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Napoleonské hry

Ukázka bitvy v zámeckém parku • Foto: 3x I. Ryšavý

Napoleonské hry
letos připomenuly císařovnu Marii Luisu

24. září

Příští číslo vyjde

Ani letos nechyběly v programu turistických lákadel letní Napoleonské hry v zámeckém parku.
Akce, která odkazuje na tradici z období první republiky, kdy si obyvatelé připomínali události
z roku 1805 a Napoleonův pobyt ve městě, se
uskutečnila 13. srpna.
Návštěvníci si mohli užít hned několik atraktivních podívaných jako například bitevní střet
i ukázky ve vojenských leženích. Novinkou letošního ročníku byla také noční empírová zahradní
slavnost a dobový bál v Historickém sále zámku.
Diváci se mohli naučit také šermu pod dohledem
zkušených vojáků. Nádvoří zámku zase ožilo zámeckým koštem spojeným se sabráží, park zase
řemeslným jarmarkem. Tradicí se už také staly
kostýmované prohlídky z dílny občanského sdružení Per Vobis, které byly letos obohacené o rodinný program.

Ani letos nechyběl příběh významné osobnosti, jež ovlivnila život císaře Napoleona. Tentokrát zámek navštívila jeho manželka Marie
Luisa. Návštěvníci se mohli dozvědět historická
fakta a zajímavosti nejen při sobotním programu,
ale i na facebookovém profilu akce, kde historik
Ladislav Mucha každý den poodhaloval císařovnin osud.
Zlatým hřebem večera byla noční empírová
slavnost, do které se mohli zapojit i samotní návštěvníci díky elektrickým svíčkám, které dostali
ke vstupnému. Program Napoleonských her pak
zakončilo unikátní promítání na vodní hladinu
a vodní stěnu.
Akce přilákala 4000 lidí z nejrůznějších koutů
Česka i Evropy. Z dálky přijeli i samotní účastníci: představitelka císařovny Marie Luisy byla

Tak se nám léto chýlí ke konci
a věřím, že většina z vás jej měla
klidnější než já nebo občané postižené přívalovými dešti. Na
stole se mi hromadí stížnosti
a podněty na zlepšení průtočnosti
kanalizace ve městě.
Michal Boudný
Dovoluji si nyní reagovat na
jeden z podnětů – telefonát občanky města ze Slovákovy ulice, kdy mě po bouřce v červenci nařkla
z nečinnosti. Chápu, že pokud na místě nestojí bagr,
tak to může vypadat, že se nic neděje, ale skutečnost
je zcela odlišná. Svolal jsem mimořádné zastupitelstvo, které věřím, že podpoří uvolnění finančních
prostředků na zkapacitnění a vyčištění stoky na
konci Slovákovy ulice, která je v majetku města.
Současně probíhá jednání s Ředitelstvím silnic
a dálnic o odklonění vod z holubického kopce a zka-
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Amelie Clavel – historička z Boroninského muzea,
maršála Bertiera ztvárnil Luciano Casolari – prezident italské asociace vojenské historie. V bitevní
střetu připomínající ústupné boje po bitvě u Wagramu se představili i napoleonští nadšenci z Belgie, Rakouska, Maďarska a Slovenska.
Černou tečkou Napoleonských her byli dva neukáznění vojáci, kteří po sabráži akci opustili a již
nebyli ve stavu uhlídat své koně. Jeden kůň se bohužel sám vrátil do parku a porazil na zem tříletou
holčičku, kterou odvezl přivolaný vůz záchranné
služby. Lékaři na místě odvolali kroužící vrtulník
a zraněné dítě odvezli na vyšetření, které odhalilo

povrchová zranění a šok. Během vyšetření byly pořadatelé v úzkém kontaktu s rodiči. Majitele koně
si vyžádala Policie České republiky. Pořadatel akce
po upozornění diváků na chování některých jezdců
ihned provedl ve spolupráci s policií dechové zkoušky, které byly u ostatních jezdců negativní.
Rádi bychom se omluvili všem návštěvníků za
toto nepěkné a zbytečné zpestření akce a do budoucna přijmeme taková opatření, aby se podobné
incidenty již nemohly opakovat.
Napoleonské hry letos podpořil Jihomoravský
kraj a společnost BC Logia. Historický program
zajišťovalo sdružení Acaballado.

Napoleonské hry • Foto na straně: I. Ryšavý

Veronika Slámová
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Přívalové deště trápí celou Moravu
(Dokončení ze str. 1)

pacitnění potrubí pod silnicí I/50 (obchvat), kde
stoka ústí. Dále mě informovalo ministerstvo životního prostředí, že bude vypisovat výzvy na
dotace vsaků, retencí a krechtů v intravilánu
města. Zareagovali tak na mnohé podněty podobně postižených měst a obcí.
Naše město vlastní 574 kanalizačních vpustí
na dešťovou vodu a v současné době jich máme
183 zmonitorovaných. Z tohoto počtu bylo zrekonstruováno celkem 34 vpustí a na opravu je
navrženo 47 vpustí. Zbývá tak 102 kusů. Podstatné je, že dalších 397 dešťových vpustí
na monitoring a vyčištění stále čeká. Pro představu – jedno vybrání, vyčištění a monitoring
silně zanešené uliční vpusti stojí kolem
2500 Kč bez daně.
Bohužel to však není tak jednoduché, že
pouhý monitoring a vyčištění vyřeší celý problém. Již nyní se totiž ukazuje, že některé vpusti
nikdy nebyly napojeny na řad a některé jsou
zborcené. O zanešených se momentálně nemá
ani cenu bavit. Tento historický fakt je třeba
řešit a bude tak významným bodem při sestavování rozpočtu na rok 2017, protože majetek
občanů musí být na prvním místě!
Pozitivní zpráva z jiného soudku je z Operačního programu Životního prostředí 2014 až
2020, kde budeme žádat o finance na pořízení
více sběrných nádob a kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad. Další výzva je na
kompostéry, do které se přihlásíme v rámci
dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví. Dotace z programu činí 85 % a zbytek
by hradilo město a uživatel.
I když má Slavkov u Brna opravdu jedinečný
svoz a sběr bioodpadu, stále nám občané kladou do vozovek a trávníků hromádky, a hyzdí
tak své okolí. Nejsou výjimky, kdy je hromada
trávy nebo listí dvacet metrů od plechového
kontejneru k tomu určeného. Nejspíš je to nepřekonatelná vzdálenost. Abychom náš systém
ještě více zlepšili, rozhodli jsme se, že pro zá-

Prodej bývalé provozovny TS
Město Slavkov u Brna nabízí k prodeji nemovitosti bývalé provozovny Technických služeb města Slavkov u Brna, nacházející se na
ulici Špitálská. Jedná se o pozemek parc. č. 964
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 722m2,
jehož součástí je stavba č. p. 733 a parc.č. 695
ostatní plocha o výměře 843m2 v k.ú. Slavkov
u Brna. Minimální kupní cena stanovena znaleckým posudkem č. 13-4/16 je ve výši
6 366 000 Kč. Výběrového řízení se uskuteční
dne 31. 10. 2016 v 16 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Slavkově u Brna,
Palackého náměstí 65. Na podmínky a potřebné doklady výběrového řízení se informujte
u paní Pavly Soukopové, DiS., odbor investic
a rozvoje, tel. 544 121 165, pavla.soukovs
pova@meuslavkov.cz.

jemce o nové nádoby na bioodpad vytvoříme
na webových stránkách města registrační formulář a do příštího zpravodaje dáme registrační
kupon na odstřihnutí a podání na podatelnu
nebo technické služby. Detaily, cenu a technické záležitosti včas zveřejníme. Celá akce
bude probíhat v měsících září a říjnu 2016.
Další negativum našeho města je nevzhledný
odpad. Doba černých skládek v remízcích a polích je z větší části pryč, ale aktuální problém
je s povalováním odpadu kolem sběrných
nádob. Žlutá, modrá, zelená. Jak prosté zdá se,
ale pro některé občany, i mimoslavkovské, je
to impuls odložit cokoli kdekoli. Poté, co se
přemístily kontejnery na papír z parkoviště prodejny potravin v západní části města, jste jistě
všichni žasli, jaká hromada odpadků tam
v krátké chvíli vyrostla. Důvod byl jednoduchý
– kontejnery, které zčásti platíte z vašich známek na popelnice, sloužily lidem, kteří přes

Slavkov projíždí, nakoupí levné potraviny, vyprázdní kufry vozů od odpadu a opět odjíždí.
Někteří jsou tak hloupí, že mezi odpadky dávají
své osobní údaje, a tak víme, na koho se obrátit.
Skládku jsme na náklady města odstranili
s tím, že provozní marketu byl seznámen s faktem, že další skládku již odstraňovat nebudeme.
Pokud vám hromady papírů nevadí, kontejnery
tam vrátíme. Řešení je několik: častější svoz,
rozšíření provozní doby sběrného dvora, kontroly. O tom právě jednáme na představenstvu
Respono, a. s.
Proto žádám vás, abyste nebyli tolerantní
vůči lidem, kteří dělají nepořádek kolem sběrných hnízd. Městská policie se po tomto incidentu na separační nádoby více zaměří. Dost
tedy vody, špíny a odpadů. Přeji krásný
a klidný závěr prázdnin a školákům šťastné vykročení do nového školního roku.
Michal Boudný, starosta města

Nepořádek u kontejnerů • Foto: archiv MÚ

Kontejnery na papír u Penny jsou odstraněny
Vzhledem k neustálému nepořádku odkládaných kartonových krabic a dalšího papírového odpadu mezi kontejnery na stanovišti
separovaného sběru u Penny marketu ve Slavkově u Brna a následným stížnostem přistoupilo město k opatření a všechny modré
kontejnery pro sběr papíru nechalo z místa
koncem července 2016 natrvalo odstranit. Pět
kontejnerů odsud bylo přemístěno na příhodná
místa jiných stanovišť ve městě.
Dle obecně závazné vyhlášky jsou pro odkládání vytříděného papíru na veřejně přístupných stanovištích ve městě pro občany (nikoliv
podnikatele) určeny modré kontejnery. Jestliže nyní na tomto stanovišti kontejnery pro
sběr papíru již nejsou, znamená to, že zde není
možné papír odkládat. Vše odložené na zemi

je černá skládka, kterou město musí odstranit
za nemalé náklady. Ročně město na svoz tříděného odpadu ze sběrných míst vynaloží celkem 654 508 Kč.
Upozorňujeme občany, že tímto opatřením
je nadále zakázáno odkládat papírový odpad
na stanovišti separace u Penny marketu. Pokud
se zde stále budou objevovat jakékoliv volně
odložené odpady (případně pytle s odpadem)
mimo kontejnery (nyní pouze plast a dva druhy
skla), bude zrušeno celé sběrové místo separace.
Pro sběr všech druhů odpadů je otevřen
i sběrný dvůr na Zlaté Hoře, a to v pondělí
a středu od 13 do 18 h. a v sobotu dopoledne
od 8 do 12 hodin.
Stanislava Kubešová, odbor ŽP

IDS – z Brna až k poliklinice
Ve spolupráci s JMK a firmou Kordis JMK,
a.s. připravujeme rozšíření dopravního spojení
z Brna do severní části našeho města.
S platností od 28. srpna 2016 budou nově zajíždět k poliklinice některé spoje linky 601:
konkrétně se jedná o autobusy s odjezdem
z Brna v 16.21, 17.21, 20.21 a 22.31 h. Na
všechny ostatní odpolední spoje jedoucí z Brna
plynule navazuje linka 630, na kterou lze na

autobusovém nádraží ve Slavkově u Brna přestoupit. Jen pro úplnost: k poliklinice zajíždí
v současné době pouze spoj s odjezdem z Brna
v 14.51 h.
Taktéž na vlaky odjíždějící z Brna v 19.28
a 21.28 h. nově navazuje autobusová linka 630, na
kterou lze přestoupit přímo na vlakovém nádraží,
linka končí u polikliniky. Tyto změny budou vyMarie Jedličková
značeny v jízdním řádu.
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52. schůze RM – 25. 7. 2016
1. RM schvaluje smlouvu o poskytování služeb se společností AQE advisors, a.s., zastoupenou Ing. Janem Obrovským, statutárním ředitelem.
2. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu – opravu mostního svršku na stávajícím mostě
ev. č. 54-001 na silnici I/54 v intravilánu města Slavkov
u Brna přes silnici I/50 na pozemku města parc.
č. 2714/1 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
3. RM odkládá žádost o pronájem pozemku parc.
č. 1053.
4. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s panem
Zbyňkem Pízou, jejímž předmětem bude užívání části
pozemku parc. č. 2740/1 ostatní plocha o výměře cca
10 m2 k umístění včelstva dle přiložené situace za roční
nájemné ve výši 20 Kč/m2 s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
5. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě s manželi Ing. Ivanem Jandlem a paní Janou
Jandlovou, který sníží rozsah předmětu nájmu a to užívání pozemku parc. č. 3750/81 orná půda o cca 85,5 m2
dle přiložené mapky.
6. RM s uzavřením smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 2741/9 ostatní plocha o výměře cca
50 m2 se společností LIKO-S, a.s.
7. RM schvaluje uzavření smlouvy o advokátní
úschově mezi společností LIKO-S, a. s., jako složitelkou,
JUDr. Petrem Pernicou jako advokátem a městem Slavkov u Brna jako příjemcem.
8. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky: „Rekon-

strukce atletického stadionu Slavkov u Brna“ dle předložené dokumentace vyzývající k účasti v užším řízení
a k prokázání splnění kvalifikace. RM současně schvaluje komisi pro hodnocení kvalifikace v uvedeném složení.
9. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PROXIMA projekt, s.r.o., na vypracování projektové
dokumentace řešící demolici budovy čp.63 a související
statické zajištění budovy čp. 64.
10. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě ze dne 13. 8. 2012 k bytu č. 11, Zlatá Hora
1227, Slavkov u Brna, obsahujícího prodloužení nájmu
bytu na dobu určitou, a to do 31. 8. 2021 za smluvní nájemné 60 Kč/m2 a uzavření dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě ze dne 27. 9. 2012 k bytu č. 5, Zlatá Hora 1228,
Slavkov u Brna obsahujícího prodloužení nájmu bytu na
dobu určitou, a to do 31. 8. 2021 za smluvní nájemné
60 Kč/m2.
11. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací na rok 2016 s poskytovatelem sociálních služeb – Rodinnou pohodou,
o.s. Vyškov v celkové výši 276 000 Kč.
12. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
mezi městem a obcí Hrušky o výkonu působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací na
území obce.
13. RM odkládá výběr zpracovatele Plánu odpadového hospodářství města Slavkov u Brna.

14. RM souhlasí s podáním návrhu na vydání předběžného opatření k Okresnímu soudu ve Vyškově ve věci
zdržení se rušení vnikáním chovaných zvířat a s rozšířením již podané žaloby o povinnost zdržet se rušení hlukem a zápachem nad míru přiměřenou místním
poměrům, které omezuje obvyklé užívání sousedního
pozemku.
15. RM souhlasí s pokračováním spolupráce v projektu „Jižní Morava – Království Komety“ a schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o vzájemné propagaci
ze dne 4. října 2013 a dodatku č. 2 uzavřené se společností Kometa group, a.s.
16. RM souhlasí s využitím znaku města Slavkov
u Brna spolkem Austerlitz Adventure pro potisk nůžkového stanu 6 x 3 m.
17. RM souhlasí s úpravou rozpočtu ZS-A v předloženém znění.
18. RM souhlasí s návrhem předložené kupní smlouvy
na nepotřebný majetek ZS-A.
19. RM souhlasí s uspořádáním kulturních akcí v zámeckém parku v roce 2017 dle důvodové zprávy s tím,
že všechny akce skončí do 24 hodin.
20. RM schvaluje prezentaci města Slavkov u Brna na
veletrhu Regiontour 2016 prostřednictvím ZS-A v rámci
centrálního stánku Jihomoravského kraje.
Usnesení ze schůzí rady města zpracovala Martina
Vilímová. Úplné znění na www.slavkov.cz

53. schůze RM – 8. 8. 2016
1. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření
města za II. čtvrtletí roku 2016.
2. RM doporučuje ZM schválit plnění plánu vedlejší
hospodářské činnosti za II. čtvrtletí roku 2016.
3. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových
opatření č. 63-66.
4. RM schvaluje přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace
č. 15_005/0000119-01 vydané MŠMT ze dne 29. 7. 2016.
5. RM ukládá zajistit zveřejnění záměru prodeje částí
pozemků parc. č. 354/17 a 354/29 v lokalitě Zelnice I.
o celkové výměře 175 m2.
6. RM schvaluje uzavření smluv o zřízení věcných břemen A a B dle zpracovaného geometrického plánu
s manželi RNDr. Pavlem Szufnarowským a MUDr. Zdeňkou Szufnarowskou.
7. RM schvaluje uzavření smlouvy o zemědělském
pachtu s manželi Ludvíkem a Vladimírou Májkovými, jejímž předmětem bude užívání pozemku parc. č. 1053 zahrada o výměře 1407 m2 dle předložené mapy za roční
nájemné ve výši 563 Kč.
8. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu ke stavbě
RD Nerudova č. p. 983 na parc. č. 434 na pozemku města
parc. č. 390 s Václavem Eliášem.
9. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky k RD č. 4 a RD č. 5 na parc.
č. 525/2 na pozemku města parc. č. 623 se Stavební společností Čáslava s.r.o.

