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Michal Boudný

19:27
Tohle je čas, který uka-

zují věžní hodiny na kostele 
v Moravské Nové Vsi. Prá-
vě v tuto dobu se zastavil 
čas v této malebné morav-
ské vísce, stejně jako v ob-
cích Hrušky, Mikulčice, 
Lužice a také v části Hodo-

nína. Výše jmenovaná sídla postihlo několika-
minutové řádění vzdušného víru, který nemá 
v novodobé historii naší země obdoby.

Během velmi krátké doby se stovkám 
obyvatel změnil život naruby a šesti lidem 
vyhasnul život navždy. Tato událost je o to 
děsivější, že se nestala na americkém pobře-
ží, ale pár desítek kilometrů od našich domo-
vů.  Během noci a následného rána  vyhlásil 

(Pokračování na straně 3)
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Týden s Letní scénou
Divadla Bolka Polívky

V pondělí 12. července 2021 
ve 20 hodin odstartovala letní 

scéna představením Podivné odpo-
ledne Dr. Zvonka Burkeho, na které 
přišlo 524 diváků. Toto představení 
bylo směsicí frašky, psychologie 
a bláznivé komedie. 

Starý mládenec Burke, který je 
na konci svých mužských sil, svedl 
dojemný „donkichotský“ zápas s pře-
silou, kterou tvořila snůška lidských 
nectností a špatných vlastností. 

V úterý následovalo představení 
DNA, kde se objevili v hlavních ro-
lích Bolek a Anna Polívkovi. Před-
stavení si užilo 641 diváků. V této 
autorské hře otec a dcera prožívali 
všední satiru života.

(Pokračování na straně 11)

Pavel Liška a Bolek Polívka 
ve hře Podivné odpoledne 
Dr. Zvonka Burkeho.
Foto: archiv ZS-A

Monika Absolonová • Foto: J. Sláma



Pomoc Slavkovanů v Hruškách a Moravské Nové Vsi

Kostel v Moravské Nové Vsi den po tornádu • Foto: Tadeáš Bednarz, Wikipedie

Oprava střech v Hruškách a Moravské Nové Vsi • Foto: 5x Michal Boudný

Kostel v Hruškách
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jihomoravský hejtman krizový stav a cílem 
všech složek integrovaného záchranného 
systému bylo v první řadě záchrana lidských 
životů a zdraví. Poté do zasažených obcí do-
razila těžká technika hasičů z celé republiky 
a také složky naší armády. Byť se některým 
lidem zdála situace chaotická a nekoordino-
vaná, opak je pravdou. Na takový živel není 
nikdo připravený, nikdo neví kdy a kde ude-
ří a co za sebou zanechá. Jsem přesvědčen, 
že se toho kraj a složky IZS zhostili skvěle. 
Za necelý měsíc dokázali hasiči s armádou 
odklidit většinu trosek a materiálu, který je 
v zasažených obcích doslova všude a bohu-
žel také museli kompletně zlikvidovat de-
sítky domů, které řádění tornáda staticky již 
neunesly. 

Navštívil jsem Hrušky a Moravskou No-
vou Ves několikrát a není smutnějšího po-
hledu, než na starší manželský pár sedící 
na lavičce, kolem nichž se pohybuje lžíce 
bagru a nakládá jejich dům, ve kterém žila 
jejich rodina po staletí, na náklaďák, který 
celý jejich dům odváží na pole mezi Hrušky 
a Novou Ves. Rovněž pohled na obvodové 
zdi domu mladého manželského páru, kte-
rý jej stavěl tři roky z úspor a svépomocí 
příbuzných a kamarádů, vyvolává smíšené 
pocity. 

Takových příběhů je bohužel mnoho 
a dobrý konec v nedohlednu. Nevím, zda je 
to náturou a charakterem Moraváků, ale ni-
kdo si v daný čas nepředstavil, že v Nové Vsi 
budou krojované hody a strýci v Hruškách 
povedou u výdejního stanu s potravinami 
diskuzi na letošním vinobraní. Solidarita – to 
je to správné slovo, které tolik rezonuje naší 
společností od červnové katastrofy. Obrov-
ská finanční pomoc dárců, materiální pomoc 
a v neposlední řadě práce dobrovolníků a ře-
meslníků na obnově střech, které budou dlou-
ho v našich očích a vzpomínkách zářit modře. 
Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Poli-
taví, kterého je naše město členem, bude po-
stiženým obcím zasílat něco přes dva miliony 
korun, které se rovným dílem rozdělí mezi pět 
postižených lokalit. Na slova díků všem by 
náš zpravodaj potřeboval pár stránek navíc, 
ale myslím, že každý, kdo nějakým způsobem 
přispěl, ví… 

Bohužel součástí naší nátury je podvádět 
a krást. V prvním týdnu po tornádu se v ob-
cích začali objevovat lidé, kteří se vydávali 
za statiky, kontrolory všeho možného nebo 
pojišťováky. Falešné účty také nejsou novin-
kou. Velkou práci odvádí také policie, která 
musí nepřetržitě střežit obrovskou skládku 
za Hruškami, kde jsou uloženy desítky domů 
doslova se vším, co v nich bylo. Tato halda 

se stává cílem hledačů pokladů, kteří se sna-
ží dostat k majetku postižených lidí. Kam až 
může zajít lidský hyenismus? Co víc se musí 
stát, aby se podnikavci chytili za nos? Tyto 
obce čeká několik let tvrdé práce a návrat 
do normálu. Novou krytinou to nekončí. Bu-
dou se stavět nové domy, kde bude potřeba 
spousta materiálu a rukou. Je třeba vyčistit 
všechna pole kolem obcí, kde je rozseto vše, 
co vír odnesl, aby zemědělci mohli zorat a za-
sít. Pokud v letních měsících máte čas a chuť, 
neváhejte se spojit s koordinátory v obcích – 
rádi vám nějakou práci najdou. Vděk, kterého 
se vám dostane, je k nezaplacení. Nedávno 
si jeden občan našeho města stěžoval na ne-
vyvezenou popelnici a začínal dopis, že při 
čtení našeho zpravodaje to vypadá, že je vše 
zalito sluncem a v pořádku. Myslím si, že 
ironie není na místě. Pokud bych občanům, 
které zasáhlo řádění tornáda, vyprávěl o ne-
vyvezených popelnicích, špatném parkování, 
zaprášených autech, objížďkách, hodinové 
odstávce vody tam či onde a jiných problé-
mech našeho města, dívali by se na mě jako 
na tvora z jiné galaxie…

Za sebe můžu říct, že mě tato událost 
velmi zasáhla a posunula žebříček problé-
mů zcela jinam. Naše město zalité sluncem 
opravdu je!

 Michal Boudný, starosta města

19:27
(Dokončení ze strany 1)

Napjatou situaci v městské školce pomohl vyřešit 
nultý ročník základní školy

O tom, že bude letošní rok z pohledu ka-
pacity Mateřské školy Zvídálek mírně řečeno 
napnutý, bylo jasné ze statistických prognóz. 
Tyto předpoklady ale nepočítaly s faktem, 
že do hry vstoupí covidová situace. Devate-
náct rodičů se totiž zejména kvůli obavám 
o znovuzavedení distanční výuky rozhodlo 
letos na jaře požádat o odklad s nastoupením 
povinné školní docházky svých dětí. Hrozi-
lo tak, že letos by městská mateřinka mohla 
přijmout pouze část tříletých dětí. Nakonec 
se však díky spolupráci se Základní školou 
Komenského podařilo najít řešení ve formě 
otevření přípravného ročníku. Do školky tak 
mohly být přijaty všechny zapsané děti, které 
na konci srpna tohoto roku dovrší tří let. 

„Situace byla opravdu složitá. Velmi děku-
ji za vstřícné řešení paní ředitelky Základní 
školy Komenského. Do nultého ročníku tak 
může nastoupit patnáct dětí, které budou mít 
ještě lepší podmínky pro přípravu na školní 
povinnosti,“ uvedla místostarostka Marie Jed-
ličková. 

Takzvaný nultý ročník otevře škola v pro-
storách družiny, které jsou dopoledne volné. 
Děti zde pak budou moci zůstat i v poobě-
dový čas režimu klasické družiny. Dopoled-
ne se jejich rozvoji bude věnovat pedagožka 
s aprobací pro první stupeň s praxí z mateřské 
školy. „Vzdělávací plán bude velmi podobný 
tomu, jaký je nastavený i v Mateřské škole 
Zvídálek. Tedy rozvoj motoriky, rozumo-
vé výchovy apod. Tento model však umožní 
dětem ještě více připravit na prostředí školy 

a její režim. Přechod do první třídy tak bude 
velmi pozvolný a věřím, že pro mnohé více 
pohodový. Přestože si toto řešení vyžádala 
letošní krizová situace, je možné, že se nám 
tento systém osvědčí a my v něm budeme po-
kračovat i v dalších letech. Zbrzdit nás může 
zejména kapacita školy, která se i kvůli těm-
to přijatým dětem blíží k maximu,“ uvedla 
ředitelka Základní školy Komenského Věra 
Babicová. 

Mateřská škola Zvídálek evidovala letos 
celkem 100 žádostí o přijetí do mateřské ško-
ly. Je to velmi podobný počet, jako v loňském 
roce. Díky spolupráci s křesťanskou školou 
Karolínka a dalšími soukromými školkami se 
nakonec podařilo přijmout do městské školky 
všech 75 dětí, které dosáhnou k poslednímu 
srpnu věku tří let. 

„Samozřejmě že tato situace není dlou-
hodobě únosná. Nicméně pro letošní rok 
se ji podařilo za dobré vůle všech ještě 
ustát. I proto je pro nás prioritní soustředit 
se na dokončení příprav rekonstrukce a pří-
stavby školky na Koláčkově náměstí. Stavbu 
bychom mohli zahájit již v příštím roce bez 
nutnosti zadlužení městské pokladny. Nová 
budova by mohla pojmout o téměř 60 dětí 
více, než dosud,“ doplnila místostarostka 
Marie Jedličková.

Z výsledků aktuálně zpracované demogra-
fické studie vyplývá, že toto navýšení bude pro 
stávající situaci v příštích letech dostačující. 
V současné době může městskou a křesťan-
skou školku navštěvovat 258 dětí, přístavbou 

tento počet vzroste na 318. „To je dostatečná 
kapacita i pro nadcházející roky, kdy předpo-
kládáme dostavbu tří developerských projek-
tů. V příštích letech však současný babyboom 
mírně klesne. Nicméně je pravdou, že pokud 
by se spustil rozvoj východní části města, 
který není v současné době aktuální, ale je to 
otázkou střednědobého výhledu, bude nutné 
tuto výstavbu podmiňovat vybudováním další 
školky pro nově přistěhovalé,“ doplnila mís-
tostarostka Jedličková. vs

Pomoz učit seniory 
na počítači! Radnice 
hledá dobrovolníky

Napsat e-mail, vyhledat si informace 
na googlu, naučit se registrovat přes webo-
vé formuláře nebo objednat si zboží v inter-
netovém obchodě. To vše teď můžeš naučit 
některého ze seniorů zapojeného do dobro-
volnického projektu Nauč (se) to!

Sociální odbor městského úřadu chce 
totiž propojit mladé dobrovolníky s lidmi 
staršího věku, kteří mají zájem se oriento-
vat v online prostředí.

V případě, že máš zájem stát se dobro-
volníkem nebo potřebuješ více informací, 
kontaktuj paní Lucii Horňákovou, DiS. 
544 121 105, 734 186 218; e-mail: lucie.
hornakova@meuslavkov.cz. vs
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Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva 
Slavkova u Brna
115. schůze RM – 21. 6. 2021

1. RM schvaluje rozpočtová opatření v předloženém 
znění v souladu s usnesením zastupitelstva města Slav-
kov u Brna č. 281/18/ZM/2020 ze dne 7. 12. 2020, které 
pověřuje radu města schvalovat a provádět změny roz-
počtu na rok 2021 formou rozpočtových opatření.

2. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene se společností EG. D, a. s., Lidická 1873/36, 
Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 týkající se po-
zemků parc. č. 3178/1 – ostatní plocha, parc. č. 3179 
– ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3196/2 –
zahrada, vše v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku 
města, dle přiloženého návrhu smlouvy a geometrické-
ho plánu č. 3767-1327/2021 (stavba s názvem „Slavkov 
u B., kabel NN 4x RD Havránek“) v předloženém znění.

3. RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu 
reklamní plochy se společností KALÁB s. r. o., Vídeň-
ská 849/15, 639 00 Brno, IČ: 06212883 v předloženém 
znění.

4. RM schvaluje uzavření darovací smlouvy se spo-
lečností Lidl Česká republika v.o.s, IČ: 26178541 dle 
předloženého návrhu smlouvy.

5. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody 
o podmínkách vybudování plynovodní přípojky s paní 
Hanou Jeřábkovou na pozemku parc. č. 447 v k. ú. Slav-
kov u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

6. RM souhlasí s uzavřením předložené Doho-
dy o podmínkách vybudování kanalizační přípojky 
s Dr. Vladimírem Bajgarem a Ing. Ludmilou Bajgarovou 
na pozemku parc. č. 1309 v k. ú. Slavkov u Brna, který je 
ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

7. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní 
smlouvě ze dne 27. 7. 2020 k bytu č. 9, Zlatá Hora 1227, 
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Marií Ohniskovou, 
obsahujícím prodloužení nájmu bytu do 31. 12. 2022 
za smluvní nájemné 150 Kč/m2.

8. RM schvaluje ukončení nájemního vztahu s paní 
Martinou Stratilovou.

9. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na proná-
jem bytu č. 12, Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna, s paní 
Janou Karlíčkovou. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 
150 Kč/m2.

10. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem bytu č. 1, Zlatá Hora 1229, Slavkov u Brna, s pa-
nem Radkem Hákem. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 
150 Kč/m2.

11. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem bytu č. 6, Zlatá Hora 1358, Slavkov u Brna, s paní 
Hanou Havigerovou. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 
150 Kč/m2.

12. RM souhlasí s inzerováním nabídky na obsazení 
uvolněného bytu č. 5, Fügnerova 109, Slavkov u Brna.

13. RM schvaluje uzavření smlouvy o centralizova-
ném zadávání dle předloženého návrhu se všemi pří-
spěvkovými organizacemi účastnícími se veřejné zakáz-
ky „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu 
pro roky 2022–2023“.

14. RM schvaluje uzavření smlouvy o využití obec-
ního systému odpadového hospodářství a zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení se společností ELEK-
TROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ 
27257843 v předloženém znění.

15. RM souhlasí s vyřazením majetku Zámek Slav-
kov – Austerlitz, příspěvková organizace, dle důvodové 
zprávy. RM schvaluje prodej neupotřebitelného majetku 
dle postupu navrženého v důvodové zprávě.

16. RM bere na vědomí zápis č. 1/2021 z jedná-
ní Školské rady Základní školy Komenského Slavkov 
u Brna, příspěvková organizace a zápis č. 1/2021 z jed-
nání Školské rady Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, 
příspěvková organizace.

17. RM bere na vědomí informaci o vyhlášení ředi-

telského volna na Základní škole Komenského Slavkov 
u Brna, příspěvková organizace.

