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Delegace Slavkova
ve francouzském Darney
Slovo starosty města

Delegace Slavkova u Brna s velvyslankyní ČR ve Francii Marií Chatardovou u památníku
v Darney
Společné foto hasičů ze Slavkova u Brna a z Darney u památníku
Foto: archiv hasičů Slavkov u Brna

Vážení spoluobčané, školní
prázdniny i vlastní léto se chýlí
ke své polovině, děti si užívají
vytouženého volna na dovolených s rodiči, tráví čas na vesnicích u svých babiček, prožívají
dobrodružství na nejrůznějších
táborech. Krásné slunečné počasí nás vybízí ke koupání, slunění, cyklistice, výletům. Sucho přeje též
zemědělcům, kteří již naplno vyjeli do polí a zahájili
žně obilovin. Administrativa bývá v tomto období
složitější právě vzhledem k čerpání dovolených,
přesto nastartované procesy nelze zpomalit či pozastavit, plynule jim je věnována veškerá potřebná péče.

Kulturní a společenské akce
Zcela jistě nejvýznamnější akcí v oblasti mezinárodních vztahů a prezentace města v zahraničí byla
účast naší početné delegace při oslavách 95. výročí
vzniku Československých legií u památníku ve francouzském Darney. Tohoto vzpomínkového aktu se
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Delegace Slavkova ve francouzském Darney

Pohled na město Darney
Interiér československého muzea

Foto: archiv hasičů Slavkov u Brna

V popředí pan André Poirot se slavkovskou
delegací před muzeem v Darney
Foto: archiv hasičů Slavkov u Brna

Zámecké Napoleonské dny 2013
Zámek Slavkov – Austerlitz společně s Jezdeckým
klubem Acaballado pořádají u příležitosti 244. výročí
narození Napoleona Bonaparta ve dnech 17. a 18.
srpna Zámecké Napoleonské dny“. Letošní slavnosti se ponesou v duchu připomínky 200. výročí
bitvy u Lipska (známé též jako Bitva národů).
Již ve čtvrtek 15. srpna se můžete těšit na hudební předzvěst Zámeckých Napoleonských dnů,
koncert švýcarského souboru Orchestre des jeunes
de Fribourg. Koncert se uskuteční v Historickém
sále zámku od 18 hodin. Na koncertě zazní skladby
takových velikánů vážné hudby jako je Joseph
Haydn, Johann Sebastian Bach nebo Franz Schubert.
Vstupné na koncert je dobrovolné.
Armády zavítají do města Slavkova u Brna již
v pátek 16. srpna, kdy v aleji přilehlé k severní zdi
zámeckého parku jednotlivá vojska rozloží svá vojenská ležení. Návštěvníci se zde mohou seznámit
s životem ve vojenském ležení.
V sobotu 17. srpna se v zámeckém parku odehraje
hlavní část této akce. Téměř po celý den budou probíhat ukázky výcviku jednotlivých druhů zbraní, přehlídky uniforem a praporů. Návštěvníci budou moci
vidět rekrutaci a výcvik nováčků armády Marie Terezie, zhlédnout pestré uniformy Barokních městských

gard nebo jezdecké umění Uherských válečníků. Divácky atraktivní jsou „džigitovka“ donských kozáků
či umění jezdců „Třicetileté války“. Vyvrcholením
budou ukázky jednotlivých jezdců a armád z období
Napoleonských válek a Prusko - Rakouských válek.
Z širokých polských plání přijedou legendární polští
husaři. Dobové tábory vyrostou na různých místech
v zámeckém parku, návštěvníci pak budou moci
ochutnat i jídla vojáků, vařená v dobových kotlích.
Opravdovou „třešničkou na dortu“ vojenské části, pak
bude bitevní střet v zámeckém parku.
Večer bude proveden multimediální pořad „Lipsko 1813“ s ohňostrojem, který připomene dvousté
výročí Bitvy národů. Součástí pořadu bude i iluminace zámku dvěma sty svíček, které symbolicky toto
výročí připomenou.
Současně se na nádvoří zámku uskuteční jubilejní
X. ročník mezinárodní výstavy vín Grand Prix
Austerlitz 2013. Cílem této výstavy je nejen propagací vinné kultury vrátit do moravského regionu tradici vína, ale také spojením termínu výstavy
s připomínkou Napoleonových narozenin ukázat propojení našich zemí v oblasti kultury vína. Slavnostní
zahájení výstavy vín se uskuteční ve 12 hodin ukázkou dobové „sabráže“ z koně.

PROGRAM:
Pátek 16. srpna 2013
16.00–21.00 Příjezd účastníků – stavba táborů
Sobota 17. srpna 2014
9.00–9.30 Slavnostní zahájení – projev starosty
města – výstřel z děla, vystoupení praporečníků.
10.00–12.00 Táborový život, život na zámku, výcvik
jednotek po armádách, komentovaný
výcvik jednotlivých druhů zbraní.
Zahájení výstavy vín Grand Prix Austerlitz 2013
12.00–14.00 Oběd – táborový život
14.00–15.00 Pokračování dopoledního programu, výcvik jezdectva
15.00–17.00 Komponovaný pořad „Kůň v proměnách
staletí“, zakončený bitevní šarvátkou
19.00–20.00 Dovednostní soutěže jezdců
21.30–22.00 Slavnostní iluminace zámku zakončená
multimediálním představením „Lipsko
1813“ s ohňostrojem

Sobotní den bude v zámeckém parku patřit také již
populárnímu řemeslnému jarmarku, který se bude
konat v době od 9 do 17 hodin. Nabídka sortimentu
bude bohatá, od rozmanitých řemeslných výrobků
z rozličných materiálů, které se mohou stát dárky pro
vás či vaše blízké, po občerstvení, jídlo a pití, všeho
druhu.
Zámek Slavkov – Austerlitz vedle klasických prohlídek a probíhajících výstav nabídne kostýmované
prohlídky zámku s Napoleonem. Vstupenky na oživené prohlídky je lépe rezervovat předem na pokladně
zámku (tel.: 544 227 548, e-mail: hanouskova@zamek-slavkov.cz). Po celý den bude návštěvníkům také
přístupná expozice Napoleon-Austerlitz. Vstup na
vojenské akce, řemeslný jarmark i sobotní multimediální pořad s ohňostrojem je ZDARMA.
Přijměte proto pozvání na příjemně strávený víkend ve Slavkově a na slavkovském zámku.
Ing. Jana Slouková, ZS-A
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Slovo starosty k aktuálnímu dění ve městě
(Dokončení ze str. 1)

zúčastnila celá řada významných osobností veřejného života z České a Slovenské republiky
i z Francie. Na úvod ceremoniálu živě zazněly
hymny všech tří zúčastněných zemí, přičemž českou hymnu bravurně zahrála slavkovská Zámecká dechová kapela, při níž stála čestnou
stráž dvacítka našich dobrovolných hasičů ve
slavnostních uniformách společně se čtyřmi
páry stárků v tradičních slavkovských krojích.
Jsem přesvědčen, že jsme jako město touto
účastí významně přispěli ke zdařilosti oslav výročí uvedené události, která byla zcela zásadní
pro vznik samostatné Československé republiky.
Právě na místě, kde původně sídlil vojenský
tábor Kléber, dne 30. června 1918 prezident
Francouzské republiky pan Raymond Poincaré
za přítomnosti Dr. Edvarda Beneše předal československým dobrovolníkům národní prapor
a současně jako první evropský státník uznal
právo Čechů a Slováků na samostatný stát. Poděkování patří všem, kteří reprezentovali naše
město v tomto partnerském městě nejen při uvedeném vzpomínkovém aktu, ale i při dalších
kulturních vystoupeních, sportovních utkáních
či společenských setkáních.
V současných dnech město v úzké součinnosti se svojí příspěvkovou organizací Zámek
Slavkov – Austerlitz velmi aktivně připravuje
program na tradiční Zámecké Napoleonské dny,
které jsou i letos plně situovány do nádherných
prostor zámeckého parku. V letošním roce jsme
přistoupili ke změně producenta akcí, kterým je
neziskové občanské sdružení JK Acaballado.
Důvodem jsou neustále soudní, mediální i jiné
ataky na nově instalovanou Napoleonskou expozici v předzámčí zámku ze strany obchodní
společnosti AusterlitzPro, která pro nás v minulosti tyto tradiční historické akce zajišťovala.
Věřím, že připravovaný program, který je letos
koncipován poněkud odlišněji než bývalo obvyklé v minulých letech, přiláká do Slavkova
u Brna mnoho návštěvníků a akce si získá přízeň místních občanů. Přijďte se podívat. Srdečně vás všechny zveme.
Významnou událost však zažije naše město již
v neděli 4. srpna, kdy se v zámeckém parku uskuteční koncert legendární rockové skupiny Deep
Purple, na který se sjedou tisíce posluchačů nejen
z České republiky, ale i okolních zemí. Přestože
celou akci zajišťuje privátní agentura, vlastní logistiku dopravy a parkování osobních vozidel,
kterých se odhaduje kolem tří tisíc, stejně jako
bezpečnostní opatření ve městě řeší město
a zámek v úzké součinnosti s městskou i státní
policií. Vzhledem k předpokládané vysoké návštěvnosti koncertu a dopravním omezením či
jiným možným potížím, které nelze předem plně
eliminovat, prosíme vás občany o toleranci a pochopení při této mimořádné kulturní události.

Co řešíme?
V současné době rozhodujeme o další administraci dlouhodobě připravované investiční akci
„Rekonstrukce přestupního terminálu v ulici Nádražní“, která měla být již zahájena, avšak ze
strany poskytovatele dotace byla stanovena 10 %
korekce výše dotace z celkové částky za stavební
práce. ZM na svém mimořádném zasedání dne
12. srpna rozhodne, zda korekci uhradí z vlastních zdrojů nebo zda vypíše nové výběrové řízení na dodavatele stavby, čímž však nelze
plnohodnotně eliminovat podobné rozhodnutí ze
strany ROP, jelikož podmínky pro poskytnutí do-

tace jsou na jedné straně velmi striktní, na druhé
straně však ne vždy, z hlediska výkladu, zcela
jednoznačné. Vždy záleží na výkladu, pochopení
a konečném rozhodnutí příslušného zástupce poskytovatele těchto evropských dotací. Stávající
cena předložená vítězem výběrového řízení je
přitom doposud platná a stále závazná. Z hlediska své výše je přitom z pohledu původně rozpočtovaných nákladů mimořádně nízká a pro
město tudíž velmi příznivá.
ZM na svém výše uvedeném zasedání bude
též rozhodovat o přijetí mimořádných dotací
z Ministerstva kultury ČR, které byly městu přiznány v rámci programu Záchrany architektonického dědictví na pokračující obnovu zámku
(rekonstrukce mostku přes valy z parku do
zámku a oken ve valech) a v rámci programu
Regenerace městských památkových zón na obnovu kaple na městském hřbitově (příspěvek
pro Římskokatolickou církev – farnost ve Slavkově u Brna). Práce na těchto historických a církevních památkách by měly být zahájeny
neprodleně po kladném rozhodnutí ZM.
V minulých dnech byla uzavřena a vyhodnocena veřejná obchodní soutěž na kompletní rekonstrukci střechy na Domě s pečovatelskou
službou v ulici Polní, která po 18 letech od dokončení této stavby vykazuje takové konstrukční a funkční vady, jež nelze řešit jinak,
nežli výměnou celého střešního pláště.
Ve stadiu probíhajícího výběrového řízení je
soutěž na dodavatele stavby „Zateplení pláště budovy tělocvičny při ZŠ Tyršova“, na níž se městu
podařilo získat dotaci ve výši 70 % celkových
nákladů ze Státního fondu životního prostředí
ČR, o jejímž přijetí bude taktéž rozhodovat ZM.
Ve čtvrtek 15. srpna se v kině JAS bude konat
veřejné projednávání nového územního plánu
města za účasti jeho zpracovatele, kterému se
po velmi náročném a zdlouhavém procesu podařilo shromáždit všechna potřebná vyjádření
dotčených orgánů statní správy. Pokud nenastanou nějaké nepředvídatelné události, je reálné,
že tento zásadní dokument zajišťující budoucí
rozvoj města na období dalších 15 až 20 let
bude následně předložen ZM ke schválení na
jeho nejbližší zasedání.

Co se nám podařilo?
V minulých dnech již byla provedena u Katastrálního úřadu ve Vyškově na základě žádosti o vklad vlastnického práva a v souladu
s předloženou kupní smlouvou změna vlastnictví budovy Společenského centra Bonaparte na
Palackého náměstí čp. 123 a město Slavkov
u Brna se stalo jejím jediným a výlučným vlastníkem. Na základě této skutečnosti byla městem prodávající obchodní společnosti Prelax
uhrazena příslušná kupní cena ve výši 8 850
mil. Kč. V současné době probíhá fyzická přejímka prostor včetně vnitřního vybavení a in-

Slavkovské kroje ve francouzském Darney

ventáře, projektové dokumentace, nájemních
smluv a dalších náležitostí. Dočasnou správou
objektu byly pověřeny příslušné odbory Městského úřadu Slavkov u Brna, do jehož struktury
bude v následujících měsících nově zařazen
pracovník pověřený provozně-ekonomickou
správou nemovitosti a zajišťováním společenských a kulturních akcí v tomto komplexu.

Co se nám nedaří?
Avšak co musíme řešit?
Po otevření nové Napoleonské expozice se
nám prozatím nedaří plně zabezpečit propagaci
tohoto nového atraktivního produktu v oblasti
turistického ruchu, čímž se však Zámek Slavkov
– Austerlitz jako její provozovatel intenzivně zabývá a hledá možnosti, jak oživit zájem návštěvníků a přilákat je nejen k nám do Slavkova
u Brna a na okolní Slavkovské bojiště, ale i na
další zajímavá místa jižní Moravy v souladu
s projektem Jihomoravského kraje Morava napoleonská. Věřím, že již v následujícím čísle SZ
vám místním budeme moci nabídnout možnost
návštěvy této nové expozice za zvýhodněných
podmínek, abyste se na vlastní oči přesvědčili
o kvalitě stavebních prací provedených při opravách těchto historicky významných prostor
i o vysoké kvalitě a úrovni vlastní expozice vztahující se k období napoleonských válek z počátku 19. století.
S podobným problémem jako u Napoleonské
expozice se potýkáme i městského letního koupaliště, které postupně ztrácí atraktivnost
a zájem návštěvníků, především z řad rodin
s dětmi. Samozřejmě, že dnes již zastaralá
a provozně nákladná stavba bazénu i vnitřní
technologie budou v budoucnu vyžadovat nové
investice, nejdříve je však potřebné stanovit optimální koncepční řešení úprav a změn, charakteru a podoby tohoto volno časového areálu,
u něhož finanční propad při snižující se návštěvnosti každoročně sanuje zřizovatel Technických
služeb města Slavkova u Brna, tedy město. Tato
koncepční studie nám bohužel doposud chybí.
Vzhledem ke stávající absenci příslušných dotačních titulů je však vlastní realizace komplexního řešení areálu koupaliště možná v horizontu
několika let. V současné době je však zcela žádoucí zabránit dalšímu propadu návštěvnosti,
a tudíž i tržeb nabídkou takových produktů, služeb či lákadel, které přitáhnou zpět ty, kteří vyhledávají možnost koupání se na koupalištích či
jiných vodních plochách v okolí.
Vážení spoluobčané, je celá řada věcí, které
v každodenním dění města řešíme, drobných
i zásadních, přitom ne vždy a ne o všem je
možné vás touto zkrácenou formou podrobně
informovat, přesto se o to i v následujících číslech budeme přehledně, aktuálně a objektivně
snažit. Přeji vám pohodové a slunečné léto.
Ing. Ivan Charvát, starosta města

Foto: archiv hasičů Slavkov u Brna
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

60. řádná schůze RM – 26. 6. 2013
1. RM schvaluje program a termíny schůzí RM a zasedání ZM na II. pololetí roku 2013.
2. RM nesouhlasí s uzavřením předložené dohody o narovnání s panem Pavlem Čáslavou podnikajícím pod obchodní firmou Pavel Čáslava - Čáslava – Stav s odkazem
na přijaté usnesení zastupitelstva města na VII. zasedání
dne 25. 6. 2012.
3. RM souhlasí s uvedeným okruhem společností pro podání nabídky, navrženou komisí pro hodnocení a podmínkami pro podání nabídky na akci ZŠ Tyršova - zateplení
tělocvičny.
4. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku města parc. 910 v k.ú. Slavkov u Brna,
která zakládá právo stavebníka Věry Čučkové k umístění
plynovodní přípojky na ul. Špitalská před RD čp. 797.
5. RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy uzavřené
dne 29.1.2004, včetně dodatku č. 1-13 se společnosti
SEPES MEDIA, spol. s r.o.
6. RM schvaluje umístění prodejního stánku společnosti
Slavkovský pivovar s.r.o., k prodeji slavkovského piva v prostorách kašny na Palackého náměstí v termínu 4. 8. 2013.
7. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku
parc.č.1780/13 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30
m2 z vlastnictví města.
8. RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 5328
ostatní plocha o výměře cca 250 m2 k zemědělskému obhospodařování (ovocný sad) panu Jaroslavu Licehamrovi,
farma Lico, s.r.o., s roční výpovědní lhůtou a ročním nájemným 350 Kč.
9. RM doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření č. 17
- Navýšení příspěvku na výkon státní správy.
10. RM bere na vědomí stav rezervy města za rok 2013.
11. RM schvaluje smlouvu o vyplňovacím právu směnečném č. S/10611/13/LCD s Českou spořitelnou, a. s.,
a směnku v předloženém znění.
12. RM bere předloženou informaci na vědomí a neschvaluje žádost Náboženské obce Církve československé
husitské ve Slavkově u Brna.
13. RM ukládá odboru IR předložit návrh vodorovného
dopravního značení na ulici Smetanova včetně financování.
14. RM ukládá odboru IR zajistit návrh dopravního značení řešící zákaz tranzitu nákladních automobilů přes
město po silnici III/0501 včetně stanovisek dotčených or-

gánů státní správy a vypracovat návrh dopravního značení
řešící omezení užívání obratiště v ulici U Mlýna nákladními
automobily.
15. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3, Úzká 643, Slavkov u Brna na dobu určitou 1
rok a stanovení nájemného v souladu s cenovou mapou
ve výši 55,50 Kč/m2.
16. RM neschvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
Zlatá Hora 1227 a uzavření dohody o splátkovém kalendáři
a trvá na řádném předání bytu.
17. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových skladovacích prostor ve dvorním traktu
budovy Palackého nám. 89 s paní Helenou Svobodovou
a paní Lenkou Obdržálkovou o výměře 79,25 m2 za nájemné ve výši 355,- Kč/m2/rok. RM dále souhlasí s umořování výše účelně vynaložených nákladů na opravu těchto
nebytových prostor v maximální výši do 75.000 Kč.
18. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi
Žuráň, stavební bytové družstvo, a Václavem Uhlířem
k bytu na ul. Litavská č.p.1500
19. RM bere na vědomí výpověď dodatku firmy Natmal,
s.r.o., k nájmu nebytových prostor.
20. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o zajištění aukce na výběr dodavatele zemního plynu se společností Terra Group Investment.
21. RM bere na vědomí seznam dlužníků města.
22. RM bere na vědomí informaci o právním rozboru ve
věci Regionální poradenské agentury.
23. RM bere na vědomí předloženou informaci ohledně
možné změny pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství.
24. RM bere na vědomí informaci o aktivních skupinách
v oblasti zahraniční spolupráce města.
25. RM schvaluje uskutečnění Napoleonských dnů 2013
v termínu od 16. do 18. srpna 2013 v zámeckém parku
a pověřuje ZS-A celkovou organizací a koordinací Napoleonských dnů 2013.
26. RM bere na vědomí prováděcí pokyny pro povolení
vjezdu vozidel do zámeckého parku a jejich pohybu
v parku, týkající se Návštěvního řádu zámeckého parku.
RM současně ukládá ZS-A připravit řešení dopravní situace
při akcích pořádaných v zámeckém parku a zřídit fond
oprav parku, který bude sloužit k obnově prostor parku využívaných pro akce.