10. RM schvaluje záměr společného nákupu energií
spolu s příspěvkovými organizacemi města Slavkov
u Brna prostřednictvím komoditní burzy.
11. RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy se společností WebSport Consulting service s.r.o., na výkon administrace veřejných zakázek na stavební práce investičních
akcí „Rekonstrukce ulice Slovanská, zateplení DPS čp.
1444, oprava břehu rybníka“.
12. RM rozhoduje o ukončení veřejné zakázky: „Dodávka tepla do kotelny na ulici Zlatá Hora ve Slavkově
u Brna“ označenou ve Veřejném věstníku veřejných zakázek pod ev.č. VZ 527496.
13. RM jmenuje na základě podnětu politické strany
KDU-ČSL za člena komise pro rozvoj města a dopravu
pana Ing. Víta Knotka. RM současně doporučuje předsedovi komise pro rozvoj města a dopravu informovat členy
komise o termínech schůzí zpravidla 14 dní předem a přesunout začátek schůzí na pozdější hodinu (nejdříve od 17
hodin).
14. RM schvaluje zpracováním Plánu odpadového hospodářství města Slavkov u Brna pověřit společnost Odpadová poradenská s.r.o., Ing. Pavel Novák.
15. RM schvaluje schvaluje uzavření licenční smlouvy
pro programové produkty mezi městem Slavkov u Brna
a panem Ing. Karlem Janečkem.
16. RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb
Hybridní pošty s Českou poštou, s.p.
17. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na realizaci projektu

DDM Slavkov u Brna informuje
Na školní rok 2016/17 nabízí DDM Slavkov
u Brna více než 45 kroužků nejrůznějšího
zaměření, určených pro předškolní děti,
školáky, mládež i dospělé. Kromě tradičních kroužků u nás najdete i několik novinek.
Na našem webu www. ddmslavkov.cz najdete:
• veškerý přehled zájmového vzdělávání

• přihlášku k zájmovému vzdělávání na školní
rok 2016/17
• rozvrhy kroužků (budou upřesněny
během září, podle rozvrhu v tělocvičnách)
• aktuální informace týkající se rekonstrukce
vnitřních prostor
• informace o zájmovém útvaru odpolední hrátky
J. Bangová
ve dnech 1. a 2. 9. 2016.

„Vzpomínkové akce 2016 – 211. výročí bitvy u Slavkova
1805“ ve Slavkově u Brna ve dnech 1.–3. 12. 2016 mezi
JMK jako poskytovatelem a městem jako příjemcem.
18. RM schvaluje zadání veřejné zakázky na dodávku
techniky a věcných prostředků pro JSDH Slavkova u Brna
dle předložených návrhů zadávacích podmínek soutěže,
uvedený okruh subjektů, které budou vyzvány k podání
nabídky a členy a náhradníky komise pro posouzení
a hodnocení nabídek.
19. RM souhlasí s bezúplatným zapůjčením horního
škvárového hřiště, městského parketu, pivních setů, s využitím městských reklamních ploch na propagaci akce
a s hudební produkcí do 23 hodin na akci Gulach open
10. 9. 2016.
20. RM odkládá zprávu ve věci vymáhání pohledávky
ZS-A – Eduard Andrla.
21. RM bere na vědomí podmínky zadání veřejné zakázky dle výběrového řízení ze dne 4. srpna 2016.
22. RM schvaluje program 11. zasedání ZM v předloženém znění.
23. RM ukládá starostovi projednat s provozovatelem
herny v Husově ulici opakované rušení nočního klidu
a v případě, že nedojde ke zlepšení, navrhnout podle vyhlášky města omezení provozní doby herny. RM dále
ukládá řediteli TSMS projednat s provozovatelem diskotéky
na koupališti náhradu škod na majetku po akci 5. 8. 2016.
24. RM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 3000 Kč
okresní hospodářské komoře Vyškov na soutěž Podnikatelka roku.

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat hasičům z Hasičského záchranného sboru ve
Slavkově u Brna za profesionální přístup,
ochotu a opakovanou pomoc při odčerpávání vody z přívalových dešťů ze zatopených prostor v naší mateřské škole.
Ještě jednou velké díky!
Eva Jurásková, ředitelka MŠ Zvídálek
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www.zamek-slavkov.cz

Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204; info@zamek-slavkov.cz

Hudba Policie ČR • Foto: archiv ZS-A

Hudba Hradní stráže • Foto: archiv ZS-A

Hudba Hradní stráže a Policie ČR zahraje
největší policejní a filmové hity
Můžete je slyšet při nejvýznamnějších státních událostech, ceremoniích i pietních aktech.
Jsou zlatým hřebem významných hudebních
festivalů v tuzemsku i zahraničí. 24. září od 18
hodin vystoupí na nádvoří Zámku Slavkov –
Austerlitz. Vstup na akci bude zdarma.
„Mám velkou radost, že se nám ve spolupráci s Policejním prezidiem podaří přinést občanům tak krásný dárek k 600. výročí
městského znaku. Hudba Hradní stráže a Policie ČR je výkladní skříní naší země. Ve spojení
s naším krásným zámkem bude tento koncert
jedinečným zážitkem,“ okomentoval starosta
Michal Boudný.
Hudba Hradní stráže a Policie České republiky zahraje to nejlepší ze svého repertoáru.
Kdo by však čekal, že jej čeká koncert plný
vážné a ceremoniální hudby, bude překvapený.
Na programu v podání tohoto obrovského tělesa jsou zejména policejní a filmové hity jako
například Růžový panter, Četník ze Saint Tropes nebo znělka k seriálu Simpsons. Přední

čeští sólisté Gabriela Urbánková a Tomáš
Savka slibují také kouzelné chvíle při poslechu
zpěvných melodií.
Téměř stočlenné těleso začalo psát svou historii v roce 1945. Navázalo tak na bohatou tradici vojenských, policejních i četnických
hudeb z období první československé republiky. Mezi prvořadé povinnosti Hudby Hradní
stráže a Policie ČR patří zajištění hudebního
doprovodu při všech státních ceremoniích na
Pražském hradě. Hudebně doprovází především průběh státních návštěv prezidentů
a čelních představitelů zemí pozvaných prezidentem republiky, a také se účastní spolu
s čestnou jednotkou Hradní stráže nástupních
audiencí velvyslanců. Doprovází taktéž slavnostní protokolární okamžiky při Řádových
dnech ve Vladislavském i Španělském sále
Pražského hradu. Účastní se rovněž řady protokolárních i pietních aktů na zámku v Lánech.
Orchestr je zároveň významným služebním
a kulturním reprezentantem Policie České re-

publiky, přičemž plní veškeré služební úkoly
vyplývající z jeho postavení. Mezi ně patří hudební zajištění významných akcí pořádaných
Ministerstvem vnitra a Policií ČR, kde doprovází například prezentační akce Policie ČR,
slavnostní sliby nově přijatých policistů, pietní
akty, a nechybí ani při reprezentačních plesech
Policie ČR. Dále spolupracuje se všemi složkami Integrovaného záchranného systému,
zvláště s Hasičským záchranným sborem ČR.
Díky tomuto širokému spektru svého působení
na špičkové úrovni přispívá Hudba Hradní
stráže a Policie ČR trvale k dobrému jménu
Policie ČR a vytváří tak dobré základy firemní
kultury Policie ČR.
Akce se koná při příležitosti 600. výročí
městského znaku. Hudba Hradní stráže a Policie ČR vystoupí pod záštitou předsedy Vlády
ČR Bohuslava Sobotky. Akce se koná ve spolupráci s Policejním prezidiem České republiky a policejního prezidenta Tomáše Tuhého.
vs

Tradiční Václavský jarmark doplní historický program
Podzimní slunce, vůně burčáku, dřeva
i podzimních květin. Nejen tak je zapsaný tradiční Václavský jarmark, který se uskuteční
v zámeckém parku v sobotu 24. září od 9 do
17 h. Letos však tuto akci ozvláštní historický
program, kostýmované prohlídky a zejména
večerní koncert Hudby hradní stráže a Policie
ČR, který se odehraje na nádvoří zámku (více
informací v samostatném článku). Venkovní
program bude po celý den zdarma.

Jarmark • Foto: archiv ZS-A

V zámeckém parku na vás bude čekat
téměř sto řemeslníků, farmářů, vinařů, zahradníků i umělců. V několika desítkách
stánků si můžete zakoupit nejrůznější dekorativní předměty, bižuterii, dřevěné hračky,
ruční a řemeslné výrobky, ale i domácí marmelády, včelí med, oříšky, cukrovinky apod.
Nebude samozřejmě chybět ani nezbytné
občerstvení, doplněné o nabídku vinařů, kteří
přivezou k ochutnání letošní burčák. Na své
si přijdou i děti – připraven bude například
skákací hrad, trampolíny nebo řemeslná
dílna.
Protože Václavský jarmark má připomenout i udělení městského znaku králem Václavem IV. před šesti sty lety, letošní ročník
oživí zábavný historický program ve středověkém stylu. „Spojili jsme se opět s organizátory dobové produkce, která dotvářela
atmosféru na Dnech Slavkova. Mezi návštěvníky se tak budou pohybovat například rytíři

a muži ve zbroji,“ potvrdila ředitelka Zámku
Slavkov – Austerlitz.
Akce se koná pod záštitou předsedy vlády
vs
ČR Bohuslava Sobotky.

Víkend 24. a 25. září
SOBOTA
9–17 Václavský jarmark s historickým programem – zámecký park
9–17 XI. oblastní výstava ovoce a zeleniny –
SC Bonaparte
17–21 Kostýmované prohlídky Per Vobis –
Zámek Slavkov – Austerlitz
18
Hudba Hradní stráže a Policie ČR – nádvoří zámku
NEDĚLE
9–17 XI. oblastní výstava ovoce a zeleniny –
SC Bonaparte
15
Koncert ženského sboru Mladost – kaple
sv. Kříže
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Klubová výstava Welsh corgi a kelpie klubu CZ
Před osmi lety poprvé a letos již popáté se
v sobotu 6. srpna uskutečnila samostatná klubová výstava Welsh corgi a kelpie klubu CZ ve
spolupráci s Mysliveckým sdružením Slavkov
u Brna a pod záštitou starosty města Slavkov
u Brna v reprezentativních prostorách zámeckého parku ve Slavkově u Brna. Welsh corgi
Pembroke (počeštěně velškorgi) je oblíbeným
plemenem britské královny Alžběty II., takže
nám připadá více než vhodné umístění takovéto
slavnostní akce někam do blízkosti krásného
zámku. Vzhledem k finanční i organizační náročnosti náš klub tuto výstavu pořádá vždy jednou za dva roky v tradičním termínu počátkem
srpna. Snažíme se ji pojmout jako takový malý
svátek pro naše tři plemena a jako nevšední zážitek pro všechny zúčastněné. Mnoho vystavovatelů z různých koutů Evropy do zámeckého
parku jezdí pravidelně a letos se dokonce přijely jen podívat i chovatelky pejsků z Finska
a ze Švýcarska.
I tentokrát jsme měli štěstí na počasí a po týdenních vedrech nám v pátek pěkně sprchlo
a v sobotu potom panovaly pro psy i vystavovatele příjemné podmínky. Účast k posuzování
přijali zkušení rozhodčí z Velké Británie – paní
Tracy Irving (ch. st. Twinan) posoudila welsh
corgi Cardigan, pan Steve Atkinson (ch. st.
Hollinswell) posoudil welsh corgi Pembroke
a doplnil je neméně erudovaný a u nás velmi

dobře známý chovatel corgi a rozhodčí pan
Miroslaw Redlicki (ch. st. Lisiura) z Polska,
který se zhostil posouzení australských kelpií.
O popularitě této výstavy svědčí to, že každým
rokem, kdy je pořádána, máme vyšší a vyšší
účast. Letos byl počet přihlášených pejsků

Výstava psů • Foto: 3x J. Antoš

opravdu rekordní a ani na světových nebo evropských výstavách takovéto počty těchto poměrně vzácných plemen často nebývají –
kelpií se přihlásilo celkem 22, což je nevídané
číslo i např. na světových výstavách, Cardiganů se přihlásilo rovných 65 a Pembroků 74,
a to včetně mazlíků – tedy nestandardních pejsků, kteří ale také dělají svým pánečkům radost. Převážná většina vystavovatelů byla
samozřejmě z České republiky, ale pravidelně
k nám jezdí majitelé pejsků z Polska, Slovenska, Rakouska, Maďarska, a také zde byli zastoupeni jedinci z Litvy. Vítězové všech tří
plemen byli zahraniční psi, své tituly si ale
každopádně zasloužili. Titul vítěz plemene
v kelpiích získala hnědá fenka z Polska C.I.B.,
Multich. Red Dublin Kelpiebrink majitelky
Radochny Illakovicz z Polska, vítěz plemene
welsh corgi Cardigan vybojovala trikolorní
fenka Dreamcardis Our Treasure majitelů
Márie Urbán a Katy Garda z Maďarska. Vítěz
plemene a nakonec i vítěz celé výstavy se stal
překrásný welsh corgi Pembroke Ch. Orden
Keltov Chelsea Royal Cadwalader majitelky
Ausry Murmokiene z Litvy. Proběhly také tradiční závěrečné soutěže o nej… pár, chovatelskou skupinu, mazlíka a dítě a pes. Díky
sponzorům se nám podařilo rozzářit oči každému dítěti, které se se svým pejskem soutěže
Iva Kleinová
zúčastnilo.

Nejkrásnější taneční divadlo Příběh Zbojníka
se odehraje ve Slavkově zdarma
Jedno z nejšpičkovějších tuzemských folklorních představení Příběh zbojníka v podání
Vojenského uměleckého souboru Ondráš se
uskuteční v neděli 11. září od 19 hodin na nádvoří Zámku Slavkov – Austerlitz. Vstup na
akci bude zdarma.
Taneční divadlo v podání profesionálního
reprezentačního souboru vypráví příběh plný
lásky, napětí i překvapení. Představení o šesti
obrazech zavítá do regionů Lašska, Valašska,
do jižních Čech, ale také do Maďarska a nakonec i do zbojnického nebe. Scénář je „okořeněný“ i šermířskými scénami.
„Vystoupení reprezentačního souboru Ondráš je dalším dárkem k příležitosti 600. výročí městského znaku. Kulisy našeho zámku
jsou pro tak silný příběh jako stvořené,“ uvedl
starosta města Michal Boudný.
Příběh zbojníka měl premiéru v květnu

2015 při příležitosti 60. výročí souboru Ondráš. Nastudování trvalo téměř tři roky. Od té
doby jej na vyprodaných představeních
zhlédly tisíce diváků v Česku a v zahraničí,
kteří většinou nadšeně vstávají při potlesku
ze židlí.
Na tvorbě sto minutového programu se po-

Příběh Zbojníka • Foto: archiv ZS-A

dílel celý soubor – tedy profesionální i amatérská složka a spolu s nimi i řada osobností,
dohromady tedy na osmdesát lidí. Celá příprava probíhá pod taktovkou režiséra Martina
Packa. Na tvorbě choreografií se podíleli Hana
Achilles, Rudolf Danajovič, Jan Malík, Martin
Pacek a Ervín Varga. Hudbu k příběhu zaranžovali v čele s Jiřím Gužíkem Jiří Mottl, Milan
Puklický, Zdeněk Vejvoda a Róbert Lacko.
Spolupracovali také umělci z Městského divadla Brno – kostýmy vytvořila Eliška Lupačová-Ondráčková a scénu připravil Jaroslav
Milfajt.
Akce se uskuteční při příležitosti 600. výročí městského znaku pod záštitou předsedy
Vlády ČR Bohuslava Sobotky a ministra obrany Martina Stropnického. Partnerem akce je
Slavkovský pivovar, Zámek – Slavkov Austervs
litz.
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Italský sraz
Maserati, Ferrari, Alfa Romeo, Lancia nebo
Fiat. Italské značky aut se sjedou 17. září do
zámeckého parku na první ročník Italského
srazu. Více než 60 nablýskaných mazlíčků přijede do Slavkova u Brna mezi devátou a desátou hodinou. Až do 13 h. se pak představí svým
obdivovatelům. O půl druhé pak pořadatelé vyhlásí tři vítěze soutěže „krásy“. Akce končí po
půl třetí spanilou jízdou směr Brno.
Bližší informace na stránkách organizátorů
vs
www.ital-sraz.webnode.cz.

Zámecké krovy • Foto: B. Maleček

Prohlídkou krovů
nekončíme. Zajímají
nás vaše nápady!

