuzana Jeřábková (soprán) – sólistka Teatro 
Lirico Sperimentale v italském Spoletu, An-
tonín Libicher (tenor), Ondřej Múčka (tenor), 
Pavel Valenta (tenor), Martin Šujan (bas). 

V instrumentálních partech se uplatni-
li: Kristýna Kalfasová (flétna), Klára Klin-
kovská (flétna), Alexandra Bláhová (hoboj, 
flétna), Jakub Šujan (klarinet), Petr Arnošt 
(trubka), Karel Beránek (trubka), Vlastimil 
Bialas (trubka), Josef Cecava (trubka), Alena 
Fojtů (trubka), Petr Otépka (trubka), Stanislav 
Otépka (trubka), Jan Patera (trubka), Ladislav 
Jedlička (housle), Jitka Kneslová (housle), 
Nataša Hrušková (housle), Ladislav Maňásek 
(kontrabas), Patrik Buchta (varhany), Olga 
Frydrychová (varhany, klavír, continuo), Da-
vid Postránecký (varhany), David Paša (tym-
pány), Adéla Spurná (tympány). 

Deset zajímavostí
1. Muzikoložka a koncertní pěvkyně Kate-

řina Alexandra Šťastná napsala heslo o slav-
kovském tělese do Českého hudebního slovní-
ku osob a institucí, jenž je spravován Ústavem 
hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity – viz http://www.ceskyhudebnis-
lovnik.cz

2. Záznam z pontifikální liturgie Božího 
hodu velikonočního ve Slavkově u Brna vy-
sílala TV Noe; celebroval pomocný biskup 
brněnský Pavel Konzbul. 

3. Dne 25. května byl dirigent CMB přijat 
za člena Vojenského a špitálního řádu sv. La-
zara Jeruzalémského a to při slavnostní inves-
tituře v královéhradecké katedrále, jíž se mj. 
zúčastnil i patriarcha Jeho Blaženost Joseph 
Absi z Damašku. Proto se někteří sboristé 
Collegia zapojili rovněž do zajištění hudební 
složky čtyř liturgií v Hruškách a v Brně-Líšni 
pro členy rytířského řádu. 

4. K nejvydařenějším produkcím patřily 
koncerty v Bučovicích, Šaraticích a vystoupe-
ní v brněnském dómu, jehož se náš ansámbl 
zúčastnil na pozvání 1. hudebníka brněnské 

diecéze Petra Kolaře v neděli 26. května. 
Ve všech případech zazněla Mozartova Missa 
in C (KV 220). Zatímco v jihomoravské me-
tropoli aplaudovala celá katedrála, na koncert 
Slavkovské iniciativy smíření v Šaraticích 
přišly jen tři desítky posluchačů – útěchou byl 
potlesk ve stoje.

5. Kopie rukopisů opusu Tantum ergo in G 
(MH 773) Michaela Haydna se podařilo zís-
kat přímo ze Salzburgu a vysázet v nové edici 
souboru.

6. Pro Collegium musicale bonum vznikly 
v průběhu roku 2019 čtyři nové kompozi-
ce: Jan Bernátek napsal Magnificat, Eduard 
Douša Adoramus a Agnus, Zdeněk Pololáník 
Stabat Mater speciosa. 

7. Ve středu 6. listopadu přednesl Karol 
Frydrych na Mezinárodní hudební konferenci 
JAMUSICA pořádané Hudební fakultou Ja-
náčkovy akademie múzických umění v Brně 
referát Barokní a klasicistní repertoár vokál-
ně-instrumentálního ansámblu Collegium 
musicale bonum. V následné diskuzi bylo mj. 
vysoce hodnoceno: muzikologická spartace 
a následná počítačová sazba zapomenutých 
kompozic, jakožto nezištné zveřejnění vý-
sledků této časově náročné práce na webo-
vých stránkách souboru, dále vynalézavá 
dramaturgie koncertů a spolupráce s profesi-
onálními umělci. 

8. Specifikem CMB je respektování autor-
ských práv – skladby jsou interpretovány buď 
z vlastní PC edice nebo z originálních výtisků 
koupených ve stuttgartském hudebním vyda-
vatelství Carus-Verlag. 

9. Na podzim byla spuštěna německá verze 
webových stránek https://www.sborcmb.cz

10. Stalo se téměř pravidlem, že kde soubor 
účinkoval, dostal vzápětí nabídku k účinková-
ní v příštím roce. Takže již nyní máme „plný“ 
kalendář. 

Závěr
DĚKUJI členům ansámblu i externím hu-

debníkům za nasazení, obětavost, výbornou 
atmosféru a plodnou spolupráci; dále pak také 
všem Vám, kteří nám fandíte a podporujete 
nás. Těším se na Vás i v roce 2020, do ně-
hož přeji hojnost zdraví, štěstí, spokojenosti 
a krásných nejen hudebních setkání. 