18. RM schvaluje služební cestu Bc. Michala Boud-
ného a Mgr. Petra Kostíka dne 28. 6. 2021 do polského 
Slawkówa.

116. schůze RM – 19. 7. 2021
1. RM schvaluje rozpočtová opatření v předloženém 

znění v souladu s usnesením zastupitelstva města Slav-
kov u Brna č. 281/18/ZM/2020 ze dne 7. 12. 2020, které 
pověřuje radu města schvalovat a provádět změny roz-
počtu na rok 2021 formou rozpočtových opatření.

2. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření 
v předloženém znění.

3. RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků 
ve vlastnictví města Slavkov u Brna parc. č. 978/16 – 
orná půda o výměře 574 m2, parc. č. 980/15 – orná půda 
o výměře 856 m2, vše v k.ú. Hodějice a dále pozemků 
ve vlastnictví města Slavkov u Brna parc. č. 1477/105 – 
orná půda o výměře 4101 m2, parc. č. 1474/128 – orná 
půda o výměře 4530 m2, parc. č. 1343/316 – orná půda 
o výměře 3319 m2, parc. č. 1474/15 – orná půda o vý-
měře 3015 m2, parc. č. 1343/295 – orná půda o výmě-
ře 1001 m2, parc. č. 1343/342 – orná půda o výměře 
1005 m2, parc. č. 1474/122 – orná půda o výměře 844 
m2, parc. č. 1477/106 – orná půda o výměře 138 m2, 
parc. č. 1347/3 – orná půda o výměře 419 m2, parc. 
č. 1347/106 – orná půda o výměře 356 m2, parc. č. 
1349/266 – orná půda o výměře 699 m2, parc. č. 
1474/113 – orná půda o výměře 43 m2, vše v k.ú. 
Nížkovice – vše o celkové výměře 20.900 m2 za část 
pozemku ve vlastnictví společnosti ROSTĚNICE a.s. se 
sídlem Rostěnice 166, 68201 Rostěnice-Zvonovice, IČ: 
63481821 – parc. č. 5236 o výměře cca 7000 m2 v k.ú. 
Slavkov u Brna. Náklady spojené s převodem nemovi-
tosti (GP, správní poplatky) uhradí město. Daňové po-
vinnosti budou splněny dle platných právních předpisů.

4. RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků 
ve vlastnictví města Slavkov u Brna – parc. č. 1083/29 
– orná půda o výměře 6444 m2,parc. č. 980/36 – orná 
půda o výměře 3748 m2, parc. č. 978/26 – orná půda 
o výměře 1951 m2, parc. č. 978/172 – orná půda o vý-
měře 602 m2, parc. č. 980/26 – orná půda o výměře 
470 m2, parc. č. 980/30 – orná půda o výměře 521 m2, 
parc. č. 980/33 – orná půda o výměře 401 m2, parc. č. 
980/35 – orná půda o výměře 285 m2, parc. č. 1088/163 
– orná půda o výměře 275 m2, parc. č. 1088/215 – orná 
půda o výměře 16 m2, vše v k.ú. Hodějice, o celkové vý-
měře 14 714 m2 za pozemek ve vlastnictví společnosti 
ROSTĚNICE a.s. se sídlem Rostěnice 166, 682 01 Rostě-
nice-Zvonovice, IČ: 63481821 – parc. č. 5021 o výměře 
732 m2 v k.ú. Slavkov u Brna. Náklady spojené s pře-
vodem nemovitosti uhradí město. Daňové povinnosti 
budou splněny dle platných právních předpisů.

5. RM schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní 
smlouvy ze dne 22. 7. 2020 uzavřenou mezi městem 
Slavkov u Brna, Zámkem Slavkov – Austerlitz – pří-
spěvkovou organizací a společností CORIDA CZ, s. r. o. 
se sídlem Královická 1607/54, 100 00 Praha 10, IČ: 
27911713, na plochu o výměře 90 m2, která je umístěna 
v západních valech za zámkem Slavkov u Brna na parc. 
č. 971 v k. ú. Slavkov u Brna. 

6. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce 
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 
organizace, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4-Nusle, IČ: 65993390 (dále jen „ŘSD“) ve věci 
umístění 2 ks poloportálů úsekového měření rychlosti 
na pozemku parc. č. 3046 v k.ú. Velešovice v majetku 
ŘSD, v předloženém znění.

7. RM s uzavřením hromadné smlouvy o zániku 
věcných břemen mezi městem Slavkov u Brna, panem 
Vítem Mikeskou, a manželi Ing. Štěpánem Leitnerem 
a Ivetou Leitnerovou, v předloženém znění. Daňové po-
vinnosti budou splněny dle platného zákona.

8. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu 

dodatku č. 1 k dohodě o podmínkách vybudování stav-
by sjezdu, kanalizační a vodovodní přípojky na parc. 
č. 2498/1 v k.ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví 
města Slavkov u Brna, k projektu rodinnému domu 
na pozemku parc. č. 2487 v k.ú. Slavkov u Brna s panem 
Radovanem Chlupem a paní Martou Slezákovou.

9. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody 
o podmínkách vybudování vodovodní a kanalizační 
přípojky se společností LOGREAL s.r.o., Lidická 700/19, 
602 00 Brno, IČ: 03537790, na pozemku parc. č. 231 
v k. ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města Slav-
kov u Brna.

10. RM doporučuje ZM schválit uzavření dodatku 
č.1 ke smlouvě o spolupráci a budoucích převodech in-
frastruktury se společností MCG DEV Slavkov, a.s., IČ: 
064 04 219 v předloženém znění. 

11. RM schvaluje uzavření dohody o převodu práv 
a povinností se společností AUSTRA a.s., IČ: 017 43 490 
dle předloženého návrhu dohody.

12. 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 architektonické studie 
dispozičního řešení budovy Husova čp. 63 s vazbou 
na okolní budovy dle předloženého návrhu smlouvy 
o dílo.

13. RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí do-
tace z rozpočtu JMK s Jihomoravským krajem, Žerotíno-
vo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337 na 1. etapu 
rekonstrukce elektrorozvodů hasičské stanice JSDH 
ve Slavkově u Brna, dle předloženého návrhu smlouvy.

14. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky „Rekon-
strukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů – 1.eta-
pa“ hasičská stanice Slavkov u Brna“ dle předložené 
důvodové zprávy a návrhu zadávací dokumentace.

15. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo na akci „Územní studie krajiny správního obvodu 
ORP Slavkov u Brna“ se společností Institut regionál-
ních informací s.r.o., Chládkova 898/2, 616 00 Brno, IČ: 
25585991 dle předloženého návrhu.

16. RM schvaluje uzavření smlouvy o vzniku opráv-
nění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zá-
kazníky se společností POWER EXCHANGE CENTRAL 
EUROPE, a.s. se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, 
IČ: 278 65 444.

17. RM pověřuje zaměstnance p. Vojtěcha Lstibůrka 
a vedoucí odboru bytového a tepelného hospodářství 
Bc. Jitku Charvátovou, prostřednictvím udělení plné 
moci k zastupování centrálního zadavatele v elektronic-
kém systému burzy PXE.

18. RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebyto-
vých prostor – poliklinika 2010/11/551 dohodou k datu 
31. 12. 2021 se společností MUDr. Honzátková, Nevrlá, 
s.r.o., se sídlem Tvrdého 3, 602 00 Brno, IČ: 28350448.

19. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pro-
stor v I. NP budovy polikliniky, Malinovského 551, Slav-
kov u Brna, místnost 2.17 o výměře 22,60 m2 a místnost 
č. 2.18 o výměře 12 m2, s možností pronájmu na 4 dny 
v týdnu.

20. RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu neby-
tových prostor – poliklinika 35/324 dohodou k datu 31. 
10. 2021 s paní Alenou Pospíšilovou, IČ: 47413735.

21. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pro-
stor pro provozování zubní laboratoře ve II. NP budovy 
polikliniky ve Slavkově u Brna, Tyršova č.p. 324, o celko-
vé výměře 78 m2.

22. RM schvaluje prominutí poloviny nájemného 
za měsíc říjen 2020 paní Lucii Bednaříkové.

23. RM doporučuje ZM schválit spolufinancování 
služby sociální rehabilitace poskytovatele PIAFA Vyškov, 
z.ú. v roce 2022 ve výši 150.000 Kč.

24. RM schvaluje vzdání se práva a prominutí nedo-
bytné pohledávky ve výši 17.600,69 Kč evidované vůči 
panu Jiřímu Mazáčovi.

25. RM bere na vědomí přijetí příspěvku z Úřadu 
práce (ZS-A).
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Regionální značka BRNĚNSKO originální produkt® 
má své první držitele

Místní akční skupi-
na (MAS) Slavkovské 
bojiště učila další krok 
v podpoře místních pod-
nikatelů, a to založením 
vlastní regionální značky 

BRNĚNSKO originální produkt®.
První certifikáty byly slavnostně předány 

u příležitosti Dnů Slavkova na řemeslném jar-
marku v sobotu 29. 5. 2021 v překrásném pro-
středí Rubensova sálu zámku Slavkov u Brna. 
Na tomto jarmarku se tak mohli návštěvníci 
setkat s čerstvě oceněnými produkty. Stánek 
MAS byl součástí Pohádkové cesty, a tak zá-
jemci měli možnost seznámit se s myšlenkou 
regionální značky a prací MAS.

Regionální značka BRNĚNSKO zahrnuje 
území kolem Brna od Kuřimi, přes Rosice, 
Židlochovice až po Slavkov. Je součástí Aso-
ciace regionálních značek, která koordinuje 
30 značek po celé republice. Regionální znač-
ku získají výrobky, které jsou výjimečné svou 
vazbou na region, na jeho charakter, tradice, 
kulturu či historii, a které svojí jedinečností 
mají velký potenciál v cestovním ruchu. Zá-
kazník, který si koupí produkt označený regi-
onální značkou, má jistotu, že tento produkt 
splňuje standardy regionálního značení.

První certifikované výrobky regionální znač-
kou BRNĚNSKO originální výrobek: keramic-
ký Podržkvítek Lucie Babákové ze Želešic, sel-
ské víno Pavla Husáka z Nesvačilky, Kdoulový 

sýr a Višně z Líšně z Chuti Moravy, mléčné 
bio výrobky Veroniky Kropáčkové z Nelepče, 
medovina Jindřicha Kříže z Nosislavi, víno 
z Vinařství u Křížů z Viničných Šumic, Le-Mi 
česká lněná autorská móda Lenky Miczkové 
z Hajan, med Jaroslava Martínka z Kuřimi, 
Elegan originální šitá móda s autorskými po-
tisky Nely Šulákové z Velešovic, uzené maso 
Josefa Jůzy z Březiny, Vildenberské pivo Aleše 
Šmerdy z Holubic, moravské zemské víno z vi-
nařství Vykoukal z Hostěrádek-Rešova, děrova-
né kraslice Pavly Tauberové z Křenovic, víno, 
mošt a želé z rodinného bio vinařství Válka 
z Nosislavi.  Hana Tomanová

Manažerka MAS Slavkovské bojiště
www.slavkovskebojiste.cz

26. RM schvaluje rozpočtové opatření č.5, ZS-A, pří-
spěvkové organizace v předloženém znění.

27. RM souhlasí s podáním žádosti ZS-A o poskytnu-
tí dotace Vinařského fondu na zajištění akce burčákové 
slavnosti 10. 10. 2021.

28. RM souhlasí s návrhem předložené kupní smlou-

vy (neupotřebitelný majetek ZS-A, promítací přístroje 
Meopta).

29. RM bere na vědomí informaci o přípravě ZŠ 
Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace 
na zapojení do programu IROP 2021–2027 v oblasti 
základního vzdělávání.

30. RM schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách 
Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, 
Slavkov u Brna, příspěvková organizace, na školní rok 
2021/2022 v uvedeném rozsahu.

Úplné znění na www.slavkov.cz

Klub seniorů informuje
Drazí senioři, přátelé 

aktivního života. Nechá-
pu, kam ti mladí spěchají, 
nám tím nezbývá, než se 
jich v tempu držet, a tak, 
aniž si to mnohý z nás 

přeje, máme tu srpen, půlku prázdnin. 
Kdo má rád procházky naším okolím s po-

znáváním míst, kam bychom sami asi těžko 
vkročili, může zavzpomínat na cestu přes 
Hradisko k větrnému mlýnu u Chvalkovic, 
kde se musela změnit trasa, protože ochránci 
našich lesů dokázali tak upravit cestu, že ne-
byla schůdná a plná bláta tak, že náhradní trasa 
nás zavedla do oblastí obývaných neskonalým 
množstvím mravenců, kteří pečlivě střežili 
svůj rajon a okamžitě reagovali na lidské části 
těla, která se musela sklonit k zemi v přípa-
dech nutnosti. Že nebyli vstřícní je nasnadě.

Zajímavostí vycházky začínající U slepice 
a končící ve Ždánicích v restauraci Radlovec 
byla účast dětí, se kterými se při prázdnino-
vých akcích počítá, kdy na 20 dospělých bylo 
5 dětí, přičemž nejmladšímu bylo 17 měsíců. 
Velmi statečně a vytrvale šlapalo a ve chvílích 
únavy se svěřilo do náruče obětavé maminky, 
kde si jemně schruplo, aby potom pokračo-
valo jak správný turista. V restauraci došlo 
k příjemnému setkání s turisty ze Zlína. Za-
jímavě zpestřená byla i vycházka přes Luleč 
k Nemojanskému mlýnu, kde tamní potok byl 
po silné bouři předešlého dne až nebezpečně 
zvednutý.

Na konci června se uskutečnil zájezd 
do Znojma, který začal návštěvou vodního 
mlýnu ve Slupi s ukázkou mlynářského ře-
mesla a jeho techniky, se čtyřmi funkčními 
mlýnskými koly. Následně byl prostor na sa-

mostatnou prohlídku Znojma a společnou 
exkursi ve Znojemském pivovaru. Je smutné 
poslouchat až kruté osudy zavedených firem, 
na které jejich majitelé doplatili počínaje ně-
meckou okupací, socialismem a často i ne-
šťastně provedenou privatizací. Je s obdivem, 
co noví majitelé dokázali.

No a co nás čeká? 6. srpna zájezd do Kro-
měříže na výstaviště Floria, navíc s prohlíd-
kou zámku. Na září se připravuje setkání 
členů klubu seniorů, začátkem listopadu by 
měl opět po přerušení proběhnout Den zdra-
ví. Pokud se situace nezmění, měli bychom se 
dočkat znovu vánočního posezení, při kterém 
by opět proběhla soutěž o nejlepší vanilkový 
rohlíček. Nezapomeňte na opakovaný zájezd 
do senátu do Prahy. Takže, hodně zdraví a tě-
šíme se na vaši přízeň. 

 Klub Seniorů Slavkov u Brna z.s.

Slavnostní předávání certifikátů na zámku ve Slavkově • Foto: 2x archiv MAS
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Nejkrásnější hudbou na zámku  
je lomoz návštěvníků v prohlídkové trase

Městská příspěvková organizace Zámek 
Slavkov – Austerlitz zažívá dvě velmi napja-
té sezóny. Přestože se v době zavřených bran 
mohlo zdát, že „obyvatelé zámku“ si mohli 
dovolit odpočívat, opak byl pravdou. Zámec-
ké zdi ukrývaly nejen rušné práce kompliko-
vané ztlumeným topením, ale také dramata 
v podobě neustálého přepracovávání kulturní-
ho a společenského programu. Výsledkem je 
zaplněný kalendář na následující týdny a mě-
síce a poměrně ostrý start zejména na ven-
kovní scéně. „Situaci jsme zvládli za cenu 
velkých škrtů, utlumení rozvoje a nasazení 
kolegů, kteří do příprav neváhali zapojovat 
i své rodinné příslušníky. Z mnohých z nás se 
v zimě kvůli šetření na topení stali otužilci. 
Všechno to ale stálo za to. Největší odměnou 
je pro nás slyšet lomoz návštěvníků, vidět 
plná hlediště a potkávat spokojené výletníky 
v zámeckém parku. Konečně mám pocit, že 
se naše často sisyfovská snaha a optimistická 
komunikace v době lockdownu vyplatila,“ 
popsala ředitelka Zámku Slavkov – Austerlitz 
Eva Oubělická.