27. RM souhlasí s přijetím příspěvku v rámci veřejně prospěšných prací pro ZS-A a souhlasí s navrženou úpravu rozpočtu.
28. RM schvaluje společnou účast města ZS-A na veletrhu
Regiontour 2014 se spoluúčastí města v maximální částce
ve výši 60.000 Kč a ukládá ZS-A předložit koncepci prezentace města a zámku na Regiontour 2014.
29. RM souhlasí s přijetím příspěvku na společensky
účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání
ZS-A a schvaluje navrženou úpravu rozpočtu.
30. RM bere na vědomí předložené návrhy na vánoční
výzdobu.
31. RM bere na vědomí zprávu ze zápisu k předškolnímu
vzdělávání v MŠ Zvídálek na školní rok 2013/2014 a ukládá
finančnímu odboru předložit RM aktualizovaný demografický vývoj.
32. RM ukládá finančnímu odboru připravit rozpočtové
opatření na realizaci 2. části II. etapy instalace venkovních
žaluzií na západní straně budovy MŠ Zvídálek ve výši
188 100 Kč po vyhodnocení plnění rozpočtu města za I. pololetí 2013.
33. RM schvaluje přijetí daru - policové skříně v hodnotě
5.850,- Kč do majetku MŠ Zvídálek.
34. RM odkládá předložený ceník zájmového vzdělávání
(kroužků) DDM Slavkov u Brna pro školní rok 2013/2014.
35. RM bere na vědomí dopis od zástupců C.E.N.S. ve věci
Napoleonských dnů 2013 a ukládá starostovi města na něj
odpovědět v intencích vyjádření právníka města a tuto odpověď zveřejnit ve Slavkovském zpravodaji.
36. RM na základě doporučení komise pro posouzení
a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na
akci Fügnerova čp. 109 - stavební opravy rozhoduje, že nejvhodnější nabídka je předložena společností KOS CONSULT
a dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo.
37. RM souhlasí s přijetím věcného daru pro ZŠ Komenského náměstí od firmy Petr Havíř - velkoobchod s.r.o.
38. RM neakceptuje nabídku společnosti CENTRUM
MEDIA, s.r.o. na připravovanou přílohu o městě Slavkov
u Brna dne 19. 7. 2013 formou finanční spoluúčasti města.
39. RM předkládá žádost manželů Jaromíra a Ludmily Blahákových ve věci údržby polních cest řediteli TSMS k vyjádření.
40. RM souhlasí s použitím znaku a loga města na speciálním vydání čokoládové bonboniéry s názvem Slavkov Austerlitz, Slavkovské bojiště a pověřuje funkcionáře města
dojednat smluvní podmínky.

11. řádné zasedání ZM – 17. 6. 2013
1. ZM bere na vědomí zprávu o průběžném plnění programu rozvoje města na rok 2013.
2. ZM schvaluje rozbory hospodaření města za
I. čtvrtletí 2013 v předloženém znění.
3. ZM schvaluje rozbory hospodaření VHČ za I. čtvrtletí
roku 2013 v předloženém znění.
4. ZM schvaluje rozpočtová opatření: č. 11 Přijetí dotace
- sociálně právní ochrana dětí, č. 12 - Převod infrastrury Kaláb – Zelnice, č. 13 Spoluúčast na rozvodech VO a MR
- Zlatá Hora, č. 14. Stavební úpravy - Předzámčí - Zámek
- Napoleonská expozice.
5. ZM bere na vědomí předloženou zprávu o plnění 2.
Komunitního plánu sociálních služeb města Slavkova
u Brna za II. pololetí 2012.
6. ZM schvaluje doplnění zřizovací listiny příspěvkové
organizace ZS-A s účinností od 1.4.2014 tak, že v čl. III.
odst. 2. se doplňuje písm. u), které zní: u) poskytování služeb a zabezpečování provozu Společenského centra Bonaparte zejména: 1) zajištění kulturních a společenských
akcí a aktivit, 2) zajištění a organizování běžného provozu,
3) umožnění činnosti občanských a obdobných sdružení
působících na území města, 4) zajištění běžné údržby
a drobných oprav budovy, opravy nad tento rámec zajišťuje prostřednictvím MěÚ Slavkov u Brna.
7. ZM schvaluje uzavření předložené smlouvy o sdružení mezi městem Slavkov u Brna a doc. MUDr. Milošem
Táborským o vybudování zpevněné komunikace a kanalizačního řadu na pozemcích města p.č. 3190/6, 3189/38,

3189/36, 3189/42, 3189/44, 3190/1, 1494/4.
8. ZM schvaluje doplnění stávajících Pravidel pro prodej
obecních bytů v domech na Sídl. Nádražní č.p. 1153 až
č.p. 1158 ve znění: ,,Nedojde - li k odprodeji obsazené bytové jednotky oprávněnému nájemci, zůstává tato v majetku města. Nabídka třetím osobám je vyloučena."
9. ZM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje částí pozemků parc.č.1780/35 a 1780/37, oba ostatní plocha
v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře cca 210 m2 z vlastnictví města.
10. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města, kterou se omezuje volný pohyb psů na veřejných prostranstvích.
11. ZM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě
o smlouvě budoucí darovací ze dne 14.12.2009 s Povodím
Moravy, s.p.
12. ZM ukládá RM zajistit vypracování zastavovací studie na předmětnou lokalitu Čelakovského – jih a předložit
ji na nejbližší zasedání ZM.
13. ZM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 347/9 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví
města.
14. ZM neschvaluje výkup pozemků parc.č.5013 ostatní
plocha o výměře 215 m2 a parc.č. 5014 orná půda o výměře 807 m2 v k.ú. Slavkov u Brna od Bc. Jana Hrbáče za
kupní cenu 300 Kč/m2.
15. ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č.2056/1
ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 11,2

m2 z vlastnictví města do vlastnictví manželů Ing. Jiřího
a Ing. Jitky Hrabovských. Přesná výměra prodávané části
bude určena geometrickým plánem. Kupní cenu ve výši
375,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem uhradí kupující
před podpisem kupní smlouvy.
16. ZM souhlasí se směnou části pozemku parc.č.4353
orná půda o výměře 244 m2 z vlastnictví města za pozemek parc.č.3771/62 ostatní plocha o výměře 244 m2
z vlastnictví Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Náklady spojené se směnou uhradí město.
17. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků z vlastnictví města v k.ú. Slavkov u Brna, které užívá
společnost Rostěnice, a.s. na základě nájemní smlouvy.
18. ZM schvaluje pojmenování ulic ve Slavkově u Brna
takto: propojení ulice Jiráskova a Tyršova: Jiráskova; kolmé
připojení na předchozí ulici (Natmal Real, s.r.o.): Větrná;
lokalita Zelnice: Zelnice II, Zelnice III.
19. ZM schvaluje změnit účel příspěvku pro ZŠ Komenského nám., který schválilo na svém 10. mimořádném jednání na činnost skupiny Glitter Stars.
20. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 15 - účelový
příspěvek TSMS.
21. ZM schvaluje předložené Rozpočtové opatření č. 16
- Účelový příspěvek ZS-A - zámecký park.
Usnesení z rady a zastupitelstva města
zpracovala Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz
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Nová Zelená úsporám
Ministerstvo životního prostředí spouští 1.
výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Nová zelená úsporám 2013.
Od srpna 2013 je tak možné žádat o dotaci
na rodinné domy. Žadateli o podporu jsou
vlastníci a stavebníci rodinných domů, a to jak
fyzické osoby, tak i právnické osoby. Příjem
žádostí bude zahájen 12. srpna 2013 a ukončen vyčerpáním stanovené alokace, nejpozději
však 29. listopadu 2013.
V rámci Výzvy budou podporována následující opatření:
1. Oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných
domů
2. Oblast podpory B – Výstavba rodinných
domů s velmi nízkou energetickou náročností
3. Oblast podpory C – Efektivní využití
zdrojů energie
4. Oblast podpory D – Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných
opatření
5. Oblast podpory E – Bonus za kombinaci
vybraných opatření
Pro opatření A – Snižování energetické náročnosti rodinných domů – čili jejich zateplování bude platit, že výše získané podpory bude
ovlivněna kvalitou provedených opatření: čím
lepší zateplení čili nižší energetická náročnost
budovy po realizaci opatření, tím vyšší dosažená míra podpory. Dle uvedeného budou dotace rozděleny do tří hladin, nejnižší úspora
měrné roční potřeby tepla na vytápění pro poskytnutí dotace bude 40 %. Sledovány však
budou i další parametry, například hodnota
průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy nebo hodnota měrné roční potřeby tepla na vytápění.
V případě, že původní hlavní lokální zdroj
tepla na vytápění rodinného domu je na tuhá
nebo vyjmenovaná kapalná fosilní paliva,
bude s dotací na zateplení souviset povinná
výměna tohoto zdroje za zdroj ekologický.
Pro opatření B – Dotace na novostavby
k dispozici budou, ale pouze v případě, že dům
splní přísné podmínky, které budou odpovídat
podmínkám pro pasivní domy, tak jak je
známe z původního programu Zelená úsporám.
Dotace bude stanovena fixně na rodinný dům
a bude přiznávána ve dvou hladinách podpory

Výměna řidičských
průkazů
Řidičským průkazům, které byly vydány
v období od 1. 1. 2003 do 30. 4. 2004, končí
platnost dne 31. 12. 2013.
K výměně řidičského průkazu je potřeba
přinést s sebou: platný doklad totožnosti
(občanský průkaz nebo cestovní pas), jeden
kus fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí platnost. Výměna těchto řidičských průkazů je
osvobozena od správního poplatku a lhůta
pro převzetí nového řidičského průkazu je
zpravidla do 15–20 dní.
Jaroslava Kučerová,
referentka odboru dopravy a silničního hospodářství

podle dosažených parametrů budovy. Současně
platí, že podporu na výstavbu domu nebude
možné kombinovat s jinými oblastmi podpory.
V rámci opatření C – Technická zařízení
pro efektivní využití energie v rodinných domech – je podporována výměna hlavního lokálního zdroje tepla na tuhá nebo
vyjmenovaná fosilní paliva. Předmětem podpory budou:
• výměna hlavního lokálního zdroje tepla na
vytápění současně se zateplením – s oblastí
A (povinná výměna, viz výše),
• nebo výměna hlavního lokálního zdroje
tepla na vytápění v objektu, kde bylo zateplení
již dříve realizováno (vlastnosti budovy budou
posouzeny dle hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy),
• instalace solárního termického systému,
• instalace systému nuceného větrání se
zpětným získáváním tepla (pouze v případě se
současně prováděným zateplením).
Zdroje tepla, na něž budou v popsaných
případech přiznávány dotace:

- zdroje na biomasu, tepelná čerpadla, solárně-termické systémy pro ohřev vody a přitápění, či kondenzační kotle na zemní plyn.
V programu Nová zelená úsporám 2013
budou postupně vyhlašovány časově omezené
výzvy, které budou jasně specifikovat, na jakou
oblast bude aktuálně možné podávat žádosti
o dotace. Požádat o dotaci bude možné prostřednictvím elektronické žádosti, případně
také přímo na krajských pracovištích SFŽP
ČR. Co se týče vlastní realizace opatření a podání žádosti, žádat bude možné v různých fázích realizace projektu – jak před začátkem
realizace opatření, tak v jejím průběhu či po dokončení. Avšak uznány budou pouze náklady
na opatření realizovaná po 1. lednu 2013.
Kontaktní místo pro Jihomoravský kraj:
Kotlářská 51, 602 00 Brno, otevřeno v pondělí od 12.30 do 17 hodin a ve středu od 8 do
11.30 a od 12.30 do 17 hodin
Více informací: www.nzu.cz, bezplatná telefonní linka: 800 260 500; e-mail: info@sfzp.cz.
Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP
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Struktura pohledávek
Město Slavkov u Brna ke dni 30. 6. 2013 eviduje v rámci svého účetnictví pohledávky v celkové
výši 4 952 000 Kč. Tyto pohledávky jsou podrobně a samostatně sledovány v rámci hlavní a vedlejší činnosti a jsou evidovány na konkrétní jméno nebo název dlužníka.
Strukturovaný přehled pohledávek, které jsou evidovány jako pohledávky po splatnosti, ukazuje
následující tabulka (údaje v ní jsou zaokrouhleny na tisíce):
Pohledávky Města Slavkov u Brna k 30. 6. 2013
Hlavní činnost Města Slavkov u Brna
Vedlejší činnost Města Slavkov u Brna
Odbor
bytového
Výše pohledávky
Výše pohledávky
Odbor Městského úřadu
a tepelnéhohospodářství,
po splatnosti
po splatnosti
Odbor investic a rozvoje
Odbor živnostenský úřad
405 000 Kč
Výroba a prodej tepla
24 000 Kč
Městská policie
40 000 Kč
Pronájem nebytových prostor
60 000 Kč
Odbor dopravy a silničního hospodářství
792 000 Kč
Správa
276 000 Kč
Odbor kancelář tajemníka
1 098 000 Kč
Pronájem pozemků
2 000 Kč
Odbor vnitřních věcí
416 000 Kč
Pronájem nebytových prostor na poliklinice 114 000 Kč
Odbor životního prostředí
28 000 Kč
Ostatní pohledávky
143 000 Kč
Odbor finanční
102 000 Kč
Pronájem bytů
1 092 000 Kč
Odbor staveb. a územně plánovacího úřadu 289 000 Kč
Odbor investic a rozvoje
21 000 Kč
Odbor sociálních věcí
50 000 Kč
Hlavní činnost celkem
3 241 000 Kč
Vedlejší činnost celkem
1 711 000 Kč
Celkový stav pohledávek po splatnosti
4 952 000 Kč
za hlavní i vedlejší činnost

pojištění uhrazených v roce 2012) a dále nezaopatřenost dětí nad 15 let. Příjmové formuláře
je možno dokládat již nyní, potvrzení o studiu
až během září 2013, vše nejpozději do
30. 9. 2013. Tiskopisy jsou k dispozici na
všech kontaktních pracovištích Úřadu práce
ČR a také na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz.

Dne 15. července 2013 nabyla účinnosti novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že
tyto nejsou součástí významného krajinného
prvku nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje:
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití
jako plantáž dřevin,
d) pro dřeviny rostoucí v zahradách – dle
vyhlášky je zahradou pozemek u bytového
domu nebo u rodinného domu v zastavěném
území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Všechny tyto vlastnosti
musí zahrada splňovat současně. Tuto podmínku tedy nesplňují např. pozemky v zahrádkářských osadách nebo neoplocené
pozemky navazující na souvislou zástavbu.
Živý plot tvořený dřevinami za stavební oplocení považován není.
Kácení dřevin se provádí zpravidla v období
jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního
klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.
Podrobnější informace získáte ve vyhlášce
č. 189/2013 Sb., nebo na odboru životního prostředí (Ing. Klára Andrlová, tel. 544 121 128,
email: klara.andrlova@meuslavkov.cz)

ÚP

odbor životního prostředí MÚ

Zdroj: Finanční odbor MěÚ

V rámci hlavní činnosti Města Slavkov
u Brna (tj. levá část tabulky) je sledován vývoj
veřejnoprávních vztahů. Velkou část těch pohledávek tvoří nezaplacené pokuty a předepsané náklady řízení. V rámci vedlejší

činnosti Města Slavkov u Brna (tj. pravá část
tabulky) se jedná především o pohledávky
vzniklé z nájemních vztahů a s tím související
náklady.
Finanční odbor Města Slavkov u Brna

Informace pro žadatele
o přídavek na dítě
Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Slavkov u Brna, upozorňuje klienty, kteří pobírají
dávku přídavek na dítě, že v souladu se zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
ve znění pozdějších předpisů, je nutno na
předepsaných tiskopisech doložit příjmy všech
společně posuzovaných osob za rok 2012
(u osob samostatně výdělečně činných včetně
potvrzení o zálohách na zdravotní a sociální
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Ochrana dřevin nově

Městská policie informuje

Podomní prodej
V současné době je v platnosti nařízení obce
upravující volný prodej nebo nabídku služeb Tržní řád. Díky tomuto nařízení lze nepříjemné
dealery a podvodné obchodníky, kteří nabízejí
velice „výhodné“ smlouvy, odměnit na místě
blokovou pokutou do výše 1000 Kč nebo oznámit jejich jednání správnímu orgánu. Správní
orgán může uložit pokutu až do výše 30 000 Kč.
Tržní řád neslouží k tomu, aby někomu znesnadňoval podnikání, ale lze ho chápat spíše jako
prostředek k ochraně občanů, zejména seniorů,
proti podvodným jednáním různých společností. Jak je známo, tak většina se zaměřuje na
předložení lákavé a velice výhodné nabídky,
které na první dojem nelze odolat. Než se člověk naděje, smlouva je podepsána. Po zjištění
skutečností, které se před podpisem smlouvy
z nějakého důvodu neuvedly, se tato „výhodná“
smlouva jen těžko ruší.
Do kompetence městské policie spadá řešení
těchto přestupků. V případě výskytu podomních
prodejců volejte na městskou policii.