Restaurování • Foto: archiv ZS-A

Desáté Slavkovské restaurování
Zajímavý počin – Slavkovské restaurování,
který se koná na zámku ve Slavkově u Brna,
se pomalu stává již tradicí. V čem tedy tato
akce spočívá a co je na ní jedinečného? Pouze
na zámku ve Slavkově u Brna mohou návštěvníci přímo v expozici spatřit náročnou práci restaurátorů, kteří vracejí ztracenou podobu
a mnohdy i funkčnost historickým předmětům
ze sbírkového fondu Zámku Slavkov – Austerlitz. Studenti Vyšší odborné školy restaurátorské v Brně pod vedením zkušeného
restaurátora tak postupně odkrývají zajímavosti a problematiku předmětu, který byl vytipován pracovníky historicko-dokumentačního
oddělení slavkovského zámku. Návštěvníkům

jsou prezentovány a postupně odhalovány taje
restaurátorské profese. Přijďte se tedy i vy seznámit s výsledky tohoto jedinečného počinu.
Restaurování proběhne ve dnech 6.–29. září
v souladu s provozem zámku, mimo soboty
a neděle v konírnách zámku ve Slavkově u Brna.
Součástí Slavkovského restaurování bude
rovněž výstava, která přiblíží jak technologie
a způsob restaurování, tak představí některé již
restaurované předměty.
Vernisáž výstavy se uskuteční v zámecké
salla terreně ve čtvrtek 15. září v 17 hodin.
Srdečně zvou pracovníci zámku a restaurátoři VOŠ.
Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz

Během letošních prázdnin měli obyvatelé
Slavkova u Brna a další návštěvníci unikátní
možnost nahlédnout našemu zámku pod čepici.
Co se skrývá pod jednou z největších střech na
jižní Moravě bylo možné zjistit během speciálních prohlídek krovů a půdy. Rozhodli jsme se
mimořádně zpřístupnit tyto atraktivní prostory
zejména pro vás, místní obyvatele, abyste poznali zámek i z trochu jiné perspektivy.
Čekali jsme velký zájem, ale předem vyprodané termíny prohlídek nás přesvědčily, že
právě tyto speciální a netradiční prohlídky
zámku jsou to, co vás zajímá. Děkujeme za vaši
návštěvu a pro další roky připravíme zase něco
dalšího. Co by vás osobně lákalo? Máte nějaké
speciální přání? Neváhejte vaše náměty směřovat na zámek, třeba zrovna váš nápad příště
zrealizujeme!
Eva Oubělická, ředitelka Zámku Slavkov – Austerlitz

Katapult • Foto: archiv ZS-A

Rocková legenda Katapult vystoupí ve Slavkově

Zámecký skleník • Foto: B. Maleček

Legendární skupina Katapult ve složení
Olda Říha, Andy Budka a Ondřej Timpl v letošním roce představila zbrusu nový program
s názvem Katapult 2016 – Kladivo na život.
A při svém turné po Česku zavítá i do Slavkova u Brna. Ve Společenském centrum Bonaparte vystoupí v sobotu 29. října. Těšit se tak
můžete na notorické písně jako Vojín XY hlásí
příchod, Já nesnídám sám, Smutná nevěsta
nebo Hlupák váhá.
Katapult za svou dlouhou a úspěšnou histo-

rii odehrál cca 7000 koncertů a v prodeji hudebních nosičů se mezi českými kapelami zařadil na druhé místo za Olympic. Dvakrát
zvítězil v posluchačské soutěži Zlatý slavík.
V roce 2007 byl uveden do Beatové síně slávy
v kategorii hudebních skupin.
Vstupenky jsou již k dostání na Informačním centru ve Slavkově u Brna, Palackého
nám. 1. V předprodeji je můžete pořídit výhodněji – za 280 Kč. Na místě pak za 320 Kč.
vs
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Koncert Lucie Bílé: poslední lístky
Nejslavnější česká zpěvačka vystoupí
3. září na nádvoří slavkovského zámku.
V oběhu jsou tak již poslední lístky do prostředních řad, případně i na stání. Vstupenky
jsou k dostání nejen na Informačním centru
ve Slavkově u Brna, ale také v prodejnách sítě
Ticketportal, nebo online na www.ticketportal.cz. Vstupenky jsou k dostání již od 490 Kč
(na stání).
V průběhu cca devadesátiminutového koncertu si mohou diváci vychutnat v nádherném
prostředí průřez hudební kariérou Lucie Bílé
za doprovodu kapely Petra Maláska, složené
z opravdových mistrů a bez nadsázky „virtuózů“ svých hudebních nástrojů.
Od nesmrtelných hitů jako jsou Láska je
láska, Hana Zaňa nebo SMS přes oblíbené
české covery světových evergreenů Hvězdy
jako hvězdy nebo Amor Magor až po muzikálové skladby Most přes minulost či Jsi můj
vs
pán.

Lucie Bílá • Foto: archiv
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Připravte se na plesy!
Standard i latina. Základní
kroky i prohloubení toho, co již
umíte. Nejen to
slibují taneční
mistři
Zina
a Jiří Čechovi,
že naučí návštěvníky tanečTaneční • Foto: archiv
ních kurzů ve
Společenském centru Bonaparte. Sedm tanečních lekcí se uskuteční ve čtvrtky od 6. října
do 1. prosince (s výjimkou 27. 10. a 17. 11.)
od 19.30 do 21 hodin.
Kurz je připraven pro dospělé taneční páry,
které se chtějí naučit či zopakovat a prohloubit
klasické společenské tance a zároveň se pobavit a užít si příjemné chvíle na tanečním parketu.
„V lekcích se naučíte společenské tance,
které využijete na tanečních parketech celého
světa: standardní tance – waltz, tango, valčík,
quickstep a také slowfox Latinsko-americké
tance – samba, cha-cha, rumba, jive a také
paso doble a dále přidáme foxtrot, polku,
blues, salsu a one step,“ přibližuje Zina Čechová z pořádajícího Stabil Studio Brno.
Taneční kurzy probíhají v příjemné a uvolněné atmosféře i díky menšímu počtu tanečních párů. Individuální přístup profesionálních
lektorů zajistí, že každý taneční pár probíranou látku zvládne.
Zina a Jirka Čechovi jsou vicemistři ČR
2013, 2014 ve standardních tancích v kategorii
senior III, profesionální seniorský pár třídy M
ve standardních tancích a třídy B v latinskoamerických tancích. Cena kurzu za pár:
vs
2100 Kč.
CMB • Foto: archiv

Popelka • Foto: archiv ZS-A

Popelka se vrací na zámek!
Netrvalo dlouho a oblíbená Popelka se už
zase vrací na Zámek Slavkov! Příběh
o skromné krásné a emancipované dívce se
odehraje v prostorách historických sálů v neděli 18. září.
Přijďte i vy se svými dětmi zhlédnout tuto
krásnou pohádku a staňte se součástí příběhu.

Časy prohlídek jsou ve 12.30, 13.30, 15 a 16
hodin. Kostýmy dětí jsou vítány!
Z důvodu velkého zájmu a omezené kapacity je nutná rezervace předem na pokladně
zámku tel. 544 227 548. Pokladna je v provozu
každý den od 9 do 17 h. Délka prohlídky je cca
vs
hodinu.

Mimořádné komentované prohlídky
výstavy 600 let od udělení nejstaršího
městského znakového privilegia
Zámek Slavkov – Austerlitz srdečně zve na
mimořádné komentované prohlídky výstavy,
která byla uspořádána k 600. výročí získání
nejstaršího městského znakového privilegia,
jež 1. července 1416 udělil Slavkovu král
Václav IV.
Pojďte se tedy přenést do dob dávno minulých, poznat, co se ve Slavkově událo v průběhu 600 let a na 3D modelech zjistit, jak se
postupně měnil a rozvíjel slavkovský zámek
a jeho okolí.

Komentované prohlídky výstavy, kterou
vás provedou její autoři, se uskuteční
v úterý 20. září v 10.30 a 15 hodin.
Prohlídku si, prosím, rezervujte v pokladně
zámku na tel.: 544 227 548. Využijte příležitosti seznámit se s některými úseky dějin
města Slavkova. Soubor jedinečných, avšak
velmi citlivých exponátů, nebude možné
v tomto množství delší dobu zhlédnout. Výstava končí v neděli 25. září 2016.
Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz

Vystoupení Collegium
musicale bonum v září
Vokálně-instrumentální soubor Collegium
musicale bonum si dovoluje pozvat čtenáře
Slavkovského zpravodaje na koncert 4. září
v 19 hodin do kaple Zámku Slavkov – Austerlitz a 25. září v 19 hodin do farního kostela
Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově na Svatováclavský koncert.
Kromě již dříve prováděných skladeb zazní
v podání souboru také části Missa brevis in B
(KV 275) Wolfganga Amadea Mozarta. Jste
srdečně zváni.
Koncert v zámecké kapli se uskuteční k příležitosti 600. výročí městského znaku a bude
pro návštěvníky zdarma. Zámek Slavkov –
Austerlitz tak chce občanům nabídnout kvalitní kulturní program v podání místních
umělců.
Martina Tesáčková, CMB
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Na zámku internet zdarma
Lokální wi-fi síť zdarma Austerlitz free expanduje i na zámek a do přilehlého parku. Od
poloviny srpna se tak může na internet zdarma
připojit každý, kdo si ve svém telefonu, tabletu
nebo notebooku najde ikonu s názvem „Austerlitz free“. Připojení je pak zcela jednoduché:
bez zadávání hesla, emailu nebo jiného přihlášení. Areál zámku je tak dalším „free“ místem
ve Slavkově. Zdarma se můžete připojit ještě
na náměstí v okolí radnice a v létě na koupališti. Internet zdarma poskytuje společnosti
VIVO na základně spolupráce s městem Slavkov u Brna. Zámkem rozšiřování sítě Austerlitz free nekončí. VIVO má v plánu pokrýt
i autobusové a vlakové nádraží nebo místní revs
staurace.
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Program kina Jas – září
středa 14. září, 19.30 h.

FAKJŮ PANE UČITELI 2
Bývalý zločinec a současný učitel Zeki Müller je zpět. Díky kontaktům z minulosti přijde ke kradeným diamantům, které rafinovaně
ukryje do plyšového medvídka. Jenže jeho tak trochu potrhlá kolegyně Lisi plyšáka bezelstně věnuje dětské charitě v Thajsku.
Souhrou náhod ředitelka školy zoufale shání učitele, který by jel se studenty na školní výlet do zahraničí. Chce, aby její „Goethovo
gymnázium“ předčilo svého konkurenta, „Schillerovo gymnázium“. Zeki se této příležitosti chytí. Vidí v tom šanci, jak získat
diamanty zpátky. Odcestuje do Thajska. A tam se tvrdě a nemilosrdně střetne s učitelem a třídou šprtů ze Schillerova gymnázia.
A aby toho nebylo málo, tak se Zekiho studenti rozhodnou zabránit svému zbožňovanému učiteli, aby našel „své" diamanty
a pověsil učitelování na hřebík… Režie: Bora Dagtekin. Hrají: Elyas M'Barek, Karoline Herfurth, Katja Riemann. Žánr: Komedie
115 minut, přístupný od 12 let, vstupné 75 Kč
sobota 17. září, 19.30 h.

UČITELKA
Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního
obohacení, ať už v podobě materiálních výhod, či dokonce vidiny milostného poměru. Nejen z obavy o prospěch svých milovaných
dětí většina rodičů učitelce podléhá a poskytuje jí nejrůznější služby, dárky a jiné pozornosti. Najdou se však tři rodiny, které se
rozhodnou učitelce vzepřít a stávající situaci se společně s ředitelkou školy pokusí zvrátit na konspirativní třídní schůzce. Děj snímku
o síle lidského charakteru inspirovaného skutečnou událostí se sice odehrává na začátku 80. let, ale jde o příběh univerzální, který
by se mohl odehrát kdekoliv a v jakékoli době, neboť zkorumpovanost, stejně jako malost a vypočítavost vládnou světem bez
ustání. Režie: Jan Hřebejk. Hrají: Zuzana Mauréry, Peter Bebjak, Csongor Kassai, Martin Havelka. Žánr: Drama
102 minut, mládeži přístupný, vstupné 75 Kč
neděle 18. září, 16.30 h.

MALÝ PRINC

Letní kino • Foto: archiv ZS-A

Ohlednutí za Letním
filmovým festivalem
Sedmý ročník Letního filmového festivalu
Slavkov je už minulostí. Jako obvykle přinášíme několik „suchých“ statistických údajů
a malé zhodnocení.
Letošní ročník filmového festivalu nabídl
sedm filmů. Podařilo se nám sestavit zřejmě
přitažlivý program, neboť projekce navštívilo
1839 osob – překonali jste svojí přítomností
i loňskou rekordní návštěvnost, a to i přesto,
že v porovnání s předchozím rokem bylo
o jeden film méně. Průměrná návštěvnost je
tedy 263 diváků na jedno představení!
I letos nám počasí víceméně přálo – s jedinou výjimkou, kdy se kvůli vytrvalému dešti
nehrálo. Přesto se v dobré víře dostavily asi
dvě desítky diváků, kterým se musíme omluvit,
že jsme nedodrželi formulaci z plakátu „Hrajeme za každého počasí“. Toto prohlášení jsme
kvůli možnému poškození promítací techniky
museli přehodnotit. Film „Teorie tygra“ jsme
operativně přesunuli v náhradním termínu do
kina a i zde byla nadprůměrná návštěvnost.
Děkujeme partnerům festivalu: firmě LikoS, a. s. a Pivovaru Slavkov, který zajistil občerstvení během festivalu.
A rozhodně děkujeme každému, kdo navštívil letošní „letní kino“ a těšíme se na setkání
u dalších filmů nejen na filmovém festivalu,
ale i v kině Jas.

Srovnání návštěvnosti
s předcházejícími ročníky:
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016

1250 návštěvníků
730
1537
840
1063
1766
1839
Jiří Blažek, ZS-A

První celovečerní animovaná adaptace slavného díla o přátelství, lásce a skutečném štěstí. Ústřední postavou je malá holčička,
kterou se její maminka snaží připravit na skutečný svět dospělých. Její plán naruší trochu excentrický, leč dobrosrdečný soused,
letec, který holčičce představí neobyčejný svět, jenž mu před dávnou dobou představil Malý princ. Ve světě, kde vše je možné, začne
pro malou holčičku kouzelná cesta uvnitř vlastní představivosti, na které znovuobjeví své dětství a zjistí, že skutečně můžeme vidět
jen srdcem. Režie: Mark Osborne. Žánr: Animovaný
106 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč
středa 21. září, 19.30 h.

ISHORTS: HIGH SHORTS
Pár piv, kafe, zakázané byliny, ale třeba taky maraton v nohách nebo když přeskočí jiskra. To všechno vede ke změněným stavům
mysli. Vidíme věci jinak. Dost jinak. A přesně o tom je pásmo krátkých filmů s podtitulem High Shorts. Jak vidíme svět pod vlivem?
Přijďte mrknout! (Ideálně pod vlivem. Čehokoliv nebo kohokoliv.) Žánr: Krátkometrážní
Vstupné 70 Kč
sobota 24. září, 19.30 h.

DĚDA
K rázovitému valašskému dědovi přijíždějí na prázdniny vnoučci z Prahy. Zaneprázdnění rodiče vysílají děti v dobrém úmyslu změnit
jejich virtuální svět internetu, mobilů a tabletů. Na Valašské vesnici totiž vše funguje trošku jinak. Ne, že by tu nebyl signál, ale ti
Valaši zkrátka žijí tak trochu jinak, po svém. Navíc pokud na půdě dědovy chaloupky naleznete zapomenutý poklad, který začne
zajímat i zbytek vesnice, máte rázem jízdenku na tajemnou exkurzi historií starého Valašska od jara až do zimy. Režie: Mejla Basel,
Marta Santovjáková Gerlíková, Jiří Novotný. Hrají: František Segrado, David Suchařípa, Petra Hřebíčková, Bolek Polívka. Žánr:
Rodinný/Komedie
112 minut, mládeži přístupný, vstupné 70 Kč
neděle 25. září, 16.30 h.

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU
Skipper, Kowalski, Rico a Vojín. Jsou to nejen veselí a povedení ptáčci, jsou i nejvýkonnější úderná jednotka tajných agentů. Jsou
připravení kdykoliv a kdekoliv zasáhnout i při sebemenším ohrožení světa. Skipper je odvážným vůdcem, Kowalski představuje
mozek týmu. Rico je neřízená střela. A Vojín? Ten je tak trochu podceňovaným nejmladším členem party. A kdo je jejich hlavním
protivníkem? Nebezpečí se objeví v podobě doktora Octaviuse Brinea, výstředního génia a úspěšného vědce. A aby toho nebylo
málo, naše jednotka se setká s tajnou organizací Severák. Což je další elitní mezidruhová jednotka zaměřená na pomoc všem
tvorům. A tak tučňáci mají co dělat nejen s Octaviusem ale i s konkurenční agentskou partou. Režie: Eric Darnell, Simon J. Smith.
Žánr: Animovaný/Komedie
90 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

Věstník slavkovského kina
Vážení přátelé slavkovského kina, s radostí
vám oznamuji, že se nám podařilo začlenit naše
kino do programu iShorts. Co to jsou iShorts?
Jedná se o neziskovou organizaci, která se snaží
propagovat krátké filmy společně s jejich
autory. Hlavní aktivitou iShorts jsou pravidelné
projekce nejzajímavějších zahraničních a českých krátkých filmů, které probíhají v několika městech v České republice a na Slovensku.
Program každé projekce je sestaven na určité
téma. iShorts také pravidelně divákům přináší
krátké filmy z významných filmových festivalů
jako jsou Cannes, Berlinale, Clermont-Ferrand,
Sundance a mnoho dalších. Jako první ve
střední a východní Evropě iShorts divákům

představili všechny finalisty amerických Oscarů za nejlepší hraný a animovaný krátký film
včetně vítězných filmů. Více informací o projektu naleznete na stránkách www.ishorts.eu.
S iShorts se budete potkávat v našem kině
každý měsíc a již ve středu 21. září se můžete
těšit na první projekci, tentokrát na téma: „Jak
se vidíme pod vlivem“. Tato projekce bude
o tom, jak se vidíme jinak, když si dáme pár
piv, nějakou tu zakázanou rostlinku či si jen zaběhnete maraton.
Jste tedy srdečně zváni a věříme, že se dostavíte v hojném počtu!
Za kolektiv slavkovského kina
Luděk Červinka
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Fenomén Igráček:
výstava, která zabaví celou rodinu
Originální postavičku Igráčka mohou její
příznivci navštívit v přízemní galerii Zámku
Slavkov - Austerlitz. Působivá interaktivní výstava je skvělou zábavou pro celou rodinu!
Úspěšná výstava „Fenomén Igráček“, která
nadchne děti i rodiče, se ve Slavkově u Brna
zabydlí od 9. září až do 30. října. Expozice poskytne náhled do historie, současnosti i budoucnosti populární figurky. Vedle původních
igráčků ze 70. a 80 let budou k vidění i nové
modely s moderními prvky a doplňky. Kromě
toho se návštěvníci mohou těšit na netradiční
vize designérů, zajímavosti z výroby figurky.
Součástí je i hrací nebo fotografický koutek.