Zámek má za sebou velmi komplikované 
období, kdy musel před návštěvníky téměř 
na rok a půl zavřít brány. Co to pro vás jako 
instituci znamená? V jaké jste nyní situaci?

Teď už je to veselé, protože máme znovu 
otevřeno prakticky bez omezení. Nicméně zá-
mek měl původně otevřít na konci března a to 
se nám vloni ani v letošním roce kvůli covi-
dovým opatřením nepodařilo. Letošní pauza 
trvala dva měsíce a to je samozřejmě znát. Je 
to období, kdy k nám jezdí nejčastěji skupi-
ny turistů, organizované prohlídky a školní 
zájezdy. Naštěstí k nám alespoň v posledních 
červnových týdnech přijely děti ze škol, a tím 
nás zachránily před úplným propadem. Za to 
chci velmi poděkovat i mým kolegům, kteří 
dokázali na změny opět velmi rychle reagovat 
a připravit speciální program pro školy v zá-
meckém podzemí. V době, kdy se neustále 
mění podmínky, povoluje a zakazuje, testuje 
a netestuje… nejde o nic snadného a znám 
kolem sebe mnoho institucí, které se do po-
dobných akcí nepustily. Nás to v tomto ohledu 
velmi zocelilo a naučilo novým věcem, které 
budeme chtít zopakovat i v dalších sezónách. 

Teď už se návštěvnost opět vrací do normá-
lu, takže doufám, že se nám nakonec poda-
ří vše ustát. To však jen za předpokladu, že 
nás na podzim nebude čekat další vlna ome-
zení, tak jako v loňském roce. Právě loňská 
sezóna pro nás byla velmi bolestivá, protože 
jsme museli zavřít hned na dvakrát – na jaře 
a na podzim. Přitom nejde jen o návštěvníky 
prohlídkových tras. Velkou část peněz, které 
na svůj provoz musíme vydělat, tvoří příjmy 
z akcí a komerčních pronájmů, které kvůli co-
vidu také samozřejmě padly. 

O jaké příjmy zámek přišel?
Minulý rok jsme se pokusili schodek roz-

počtu vykrýt z dotace Ministerstva kultury, 
což se však kvůli nastaveným podmínkám 
nepodařilo. Letos už vláda vyslyšela argu-
menty všech podobných institucí a pravidla 

nastavila trochu lépe, a proto tedy doufám, že 
již podporu získáme. Jen na vstupném jsme 
v loňském roce přišli o 1,5 milionu korun, dal-
ší milion pak „nepřitekl“ z komerčních akcí 
a pronájmů. Taková suma tvoří deset procent 
našeho rozpočtu. Právě tato částka je klíčová 
nejen pro rozvoj našich služeb, ale pro zajiš-
tění běžného provozu. Museli jsme tedy šetřit 
nejen v personálních nákladech, ale zejména 
na službách. Kromě toho, že jsme nemuseli 
vydávat peníze na průvodce a některé zaměst-
nance s malými dětmi, tak jsme museli ještě 
více vypnout topení. Ze všech z nás se stali 

za uplynulou zimu opravdoví otužilci. Nechci 
zde plakat. Nějak jsme to opravdu zvládli. 
A to samozřejmě i díky podpoře našeho zři-
zovatele – tedy města. Bohužel se ale zbrz-
dil rozvoj dobře namazaného stroje. A pokud 
by tato situace měla trvat i další sezóny, pak 
už přejdeme opravdu do krizového režimu. 
Pokud nemůžete rozšiřovat nabídku nejen 
v oblasti služeb, ale stopnete na nulu výdaje 
materiálních potřeb, pak vše bude spět k zá-
niku. Pokud vám postupně odchází počítače, 
technika, tiskárny, papíry do tiskáren i na zá-
chod… a nemáte z čeho pořídit nové, je vše 
velmi problematické. 

Možná to v době, kdy nic nefungovalo, 
mohlo působit, že na zámku se nic neděje. 
Opak byl ale pravdou. Co dělali zaměst-
nanci zámku v uplynulých měsících?

Oba lockdowny byly trochu odlišné. Loni 
jsme opravdu vůbec netušili, jak se celá situ-
ace bude vyvíjet a jak na ni máme reagovat. 
Navíc jsme poměrně mladý kolektiv, takže vět-
šina z nás má děti na prvním stupni. Na pod-
zim většina kolegů musela zůstat doma. I přes 
tento zápřah však dokázali z domu pracovat 
a udržet stroj v pohybu. Ono to totiž vypadá, že 
od prosince do března, kdy je zámek zavřený, 
tak si užíváme dovolenou. To je ale opravdu 
jen zdání. Tyto tři měsíce máme totiž nejvíc 
práce – chystají se všechny smlouvy, zakázky, 
strategie, žádosti o dotace, výstavní a kulturní 
plány… Opravují se věci ve výstavních pro-
storách, inovují se prohlídkové trasy, tisknou 
se nové materiály, přešívají kostýmy, uklízíme 

a opravujeme zámek… a to vše v teplotě 12 °C. 
Jenže bez toho bychom nemohli vůbec otevřít. 
Tuto situaci samozřejmě zažíváme každý rok. 
Jenže doba covidu s sebou samozřejmě nesla 
i mnohem pomalejší komunikaci a hlavně ne-
jistotu, která mnohé ubíjela. Jednou z nejhor-
ších věcí bylo opravdu neustálé přeplánovává-
ní akcí. To s sebou totiž nese nejen neustálou 
komunikaci s klienty, ale hlavně přepisování 
smluvních podmínek, koordinaci s jinými part-
nery, předělávání propagačních materiálů… to 
vše jsme podstupovali v neustálých cyklech 
a hlavně s myšlenkou, že vlastně nevíme, kdy 
bude co možné. Díky tomuto přístupu jsme ale 
dokázali vytěžit maximum z loňské podzimní 
sezóny a nejinak je tomu i letos v létě. Bohužel 
ty akce, které byly opravdu rizikové z pohle-
du pořadatelů, jako je už legendární koncert 
Stinga nebo TopFest, tak tam jsme se přesunu 
do roku 2022 nevyhnuli. 

Takže Sting už příští rok opravdu zazpívá? 
Ano. Společně s pořadateli, společností Li-

veNation, jsme se museli s touto tři roky tr-
vající eskapádou vyrovnávat pouze humorem. 
Ale ano, příští rok už Sting v naší zámecké 
zahradě vystoupí. Musí! 

Kulturní kalendář zámku je nakonec z vel-
ké části zaplněný. Po tom všem lze hovořit 
o malém zázraku?

Spíš bych řekla, že jde o velký zázrak. Ne-
jde totiž jen o naši snahu a chuť něco dělat. 
Důležité bylo přesvědčit hlavně naše partnery. 
A od těch jsme už měli několik signálů, že by 
to chtěli vzdát. A my jsme se jim někdy ani 
nedivili. Snažili jsme se ale stále působit op-
timisticky a aktivně. Spoustu věcí jsme tedy 
přesunuli do online prostředí, navazovali jsme 
kontakty se školami, tvořili jsme videa, nahrá-
vali pohádky, které nám poslaly děti do soutě-
že. Chtěli jsme, aby bylo vidět, že tady jsme 
a že se chystáme na lepší dobu a že v ní bude-
me připraveni na sto procent.

Jednou z takových viditelných aktivit jsou 
i hry pro nejmenší návštěvníky v zámec-
kém parku. Dokonce jste se stali vzorem 
pro mnohé instituce a památky, které po-
dobné „korona hry“ začaly také připravo-
vat. Staly se také již evergreenem pořadu 
Tam Tam dětského programu České televi-
ze. Z jakého popudu tato snaha vznikla?

Máte pravdu. I nás překvapilo, jak taková 
jednoduchá věc dokázala zaujmout a hlavně 
jak pozitivní vlnu reakcí vyvolala. Tato sna-
ha vzešla od několika kolegů z programového 
oddělení. Zejména kolegyně Eva Kellnerová 
do toho vložila nejen svou energii, ale dokon-
ce i kreativitu vlastních dětí, které se na ná-
padech podílely. Vlastně se do těchto her za-
pojovala většina rodinných příslušníků našich 
kolegů. Bylo nám totiž moc líto, že je zámek 
prázdný a samozřejmě moc lidí nechodilo ani 
do zahrady. Přitom to byla jedna z mála po-
volených věcí. Zejména pro místní obyvatele 
v čase, kdy nemohli vyjet nejdřív mimo okres 
a pak dokonce ani mimo hranice katastru, se 
staly tyto hry světlým bodem pro celé rodi-

TOP AKCE NA ZÁMKU 2021
7. a 8. 8.  Pohádkoland
14. 8. Napoleonský jarmark
19. 8. 4 Tenoři
20. 8. Noc na Karlštejně
22.–29. 8. Letní filmový festival
2. 9. Chinasky
4. 9. Veteranfest
5. 9. Recitál Václava Neckáře
18. 9. Václavský jarmark 
24.–26. 9. Čokofest
10. 10. Dýňobraní
21. 10.  Jak se Husákovi zdálo, že je 

Věra Čáslavská
4. 12. 1805: Tenkrát ve Slavkově

Aktuální kalendář akcí na www.slavkovak.cz
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Obnovené barokní sochy ve Slavkově ničí turisté
Turisté ničí po čtyřech letech z velké čás-

ti zrestaurovanou kolekci 50 barokních soch 
zdobících park zámku ve Slavkově u Brna. 
Muzejníci i radní jsou zoufalí.

Pro odborníky bylo technicky mimořádně 
náročné vdechnout rozpadajícím se antickým 
postavám původní krásu. Lidé ale na sochy 
šplhají, fotí se na nich a při tom jim ulamují 
drobné části.

Oblíbené je zejména focení dětí. Stačí je jen 
na chvíli vysadit na podstavec. Skulptury při-
tom přicházejí o prsty, zdobné prvky, problé-
mem jsou ulámané hlavičky kamenných ptáč-
ků. V lepším případě zůstane úlomek na místě 
a restaurátoři jej k soše přilepí. V tom horším 
jej vandal zahodí.

Ulámané prsty i hlavičky
„Moc nás to mrzí. Situace je natolik vážná, 

že se budeme muset začít bavit o tom, že by-
chom sochy z parku odstranili a nahradili je 
jejich kopiemi. Kdyby jen turisté věděli, kolik 
práce dalo je zachránit,“ řekl slavkovský sta-
rosta Michal Boudný. Sochy jsou národní kul-

turní památkou a za jejich poškozování hrozí 
pokuta až do čtyř milionů korun.

U barokních soch jsou sice rozmístěny 
tabulky vyzývající příchozí, aby se soch ne-
dotýkali, někteří je však nerespektují. „Sa-
mozřejmě že v parku jsou denně opakovaně 
strážníci. Dokonce na něj dohlížejí i pracovní-
ci zámku, kteří by se ale měli věnovat jiné prá-
ci. Toto není řešení,“ řekla mluvčí slavkovské 
radnice Veronika Slámová. Zatím se žádného 
z vandalů nepodařilo chytit. Jak zdůraznila, 
nikdo ani žádné honičky v parku s neukázně-
nými turisty pořádat nechce.

Skulptury byly ještě před pár lety v zubože-
ném stavu. Město se nejprve muselo domoci 
soudní cestou potvrzení toho, že je majitelem 
skulptur. Radnice by sama nikdy nedala mili-
ony na rekonstrukci dohromady. Pomohl ale 
stát. Sochy se restaurují jedna po druhé.

Po technické stránce jde o ojedinělý pro-
jekt. Mnohým vápencovým skulpturám totiž 
scházely poměrně velké části, které bylo nut-
né vyrobit a na sochy nejmodernějšími tmely 
připevnit. Renovace zámeckých soch probíhá 
přímo před zraky návštěvníků již čtvrtým ro-
kem. Celkem jich bude do konce tohoto roku 
opraveno 42 z padesáti, které se nacházejí pod 

širým nebem. Restaurátoři aktuálně pracují 
na čtyřech vázách v bezprostřední blízkosti 
zámku, soše Thésea, Omfalé, Hudby, Cerese 
a Herkula. Radnice s pomocí ministerstva kul-
tury do stávajících oprav investovala více než 
pět milionů korun. 

Zdroj: Vladimír Klepáč, Právo a Novinky.cz

ny. Tato velmi jednoduchá 
aktivita měla skutečně tak 
velký úspěch, že ji udržujeme 
i nyní, kdy už nevíme kam 
dřív skočit. 

Co návštěvníci? Nechávají 
vás ve štychu, nebo cítíte 
od veřejnosti podporu?

Ve štychu nás určitě nene-
chávají. V loňské sezóně to 
bylo skutečně dojemné, když 
jsme viděli zástupy lidí, kteří 
k nám s nadšením ve tváři mí-
řili. Často na nich bylo vidět, 
jak jsou vyhládlí po kultuře 
a potřebují společnost a další 
podněty, které doma nezíska-
jí. Naopak v letošním roce ten start byl velmi 
opatrný. To bylo ale zejména proto, že lidé 
skutečně nevěděli, co je a co není povolené. 
Proto nás také na začátku zachránili zejména 
senioři. Ti k nám přicházeli s jistotou, že jsou 
již naočkovaní a tudíž mají vstup povolený. 
Přitom ukončená vakcinace od počátku ne-
byla podmínkou. Nikoho na pokladně jsme 
nemuseli lustrovat, zda má nebo nemá platný 

test. Naší jedinou povinností je zajištění urči-
tého počtu lidí na prohlídkách, povinné roze-
stupy, nošení roušek a poskytnutí desinfekce, 
včetně častějšího úklidu. V těchto dnech už 
ale je vidět, že lidé zahodili obavy a zámek 
už opět praská ve švech. Je opravdu parádní 
slyšet dětský smích a lomoz, když jde skupina 
prohlídkovou trasou. To je nejkrásnější hudba, 
kterou tady slýcháme. 

Častým tématem, zejména 
pro obyvatele Slavkova, jsou 
rozkopané silnice a úniko-
vá hra, na jejímž konci je 
odměnou právě zámek nebo 
koupaliště. Jak tato situace 
ovlivňuje chod zámku? Řešíte 
stížnosti návštěvníků?