Opilec před základní školou
Dne 24. června v dopoledních hodinách bylo
oznámeno strážníkům městské policie, že na lavičce před ZŠ Komenského je muž, který má
zdravotní problémy. Po přijetí oznámení ihned
vyjela hlídka na místo události. Na lavičce před
ZŠ Komenského seděl v nepřirozené poloze
muž - hlavu měl zakloněnou dozadu, široce rozevřené oči, velice špatně artikuloval, tělo měl
jakoby v křeči. Na první pohled to vypadalo, že
muže postihla mozková příhoda. Hlídka ihned
přivolala rychlou záchrannou zdravotní pomoc.
Než sanitka dojela, hlídka se snažila s mužem
komunikovat a zjistit jeho zdravotní stav. Toto
se do příjezdu sanitky nepodařilo. Po příjezdu
sanitky byl muž položen na nosítka a naložen
do sanitky. Zde bylo provedeno prvotní vyšetření, na základě kterého se zdravotní stav postiženého jevil jako dobrý. Z tohoto důvodu
byla u pacienta provedena dechová zkouška ke
zjištění alkoholu v krvi. K údivu všech byla
zkouška pozitivní s neuvěřitelnou výslednou
hodnotou 3,2 promile. Po provedení dechové

zkoušky byl muž přeložen do služebního vozidla městské policie a převeze do PZS Černovice.
Řidič pod vlivem amfetaminu
Dne 29. června kontrolovala hlídka městské
policie na ul. Nádražní řidiče osobního motorového vozidla. Bylo zjištěno, že řidič nemá řidičské oprávnění a nikdy žádné nevlastnil. Protože
tento přestupek nespadá do kompetence MP,
byla přivolána hlídka PČR. Vzhledem k řidičovu chování byl u řidiče proveden test ke zjištění návykové či psychotropní látky v těle.
Bohužel byl test pozitivní na látku amfetamin
(např. pervitin). Následně byl řidič převezen
hlídkou PČR k lékařskému vyšetření do vyškovské nemocnice.
Řidič se svým jednáním dopustil dvou přestupků, za které mu hrozí sankce zákaz řízení
motorových vozidel a tučná pokuta až do výše
50 000 Kč.
Petr Smejsík, velitel MP
tel.: 725 746 435
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Vzájemně si pomáháme vzdělávat se

je název projektu, který naše škola zahájila
v lednu letošního roku. Cílem je ověřit možnost
zda pomocí multimédií lze eliminovat vzdělávací problémy žáků a zlepšit tak jejich výsledky. Multimédia jsou dnes přirozeným
průvodcem našich životů. Chytré telefony, tablety, ultrabooky a další zařízení se učí naše
děti ovládat již odmalička. Proč proto nevyužít
tohoto potenciálu při jejich vzdělávání?
Projekt zahrnuje pět klíčových aktivit. První
aktivitou je vyhledávání vhodných materiálů
pro vzdělávání, druhou je příprava učitelů pro
práci s multimédii tak, aby je mohli využívat
ve výuce, třetí je zavedení kroužku multimédií

pro žáky od nového školního roku, čtvrtou je
vzdělávání rodičů a pátou je vytvoření uložiště
pro vhodný software, který bude k dispozici
našim žákům v průběhu a po skončení projektu.
Čtyři z výše uvedených aktivit běží uvnitř
školy. Pátá je zaměřena na vnější prostředí, na
rodiče. Pro ně pořádáme semináře pod vedením
speciálních pedagogů. Ty jsou dobrovolné a rodiče na ně docházejí se svými dětmi. Zde se seznamují s pedagogickými postupy, které
pomáhají dětem překonávat obtíže spojené s jejich vzděláváním. Děti, které mají při sobě své
rodiče, jsou jistější a zažívají své úspěchy. Po-

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

Záchranáři ve škole
Na závěr školního roku se prvňáci a druháci
zúčastnili zajímavé akce. V pondělí 17. června
přijela na dvůr naší školy záchranná služba.
Dva velmi ochotní a usměvaví záchranáři seznámili žáky s prevencí úrazů v době letních
prázdnin a také s poskytnutím první pomoci.
Žáci si mohli vyzkoušet, jak se měří tlak, ošetřit zlomeninu ruky a nohy, jak se převáží pacient na nosítkách, ale největším zážitkem byla
prohlídka vybavení záchranného auta. Tímto
bychom chtěli poděkovat záchranářům za jejich velmi důležitou a těžkou práci. Snad nikdo
z nás „nebude potřebovat“ jejich pomoc.

Deváťáci končili sportovně
Poslední týden docházky do školy byl pro
žáky devátých ročníků zaměřen na sportovní
aktivity. V pondělí se soutěžilo o Pohár starosty, v úterý na žáky čekal golfový trénink, ve
středu se hrála kopaná, nohejbal a přehazovaná
a ve čtvrtek byla na programu turistika spojená
s opékáním špekáčků. I když počasí příliš nepřálo, mohli si deváťáci z Tyršovky užít poslední týden jinak než tradičně ve třídě a ve
školních lavicích… Týden pohybových aktivit
pro žáky devátých ročníků probíhá každoročně
v rámci dlouhodobého školního projektu Optimalizace pohybového režimu školy se zaměřením na rovná záda. Mgr. Hana Charvátová

malu si budují sebevědomí a zjišťují, že i ony
samy jsou schopny se řadu věcí naučit. No a rodiče se uklidní, že to s jejich potomkem není
tak tragické. Prostě to chce pouze některým ušít
vzdělávací metody tak říkajíc na tělo. Po půl
roce práce můžeme říci, že mnohým dětem,
které navštěvovaly se svými rodiči semináře, se
jejich výsledky ve škole začaly zlepšovat.
Proto i v příštím školním roce chceme
s kurzy pokračovat. Na poslední schůzce jsme
se dohodli s rodiči, že budeme pravidelně ve
Zpravodaji vypisovat témata na měsíc dopředu.
Rozvrh na měsíc září vyjde v dalším čísle.
Obsah hodin stanovují naši speciální pedagogové, kteří kromě vedení samotných seminářů
poskytují i individuální konzultace rodičům ke
vzdělávacím a výchovným problémům jejich
dětí.
Rozpočet projektu je 2,4 mil. Kč a je hrazen
z Evropského sociálního fondu.
Vladimír Soukop

www.zsslavkov.cz

O Pohár starosty města Slavkova 2013
Již tradiční soutěž mezi základními školami
ZŠ Tyršova a ZŠ Komenského ve Slavkově
u Brna proběhla v posledním týdnu školního
roku. Organizátorem letošního ročníku byla
Základní škola Tyršova. Pan starosta Ing. Ivan
Charvát přišel žáky pozdravit a soutěže zahájit.
Vzhledem k nepříznivému počasí zvolili organizátoři „mokrou variantu“ soutěží. Na ZŠ Tyršova probíhaly zápasy v badmintonu, vybíjené,
přehazované a hodu na koš. Na ZŠ Komenského se soutěžilo ve skoku z místa, člunkovém běhu, hrála se utkání v kopané a ve
florbalu.

Po závěrečném sečtení všech bodů se celkovým vítězem letošního sportovního dne stala
ZŠ Tyršova, a získala tak znovu Pohár starosty
města, který bude uložen až do příštího roku
v ředitelně školy. Vítězství však není to nejdůležitější, o co tento den šlo. Důležité je, že žáci
si zasportovali, předvedli fair-play boj
a všichni zúčastnění se dobře bavili. Škoda jen,
že počasí nám letos moc nepřálo.
Velký dík patří však nejen těm, kteří se sportování účastnili, ale i všem, kteří se podíleli na
přípravě sportovního dne (zejména vyučujícím
tělocviku na obou školách).

Vynikající výsledky v okresním
kole Pythagoriády
Dne 22. května se konalo ve Vyškově
okresní kolo Pythagoriády. Tato matematická
soutěž je velmi populární a účastní se jí značné
množství talentovaných žáků. My jsme vyslali
celkem šest reprezentantů. Všichni předvedli
skvělé výkony a to se také odrazilo na jejich
umístění.
V kategorii šestých ročníků skončila mezi
46 startujícími na pátém místě Veronika Klinkovská. V kategorii sedmých ročníků bylo při-

hlášeno třicet účastníků a mezi nimi obsadila
Hana Kučerová páté místo a Matěj Kořínek byl
dokonce čtvrtý. Kategorii žáků osmých tříd
však naši matematici zcela ovládli. Přihlášeno
bylo 30 žáků. Petr Otépka vybojoval čtvrté
místo, David Procházka dokonce druhé. Vítězkou této kategorie se stala po excelentním výkonu Hana Mlčochová. Gratulujeme
k výbornému umístění a děkujeme za vzornou
reprezentaci školy.

strom
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny Zničený
V Bučovické ulici ve Slavkově neznámý vanZ důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací – bude přerušena
ve Slavkově u Brna dodávka elektrické energie:
Dne 1. 8. od 7.30 do 15.30 hodin
Nádražní, Leitner s.r.o.

Dne 6. 8. od 7.30 do 11.30 hodin
Odběratelská trafostanice Slavkov Tenryu (č.
320092) a pravá strana ul. Špitálská od Penny
marketu po hřbitov
Děkujeme vám za pochopení.
E.ON Česká republika, s.r.o.

dal navrtal a otrávil vzrostlou borovici. Strom
zasažený chemikálií uschl. Případ vyšetřuje policie. Žádáme občany o součinnost. V případě,
že může někdo poskytnout nějaké důkazy ať se
prosím obrátí na odbor životního prostření MěÚ
Odbor ŽP
Slavkov u Brna.
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Z Á M E K S L AV K O V – A U S T E R L I T Z
Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204; info@zamek-slavkov.cz

Koncert souboru Orchestre des jeunes de Fribourg
Zámek Slavkov – Austerlitz si jako hudební
předzvěst Zámeckých Napoleonských dnů připravil koncert v podání souboru Orchestre des
Jeunes de Fribourg (Švýcarsko) ve čtvrtek
15. srpna v 18 hodin v Historickém sále slavkovského zámku.
Tento smyčcový orchestr byl založen v roce
1971. Sdružuje asi 20 hudebníků ve věku 1520 let. Orchestr je formou dílny, kde se mladí
interpreti učí hudbě na zkouškách objevováním
nových děl repertoáru, kontaktem s pozvanými
renomovanými sólisty a hostujícími dirigenty.
Orchestr uskutečňuje pravidelně koncertní
turné po Švýcarsku i zahraničí. Orchestrem
prošlo více než 300 hudebníků a 30 z nich se
hudbě dnes věnuje profesionálně. V roce 1978
získal orchestr první cenu na soutěži „Mezinárodní setkání orchestrů mladých“ v Paříži
a v roce 1990 získal „Cenu kultury“ udělenou
vůbec poprvé ve Fribourgu.
Mimo mladých hudebníků na koncertě vystoupí dirigent a umělecký vedoucí soboru
Théophanis Kapsopoulos, Luis-Carlos Just
(hoboj) nebo rodačka z Bystřice pod Hostýnem

Orchestre des jeunes de Fribourg

Foto: archiv HM

Jarmila Janeček Ševčíková (flétna), která od
roku 1982 žije ve Fribourgu, kde vyučuje na
konzervatoři. Účastní se četných koncertů a nahrávek ve Švýcarsku i v zahraničí.

Srdečně zveme posluchače na koncert do historických prostor zámku, na němž zazní
skladby od Haydna, Bacha, Schuberta a dalších.
Vstupné dobrovolné.
Hana Partyková, ZS-A

Deep Purple – koncert rockové legendy
Slavkovský koncert skupiny Deep Purple je
už za dveřmi. V neděli 4. srpna se do Slavkova
u Brna sjedou fanoušci této rockové legendy ze
všech koutů republiky a dokonce i ze zahraničí.
Koncert pod širým nebem odehraje kapela
v České republice vůbec poprvé.
Koncertní představení začne v zámeckém
parku již od 17 hodin, kdy své vystoupení zahájí první z celkového počtu tří předkapel. Před
hlavní hvězdou večera se tedy můžete zaposlouchat do tonů kapel Progres 2, Tom Jegr
and Gang a Lidopop. Samotní Deep Purple
zahájí svůj koncert po 20. hodině. Během koncertu zazní nejen skladby z nového alba Now
what!?, které vyšlo v dubnu letošního roku, ale
také klasické hity jako Smoke On The Water,
Black Night, Hush nebo Child In Time. Předpokládaný konec koncertu je kolem 22.30 hod.
Vstupenky zakoupíte v předprodeji na po-

kladně zámku anebo prostřednictvím sítě Ticketportal nebo Ticketpro za zvýhodněnou cenu
790 Kč a to až do soboty 3. srpna. Na místě

Deep Purple

Foto: archiv

v den koncertu potom budou za 990 Kč. Z důvodu předpokládané vysoké návštěvnosti koncertu bude nutné přijmout opatření v podobě
změny místní úpravy provozu, a to z důvodu
zajištění plynulé dopravy a parkování pro návštěvníky koncertu. Zajištěna bude pořadatelská
agentura, která bude řídit navigaci a směrování
po městě a na odstavné parkovací plochy. Na
problematických úsecích (křižovatky, vjezd ze
severu na náměstí, výjezd na jihu na náměstí,
okolí kostela, parkovací plochy, prostor pod
zámkem) bude přítomná pořadatelská služba,
která bude dbát o klidný provoz a bezpečnost
účastníků silničního provozu i chodců.
Využijte možná jednu z posledních možností
užít si pořádnou porci hard rocku spolu s nezaměnitelným a typickým zvukem kapely Deep
Purple v zámeckém parku ve Slavkově u Brna!
Ing. Jana Slouková, ZS - A

Romeo a Julie na nádvoří zámku –
předprodej zahájen!

Romeo a Julie

Foto: archiv

Závěr letních prázdnin bude okořeněný romantikou v podobě divadelního představení
Romeo a Julie v podání činohry Národního
divadla Brno v režii Zdeňka Černína, které získalo cenu DIVA 2012 za divácky nejoblíbenější činohru loňského roku.
Klasika, kterou nemusíme dlouze představovat, bude jak doufáme, velikým lákadlem a příjemným kulturním zážitkem, jenž umocní
atmosféra prostředí krásného zámeckého nádvoří.
Přijměte pozvání na sobotu 31. 8. od 20
hodin do italské Verony, a zhlédněte společně
s námi notorický známý tragický příběh, jež vypráví o lásce mezi Romeem Montekem (Jakub

Šafránek) a Julií Kapuletovou (Magdalena Tkačíková). V dalších rolích se představí Jan Grygar, Jana Štvrtecká, Luboš Ondráček, Monika
Maláčová, Petr Bláha, Vratislav Běčák, Tereza
Grossmannová, Martin Sláma, Petr Halberstadt
a další.
Vstupenky s místenkami je možné zakoupit
v předprodeji v Informačním centru ve Slavkově u Brna za zvýhodněnou cenu 300,- Kč
a 200,- Kč. Na místě budou vstupenky stát
400,- Kč a 300,- Kč. Bližší informace a rezervace vstupenek na tel. č.: 513 034 156, e-mail:
infocentrum@zamek-slavkov.cz.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Hana Partyková, ZS-A

7/2013

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Prohlídky zámku s Napoleonem

Mezinárodní výstava vín
Již tradiční součástí Zámeckých Napoleonských dnů se stala mezinárodní výstava vín Grand Prix Austerlitz 2013, jejíž jubilejní
X. ročník je letos připraven opět ve spolupráci
s Moravskou bankou vín.
V sobotu 17. srpna od 12 hodin na nádvoří
slavkovského zámku budou mít návštěvníci
možnost okusit soutěžní vzorky vín. Slavnostní
zahájení výstavy bude provedeno ukázkou dobové „sabráže“ z koně.
Cílem této výstavy je nejen propagací vinné
kultury vrátit do moravského regionu tradici
vína, ale také spojením termínu výstavy s při-

Aktéři Babských hodů

9

pomínkou narozenin císaře Napoleona ukázat
propojení našich zemí v oblasti kultury vína.
V neposlední řadě si tato výstava klade za cíl
představit široké veřejnosti krásy tohoto nápoje.
Konzumační lístek stojí 300 Kč a zahrnuje
skleničku, katalog a 25 žetonů na degustační
vzorky vína. Předprodej konzumačních lístků
je mimo jiné i v Informačním centru. Věříme,
že v těchto letních dnech návštěvníky zámku
možnost okusit výborná vína jistě zaujme.
Všichni jste srdečně zváni.

V rámci Zámeckých Napoleonských dnů
můžete v sobotu 17. srpna při tradičních oživených prohlídkách slavkovského zámku
zhlédnout samotného císaře Napoleona Bonaparte. Chybět zde nebude jeho žena Josefina či
věrný maršál Berthier. Samozřejmě se nesmí
zapomenout na Napoleonovy vojáky a služebné. Pro tyto oživené kostýmované prohlídky
zámku doporučujeme pro každoroční velký
zájem, včasnou rezervaci na pokladně zámku
(tel. 544 227 548).
Zámek Slavkov – Austerlitz se společně s císařem Napoleonem těší na Vaši návštěvu.

Ing. Jana Slouková, ZS-A

Ing. Jana Slouková, ZS-A

Foto: R. Kostík

Tanec před radnicí

Foto: R. Kostík

Vydařené Babské hody
Babské hody – lidová zábava tradující se
zhruba od 30. let 20. století, kterou pořádají zejména ženské spolky. Na rozdíl od „normálních“ hodů jsou babské hody určeny pro ženy
vdané a také děti. Také zde je udělováno starostou města babské hodové právo – právo pořádat
hody, hodovou zábavu a veselici, ale i povinnost zachovávat pořádek v obci a starat se
o každého účastníka hodů. Každá obec či oblast má svoje zvyky a tradice.
Tolik stručný výtah ze slovníkového hesla,
který však poměrně výstižně a v úplnosti vystihuje i Babské hody ve Slavkově u Brna. Ty

se letos uskutečnily v sobotu 22. června odpoledne s následující večerní hodovou zábavou.
Patřičně vyšňořená děvčata se dvěma sklepníky a malým houfem krojovaných dětí projela
na nazdobeném voze slavkovskými ulicemi. Do
zpěvu i tance je vybízela a doprovázela dechová
kapela Sebranka. Starosta města předal stárkám
babské právo a přijal pozvání k tanci. Se zaujetím zhlédl i ukázku vybraných částí Moravské
besedy, se kterou se již „Slavkovské ženy“ předvedly na Dnech Slavkova před třemi týdny.
Dobrá nálada panovala i na večerní hodové
zábavě v sále Společenského domu Bonaparte.