Igráček • Foto: archiv ZS-A

Per Vobis • Foto: archiv PV

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 8.
září od 16 hodin. Vstupné na výstavu je 50 Kč,
snížené 30 Kč. Dětské skupiny (mateřské, základní školy) 20 Kč /dítě.
Partnerem výstavy je společnost LIKO-S.
vs

Kostýmované prohlídky
prozradí příběh o vdavkách
Kounicovy dcery
V sobotu 24. září se na Zámek Slavkov –
Austerlitz vrátí jeho dlouholetí majitelé Kounicové. Není lehké provdat dceru, natož dceru
významného kancléře rakouské císařovny
Marie Terezie. Co všechno se může přihodit
a s čím vším si bude muset svérázné služebnictvo poradit, uvidí návštěvníci na prohlídkách v časech 17, 18, 19 a 20 hodin.
Do řešení se zábavnou formou zapojí i návštěvníci a těšit se mohou i na malé překvapení.
Vstupenky lze objednat na pokladně zámku na
telefonním čísle 544 227 548.
Na vaši návštěvu se těší členové Per Vobis

Přerušení dodávky elektřiny

Pěvecký sbor Mladost • Foto: archiv PSM

Koncert pěveckého sboru Mladost Brno
Měsíc září se stal již tradičním měsícem,
kdy se slavkovskému publiku představuje pěvecký sbor MLADOST z Brna. V letošním
roce to bude v neděli 25. září v 15 hodin
v nádherné kapli sv. Kříže slavkovského
zámku, pod vedením mladého dirigenta a jediného muže sboru, Standy Smočka. Ten v letošním roce úspěšně dokončil studium na
brněnské Konzervatoři – obor hra na varhany
a pokračuje ve druhém ročníku brněnské

JAMU – obor dirigování. Máme před sebou
velký úkol, obhájit v říjnu vyzpívané zlaté
pásmo na mezinárodní soutěži v Praze. Proto
i srpnová příprava na soustředění ve Slavkově,
byla zaměřena na soutěžní repertoár. Jak se
nám to dařilo, to si můžete poslechnout na
našem koncertě. Srdečně zveme všechny naše
stálé posluchače, ale i všechny ostatní, kteří
chtějí nedělní odpoledne strávit společně
Ilona Zyková
s námi.

Den seniorů na zámku
První říjnový den patří seniorům. A proto
i letos pořádá Zámek Slavkov – Austerlitz program k příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Lidé nejen v důchodovém věku se tak
v sobotu 1. října mohou těšit na kulturní program v prostorách zámku, turnaj v pétanque,
cimbálovou muziku a zdravotně-preventivní
akce. Vstup do prohlídkových tras bude
v tento den za symbolických 30 korun. Od 14
hodin se navíc v chrámu Vzkříšení Páně odehraje velkolepý koncert třebíčského sboru Musica Animata. Představí oratorium G. F.
Händela Mesiáš. Vstupné i na tuto akci bude
dobrovolné.
„Vážíme si našich starších návštěvníků,
a proto jsme se rozhodli tento den věnovat
hlavně jim. Věřím, že v prostředí našeho
zámku stráví krásné chvíle. Naším cílem je,
aby se nejen dobře bavili, ale aby se zámek
pro tento den stal prostorem pro setkávání ge-

nerací,“ okomentovala ředitelka Zámku Slavkov – Austerlitz.
Na nádvoří tak za příznivého počasí bude hrát
cimbálová muzika, v zámku se uskuteční měření
tlaku, glykémie. V parku se pak mohou návštěvníci zapojit do turnaje v pétanque. Během dne
vystoupí také děti z místních škol. Zajištěno
bude také občerstvení. Program na zámku se
uskuteční od 10 do h. Vstup na doprovodný program je zdarma. Vstupné na prohlídkovou základní trasu Historické sály je pro osoby nad 60
let, příp. po předložení Senior pasu, za 30 korun
(běžné seniorské vstupné je 70 Kč).
Akce se koná pod záštitou místostarostky
města Marie Jedličkové, náměstků hejtmana
Jihomoravského kraje Romana Hanáka a Romana Celého a starosty města Michala Boudného Partnerem akce je Svaz diabetiků ČR,
územní organizace Slavkov u Brna, Senior
vs
pasy a Slavkovský pivovar.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční
soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie
ve Slavkově u Brna:
Dne 20. 9. 2016 od 7.30 do 14.30 h.
Vypnutá oblast:
Odběratelská trafostanice Slavkov Cutisin1 (č.
320096)
Odběratelská trafostanice Slavkov Bayer (č. 320103)
Odběratelská trafostanice Slavkov Družena (č.
320105)
Odběratelská trafostanice Slavkov Raušer (č. 320104)
Odběratelská trafostanice Slavkov Agra (č. 320106)
ul. Pod Oborou
ul. Příční
ul. Malčevského
ul. Zahradní
ul. Kounicova
ul. Purkyňova
ul. U stadionu
ul. Tyršova levá strana od č.p.1025, pravá strana od
č.p. 445 směr Rousínov
Bučovická č.p. 521, 325
garáže na ul. Okružní
Na Golfovém Hřišti č.p.1510
ul. Malinovského levá strana po Jiráskovu + č.p.2
část ul. Jiráskova od křižovatky s ul. Pod Oborou směr
Malinovského.
Více na stránkách www.slavkov.cz. Pro další informace volejte E.ON linku 840 111 333 nebo navštivte
E.ON Distribuce, a.s.
www.eon.cz.
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Podpora technického
vzdělávání trochu jinak

Oprava ulice Čs. armády • Foto: 3x B. Maleček

Pokračuje oprava silnice na Nížkovice
Od 30. července je částečně uzavřena silnice
směrem na Nížkovice. Úsek opravy je zjednosměrněn ve směru jízdy do Slavkova u Brna,
v opačném směru je zřízena objízdná trasa.
Provoz řídí semafor z důvodu obousměrného
vedení autobusové linkové dopravy po volné

části komunikace. V současné době se úsek
v ulici Čs. armády ve Slavkově dokončuje.
V rámci oprav se u autobusové zastávky vybudoval i ostrůvek pro bezpečnější přechod.
Oprava je rozdělena do pěti fází a potrvá do
25. září letošního roku.

V době, kdy si naši pedagogové užívali zaslouženého prázdninového odpočinku, navštívila jsem se svým kolegou P. Orbánem
a dalšími kolegy z partnerské školy firmu Kaipan, zabývající se vývojem, servisem a výrobou osobních automobilů se zaměřením na
sportovní roadstery. Cesta byla nekonečná, ale
stálo to za to. Zakladatel a majitel firmy Michal
Hradský se nám věnoval více jak tři hodiny, vše
nám vysvětlil, odpověděl nám na naše otázky,
provedl nás firmou, a tak jsem si jen potvrdila,
že když zakoupíme pro naše automechaniky
stavebnici tohoto auta a oni ho postaví, bude to
nezapomenutelný zážitek nejen pro ně, ale pro
nás všechny kolem.
Kulhánková Vlad., ISŠ

Smrt pruského generála
Zámek
Slavkov – Austerlitz
vás zve na přednášku Mgr. Martina
Ráji, Ph.D., která
se
uskuteční
v úterý 22. září
v 17 hod. v prostorách Rubensova
sálu slavkovského
zámku s názvem Smrt pruského generála.
Přednáška bude zaměřena na události prusko-rakouské války roku 1866 ve vztahu
k městu Slavkovu a slavkovskému regionu
(letos si připomínáme 150. výročí války). Zájemci budou mít příležitost se seznámit s tím,
co znamenala tato válka pro místní obyvatele,
jaké vztahy panovaly mezi občany a vojáky
a jaké dopady měla epidemie cholery. Málo
známou kapitolou je skutečnost, že na slavkovském zámku zemřel pruský generál Louis von
Mutius, nejvýše postavená pruská oběť války
roku 1866. Přednáška bude doprovázena doMartin Rája, ZS-A
bovými vyobrazeními.

Akce na zámku do konce roku 2016
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Přestřižení pásky • Foto: archiv B. Braun
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Křest nového názvu • Foto: archiv B. Braun

B. Braun Omnia se po rekonstrukci opět otvírá
Budova známá pod jménem Lázeňský dům
ve Slavkově u Brna se po šestnácti měsících
kompletní rekonstrukce opět otevírá pacientům
i obyvatelům slavkovského regionu. Nově nosí
název B. Braun OMNIA. Pod jednou střechou
jsou k dispozici nové dialyzační středisko, odborné ambulance, rehabilitační služby a zejména pak výrazně rozšířený domov pro
zdravotně postižené Domov s úsměvem.
„Všechno je zbrusu nové a moderní. Stát zůstaly
vpodstatě jen obvodové zdi. Skupina B. Braun
do zkvalitnění a rozšíření péče o pacienty investovala bezmála 100 milionů korun,“ říká ředitel
společnosti B. Braun Avitum CZ/SK MUDr.
Martin Kuncek.
Při rekonstrukci se prodloužilo levé i pravé
křídlo budovy, z půdy vzniklo zcela nové patro,
vyměnily se veškeré instalace elektřinou počínaje, přes vodu a například klimatizací konče.
Mimo moderního vzhledu dostaly všechny provozy i nové vybavení. Zásadním způsobem se
zvětšila kapacita Domova s úsměvem pro zdravotně postižené pacienty. „Dialyzované pacienty čekají větší a komfortnější prostory
a několikanásobně stoupla celková kapacita
Domova s úsměvem,“ říká vedoucí lékař dialýzy MUDr. Aleš Hrubý.

Vyšší komfort pro dialyzované pacienty
z celého regionu
Pro řadu pacientů z regionu je otevření dialýzy klíčovým okamžikem. Výrazně se jim
totiž zkrátí dojezdová doba na léčbu, kterou musejí absolvovat většinou 3x týdně. „Na dobu rekonstrukce jsme dialýzu přestěhovali do

Nemocnice Vyškov, která nám vyšla vstříc
a společně se nám podařilo zajistit plně fungující nefrologickou péči, kterou stále rozvíjíme.
Rádi bychom ve vyškovské nemocnici udrželi dialyzační středisko i nefrologickou ambulanci
i nadále. Pro řadu pacientů by tento krok znamenal ušetření až poloviny času stráveného
v sanitce. A to je opravdu velká pomoc,“ vysvětluje snahu o zachování obou dialyzačních
míst MUDr. Martin Kuncek. Mimo nových přístrojů je rekonstruovaná dialýza ve Slavkově
u Brna vybavena i nejmodernější úpravnou ultračisté vody Aquaboss a silnějším záložním
zdrojem elektřiny.

Domov s úsměvem
Domov s úsměvem pro zdravotně postižené
pacienty po rekonstrukci zvýšil svou kapacitu
z 5 na 32 lůžek. Pět pacientů strávilo rok v Uherském Brodě a do nových pokojů ve Slavkově by
se měli nastěhovat během srpna. K dispozici jim
budou jedno, dvou a několik třílůžkových pokojů lednicí, TV, sociálním zařízením, polohovací postelí a samozřejmě emergency tlačítkem.
Vzít si s sebou mohou pacienti ale i svůj nábytek, výzdobu, zkrátka cokoliv, co jim bydlení
zútulní a budou se cítit více jako doma. Domov
je vzhledem k dialýze v jedné budově určen
především pro pacienty s onemocněním ledvin.
Může jít ale i o lidi trpící cukrovkou, vysokým
tlakem, chronickými záněty, vrozenými vadami
nebo třeba nádory. „O služby nového Domova
s úsměvem je už teď zájem. Lidé se ptají, a dokonce již začínají chodit první žádosti o umístění,“ říká vedoucí lékař MUDr. Aleš Hrubý.

Dialyzační sál • Foto: archiv B. Braun

V Domě s úsměvem bude mít pacienty v nonstop provozu na starosti celkem 14 zdravotních
sester a sociálních pracovnic.

Ambulantní provozy s novým vybavením
Kompletní rekonstrukcí prošel také ambulantní trakt budovy, do které se vrátí rehabilitace
s novou saunou, vodoléčba s moderními vířivkami, elektroléčba, fyzioterapie, ultrazvuk, nefrologická a interní ambulance a ambulance
rehabilitačního lékaře. Součástí rekonstrukce je
také nová tělocvična, ale i parkoviště a terénní
úpravy. „Jsme nesmírně rádi, že se nám podařilo dotáhnout rekonstrukci do konce. Provoz
bude postupně nabíhat v průběhu srpna a my si
teď nejvíc přejeme, aby se tu pacienti i další
návštěvníci cítili dobře,“ uzavírá ředitel
B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek.

Architektura budovy
Autorem současné vzhledu budovy je
Ing. arch. Petr Valenta, studio D.R.N.H. Původní objekt je dílem architekta Zdeňka Fráňka
a je vzácným příkladem české organické architektury z 90. let minulého století. Výrazným
a dominujícím prvkem fasád jsou nepravidelné
okenní otvory a průběžné horizontální úzké
pásy prosklení pod stropními deskami, které
tvoří při pohledu z interiéru zajímavý efekt odhmotnění interiérových prostor. Tento účinek je
tak osobitý, že byl záměrně ponechán jako východisko i pro architektonické řešení přestavby.
Princip horního přisvětlení je současně využit
i v řešení části interiérů, kde umožňuje prosvětlení chodeb a vzájemné prostorové provázání
provozně souvisejících místností.
Cílem architektonického řešení přestavby objektu bylo respektovat ojedinělý expresivní ráz
domu a nově přistavované části do něj architektonicky integrovat. Záměrem přestavby bylo
i zjemnění výrazu celého domu zjednodušením
původně expresivních konců obou křídel, které
pak umožní vyniknout střední organické hmotě,
ze které se objemy křídel jakoby odvíjí.
Barevně je objekt utažen do neutrální bílé
a šedé se zelenými doplňky, které vychází z barevnosti loga majitele. V interiérech převažují
rovněž neutrální barvy tak, aby bytové doplňky
jednotlivých bydlících klientů byly barevně
v harmonii s tímto neutrálním pozadím. Nositelem barev v interiéru je výhradně podlaha,
která definuje jednotlivé provozní celky, a ze
které barevně vychází informační systém.
Lucie Kocourková

PRÁVĚ JSME OTEVŘELI NOVĚ
ZREKONSTRUOVANOU BUDOVU

SRPEN
2016

B. BRAUN OMNIA
VE SLAVKOVĚ U BRNA

POD JEDNOU STŘECHOU ZDE NAJDETE NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY
 Dialyzační středisko
B. Braun Avitum Austerlitz
Tel. +420-544 423 600
 B. Braun Domov s úsměvem
Pobytové zařízení pro osoby
se zdravotním postižením
Tel. +420-724 109 288
+420-544 423 608-9
 Fyzioterapie a sauna
Tel. +420-544 423 605

 Odborné ambulance B. Braun Plus
 Interní ambulance
Tel. +420-544 423 604
 Nefrologická ambulance
Tel. +420-544 423 604
 Dětská nefrologická ambulance
Tel. +420-721 281 397
 Rehabilitační ambulance
Tel. +420-544 423 605
 Ultrazvuková ambulance
Tel. +420-544 220 407

B. Braun Omnia | B. Braun Avitum Austerlitz | Zlatá Hora 1466 | 684 01 Slavkov u Brna | Česká republika
Tel. +420-544 227 488 | avitum-slavkov.cz@bbraun.com | www.bbraun-omnia.cz
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Autoservis

Milan Májek a syn

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

• Servis a údržba klimatizace
• Výměna čelních skel
• Montáž tažných zařízení
• Geometrie

Prodejní doba:

VÁMI
• ocelové profily I, IPE,
JIŽ 13 LET S
U, UPE, HEA, HEB
• profily ocelové uzavřené,
čtvercové, obdélníkové (Jäkl)
• ocel plochá i čtvercová, úhelníky
• ocel kruhová (tažená, válcovaná)
areál Agrozetu
• trubky bezešvé, svařované
Čs. armády 1081
• plechy – hladké černé, slza,
Slavkov u Brna
pozinkované
tel./fax. 544 220 816
• betonářská ocel – roxory,
tel. 604 272 975
kari sítě, výroba třmínků
775 697 788
• dělení materiálů pálením,
milanmajek@volny.cz
řezáním pilou

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

po, st
7–17 h.
út, čt, pá 7–15 h.
sobota 8–11 h.

www.automotoslavkov.cz

www.slavkov-hutnimaterial.cz

VÝHRADNÍ PRODEJCE:

RÉTORIKA AKOMUNIKACE
pro dospělé aděti od10 let

NÁPLŇ KURZŮ:
poznávání možností svého hlasu apráce sním, odbourávání
nejistot při mluvení, správná výslovnost, srozumitelné čtení,
poutavý přednes, sebevědomé vystupování.
ulice Smetanova, Slavkov u Brna

Nabízíme k prodeji dům 2+1 se zahradou na pozemku 570 m 2.
Cena v RK. Pro bližší informace volejte: 603 515 537.

DRUHY KURZŮ:
Skupinové - minimální počet 4 osoby
Individuální - efektivnější pro jednotlivce

Poradenská kancelář
D E T O X I K A C E

O R G A N I S M U

PRODEJ

• přípravky MUDr. Jonáše
strava – problém dnešní doby
• vitaminy, minerály, výrobky Aloe vera
pro vyčerpaný organismus
• doplňky stravy FINCLUBU
dobré zdraví po celý rok
• konzultace a poradenství
• pyly v ovzduší – pomoc při potížích

Kosmetika
Možnost
vyzkoušení

Zdraví je největší bohatství, které člověk má.