Samozřejmě, že nás to ovliv-
ňuje. Musíme být stále ve stře-
hu a soustředit se na komuni-
kace s návštěvníky. Bohužel se 
ale nedá nic dělat. Zatím jsme 
ale žádné zásadní komplikace 
neřešili. Kupodivu se k nám 
dostávají spíše odezvy, že re-
konstrukce jsou potřeba a že 
stojí za trochu nepohodlí. Z naší 

strany je potřeba hodně komunikovat zejména 
s pořadateli akcí a vysvětlovat jim nejen ces-
tu na zámek, ale možnosti parkování. Věřím, 
že nyní už je také dostačující navigace uvnitř 
města. Ve spolupráci s technickými službami 
se nám podařilo vyčlenit úžasnou parkovací 
plochu v takzvané panšule, v ulici Zámecká, 
kterou využívají zejména prodejci a vystavo-
vatelé v zámeckém parku. vs

Ředitelka zámku Eva Oubělická • Foto: archiv MÚ
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Vědkyně ze Slavkova: Vědecký projekt je jako 
dobrý román 

Terezie Mandáková je nejen uznávanou 
odbornicí ve svém oboru, ale také vzorem 
pro mnoho dalších žen. Její kolegové a ko-
legyně obdivují její vášeň pro vědu, angažo-
vanost a přátelský přístup. Proč se rozhodla 
pro vědeckou kariéru? Proč je ženský element 
ve vědě důležitý? A proč se rozhodla žít právě 
ve Slavkově, když mohla bydlet na jakémkoli 
místě světa?

Jak jste se dostala ke svému vědnímu 
oboru? Co vás na něm fascinuje? 

Lidé se mě často ptají, k čemu je dobré stu-
dovat rostliny a jestli by nebylo lepší zabývat 
se něčím užitečnějším. Je potřeba si uvědo-
mit, že rostliny ovlivňují veškeré aspekty 
našeho života: od jídla, které jíme, přes ma-
teriály, které používáme, oblečení, které no-
síme, léky, které užíváme, až po kyslík, který 
dýcháme. Rostliny jsou tedy zcela nezbytné 
pro existenci člověka na Zemi – bez rostlin by 
na Zemi neexistoval život. 

Kdy jste se rozhodla, že se budete věnovat 
vědě? 

Mě, stejně jako asi každého vědce, již 
od středoškolských let pohání silná touha 
po poznání. Já osobně vnímám každý vědecký 
projekt jako dobrý román. Když ho začínáte 
číst, jsou pro vás všechny postavy i prostře-
dí nové. S každou dočtenou kapitolou však 
pronikáte hlouběji do podstaty příběhu. Čím 
dále jste v dějové lince pokročili, s tím větším 
zaujetím a nasazením čtete. Nenecháváte se 
odradit tím, že kniha je opravdu tlustá a do-
číst ji do konce bude stát hodně času. Protože 
víte, že na konci dojdete k rozuzlení příběhu, 
pochopíte zápletku. Ve vědě to funguje stejně. 

Jak důležitý je podle vás ženský element 
ve vědeckém prostředí? Přinášejí ženy 
ve vědě jiný úhel pohledu na danou pro-
blematiku?

Ženský a mužský element ve vědeckém 
prostředí je velice těžké zobecňovat, protože 
ne všechny ženy, a ne všichni muži jsou stejní. 
Přesto se o to pokusím: Ženy mají k vědě jiný 
přístup než muži. Ženy přeskakují lehce z jed-
noho tématu na druhé, což je naše výhoda. 
Ale není pravda, že nejdeme do hloubky. Ani 
to, že muži uvažují víc logicky. Muž si vytyčí 
trasu a po ní jde přímou cestou, co nejrychleji 
k cíli, zatímco žena si víc všímá postranních 
cest a dalších řešení. Je to dané původně od-
lišnými rolemi žen a mužů ve společnosti, ka-
ždý mozek se vyvíjel pro něco jiného. Žena 
musela chránit děti, muž ulovit potravu. Krása 
je v tom, že pro vědeckou práci je potřebné 
obojí. Ženy a muži mohou přistupovat k ře-
šení problémů různě. Muž a žena se doplňují. 
Proto týmy různého složení jsou podle mého 
názoru tvořivější a nezapadají do zajetých 
myšlenkových kolejí.

Jak se vám daří kloubit rodinu a volný čas 
s pracovní kariérou? Vychází vám okolí 
vstříc? 

Zvládnout kombinovat rodinný život 
a špičkovou vědeckou práci není pro ženu 

jednoduché. Já mám to obrovské štěstí, že 
jsem obklopena úžasnými lidmi. Mám velkou 
podporu a oporu ve svém partnerovi, který už 
si zvykl, že nestíhám vařit teplé večeře a že 
často sedím ve své pracovně dlouho do noci. 
Stejně tak v práci mám obrovské štěstí na bá-
ječné kolegy, které mám tu čest nazývat záro-
veň svými přáteli. 

Čemu se ráda věnujete ve volném čase? 
Moje práce je zároveň můj největší koní-

ček. Vědecká činnost mě velice naplňuje a ni-
kdy jsem nelitovala času, který bádáním trá-
vím. Nicméně, čím jsem starší, tím více chápu 
úsloví „ve zdravém těle zdravý duch“ a svůj 
rozvrh si pečlivě plánuji tak, aby v něm byl 
čas na pravidelné sportovní aktivity, cvičím 
každý den. A občasný únik od exaktního světa 
vědy nacházím v umělecké fotografii. Navíc 
věda a fotografie mají mnoho společného – 
pro obojí je potřeba fantazie, hravost a smysl 
pro detail.

Měla jste někdy během své kariéry chuť se 
vším „praštit“? Pokud ano, co vás nakonec 
přimělo zůstat? 

Kariéra ve vědě sice není jednoduchá, ale 
rozhodně stojí za to. Ve vědě se často expe-
riment nepovede nebo nevyjde grant nebo 

je člověk přepracovaný a konkurence je ob-
rovská. Každý vědec se musí naučit dobře 
zvládat tyto těžké chvíle – žádný pokrok není 
možný bez vystoupení z komfortní zóny.

Do Slavkova jste se přistěhovala před 
několika lety. Co vás sem přilákalo a jak 
vnímáte toto město po několika letech? 
Co byste zde chtěla změnit? Jak se chcete 
zapojit do jeho rozvoje?

V říjnu 2018 jsme se s partnerem přistěho-
vali do Slavkova – asi ze stejných důvodů, 
kvůli kterým se do města v posledních letech 
stěhuje tolik mladých lidí. Nikoho jsme tu 
neznali, což se ovšem brzy změnilo. Splnil se 
nám sen v podobě naprosto báječných souse-
dů. Nové přátele a skvělé lidi jsme brzy po-
znali i díky cvičení. A jsou to právě všichni 
tito úžasní lidé, Slavkováci, kvůli kterým už 
pro nás není Slavkov cizím městem, ale do-
movem.

Snažím se lidem ukazovat, že vědec není 
„divný přechytralý týpek v bílém plášti a brý-
lích“ a že věda je fascinující a zábavné za-
městnání, ve kterém může i „obyčejná holka“ 
ze Slavkova, kterou třeba denně potkávají 
v samoobsluze nebo ve fitku, dosáhnout svě-
tových úspěchů. Myslím si, že povinností nás 
vědců je kromě výzkumu samotného také 
jeho propagace a popularizace. Svojí tou-
hou po poznání se snažím inspirovat hlavně 
studenty. Jsem však přesvědčená, že vědec 
může společnosti nabídnout ještě víc: Práce 
v akademickém prostředí naučí člověka dis-
kutovat, často s kolegy naprosto opačného 
názoru. Díky tomu pochopíte, že právě vaši 
kritici jsou ti, kteří vás nutí k zamyšlení a neu-
stálému zlepšování sebe sama. A to platí i pro 
společenský život nebo třeba rozvoj města – 
važme si svých kritiků a obklopujme se jimi. 
Protože jsou to naši oponenti a ne ti, co nám 
přikyvují, kteří nás posouvají dál. Díky své 
práci jsem poznala nejrůznější kouty světa – 
od Ameriky, přes Afriku až po Austrálii. Zku-
šenosti ze zahraničí mi poskytly životní nad-
hled. Jsem šťastná a vděčná za to, co mám, 
a uvědomuji si, jak dobře se nám žije v Česku, 
a tady u nás, ve Slavkově! Nepovažuji to ale 
za samozřejmost – o naše okolí i mezilidské 
vztahy musíme neustále pečovat – a to by 
mělo být životním cílem nás všech. vs

Cytogenetička Terezie Mandáková, která působí na brněnském institutu CEITEC Ma-
sarykovy univerzity a na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, se stala ví-

tězkou letošní soutěže L’Oreal-UNESCO Pro ženy ve vědě. Zabývá se studiem rostlinných 
chromozomů a genomů. Snaží se odhalit jejich strukturu a pochopit, jak vznikly a  jak 
se v průběhu času vyvíjely. Její výsledky významně přispívají k pochopení vývoje chro-
mozomů a genomů rostlin a díky dlouhé řadě kvalitních vědeckých publikací je často 
zvána, aby přednášela na mezinárodních konferencích, kde skvěle reprezentuje českou 
vědu jako takovou. Cenu Pro ženy ve vědě získala za svůj projekt o struktuře genomu 
rostlinného rodu Boechera.
„Jedním z největších současných problémů lidstva je růst světové populace. Je téměř jisté, 
že kolem roku 2050 nás bude 10 miliard, což je o 2,5 miliardy lidí více než v současné době. 
Přitom už teď trpí každý sedmý člověk na planetě chronickou podvýživou. A při současné 
produkci potravin bude za 30 let trpět hladem polovina lidstva. Je potřeba si uvědomit, že 
veškerá naše strava pochází přímo nebo nepřímo z rostlin, protože rostliny jsou základem 
našeho potravního řetězce. Velkým úkolem nás vědců je tedy zvýšit výnos a kvalitu země-
dělských plodin,“ vysvětluje Terezie Mandáková hlavní cíl svého výzkumu.

Terezie Mandáková • Foto: archiv T. Mandákové
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Legie a Sokol?
Jak spolu dvě slova v nadpise souvisejí? To 

se dozvěděli žáci 9. tříd na přednášce, kterou 
si pro ně připravil náš kolega – p. učitel Radek 
Svoboda. Jako člen historického vojenského 
sdružení přiblížil deváťákům okolnosti vzni-
ku ČSR v roce 1918. Zdůraznil v ní obrovský 
podíl našich krajanů ve Francii, členů Sokola 
a nejvíce se pak zaměřil na naše vojáky legi-
onáře v Rusku. Jakým způsobem se vytvoři-
ly tyto jednotky, jak na ně nahlíželo tehdejší 
Rusko, jak legionáři bojovali, jak žili, jak se 
probojovali až do Vladivostoku, jak se podíle-
li na vytvoření samostatného Československa. 
Svůj výklad doplnil pěknou a srozumitelnou 
prezentací a videomateriálem. A nechyběly 
ani uniformy legionářů – z Francie, z Balkánu 
a z Ruska. Kolega tak žákům připomněl, že 
mnozí jejich pradědečkové toto období prožili 
na vlastní kůži a že stačí zapátrat třeba ve sbír-
ce starých fotografií. A tak už jistě víme, že 
28. říjen není jenom volný den v kalendáři. Už 
víme, jaká to byla doba a že i legionáři patří 
neodmyslitelně k našim dějinám.

Hana Červinková

Závěrečné rozloučení s devátými ročníky
Na závěr školního roku se v pátek 25. 6. 

na ZŠ Komenského konalo rozloučení s devá-
tými ročníky. To letošní bylo však netradiční. 
Obvykle se tyto akce pořádají na slavkov-
ském zámku, vzhledem k současné hygienic-
ké situaci se žáci setkali v prostorách divadel-
ního sálu školy. 

Ukončení školní docházky provázel krát-

ký program, který si jednotlivé třídy samy 
připravily. Na zahájení přišla ředitelka školy 
Mgr. Věra Babicová v doprovodu zástupkyň 
PhDr. Hany Frimmerové a Mgr. Renáty Ma-
charové. Popřála jim hodně úspěchů do další-
ho studia a současně pogratulovala ke zvlád-
nutí mimořádného období distanční výuky. 
Každá třída se samostatně rozloučila se svou 

třídní učitelkou, která jim předala závěrečné 
vysvědčení spolu s velkou pochvalou. Žáci 
jim za to poděkovali nejen květinami, ale 
i krátkým videem, které sami sestavili. 

Věříme, že řada z nich nám ráda v budouc-
nu přijde oznámit, jak probíhá jejich další 
vzdělávání. Celý pedagogický sbor jim přeje 
hodně štěstí.  Bohumila Čandová

Základní škola Komenského www.zskomslavkov.cz
Základní škola, Komenského nám. 495, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 515 534 910, reditelka@zskomslavkov.cz

Pasování čtenářů
Na konci školního roku se i letos na ZŠ Ko-

menského pořádalo pro první ročníky PASO-
VÁNÍ ČTENÁŘŮ. To absolvovali žáci všech 
tří prvních tříd. Za pomoci našich šikovných 
deváťáků jsme dětem připravili program, 
v rámci kterého měly děti předvést své čtenář-
ské dovednosti. 

Kromě doplňování názvů pohádek a spojo-
vání dvojic, jež patří do klasických českých 
večerníčkových příběhů, je čekal mimo jiné 
také pracovní list, v němž se skutečně projevi-
ly jejich čtenářské schopnosti. Všichni zvládli 
připravená stanoviště výborně! 

Odměnou za velkou snahu byla malá slad-
kost a hlavně KNIHA. Tu žákům předala naše 
krásná „princezna“. Podle okamžitého zájmu 
a pročítání stránek se zřejmě trefila do jejich 
vkusu. 

Velké díky patří všem třem třídním uči-
telkám, které i přes distanční výuku zvládly 
dětem předat základ čtenářských dovedností. 
Na ten budou navazovat a dále ho budou roz-
víjet ve vyšších ročnících. Rovněž děkujeme 
všem dobrovolníkům devátých tříd, kteří byli 
ochotni pomoci s přípravou a vytvořili pro 
tuto akci skvělou atmosféru. 

Stanislava Rosenbergová

Průvodce digi džunglí
Na podzim proběhne na ZŠ Komenské-

ho netradiční „kroužek“ pro žáky čtvrtých 
a pátých tříd, jehož cílem je pomoci dětem 
vytvořit zdravou rovnováhu mezi online 
a offline prostředím, vést je k pochopení, jak 
díky sítím a hrám hospodaří s časem, a jak se 
vlastně při jejich užívání cítí. Celý kroužek 
a proces učení bude probíhat prostřednic-
tvím her, aktivit a také společně vytvořených 
avatarů, které budou děti celým kroužkem 
doprovázet. Jelikož se jedná o projekt Ev-
ropské unie, je pro žáky zcela zdarma. V pří-
padě zájmu mě prosím kontaktujte na adrese 
michaelasimackova@zskomslavkov.cz.

Michaela Šimáčková, školní psycholožka

Pasování čtenářů • Foto: archiv školy

Foto: archiv školy Ilustrační foto • Foto: red
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Pomoc obětem kriminality na jižní Moravě
Bílý kruh bezpečí zahájil v červnu 2021 

na území Jihomoravského kraje provoz první 
mobilní poradny pro oběti kriminality v Čes-
ké republice.

Nestátní nezisková organizace Bílý kruh 
bezpečí letos slaví 30 let poskytování pomo-
ci obětem kriminality. V letošním jubilejním 
roce činí další významný krok směrem k obě-
tem. 

V pátek 18. 6. 2021 byla za účasti význam-
ných osobností Jihomoravského kraje pokřtě-
na první mobilní poradna BKB v České re-

publice. Smyslem tohoto pilotního projektu je 
zvýšit dostupnost pomoci obětem krimina-
lity a domácího násilí. Pro velkou část obětí 
a pozůstalých po obětech je totiž náročné do-
sáhnout na potřebnou a komplexní pomoc co 
nejrychleji po činu. Bariérou může být vzdá-
lenost, složitá dopravní obslužnost, imobilita, 
ale i sociální izolovanost nebo hospitalizace. 
Stejně tak oběti latentní kriminality (např. 
znásilnění, nebezpečné vyhrožování, vydí-
rání, domácí násilí) z mnoha pochopitelných 
důvodů pomoc nevyhledají, ač ji potřebují. 