Kromě tance a zpěvu bylo možné vyhrát
drobné i hodnotnější ceny v tombole. Počasí se
na letošní poměry nebývale vydařilo, sluníčko
jakoby se nemohlo vynadívat na tu krásu… Večerní vlahý deštík už nikomu ani v nejmenším
nevadil.
Děkujeme všem, kdo jakkoli přispěli ke
zdárnému průběhu Babských hodů a věříme, že
budeme mít vaši přízeň i v příštím roce.
Zvláštní dík patří také panu starostovi, který
v parném dni nechal připravit osvěžující nápoje
pro celou skupinu účinkujících.
Slavkovské ženy

 Vivat Napoleonské expozici!
Vítáme, že náš milovaný Slavkov u Brna
ještě více přibližuje všem zájemcům svoji slavnou historii. Jest zde instalována krásná a moderní historická expozice, za což zde
projevujeme všem angažovaným velké poděkování, úctu a obdiv.
Interiér expozice je moderní, přehledný, naučný i vzdušný. Vynaložené investice se v budoucnu navrátí a znásobí. Tolik ku chvále
expozice.
Máme návrh přátelsky myšlený, to jest nezbytná reklama. Při vchodu do infocentra postrádá návštěvník poutač, jakož i u vstupních
dveří, vlevo od brány do zámku. To chybí
hlavně pro rodiče s dětmi. O prázdninových sobotách a nedělích, či v turistickém babím létě
byla by vhodná typická strážní budka s francouzským napoleonským vojákem. Kdybych
byl mladší a zdráv, s hrdostí a zdarma bych tuto
službu přijal. Kluci i děvčata by posléze lákali
rodiče k prohlídce expozice.
Neškodilo by na nějaký čas zapůjčit si jedi-

nou standartu se zlatým orlem na žerdi, již zanechala francouzská armáda po bitvě tří císařů
1805. Tyto orly předal sám Napoleon na Martově poli 15. 12. 1804. Standarta je nošena na
vzpomínkových akcích.
V expozici by neměla být opominuta podobizna statečné polské hraběnky Marie Walewské, která porodila Napoleonovi syna
Alexandra. Tento byl v dospělosti jmenován
ministrem zahraničí.
Upravte prosím v budoucnosti terén na západním nádvoří zámku, kde se v deštivém počasí i po deštích stane prostor blátivým
a slalomem mezi kalužinami. Máme na mysli
důstojný pohyb návštěvníků, ale myslíme i na
problémy prodejců na trzích, různé kulturní
akce.
Slavkovem u Brna se pohybujeme již 11 let
a rádi přijedeme za vámi všemi, když Bůh
a zdraví dá.
Vaši Bohdan a Marie Slezákovi,
Československá napoleonská společnost

Část napoleonské expozice

Foto: B. Maleček

Vchod do expozice

Foto: B. Maleček

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

10

7/2013

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, kulhankova@iss-slavkov.eu

Na návštěvě Okresního soudu Vyškov
V rámci výuky občanské nauky navštívili žáci
učebního oboru automechanik jednání okresního
soudu ve Vyškově. Byli přítomni civilnímu řízení, které rozhodovalo v rozvodovém jednání,
vypořádání dlužné částky a vymáhání škody pojišťovnou. Pro žáky to byla jistě nová a dobrá
zkušenost, neboť zkonkretizovala představu, jak
probíhá soudní řízení a co je všechno k takovému
jednání potřeba. Paní soudkyně byla velmi

Před okresním soudem

Foto: archiv školy

Řecko

U soudu

Foto: archiv školy

ochotná a nechala po samotném řízení prostor
pro dotazy a velice srozumitelně žákům podala
odpovědi na jejich otázky. Dokonce si sami žáci
zinscenovali soudní řízení, kde byli jakoby
aktéry soudního řízení. Jeden byl žalobce
a druhý žalovaný a paní soudkyně toto řízení
vedla a rozhodovala. Bylo vidět, že tato „hra“
všechny přítomné zaujala včetně mne. Žáci předvedli téměř dokonalé výstupy a sama soudkyně
byla překvapená, jak vše hoši zvládli. Na závěr
udělala malou přednášku o organizaci soudů
a o samotné práci okresního soudu ve Vyškově.
Myslím si, že co žáci nepochopili ve škole,
to jim tato praxe ukázala a přiblížila. Tuto návštěvu budeme zcela jistě opakovat i s jinými třídami.
J. Lekavý, ISŠ

Tradiční běh číšníků
Dne 13. června proběhl již tradiční běh číšníků v Třebíči. Družstvo tří soutěžících mělo za
úkol otevřít láhev vína, celý obsah rozlít do čtyř
skleniček a v co nejkratším čase přinést pokud
možno plné skleničky zpět. Trať obsahovala
různé překážky a záludnosti. Vyhrávalo to
družstvo, které přiběhlo nejrychleji a z obsahu
skleniček rozlilo co nejméně. Za naši školu
soutěžili David Škorpi, Pavel Pektor a Dominik
Drápal z oboru hotelnictví. Kromě běhu číšníků mohli návštěvníci kulturního centra v Třebíči sledovat celostátní soutěž v carvingu vyřezávání ovoce a zeleniny a mnoho dalších
doprovodných programů.
M. Novoměstská, ISŠ

Odborná tříměsíční
stáž v Řecku
V jarních měsících tohoto roku nám bylo nabídnuto zúčastnit se odborné stáže v Řecku.
Nyní získáváme další odborné zkušenosti a zasíláme krátké info o naší praxi v Hotelu Memphis Beach Kolimbie na řeckém ostrově Rhodos,
kterou jsme započali v červnu tohoto roku. Cesta
proběhla v pořádku a po krátké cestě autobusem
jsme kolem 1 hodiny ranní dorazili do hotelu.
Jsme ubytování v jedné z budov. Jedná se o dvě
ložnice se společnou koupelnou. Bydlíme spolu
se dvěma dalšími studentkami z Prahy. Hned
druhý den jsme nastoupili do práce, kde nás naše
vedoucí začala zaučovat v chodu hotelu. Naší
prací je především debaras během snídaní,
obědů, večeří a úklid. První týden nebyl zrovna
ideální, ale už si zvykáme a doufáme, že to bude
jen lepší. Co se stravování týče, máme zajištěné
celodenní stravování vždy z rautů, které jsou nachystány pro hosty. Jako velký klad hodnotíme
prostředí, blízkost centra Kolimbie a především
blízkost moře a také poměrně vysokou českou
a slovenskou klientelu, tudíž komunikace
s hosty je jednoduchá. Když odmyslím pár drobných mínusů, jsme tady spokojení.
B. Pálková a K. Silnicová, ISŠ
Hotel Memphis Beach Kolimbie

Exkurze do Kroměříže

nosti v souvislosti s věkem pachatele. Zastavil
se i u tématu sexuálního zneužívání a domácího
násilí. Zdůraznil důsledky užívání tabáku, alkoholu a drog. Po úvodní přednášce měli
všichni možnost v rámci diskuze ptát se na
věci, které je zajímají. JUDr. Živěla se nevyhýbal ani ožehavým tématům. Zaujal svým poutavým a vtipným vyprávěním.

Třída 2.B HT se 27. června vypravila na odbornou exkurzi do Kroměříže. Navštívili jsme
zde místní arcibiskupský zámek a dobře známou Květnou zahradu. Nejprve jsme šli do
Květné zahrady, kde nám pan učitel poskytl
mnoho informací o historii města. Také jsme
obdivovali krásné záhonky a rotundu. Po dostačujících údajích naše kroky následovaly do zámecké obrazárny. V obrazárně jsme spatřili
mnoho krásných a zajímavých obrazů. Poté
jsme vyrazili na prohlídku mnoha sálů
v zámku. Každý sál byl originálním v něčem
jiném. Od průvodkyně jsme získali mnoho informací nejen o zámku. Po prohlídce jsme šli
Podzámeckou zahradou na vlak. Domů jsme se
vraceli se spoustou nových zážitků.

Mgr. I. Boková, ISŠ

Soňa Šlimarová, studentka oboru hotelnictví, ISŠ

Soutěžící z naší školy

Foto: archiv školy

Beseda s právníkem
V pondělí 24. června se žáci druhého a třetího ročníku oboru hotelnictví a žáci nástavbového studia oboru podnikání sešli v klubovně
domova mládeže. Setkali se s JUDr. Petrem Živělou, advokátem, který si pro ně připravil přednášku s diskuzí na téma rodinné a trestní právo.
Na zajímavých příkladech z vlastní praxe
studentům přiblížil záludnosti zákonů. Žáky
upozorňoval na problematiku trestní odpověd-

Foto: archiv školy

Předávání výučních listů našim absolventům
Dne 21. června proběhlo v Historickém sálu slavkovského zámku slavnostní předávání výučních listů
absolventkám a absolventům oboru
mechanik opravář motorových vozidel
a kuchař – číšník. Našim bývalým žákyním a žákům popřáli v tento významný den do dalšího profesního
i osobního života náměstek hejtmana
Jihomoravského kraje Bc. Zdeněk Pavlík, starosta města Slavkov u Brna
Ing. Ivan Charvát, místostarosta města

Slavkov u Brna Ing. Jiří Doležel, předseda Školské rady ISŠ Slavkov u Brna
pan Michal Boudný, předseda nadačního fondu Student Ing. Aleš Šilhánek
a zástupci vedení školy. Této slavnostní
chvíle se zúčastnili v hojném počtu rodiče, přátelé i známí našich absolventů,
popřát a rozloučit se přišli i pedagogové naší školy.
Milé absolventky a absolventi, přejeme jen to dobré v dalším životě!
ISŠ

Předávání výučních listů na zámku

Foto: archiv školy
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Odborná stáž v italské Florencii 25. 5.–23. 6.
Chtěla bych se s vámi podělit o překrásné zážitky z měsíční odborné stáže v Itálii. Vše to začalo odjezdem 25. května ze Slavkova u Brna,
kde jsme se sešly v plné sestavě studentek: Michaely Stehlíkové, Kateřiny Klikové, Markéty
Čadíkové a Jany Červenkové. První cesta vedla
ze Slavkova u Brna do Vídně, kam nás odvezl
Míšin tatínek. Z Vídně jsme jely vlakem, který
nás odvezl přímo do Florencie. Jely jsme nočním
vlakem, kde se dalo dobře vyspat. Kolem sedmé
hodiny ráno jsme dorazily na hlavní nádraží Florencie. Zde nás čekala naše paní lektorka Hana
Procházková, která nás měla na starost po celou
dobu pobytu. Ubytovaly jsme se v hotelu Golden
Tulip Mirage.
Po příjezdu na místo nás ohromilo okolí a prostředí, ve kterém budeme celý měsíc pracovat.
Paní lektorka nám ukázala náš apartmán, který se

Stáž v Itálii

Foto: archiv školy

nacházel hned vedle hotelu. Po seznámení s ubytováním nás provedla po hotelu, ukázala nám restauraci, kuchyň a předala klíče. První den jsme
měli volný, takže jsme si mohly v klidu vybalit
své věci, odpočinout si a prohlédnout okolí.
Naše pracovní směny probíhaly v dobách ráno
od 7 do 11 a od 19 do 23 hodin a v dopoledních
hodinách jsme měly osobní volno. Tato stáž samozřejmě hradila i veškerou stravu a dopravu po
Florencii, takže veškeré utracené peníze byly
pouze za náš volný čas.
Náplň práce spočívala v obsluze hostů, debarasu a vše, co je náplní činnosti číšníka. Snídaně
probíhaly formou švédských stolů, kde bylo naší
povinností hlavně doplňovat potřebné a debarasovat. Večeře spočívala především v servisu teplých pokrmů, debarasů, objednávek nápojů
a servisu nápojů. Všichni z personálu byli velmi
ochotní, milí a dalo se s nimi velmi dobře dorozumět především anglických jazykem.
Volné chvíle jsme trávily poznáváním nádherné
Florencie a jeho okolí. Spolu s našimi číšníky,
kteří nás vzali na krásné bílé pláže u moře, šikmou
věž v Pize, sochu Davida, různé večerní vyhlídky
celé Florencie, na známé Ponte Vecchio, jsme prožili nádherné chvíle plné úsměvů na tváří.
Tato měsíční stáž nám dala hodně do života.
Ukázala nám krásnou Florencii, která je známá

Odborná exkurze na Špilberk
Dne 26. června jsme se s třídou 2.B HT v doprovodu Mgr. Vladimíra Hirta vydali na hrad
Špilberk. Náš výlet zahrnoval prohlídku kasemat a expozici. V kasematech nás pan průvodce
provedl a poskytl plno zajímaných informací
o tehdejší době a vězních. Expozice byla o pozůstalých nástrojích a informací k mučení a doznání lidí k činům, které spáchali. K expozici
nám plno dalších informací řekl Mgr. Vladimír
Hirt. Prohlídka i expozice byla skvěle připravená a získali jsme plno nových a zajímavých
informací. Počasí bylo sice nepříznivé, ale
výlet se nám i tak líbil.
studenti 2.B HT, ISŠ

Autoservis Anto‰
NíÏkovice 229
tel.: 544 222 654, mobil: 725 779 040
e-mail: evaantos@seznam.cz

●
●
●
●

PROVÁDĚNÍ STK A EMISÍ
PNEUSERVIS
DIAGNOSTIKA MOTORŮ
VÝMĚNA ČELNÍCH SKEL
(v rámci pojišťovny zdarma)

● plnění a kontrola klimatizace
● veškeré klempířské

a mechanické práce

Třída ISŠ na Špilberku

Foto: archiv školy

jako kolébkou renesance, milý personál, úžasný
kolektiv lidí, obohacení o slovní zásobu a hlavně
nenahraditelné chvíle, pocity, zážitky a spoustu
úsměvů na tváři, kterých nikdy není dost.
Každé z nás přirostla nádherná a romantická
Florencie k srdci a při odjezdu jsme se nevyhnuly
ani slzám v očích, které byly slzami štěstí.
Dalším účastníkům projektu bych chtěla sdělit,
ať neváhají, nebojí se a jdou do toho spolu s ostatními, protože je to výborná zkušenost do života
a hlavně nezapomenutelný zážitek. Proto s úsměvem a nadšením do toho studenti.
Chtěla bych tímto za nás všechny Michaelu
Stehlíkovou, Markétu Čadíkovou, Kateřinu Klikovou a Janu Červenkovou poděkovat naší paní
ředitelce, která nás vybrala a díky ní máme v životě na co vzpomínat. IŠŠ je naše číslo jedna!
Markéta Čadíková, ISŠ

„Medvědi“ ve škole
Dne 10. června na naši školu zavítali již podruhé herci z The Bear Eductional Theatre a připravili si pro nás, studenty hotelnictví, dvě
anglicky mluvená představení.
První představení pod názvem The Detectives – tedy Detektivové, se odehrávalo v kabaretu, kde jedna z účinkujících byla neznámým
pachatelem zavražděna. Po celou dobu hraní
herci komunikovali s publikem, které mělo za
úkol rozluštit, kdo onu ženu zavraždil.
Druhé představení se jmenovalo The History
of England – part 1 – Historie Anglie – první
část. Tam nám herci ukázali, jak údajně vznikla
Anglie a kdo byli její první obyvatelé. Představili nám také nejznámější krále a královny
i slavné bitvy. Dokonce si na simulaci jedné
bitvy vybrali i pár studentů, aby hráli bojovníky,
což se setkalo s velkým úspěchem.
Obě představení se nám velmi líbila. Herci
měli vše perfektně připravené, i když se publikum zpočátku stydělo plně zapojit. Pro naši angličtinu byla tato představení velikým přínosem.
J. Hortvíková, obor hotelnictví, ISŠ
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Palackého náměstí 89, Slavkov u Brna, tel. 544 220 111

LETNÍ

!

Milan Májek
a syn

HUTNÍ

SLEVY

nabízí
pro firmy
stavebníky
občany

• Kari sítě
• Roxory
• Ocel
Prodejní doba:

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

zlato 14 karátů
 briliantové šperky
 stříbro
 ocel


–30 %
–10 %
–50 %
–60 %
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SLAVKOV U B R N A
ULICE SLOVÁKOVA

MATERIÁL

areál Agrozetu
Slavkov u Brna
Čs. armády 1081
tel./fax. 544 220 816
tel. 604 272 975
775 697 788
www.slavkov-hutnimaterial.cz

50Bytů

BOŠOVICE
Lipová 57–58, 683 55 Bošovice, tel.: 777 169 005

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

www.veslavkove.cz

Výroba razítek Colop
Samonamáčecí razítka dodáváme
v těchto barevných kombinacích
s černým základem: modrá, zelená,
šedá, žlutá, červená.
Inkousty v různých barvách.
Razítka tradiční, kulatá, datumovky,
razítka velkých rozměrů atd.
Dřevěná razítka.

17RD
PRODEJ BYTŮ A RD
DOKONČENÍ LISTOPAD 2013

www.RezidenceAusterlitz.cz
gsm: 725 688 312, tel.: 544 509 431,
info@rezidenceausterlitz.cz

Zahradní
technika

www.rumpova.cz

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

Prodej obalů na uzenářské výrobky • tel.: 725 365 444
PŘEVOD VHS na DVD
1 hodina záznamu

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

- mytí vozidel na objednávku
- interiér, exteriér
- dárkové poukazy

Příjem inzerce

tel. 773 600 595

do Slavkovského zpravodaje

Rucnimytislavkov.cz

info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853

CELNÍ DEKLARACE
• vyřizování celních formalit
při dovozu a vývozu
• zpracování hlášení INTRASTAT
• zprostředkování dovozu zboží
z Číny a USA.

tel. 777 217 600
e-mail: Chloupek.Slatina@seznam.cz

VINOTÉKA AUSTERLITZ

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

Přijďte ochutnat!
Brněnská 640, Slavkov u Brna
tel. 731 572 240
Po–Čt: 11–19 h., Pá 9–22 h.
So: 8–22 hod.