DÉLKA, MÍSTO A CENA KURZŮ:
5 lekcí v délce 90 minut – 1x týdně vždy v pondělí odpoledne
Slavkov uBrna (místo bude upřesněno)
Zaváděcí cena skupinového kurzu:
dospělí 1 500 Kč s DPH za 5 lekcí na osobu
děti a studenti 500 Kč s DPH za 5 lekcí na osobu

ZAHÁJENÍ ODŘÍJNA 2016
Kontakt pro přihlášení irena.rozsypalova@gmail.com
Více okurzech rétoriky www.irenarozsypalova.cz
Těší se navás slavkovská rodačka Irena Rozsypalová

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

ZAJISTÍME VŠE
PRO VAŠE PODNIKÁNÍ
ZÁMEČNICKÁ DÍLNA
se sídlem ve Slavkově u Brna hledá
k okamžitému nástupu pracovníky těchto profesí:

zámečník-svářeč
dělník do výroby
Kontakt: kt_kovo@seznam.cz, tel. 605 555 322

razítko • vizitky • propisovací formuláře •
letáky • katalogy
Pro zaslání nezávazné poptávky nás neváhejte
kontaktovat. Rádi se s Vámi setkáme i osobně.
BM typo, s.r.o.
Brněnská 642, Slavkov u Brna
tel.: 544 220 661• www.bmtypo.cz
e-mail: info@bmtypo.cz, uzenac@slanecek.cz

CITY
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Slavkovská mládež v Krakově • Foto: archiv farnosti

Slavkovští na Světových dnech mládeže v Krakově
Po setkáních v Římě 2000, Kolíně nad
Rýnem 2005 a Madridu 2011 se znovu vydala
skupina 22 mladých ze Slavkova na Světové

dny do Polska. Od 20. července jsme se účastnili tzv. předprogramu, neboli pobytu v polských farnostech a od 25. července jsme

Předprogram SDM 2016 v Krakově
Dne 20. 7. k ránu se slavkovská mládež vydala do Polska na předprogram Světových dní
mládeže. Naši pouť jsme započali v Brně mší
s otcem biskupem. Poté následovala asi osmihodinová cesta autobusem, která proběhla bez
potíží. Na předprogramu byla brněnská diecéze ubytována v diecézi Tarnov, naše farnost
konkrétně ve městě Dębica. Všichni jsme bydleli v polských rodinách, takže jsme měli možnost poznávat jejich životní styl. Například
domluvit se česko-polsky v podstatě nebyl pro
nikoho problém, mnohdy ale vznikaly velmi
komické situace, protože některá slova mohou

mít klidně i úplně opačný význam. Každý den
byl pro nás připraven bohatý program. Navštívili jsme například koncentrační tábor Pustkov,
zkušební střelnici německých raket V-2
v Blizně, vydali jsme se na poutní místo Panny
Marie Zavadské, strávili jsme příjemné odpoledne s mládeží z Peru a účastnili se spolu
s mladými z různých zemí Diecézního dne ve
Starym Sączu. Celou dobu nás provázelo příjemné počasí a sluníčko. Díky našemu pobytu
v rodinách i Polákům, kteří se o nás starali
během programu, jsme poznali nevšední pohostinnost a vstřícnost našich sousedů.

Pozvání na přednášku MSKA
S potěšením bychom vás chtěli pozvat na
přednášku Moravsko-slezské křesťanské akademie (MSKA), jejíž pobočka byla založená
tento rok u nás ve Slavkově. Naše
pozvání na 22. září přijal prof.
PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.
a tématem přednášky bude Bible
z pohledu současného filozofa.
Začátek je stanoven na 17.30 hod.
a přednáška proběhne v prostorách slavkovského kina. Všichni jste srdečně
zváni.
Myslíme, že pana profesora není potřeba
příliš představovat, ale alespoň krátce zmíníme, že Jan Sokol se narodil 18. 4. 1936. Až
do roku 1990 pracoval jako programátor, později jako vedoucí výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu matematických strojů. Od
roku 1991 začíná přednášet filozofii, antropo-

prožívali s mládeží celého světa týdenní setkání se Svatým otcem Františkem v Krakově.
P. Milan Vavro a slavkovská mládež

Světové setkání mládeže
v Krakově 2016
Ve dnech 25.–31. července se v polském
Krakově uskutečnily další světové dny mládeže s Papežem Františkem. Sešlo se zde 2,5
milionu poutníků z celého světa. Společně
jsme zde prožili krásných šest dní zakončených závěrečnou mší svatou s Papežem Františkem.
Kromě katechezí a přednášek jsme měli
také příležitost seznámit se s tamní kulturou
a poutníky z jiných zemí. Setkání pro nás
bylo velkým povzbuzením a nezapomenutelSlavkovská mládež
ným zážitkem.

Zástupce Slavkova v Riu

logii a religionistiku na pedagogické a filozofické fakultě UK, kde stále působí.
Dále vám můžeme prozradit, již na začátek
října přijal naše pozvání do Slavkova prof. Mgr. Martin C.
Putna, Dr. a další přednášející
jsou ve stadiu domlouvání, takže
se máte jistě na co těšit.
Závěrem bychom ještě napsali
pár slov o smyslu a poslání
MSKA. Jedná se o spolek (nejen) akademiků
různých profesí, kteří se snaží vést dialog a působit na rozvoji naší společnosti i církve pořádáním přednášek, která mají být otevřeným
duchovním fórem pro aktivní a kritické lidi,
fórem, kde se diskutují aktuální otázky či reflektuje v křesťanském duchu současné dění
nejen ve společnosti, ale i v kultuře či vědě.

S českými sportovci,
kteří se vydali na olympijské hry do Rio de Janeira,
odcestoval také oficiálně
jmenovaný
předsedou
České biskupské konference kardinálem DominiP. O. Chocholáč
kem Dukou OP kaplan
Českého olympijského výboru – kněz brněnské diecéze P. Oldřich Chocholáč ze Slavkova
u Brna.
„Poprvé je tak ČOV přizván duchovní přímo
do týmu, který se snaží zajistit co nejlepší zázemí pro naše sportovce. Je až symbolické, že
se tak stává na olympiádě v městě Rio de Janeiro, jehož neodmyslitelným symbolem je
socha Krista Spasitele s doširoka otevřenou náručí,“ doplňuje P. Chocholáč.

Kolektiv slavkovské MSKA

Převzato z webu biskupství brněnského
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Farní tábor • Foto: 2x archiv farnosti

Hledání aztéckého pokladu 2016
Pátek 5. srpna byl dnem, kdy se téměř 80
dětí, mladých, kuchařek, zdravotnic a kněží
slavkovské farnosti, vrátilo v čase o tři staletí
a vydalo se za oceán, do španělského Mexika,
hledat aztécký poklad.
Putovali jsme podle zápisů z Alvarezova deníku, který získal náš vůdce Diego. On však
nemohl vyrazit na tuto náročnou cestu džunglí
sám, a proto naverboval i svých 8 spřátelených
španělských rodů.
Od břehů Mexického zálivu jsme putovali
přes nebezpečná místa, plná lupičů a nebezpečných zvířat, přes bažiny, divoké řeky a neznámé aztécké chrámy.
Jelikož jsme získali s trochou štěstí i průkazní mince s vyobrazením aztéckého kalen-

dáře od místních domorodců, mohli jsme se
něco dozvědět od strážců pokladu, kteří nám
díky mincím v cestě nebránili, ale věřili v naše
dobré úmysly s pokladem.
Mnoho z nás při výpravě nasazovalo i své
zdraví a urputně bojovalo s fosami, fčelami
i zákeřnými kameny a nevyzpytatelnou malárií. Byla to opravdu náročná cesta, protože ne
vždy nám přálo počasí a monzunové deště
udeřovaly i v období sucha…
Jenomže my jsme bojovali, seč to šlo

a i s podporou úžasné polní kuchyně jsme po
závěrečném 19km pochodu dorazili ke zlatému
pokladu. Po mnoha staletích se tedy poklad dostal zpět k mexickému lidu. My jsme jej totiž
v poslední nedělní ráno vyměnili za užitečné
odměny u jednoho z domorodých obchodníků.
Letošní tábor v Rakoveckém údolí u Bukovinky se určitě nad míru vydařil a všichni věříme, že i za rok budeme prožívat v našem
milovaném tábořišti další společná dobrodružP. Š. za vedoucí a asist.
ství.

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele:
neděle 8.30, 18.00, úterý 18.00 pro děti,
pátek 18.00, sobota v 7.30.
1. 9. Mše sv. v penzionu, čtvrtek 8.00.
2. 9. Návštěvy nemocných.
4. 9. Mše sv. na zahájení školního roku s požehnáním žákům, studentům, katechetům a učitelům, farní kostel 8.30.
6. 9. První mše svatá pro děti a školáky s žehnáním školních tašek, Slavkov v 18.00.
10. 9. Zlatá sobota v Žarošicích.
11. 9. Cyklopouť.
18. 9. Pouť na Lutrštéku, bohoslužby v 8.00,
9,45 a 10.30.
28. 9. Slavnost sv. Václava, poděkování za
úrodu, 8,30 mše sv. farní kostel.
1. 10. Koncert - Oratorium G. F. Händela MESIÁŠ
- třebíčský hudební soubor Musica animata,
14.00 farní kostel.
5.–14. 8. Farní tábor Rakovecké údolí.
15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, 18.00
mše sv. farní kostel.
25.–27. 8. Pěší pouť na Velehrad.
27. 8. Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou.
28. 8. Hody v Hodějicích, mše sv. v 11.00.
Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek, nebo se domluvte na tel. 544 221 587, 604 280 160.
slavkov@dieceze.cz www.farnostslavkov.cz

Emeritní papež poděkoval do Slavkova
Při pouti na Urbánek 22. května 2016 byla
požehnána dokončená křížová cesta. Její základní kámen a tím i celé dílo požehnal při své
návštěvě Brna 27. září 2009 papež Benedikt
XVI. Vznikla myšlenka, za toto požehnání papeži, nyní emeritnímu, poděkovat.
Děkovný dopis, který byl přečtený poutníkům na Urbánku, byl poté přeložen do němčiny – rodné řeči papeže Benedikta, a 13.
července 2016 jsem jej osobně doručil v Římě,
při cestě s mládeží do Itálie. Překvapením
bylo, když se po dvou týdnech objevil ve
schránce balíček z papežské kanceláře. Kromě
pozdravu osobního sekretáře byla doručena
jako dárek kniha s kázáními papeže a malý lístek s věnováním „Vzdávám díky s požehnáním – Benedikt XVI.“ Tato korespondence

obohatí farní archiv, vždyť poslední dopis
z papežské kanceláře v Avignonu přišel do
Slavkova 9. listopadu roku 1323.
P. Milan Vavro
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Chovatelské okénko

Vzpomínka
Nejsem členkou chovatelů a ani nemám co do činění s vaší organizací, ale
přesto máme něco společného. Spoustu z vás, i já,
jsme měli tu čest pobývat
v přítomnosti člověka s velkým srdcem, který nikdy neodepřel druhému
pomoct nebo poradit, někdy i na úkor svého
zdraví; člověka, který byl velkým odborníkem
v chovatelství i posuzování – o tom koneckonců svědčí všechny jeho úspěchy a ocenění,
kterých dosáhl. Nebudu je zde vyjmenovávat,
ti, kdo se tomuto věnují, tak to vědí. Dovolte
mi proto připomenout datum pro spoustu z nás
tolik bolestné, a to 27. 8. 2009, kdy nás navždy
opustil syn, bratr, přítel a kamarád Lubomír
Knesl. Věřím, že nejsme sami, kdo tiše vzpomíná, tak jako celá jeho rodina.

Hledáme nové členy
Pokud máte rádi hudbu a zpěv, vřele vás uvítáme v řadách slavkovského vokálně instrumentálního souboru Collegium musicale
bonum. Můžete nás nezávazně navštívit na našich pravidelných zkouškách, které se konají
každý čtvrtek v 19 hodin v prvním patře budovy slavkovské fary na Malinovského č. 2,
případně se můžete obrátit na našeho sbormistra Karola Frydrycha (tel.: 776 660 072, email: karol.frydrych@seznam.cz). O aktuálním
dění ve sboru informuje facebookový profil
www.facebook.com/sborcmb.
Collegium musicale bonum

Máte volná ramínka na šaty?
V současné době probíhá inventura divadelních kostýmů našeho slavkovského Divadelního spolku. Akutně se nám nedostává ramínek
na šaty. Prosíme, pokud nám můžete v nejbližších dnech věnovat jakákoliv funkční šatní ramínka (samozřejmě i stará), budeme vděčni.
Na předání ramínek je možné se domluvit
na tel. 774 479 774. Moc děkujeme všem.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
V měsíci srpnu a září vzpomínáme kulatá výročí
narození naší maminky, babičky a prababičky, paní

RŮ Ž E N Y S TÁV KOV É
a našeho tatínka, dědečka a pradědečka, pana

V L A D I S L AVA S TÁV K A
Jménem celé rodiny dcera Dagmar Klobasová.
Vzpomínka
Dne 9. srpna 2016 by se dožila 50 let paní

BOŽENKA LOKAJOVÁ
Stále nemohu na Tvé zlaté a usměvavé srdíčko zapomenout.
Syn Míša, sourozenci Jirka, Jitka, Jarek s rodinami
a rodiče Dvořáčkovi.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 14. srpna 2016 uplynulo 17 let, co nás opustil pan

S TA N I S L AV M AT U Š T Í K
Za tichou vzpomínku děkují dcera a syn s rodinami.

Vzpomínka
Ve vzpomínkách jsi stále s námi.
Dne 26. srpna 2016 uplynulo 6 let, kdy nás opustil pan

VLADISLAV STÁVEK
S láskou a úctou vzpomíná manželka a synové s rodinami
a sestra Dagmar.
Vzpomínka
Dne 28. srpna 2016 uběhne 5 let od úmrtí naší maminky, babičky
a prababičky, paní

VĚRY HORÁČKOVÉ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná dcera Marie a syn Zdeněk s rodinami.

Ludmila Nosková, vedoucí inventurnice

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

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

Vzpomínka
Dík za každý den, který jsi pro nás žil.
Dne 28. srpna 2016 uplyne smutných 15 let, kdy nás navždy opustil
náš tatínek a dědeček, pan

L A D I S L AV S ÁČ E K

Uzávěrka pro inzerci

S láskou a úctou stále vzpomínají syn Ladislav s manželkou,
vnoučata Honzík, Kuba a Katka a dcera Silvie.

Podmínky viz

Vzpomínka

pátek 16. září do 16 hodin
www.bmtypo.cz

Navěky žije ten, koho nosíme s láskou ve svém srdci.

Dne 28. srpna 2016 uplyne 15 roků, kdy nás navždy opustil pan

Nabízím
prostory k podnikání

JOSEF ŠPAČEK
Za tichou vzpomínku děkují manželka a děti s rodinami.

67 m2 v přízemí
u náměstí ve Slavkově u Brna.
Vhodné k provozování prodejny, kanceláře, služby, vzorkovna…

Tel. 737 867 922

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

Vzpomínka
Ve vzpomínkách jsi stále s námi.

Dne 31. srpna 2016 by se dožil 65 let pan

JAROSLAV LILKO
S láskou a bolestí stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka
Dne 31. srpna 2016 by se dožila 79 let naše milovaná manželka,
maminka, babička a prababička, paní

LUDMILA JELÍNKOVÁ
ze Slavkova u Brna, rodačka z Němčan
15. září všichni vzpomeneme 3. výročí jejího úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají manžel, dcera a synové s rodinami.
Vzpomínka
V roce 2016 uplynulo 10 let, kdy nás opustil pan

EMIL POLA
a 5 let, kdy nás opustila paní

JINDŘIŠKA POLOVÁ
Kdo jste je znali, tak si na ně zavzpomínejte,
stejně jak na ně vzpomíná celá jeho rodina.
Vzpomínka
Odešla jsi nám, jak osud si přál, ale v našich srdcích žiješ dál.
Dne 2. září 2016 uplyne pět let, kdy nás navždy opustila paní

ALOISIE MÁJKOVÁ
z Němčan
S láskou vzpomíná manžel, syn a dcera s rodinami.
Vzpomínka
Prosím, vzpomeňte s námi a uctěte památku
naší milé prababičky, babičky a maminky,
paní

FRANTIŠKY BAYEROVÉ
Dne 5. září 2016 uplyne
patnáct let od jejího úmrtí.
Za celou rodinu děkují pravnoučata Honzík,
Tomášek, Anička, Milánek a Toníček
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Rychle přec plyne čas,
patnáct let již dělí nás.
Naše srdce tlukou přec,
je to však pro nás těžká věc.
Rádi bychom zas a zas
uslyšeli ten tvůj libý hlas,
sevřeli tě v obětí,
dřív než větřík proletí,
pohladili tvoji tvář,
dnes stejně jako zítra zas.
Však světa běh je velký pán,
se všemi má jistý plán.

Karel Slezáček (1926)
Jan Vrána (1931)
Lidmila Brunclíková (1935)
Ferdinand Jonáš (1932)
Eliška Hrbková (1933)
Josef Kolečko (1945)
Ludmila Ondráčková (1926)

12. 7.
19. 7.
29. 7.
29. 7.
4. 8.
7. 8.
7. 8.

INZERCE
POSTARÁM se o chod domácnosti (úklid, vaření, praní atd.) a o Vaše blízké. Vyučená zdravotní sestra s praktickými zkušenostmi
v pečovatelských službách pro nemohoucí
a seniory 170 Kč/h www.PecovatelkaVera.cz.
Tel. 728 209 872.
HODINOVÝ MANŽEL Nemáte šikovného
manžela nebo ochotného souseda? Proto
jsem tu pro Vás já. Všechny drobné práce
ihned a dle domluvy. Kdykoliv volejte 607
508 703.
SEZNÁMENÍ 52letý sympatický nekuřák
hledá ženu k seznámení. Děti nevadí.
Občasné procházky, vyjížďky na kole. 607
508 703.
KOUPÍM udržovaný RD se zahrádkou do
35 km od Brna. Tel.: 722 063 341.
KOUPÍM byt 2–3+1 ve Slavkově u Brna.
Tel. 792 284 071.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.
PROVÁDÍM opravy oděvů a jiné šití. V případě zájmu volejte 607 503 466.
PŘIJÍMÁME děti do mateřské školy od září
2016. ZŠ a MŠ Kobeřice u Brna má volná
místa pro děti ve věku od 3 let. Pro informace pište na: zskoberice@centrum.cz
PRODÁM zánov. polohovací postel, pův.
cena 5300 Kč, nyní 1000 Kč, při odvozu do
3 dnů 500 Kč. Tel. 604 370 989, 605 044 897.
VOLNÉ pracovní pozice – STOLAŘI, DĚLNÍK-DĚLNICE DO VÝROBY, KOTELNÍK, LAKYRNÍK, ÚDRŽBÁŘ-ZAMEČNÍK. Místo
práce Holubice. Nástup od 1. října 2016. Zájemci hlaste se na tel. 733 122 808 nebo 774
262 808 po–pá od 7 do 15 hod. nebo e-mail
mixczpol@seznam.cz.
MLADÁ rodina hledá spolehlivou paní na
úklid domu ve Slavkově. Tel.: 604 222 628.