Mobilní poradna BKB je vozidlo dodávko-
vého typu s vnitřním prostorem připraveným 
k poskytování konzultací kdekoliv v terénu. 
Vozidlo bude plnit dvojí roli. V anonymizo-
vané verzi bude vyjíždět za klienty. Ve verzi 
s polepy Bílého kruhu bezpečí bude fungovat 
jako nosič informací na preventivních akcích 
pro veřejnost.

V případě zájmu o využití nabízené pomo-
ci je možné se obrátit na telefon 732 842 664 
nebo e-mail: bkb.brno@bkb.cz.

Vladimír Vedra

Nábor do taneční skupiny N-yoj! Slavkov
Street dance – tanec, který vznikl po roce 

1970 ve Spojených státech – mimo taneční 
studia, přímo na ulicích, v tanečních klubech 
nebo na školních dvorech. Spontánní taneční 
projev, který se rozvinul do mnoha nejrůz-
nějších stylů se zastřešujícím názvem street 
dance. Ve Slavkově je možné se s tímto typem 
tance setkat prostřednictvím taneční skupiny 
N-yoj!, která zde působí už jedenáctým rokem. 

Přidat k nám se mohou děti od čtyř do šest-
nácti let. Zájemce o členství nijak zvlášť nevy-
bíráme, každý má možnost vyzkoušet si, jestli 
ho tanec chytne, bude mu chtít věnovat svůj 
volný čas a naučí se třeba i překonávat vlastní 
fyzické hranice. Tréninky ve všech složkách 
skupiny probíhají od začátku září do konce 

června, stejně jako školní rok. Po přivítání 
se rozehřejeme, roztančíme, protáhneme, ně-
kdy posilujeme. Na začátku školního roku 
hrajeme hry, hlavně s mladšími dětmi. Lépe 
se poznají, uvolní se atmosféra. Potom se učí 
a trénují kroky, připravujeme kratší či delší 
sestavu na hudbu.

Pokud máte doma starší či mladší dítě, 
které má rádo tanec a chtělo by si vyzkoušet 
s námi tancovat, přijďte se podívat na naše 
tréninky a přidejte se k nám. Začínáme v týd-
nu od 13. září a podrobnější informace najdete 
na naší facebookové stránce Taneční skupina 
N-yoj! a nebo na stránkách www.nyoj.funsite.
cz. Budeme se na všechny moc těšit.

Lucie Reichová

Kalibro – výsledky devátého ročníku
Naše deváté třídy se jako každý rok zúčast-

nily srovnávacích testů v matematice, českém 
jazyce, anglickém jazyce, humanitním zákla-
du, přírodovědném základu a ekonomii. Tato 
srovnání neslouží jen jako porovnání znalos-
tí našich deváťáků, ale slouží vedení školy 

i k zamyšlení, na které oblasti je třeba se více 
zaměřit a úroveň kterých je třeba alespoň udr-
žovat.

Letos byl specifický rok díky převaze dis-
tančního vzdělávání. Výsledky nás ovšem 
velmi překvapily. Protože zadání bylo stejné 

jako v předchozím roce, bylo možné srovná-
vat výsledky i v rámci posledních dvou let. 
A letošní data jsou nad průměrem v rámci více 
než stovky testovaných škol z celé republiky, 
a to včetně víceletých gymnázií. Dá se tedy 
hovořit o velmi úspěšném roce. jp

Deváťáci v Moravském krasu
V pondělí 21. 6. vyrazili žáci devátých roč-

níků na přírodovědnou exkurzi. Na vlastní 
oči tak viděli krasové jevy (jeskyně, krápní-
ky, škrapy, závrty a propadání vodního toku 
do podzemí). Průvodci obohatili výklad 
i o historické souvislosti (kde byla na hradu 
Holštejn hladomorna a jak vzniklo rčení ,,Řve 
jako vápeník.“). 

Z jeskyně jsme odešli v trochu zabláce-
ných botách, ale v jezírku Seč v barevném 
pískovcovém lomu jsme si je mohli oplách-
nout. Dokonce se podařilo najít i minera-
logickou zvláštnost tohoto lomu – rudické 
koule.

Tak z kolika deváťáků budou jeskyňáři?
Petr Zemánek

Stavíme dům
V pátek 25. června se uskutečnila v pro-

storách školní dílny polytechnická soutěž 
„Stavíme dům“. Zúčastnilo se jí 7 tříčlen-
ných družstev složených z žáků 7. a 8. roční-
ku. Soutěžící měli za úkol sestavit roubenku 
podle návodu, dále podle schématu zapojit 4 
elektrické obvody a odpovědět na 10 otázek 
testu z elektrotechniky. Hodnotila se nejen 

funkčnost, ale také estetická kvalita výrobků.
První místo v soutěži obsadilo družstvo Vít 

Kudla, Ondřej Svoboda a Dominik Šemora, 
pomyslnou stříbrnou medaili získali Julie 
Stříbrná, Klára Tesařová a Patrik Šaněk a třetí 
příčku vybojovali Vojtěch Horák, Jiří Menšík 
a Petr Minks. Drobné ceny pro nejlepší tři 
družstva zajistil MAP II a ZŠ Tyršova. zv

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

Pohybové aktivity 
deváťáků

Jak zakončili žáci devátých ročníků 
na Základní škole Tyršova ve Slavkově 
u Brna svoji povinnou školní docházku? 
Kromě jiných akcí měli možnost účastnit 
se dnů pohybových aktivit, které jsou již 
několik let součástí dlouhodobého školního 
programu Rovná záda. Deváťáci opustili 
školní lavice a vydali se na turistickou vy-
cházku s opékáním špekáčků. Další den pak 
měli zajištěný golfový výcvik pod vedením 
zkušeného trenéra v areálu slavkovského 
golfového resortu.

Při akcích přálo žákům krásné počasí. 
Bylo vidět, že si sportovní aktivity užívají. 
Určitě budou takto strávené společné chvíle 
patřit k jejich hezkým vzpomínkám na ob-
dobí, které strávili na základní škole.

hch
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Tři mušketýři
V sobotu 17. července se v zámeckém par-

ku ve Slavkově u Brna uskutečnila dvě před-
stavení divadelní hry Tři mušketýři na motivy 
románu Alexandra Dumase. Sehráli jej herci 
skupiny Per Vobis, které návštěvníci zámku 
mohou vídat na kostýmovaných prohlídkách 
zámku.

Příběh o této slavné trojici, tedy vlastně 
čtveřici vám necháme, vážení čtenáři, k sa-
mostudiu. Místo toho vám prozradíme něko-
lik zajímavostí z nacvičování a z představení.

Když jsme minulý rok poprvé toto před-
stavení zkoušeli, teprve před generálkou pad-
la věta: „Teď už chápu o čem to je!“. Letos, 
vlastně jako vždycky, jsme postupně přichá-

zeli o herce. Začalo to třináct dní před předsta-
vením. První náhrada se našla za dva dny, ale 
hned den na to, se omluvili další dva, z nichž 
jeden měl dvojroli. A následující den nám 
opět vypadla dvojrole. Ale nebyli bychom to 
my, kdybychom si s tím neporadili. Dva herci 
se tak nové role role naučili přes noc. Nechce-
me se vychvalovat, ale blýskli jsme se. Aspoň 
novými kordy. A dobře, že jsme je pořídili. 
V den vystoupení při posledním nácviku sou-
bojů totiž došlo k přelomení dvou dětských 
kordů a jeden byl poškozen. S takovým elá-
nem se mušketýři pouštěli do soubojů. Také 
královna z prvního představení se do role tak 
vžila, že její nadšení pro tanec znamenal pro-

šoupaní střevíčků. Zato kardinál a druhá Con-
stance byli rádi, když moc chodit nemuseli. 
Oba měli zatejpované kotníky. Cvičili jsme, 
až z nás pot stékal. A to doslova. Nacvičovali 
jsme na schodech z parku do zámku, kde po-
každé pražilo sluníčko.

Děkujeme všem, kteří nás přišli podpo-
řit a případně se omluvit, pokud představení 
nebylo zrovna podle vašeho gusta. Doufáme, 
že po přečtení tohoto článku nám nějakou tu 
chybičku prominete. 

Touto cestou také chceme poděkovat Lud-
mile Pilátové za výběr vstupného a velké díky 
patří i zvukaři Janu Matyášovi. Bez něj by to 
opravdu nešlo. Skupina Per Vobis

Ohlédnutí za týdnem 
s Letní scénou Divadla Bolka Polívky
(Dokončení ze strany 1) 

ON je životem prozkoušený muž, který rád 
poučuje a vrtá do života svému potomkovi. ONA 
má pocit, že její zploditel je paranoidní šťoural. 
Oba spojuje upřímné „mít rád, i přestože…“. 

Přesvědčilo vás toto představení o tom, že 
na všechna dna světa se dá dívat i s nadhledem?

Původně plánované představení „Duety“ 
bylo nahrazeno koncertem „Bez řečí“ Moniky 
Absolonové, z důvodu jejího zranění. I přes 
změnu přišlo vyslechnout její krásný muziká-

lový hlas a spoustu písní jen s kytarou/kláve-
sami 233 posluchačů. 

Zakončení letní scény ve Slavkově mělo 
za úkol představení Shirley Valentine, ve kte-
rém účinkovala pouze Simona Stašová. Tato 
bravurní komedie o hledání vlastní identity byla 
skvělou volbou nejen pro ženy středního věku, 
které pomalu ztrácejí životní elán, ale i pro divá-
ky, kteří mají rádi dobrou zábavu. 650 diváků se 
přesvědčilo, že Simona Stašová ve hře exceluje 
a rozhodně není dalších herců potřeba. ZS-A

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

Představení Tři mušketýři • Foto: 2x archiv ZS-A

Koncert M. Absolonové • Foto: 3x archiv ZS-ASimona Stašová ve hře Shirley Valentine

Bolek a Anna Polívkovi ve hře DNA
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Prázdniny v zámeckém parku
V zámeckém parku se letos o prázdninách 

určitě nudit nebudete. Park nabízí kromě po-
zorování ptactva a překrásné zeleně i spoustu 
zábavy pro děti. 

Letní hledačky
Na pirátské stezce 5. 7.–1. 8. a vrátí se 

nám i Zatoulaná loutka 2. 8.–1. 9.
Na Déčku České televize se zbláznilo poča-

sí! Zábavná hra Zastav nečas! Více informací 
na www.zastavnecas.cz. 

Věděli jste, že je v zámeckém parku ukrytá 

keška? Jedná se o drobnou krabičku, která pro 
pátrače představuje malý poklad. Navštivte 
webové stránky této celosvětově proslulé hry 
a s chutí do pátrání. GC6XB16, GC14AAG. 

Hravá hra v horní části parku pro děti i do-
spělé Příběhy do kamene tesané. Hrací kartu 
naleznete na webových stránkách www.za-
mek-slavkov.cz v záložce Pro návštěvníky –> 
zámecký park.

Při jarní revitalizaci nám ve spodní části 
parku vyrostlo krásné dřevěné a hravé hřiště 
pro děti. ZS-A

Pohádkoland
Ve dnech 7. a 8. srpna se uskuteční 4. ročník 

největšího rodinného festivalu – POHÁDKO-
LAND 2021!

Pohádkoland s sebou přinese spoustu zá-
bavy, oblíbenou dětskou show, atrakce, různá 
divadélka, spoustu oblíbených divadelních 
postaviček, soutěže a činnosti s našimi animá-
tory, a to vše na jednom místě a v jeden den. 
Jednoduše úplný POHÁDKOLAND! ZS-A

Nové hřiště v parku • Foto: archiv ZS-A
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Koncert Johann Strauss orchestr
Zveme všechny posluchače 

a milovníky hudby Johanna 
Strausse a dalších skladatelů 
na 22. koncert Johann Strauss 
orchestru „Die flotten Geis-
ter“ – vzletné duše, do krás-
ného Historického sálu zám-
ku ve Slavkově u Brna, který 
se uskuteční 4. září 2021 v 17 
hodin. Jako každým rokem 
vás chceme potěšit a při-
pravit vám příjemně prožité 
pozdní odpoledne s hudbou 
vašeho srdce, kterou máte rádi. V letošním 
roce vystoupí oblíbení sólisté našeho orchest-
ru, sopranistka Luisa Albrechtová z Prahy 

a tenor Milan Vlček z Brna, 
kteří vám chtějí vynahradit 
loňskou absenci. U dirigent-
ského pultu letos přivítáme 
charismatického Christiana 
Pollacka z Vídně

Přejeme všem milým a věr-
ným posluchačům našeho an-
sámblu pevné zdraví a ničím 
nerušené prázdniny.

Předprodej vstupenek 
za 350 Kč zahájen v In-
formačním centru Slavkov 

u Brna, infocentrum@zamek-slavkov.cz, tel. 
513 034 156 a Nákupní středisko Hruška Po-
zořice. ZS-A

Letní filmový festival 2021
Od neděle do neděle se můžete těšit na osm 

filmů v letním kině ve Slavkově u Brna. Fil-
my jsou až na dvě výjimky (Velká Británie, 
Dánsko) české. Žánrové spektrum je široké, 
od pohádky, přes drama až po komedie a ro-
mantiku.

22. 8. Princezna zakletá v čase
23. 8. Yesterday
24. 8. Šarlatán
25. 8. Matky*
26. 8. Ubal a zmiz*
27. 8. Perfect Days
28. 8. Vzhůru za sny
29. 8. Bábovky

Praktické informace
V době konání LFF bude zámecký park 

pro veřejnost otevřen pouze do 18.30 hodin. 
Znovu otevřen bude 1 hodinu před promítá-
ním, tedy ve 19.30 hodin. Vstup na LFF bude 
umožněn pouze jižní branou do zámeckého 
parku (tj. brána od Palackého náměstí), kde se 
budou prodávat vstupenky za jednotné vstup-
né 70 Kč (*100 Kč). Všechny filmy budou pro-
mítány v českém znění. Sezení dle vlastních 
možností. K dispozici bude občerstvení, zajiš-
těny mobilní toalety. Začátky promítání budou 
v srpnu ve 20.30 hodin. V případě jasného 
počasí se však může začátek posunout o cca 

15–20 minut. Za drobného deště se promítá, 
výjimkou je příliš silný vítr a prudký déšť. 

Při odehrání více jak 20 minut se vstupné 
nevrací. ZS-A

Poklady nejen z depozitářů
Součástí grafické sbírky Zámku Slavkov – 

Austerlitz je rovněž soubor pěti grafických děl 
vytvořených podle obrazů Rembrandta van 
Rijna. Jedná se o dva Rembrandtovy autopor-
tréty, Ženu s květinou – Rembrandtovu man-
želku Saskii, zobrazení biblického motivu 
Zuzana a dva starci a mytologického motivu 
– Ganymed unášen orlem. Rytci těchto grafik 
byli W. Unger a Jules Wunder. 