Karol Frydrych

Klavírní koncert
Dne 25. 3. 2020 se koná v sále ZUŠ 

Františka France od 17.30 h. klavírní  kon-
cert studentů Konzervatoře Brno. Srdečně 
zveme. jj

Přírodní krásy Kalifornie
O svých dojmech a zážitcích z Kalifor-

nie bude povídat a promítat pan Roman 
Suchomel v sále slavkovské farní budo-
vy v 1. pochodí, a to v pondělí 16. března 
v 18.15 hodin. Všechny zájemce srdečně 
zveme. MŠ
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V LOŇSKÉM ROCE JSME SI PŘIPOMNĚLI 150 LET OD ZALOŽENÍ TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL VE SLAVKOVĚ U BRNA

150 let Sokola ve Slavkově u Brna (XI)

Družstvo mužů (30. 4. 1938) – zleva stojící: Patera, Zyka, Holešovský, Kreizl; sedící: Schneider, Trnčák,
Ondráček, Boleloucký

Akademie v roce 1938 – žákyně

Slavkovští sokolové před odjezdem na X. všesokolský slet, který se
uskutečnil začátkem července 1938 v Praze

Počátkem roku 1938 byl odbor her a pros -
tého tělocviku sloučen s cvičitelským sborem.
Vedoucím odboru byl Karel Šimáček. Odbor se
intenzivně připravoval na X. všesokolský slet,
který se konal začátkem července v Praze. Vy-
hlášením celostátní mobilizace 23. září 1938
však byla činnost odboru ukončena. Všechny
plánované podzimní turnaje bylo odloženy. 

Odbíjenou tento rok hrála dvě družstva
mužů, dvě družstva dorostenců, družstvo žen
a dorostenky. Jarní činnost zahájil odbor odbí-
jené závodem dvojic (muži) o přebor Sokola
Slavkov, kterého se zúčastnilo osm dvojic. Zví-
tězila dvojice Gustav Spáčil–Cyril Urban. 

Hráči I. družstva mužů byli registrováni
u ČOS, což jim umožnilo zúčastňovat se vý-
znamných turnajů, ve kterých se umísťovali na
předních příčkách. I. družstvo mužů skončilo
v roce 1938 na třetím místě mezi sokolskými
družstvy na Moravě a ve Slezsku – sehrálo 33
zápasů, z toho 21 vítězných. 

Dorostenci (M. John, B. Rozsypal. A. Jandl,
Z. Újezdský, S. Váhala, J. Šimáček a A. Chyba)
z osmi sehraných utkání v tomto roce vyhráli
pět. Družstvo žen (Miroslava Šuláková, Marie
Paterová, Božena Drbalová, Jiřina Hejtmanová,
Anna Křováčková, Miroslava Grycová a Anna
Obdržálková) nebylo tak úspěšné, sehrálo jen

čtyři zápasy a nezvítězilo v žádném. Turnaje
plánované na podzim byly kvůli mobilizaci od-
loženy. Dorostenky nesehrály žádné utkání.

V sezoně 1938/1939 sehráli hokejisté pět zá-
pasů, z toho jeden vítězný, tři porážky a jedna
remíza. Hokejisté: M. Auda, N. Čech, L. Jandl,
K. Májek, K. Nadýmáček, M. Novotný, O. Paul,

J. Raška, N. Sochor, J. Šimáček, V. Tesařík,
Z. Újezdský, C. Urban a J. Žižlavský. V sezoně
1937/1938 nebyl lední hokej hrán. 

16. června se TJ Sokol podílela na programu
oslav Dne dětí, které pořádaly národní školy.

Zpracoval Bedřich Maleček
Pokračování v příštím čísle

Akademie v roce 1938 – žákyně

Ženy Sokola Slavkov v roce 1938
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Slavkovská výročí
Josef Klír (160. výročí narození)
* 2. 3. 1860 Kožlany
† 30. 11. 1916 Slavkov u Brna

Narodil se v roce 1860 
v Kožlanech u Rakovní-
ka (mj. rodiště prezidenta 
Edvarda Beneše). Malíř 
Josef Klír patří bezpochyby 
k nejvýznamnějším umělec-
kým osobnostem spjatým se 
Slavkovem. Na podnět své-

ho přítele Václava Kounice přesídlil na konci 
19. století z Prahy do Slavkova. To už měl 
za sebou úspěšný několikaletý pobyt ve Spoje-
ných státech, kde získal nejen přízeň umělecky 
nakloněných krajanů, ale dokonce i občanství. 
Známé je jeho přátelství s hrabětem V. Kou-
nicem a skladatelem Antonínem Dvořákem. 
Ve Slavkově působil nejen jako restaurátor 
obrazů slavkovského zámku, ale zejména zpo-
dobňoval město, jeho okolí a slavkovské oby-
vatele v desítkách maleb a kreseb. Zde se také 
oženil a se svou ženou vychoval dvě dcery. Je 
pohřben na hřbitově ve Slavkově u Brna.