Vzpomínka
Dne 7. září 2016 tomu bude 1 rok, co nás navždy opustil syn,
manžel, tatínek a bratr, pan

JIŘÍ ŠMÍD
S láskou vzpomíná manželka, maminka a celá rodina.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 19. září 2016 uplyne 5 let, kdy nás navždy opustila paní

K A RO L A T E S A Ř Í KOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Syn a dcera s rodinami.

Archiv starších vydání
Slavkovského zpravodaje
i aktuální číslo najdete na

www.veslavkove.cz
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KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Dne 20. srpna 2016 oslavili manželé

VLASTA A STANISLAV
DOSTÁLOVI

Tel. 603 904 404

zlatou svatbu
Ke krásnému jubileu hodně lásky,
spokojenosti, pevné zdraví a spoustu
šťastných společných let přejí
dcery s rodinami.

STùHUJEME A VYKLÍZÍME
PO CELÉ âR VE·KERÉ
BYTOVÉ A NEBYTOVÉ
PROSTORY

KrouÏek 2 • Rousínov
NONSTOP 602 737 087 - p. Krejãí
www.akr-stehovani.cz

Valná hromada
honebního společenstva
Honební společenstvo Slavkov u Brna, Palackého nám. 65 zve na jednání valné hromady
Honebního společenstva, které se uskuteční
v sobotu 17. září v klubovně Mysliveckého
sdružení Slavkov u Brna v ulici Nerudova. Zahájení v 9 hodin. Program:
- Zahájení
- Zpráva honebního starosty
- Zpráva pokladníka HS
- Diskuse
- Návrh na usnesení
- Závěr jednání
Honební starosta: Petr Kostík

Zájezd do Thermalparku • Foto: M. Miškolczyová

Zájezd do Thermalparku
V úterý 26. července jsme uskutečnili zájezd pro 49 účastníků do Thermalparku v Dunajské Stredě. Na ploše 18 ha v krásném
prostředí přírodního parku Žitného ostrova
s množstvím stromů, květin a bylinek se nachází čtyři vnitřní a šest venkovních bazénů se
dvěma tobogány. Přírodní léčivá voda vyvěrá
z hloubky 1600 m a má teplotu až 57 °C.
V areálu se nachází fitnes centrum, masáže,
pedikúra, inhalace mořské vody a další atrakce
pro dospělé a pro děti. Koupaliště je dobře
udržované, pro návštěvníky je zde množství
stánků s občerstvením a typickými slovenskými specialitami jako langoše, bryndzové
halušky, perkelt, grilované ryby, klobásky.
Velký výběr nápojů, ochutnali jsme také Zlatého bažanta i v nealko provedení a hro-

znovku. Mohli jsme se účastnit diskotéky pro
dospělé v největším bazénu a odpoledne se
opakovala diskotéka pro nejmenší děti. Přálo
nám také počasí, takže jsme si užili teplé léčivé vody, zaplavali si ve sportovním bazénu,
užili si krásného slunečního dne a vrátili se ve
večerních hodinách do svých domovů. Podobný zájezd uspořádáme ještě koncem září,
kde však už máme obsazen celý autobus.
Marie Miškolczyová

NABÍZÍME
kompletní služby

Zveme vás na ekumenické setkání Slavkovská iniciativa smíření 2016, které se koná v sobotu 1. října ve Vážanech nad Litavou.
Program:
14.00 zahájení v sále dolní hospody
14.10 seminář na téma milosrdenství
16.00 ekumenická bohoslužba s vystoupením
pěveckého mistra Martina HammerleBortolotti v kostele sv. Bartoloměje
18.00 slavnostní večeře pro zvané hosty
19.00 společenský večer s vystoupením sboru
Collegium musicale bonum

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

Účastnice zájezdu • Foto: M. Miškolczyová

2

kontakt 606 299 225
www.malirstvi-krpec.cz

Cimbálová muzika Májek
Cimbálová muzika Májek si vás dovoluje co
nejsrdečněji pozvat na posezení s naší kapelou.
Posezení se koná v pátek 16. září od 19 hodin
v Zámecké vinárně „U Edy“. Rezervace míst
na tel.: 724 145 627 nebo osobně u obsluhy.
Těší se na vás Cimbálová muzika Májek.
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Molièrův Lakomec ve Slavkově
Jak už bylo před časem oznámeno, chystá
Divadelní spolek na letošní podzimní sezónu
premiéru slavné Molièrovy komedie Lakomec.
Zhruba před třemi roky za mnou přišel
Milan Hrazdílek a povídá. „Co bys řekla na to,
kdybychom hráli Lakomce?“ Povídám: „Proč
ne?“ Milan na to: „Ale původní scénář má 96
stran a je psaný prastarou češtinou, která nepůjde hercům „do huby“ nemůžeš s tím něco
udělat?“
Pustila jsem se do čtení scénáře, ale po deseti stranách, kdy se děj hry nepohnul z místa,
jsem se vzdala myšlenky na nějaké úpravy.
Důvod byl jediný – původní text by možná
zněl přelahodně uchu nadšeného lingvisty, nikolivěk běžnému divákovi, který by se při
představení prvních pět minut možná snažil
porozumět překvětnatělé mluvě jednajících
osob, ale pak by otráveně přemýšlel, jak nenápadně ze sálu zmizet.
Nemám nic proti bohaté řeči, naopak, myslím, že extrémem je dnešní rychlá doba, která
ve zvýšené míře používá zkratek a s nástupem
nových technologií přímou komunikaci zredukovala na nejmenší možnou míru, skoro se mi
chce říct neúnosnou mini míru.
Nicméně usoudila jsem, že budeme muset
alespoň v něčem ustoupit tempu doby, a tak
27. a 28. září v 19 hod. v sále SC Bonaparte,
budete moci zhlédnout zcela nového Lakomce,
napsaného ve stylu pana Molièra, ale v soudobé češtině a ve svižném tempu.
Věříme, že se budete bavit, zvláště pak, když
v hlavní roli Harpagona vystoupí známý slav-

kovský komik, Milan Hrazdílek, kterému bude sekundovat
v roli Frosíny skvělá Maruška
Kostíková. Rolí zamilovaných
párů Kleanta s Marií a Valéra
s Eliškou se s divadelní grácií
zhostili Radim Kachlíř s Martou Šujanovou (alt.Věrou Stojarovou) a Pavel Hrazdil
s
Petrou
Vyšehradskou
(alt.Monikou Kubicovou).
V roli šibalského „zlodějíčka“ Šibala uvidíte Lukáše
Knotka. Role Jakuba, podkoního a kuchaře v jedné osobě si
pod hlavičkou Divadelního
spolku zahraje poprvé Ivan
Marek, který ovšem není žádný
divadelní elév, neboť na slavkovských prknech hrával už na
začátku sedmdesátých let. Role
finančního úředníka a policejního komisaře se ujali Milan
Kohoutek a Radim Zrebný.
V rolích nezbedného služebnictva se představí Lucka
Hložková a Jarek Rozsypal.
Nenechte si ujít tuto výjimečnou taškařici, kterou
s herci Divadelního spolku
Slavkov u Brna, za asistence
hlavního protagonisty, nastudoval Stanislav Olbricht.
LN

Z policejních spisů
Nestačil nic ukrást
Slavkovští policisté v noci na úterý 9. 8. zadrželi pachatele vloupání do místní restaurace.
Dvacetiletý mladík se po půlnoci násilím dostal do prostor restaurace. Jeho podezřelé počínání krátce před vloupáním neuniklo
pozornosti náhodného svědka, který o pokusu
vloupání policisty včas informoval. Policejní
hlídka tak byla na místě do několika málo
minut a pachatele zadržela přímo v restauraci,
kde zatím stačil ukrást jen několik zapalovačů
a balíčky chipsů. Po nepodařené vloupání pak
byl zadržený muž eskortován na policejní služebnu a následně do policejní cely. Policisté ve
věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu Krádeže a případem se
dále zabývají.
Za všímavost svědka, který pomohl k dopadení pachatele, děkujeme.
Petr Zámečník

Pro kolo si přišel do sklepa
Někdo má ve sklepě uloženy potraviny nebo
i alkohol, jiní využívají sklepní kóje k usklad-

Výroba
razítek

nění sportovního vybavení. Je to časté především v bytových domech, kde právě lidé nemají jinou možnost umístění např. jízdního
kola jinde než ve společných kolárnách či
sklepních prostorách. Toho bohužel využívají
zloději. Ze sklepů odnášejí, co se dá. Zvláště
v teplejších měsících to jsou často také bicykly.
O jeden takový přišel z neděle 14. 8. na pondělí 15. srpna obyvatel bytového domu ve
Slavkově. Dosud neznámý zloděj násilím překonal uzamčený prostor a z kóje ukradl pánské
crossové kolo. Předběžná škoda byla vyčíslena
na částku převyšující deset tisíc korun. Po pachateli pátrají slavkovští policisté. Za krádež
mu hrozí až dvouleté vězení.

Ustlal si na silnici
Ve čtvrtek 18. srpna před devátou hodinou
večer kontaktoval policisty na tísňové lince náhodný kolemjdoucí. Ve Slavkově u Brna
v Kounicově ulici našel muže, který si podle
všeho ustlal na silnici. Vedle silně společensky
unaveného muže ležela rozbitá láhev piva.
Spolu s dalšími lidmi přemístil oznamovatel

Samonamáčecí a klasická razítka
Colop, obdelníkové i kulaté

Rozměr
38x14 mm
47x18 mm
59x23 mm

Cena
395 Kč
470 Kč
540 Kč

(nejpoužívanější rozměry,
ceny vč. DPH)

opilce mimo komunikaci. Slavkovští policisté
byli do několika minut na místě. V osobě ztotožnili čtyřiačtyřicetiletého muže, který ani
nebyl schopen dechové zkoušky. Na místo dorazili i záchranáři. Opilec, který si místo postele vybral k odpočinku tvrdý povrch cesty,
vyvázl bez zranění. Jinak se mu však jeho
volba prodraží. Vzhledem k jeho silné opilosti
skončil totiž na záchytce.

Zatáčku z kopce nezvládl
Ve čtvrtek 18. srpna kolem patnácté hodiny
došlo v Křenovicích k dopravní nehodě. Dle
dosavadních zjištění nezvládl mladý motorkář
při jízdě z kopce levotočivou zatáčku a přejel
do protisměru. Čelně tak narazil do protijedoucí řidičky za volantem octavie. Sedmnáctiletého
šoféra
převezli
záchranáři
s předběžně lehkým zraněním do nemocnice.
Slavkovští policisté provedli u obou řidičů dechové zkoušky. Výsledek byl v obou případech negativní. Nehodou se nadále zabývají
vyškovští dopravní policisté.
Alice Musilová

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642, Slavkov u Brna
Po–Pá 9–12 13–17 h.
tel.: 544 220 661
e-mail: info@bmtypo.cz
www.bmtypo.cz
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Skautské léto: tábor plný superhrdinů

Co by to bylo za prázdniny, kdyby skauti nevyrazili na svou snad nejtradičnější a zároveň
časově nejdelší akci – na stanový tábor.
V druhé polovinu července se více než čtyřicet
dětí přestěhovalo z domácích okoukaných pokojíků do podsadových stanů na louku v krásném prostředí Říček mezi Ochozem u Brna
a Hostěnicemi.
Ještě nestály všechny táborové stavby, když
se před táborníky objevil nelehký úkol. Přemoci
Superpadoucha. Naštěstí v tom skauti a skautky
nezůstali sami, jako průvodci se na táboře objevili Superhrdinové, průvodci s mnoha kladnými
vlastnostmi. Ti dokázali ovládnout oheň, měli
ohromnou sílu, jejich mozek praskal ve švech
při luštění těch nejsložitějších šifer nebo zvládali umění naprostého ukrytí a zamaskování.
Přestože se Superpadouch, jak už to tak v moderních příbězích bývá, po svém prvním zahnání vrátil ještě silnější, tábor superhrdinů jej
nakonec zlikvidoval nadobro v závěrečné bitvě
o jeho pevnost a stříbrné vejce.

Tábor však nebyl jen o aktivitách v rámci celotáborové hry. Mnozí se snažili více či méně
úspěšně „ulovit“ staré dobré bobříky, prokazovali své schopnosti ve sportovních aktivitách,
v práci s nářadím, táborové kuchyni nebo při
orientaci v terénu. Celodenní výlet byl koncipován jako vyjížďka na kolech k nedalekému
rybníku v Olšanech, kde si všichni užili plavbu
na nafukovacích člunech.
Zajímavým zpestřením programu byla návštěva tábora třemi polskými skauty (harcery)
ze Slawkowa. Jejich tmavé kroje poutaly velkou pozornost a naopak naše hosty velice zajímaly podmínky táboření českých skautů,
které jsou v Polsku v mnohém odlišné. Padlo
i pár návrhů k možné budoucí spolupráci slavkovských Junáků a slawkówských Harcerů,
jejíž podrobnosti je potřeba během následujících měsíců dohodnout.
Tábor se i přes častější přeháňky v jeho
druhé půlce vydařil na výbornou, chybělo snad
jen více pomocných rukou při jeho bourání.

Přesto, nebo právě proto patří velký dík několika málo rodičům, kteří se bourání a odvážení
věcí účastnili. A nezbývá, než se těšit na příští
léto…

Nový skautský rok
Již za pár dní začne nejenom nový rok
školní, ale i skautský. Po prázdninové zasloužené přestávce se všichni slavkovští skauti
a skautky vrátí do svých kluboven a začnou si
užívat zajímavého programu v přírodě s mapou
nebo GPSkou, na hřišti s míčem a u stolu
v klubovně při luštění šifer nebo plněním
úkolů skautské stezky. A rádi mezi sebou uvítají nové tváře.
Skautské oddíly se poprvé sejdou v klubovně na Sídlišti Nádražní v pátek 9. září
2016, tak se přijďte podívat i s dětmi. A rovnou
vezměte i kamarádky a kamarády, bude větší
legrace! Pro bližší informace navštivte naši
webovou prezentaci na www.junakslavkov.cz.
Za slavkovské skauty Milan Šemora

Motoklub Austerlitz informuje
Motocyklová sezona je v plném proudu, ale
pro náš MK Austerlitz jsou prázdniny. Po Těrlickém okruhu, následovala Česká TT v Hořicích, kam jsme nemohli jet. Je ještě brzy… Do
Hořic se po pár letech vydal Kája Hanika
s celou rodinou. Poskytoval několik rozhovorů,
několik póz před zraky fotoaparátu, a na chvíli
i „deštníková girl“ u našeho kamaráda, který

jel v závodě IRRC na divokou kartu. Kája pojede v blížícím Brně také na divokou kartu.
Snad vše dobře dopadne a bude nějaký malý
výsledek. Přípravy na Brno začaly ve střeu
v 17 hodin ve Vaňkovce, kde čeští jezdi – Kája
Abája, Kuba Konfik, Filip Salač a Kája Hanika
rozdávali podpisy, ochotně pózovali s fanoušky. Oproti tréninku a závodu to byl příjemný

relax. Přijali jsme pozvání ke sledování na livetiming k Hanikům do depa při GP. Tam to
budou nervy!
MK Austerlitz připravuje 8. října vytrvalostní závod Austerlitz FechtlCup v areálu SÚS
Slavkov. O podrobnostech vás budeme informovat příště ve zpravodaji.
J.M.
Příjemný zbytek dovolených.
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Zahrádkářské okénko
Rady do zahrady – září 2016
Pranostika: Panny Marie narození ( 8.září) –
vlaštoviček rozloučení.
V září se loučíme s létem a nepozorovatelně
se vkrádá podzim. Jaký bude? Snad slunečný
s „ babím létem“ nebo pošmourný a větrný.
Rozhodně však nastává doba hlavní sklizně plodin a úklid zahrádek. Pro naši organizaci je září
pracovně nejvytíženějším měsícem. Nejenže
sklízíme úrodu na svých zahrádkách, ale pořádáme zájezd, zahajujeme provoz zpracovny, přijímáme objednávky na ovocné stromky
a pořádáme výstavu ovoce.

XI. oblastní výstava ovoce a zeleniny
I když jarní mrazíky vážně poškodily květy
ovocných stromů, přesto věříme, že i v této situaci se na výstavě sejdou ty nejlepší plody ze
zahrádek a sadů. Prosíme všechny pěstitele, aby
vše přinesli na XI. Oblastní výstavu ovoce a zeleniny, která se koná v sobotu 24. a v neděli 25.
září od 9 do 17 hod. v SC Bonaparte ve Slavkově u Brna. Výstavní vzorky můžete přinést
v pátek 23. září od 14 hod. do velkého sálu
vchodem od zámku.
Aranžování výstavy opět provede pan Jaromír Kokeš několikanásobný mistr republiky ve
floristice. Také se můžeme těšit na expozice zahrádkářů z Otnic, Heršpic , dalších zahrádkářských organizací a vaše výpěstky. Svoji účast
přislíbily ISŠ Slavkov, ZŠ Slavkov a Slavkovský ochranářský spolek, pan Ryšavý s kaktusy,
pan Navrátil s bonsajemi, Ing. Jan Kozák – pěstitel česneku bude vystavovat několik druhů
česneků s návodem na pěstování. Expozice včelařů a jejich produkty patří každoročně k těmto
výstavám. Ing. Dušan Nesrsta z ÚKZUZ Lysice
nás provede komentovanou prohlídkou s určováním odrůd ovoce ihned po zahájení výstavy.
V sobotu v 15 hod. budou vyhlášeny tři soutěže, a to „Jablko roku 2016“, „Nejkrásnější
předzahrádka“ a „Nejkrásnější balkon, okno“.
Hodnotné ceny věnované městem Slavkov
předají předsedové ČZS a zastupitelé města
Slavkova. Také se uskuteční křest kalendáře
„Rozkvetlý Slavkov 2017“, který vydává naše
organizace a bude ihned v prodeji.
V sobotu bude možno vyhrát některou z cen
v tombole a zakoupit si pravá švestková povidla
z naší zpracovny a pokud se nám podaří zajistit
dostatek jablek, tak také mošty.
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V pondělí 26. září bude výstava otevřena od
8 do 11 hod. pro žáky ZŠ a MŠ.
Na výstavu zvou pořadatelé, vstupné dobrovolné.