Rembrandt Harmenszoon van Rijn
(*15. 7. 1606 Leiden †4. 10. 1669 Amstero-
dam)

Nizozemský malíř je považován za jedno-
ho z nejlepších malířů všech dob. Slavným se 
stal již za svého života. Přesto, že byl synem 
„pouhého“ mlynáře, byl už ve 14 letech za-
psán na univerzitu v Leidenu. Již v této době 
však převážil jeho malířský talent a tak byl dán 
do učení k místnímu malíři Jacobu Swanenbur-
ghovi. Poté přesídlil do Amsterodamu, kde po-
kračoval ve studiu u Pietra Lastmana. Od roku 
1625 začíná Rembrandtova samostatná tvorba. 
Zabýval se zejména portréty, které mu přinesly 
značné bohatství. Úspěch však sklízely i jeho 
další obrazy s biblickou a mytologickou tema-
tikou či krajinomalby a díla s náměty běžného 
života. Rembrandt byl rovněž vášnivým sbě-
ratelem děl italských mistrů, měl sbírku orien-
tálních zbraní a drahých kostýmů, ve kterých 
portrétoval mnohé ze svých modelů. 

V roce 1634 se oženil se Saskií van Uy-
lenburgh, s níž měl čtyři děti, avšak jediný 

syn Titus se dožil vyššího věku. Po smrti 
manželky v roce 1642 mu služebná Hen-
drickje Stoffelsová porodila dceru Corne-
lii. Po smrti Hendrickje (1662) a syna Tita 
(1668) zůstal Rembrandr zcela opuštěný 
a v r. 1669 umírá. 

Ve svém díle geniálně uplatňoval šerosvit. 
Využití světla na svých obrazech dovedl k do-

konalosti. Navíc každým jeho obrazem pro-
stupuje jakási lidskost, což předával i svým 
četným žákům. Byl velmi plodným uměl-
cem – za svůj život vytvořil kolem 500 ob-
razů a asi 260 leptů. Své obrazy podepisoval 
RH, později RHL (Rembrant Harmenszoon 
z Leidenu).

Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz

XXIV. klubová výstava 
MSKAO 2021 

V zámeckém parku se 10. 7. konala tra-
diční Klubová výstava MSKAO 2021 se 
zadáním titulu Klubový vítěz. Jednotlivé 
psy posuzovali i zahraniční rozhodčí a spe-
cialisté – Wolfgang Eicker (DE) a Ronny 
Blomme (BG). Rozhodčí byli velmi profe-
sionální, což se odráželo v jejich pečlivos-
ti, citlivosti k psům a neváhali také poradit 
chovatelům, na co se zaměřit do budoucna. 
U psů se posuzovalo mimo jiné i předvedení 
pohybu a prohmatání stavby těla. Rozhodčí 
posuzovali přes 150 jedinců z různých států 
Evropy. Hlavním rozhodčím pro tuto akci 
byl pan Petr Řehánek. ZS-A

Rembrandt van Rijn – Autoportrét (1655)
Rembrandtova manželka Saskie van 
Uylenburgh (1641) • Foto: 2x archiv ZS-A

Foto: archiv ZS-A

Letní filmový festival
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NABÍZÍME:
 › náborový příspěvek 10.000 Kč

 › příspěvek za doporučení zaměstnance 5.000 Kč

 › motivující fi nanční ohodnocení, plnohodnotný 13. plat 
a Flexi Passy

 › 5 týdnů dovolené

 › práci v moderním prostředí

 › stravování v moderní jídelně a příspěvek na stravování

 › dopravu do zaměstnání fi remním autobusem

 › zaměstnanecké slevy na výrobky

 › zvýhodněný tarif pro 2 Vámi zvolená telefonní čísla

 › a další zajímavé benefi ty

PRO UCHAZEČE NA POZICI ŘIDIČE 
MKD NAVÍC NABÍZÍME:
 › 45.000 Kč čistá mzda

 › navýšené stravné 60 Euro/den

 › podporu v případě servisních událostí

 › kvalitní vozový park (Scania)

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

CHCEŠ BÝT SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU?

Hledáme servisního 
technika, řidiče MKD 
a operátora výroby

Servisní technik
 › servis PVC oken a dveří

 › doprava výrobků k zákazníkovi (ŘP skupiny C výhodou)

 › účast na realizaci výstavních expozic

 › požadujeme: ŘP skupiny B

Řidič MKD
 › doprava vlastních výrobků k zákazníkovi do Francie 

(jízda ve dvojicích)

 › předem naplánovaná trasa dispečerem

 › vykládka stojanů u zákazníků

 › požadujeme: praxi v řízení kamionu, ŘP skupiny E+C,
platný profesní průkaz, digitální kartu, psychotesty
a zdravotní způsobilost

Operátor výroby
 › výroba plastových a hliníkových oken a dveří ve 

2 směnném provozu

 › požadujeme: manuální zručnost

www.fenstar.cz

ZAHÁJENÍ PROVOZU OD 9. SRPNA 2021.
Adresa: Československé armády 1029, 684 01 Slavkov u Brna (80 m od aut. nádraží). 

Více informací a přihlášky na www.jdemedosveta.cz. 
e-mail: detskaskupina@jdemedosveta.cz  tel.: +420 608 212 772

Vnímání, poznávání a spoluvytváření světa kolem nás, naplňování potřeb a rozvíjení vloh 
dítěte metodou zdravého selského rozumu.

Možnost docházky na celý den nebo jen dopoledne či odpoledne, a také  
buď celý týden či pouze některé dny v týdnu. Děti přijímáme po celý rok.

Dětská skupina Jdeme do světaDětská skupina Jdeme do světa

VÝROBA RAZÍTEK
Razítka tradiční, kulatá, datumovky, 
razítka velkých rozměrů atd. 

Zelnice III 1614
Slavkov u Brna
tel.: 604 706 900
e-mail: info@bmtypo.cz
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Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři v ul. 
Zelnice III 1614 od 9 do 11 a od 13 do 16 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč. Mějte prosím 
nejlépe přesnou částku. Oznámení lze vyřídit i elektronicky zasláním textu a fotky (pokud 
ještě ve zpravodaji nevyšla) na email info@bmtypo.cz. Platbu lze provést také elektronicky.

RODINNÁ OZNÁMENÍKADEŘNICTVÍ
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

Martina Sedláková

mícháme
barvy, lazury, nátěry, omítky

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

• ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ VOZIDEL
• SMLUVNÍ PŘEPRAVA OSOB

Společnost: www.jmsa.cz
Kontakt: synek@jmsa.cz

tel.: +420 602 729 990

NOVÝ WEB O SLAVKOVĚ
HISTORIE, PŘÍRODA,
OSOBNOSTI MĚSTA,

AKTUÁLNÍ SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
www.slavkov-austerlitz.com

Blahopřání
Dne 30. července 2021 oslaví 90. narozeniny paní

ZDEŇKA DOSEDĚLOVÁ
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let 
přeje dcera s manželem a vnučky Petra a Marcela 

s rodinami.

Blahopřání
Dne 8. srpna 2021 oslaví své 80. narozeniny paní

MILADA PELIKÁNOVÁ
Hodně štěstí, zdraví, naše Miladka narozeniny své slaví.
Přejeme jí, ať ji život stále baví, statečně se k němu staví,

vše špatné se vždy rychle spraví a s dědečkem se těší skvělému zdraví. 
S láskou blahopřeje celá rodina.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 17. července 2021 uplynulo jedenáct smutných let,
kdy nás navždy opustila paní

HANA VINKLÁRKOVÁ
Za tichou vzpomínku děkují manžel a dcera s vnoučaty.

Vzpomínka
Dne 16. července 2021 uplynul rok, kdy nás navždy opustila 
naše milovaná maminka, babička, sestra a kamarádka, paní

ZDENKA POLTOVÁ
S láskou vzpomínáme,

Šárka a Kateřina s rodinou.

Vzpomínka
Odešla jsi brzy…

Dne 24. července 2021 vzpomínáme výročí úmrtí paní

Mgr.  JANY SEKERKOVÉ
Kdo jste ji znali, věnujte ji spolu s námi tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají manžel Ladislav a synové s rodinami.

Vzpomínka
Utichlo srdce Tvé šlechetné bytosti, jež pro nás nejdražším pokladem byla, 

nás jsi tu zanechal v zármutku, bolesti, jen vděčná vzpomínka,  
tatínku drahý, na Tvoji lásku jak drahokam zbyla…

Dne 12. července 2021 by oslavil 90 let náš tatínek a dědeček, pan
ZDENĚK ANDRLA

Kdo jste ho znali vzpomeňte s námi. Syn Eduard s rodinou.

Vzpomínka
Jediná na světě, kdo by ji neměl rád, jež umí odpouštět a tolik milovat, která 

vždy potěší, tak měkce pohladí, jediná na světě, jež nikdy nezradí. Na ni 
zůstane nejlepší vzpomínka. Ta bytost nejdražší, to byla – maminka.

Dne 26. července 2021 by oslavila 88 let naše maminka a babička, paní
AUGUSTINA ANDRLOVÁ

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Syn Eduard s rodinou. 

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 20. července 2021 uplynulo šest let, kdy nás navždy opustil pan

LUBOMÍR MAZAL
S láskou a úctou vzpomínají

manželka Jarmila, dcera Olga a vnuk David s rodinou.



177/2021 SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Divadelní spolek Slavkov u Brna
Právě se do-

dívali v televizi 
na „Madisonské 

mosty“, film s Clintem Eastwoodem a Meryl 
Streep. Ona je tím příběhem rozrušená a zne-
pokojená a uvažuje o tom, zda je dobré zůstat 

v manželství, když už láska není tím, co býva-
la… On neříká nic… Jen si chce jít lehnout…

Naši milí diváci, můžete se těšit na novou 
inscenaci slavkovského divadelního spolku. 
(Pokud nám do života opět nezasáhne pande-
mie.) Vaši divadelníci

RODINNÁ OZNÁMENÍ Opustili nás
Anna Malá (63 let) 15. 6.
Ladislav Lotrek (88 let) 25. 6.
Vladimír Cenek (80 let) 25. 6.
Miroslav Cenek (87 let) 1. 7.
Oldřich Kořínek (78 let) 2. 7.
Drahomír Kotolan (77 let) 10. 7.
Jiří Zabloudil (72 let) 18. 7.

PŘÍJEM INZERCE
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
604 706 900
Uzávěrka pro inzerci

pátek 20. srpna

Aktuální smuteční oznámení občanů Slavko-
va najdete na www.slavkov-austerlitz.com.

Vzpomínka

Dne 2. srpna 2021 to budou 4 roky, kdy odešel do nebe pan 

DAVID WALLACE BLACKMORE

Stále vzpomínáme.
Pavla, David, Sebík a Sidi, rodina a přátelé v Anglii i v Česku.

Vzpomínka
Významné životní jubileum, 90 let, by dne 14. srpna 2021 oslavil náš 

nezapomenutelný tatínek, dědeček a pradědeček, pan 
VRATISLAV MALÝ

Dne 22. srpna 2021 to bude již 7 let, co nám všem tolik chybí…
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.
Vladimíra a Vratislav, dcera a syn s rodinami.

Vzpomínka
Jen kytičku květů Ti na hrob můžeme dát a tiše vzpomínat.

Dne 2. srpna 2021 by se dožil 76 let
manžel a dědeček, pan

JAN LOKAJ
Stále vzpomínají manželka s rodinou.

Vzpomínka
Dne 13. srpna 2021 uplyne smutné páté výročí, kdy nás navždy opustila

naše milovaná dcera, sestra, manželka, maminka a babička, paní

ILONA SVOBODOVÁ rozená Krejčí
Všichni, kdo jste ji znali a měli rádi,  

vzpomínejte se zarmoucenou rodinou.

Vzpomínka
Dne 4. srpna 2021 uplyne 7 let, co nás opustila naše maminka,

manželka a babička, paní

LIBUŠKA NOVOTNÁ
Děkuji všem, kdo jste ji znali, za tichou vzpomínku.

Manžel Milan s rodinou.

INZERCE

ŽALUZIE a sítě proti hmyzu – 10 % sleva! 
Tel. 604 863 437. L. Remiáš, Slavkov u Brna.
PRODÁM dvougenerační RD ve centru 
Slavkova. 774 945 613.
NABÍDNĚTE RD na Vyškovsku se zahradou 
ke koupi. Zn. STĚHOVÁNÍ. Tel. 731 333 710.
ZAJIŠTĚNÍ manželé hledají byt pro nový 
začátek (Slavkov a okolí). T: 731 205 786.
KOUPÍME starší nemovitost na chalupu, 
případně chatu. Tel. 732 578 325.
HLEDÁM šikovného hodinového manžela. 
Pište na e-mail: daniela36@volny.cz.
KOUPÍM garáž nebo pronájem ve Slavkově 
a okolí. Tel.: 775 743 541.

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

• profily ocelové uzavřené,
 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)

• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé,

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

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,

 řezáním pilou

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

775 697 788

Milan Májek

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Prodejní doba:
po, st        7–17 h.
út, čt, pá   7–15 h.
polední přestávka 11.45–12.30 h.JIŽ 19 LET S VÁMI

MONTÁŽ A SERVIS KLIMATIZACÍ
TEPELNÁ ČERPADLA A TOPNÉ SYSTÉMY 

REKUPERAČNÍ JEDNOTKY

info@komfort-klima.cz
www.komfort-klima.cz

Slavkov a okolí
+420 607 569 995

Zelnice III 1614, Slavkov u Brna
tel.: 604 706 900
e-mail: info@bmtypo.cz

Provozní doba
Pondělí–pátek 9–11 a 13–16

S L A V K O V S K Ý
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Jazykový příměstský tábor s JCB
Výukový program pro děti Summer 

Camp pořádaný týmem Jazykového 
Centra Bučovice a Slavkov u Brna 
proběhl i letos na jedničku. Děti se 
opět těšily z nových zážitků, spor-
tovních aktivit, nových kamarádů 
a Bučovicemi zněla angličtina! Už to 
znáte, procestovali jsme pět zemí za pět 
dní a přitom neopustili Bučovice. Letos 
jsme navíc soutěžili na Olympijských hrách – 
děti celý týden plnily sportovní aktivity.

Jako každý rok nám i letos baseballový tým 
Pelikans Bučovice připravil trénink, v restau-
raci Boo Burger jsme si mohli upéct skvělou 
pizzu, Tenisový klub Bučovice nás nechal si 
zahrát tenis a poslední den jsme si zaplavali 
na koupališti. V bučovickém Muzeu na nás 

stejně jako minulý rok čekala nápadi-
tá dílnička, ze které si děti odnesly 
krásné výrobky. Letošní rok jsme 
ale obohatili předpřipravenou pro-
hlídkou v angličtině a tréninkem 
lukostřelby v zámecké zahradě. 

Děti si také zahrály baseball, po-
zemní hokej nebo volejbal.

I letos se můžeme na Summer Campu 
těšit mezinárodní účastí. Kromě lektorů z Bri-
tánie nám také přijela návštěva z Německa, 
volali jsme až do Ameriky a děti přijely do-
konce z Rakouska. Děkujeme všem zúčast-
něným za spolupráci, lektorkám za skvělou 
přípravu a těšíme se na příští rok!