Uzávěrka pro inzerci

pátek 23. srpna do 16 hod.
Podmínky viz

www.bmtypo.cz
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Čiňte pokání, nebeské království je blízko
Zj.14,7: „Bojte se Boha a vzdejte mu chválu,
neboť přišla hodina jeho soudu.
Klanějte se tomu, který stvořil nebe, zemi,
moře i prameny vod!“
Než začali Izraelci dobývat Kenanskou zemi,
dal Bůh oněm národům 400 let, aby se změnili
a napravili své cesty. Nestalo se a přišla záhuba.
Izraelci je vyhladili jako proklaté.
Když Noe stavěl archu, stavěl ji zhruba 100
let, a věřím, že každý smrtelník se o arše dozvěděl i o bláznu, který ji staví a který vyhlašuje,
že přijde potopa světa, aby se lidé odvrátili od
zla. Nestalo se a přišla záhuba. Když Bůh chtěl
zničit Sodomu a Gomoru i okolní města za jejich
hřích, přimlouval se Abraham za ně, ale Bůh nenašel ani 10 spravedlivých lidí v oněch městech
a přišla záhuba. Než byl zničen Jerusalém Babylonským králem Nabukadnesarem, Bůh k nim
posílal své proroky, aby se odvrátili od zla, které

páchali. Mimochodem, bylo to nejen ohavné
modlářství, ale i upalování svých dětí v oběť Satanovi. Neposlechli a přišla strašlivá záhuba
a vyhnání z jejich země.
Co tedy měl Bůh udělat, aby se lidé odvrátili
od zla? Poslal na zem svého syna Spasitele světa.
Aby ten, kdo v něho uvěří, měl věčný život.
Jan 1,14: A to slovo se stalo tělem a přišlo žít
mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou
má od Otce jednorozený syn, plný milosti
a pravdy.
Ježíš Kristus zemřel za každého člověka na
této zemi, je zaplaceno, náš hřích byl vykoupen
tou největší obětí, a to krví Božího syna. Ježíš
Kristus nemusel za nás zemřít, měl možnost
volby (jako každý z nás), když v Getsemanské
zahradě bojoval a nechtěl jít na smrt. Ale jeho
láska k Otci a Otcova láska k nám rozhodla.
Ježíš za nás dobrovolně zemřel, abychom my

mohli žít. Byl zmučen tak, že nebyl podoben
člověku jak píše Izaiáš. Jeho rány nás uzdravily,
Bůh ho byl za naše provinění.
Tato spása je tu už 2000 let a opět nikdo nevěří, nikdo se neptá, nikdo nechce slyšet Boha,
který ke každému člověku mluví skrze své slovo
Ježíše Krista, jímž stvořil celý svět. A přesto se
lidé klaní matce přírodě, kameni, dřevu, zlatu,
stříbru, modlám co nevidí, neslyší, nechodí a ani
nic neudělají. Ale Bohu, jenž má v moci tvůj
dech i krok a vše stvořil, nikdo slávu nevzdá.
Bůh nás miluje a čeká na každého člověka
aby činil pokání, jenom skrze naše pokání začíná
cesta ke Kristu a k věčnému životu na nové
zemi.
Apoštolská církev Brno (Misijní stanice
Slavkov u Brna). Přijďte mezi nás 4. srpna
v 16 hodin. Scházíme se u Husitů, Jiráskova 959
ve Slavkově u Brna.
Hynek Tecl

Omluva a prosba, aby mi bylo odpuštěno
Jsem katolík. Jsem od malička vychováván
v katolické rodině, ale teprve nyní zjišťuji, že
jsem vírou nežil. Možná jsem i někomu vědomky nebo nevědomky ublížil nebo cítí
křivdu, co jsem třeba o něm řekl.
„Cesta ke zlepšení vzájemných vztahů, po
němž vždy touží každé společenství – řeholní,
rodinné, farní, diecézní i společenství celé církve –, nevede přes neúprosné kárání těch druhých, ale pouze přes pokorné uznání své vlastní
nedokonalosti“. Jorge Mario Bergoglio – nynější papež Otec František
Omlouvám se Všem a chtěl bych touto cestou
poprosit o odpuštění TY, kteří cítí, že jsem jim
někdy nějak ublížil, ať už to bylo vědomé nebo
nevědomé. Děkuji za odpuštění.
Něco přes dva roky spolupracuji s doktory svě-

tově uznávanými se zaměřením na celostní medicínu, kterým záleží na pevném zdraví lidí. K lepšímu zdraví, mne informace a produkty pomohli
brzy, a tak jsem se začal zajímat jak je to možné.
Je zajímavé zjištění, jak se na člověka dívá západní medicína a jak se uzdravuje při celostní medicíně. Sleduji přednášky a informace Dr. Sohrab
Khoshbina a MUDr. Jaromíra Bertlíka.
Čím dál více se zajímám o zdraví a o fungování lidského organismu a následcích všude přítomné chemii (éček) v potravinách. Když
brouzdám na internetu a čtu, jak některá éčka
jsou škodlivá a co působí v lidském organismu,
nebojím se říct , že pomalu nás tato strava zabijí. Existují různé petice proti všemu možnému, ale petici za používání potravin bez éček
jsem zatím nikde nepotkal. Éčka zabíjejí poma-

leji, v tom je asi ten rozdíl, že se málo koná pro
zdravější stravu.
Dostávám se k přikázání „NEZABIJEŠ“, to
nám říká: Pečuj o své zdraví! Život a tělesné
zdraví je veliký dar, který ti Bůh k užívání jen
svěřil. On je svrchovaným Pánem tvého těla,
zdraví a života. Máš tedy povinnost náležitě pečovat o své zdraví a život. Vhodnou tělesnou
prací, rozumným sportem utužuj své zdraví
a shromažďuj sílu k životním úkolům, které máš
před sebou! K tomu ovšem patří také pečovat
o správnou výživu, tělesnou čistotu, dostatečný
spánek a zdravý byt. Přitom vždy pamatuj, že
zdraví duše pomáhá k udržení i zdraví tělesného.
Katechismus katolického náboženství –
ThDr. František Tomášek
Petr Blahák

Zamyšlení nad tím, proč se někomu může zdát málo
výrazná chuť jídla v KMŠ Karolínka
Vařím ve školce Karolínka a postupně celý
rok používám menší a menší množství umělých
dochucovadel. Je to těžké, když jsme si na ty
zvýrazňovače chuti zvykli. Když použiji jen
sůl, zdá se to mdlé někdy i jako by bez chutě.
Dělám vše proto, aby děti dostávaly co nejméně chemie ve školní stravě, a tuto možnost
může mít každý kdo má chuť něco změnit ve
svém životě.
Každý člověk se má celý život vzdělávat, což
jsem pochopil, až když jsem se dostal k firmě,

Jedna ze tříd KMŠ Karolínka

která se stará o zdraví lidí. Kolik lidí si hledá
informace, co éčka způsobují v lidském organismu. Já jsem se nikdy o to nijak nezajímal,
jen jsem zaslechl, že to není nic pro zdraví.
Nikdy jsem se po tom nepídil. Možná proto,
abych nemusel něco ve svém životě změnit.
Teď, když vařím převážně pro děti, tak dělám
změnu a chci nabídnout změnu i ostatním spoluobčanům, kterým není lhostejné zdraví
vlastní a zdraví blízkých.
Převzato z internetu:
Představte si, že by vám na talíř
dali několik kilo chemikálií a popřáli dobrou chuť. Každý by zjevně
takovouto krmi odmítl. Avšak
pokud se různé chemikálie schovají
do potravin a podávají po menších
dávkách, převážná část lidí je
slupne, aniž o tom ví. Přitom takto
ukrytých chemických látek jsou kilogramy! Odhady se pohybují od tří
do sedmi kilogramů potravinářských přídatných látek (tzv. éček)
ročně. Takováto množství chemikálií tedy může do svého organismu
Foto: B. Maleček dostat lehkomyslný konzument,

a to společně s běžně nakupovanou stravou.
A co s těmito kily navíc má nebohé tělo dělat?
Co se s éčky děje v těle?
Určitou část přijatých chemikálií dokáže organismus po přepracování nějak vyloučit.
Pokud je však škodlivin moc, nebo jde o umělé
těžko odbouratelné sloučeniny, leckdy to nezvládne. Protože po překročení určité koncentrace by došlo k otravě, ukládají se tyto
škodliviny na všemožná místa organismu.
Avšak takovéto „černé skládky“ organismu
mohou být zdrojem nemalých zdravotních
problémů – od těch méně nebezpečných (např.
ekzémů a dalších alergických projevů) až po ty
nejobávanější, jako jsou srdečně cévní onemocnění a rakovina. Chemie v těle je tedy skrytá
„časovaná bomba“ a proto je zbytečné diskutovat o tom, zda syntetické umělé látky škodí
či nikoli. Do našeho těla vůbec nepatří!
Na seminářích nám MUDr. Bertlík říká, že
pro pevné zdraví při dnešní kvalitě nebo spíše
nekvalitě potravin je zapotřebí dodávat vitamíny a minerály jiným způsobem, že nestačí
jíst takzvanou čerstvou zeleninu a ovoce, tam
už dnes potřebné množství živin pro organismus není!
Petr Blahák
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Malé ohlédnutí za návštěvou ve Sławkówě
V rámci partnerství měst se v závěru června
2013 pod záštitou města Slavkov u Brna uskutečnil zájezd do polského Sławkówa. Na cestu
jsme se vydali v pátek 28. června ve 13:00, do
cílové destinace – ubytovny v Niwě, jsme dorazili po cca pěti hodinách. Volný večer patřil
stolním hrám, zpěvu a tanci. Prvním bodem sobotního programu byla prohlídka královského
města Krakówa, které je turisticky největším lákadlem Polska. Temperamentní průvodce nám
nejprve ukázal Dračí jeskyni (Smocza Jama)
s kovovou sochou draka, který dle pověsti trápil
celé město. Dále jsme viděli řadu historických
památek metropole Malopolského vojvodství:
Královský hrad, katedrálu sv. Stanislava a Václava, hrobku prezidenta Lecha Aleksandera
Kaczyńského, kostel sv. Petra a Pavla… či tržnici Sukiennice na Rynku, kde jsme ochutnali
zdejší specialitu – preclíky, zvané obwarzanky,
jež jsou k dostání v pojízdných stáncích téměř
na každém rohu.
Kraków nám učaroval, leč museli jsme se
vrátit, abychom stihli účinkování na Malém
rynku ve Sławkówě v 18 hodin konané v rámci
Dnů Sławkówa 2013, kde pod vedením Marie
Kostíkové zatančily „slavkovské ženy z babských hodů“ část Moravské besedy a za řízení
Petra Hlaváčka vystoupil Pěvecký sbor Gloria,
který interpretoval skladby zahraniční (Thoinot
Arbeau: Pavana Belle qui tientmavie; John Dowland: If my complaints; Claudio Monteverdi:
Il mio martir; Hans Leo Hassler: Tanzen und
springen; traditional Scarborough Fair) i naší
provenience (Dybych byla ftáčkem; Jede, jede,
poštovský panáček; Neviděli jste tu mé panenky; Já do lesa nepojedu; Ráda, ráda, můj
zlatej Honzíčku; Šil bech k vám; Kole našich
oken; Muzikanti, co děláte; Ešče si já pohár
vína zaplatím; Antonín Tučapský: Ma mila ma-

Slawkowský starosta Bronislaw Goraj

mulko; Ezechiel Ambros: Ej, lásko, lásko). Repertoár sboru zazněl a capella, převážně ve
čtyřhlasé faktuře. Slavkovské ženy doprovázela
kapela Sebranka Oty Stránského, jež se spolu
se svým slawkowským protějškem Bobři (zpívali i v jazyce českém) postarala o večerní zábavní program, který byl vskutku bohatý
a protáhl se do pozdních nočních hodin.
Vyvrcholením sborové mise byla nedělní
mše sv. konaná v 9:30 v kostele Povýšení svatého Kříže, při níž zazněla Missa brevis, op. 21
Zdeňka Fibicha a Confitebor krakovského skladatele Jacka Róźyckého, a to v podání Pěveckého sboru Gloria, instrumentalistů (Ladislav
Jedlička, Zdeněk Kábrt, Miroslav Slováček

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Naučit děti si hrát
Když jsem přijela na návštěvu k našim přátelům, podivovala jsem se nad množstvím hraček, které jejich děti doma měly. Stavebnice,
autíčka, panenky, divadélko, spousty věcí na
malování či ruční práce. Protože mám děti ráda,
vyzvala jsem je, že si spolu budeme hrát. Ať
jsem však nabízela kteroukoli z hraček, nad
vším ohrnuly nos. O nic nejevily zájem. Bylo
mi to divné.
Tak jsem venku popadla pohozený míč a začala s ním driblovat. Jeho zvuk přilákal Petra.
Zkoušel to se mnou. Dali jsme si závody, kdo to
déle vydrží. Pak jsem mu předvedla „školku“
s míčem, kterou neznal. S chutí se zapojil. To už
se k němu přidala i Alenka. A pak jsme si začali
házet. Pomalu, pak rychle, nakonec jsme si na
zahradě vytvořili z kamenů branky a hráli házenou. Děti byly celé šťastné. Když už konečně
musely jít k večeři, Petr mi řekl: „Takhle si
s námi nikdo nikdy nehrál.“ Slíbila jsem mu, že
zítra si podobně pohrajeme s některou stavebnicí. A i tehdy se děti podivovaly, co všechno se
z ní dá složit. Zabavily se celé odpoledne…
Pro děti není důležité, jaké hračky a kolik
jich mají. Důležité je, aby si rodiče našli čas
a naučili je, jak si mají hrát. Řeknete si, že je
to zbytečné? Já vám ze zkušenosti říkám, že
není. Společnou hrou se děti naučí spoustu do-

vedností a posílí se i vaše vzájemné vztahy.
Užitkem pro vás je i to, že s nimi můžete zažít
i mnoho legrace a radosti… Co kdybyste třeba
dnes odložili domácí práce, vzali si míč a zkusili si s dětmi pohrát?
Možná právě během prázdnin a dovolené
s vašimi dětmi k tomu budete mít i víc příležitostí. Přejeme vám při tom hodně hezkých zážitků a co nejvíc důvodů k radosti !
„Jsou děti, které mají raději něco jiného než
hračky. Dospělým se někdy zdá, že nic nenadchne dítě víc jak kůň nebo letadlo. Děti by
zatím byly raději, kdyby je dospělí vzali na procházku a vyprávěli jim, co kolem sebe vidí.“
(J. Zawieski)
„Za vlastní děti vás přijal, slavně vás vedl
dějinami k ještě slavnější budoucnosti, dal vám
své zákony, abyste v životě nemuseli tápat, naučil vás, jak Ho máte uctívat, dal vám úžasné
sliby...“ (Bible, překlad SNC - Římanům 9,4)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás zve
i v měsíci srpnu na sobotní bohoslužby konané
10. a 24. srpna na adrese Lidická 307, Slavkov.
Začínáme vždy v 9 hodin společným studiem
Božího slova a od 10.30 hod. následuje úvaha
nad biblickým textem.
Kontakt na tel.: 775 789 034 (kazatel Libor
Škrla) http:// www.casd.cz

Foto: K. Frydrych

a Ludmila Šujanová housle, Vítězslava Šujanová viola, Olga Frydrychová varhany), za řízení Petra Hlaváčka. Obě kompozice přitom
nádherně zapadly do kontemplativního rozměru mše a nemalou měrou přispěly ke slavení
liturgie, což probošt P. Antonin Kwiatkowski
vděčně ocenil.
Nedělní slavnostní oběd v půvabném penzionu Austeria Sławkowska se šindelovou mansardovou střechou, podporovanou z přední
strany šesti kamennými sloupy, se stylovým
historickým interiérem, za přítomnosti polské
delegace, byl nejen okamžikem sdílení, ale
i hodnocení: Slawkowský starosta Bronislaw
Goray, jakožto i hlavní organizátor našeho zájezdu Petr Kostík shodně vyzdvihli především
výkon i repertoár Pěveckého sboru Gloria, jenž
roli reprezentanta Slavkova u Brna zvládl na
výbornou. Srdečnost a pohostinnost polské
strany v nás nechala vzpomínky nejkrásnější,
ale též naději na setkání další.
Karol Frydrych

Dětský den
Zveme všechny děti a rodiče na dětský den,
který se uskuteční se v neděli 1. září od 13.30
do 16 hodin na koupališti ve Slavkově u Brna.
Pro děti a doprovod vstup volný! Soutěže na
sportovní ploše se slosováním o hodnotné ceny,
malování na obličej, skákací hrad, opravdový
souboj obřích modelů válečných lodí a ponorek.
va
Slavkovský zpravodaj na internetu

www.veslavkove.cz
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání

Martina Sedláková

V polovině prázdnin oslaví své významné
životní jubileum pan

BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

P. Mgr. MILAN VAVRO

Tel. 603 904 404

Pevné zdraví, spokojenost, mnoho tvůrčích nápadů a sil
pro jejich splnění do dalších let přeje Bedřich a Pavel

SOLÁRIUM

Blahopřání
Naše milá babičko, pořád jsi jak sluníčko, dnes Ti chceme
jenom přát, vždyť slavíš krásných osmdesát.
Pevné zdraví, dlouhá léta, to je to co v Tobě vzkvétá.
Tak teď už jen všechno nej a pořád se na svět usmívej.

HRADEBNÍ 1441, SLAVKOV U BRNA
(bývalá budova Telecomu)

Tel. 777 674 525
Po–Pá 11.30–18.30 h.

Dne 26. července 2013 se dožila krásného životního jubilea
paní

AUGUSTINA ANDRLOVÁ
Hodně zdraví, štěstí a životního elánu přeje syn Eduard Andrla s rodinou.
Vzpomínka

STùHUJEME A VYKLÍZÍME PO CELÉ âR
NÁKLADNÍ A DODÁVKOVÁ DOPRAVA

Dne 21. června 2013 uplynulo 20 let, kdy nás navždy opustil pan

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

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

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

Dne 4. července 2013 uplynulo 7 let, kdy nás opustila
naše maminka a babička, paní

JAROSLAV LOUČANSKÝ

Čas plyne, bolest v srdci zůstává…

MILUŠKA LOUČANSKÁ

www.akr-stehovani.cz

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

KRÁSA A ZDRAVÍ

Prodejna
Pﬁírodní kosmetika + doplÀky stravy

SOLÁRIUM

Vzpomínka

opálení a vitamin D po cel˘ rok
V. Brej‰ková, Polní 974, Slavkov u Brna

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 17. července 2013 uplynuly tři smutné roky,
kdy nás navždy opustila paní

www.brejskova.cz, tel. 722 522 022

H A NA V I N K L Á R KOVÁ

PEDIKÚRA

Za tichou vzpomínku děkují manžel, maminka a dcera s vnoučaty.

HRADEBNÍ 1441, SLAVKOV U BRNA

Vzpomínka
Dne 27. července 2013 uplynul již 1 rok, kdy nás ve svých nedožitých
64 letech navždy opustila naše maminka a babička, paní

(bývalá budova Telecomu)

Obj. 724 935 254
M. ONDRÁČKOVÁ

T - CLUB

J A R O M Í R A R AU Š E R OVÁ
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
Dcera Denisa a syn Michal s rodinami.

SRPEN

Palackého nám. 126, Slavkov u Brna
Rezervace: Tel. 544 221 122, 775 734 606
2. 8.
3. 8.
10. 8.
16. 8.
17. 8.
23. 8.

DJ Slepi - Dance/Club/House/Techno/ R&B
DJ Corona - Dance/Club/House/Techno/ R&B/Rock
DJ Corona - Dance/Club/House/Techno/ R&B/Rock
DJ Petr Jaroš - Radio hits
DJ Tublat and DJ Dave - Oldies music 80 90 léta
DJ Tačůůůd and Krueger - Drumec, hopec, tepec, rokec,
popec a sr*nec na konec
24. 8. DJ Tublat and DJ Dave - Oldies music 80. a 90. léta
31. 8. DJ Corona - Dance/Club/House/Techno/ R&B/Rock
WWW.TOTAL-CLUB.CZ

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz

Poradenská kancelárˇ
Čas prázdnin a sluníčka
Prodej
• bylinné přípravky pro děti i dospělé MUDr. Jonáše
• vitaminy, minerály
• výrobky Aloe vera
• zelené potraviny – mladý ječmen a řasa chlorela
• konzultace a poradenství

Sleva pro pojiš
tě
VZP na konzul nce
ta
a poradenství, ci
také
na výrobky Al
oe Vera
a kosmetiku.