Provoz moštárny
V letošním roce se v naší oblasti urodilo
velmi málo ovoce a tak i provozní doba bude
letos upravena. Hlavní provozní den bude v sobotu od 8 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. Pro vaření povidel a jiný termín moštování kontaktujte
pana Jindřicha Sáčka mobil 737 686 701.

Objednávky ovocných stromků pro
podzimní výsadbu
Podzim je hlavním obdobím pro výsadbu
ovocných stromků a keřů. Naše organizace
bude také letos zajišťovat pro zájemce výsadbový materiál z uznaných ovocných školek.
Pokud budete mít zájem, abychom je pro vás
přivezli, vhoďte svoji objednávku do schránky
v domě zahrádkářů v ulici Čs. armády č. 252 do
16. října. Na objednávce uveďte požadovanou
odrůdu, druh, výšku stromku (zákrsek 40 až 60
cm, čtvrtkmen 80–110 cm, polokmen 130–150
cm), dále adresu, popř. tf. pro kontakt o oznámení prodeje.

Pozvánka na zájezd 17. září 2016
V sobotu 17. září odjedou zahrádkáři
v 8 hodin z autobusové zastávky na ulici Boženy Němcové na další zájezd. Tentokrát to
bude do Rajhradu, kde navštívíme památník písemnictví v klášteře a následně rozárium Zemědělské školy. Další zastávka bude v Kurdějově
s prohlídkou opevněného kostela. Potom nás
autobus převeze do historické kovárny do
Těšan, odkud pochází příběh bratří Mrštíků Maryša. Zájezd zakončíme v restauraci Korok při
posezení s harmonikou, zpěvem a pokud nám
unavené nohy dovolí, tak si i zatančíme. Návrat
kolem 23. hodiny. V ceně 260 Kč pro členy ZO
a 320 Kč pro ostatní zájemce je uhrazena doprava a vstupné na všechny akce.
Na poslední volná místa se můžete přihlásit
u pana Romana Suchomela Husova 53, tel.
724 157 563.
Na všechny akce srdečně zve výbor organizace zahrádkářů.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Je sice už konec prázdnin, ale ještě i v září
si můžete užít pozdní léto, kdy je ustálené počasí a na plážích a v rekreačních oblastech je
větší klid. Skupina seniorů se opět vypraví do
našich oblíbených letovisek v italském Bibione a chorvatském Čiovu. Cvičení s plaváním
na letním koupališti si užilo 28 seniorů a litujeme, že naše město nemá krytý bazén na celoroční plavání. Proto si ještě zajedeme 27.
září do Thermalparku v Dunajské Stredě, kde
už máme plně obsazený autobus. Po vyčerpání dovolených se opět sejdeme v tělocvičně
ZŠ Tyršova 19. září a pak každé pondělí od
16.30 do 17.30 hodin, abychom si pod vedením Mgr. Jany Sekerkové zacvičili oblíbené
Pilates. Zveme další aktivní seniory, využijte
tuto možnost užít si dobrou náladu a potěšení
z pohybu. Přesvědčíte se, že si dokážete udržet pohyblivost a samostatnost do vysokého
věku. Pojištěncům VZP přispívá za účast na
pohybových aktivitách částkou 500 Kč ročně,
takže cvičení máte zdarma. Pak nás čeká příprava Dne pro zdraví, který opět připravujeme
v rámci oslav Světového dne diabetu ve SC
Bonaparte na 15. listopadu.
Diabetik musí dodržovat léčebný režim,
jehož součástí je zdravé stravování a pohyb.
Proto bychom měli do svého jídelníčku zařadit sezonní ovoce a zeleninu. Zelenina by
měla tvořit 1/3 celkového množství jídla
a měla by být denně na našem talíři. Kromě
čerstvé zeleniny se nabízí úprava dušením, na
páře, grilováním, nakládáním v sladkokyselém
nálevu. Zelenina kromě vitaminů a antioxidantů obsahuje také vlákninu, která zasytí
a napomáhá k lepšímu trávení. Pro názornost
si pomůžeme výměnnými jednotkami, kdy
1 VJ je 10 g sacharidů a ty si můžete vyměnit
za 130 g celeru, 180 g zelených fazolek, 150 g
kapusty, 200 g kedluben, 250 g květáku a zelených paprik, 300 g ředkviček a melounu,
400 g hlávkového salátu. Vhodným doplňkem
jsou také čerstvé houby, svojí chutí a obsahem
vitaminů a minerálů mohou nahradit maso.
V našem jídelníčku by neměla chybět cuketa,
nízkokalorická zelenina, která má v gastronomii množství využití, nejčastěji v kombinaci
s masem, houbami, rajčaty, sýrem. Přidáním
koření a bylinek dosáhnete opravdu gurmánského zážitku. Naopak při konzumaci sezonního ovoce jako borůvky, ostružiny, brusinky,
hrušky, jablka a hrozny musíme počítat s obsahem fruktózy.
Velmi oblíbenou zeleninou v tuto dobu je
také květák, který si můžete připravit zapečený s nivou. Potřebujete tuk na vymazání pekáčku a strouhanku, 1 květák, 3 vejce, 200 g
zakysané smetany, 100 g strouhané Nivy,
100 g strouhaného eidamu, 2 lžíce mouky, sůl,
pepř, zelenou petrželku. Pekáček vymažeme
tukem, posypeme strouhankou a naplníme
uvařenými růžičkami květáku. Žloutky smícháme se smetanou, Nivou a moukou, přidáme pepř, sůl a petrželku, nebo pažitku.
Přimícháme sníh ze tří bílků, těstíčkem zalijeme květák a zapečeme ve vyhřáté troubě,
před dopečením posypeme strouhaným eidamem. Pro zlepšení chuti můžeme přidat do
těstíčka kousek pokrájené šunky, nebo salám.
Podáváme s bramborem a okurkovým, nebo
rajčatovým salátem.
Na setkání při cvičení se těší
Marie Miškolczyová
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Nesečená louka v parku • Foto: 2x P. Navrátil

Louka v zámeckém parku
Začátkem prázdnin jsem byl na procházce
v zámeckém parku. Byl jsem mile překvapen
částečně neposečeným trávníkem v prostřední části parku za největší kašnou. Bylo
vidět, že pracovníci TS zde úmyslně nechali
vykvést krásnou louku. Hrála všemi barvami,
voněla a bzučela spoustou rozličného hmyzu.
Jak to kontrastovalo s nízko sečenými golfovými travními porosty můžete vidět na snímcích.
Tento chvályhodný krok by mohl a měl pokračovat na větších plochách parku ale i na ji-

ných vhodných místech Slavkova. Usilujeme
například o (ne)kosení nově vzniklých bioko-

Kukmák bělovlnný • Foto: P. Navrátil

P. Navrátil s paní L. Brunclíkovou a redaktorem Čs. rohlasu • Foto: R. Lánský

ridorů v Kozích horách, který je obhospodařován naprosto nevhodně a potírá účel pro který
byl vytvořen. Bude to přínosem pro přírodu
a mohou vzniknout i nemalé ůspory za pracovníky, techniku a pohonné hmoty. Myslíme, že
zámecký park, který je zařazen do evropsky
chráněného území NATURA 2000 by měl
tento způsob kosení luk zavést systémově.
Při dalších krocích v zámeckém parku jsem
narazil na vzácnou a velmi krásnou houbu kukmáka bělovlnného rostoucí na kmeni padlého
Petr Navrátil
kaštanu.

Čápi na poli • Foto: V. Dobeš

Čápi se už houfují
Na komíně Agrozetu, domova „slavkovských“ čápů, je možno pořád vídat zde nocující čápy. Přes den se živí na mokřadech
obojživelníky a na polích, kde po sklizených
plodinách mohou ulovit nějaké malé savce
a hmyz. Posilují se na dlouhou cestu, která je
zanedlouho čeká. V srpnu a začátkem září se
zvednou a odletí na jih do zimovišť v subsaharské Africe a jižní Asii. Již od začátku srpna
se začínají sdružovat v místech dobré potravní
nabídky ve větší hejna. Teď, během žní můžeme pozorovat kolem Slavkova až 20 čápů,
jak na podiskovaných polích sbírají hraboše,
křečky a různý hmyz. Jednoho dne se zvednou
a spojí se do větších hejn čítajících i několik
tisíc ptáků a odletí. Většinu vzdálenosti urazí
pomocí plachtění, při kterém využívají stoupavých termálních proudů nad pevninou. Ptáci
z evropských populací se na podzimní tah vydávají od srpna (mladí ptáci o několik dnů
dříve než dospělý pár) a migrují dvěma hlavními tahovými cestami – západní, vedoucí přes
Gibraltar do západní Afriky, a východní, která

na
jarním
tahu
okolo
vede přes Turecko do vý300–400 km. V posledních lechodní, jihovýchodní a jižní
tech s teplými zimami se stává,
Afriky. Ptáci z ČR se do
že někteří čápi neodlétají až do
Afriky vydávají převážně jiAfriky a tráví zimu ve Středohovýchodním a méně (předemoří. Je i několik případů zivším ptáci ze západních
mujících čápů v ČR.
a jižních Čech) i jihozápadK těmto zajímavým a radoním směrem přes Německo,
stným zprávám ještě jedna
Francii a Španělsko. Na zimosmutná, která se dotýká slavvištích většinou nezůstávávají
kovských čápů. Dne 30. 7.
dlouho. Staří ptáci se na jarní
2016 zemřela paní Lidmila
tah vydávají zpravidla během
Brunclíková. Bydlela v těsném
února. Mladí ptáci se však do
sousedství čapího hnízda a byla
Evropy nevracejí vůbec a sevzornou zapisovatelkou jarních
trvají v severní Africe, Izraeli
Zápisky p. Brunclíkové
příletů čápů a pozorovatelkou
nebo Turecku i následující
co se děje na jejich hnízdě. Uměla o čápech
letní období. Do Evropy se vrací jen asi 20 %
svým svérázným způsobem povídat a svým
„mladíků“. Jarní tah je výrazně rychlejší než
vyprávěním nadchla i redaktora Čs. rozhlasu,
podzimní a čápi při něm dělají i méně zastákterý 17. 5. její povídání zachytil. Bude se nám
vek. Ptáci zimující v Jihoafrické republice
po paní Brunclíkové – „čapí mámě“ stýskat.
každý rok uletí cestou na zimoviště a zpět více
Už mi zjara nezavolá: „Petře už sou tady!“
než 20 000 km. Během podzimního tahu přiPetr Navrátil
tom denně zdolají vzdálenost kolem 200 km,
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Pétanque ve Slavkově oslavil XX. ročník turnaje
Pétanque je francouzský společenský sport
pro dvě 1–3 členná družstva, která se snaží
umístit koule co nejblíže k cíli – dřevěné kuličce, tzv. košonku. Princip hry je velmi jednoduchý a na vysoké úrovni může hrát pétanque
prakticky každý (ženy s muži, senioři s dětmi,
i tělesně postižení se mohou zúčastňovat všech
turnajů) a prakticky kdekoliv. Zájemci o tuto
hru se sdružují v ČR ve více než 60 klubech
a pořádají turnaje, na kterých poměřují své síly.
Jeden z nejstarších a nejvýznamnějších turnajů v České republice již 20 let pořádá slavkovský klub PC Austerlitz 1805 v zámeckém
parku. Za tuto dobu přijelo do Slavkova poměřit své hráčské kvality se soupeři téměř 4000
hráčů z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska,
Rakouska, Holandska a dalších zemí. Největší
zastoupení z okolních zemí zde přitom mělo
Polsko, ze kterého např. v roce 2001 přijelo
soutěžit 14 trojic hráčů. Letošního turnaje se
zúčastnilo 46 trojic hráčů a tito hráči mezi
sebou odehráli celkem 153 zápasů. Přestože
zdaleka nešlo o účast rekordní, soutěžila ve
Slavkově špička českého pétanque – z první
desítky žebříčku (systém jako u tenisu) zde
hrálo 6 hráčů, na desátém místě se umístily
hráčky slovenské reprezentace a celková úroveň byla velmi vysoká.
Jako členy pořádajícího klubu nás všechny
potěšila spokojenost hráčů i návštěvníků. Vysoká úroveň turnaje, dobré zázemí, bezchybná
organizace a krásné prostředí – to jsou přednosti, které hráči již 20 let oceňují. Také proto
je tento turnaj zařazen jako jediný po celou
dobu existence do kategorie prestige v kalendáři turnajů České asociace pétanque klubů
(ČAPEK). V této kategorii se přitom letos
hraje pouze 8 turnajů z více než 70 v ČR.
Park slavkovského zámku je pro tuto tradiční francouzskou hru opravdu ideální. Cesty
svým povrchem odpovídají požadavkům na
hřiště pro pétanque, krásné prostředí parku
a zámku vytváří nádherné kulisy pro celodenní
soutěžení a historie bitvy tří císařů zase spojení
s tradicí hry. Jako pořadatelé často a rádi slýcháme od hráčů chválu na turnaj i na naše
město a zámek. Doufáme proto, že dlouholetá
tradice turnaje bude úspěšně pokračovat a že
i návštěvníci se budou inspirovat k vyzkoušení
této příjemné hry. Chtěli bychom poděkovat za
dlouholetou podporu Městu Slavkov, Zámku
Slavkov a mnoha sponzorům, bez kterých by

tento turnaj nemohl existovat. Za všechny bych
rád jmenoval např. firmy Nářadí Hála, Švadlenka Slavkov, Papír, knihy, drogérie Hlásenská, Auto Novoměstský, Hračky Souček, Textil

Kudová, Lohmann & Rauscher, Euronářadí
a další. Děkujeme sponzorům, návštěvníkům
i hráčům za jejich přízeň a podporu.
Josef Dvořák, PC Austerlitz 1805

Turnaj v pétaque v zámeckém parku • Foto: archiv PC Austerlitz

NOVÉ BYTY
NÍŽKOVICE

Nabízíme ke koupi byty v novostavbě třípatrového bytového domu v obci Nížkovice,
nedaleko Slavkova. K dispozici je 5 bytů 3+1
a 1 byt 2+1. Každý byt má balkon a náleží
k němu parkovací stání před domem. Ceny
bytů 3+1 jsou 2,3 mil. Kč, byt 2+1 je za
1,8 mil. Kč. Ceny jsou konečné včetně daní
a poplatků. Pro domluvení prohlídky nás
kontaktujte na tel. 800 888 021 nebo na
emailu lubomir.pecl@economy-reality.com.
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Petřenka rybízová • Foto: M. Hrabovský
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Sluníčko třináctitečné s larvou • Foto: archiv

Drobní škůdci a jejich predátoři v našich zahradách
Na nejrůznější a nejdrobnější škůdce z řad
hmyzu jako jsou mšice každý použije chemický postřik, insekticid, který je spolehlivý
a účinný. Mimořádně účinné chemické prostředky k hubení škůdců a plevelů byly zaváděny již po druhé světové válce. Byla však
brzy zjištěna řada negativních zkušeností
a hledaly se možnosti biologického způsobu
boje proti škůdcům. Již v šedesátých létech
minulého století se pozornost obrací i k nepřátelům mšic, jako jsou v prvé řadě brouci
několika druhů slunečka, brouci i jejich larvy
se živí mšicemi. Byly zakládány umělé odchovy slunečka sedmitečného, méně již slunečka pětitečného a dvoutečného. Dospělci
těchto druhů i přezimují, často se shromažďují
po stovkách až tisících na vyvýšených shromaždištích. Přes horké léto mají slunečka

Larva slunéčka • Foto: archiv

však svoji diapauzu, upadají do nečinnosti.
Celkovým výsledkem chovu těchto predátorů
mšic bylo poznání, že jejich použití v biologickém boji proti mšicím není vhodné. Přesto
jsou ale v našich zahradách účinnými likvidátory mšic. Chovem bylo zjištěno, že samička
slunečka za život naklade až 700 vajíček,
která mohou i zimovat. Zimovat však mohou
i larvy a dospělci.
Dalšími účinnými predátory mšic jsou
mouchy z bohaté skupiny dvoukřídlého
hmyzu, pestřenky. Množství druhů pestřenek
v těchto dnech oživuje naši přírodu. Tato početná čeleď, v Evropě přibližně 500 druhů.
Dospělci jsou významnými opylovači, opylují
i okoličnaté květy, které včely ignorují. Larvy
pestřenek jsou velmi užitečné, velké množství
druhů se živí mšicemi. Na první pohled poznáme, že jsou to výborní letci. Způsob jejich
letu je obdivuhodný. Dovedou „viset“ve
vzduchu na jednom místě a bez pohybu, jako
pestře zářící body. Při nejmenším našem pohybu bleskurychle poodlétnou a opět ve vzduchu utvoří společnou formaci bez pohybu,
opakují svoji hru s námi. Bylo dokázáno, že
některé větší druhy při letu na krátkou vzdálenost dokážou vyvinout až nadzvukovou
rychlost. Mnohé druhy napodobují vosy,
včely i čmeláky. Larvy mšicožravých pestřenek jsou slepé, kmitají horní částí těla v kolonii mšic, dotknou-li se mšice, napadnou ji

Petřenka luční • Foto: M. Hrabovský

a vysají. Během svého vývoje, který trvá 7 –
10 dnů, zahubí až 250 mšic, nebo jejich nymf.
Určování druhů mšic není jednoduché, mají
velmi složitý vývoj a střed Evropy obývá přibližně jeden tisíc druhů. Larva pestřenky pruhované byla určena u čtyřiceti druhů mšic.
Chemickým postřikem kolonií mšic se usmrtí
mšice, jejich vajíčka však mohou přežít.
Larvy pestřenek jsou velmi vnímavé na jakoukoliv cizorodou látku a nepřežívají. Nejběžnějším druhem je pestřenka pruhovaná,
pestřenka hrušňová je černá s bílými pruhy,
pestřenka rybízová je žlutočerně pruhovaná
Milan Hrabovský
podobně jako vosa.