Vedoucí program SC Karolína Kolaříková
www.jazyky-bucovice.cz

Vinařství SPIELBERG v Archlebově
Místo, které stojí za návštěvu

Známe to všichni, únava z práce, do dovo-
lené ještě daleko, a přesto byste si rádi odpo-
činuli a dobili baterky po náročném pracovní 
nasazení. Proč se ale těšit na něco, co bude až 
za několik dnů, ne-li týdnů? Navštivte 15 km 
vzdálené vinařství SPIELBERG v srdci Mo-
ravského Toskánska a zažijte kousek Itálie 
i tady u nás na Moravě. Můžete si dát sklenič-
ku vychlazeného vína, pravou italskou kávu, 
limonádu nebo také domácí dorty, zmrzlinu či 
sýry, a to vše s výhledem na vinice ve stínu 
slunečníku či podloubí. 

Pojďte dál a prohlédněte si nově zrekon-
struované prostory vinařství. Dříve budova 
sloužila jako kulturní dům města Archle-

bova, později šlo o vyhlášenou diskotéku 
Phoenix. Teď už ale centrální sál nese název 
Křišťálový, a to díky nádherným lustrům, 
které jej zdobí. V sále jsou aktuálně vysta-
vené fotografie krajiny Moravské Toskánsko 
od sedmi umělců. Výstava trvá až do 5. září 
a vy se na ni můžete přijít podívat, a přitom 
ochutnat naše víno nebo kávu. Výstava je 
zdarma. Máte-li rádi společnost přátel, vez-
měte je s sebou a udělejte si u nás odpočin-
kové odpoledne s degustací a s odborným 
výkladem. O vinicích a vinařství je hodně co 
povídat a některé příběhy Vás skutečně oslo-
ví – třeba o císaři Napoleonovi Bonaparte 
a jeho vztahu k víně. 

S naší milou obsluhou se můžete domluvit 
na případné oslavě narozenin, jubileu či svat-
bě. K posezení se dá využít i letní kuchyně 
s grilem, zahrada se zastřešenou pergolou či 
terasa s výhledem na Babí lom. Tato místa 
vám vytvoří žádané soukromí pro vás i vaši 
společnost. 

Chcete-li si vzít láhev vína či karton domů, 
rádi s výběrem poradíme. Výběr suchých, po-
losuchých, polosladkých či sladkých vín je 
opravdu pestrý a nesáhnete vedle. Pro nároč-
nější klienty jsou v nabídce vína z řady Or-
ganic a BIO. V obchůdku S chutí můžete za-
koupit sýry, těstoviny, sušená jablka či hrušky, 
paštiky a další dobroty do vaší domácnosti. 
Jak vidíte, vyžití je ve vinařství skutečně vel-
ké a určitě se nudit nebudete. Jsme tu denně 
od 11 do 19 hodin. Těšíme se na vaši návště-
vu!  Vinařství SPIELBERG

Foto: archiv vinařství Spielberg

Jitka Kyjovská
Certifikovaný výživový poradce The 1:1 Diet

+420 776 226 732 / jitka.kyjovska@cwp.cz

U Mlýna 1552 , 684 01 Slavkov u Brna

Výživové poradenství, 
jídelníček na míru a diagnostika 

složení těla pomocí přístroje 

InBody.

Ce

+420

šítá na míru
DietaPoradenská 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
• opalovací prostředky
Zdraví je největší bohatství, které člověk má.
Marie Zdražilová – 604 994 476
Čelakovského 839, Slavkov u Brna, zdrazilova.m@email.cz

Možnost vyzkoušení

Kosmetika

Kvíz: Znáte svoje město?
Odpověď z minulého čísla: střechu poros-

tlou stromy, keříky a trávou najdeme v zadní 
části slavkovského vlakového nádraží.

Máme další otázku:
Kde na území Slavkova najdeme tento 

malý památník a co nám připomíná?

JCB: právě probíhá zápis do jazykových kurzů. Na straně 15 najdete odkaz 
na online přihlášku.
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Ve Slavkově se atletice daří
Medaile z mistrovství ČR a další 
individuální úspěchy 

Ve dnech 19. a 20. června se v Kladně kona-
lo Mistrovství České republiky dorostenců. Je-
diným zástupcem slavkovské atletiky byl Ma-
rek Hrubý, kterému se podařilo vyladit formu 
dokonale, a v obou absolvovaných disciplínách 
předvedl své dosavadní maximum. Marek je 
v dvouleté kategorii dorostenců nováčkem, 
a porovnával tedy své síly i s o rok staršími 
atlety. Přesto dokázal vybojovat bronzovou 
medaili v hodu diskem, když hodnotu svého 
osobního rekordu posunul až na úctyhodných 
48,61 m. Ve vrhu koulí byl výkonem 15,61 m 
pátý. V příštím roce se od Marka dá očekávat 
útok na příčky nejvyšší. Ještě se sluší dodat, že 
tomuto závodu předcházelo Mistrovství Mora-
vy a Slezska ve Zlíně, na kterém Marek získal 
stříbro v hodu diskem a bronz ve vrhu koulí. 
Markovi patří obrovská gratulace!

Na Markovy úspěchy navázali i dva starší 
žáci, kteří na Mistrovství Moravy a Slezska 
v Ostravě-Vítkovicích pokračovali ve velmi 
dobrých výkonech. Jan Fiala si odvezl zlatou 
medaili v hodu diskem (45,95 m), stříbrnou 
ve vrhu koulí (12,75 m) a v hodu oštěpem 
skončil na 4. místě (45,68 m). Také Lukáš 
Bok předvedl výborné výkony, které mu za-
jistily 6. místo v běhu na 300 m (38,33 s), 
6. místo ve vrhu koulí (11,70 m) a 7. místo 
v běhu na 150 m (18,39 s).

V červnu také proběhly závody o titul Mistr 
jižní Moravy. I z tohoto klání jsme si odvez-
li zlato, a to hned třikrát. Jan Fiala ve vrhu 
koulí (15,36 m) a v hodu diskem (41,21 m), 
Lukáš Bok v běhu na 300 m (38,84 m).

Úspěchy v soutěžích družstev – 
atletická přípravka Slavkova opět 
bezkonkurenční

Atletické přípravky (ročník 2010 a mladší) 
zahájily soutěže družstev 10. 6. ve Slavkově 
a následně 15. 6. v Kyjově. Slavkov postavil 
do obou kol dvě družstva čítající vždy 8 kluků 
a 8 holek. A jak jsme si v předchozích roč-
nících zvykli, i letos silnější družstvo A před-
vedlo naprosto suverénní výkon. První kolo 
jsme vyhráli se ziskem 204 bodů před druž-
stvem Orel Vyškov (117,5 bodů), druhé kolo 
pak se ziskem 194 bodů (druhý opět Orel Vy-
škov se ziskem 108 bodů).

Vítězství v jednotlivých disciplínách v prv-

ním kole získali: Adéla Procházková na 60 m 
(8,95 s), Adam Konečný na 60 m (9,08 s) 
a v hodu kriketovým míčkem (39,11 m), To-
máš Kropáček ve skoku dalekém (376 cm).

Ve druhém kole byli vítězní: Natalie 
Pischová na 300 m (50,12 s), Adam Konečný 
na 60 m (8,78 s) a v hodu kriketovým míčkem 
(35,48 m), Adam Kotolan ve skoku dalekém 
(416 cm).

Výkony Adély Procházkové a Adama Koneč-
ného na 60 m patří mezi nejrychlejší v celé ČR.

Za zmínku ale stojí bojovné a odhodlané 
výkony všech závodníků. Vždyť i přes mini-
mální možnost trénovat padaly desítky osob-
ních rekordů. Poděkování pochopitelně patří 
i rodičům.

Družstvo A se 19. 9. představí v Břeclavi, 
kde se s dalšími nejlepšími celky z celé jižní 
Moravy utká o titul mistrů Jihomoravského 
kraje. Minulý rok Slavkov dokázal i v této 
maximální konkurenci zvítězit, držme dětem 
palce, ať si i tentokrát dovezou nějakou me-
daili. Třeba opět tu nejcennější…

Družstvo mladších žáků
I v kategorii mladšího žactva (roč. 2008, 

2009) měla naše atletika početné zastoupení. 
Do prvního kola soutěže družstev, které se 
konalo 17. června na stadionu ve Slavkově, 
se zapojilo 32 našich atletů. Do druhého kola, 
které se uskuteční v září, si naše dívky odnáší 
druhý nejvyšší počet bodů (144,5) ve skupi-
ně. Chlapci vybojovali 94 bodů, což prozatím 
stačí na 3. místo.

Největším počtem bodů mezi chlapci při-
spěl Jakub Burian, který 1. místem ve vrhu 
koulí (9,73 m), 2. místem ve skoku dalekém 
(4,28 m) a 3. místem v běhu na 60 m (8,61 s) 
nasbíral celkem 28 bodů.

Z děvčat byla nejúspěšnější Barbora 
Hořavová, která svých 26 bodů získala 2. 
místem v běhu na 60 m (8,83 s), 2. místem 
na 150 m (22,03 s) a 3. místem ve skoku dale-
kém (3,95 m).

Celý závod se odehrál ve znamení osobních 
rekordů a krásných umístění, motivujících 
do dalšího kola. 

Družstvo starších žáků
Letos poprvé se soutěže družstev zúčastni-

li i slavkovští starší žáci a žákyně (roč. 2006, 
2007). V obou kolech (16. 6. – Břeclav, 23. 6. 
– Hodonín) předvedlo své výkony 16 našich 
atletů. 

Chlapci dokonce vybojovali postup do mo-
ravsko-slezského semifinále, a to ze 4. místa 
celkovým počtem 160,5 bodů. Největší bodo-
vý zisk zaznamenal Jan Fiala (63 bodů) svý-
mi pěti 1. místy a jedním 3. místem v obou 
kolech.

Dívkám bohužel 53,5 bodů na postup nesta-
čilo, skončily osmé. Ale ani ony se ve velké 
konkurenci všech týmů z jižní Moravy neztra-
tily. Veronika Hoždorová osobním rekordem 
v hodu diskem (22,64 m) – 2. místo a ve vrhu 
koulí (9,66 m) – 3. místo ukázala, že se s ní 
i ve starší kategorii musí počítat.

Trenéři atletiky

Starší žáci, 16. 6. Břeclav

Marek Hrubý – MČR 3. místo

Přípravky, 15. 6. Kyjov • Foto: 3x archiv Atletika Slavkov
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Česká společnost Johann Strauss…
…smutná oznámení

Na tomto místě jste byli často informování 
o galakoncertu Johann Strauss Orchestru „Die 
floten Geister“. Pro všechny, kteří se zúčastni-
li, to byl vždy zážitek plný dojmů z nádherné 
hudby, která zazněla v Historickém sále zám-
ku. Dodnes patří návštěva těchto koncertů 
s počtem posluchačů k těm rekordním, vždyť 
jich bylo často více než 300! 

O úspěch koncertů se zasloužila celá řada 
hudebníků i skvělých pěvců – interpretů, kteří 
za těch 20 let u nás vystoupili a předvedli svá 
umění. Pravidelně se na tom ovšem podíleli 
zejména dva: dirigent Klaus Straube a vedou-
cí orchestru, houslový virtuóz Jiří Preisinger. 
V loňském roce, při 20. výročí koncertu, to 
ovšem bylo naposledy…

Se smutkem v srdci musím oznámit, že nás 
oba v nedávné době opustili. V neděli 25. 4. 
2021 zemřel dirigent Klaus Straube (72) 

z Augsburgu, který vždy stál 
na svém místě v čele orchest-
ru. Pokaždé nás zaujal svým 
entusiasmem, se kterým diri-
goval, na posledním vystou-
pení i svým pěveckým partem, 
vždy usměvavý, přátelský 
a plný elánu.

V pátek dne 9. 7. 2021 
zemřel Jiří Preisinger (72), 
houslista a umělecký vedou-
cí orchestru. Především jeho 
zásluhou se z těchto koncertů 
stala neodmyslitelná dvacetiletá hudební tra-
dice vysoké úrovně v rámci bohaté kulturní 
nabídky v našem městě. Jeho rukopis vždy 
přinášel zajímavou dramaturgii každého z ga-
lakoncertů, kde postupně zazněly skladby, kte-
ré patří k tomu nejlepšímu v tomto hudebním 
žánru. Na posledním z koncertů v loňském 

roce premiérově doprovodil mj. i svoji dceru, 
operní pěvkyni. Své hudební lásce – operetě 
se věnoval řadu let, vystupoval se svým or-
chestrem nejen v ČR, ale často i v zahraničí.

Oba odešli do hudebního nebe, zanechali 
po sobě opravdu prázdné místo. Čest jejich 
památce! Aleš Šilhánek, člen výboru ČSJS

Letní tábory Junáka Slavkov
V červenci jsme uspořá-

dali příměstský tábor a sta-
nový tábor nedaleko Osla-
van.

První prázdninový tý-
den proběhl na klubovně 

slavkovských skautů příměstský tábor pro 
naše školou povinné nejmladší členy. Tábor 
byl zaměřen na výtvarné činnosti, rozvíjení 
zručnosti dětí i vyrábění z přírodních mate-
riálů a recyklování. Děti si mohly jak zku-
sit řezat dřevo, či vrtat vrtačkou, šroubovat 
šroubovákem, tak malovaly akrylovými bar-
vami, permanentními fixy či lepily lepidlem 
lisované rostlinky. Každý si vyrobil spous-
tu výrobků, třeba krmítko, hmyzí domek, 
vlastní hru „člověče nezlob se“, zvonkohru, 
lucerničky či malovanou plátěnou tašku… 
a mnoho dalšího. 

Celá atmosféra probíhala v domácím du-
chu, s výborným jídlem od naší paní kuchařky 
Lidušky, která se celý týden starala o jídelní-
ček – nechyběly kynuté knedlíky s borůvkami 
nebo třeba kuřecí řízek s bramborou kaší.

Na závěr v pátek proběhla výstavka všech 
výrobků pro rodiče, poté následovalo poseze-
ní u táboráku, u kterého nám radostně zahrál 
Radim na kytaru, a většina malých účast-
níků ukončila příměstský tábor přespáním 

na klubovně, kde jsme si ještě promítli před 
spaním pohádku. V sobotu se děti vracely 
domů s plnýma rukama výrobků, s dobrou 
náladou a vzpomínkami na společně strávený 
čas. Myslím, že příměstský tábor se opravdu 
vydařil, soudě podle velmi pozitivní odezvě 
všech rodičů. 

Stanový tábor nedaleko Oslavan vyplnil 
prázdninový program třem desítkám skau-
tů a skautek v první polovině měsíce. Nové 
tábořiště je obklopeno zajímavým terénem 
s listnatým lesem, loukami a skalkami u řeky 
Oslavy.

Letošní celotáborová hra se inspirovala 

pohádkami bratří Grimmů, 
jejichž ponuré příběhy se 
táborníci snažili přivést 
ke šťastného konci.

Táborový život si Slav-
kováci zpestřili i tradičním 
táborovým programem, 
takže se někteří snažili zís-
kat zkoušku Třech orlích 
per, lovili Bobříka mlčení, 
všichni dle věku a schop-
ností pomáhali u kuchyně 
nebo se střídali u nočních 
hlídek.

Dva týdny letního dob-
rodružství utekly jak voda v Oslavě, a tak 
v polovině července štafetu táboření na týden 
převzalo několik rodičů s dětmi. Na tábořišti 
si týden života v přírodě vyzkoušela parta děti 
od dvouročních kluků po desetileté slečny. 
Společně jsme podnikli několik výletů, stezku 
odvahy, navštívili oslavanský zámecký areál 
a jiné zajímavosti regionu. 