Kosmetika
Možnost vyzkoušení

Nová kolekce
opalovacích přípravků

Marie Zdražilová, Čelakovského 839, Slavkov u Brna • tel. 604 994 476
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Čas plyne, bolest v srdci zůstává…
Dne 17. července 2013 uplynul 3. smutný rok, kdy nás navždy opustila
paní

17

Opustili nás
Anna Krakovcová (1920)
Bohumil Hrazdílek (1927)
Marie Zobačová (1945)

23. 6.
7. 7.
8. 7.

B O Ž E N A S K O Č K OVÁ

INZERCE

S láskou a úctou stále vzpomíná manžel, syn, dcera a vnuk.

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

Vzpomínka
Dne 27. července 2013 uplynul rok, kdy nás bez slůvka rozloučení
opustila naše kamarádka, paní

J A R O M Í R A R AU Š E R OVÁ
Vzpomínáme. Kamarádky Liba, Mirka a kamarád Božin.

AUTOBAZAR – VÝKUP AUT za hotové.
Tel. 608 634 575, www.vranaslavkov.cz.
PRODÁM rodinný dům ve Slavkově u Brna.
Tel. 732 881 536.
KOUPÍM stavební pozemek nebo dům ke
kompletní rekonstrukci ve Slavkově u Brna.
Platba hotově. Tel.: 605 151 548.

Dne 30. července 2013 uplyne 10 smutných let,
kdy nás navždy opustil pan

ZÁMEČNICTVÍ – vrata, brány, branky, ploty,
zábradlí, schody a jin. zámečnické výrobky.
Tel. 728 932 628.

KAREL KRÁL

PRODÁM RD ve Slavkově, Zámecká ul. Tel.
588 003 156 (nejlépe večer).

Vzpomínka

S láskou stále vzpomíná manželka Marie a děti s rodinami.

PRONAJMU garáž v sídlišti Zlatá Hora dlouhodobě. Tel. 732 418 936.

Vzpomínka

PŘIJMEME prodavače/čku do prodejny
Domu hobby – malířské potřeby Slavkov,
další informace jsou na pokladně prodejny,
Hradební 38 ve Slavkově u Brna.

Proč musel jsi jít od nás dál? Když ses vždycky tak rád smál?
Věz, že v našich srdcích místo navždy máš, tatínku náš.

Dne 3. srpna 2013 uplyne 8 smutných let, co nás navždy opustil
náš milovaný tatínek, dědeček a dobrý kamarád, pan

A N T O N Í N P O L ÁČ E K
ze Slavkova u Brna
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkují děti Michal s rodinou, Lucie, Valerie a modlí se za něj Jarmila.

HLEDÁM někoho, kdo jezdí denně autem
do Rajhradu. Tel. 732 280 959.
HLEDÁM pronájem garsonky nebo 1+kk ve
Slavkově u Brna v přízemí. Tel. 724 057 198.

Vzpomínka
Dne 18. srpna 2013 uplyne smutných dvacet let od úmrtí pana

ANTONÍNA MICHÁLKA
Vzpomíná manželka, syn a dcera s rodinami.

RODILÍ MLUVČÍ
ANGLICKÉHO
JAZYKA
zahájí svou výuku od září 2013
Jedná se o výuku kreativní angličtiny

pro děti od 5 do 12 let.
Prezentace a zápisy do kurzů proběhnou 3. srpna
dopoledne a 4. srpna odpoledne, a to v dolním
rohu náměstí ve Slavkově u Brna.

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

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUÎSTVO ÎURÁ≈

UPOZORNùNÍ
Od 1. 9. 2013 nebudou v pokladnû
druÏstva pﬁijímány platby nájmu
v hotovosti.
Dohodnûte si v kanceláﬁi druÏstva
zpÛsob platby (sporoÏiro, SIPO,
pﬁíkaz z úãtu, sloÏenka).
Dûkujeme.
Pﬁedstavenstvo SBD ÎuráÀ

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Včelaři u V. Magdy
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Foto: 2x F. Mráz

Na včelíně u Vladimíra Magdy ve Velešovicích
Sem směřovala pozvánka Českého svazu
včelařů základní organizace Slavkovska. Včelaři a jejich příznivci si tu po roce (8. června)
opět sjednali setkání, na kterém měl hlavní
slovo učitel včelařství Jan Strouhal z Brna.
Hlavním tématem přednášky byl chov včelích
matek, neboť jak i každý běžný človíček ví, základem dobrého včelstva je dobrá matka. To
o včelstvech platilo vždycky a i do budoucna
zůstane neměnné. Porovnávaly se tu vlastnosti
matek různých proveniencí, charakteristika
těch i oněch, přičemž pro naše chovatele včel
byl tu vysloven jednoznačný závěr, že naše
česká matka-královna je pro naše podmínky
nejvhodnější a měla by být při volbě prioritou
před doporučovanými zahraničními, neboť plně
slpňuje dva hlavní požadavky, a to, že je neboDenně najdete nejčerstvější
zprávy ze Slavkova na

www.veslavkove.cz

davá a je medonosná. Geneticky oplývá i několika dalšími dobrými vlastnostmi, které od nich
včelař požaduje. Takže i nadále, a i do budoucna, je u nich zafixována řada vlastností,
které v našich chovech se dobře uplatňují, což
nelze zcela říci o žádném jiném introdukovaném genotypu.
Vedle slov tu kolovaly i předměty a pomůcky, které jsou nezbytné pro zdárný chov
včelích matek. Především tu byla věnována
zvýšená pozornost zlepšením, na která naši
včelaři-myslitelé přišli a která zjednodušují
a zefektivňují produkci včelích matek.
Běžné čtenáře Zpravodaje však tyto řádky
asi ani moc nezajímají. Předpokládám, že by
spíše chtěli slyšet, bude-li letos med a v jakém
množství. Na to jsem se plat několika včelařů.
Odpovědi byly shodné. Letos to nebude takové,
jako loni a už vůbec ne jako předloni. Byla
dlouhá zima, pak panovalo dlouhé období
chladných nocí a ani teploty ve dne nebyly pro

včely příznivé. Včely se držely za chladna
v úlech, takže o nějaké snůšce z té doby nemůže být ani řeč. Pravda, letos bohatě kvetly
akáty, ale zase bohužel za vydatných dešťů,
takže taky nic moc. Snůšku mohou ještě zachránit kvetoucí lípy, na ně spoléháme. Uvidíme, jak
budou jejich květy pro včely lákavé. Ale ani ty
nemusí zatím špatnou situaci zachránit. Pokud
by bylo přílišné mokro a nízké denní teploty –
neboť jak chytří badatelé zjistili – včela je tvorem vybíravým, mohou někdy i medonosné
druhy rostlin, které jsou pro ně za normálních
podmínek běžně lákavé, ignorovat a vůbec si
jich nevšímat, pokud jejich nektar je vodnatý
a obsahuje méně než pět procent cukrů. Co
z této situace pro nás konzumenty vyplývá? Zajistěte si u svého včelaře včas příslib, že vám
během snůšky nebo po ní bude med rezervovat
v patřičném množství a nepodlehněte domněnce, že dobrý med vždycky někde seženete.
František Mráz

Léto vrcholí, koroptve opět zahnízdily
Již měsíc po letním slunovratu se u nás den
zkrátil přibližně o 45 minut, první polovina měsíce téměř beze srážek, na rozdíl od dvou
předešlých měsíců velmi deštivých. Na konci
července péče o zahradu radí přesazovat trvalky, řízkovat muškáty, již sázet narcisy a jarní
cibuloviny. Stále však platí při pomístně vysoké
úrodě jádrovin i peckovin podpírat větve zatěžkané ovocem, zejména křehké meruňky.Pranostiky starých kalendářů se týkají zpravidla
starozákonních a mučednických postav. Magické postavy jako: svatá Markéta (13. července) – křesťanka odmítla sňatek s vladařem,
.proto byla umučena. Zapláče-li Markyta, bude
dešťů dosyta, sv. Eliáš, Izraelský prorok z 9.
století před n. l. (20. 7.) O svatém Eliáši bouřky
často straší, svatý Jakub Apoštol, jeden z 12
učedníků Ježíše Nazaretského, možná i dle bib-

Koroptev polní

Foto: archiv

lického vyprávění Jákob – praotec Hebrejců,
které Mojžíš vyvedl z otroctví v Egyptě přibližně ve 12.–14. století před n. l. (25. 7.) Na
Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima.
A svatá Anna, matka sv. Panny Marie (26. 7.)
Ta již má chladna hned zrána .
Další příspěvek, jak je nadepsáno se týká odlišného tématu, pro myslivce možná ne tak aktuální, že v travních plochách v západní
průmyslové oblasti opět, možná každoročně,
vyhnízdily koroptve. Již počátkem června byla
mláďata již vzletná. Ještě jsou pamětníci, že koroptve byly nejčastěji lovenou pernatou zvěří
až do šedesátých let minulého století, kdy bylo
v ČR stříleno až 140 tisíc těchto polních, kurovitých ptáků. Členité okolí města, kde travnaté
porosty nejsou tak důsledně sečeny a koroptve
se v nich schovají, jsou stále jejich občasným
hnízdištěm. Hnízdění bylo prokázáno i ve východní průmyslové oblasti. Koroptve musí mít
i v zimních měsících přístup k zelené trávě
a k semenům trávy a plevelů, kterými se živí.
Mladí ptáci, dle dřívějších rozborů obsahu zažívacího traktu sbírají hlavně hmyz, příkladně
i škodlivé mandelinky v polích, která jsou dnes
přeměněna v nepřehledné lány, které koroptve
opustily. Stavy koroptví nezvýšil i dlouhodobý
zákaz odstřelu od šedesátých let. V novém červeném seznamu je koroptev zařazena jako druh
ohrožený.

Křepelka polní

Foto: archiv

Podobně i její příbuzná z čeledi ptáků bažantovitých – křepelka polní má u nás ještě delší
tradici ochrany již od 30. let minulého století.
Vzrůstově asi poloviční křepelka oproti koroptvi je u nás jediným kurovitým ptákem, který
je tažný, odlétá od nás zpravidla přes Apeninský poloostrov do Afriky. Křepelky i za letu se
ozývají charakteristickým voláním, byly slyšeny za večera i v noci nad našim městem. Od
počátku tohoto století jsou křepelky hojnější
než koroptve, přes to, že jsou těměř všude
kolem Středozemního moře pronásledovány
odchytem i odstřelem. Na společných komerčních honech na drobnou zvěř pernatou, pořádaných i u jižních sousedů Slovenska je
zakončení úspěšného lovu spojeno s tradičním
„grilováním křepelek“ v alobalu, jistě spojené
s dalšími tradičními přísadami a doplňky.
M. Hrabovský
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Motoklub Austerlitz informuje
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Téměř polovina prázdnin je za námi a v letošním roce dodržuje prázdniny i Motoklub Austerlitz. V minulých letech bylo pořádání závodů
o prázdninách poznamenáno malou účastí
jezdců i příznivců vlivem prázdnin a dovolených
rodičů jezdců školou povinných. Někteří motorkáři mají prázdniny a jiní cestují i mimo republiku. O jejich cestách a zážitcích z nich bude
opět uspořádána beseda doplněná fotkami a videozáznamy, která se bude konat v listopadu.
O přesném termínu vás budeme informovat.
Prvním podnikem po prázdninách bude 1.
ročník Austerlitz Flat Track Cup (plochá dráha)
na horním fotbalovém hřišti ve Slavkově 28.
září od 10 h., na který vás srdečně zveme.

Přejeme krásný zbytek léta a všem šťastný
návrat z cest.

Frankie Mrázek a Olin Hanák
mají motosezonu v plném proudu
O víkendu 21.–23. 6. jel p. Mrázek závod
pravidelnosti, kterého se účastní jen veteránské
motocykly, ve Dvoře Králové, kde neměl patřičné štěstí. V jednom kole zachytil levou stupačkou o nesmyslný zpomalovací balík
retardéru a havaroval dost nešťastně, hlavně
bolestivě. Odneslo to šest zlomených žeber
a naštíplá lopatka plus potlučeniny. Je to horší
zpráva o tomto vynikajícím dlouholetém silničním závodníkovi.

O víkendu 12.–14. 7. se jel již tradiční závod
Okruh Františka Bartoše v Ostravě-Radvanicích,
kterého se pro změnu účastnil jen Olda. Startoval ve třídě volná do 600 ccm. Závod popisuje
Olda: Letošní závody v Radvanicích pro mě dopadly velmi smolně, když jsem startoval jen ve
třidě SSP 600. Hned v prvním tréninku motorka
vypověděla službu a v druhém tréninku jsem
měl pro změnu problém s časomírou, a tak jsem
do nedělního závodu startoval až z 12. pozice.
Start se mi velmi povedl a dostal jsem se přes
dvě řady až na 6. místo, ale bohužel hned za
první zatáčkou mi zhasla motorka díky závadě
elektroniky, byl jsem nucen ze závodu odstoupit.
J.M.

Skauti Slavkov během prázdnin

Střediskový letní tábor

povídat až do setmění, kdy dohrála hudba
a skončil i letošní pravidelný program Junáka.
Začaly prázdniny, těšíme se na tábor…

V letošním roce pořádá naše středisko společný tábor pro všechny členy jednotlivých oddílů, který se koná od 27. 7. do 10. 8. v blízkosti
Ochozu u Brna. Děti se mohou těšit na dva
týdny plné her a dobrodružství, které navážou
na celoroční program a mnohdy na ně při družinových schůzkách v klubovně nezbývá čas.
Připravena je tradiční celotáborová hra, jejíž
téma se odtajní až v prních dnech tábora.

Příměstský tábor
Kromě stanového tábora pořádá Junák Slavkov od 26. do 30. 8. týdenní příměstský tábor
nejen pro své členy, ale i pro děti, které do
skautských oddílů nechodí. Program začíná
každý den v 8 hod. a končí v 17 hod. Program
budou připravovat zkušení a kvalifikovaní vedoucí. Na co se děti mohou těšit?
Na partu kamarádů, ve které prožijí napínavou
celotáborovou hru, vyzkouší si lanové aktivity
a spoustu skautských her. Společně se vydají na
výlet do brněnského zábavného centra Bongo,
nejodvážnější účastníci tábora si nakonec zahrají
noční hru nebo projdou stezkou odvahy.
Přihlášku a bližší informace najdete na našem
webu nebo přímo u vedoucí tábora Kristýny
Bayerové (tel. č. 776 711 314).

Víkend na Šumavě
Máte již program na začátek příštího školního roku? Prázdninovou pauzu budou vystřídají pravidelné schůzky pro děti ze skautských
oddílů. Tyto schůzky doplní – jako několikrát
v minulosti – podzimní výlet pro členy Junáka
Slavkov i pro veřejnost. Letos se v našem hledáčku ocitla Šumava.
Navštívíme tam stezku v korunách stromů, ze
které je krásný výhled na celou jižní část Šumavy. Neopomeneme ani klenot Šumavského

V aquaparku

Foto: archiv Junáka

My se vody nebojíme

Paintball

Foto: archiv Junáka

národního parku – Boubínský prales – s vrcholem Boubín a další zajímavá místa.
Přihlášku a bližší informace naleznete taktéž
na webových stránkách www.junakslavkov.cz
nebo přímo u vedoucího zájezdu Tondy Křivonožky (tel. č. 604 617 072). Vzhledem ke kapacitě autobusu je počet míst omezený, a tak
s příhláškou neváhejte!
Týna Mazalová, Pája Dohnalík

Do prázdnin stylově
Školní rok pomalu končil a s ním se přiblížil
i konec toho našeho, skautského roku. Pro
mnohé členy to byl rok nezapomenutelných zážitků, skvělých aktivit a kamarádů. Naše rozloučení s uplynulým skautským rokem
proběhlo v pátek 21. června v naší klubovně.
Snad hlavním bodem naší rozlučkové párty
a všemi členy Junáka očekávaná událost bylo
otevření hřiště před klubovnou. Jakmile se otevřela branka, proběhlo to správné „testování“,
jestli hřiště obstojí. Až do večera na něm běhaly
děti a vzduchem lítaly balóny. Ale neotvíralo
se jen hřiště. Po téměř jednoletém úsilí byla hotova i klubovna našich nejstarších skautů
a skautek, družinky Švestek. Snad každého po
vstupu do místnosti zaujme zeď, kde je napsán
jméno družinky, které po tmě světélkuje.
Ale naše rozloučení nebylo jen
o otevírání nových prostorů. Během
odpoledne a večera si mohly děti zazpívat ve vlastní Superstar, vyhrát
sladkou odměnu v různých netradičních i tradičních disciplínách, jako
třeba hod kládou, skákání v pytli
a mnoho dalšího. Kromě dětského
zpěvu se vzduchem šířila i vůně grilovaného masa a špekáčků.
K večeru se rozezněly kytary
a skautské písně, rodiče i starší členové Junáka si mohli zazpívat a po- Cyklovýprava

V sobotu 15. června uspořádalo středisko Junáka Slavkov výlet pro všechny skauty i neskauty. Brzy ráno jsme se vypravili vlakem do
největšího aquaparku v ČR Aquapalace Praha.
Někteří z nás po cestě vybili přebytečnou energii, jiní si ještě na chvíli zdřímli, aby byli připraveni na zábavu ve vodním ráji. V aquaparku
jsme sjeli všechny tobogány, užili si v umělých
vlnách a vyzkoušeli každou atrakci. Nejoblíbenějším místem se stala divoká řeka, i když si z ní
snad každý účastník odnesl modřinu.
Po unavené a ospalé cestě domů jsme všichni
dojeli do náručí svých maminek, plní zážitků
z celého dne. Všichni účastníci se můžou těšit
na další výlet se skauty ze Slavkova.
Týna Bayerová

Cyklovýprava
Ve dnech 17.–19. května vyrazilo 14 skautů
z 1. a 2. oddílu na cyklovýpravu. Cílem pro
všechny cyklisty byla chata Nížkovice, kam
jsme v pátek vyrazili ve dvou skupinách po
dvou trasách. Jedna vedla přímo do Nížkovic,
druhou obohatila traťová kontrola Jalový dvůr.
V sobotu starší skauti vyrazili do Tučap (na
kolech, samozřejmě), kde je čekala s dalšími
skauty ze Slavkova bitva v paintballu. Mladší
skauti vyrazili do chřibských lesů směr kobeřické rybníky. Cyklistiku v programu doplnil
geocaching a usilovné hledání „kešek“.
Obě skupiny se vrátily unavené, ale spokojené. Proto po návratu dvakrát přišly vhod pečené brambory na česneku a karbenátky.
V neděli jsme uklidili řádně celou chatu,
a pak se vydali na cestu domů.
Olda Bayer