Ing. Jan Špatný (70. výročí narození)
*13. 2. 1950 † 31. 8. 2001

V polovině února jsme 
vzpomněli nedožité výročí 
narození významného his-
torika, bývalého ředitele 
tehdejšího Historického 
muzea ve Slavkově u Brna 
Ing. Jana Špatného. Patřil 
k lidem, kteří zanechali 

výraznou stopu, a to nejenom ve Slavkově. 
Ve svých pracích se zabýval nejenom tema-
tikou napoleonského období, ale rovněž his-
torií Slavkovska či významnými osobnostmi 
tohoto regionu. Jako jeden z největších znalců 
byl iniciátorem zmapování napoleonských pa-

mátek bojiště bitvy u Slavkova a zasloužil se 
o vyhlášení tohoto území památkovou zónou. 
Několik roků byl také členem Vojenského 
a špitálního řádu rytířů sv. Lazara Jeruzalém-
ského. Jeho lidskost však vynikla zejména 
při zakládání Slavkovské iniciativy smíření 
v lednu 1996, která vznikla jako memento ne-
smyslně ztracených životů při válečných taže-
ních a nabízí tak usmíření místo válek.

Jan Špatný, skromný a nezištný člověk, ze-
mřel 31. srpna 2001 v 51 letech.

Kliment Kohoutek (90. výročí narození)
*9. 2. 1930 † 20. 11. 2016

V neděli 9. února by oslavil 90. narozeniny 
pan Kliment Kohoutek, občan Slavkova, čino-
rodý senior se znalostí historie města, první po-
listopadový vedoucí Střediska Junáka Slavkov 
a v neposlední řadě vedoucí a promítač v kině. 

Rozený Slavkovák s naším městem spojil 
celý život a i v seniorském věku ochotně a rád 

pracoval v Kině Jas i vy-
pomáhal s průvodcovstvím 
v expozici židovské školy. 
V jeho životě mělo důle-
žité místo skautské hnutí, 
v letech 1968–70 a 1989–
1990 vedl středisko Junáka 
ve Slavkově, až do konce 

svých dnů byl členem celorepublikového 
Svojsíkova oddílu, vážené skautské jednotky 
zasloužilých pamětníků. Dle svých možnos-
tí pomáhal slavkovským skautům – aktivní 
účastí nebo přátelskou radou. Symbolickým 
vrcholem této činnosti byla jeho publikace 
„80 let skautingu ve Slavkově u Brna“, která 
vyšla v roce 2000.

Pamatujeme si jeho poutavá vyprávění 
o historii města i skautingu, která inspirovala 
slavkovské skauty několika generací a s vděč-
ností na „Klímu“ vzpomínáme.
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 Datum hod. akce/místo konání pořadatel

 16. 3. 18.15 Přírodní krásy Kalifornie, přednáška, sál slavkovské farní budovy, 1. patro MŠ
 21. 3. 8.30 Výsadba stromů a dřevin, areál mysliveckého spolku, Nerudova SOS
 22. 3. 18.30 Hledání lilie, promítání dokumentu nejen pro pamětníky, SC Bonaparte Junák Slavkov
 25. 3. 17.30 Klavírní koncert studentů Konzervatoře Brno, sál ZUŠ ZUŠ F. France
 26. 3. 16.00 Zahájení sezóny na zámku, Historický sál ZS-A
 29. 3. 18.30 Expediční kamera, SC Bonaparte ZS-A

Výstavy na zámku
 27. 3.–16. 8. 9–17 Výstava Svět kostiček aneb Fenomén české stavebnice SEVA, Přízemí zámku ZS-A

Výstava obrazů  
slavkovských malířů

Letošní Dny Slavkova budou zpestřeny tří-
denní výstavou obrazů slavkovských malířů. 
Výstava se uskuteční o víkendu 29.–30. květ-
na v galerii OK slavkovského zámku. 

Autory obrazů budou amatérští slavkovští 
malíři, naši spoluobčané, kteří malují převáž-
ně pro svoje potěšení. Těchto malířů žije mezi 
námi spousta a o většině z nich ani nevíme. 
Proto vyzýváme všechny amatérské malíře, 
aby se se svými výtvory přihlásili na tuto 

jednorázovou výstavu. Stačí napsat na email 
malecekb@seznam.cz nebo zavolat na tel. 
605 837 020. Svoje obrazy mohou prezen-
tovat osoby starší 18 let s trvalým bydlištěm 
ve Slavkově u Brna. Je možné vystavit i obra-
zy již nežijících občanů Slavkova.

Neváhejte a využijte této jedinečné příle-
žitosti prezentovat svoji tvorbu v nádherných 
prostorách slavkovského zámku. 
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ČERSTVÉ VAFLE 
V CAFE2GO

Od února si můžete v CAFE2GO objednat
čerstvé vafle s čokoládou, ovocem nebo kokosem,

ozdobené šlehačkou a dochucené javorovým sirupem.

Kavárnu CAFE2GO najdete ve společenském centu Bonaparte na náměstí.

rovým sirupem.

á jd l č ké á

Nebo nový cupcake
od Báry.