Nenáročný program splnil také očekávání 
rodičů, kteří zažili skautské, turistické nebo 
pionýrské tábory a svým dětem umožnili zís-
kat  první táborové zkušenosti a přitom mít 
jistotu rodičůna blízku.

Zdenka Sigmundová, Hynek Charvat

Klaus Straube Jiří Preisinger • Foto: 2x archiv autor

Foto: 3x archiv Junáka Slavkov
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Chlapský okruh IV
U toho nemůžeš chybět! Jako každý rok 

se i letos vydají správní chlapi na svůj okruh 
a během toho proberou všechno důležité. Tře-
ba, co to znamená být správný chlap. Nesou-
těžíme. Nezávodíme. Prostě jdeme krajinou, 
konverzujeme a návštívíme pár okolních hos-
půdek. Jako roky minulé, sejdeme se druhou 
sobotu v měsíci září, tedy 11. 9. v 9 hodin na 
vlakovém nádraží ve Slavkově a vydáme se 
na asi 20 km pochod. Není třeba se nikam re-

gistrovat, omlouvat se apod. Jestli chceš, tak 
prostě přijdi! Zvěte všechny chlapy ve svém 
okolí, ať je nás velká skupina s co největším 
věkovým rozpětím, ať si předáme co nejví-
ce moudrosti. Snad nás bude opět více jako 
minulé ročníky a paleta účastníků ještě více 
zabarvená.

Překonáme loňskou účast? Překonáme loň-
ské věkové rozpětí, neuvěřitelných 55 let? 
Budeme opět mezinárodní skupina? Přijď to 

zjistit. S sebou si vezmi otevřenost, sdílnost, 
komunikativnost, touhu poznat nové lidi a sa-
mozřejmě chlapáctví. Najdeš nás také na fa-
cebooku – událost „Chlapský okruh IV“, kde 
bude i víc informací. Pokud chceš, můžeš mi 
klidně napsat na email: vit.vykoukal@gmail.
com, ale hlavně přijdi. 

Samozřejmě půjdeme za každého počasí, 
jsme přece chlapi.

Vít Vykoukal

Maturitní zkoušky 2021
Covid-19 zasáhl do přípravy žáků maturit-

ních oborů, ale díky nasazení celého učitel-
ského týmu a snaze žáků zvládnout na výbor-
nou důležitou životní zkoušku, nakonec vše 
proběhlo hladce a podle litery zákona. Nejpr-
ve u nás probíhaly zkoušky učebních oborů, 
teprve poté absolvovali studenti maturitní 
zkoušky a za účasti vzácných hostů se konalo 
dne 30. 6. 2021 v krásných prostorách Histo-
rického sálu slavnostní předávání maturitních 
vysvědčení. Přání k úspěšnému složení zkou-
šek a poslední rady do života předal starosta 
M. Boudný a místostarostka města M. Jed-
ličková, předseda školské rady P. Kostík 
a vedení školy. Krásné okamžiky loučení 
s absolventy prožili členové pedagogického 
sboru, rodiče a prarodiče našich absolventů, 
zúčastnili se i přátelé a známí. Byť byl školní 
rok úplně jiný, poznamenaný pandemií, velmi 
náročný pro učitele i studenty, přesto můžeme 

říct, že naši studenti byli u zkoušek úspěšní 
a mnohdy nás velmi příjemně překvapili. Tak 
hodně štěstí a úspěchů v dalším životě!

V. Kulhánková, ISŠ

Slavnostní předávání výučních listů
Dne 18. června 2021 jsme předávali výuční 

listy v Historickém sálu slavkovského zámku. 
Děkujeme všem, kteří tyto nádherné chvíle 
prožili spolu s námi. Hodně štěstí, děti naše.

V. Kulhánková, 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

Skrytý poklad v Adamově
Dne 28. června 2021 jsme s naší třídou 

2.B HT a panem učitelem třídním Mgr. V. 
Hirtem jeli na školní exkurzi do Adamova. 
Naše první kroky směřovaly do kostela sv. 
Barbory, kde jsme mohli obdivovat unikátní 
pozdně gotický Světelský oltář a nádherné 
obrazy. Na oltáři mě zaujalo to, jak byl pro-
pracovaný a např. jsme se dozvěděli, že se dá 
rozložit, že se stavěl 15 let, že z něj byly dvě 
sošky odcizeny, ale následně naštěstí navrá-
ceny, nebo že se na oltáři nachází 55 vytesa-
ných tváří. Následně jsme se vydali na lehčí 
túru na Alexandrovu rozhlednu, cesta tam 
byla trošku vyčerpávající, ale musím říct, že 
ten výhled stál opravdu za to. Po cestě z roz-
hledny jsme se stavili u studánky, abychom 
si na chvíli odpočinuli a také se osvěžili. 
Byla to naše poslední zastávka a poté jsme 
se vypravili na vlak. Všem se nám exkurze 
líbil a moc jsme si ji užili. V. Valíková, ISŠ

Sladký úsměv
Ve dnech 28. a 29. června 2021 se pro naše 

žáky odborného výcviku jako sladká tečka 
za tímto náročným školním rokem konal 
Den s odborníky. Naše cukrářky měly tu čest 
pracovat pod vedením skvělé Kateřiny Kol-
bové, účastnice soutěže MasterChef Česko 
a úspěšné cukrářky. Žákyně 1. ročníku si pod 
jejím vedením připravily čtyři dezerty inspi-
rované francouzskou gastronomií. Naučily 
se uvařit smetanové krémy, seznámily se 
s výrobou obráceného listového těsta a také 
poznaly tři nejdražší koření světa. Tato zku-
šenost byla pro všechny velice přínosná, 
a i když bylo velké teplo, které je největším 
nepřítelem cukrářů, vše jsme úspěšně zvlád-
ly. Děvčata poznala, jak náročné je stát se 
opravdu dobrým cukrářem, ale také, jakou 
radost a úsměv vykouzlí dobře a s láskou 
připravený sladký „fešák“, jak by řekla naše 
Kačka. Děkujeme!  L. Hromková, ISŠ

Předávání výučních listů v Historickém sále slavkovského zámku • Foto: 5x archiv ISŠ
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Jubilant Jan Všetečka
Dne 14. května oslavil krás-

ných 80 let pan Jan Všetečka. 
Slavkováci ho znají jako dlou-
holetého trenéra tenisu a čle-
na Sokola Slavkov. Málokdo 
však ví, že byl prvním mistrem 
republiky v sidecar krosu. 
Po ukončení závodní dráhy si 
udělal zkoušky trenérské teni-
sové třídy č. II. Věnoval se výuce tenisu své 
dcery a poté i dalších dětí a dospělých. Pře-

kvapením pro všechny fanoušky 
motokrosu bylo, že se ve svém 
věku k motorkám vrátil a začal 
úspěšně závodit v kategorii ve-
teránů. A žádná ostuda to nebyla 
a není ani teď, spíše obdiv. Něko-
likrát stál na stupni vítězů a ještě 
zdaleka nekončí. Klobouk dolů.

Proto přejeme do dalších let 
hodně zdraví, síly a vitality.

 T. Cagášková kamarádi

Rady do zahrady – srpen
Pranostika: Z počátku měsíce se říká, že 

opět ze strnišť fouká.
V měsíci srpnu letní počasí doznívá. Tep-

lotní rozdíly v denních a nočních hodinách 
se zvětšují. Tento stav má vliv na dozrávání 
ovoce a vybarvování červenoplodých odrůd 
jablek a hrušek.

Začínáme sklízet nejrůznější druhy ovoce, 
ať se jedná o letní odrůdy jabloní a hrušní, po-
zdních odrůd višní a meruněk a většinu odrůd 
broskvoní. Letní odrůdy jádrovin se nejlépe 
hodí pro přímý konzum, neboť rychle dozrá-
vají a jejich skladovatelnost je krátká. Přeby-
tečné množství proto kuchyňsky zpracujeme. 
Nepoškozené spadané ovoce, které není na-
hnilé, moštujeme nebo z něj vyrábíme ovocná 
vína a destiláty.

V zeleninové zahradě sklízíme vlastní čers-

tvou zeleninu, která je plná vitamínů a nejlépe 
chutná.

V teplém a vlhkém počasí se rychle rozšiřu-
jí plísně na bramborách a rajčatech. Je vhodné 
při prvních příznacích zasáhnout některým 
měďnatým přípravkem.

Zpracovna ovoce – moštování 
a povidlárna

V letošním roce očekáváme nižší úrodu 
jablek a hrušek. Tomu přizpůsobíme provozní 
dobu moštárny a režim telefonických objed-
návek. Informace sledujte na www.zahradka-
ri.cz/zo/slavkovubrna.

Úroda švestek bude letos velmi dobrá. 
Na provoz povidlárny hledáme výpomoc 
brigádníků. Práce není fyzicky náročná. Je 
zde velmi zajímavá odměna. Zájemci se 

mohou informovat na telefonních číslech: 
724 570 214 a 728 545 162.

Výzva EPP
Prosíme členy a příznivce naší ZO o pod-

poru k získání dotace od Nadace ČEZ na III. 
etapu modernizace moštárny – pořízení paste-
rizačního zařízení, které umožní konzervovat 
ovocný mošt s dobou skladovatelnosti více jak 
rok při uchování nutričních hodnot. Stáhněte 
si do svých mobilů aplikaci EPP Pomáhej po-
hybem. Začněte shromažďovat body pohybem 
při turistice, jízdě na kole a jiných pohybových 
aktivitách, a během měsíce září je přidělte 
našemu projektu. Děkujeme vám za přidělení 
bodů, kterých budeme potřebovat asi 300 tisíc.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přejí za-
hrádkáři. Vladimír Luža

Motoklub Austerlitz informuje
Hezké léto, přátelé řídítek a jedné stopy. 

Výprava do rakouského pohoří Rax Alpen, 
Mariazell a na Semmering se vydařila mimo-
řádně. Udělal chybu, kdo s námi 3. až 6. čer-
vence nejel. Zažil by motorkářskou nirvánu. 
Díky svátkům se víkend o dva dny prodloužil. 
Po celé čtyři dny panovalo teplé počasí, slun-
ce však nepálilo, ani neoslňovalo hledí přileb. 
Guma pneumatik se k horkému asfaltu lepila 
jako suchý zip, když jsme projížděli nekoneč-
ně serpentiny po hladkém povrchu horských 
silnic. A zbylo dost času na odpočinek, na kul-
turu i na prohlídku rudných dolů a ocelářské 
výroby v Leobenu.

Ani jsme nezpozorovali, v jak těsné síti 
proticovidových opatření, nařízení, upozorně-
ní, kontrol, předkládání potvrzení a QR kódů 
jsme se ocitli. V síti o mnoho těsnější, než je 
tomu u nás doma. Před vstupem na zahrádku 
rakouské restaurace předkládáte potvrzení, 

číšník je pečlivě prostuduje, než položí na stůl 
jídelní lístek, nebo než se zeptá na objednáv-
ku pití. A stalo se, že dvoujazyčné dokumenty 
nepřípustně komentoval. Hospůdku jsme zne-
chuceně opustili. 

No vyzkoušíme, jak se k cestovatelům na 
motorkách postaví Rumunsko a Maďarsko. 
Právě tam máme namířeno. Od 6. do 15. srp-
na projedeme během osmi etap celou délku 
karpatského oblouku. Celkem v horách uje-
deme 2300 km od Trenčína po Železná vrata 
na Dunaji. Hlavním cílem jsou Jižní Karpaty, 
Sedmihradsko neboli Transylvánie. Projede-
me sedla a silnice masivů Retezat, Parâng, 
Bucegi, Lotrului a hlavně Fagaraš. Navští-
víme historická centra měst, prastaré hra-
dy, jezera, karpatské lesy, louky, panenskou 

přírodu. Přátelé, lidová architektura, prostý 
život, místní zvyky a kuchyně jsou nejblíže 
na dosah ze sedla motocyklu. Poslední etapa 
vede napříč panonskou nížinou. Řekli byste 
nezáživná rovina! Ale těch dobrot, co nabídne 
tento úrodný kraj! Už teď se nám sbíhají sliny. 
U Balatonu, Maďarského moře, samozřejmě 
zastavíme. Tělo svlažíme v jeho vlnách a hrd-
lo vínem z Badacsony. 

Plnou nádrž dobré nálady jsme natankovali, 
nezbývá abyste se k nám připojili. Tož nevá-
hejte a pojďte dobrodružství naproti! Těším se 
na společné setkání při některé naší klubové 
akci.

Podrobnosti o našich aktivitách najdete na 
stránkách: fechtl.cz a slavkovak.cz.

Vlastik Jelínek

Foto: archiv MK

Foto: archiv autora



Co vám můžeme nabídnout:
•  zázemí prosperující mezinárodní 

společnosti 
•  čisté pracovní prostředí
•  pracovní poměr na dobu 

neurčitou
•  možnost osobního rozvoje, 

jazykové vzdělávání
•  dovolená nad rámec Zákoníku 

práce

•  příplatky nad zákonnou výši 
•  kooperativní prémie
•  prémie na letní dovolenou 

a Vánoce
•  věrnostní odměny
•  dotované stravování
•  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; +420 731 141 123

email: Lucie.Wutzelova@cz.LRMed.com; tel.: +420 544 425 844

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
•  manipulační dělník – balič
•  operátor sterilizace
•  skladník/skladnice
•  laborantka v mikrobiologické laboratoři
•  účetní SSC

Firma Format 1 spol. s r.o.
pracoviště Křenovice u Slavkova u Brna

hledá kolegu k nástupu ihned na pozici:

ZÁMEČNÍK
– SVÁŘEČ

Co můžete očekávat:
•  zázemí stabilní firmy

•  zajímavou zakázkovou práci

•  jednosměnný provoz (od pondělí do pátku)

•  pracovní poměr na dobu neurčitou

•  atraktivní platové ohodnocení odpovídající 
náročnosti práce a výkonu technika

DALŠÍ INFO: tel. 739 069 991, 544 22 36 68
www.format1.cz

REFERENT SKLADU
A ZÁKAZNICKÉHO SERVISU

Hledáme kolegu / kolegyni na pozici

ve Slavkově u Brna
Přidejte se ke společnosti Elis Textil Servis s.r.o., která ctí své hodnoty a která má ve svých týmech silnou dynamiku.

Týmovost, vzájemná vstřícnost, pozitivní přístup, odpovědnost a chuť dále se rozvíjet 
jsou jedny z hlavních součástí našeho úspěchu.

Pro více informací nás, prosím, kontaktujte na e-mailu slavkov@elis.com
nebo telefonicky na čísle +420 544 227 585.



CITY

1 Gbit
490 Kč

Ve Slavkově u Brna jsme spustili internet nové generace, rychlejší, stabilnější, se 100Gbit 
páteřní rychlostí.

Připojte se nyní k naší síti a získejte internet rychlostí 1Gbit / 1Gbit do konce prázdnin zdarma.
Objednávky přijímáme pouze na našem zákaznickém centru ve společenském centru 

Bonaparte na základě tohoto inzerátu . 
Více informací o nabídce na naší telefonní lince 515 537 537 a ve společenském centru Bonaparte

POPPY
ICECREAM

vyzkoušejte

křupavá   míchaná   krémová   smetanová
ovocná    čokoládová    karamelová    oříšková

křupinková    lotusková    sušenková    lentilková

jedna zmrzlina, desítky kombinací

v kavárně Cafe2Go ve společenském centru Bonaparte

Spolehlivý i za deště, bouřky
nebo sněhové vánice