Foto: archiv Junáka
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Regionální mistrovství ČR 2013 ve Slavkově u Brna
Beachvolejbalový areál na slavkovském koupališti zažil o víkendu 13. a 14. 7. další nápor
špičkových plážových volejbalistů, kteří se
v kategoriích mužů, žen a mixů utkali o titul regionálních mistrů ČR. Akce byla předzvěstí blížícího se konce sezony, kdy na přelomu srpna
a září se ve Slavkově utkají nejlepší domácí
dvojice včetně reprezentantů o mistrovský titul.
Zatímco v kategoriích mužů a žen se jednalo
především o kvalifikaci na republikové šampionáty (muži ve Slavkově a ženy v Opavě), v kategoriích mixů se jedná o nejvyšší domácí
turnaj této kategorie. A v jednotlivých kategoriích se neztratily ani domácí dvojice.
Finálový turnaj Mistrovství ČR regionů ve
Slavkově u Brna vyhrála v kategorii mužů do-

mácí dvojice Pavel Kolář a Petr Chromý, která
ve finále porazila pražskou dvojici Vladek Pavelka a Petr Boula 2:0 (21:19, 21:18). Obě dvojice si zajistily postup na MČR mužů, které se
koná 31. 8.–1. 9. 2013 ve Slavkově u Brna.
Pavel s Petrem prokázali, že stále patří mezi
nejlepší domácí dvojice a vedle reprezentantů si
mezi prvními zajistili účast na mistrovství ČR.
Neztratily se ani ostatní slavkovské dvojice:
Luboš Kuchta s Honzou Biječkem obsadili vynikající 7. místo, Honza Čáp s Tomášem Biječkem
byli 9. a David Zehnálek s Jarkem Bláhou 12.
Finálový turnaj MČR regionů ve Slavkově
u Brna vyhrála v kategorii žen opavská dvojice
Štěpánka Šťastná a Romana Elblová, která ve finále porazila olomouckou dvojici Simona Hro-

nová a Markéta Janečková 2:1 (16:21, 21:19,
15:9). Obě dvojice si zajistily postup na MČR
žen, které se koná 30. a 31. 8. 2013 v Opavě.
Finálový turnaj v kategorii mixů vyhrála dvojice Klára Pecháčková a Jan Šaling, která ve finále porazila dvojici Alena Pecháčková a Petr
Kořán 2:1 (21:13, 18:21, 15:13). Obě dvojice
hrají za BVC Chodov u Karlových Varů.
Slavkovská dvojice Martina Biječková – Jan
Biječek obsadila 9. místo, lépe si vedli Kateřina
Veselá a Tomáš Luska z Vyškova, kteří obsadili
vynikající 5. místo.
Jan Biječek, Luboš Kuchta, Olina Zehnálková

2. ročník mini beachvolejbalu
V pátek 28. června se v beachvolejbalovém
areálu ve Slavkově u Brna letos již podruhé sešly
dvojice dětí, aby odehrály turnaj v plážovém volejbalu určený pro úplné začátečníky. Vedle slavkovských dětí projevily zájem zejména dvojice
z Vyškova, a to i přesto, že počasí letos plážovým volejbalistům moc nepřeje.
Turnaj se uskutečnil ve dvou kategoriích.
Mladší, začátečníci, si zahráli podle pravidel modifikované přehazované, ve které dominovaly výhradně slavkovské děti, které pravidelně trénují
pod vedením paní učitelky Olgy Zehnálkové.
Zvítězila dvojice Julie Stávková – Martin Bůbela.
V kategorii starších, „modrých“, kteří již
předvádějí hru podle pravidel beachvolejbalu,
dominovala vyškovská dvojice Veronika Michálková – Jakub Luska.

Výsledky:
Začátečníci „žlutý“ – finále
J. Stávková, M. Bůbela (Slavkov) – A. Vítková, T. Jochman (Slavkov) 2:0 (10:7, 10:4)
„Modrý“ – finále
V. Michálková, J. Luska (Vyškov) – B. a Lusková, A. Michálková (Vyškov) 2:0 (15:5, 15:7)
Jsme velice rádi, že i přes letošní nepřízeň
počasí si začínající volejbalové naděje zase
našly cestu na slavkovské koupaliště a zejména
ti starší předvedli již plnohodnotný plážový volejbal.
Za svoje výkony byli všichni účastníci turnaje odměněni krásnými tričky s motivem beachvolejbalu.
za SK Beachvolleyball Slavkov
O. Zehnálková, J. Biječek, L. Kuchta

Mixy

Foto: archiv BV

Gala Cup 2013
Oddíl beachvolejbalu ve Slavkově u Brna
pořádá pravidelné nedělní turnaje pro příchozí,
které se konají na koupališti ve Slavkově
u Brna – muži, ženy, mixy. Začátky: muži
a ženy od 10 hod., mixy od 13 hod. (4. 8., 11.
8., 18. 8., 25. 8.). Hraje se i při chladnějším počasí, kdy není koupaliště v provozu! Občerstvení zajištěno v beach baru.
Srdečně zve SK Beachvolleyball Slavkov o.s.

Atletický čtyřboj

Foto: 3x archiv atletů

Výborné výkony mladých atletů
V sobotu 22. června uspořádal kolektiv trenérů atletického kroužku při DDM ve Slavkově čtyřboj pro nejmladší atletickou přípravku
– tj. závod v kategoriích mladších a nejmladších
žáků (ročníky 02, 03 resp. 04, 05, 06). Na stadionku ZŠ Tyršova se celkem představilo 40 závodníků – kromě našich členů i mladí atleti

z oddílů AC Moravská Slavia Brno, VSK Univerzita Brno, Sokol Přísnotice, a Vyškova.
Soutěžilo se v těchto disciplínách: běh na
50 m, skok daleký, vrh koulí 2 kg, běh 300 m.
Podmínky v den závodu byly takřka ideální,
trať i vzduch ochladila noční bouřka. Letní sluníčko však velmi rychle všechny závodní sektory vysušilo a závod mohl začít.
Všichni zúčastnění byli hodnocení souhrnně
a tedy záleželo na nejlepších předvedených výkonech. V bězích na 50, resp. 300 m se běhaly
pouze rozběhy bez finálových běhů; ve skoku
dalekém a vrhu koulí měli všichni závodníci
čtyři pokusy. I přes velkou motivaci a závodní
nervozitu se všichni atleti chovali výborně,
ukázněně a v souladu s atletickými pravidly.
Zajištění všech disciplín bylo perfektní, a tak
nevznikaly žádné časové prodlevy a závod do-

konce skončil oproti původnímu harmonogramu o něco dříve.
Z celkem 12 rozdaných medailí se slavkovským atletkám a atletům podařilo získat celkem
osm cenných kovů. Věříme, že se nám na tyto
úspěchy podaří navázat i v dalších závodech,
kterých se budeme účastnit. A zejména v druhém ročníku závodů ve čtyřboji, které uspořádáme v příštím roce.
Výborné výkony předvedli všichni účastníci.
Poděkování patří vedení ZŠ Tyršova za poskytování tréninkového zázemí, všem trenérům,
asistentům a pomocníkům z řad rodičů a přátel
atletiky, kteří svojí pomocí zajistili opravdu perfektní průběh sobotního atletického dopoledne.
Více zde: http://atletika-slavkov-u-brna.webnode.cz/
Trenéři
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Rady do zahrady – srpen
Pranostika: Když v srpnu naprší, tak než se
oběd pojí, všechno slunce vysuší.
I když je doba prázdnin a dovolených nesmíme
zapomínat na zahradu. Je tu doba sklizní. Zahrada
nám dává svoji bohatou úrodu. Proto nezapomeňme podepřít stromy přetížené plody, aby se
nerozlámaly větve nebo celé koruny. Křehké
dřevo mají zvláště slivoně a meruňky. Začíná jejich sklizeň. Také sklízíme pozdní odrůdy červeného rybízu, remontantní odrůdy malin, ostružiny,
aronii, stáleplodící a měsíční jahody. Všechno načesané ovoce bychom měli zužitkovat, zkonzumovat, zpracovat na mošty, marmelády a ovocná
vína. Nic by nemělo zůstat na stromě a nebo skončit jako odpad v kontejneru. Raději přebytky prodejme nebo rozdejme známým. Máme přece
vlastní českou chutnou kvalitu.
Nejpozději do konce srpna provedeme základní řez peckovin, pokud jsme nezvolili častější termín, když stromy kvetly. Při podzimním
a zimním termínu řezu peckoviny špatně hojí
rány a jsou častěji napadány klejotokem. Na
sklonku léta lze zkrátit letorosty plodících broskvoní, na nichž jsou diferencována květní očka
jako základ úrody pro příští rok. Současně se
rozhlédněme, které stromy by bylo vhodné obměnit za kvalitnější odrůdy.

Slavkovský areál je velmi příkladně udržovaný.
Letní sezonu si chceme prodloužit do poloviny
září, máme zájemce na přeplavbu La Manche
v obou směrech, tzv. plavbu „two way“. Těch
1344 bazénů bychom chtěli zdolat štafetovým
způsobem podle anglických pravidel. Předpokládám, že v rámci akce si Slavkováci vylepší svůj
loňský rekord zaplavaný v příjemnějších klimatických podmínkách než byly letos. Prvním
a velmi unikátním rekordem bylo už to, že se po
roce na startu sešla kompletní devítka sportovců.
Plaval jsem v minulosti štafetově přes La Manche, trojitý Loch Ness nebo z Budějovic do
Prahy. Nikdy později se pak naše šestičlenná sestava již nesetkala,“ chválí P. Mihola svoje členy.
Ani pak plavecká sezona nekončí. Dne 12.
října 2013 právě ve Slavkově u Brna domácí
vyzvou v rámci českého poháru ostatní české oddíly. K vidění tak bude opět několik olympioniků,
mistrů světa i Evropy, účastníků letošního
mistrovství světa v plavání v Barceloně a také několik skutečných přemožitelů kanálu La Manche.
Velké poděkování patří zástupcům města Slavkov u Brna, kteří příkladným způsobem podporují činnost našeho oddílu a vytváří tak velmi
dobré podmínky nejen pro trénování našich
členů, ale i pro všechny plavecké akce, které
oddíl Fides ve Slavkově pořádá.

Konec léta je vhodná doba na dovolenou
k moři i pro seniory. Proto pořádáme ve spolupráci s CK Antea ozdravný pobyt u moře
v italském lázeňském městečku Bibione. Ve
dvou turnusech od 30. 8.–15. 9. 2013 se vystřídá 97 účastníků. Před odjezdem budeme
všechny informovat o pobytu 20. a 21. srpna
v zasedací místnosti Městského úřadu. Proto
je dobré připomenout si několik rad pro diabetiky, kteří musí i o dovolené dodržovat čas
jídla, aplikaci inzulinu a peronálních léků. Před
nástupem dovolené si připravte cestovní pojištění, kartu zdravotní pojišťovny a mezinárodní
průkaz diabetika. Inzulin má být uložen
v osobním zavazadle v termotašce a nevystavovat ho příliš na slunci. Vezměte si dostatek
všech léků, které užíváte, nezapomeňte na glukometr a testovací proužky. Před jízdou osobním autem si změřte glykémii, dodržujte
bezpečnostní přestávky a pokračujte v cestě,
až když jste v optimálním stavu. Přílišné horko
a meteorologické změny mohou mít vliv na
naši únavu, malátnost, poruchy spánku a na
zvýšenou glykémii. Proto se častěji změřte
a při hodnotách pod 4 mmol okamžitě vypijte
slazený nápoj, hroznový cukr, najezte se a odpočiňte. Naopak při hodnotách nad 14 mmol
si připíchněte rychle působící inzulin, nesportujte, pijte vodu, nebo neslazený čaj. V obou
případech si znovu změřte po 30 minutách glykémii. Jídlo konzumujte v originálním balení,
nebo tepelně upravené, ochutnejte místní speciality, zejména mořské ryby, zeleninu a ovoce.
Pokud chcete předejít infekcím a střevním potížím, pijte balenou vodu a jezte loupané ovoce
jako citrusové plody, nebo banán. Nezapomeňte na sluneční brýle, pokrývku hlavy, opalovací krém a repelent proti hmyzu. I na
písečné pláži noste vodní botičky, protože je
velmi nepříjemné šlápnutí na ostrou škebli. Poranění a oděrky vydezinfikujte a ošetřete vodovzdornou náplastí. Na bezplatném telefonu
800 111 800 si můžete objednat katalog edukačních pobytů pro diabetiky na tento rok.
XV. ročník Mezinárodního setkání věčně mladých diabetiků se letos koná v Luhačovicích
25.–28. října a přihlásit se můžete už teď na
www.diaktiv.cz.
Už teď připravujeme ve spolupráci s Městským úřadem a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou Den pro zdraví na 14. listopadu.
Letošní Světový den diabetu chceme věnovat
prevenci, léčbě a edukaci diabetiků a výročí 90
let výroby inzulinu v Evropě.
Je čas sklizně papriky, rajčat a okurek. Proto
nabízíme chutné saláty s rychlou přípravou,
vysokým obsahem vitaminů, které vychlazené
jsou příjemným osvěžením. Rajčatový salát
s italskou fantazií: Pokrájet 5 rajčat, cibuli,
salám, vařená vejce, přimíchat strouhaný sýr,
lžíci majolky a bílý jogurt, sůl, pepř. Můžete
přidat zelenou papriku, kopr, bazalku. Tatziki
jsou denně na jídelníčku v Řecku. Základem
je hustý bílý jogurt, ale můžeme smíchat zakysanou smetanu s jogurtem a nechat na sítku
okapat. Salátovou okurku oloupat, vybrat semínka, nastrouhat na nudličky a osolit. Do jogurtu přidat utřený česnek, lžíci olivového
oleje a citronovou šťávu, pepř a pokrájený
kopr, promíchat s okurkem a vychladit.
Užijte si dovolenou a pěkný zbytek léta přeje

M. Dubina, Fides Brno

Marie Miškolczyová

Tento měsíc je nejvhodnější pro výsadbu nových jahodoven. Je však nutno častěji zalévat,
aby se dobře ujaly.
V zeleninové zahradě sklízíme jednorázovou
sklizní letní košťálovou zeleninu nebo probírkou
papriky, rajčata či fazolové lusky. Probírkou
však lze sklízet i kořenovou zeleninu na stůl
a zároveň uvolníme místo v řádcích na záhonech pro nárůst méně vyvinutých kořenů.
V druhé polovině měsíce nebo až na jeho
konci (v závislosti na jejich porostu) odstraníme
u rajčat vegetační vrchol a z báze rostliny odstraníme 2-4 listy, čímž rostlině zajistíme lepší
proudění vzduchu a sníží se výskyt plísní. Sklízíme plody cuket, pro správné kuchyňské využití je lepší je nenechat přerůst.
Sklízíme bylinky, které jsme již v průběhu
vegetace několikrát sestřihli. Je pravděpodobné,
že srpnová sklizeň bude poslední kvalitní. Majoránka je typickým příkladem bylinky, jejíž domácí zpracování sušením mnohonásobně předčí
kvalitu nabízenou v obchodech!
Pravidelně sečeme trávník, i když teď tráva
přirůstá pomaleji. Je-li sucho, nastavíme sekačku o něco výše, na 4 cm.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

MČR mužů v plážovém volejbale
SK Beachvolleyball Slavkov pořádá na slavkovském koupališti 30. srpna a 1. září MR
mužů v plážovém volejbale.
Turnaje, který je uzavřen pro zahraniční
hráče, se zúčastní 16 našich nejlepších dvojic.
Finálový zápas bude zahájen v neděli v cca
15.30 hod., zápas o třetí místo v 14 hod. Součástí programu je vystoupení taneční skupiny,
soutěže pro diváky o zajímavé ceny včetně

bečky piva, módní přehlídky a při finálovém
zápase čepování pěnivého moku z Černé Hory
zdarma! Informace zda-li bude jako tradičně
vstup volný, dostanete v dalším vydání respektive na plakátech. O volném vstupu musí rozhodnout rada města neboť vedení TS je proti.
Z finálového utkání je vysílán Českou televizí
přímý přenos!
Za SK Beachvolleyball Slavkov L. Kuchta

Otužilci se ani v létě nenudí
Letošní letní plavecká sezona na slavkovském
koupališti začala již 26. května druhým ročníkem
virtuální přeplavby kanálu La Manche. Loňskou
jedinou slavkovskou štafetu doplnily hned tři
další. Dvě dodal brněnský oddíl Fides, třetí sestavili vodní záchranáři z řad žáků a učitelé
z gymnázia v Elgartově ulici v Brně – Husovicích. Při ranní teplotě vzduchu okolo pěti stupňů
a teplotě vody necelých 15 °C měli zimní plavci
koupaliště opravdu sami pro sebe.
V letní plavecké sezoně se situace příliš nemění. Ani při velmi dobrém počasí není návštěvnost koupaliště nijak závratná. I v kolektivu
plavčíků převládají otužilci, otevřeno je tedy
prakticky za každého počasí.
„Letní sezonu chceme opět vyplnit účastí na
několika závodech českého poháru v dálkovém
plavání,“ vysvětluje Petr Mihola, předseda oddílu Fides, který v současnosti sdružuje desítku
slavkovských sportovců. „Hlavní nápor nás čeká
v zimě, nejlepší plavci absolvují od října do začátku března až dvacet soutěží. Předpokládám,
že mezi návštěvníky ještě určitě objevíme nějaký
skrytý talent. Měřené tréninky máme každou
středu, na požádání se ale eventuálního adepta
ujme v podstatě kterýkoliv z plavčíků i v ostatních dnech. S českou reprezentací i v rámci oddílu jsem navštívil hlavně přímořské
jihoevropské státy, dále Francii a Švýcarsko.
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Fotbal začíná
V měsíci srpnu začíná nový soutěžní ročník
2013/2014. Na městském stadionu budou sehrána následující mistrovská utkání:
„A“ mužstvo I.A tř. JmKFS
So 10. 8., 16.30 h. – Šaratice
So 17. 8., 16.30 h. – Břeclav „B“
So 31. 8., 16.30 h. – Podivín
dorost I. tř. JmKFS
So 10. 8., 14 h. – Rousínov
So 17. 8., 14 h. – Vojkovice
So 31. 8., 14 h. – Otnice
st. a ml. žáci I. tř. JmKFS
Ne 25. 8., 9 a 10.45 h. – Řečkovice
Ml. přípravka hraje až v září, „B“ mužstvo
a st. přípravka nejsou do letošního SR, pro nedostattečný počet hráčů, přihlášeni! VV SK
Slavkov u Brna zve všechny své věrné příznivce
do ochozů stadionu. Přijďte v hojném počtu
povzbudit všechna naše mužstva!
rs

KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel

Kačák fest
Zveme vás na Kačák fest 2013, který se koná
v sobotu 10. srpna od 17.30 h. na Kačáku v
Němčanech. Hrají Forrest Jump, Suva Duajer,
The Madmen, Babosed a Sergej Ruprt.
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Měsíčník vydávaný v nákladu 3300 ks
vydavatelstvím BM typo, Brněnská 642, Slavkov u Brna
Zaregistrováno na MK ČR pod E 13035
Redakční rada Slavkovského zpravodaje
Mgr. Zdeněk Novák (předseda), Eva Janková (místopředsedkyně), Vendula Andrlová, Mgr. Jiří Blažek, Ing. Ivan Charvát,
Ing. Ladislav Jedlička, Radoslav Lánský, Ing. Libor Válka.
Členové redakční rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém
volném čase a bezplatně.
Sazba a grafická úprava
Bedřich Maleček, Brněnská 642, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: 544 220 661, e-mail: info@bmtypo.cz, www.bmtypo.cz.
Tisk: JKKA, s.r.o., Vyškov. Distribuce: Martina Ruská, Slavkov
Příjem inzerce do čísla 8/2013
Uzávěrka pro inzerci je pátek 23. srpna do 16 hodin
tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz
Harmonogram a ceník naleznete na www.bmtypo.cz
Redakční uzávěrka pro příspěvky do č. 8/2013
Uzávěrka pro předání příspěvků je úterý 20. srpna.
Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu
do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu
info@bmtypo.cz. Redakce si vyhrazuje možnost zkrácení
příspěvku, popř. i nezařazení. Příspěvky zasílejte
e-mailem nebo osobně na flash disku.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí
do pátku v naší kanceláři v ul. Brněnská 642, Slavkov u Brna
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.
Oznámení o narození dětí je zveřejňováno zdarma.
Za původnost a věcnou správnost uvedených příspěvků odpovídají
autoři. Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel
neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách.
Toto číslo vyšlo 27. července 2013

SRPEN 2013
Podrobn˘ program kina na:

www.veslavkove.cz

LETNÍ FILMOVÝ FESTIVAL 6.–13. srpna (začátky představení ve 21 hodin - zámecký park)
6. 8. úterý

7. 8. středa

VE STÍNU
106 minut
Kapitán Hakl (Ivan Trojan) vyšetřuje krádež v klenotnictví. Z běžné vloupačky se ale vlivem zákulisních intrik tajné policie začíná stávat politická
kauza. Z nařízení StB přebírá vyšetřování major Zenke (Sebastian Koch), policejní specialista z NDR, pod jehož vedením se vyšetřování ubírá jiným
směrem, než Haklovi napovídá instinkt zkušeného kriminalisty. Na vlastní pěst pokračuje ve vyšetřování. Režie: D. Ondříček. Dále hrají:
S. Norisová, J. Štěpnička, M. Taclík, D. Švehlík.
7 PSYCHOPATŮ
Scénárista Marty (Colin Farell) se zoufale snaží dokončit svůj nejnovější scénář, ale chybí mu inspirace. Tu se rozhodne hledat u svých dvou
kamarádů, poněkud výstředního a většinou nezaměstnaného herce Billiho (Sam Rockwel) a silně nábožensky založeného Hanse (Christopher
Walken), který má za sebou poměrně působivou kriminální minulost. Tihle dva se příležitostně živí krádežemi psů, které po vypsání odměny vrací
jejich zazobaným páníčkům. Režie: Martin Mc Donagh. Komedie.

8. 8. čtvrtek

DOBA LEDOVÁ 4
94 minut
Na filmová plátna se vrací oblíbená mamutí rodinka Mannyho, Ellie, jejich teenagerské dcerušky Broskvičky, lenochoda Sida, šavlozubého tygra
Diega a potřeštěného krysoveverčáka Scratta, aby prožili nové napínavé dobrodružství. Právě Scratt, se svou vášní pro žaludy a jejich ukrýváním
totiž způsobí katastrofu nevídaných rozměrů. Podaří se mu zasadit svůj žalud takovým způsobem, že pradávná Pangea začne praskat a lámat se
na jednotlivé kontinenty a díky pohybu litosférických desek dojde i k rozdělení naší prehistorické party. Animovaná komedie v českém znění.

9. 8. pátek

ATLAS MRAKŮ
164 minut
Filmová adaptace románu Davida Mitchella vypráví šest žánrově odlišných příběhů, které se odehrávají v různých časech a na různých místech od
začátku 19. století až po postapokalyptickou budoucnost. Film zobrazuje myšlenku kontinuální propojenosti našeho bytí a především našich činů
napříč časem a prostorem, kde všechno má svoji příčinu i následek, smysl, kde jediný laskavý skutek v přítomnosti vyvolá revoluci v daleké
budoucnosti. Hrají: Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent, Hugo Weaving. Žánr: sci-fi, dobrodružný, drama.

10. 8. sobota

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 1. část
116 minut
V první části závěrečného dílu strhující upíří romance se Bella Swan (Kristen Stewart) a Edward Cullen (Robert Pattinson) po svatbě vydávají na
líbánky do Ria de Janeira, kde se konečně stranou všeho a všech, mohou naplno oddat své lásce. Jejich štěstí ale netrvá dlouho. Musí se
s konečnou platností rozhodnout, zda vstoupí do temného, ale lákavého světa nesmrtelných, nebo zda bude žít plnohodnotným lidským životem.
A jakmile se Bella rozhodne, dojde k celému řetězu nečekaných událostí, jež mohou mít nedozírné následky. Žánr: Fantasy, Romance, Thriller.

11. 8. neděle

NADĚJNÉ VYHLÍDKY
128 minut
Jedenáctiletý Pip je sirotek z chudých poměrů, který vyrůstá u své přísné sestry. Aby si vydělal na živobití, začne pracovat u velmi bohaté slečny
Havishamové. Pip má za úkol dělat společníka její dvanáctileté chráněnce Estelle. Pip se do Estelly zamiluje, ta jím však pro jeho původ pohrdá.
O deset let později se na Pipa usměje štěstí, když mu neznámý dobrodinec odkáže velké množství peněz. Jako bohatý a perspektivní gentleman
se znovu začne ucházet o svou dětskou lásku Estellu. Režie: Mike Newell. Hrají: Jeremy Irvine, Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes a další.

12. 8. pondělí

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 2. část
115 minut
Závěrečná část světoznámé upírské ságy nás zavede do světa, kde upíři a vlkodlaci bojují nejen o svou lásku, ale i o vlastní životy. Novorozená
upírka Bella a její manžel Edward mohou být navždy spolu a šťastni, ale příchod jejich pozoruhodné dcery Renesmee uvede do pohybu
nebezpečný řetězec událostí, které pro ně mohou skončit katastrofou. Hrají: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, M. Grace a další.

13. 8. úterý

OKRESNÍ PŘEBOR: POSLEDNÍ ZÁPAS PEPÍKA HNÁTKA
114 minut
„Na žádnej ťukes nemáte, jste dřeváci a taky proto hrajete vokres“ Málokterý trenér by hru svého mužstva popsal líp. Slavojem Houslice prošlo
mnoho hráčů a koučů, ale jen on se v něm zapsal navěky. Legendární trenér Pepík Hnátek. Po obrovském úspěchu televizního seriálu se
producenti z MediaPro Pictures rozhodli přenést současný a možná nejslavnější fotbalový klub v Česku i na plátna kin. Hrají: Miroslav Krobot, Leoš
Noha, Ondřej Vetchý, Luděk Sobota, David Novotný, Norbert Lichý, Jan Hartl, Jaroslav Plesl, Pavla Beretová.

Turnaj Copa putica
Futsalový klub FC Bučanda Slavkov u Brna
pořádá tradiční turnaj v malé kopané Turnaj
hospod – COPA PUTICA. Turnaj se koná v sobotu 3. srpna od 8.30 hodin na umělém povrchu
za ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna.
Hrací doba jednoho zápasu: 1x 15–20 minut,
podle počtu přihlášených mužstev. Hraje se
podle pravidel futsalu (4 + brankař, hokejové
střídání). Obuv: povoleny tenisky nebo turfy,
kopačky jsou zakázány.
Startovné: 990 Kč / mužstvo. Občerstvení
a ceny budou připraveny. Další info u hlavního
pořadatele: Lukáš Kopáček, tel. 721 561 279,
fcslavkov@gmail.com.
Občerstvení zajišťuje Michal Láznický
a Hospoda U Dvou kapříků.

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
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21. 8. středa

19.30 hod.

JEDEN DEN
108 minut
Emma (Hathaway) a Dexter (Sturgess) se vídají celých dvacet let, každý rok spolu ale stráví jen jeden den. Seznámili se na večírku po
jejich společné promoci, ale zůstávají jen přátelé. Každý následující 15. červenec odhaluje, jak se oba změnili, odkrývá jejich úspěchy
i prohry, navzájem se svěřují se svými zážitky, problémy a nevydařenými láskami. Po letech strávených hledáním štěstí a porozumění si
Emma i Dexter začínají uvědomovat, že klíč k opravdové lásce a spokojenosti mají celou dobu na dosah ruky. Žánr: Komedie, Romance.
Vstupné: 65 Kč
Přístupný od 12 let

24. 8. sobota 19.30 hod. PONYO Z ÚTESU NAD MOŘEM
100 minut
25. 8. neděle 16.3. hod. Neobyčejná animovaná pohádka se odehrává v malém městečku u moře, kde syn námořníka, pětiletý Sosuke žije poklidný život se svou
matkou Lisou. Jednoho dne objeví Sosuke na pláži krásnou zlatou rybku Ponyo uvězněnou v láhvi. Jak se ukáže, Ponyo není obyčejná
zlatá rybka, ale dcera mocného čaroděje. Ponyo využije kouzel jejího otce a promění se v mladou dívku, aby mohla být se Sosukem.
Vstupné: 65 Kč
Mládeži přístupný
28. 8. středa

19.30 hod.

KRÁSNÉ LŽI
100 minut
Když krásná kadeřnice Emilie otevře anonymní milostný dopis od tajného ctitele, nejdříve ho prostě vyhodí. Potom si ale uvědomí, co by
takový dopis znamenal pro její osamělou a zoufalou matku Maddie a psaní jí přepošle. Později se Maddie setká s Jeanem – Emiliiným
zaměstnancem a také původním autorem zamilovaného listu. Matka s dcerou se náhle stávají soupeřkami v boji o stejného muže.
Romantická komedie. Režie: P. Salvadori. Hrají: Audrey Tautou, Nathalie Baye, Stéphanie Lagarde a další.
Vstupné: 70 Kč
Přístupný od 12 let

31. 8. sobota 19.30 hod. PŘÍŠERKA V PAŘÍŽI
90 minut
1. 9. neděle 16.30 hod. Paříž roku 1910. Městem vládne panika. Hladina vody je čím dál vyšší a příšera je na útěku. Hrozivý komisař Maynott se svými muži se
dnem i nocí snaží ji ulovit. Bezvýsledně. Možná proto, že by ji nikdo nehledal v záři reflektorů montmartreského kabaretu U vzácného
ptáka, kde je hlavní hvězdou Lucille. Animovaný film v českém znění.
Vstupné: 65 Kč
Mládeži přístupný

VE VÝŠE UVEDENÉM VSTUPNÉM JE ZAHRNUT PŘÍSPĚVEK 1 Kč NA ROZVOJ KINEMATOGRAFIE

KALENDÁŘ AKCÍ – SRPEN 2013
Datum

hod.

3 8.
8.30
4. 8. 17.00-23.00
6.–13. 8.
21.00
15. 8. 18.00–20.00
17. a 18. 8.
17. 8. 12.00–19.00
17. 8.
9.00–18.00
30. 8.–1. 9.
31. 8. 20.00–22.30

akce/místo konání

pořadatel

Copa putica – turnaj v malé kopané na umělém povrchu ZŠ Tyršova
FC Bučanda
Koncert skupiny DEEP PURPLE
Glanc s.r.o., Live Nation s.r.o., ZS-A
Letní filmový festival v zámeckém parku
ZS-A
Koncert souboru Orchestre des jeunes de Fribourg v Historickém sále
ZS-A
Zámecké Napoleonské dny
ZS-A, město Slavkov u Brna, Jezdecký klub Acaballado
Mezinárodní výstava vín Grand Prix Austerlitz 2013
ZS-A, Moravská banka vín
Řemeslný jarmark a kostýmované prohlídky zámku
ZS-A, Per Vobis
MČR mužů v plážovém volejbale, areál na koupališti
SK Beachvolleyball Slavkov
Romeo a Julie (divadelní představení)
ZS-A, Národní divadlo Brno

Výzva pro pořadatele akcí
Informační centrum výzývá pro všechny organizace a subjekty podnikající v oblasti cestovního ruchu, kultury, sportu, zájmových a volnočasových aktivit apod. ze Slavkova a okolí,
aby informace o jimi pořádaných akcích či propagační materiály dodávali na Informační centrum.
Tyto informace se potom objeví na měsíčních přehledech akcí ve Slavkově u Brna, ve Slavkovském
zpravodaji a na portálu www.jizni-morava.cz.
Informační centrum Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna,
tel.: +420 513 034 156, e-mail: infocentrum@zamek-slavkov.cz.
Ing. Jana Slouková, ZS - A

www.austerlitz-adventure.cz

Jubilejní 15. ročník Suicidal Night Trophy
Začíná svítat a ty tlačíš svoje bahnem obalené
kolo do závěrečného kopce. Zimou necítíš ruce ani
nohy a jsi na samém dně svých sil. Po několika hodinách jízdy v dešti, potmě a těžkým terénem, kdy
už jsi to chtěl vzdát a kontrola, kde by ses aspoň
trošku ohřál a posilnil, se zdála být ještě tak daleko, jsi v cíli. Podíváš se na svého parťáka a oba
myslíte na to samé: zvládli jsme to. Překonali jsme
sami sebe!
Takhle vypadal patnáctý ročník Nočního přejezdu, který se uskutečnil poslední květnový víkend v Moravském krasu. Deštivý týden, který
závodu předcházel, zdaleka nesliboval teplou noc
ani ideální trať. Přesto se na start u hospody PomeRANCH v Ruprechtově postavilo 9 běžců, 9 smíšených a 43 mužských dvojic a statečně se vydalo
na trať dlouhou 66 km (běžci 45 km). Čelili přitom
zimě, blátu i nemalému převýšení. Z mužských
dvojic tyto nástrahy nejrychleji překonali Petr Kozmon a Michal Ruml a ze smíšených párů Renata

Suicidal Night Trophy

Mikysková a Ondra Kölbl. V kategorii běžců zvítězili Ondra Fiala, Šimon Bayer, Pavel Pučera
a Vladan Hanák. Po vyhlášení pořadí všech
zúčastněných se slavil nejen úspěch závodníků, ale
také úspěch celé akce, jehož důkazem je patnáct
let plně obsazená startovní listina. Párty pokračovala do brzkých ranních hodin a v neděli v poledne
se všichni rozjeli domů odpočítávat dny zbývající
do dalšího podniku Austerlitz Adventure, jímž
bude Slavkovský devítiboj 29. června.
Ne všichni dojeli do cíle v Protivanově na kolech, ale věříme, že i ti, co závod nedokončili, si
letošní ročník náležitě užili. Děkujeme všem sponzorům a partnerům, i vám všem, kteří jste se
zúčastnili závodu, ať už v roli cyklistů, řidičů, kuchařů, pomocníků na kontrolách, na startu i v cíli.
Fotografie a kompletní výsledky z letošního
ročníku Suicidal Night Trophy i veškeré informace
o chystaném Slavkovském devítiboji naleznete na
www.austerlitz-adventure.cz.

Foto: 4x archiv AA

Slavkovský devítiboj 2013
Vysvědčení bylo rozdané, prázdniny začaly, nemohli jsme se těšit na nic jiného než na Slavkovský
devítiboj pořádaný občanským sdružením Austerlitz
Adventure. Letošní čtvrtý ročník, konaný 29. června,

nebyl o nic méně úspěšný než v předchozích letech. Slavkovský stadion se zaplnil diváky, kteří
neúnavně fandili 52 závodníkům, mezi nimiž nechyběli ani ženy a junioři. V teplém a dusném počasí atleti zápolili ve všech disciplínách klasického
desetiboje, s výjimkou skoku o tyči. Celý den jsme
pozorovali nelítostné, napínavé a často velmi vyrovnané boje mezi závodníky, jejichž vyvrcholením byla závěrečná patnáctistovka, která rozhodla
o celkovém pořadí. V kategorii žen obsadila
1. místo Svatava Pavlíčková, 2. místo Hana Vičarová a 3. místo Veronika Volavá. V kategorii mužů
s přehledem zvítězil Lukáš Pavelka následovaný
Danielem Matochou a Jiřím Nohelem.

Slavkovský devítiboj

Občanské sdružení Austerlitz
Adventure srdečně zve
všechny nadšené sportovce na
letošní ročník závodu X-TERRA
aneb triatlon pro každého.
Čeká vás 400 m plavání, 18 km
na kole a 4,2 km běhu. To vše
v atraktivním areálu slavkovského koupaliště, obory a golfového hřiště. Soutěžit můžou
také děti od 6 let, které absolvují zkrácenou trať. Akce se
uskuteční v sobotu 31. 8. od
10 h. na koupališti ve Slavkově
u Brna. Veškeré další informace a přihlášku na akci bude
možné od 25. července na webových stránkách sdružení
www.austerlitz-adventure.cz.

Po květinovém ceremoniálu přišla na řadu zábava s kapelou Sbor moravských pedagogů, která to řádně rozjela
a roztančila celý stadion. Velký obdiv patří všem závodníkům i závodnicím za jejich výkony a velký dík divákům,
kteří je přišli povzbudit. Dále děkujeme městu Slavkov, ZŠ
Tyršova, SK Slavkov u Brna a všem partnerům.
Fotky a podrobné výsledky najdete na www.austerlitzadventure.cz.

Foto: 4x J. Martinek

Stále na výsluní.

Nový Beetle Cabriolet.
Některé věci zůstávají pořád aktuální. Třeba otevřená atmosféra 60. let nebo Volkswagen Beetle. Tak proč si neužít
svobodu v plné síle právě teď? Nový Beetle Cabriolet s výkonnými TSI a TDI motory, sportovním charakterem
a střechou, která se složí za 9,5 vteřiny, byl navržen proto, aby vám znovu dodal pocit osvobození od běžných starostí.
Jak naložíte s nově nabytou volností, je už na vás.

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTO - BAYER, s.r.o.
Bučovická 299, 68401 Slavkov u Brna, tel.: 544 227 122–3, fax: 544 227 347, www.autobayer.cz; e-mail: osobni.vw@autobayer.cz

Plus plán

ro Vás.
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Plus plán je knížka plná slevových poukazů na servisní úkony, nákup Originálních, Výměnných a Economy dílů Volkswagen®
a Originálního příslušenství Volkswagen® pro osobní i užitkové vozy. S poukazy z Plus plánu ušetříte nemalé finanční prostředky.
Knížka je pro Vás připravena k vyzvednutí v našem autorizovaném servisu Volkswagen.

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service®

Váš servisní partner Volkswagen AUTO–BAYER, s. r. o.
Bučovická 299, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: +420 544 227 123, e-mail: info@autobayer.cz, www.autobayer.cz