Pestřenka pruhovaná a pestřenka rybízová
na květu pcháče• Foto: M. Hrabovský

Pestřenky pruhované při sběru pylu • Foto: M. Hrabovský

Pestřenky pruhované • Foto: M. Hrabovský
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Gulach Open

Slavkovská pípa

Dovolte mi vás všechny srdečně pozvat na již DEVÁTÝ
ročník soutěže Gulach open,
konající se 10. září 2016 na
horním hřišti fotbalového stadionu ve Slavkově u Brna od
8 hod. Kromě konzumace
soutěžních gulášů je připraven i bohatý doprovodný program v podobě vystoupení
skupiny SMP+, skákacího
hradu, malování na obličej aj.
Vstupné zdarma.

Zveme vás na 43. ročník Slavkovské pípy,
který se koná v sobotu 3. září od 16 hodin. Registrace závodníků proběhne v čase od příchodu
pořadatelů do 15.30 hod. Start je v 16 hodin u
Hostince Na Špitálce, kde je současně i cíl. Trať
bude opět velmi dobře zajištěná, jak po stránce
orientační, tak i bezpečnostní. Otočné body
budou obsazeny bystrými směrovníky a celá trať
bude vyznačena orientačními šipkami (též letitý
standard). Zbloudí-li kdo (ano, i takové případy
se vyskytly), nemůže klást vinu pořadatelům, nýbrž jen a jen sobě. Po shromáždění všech závodníků v cíli budou vyhlášeni vítězové jednotlivých kategorií a ihned poté bude následovat volná zábava. K tanci i poslechu zahraje
hudební uskupení „SMP+.“ Těšíme se na všechny.

Za GOA L. Michálek

Organizátoři Slavkovské pípy

Účastníci kurzů • Foto: archiv ABU

Akademie Bojových Umění – nábory a tréninky 2016/2017
• Nábor do oddílu sebeobrana pro děti
(KMKids) proběhne dne 7. září v 15.30 hod.
Oddíl je určen pro děti od 8–13 let. Sebeobrana
pro děti zahrnuje techniky z Krav Magy, kungfu, karate, jiu jitsu a KickBoxu. Děti se budou
učit veškeré sebeobranné techniky, pády, kopy,
postoje, údery, základy akrobacie, sebeobrana
proti útočníkovi s nožem, nebo pistolí atp. Prioritní techniky budou ze systému Krav Maga,
které jsou velice jednoduché jak pro děti, tak
dospělé. Každý trénink se studenti zlepšují jak
ve fyzické kondici, tak psychické odolnosti.
Zásadou je, aby se každý naučil adekvátně reagovat na verbální i neverbální útok, obranu
proti jednomu i více útočníkům, se zbraní
i beze zbraně.
- Tak jako každý rok připravujeme pro
všechny studenty ABU různé semináře/workshopy i se zahraničními mistry bojových sportů
a umění, ale i cesty do zahraničí na semináře
a výlety.
• Nábor do oddílu Krav Maga Seal/Austerlitz – Sebeobrana proběhne dne 13. září
v 17.30 hod. Oddíl Krav Maga je určen pro zájemce od 14 let. Základní kurz je v trvání dvou
měsíců a po složení zkoušky lze pokračovat do
vyšší navazující skupiny.
• Nábor do oddílu Kick boxing – Pro zájemce od 15let – pod vedením trenéra Petra
Smejsíka.
Trénink bude každý pátek od 18 hod. První
trénink v pátek 9. září.
• Nábor do oddílu Sebeobrana pro ženy
a dívky (KMWomen) je určen pouze pro ženy
a dívky od 12 let. Kurz je určen pro všechny
holky, které se chtějí naučit, popřípadě zdokonalit v sebeobraně proti útočníkovi a to i se zbraní.
Výše uvedené nábory proběhnou v Akademii Bojových Umění, Čs. armády 347, Slav-

kov u Brna (vedle autobusového nádraží).
Tréninky:
Krav Maga Kids sk. „B“ – úterý a čtvrtek
od 15.30 hod. – od 6. září
Krav Maga sk. „C“ pondělí a středa od
17.45 hod. – od 7.září.
Krav Maga sk. „D“ pondělí a čtvrtek od 19
hod. – od 8. září.
Kung-Fu sk. „B a C“ pondělí a středa od
16.30 hod. – od 7. září.
Krav Maga Women sk. „A a B“ středa 19
hod. – od 7. září.
Kick boxing – pátek v 18 hod. – od 9. září.
TaeBo – každé úterý od 19 h. – od 20. září.
Cvičí se za doprovodu hudby s dynamickým
tempem. Veškeré údery a kopy jsou bezkontaktní. Tae Bo je vhodné pro muže i ženy i pro
úplné začátečníky. Rezervace není nutná.
Krav Maga Seal – Vyškov
• Nábor do oddílu Krav Maga Seal / Vyškov proběhne dne 12. září v 17.30 hod. Palá-

Účastníci kurzů • Foto: archiv ABU

nek 476/75 Vyškov (boční vchod od sídliště).
Tréninky budou vždy v pondělí a středu od
17.45 hod. Oddíl Krav Maga je určen pro zájemce od 14let. Základní kurz je v trvání dvou
měsíců a po složení zkoušky lze pokračovat do
vyšší navazující skupiny.
• Nábor do oddílu Krav Maga Kids – sebeobrana pro děti VYŠKOV
Nábor do oddílu Krav Maga Kids – sebeobrana proběhne dne 5. října ve středu
v 15.30 hod. Tréninky budou v pondělí a ve
středu od 15.30 do 16.30 hod. Oddíl je určen
pro děti od 8–14 let.
Během školního roku nebude možné přijímat nové žáky do oddílu sebeobrana pro
děti/Krav Maga Kids a sebeobrana pro ženy
a dívky/Krav Maga Women! Do žádného oddílu nejsou nutné žádné předchozí zkušenosti.
Veškeré informace včetně přihlášek naleznete na www.akademie.asia
Hlaváč Petr, Head instructor
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Poklona svatého Vendelína ve Slavkově
PAMÁTNÍK ZALOŽENÍ RODU KAUNITZ-RIETBERG
V současnosti vzácné mistrovské dílo
vrcholného barokního stavitelství se nachází
ve Slavkově při křižovatce ulice Jiráskova–
Malinovského, zapomenuté v sevřené zástavbě
rodinných domů. Dosud však nebyl nalezen archivní doklad o vzniku výjimečně pozoruhodného díla. Přesto lze ze souvztažnosti dat
i známých informací odvodit okolnosti vzniku
Poklony sv. Vendelína.
Umístění Poklony v ose astronomického
symbolismu v protiváze starobylému špitálnímu kostelu svatého Jana Křtitele nebylo zvoleno náhodným způsobem. Byl zájem zvelebit
původně nezastavěný prostor u velkého Dobytčího trhu na křižovatce vozové cesty do vinohrad a na Rousínov, který by navazoval na
Martinelliho zamýšlený velkolepý projekt zámeckého areálu s podzámeckou zahradou
(v dnešním prostoru Svojsíkova parku a školy
Komenského). Zasvěcení Poklony sv. Vendelína, ochránce rolníků, pastýřů i úrody, bylo
také symbolické pro napojení cesty na velký
panský hospodářský dvůr s konírnami pod
oborou.
Po rozdrcení osmansko-tureckého sevření
střední Evropy u Vídně v r. 1683 za pomoci
polsko-litevsko-německo-rakouských ozbrojených sborů polského krále Jana III. Sobieskieho dochází k uvolnění finančních prostředků
i lidské síly z válečné obrany na civilní sektor.
Od toho času počíná nebývalý rozkvět barokní
architektury na Moravě díky mecenášům
umění, mezi které patří i celé generace rodu
Kouniců. K účasti na obnově církevních i světských staveb jsou pozváni skuteční mistři uměleckých řemesel. Již od r. 1691 Dominik
Ondřej hrabě z Kounic pověřuje až do své
smrti v r. 1705 svého dvorního kaplana, geometra a profesora architektury P. Domenica
Martinelliho (1650–1718), původem z ital-

Poklona sv. Vendelína • Foto: J. Seifert

ského města Lucca v Toskánsku, aby vytvořil
ze Slavkova prestižní residenční sídlo rodu.
Ten si přivádí k účasti svého elitního zednického mistra Gabriele Gabrieliho. Dále je účasten z cechu zednického špičkový mistr Giulio
Tini. Stavebním ředitelem se stává na dlouhá
léta Johann Georg Bitterpfeil, sám restaurátor
pláten, který je v kontaktu s dalšími italskými
umělci. Např. u Carla Lottiho v atelieru v Benátkách dojednává kopii obrazu pro oltář do
kostela v Letonicích. Hrabě do svých služeb
najímá štukatéra Santina Bussiho (1663–1744),
mistra dekorativního umění s mimořádným talentem. Italský-„vlašský“ tým doplňuje sochař
Giovanni Giuliani a malíř fresek i pláten Andrea Lanzani (1941–1712). Tato spolupráce
elit Martinelli, Gabrieli, Tini, Bussi, Lanzani
a Giuliani ve Slavkově jim otevírá budoucí kariéru u zadavatelů od císařského dvora. V roce
1698 je ve Slavkově dokončeno nádherné tzv.
zahradní casino-altán a v r. 1702 západní
křídlo zámku (altán zbořen po pol. 17. stol. při
změně projektu parku). V tom čase byli na kavalírské cestě po Itálii oba synové hraběte.
V roce 1698 dosáhl Dominik Ondřej hrabě
z Kounic z moravské větve rodu u císařského
dvora vysokého kariérního postupu v podobě
jmenování do funkce říšského vicekancléře.
Jeho prvorozený syn, uměnímilovný František Karel hrabě z Kounic, se zříká pro nastoupenou duchovní dráhu nástupnictví v rodu ve
prospěch svého mladšího bratra. Při studiu
v Itáli jeho portrét vyhotovuje v r. 1702 člen
jezuitského řádu Andrea Pozzo, malíř, architekt, scénograf církevních slavností a teoretik
umění. A. Pozzo proslul velkolepými freskami
s využitím techniky tzv. quadratury – vytvářející iluzi dalšího prostoru mimo skutečnou
hmotu stavby. Stal se jednou z nejpozoruhodnějších postav barokní tvorby. Kontakt
s A. Pozzem svědčí o významných kontaktech
Kouniců s evropskými uměleckými elitami.
Také nelze vyloučit možnost bratrského daru
ve formě projektu stavby Poklony sv. Vendelína.

Detail štukatérské práce • Foto: J. Seifert

V roce 1699 dne 6. srpna dochází k velmi
významné události pro rod Kouniců. Mladší
syn Domininika Ondřeje dvacetiletý Maximilian Oldřich (1679–1746) pojal za manželku
v rámci mocenského ujednání svého otce dvanáctiletou hraběnku Marie Eleonoru (Arnoštku), s plným titulem Marie Ernestine
Franziska von Ostfriesland-Rietberg (4. 8.
1687 – 1. 1. 1758 Slavkov). Mladičká Marie
Ernestina z Rietbergu byla po smrti své starší
sestry jedinou dědičkou rodových držav: panství Rietberg (nacházející se v severovýchodní
části Severního Porýní-Vestfálska), Esens,
Stattesdorf, Wittmund a Mellrich ve východním Frísku (Ostfriesland). Frísko se rozkládá
na severozápadě Německa i s ostrovy v Severním moři a dodnes tvoří osobitou spolkovou
zemi sousedící s Holandskem.
Byť v prvotně chladně mocensky určeném,
ale později nepochybně ve šťastném manželství „z rozumu“, se Marii Arnoštce narodilo
celkem 16 dětí, 5 dcer a 11 synů, šestým narozeným byl Václav Antonín – říšský kancléř, poslední se narodil v r . 1727 ve stáří matky
40 let. Srdcem měla stále vřelý vztah k domovině a tom svědčí i splnění její poslední vůle.
Při uložení ostatků v rodinné hrobce v dominikánském chrámu sv. Michala Brně bylo její
srdce převezeno do františkánského kostela sv.
Kateřiny v Rietbergu.
Patron pastýřů, ochránce dobytka i polí sv.
Vendelín pocházel dle legendy ze skotské královské rodiny a později se stal poustevníkem,
jehož obživou se stalo pastevectví. Pro mimořádné schopnosti a řádný život si jej povolali
bratři řádu sv. Benedikta z kláštera Tholey
a zvolili jej opatem. Když zemřel, země jej nepřijala do hrobu, a tak jeho tělo spolubratři naložili na káru taženou voly a ponechali je, ať si
jdou kam chtějí. Oni jej přivezli na místo jeho
poustevny a tam vzniklo poutní místo Sankt
Wendel nad Sárou. Jeho kult se šířil po německých zemích a dále po Evropě. Nepochybně
Poklona sv. Vendelína, tato perla v krajině, trvale připomínala Marii Arnoštce její vzdálený

8/2016

rodný kraj. Tak jako všechny církevní stavby
v období baroka, včetně těch drobných jako
Boží muka či sochy světců, byla i Poklona sv.
Vendelína zapojena do živého církevního života procesími a děkovnými pobožnostmi.
Časová souhra působení elitních umělců ve
Slavkově (1697–1701) a sňatek jediných dědiců rodů (6. srpna 1699) mohly inspirovat
k myšlence vytvoření osobité stavby. Památník
ve smyslu „magnificenza“ – velkoleposti Božích muk měl být zahrnut v komponovaném
krajinářském projektu ve vzájemném prostorovém, pohledovém i osovém propojení se sakrálními objekty ve Slavkově. Účelem
špičkového uměleckého díla bylo na posvěceném místě trvale připomínat veřejnosti i budoucím členům rodu významnou událost,
kterou symbolizovaly vyhotovené erby manželstvím spojených katolických rodů.
Nepochybně ze strany dosud neznámé, umělecky tvůrčí osoby vzniká konstrukčně velmi
propracovaný návrh Poklony sv. Vendelína na
fundamentu skryté symboliky Benediktinského
kříže. Pro autora návrhu byla inspirující kulisa
vysokého trůnu vyobrazená za postavou Statečnosti od mistra renesanční malby Sandra Botticelliho z Florencie. Dodnes dochovaný obraz,
tempera na dřevě z r. 1470, byl určen pro soud,
kde byly posuzovány trestné činy hospodářské
povahy (sbírka Galleria degli Uffizi).
Po náhlé smrti Dominika Ondřeje v r. 1705
jsou všechny práce na zámku na čtvrt století
zastaveny pro nevyjasněnost finanční situace
dědice Maximiliana Oldřicha a jeho choti.
Všichni elitní mistři ukončují své rozpracované
dílo a ze Slavkova odcházejí.
Poklona sv. Vendelína (chráněná kulturní
památka reg. č. 3872) svého času dotvářela
barokní krajinnou kompozici doplněnou mohutnými alejemi před hradbami města. V ozdobném štuku propojené erby rodů se nacházející
v současnosti nad prázdnými tzv. zrcadly pro
malby. V erbu vlevo (heraldicky vpravo) je rod
Kouniců se stříbrnými leknínovými listy zkříženými v červeném poli a modrými růžemi na
zlatém podkladu podle Sezimů z Ústí. Vpravo
ve čtvrceném erbu hrabat z Rietbergu je mladá
zlatá orlice v červeném poli, vedle ní stříbrná
hlava panny spojená s červeným tělem orla
v černém poli v doprovodu čtyř zlatých hvězd
rodu Cirksenas-Ostfriesland. Dále vedle,
příčně ve dvou čtvrtích na zlatém podkladě,
jsou umístěni dva černí esenští skákající medvědi se zlatým náhrdelníkem a příčně ve zbývajících dvou čtvrtích dva zkřížené zlaté biče
v modrém poli panství Stedesdorf-Wittmund.
V „zrcadlech“ byl umístěn obraz sv. Vendelína
(svátek 21. října), sv. Otýlie – patronky Alsaska (svátek 13. prosince – zakladatelky benediktinského kláštera v Mont Saint-Odile)
a další dva s nezjištěnými světci. Tyto obrazy
byly nahrazeny v 2. pol. 20. stol. naivní malbou, později pro nevkus odstraněnou. Ve 20.
století dochází k rušivým zásahům: k nevhodnému obestavění prostoru a k ztrátě ochranného pásma. Později bylo uvažováno
o demolici, tak jako u barokních Božích muk
pod Zlatou horou. V r. 1992 a 2001 byla Poklona sv. Vendelína opravena z rozpočtu města
z fondu „drobné památky“, nyní je opět v těžce
havarijním stavu. Jedná se již o torzo původní
skvostné, mistrovsky pojaté štukatérské práce.
Po třech stoletích od vzniku Poklony byly prováděné opravy zjednodušovány dle zručnosti
pracovníků a určených finančních prostředků.
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Poklona sv. Vendelína s obrazy J. Klíra v r. 1964 • Foto: J. Novák

Zjednodušený tvar makovice nad zastřešením
již není původní, tak jako kování kříže.
Předpokládaná doba vzniku
- První verze – v jubilejním roce 1700, tedy
krátce po svatbě Marie Arnoštky a Maximiliána Oldřicha, než se později ustálila podoba
užívání aliančního erbu spojených rodů. Doba
předpokládaného vzniku by tak časově souhlasila s dobou působení týmu elitních mistrů barokní tvorby, původem z Itálie, zde ve
Slavkově. Později vytvořený manželský erb,
doplněný v dekoraci prestižním světským rytířským řádem Zlatého rouna, je užíván až od
r. 1744. Pro zaneprázdněnost týmu sochaře
G. Giulianiho ve výrobě velkého množství
soch pro zámeckou zahradu byla poklona vystavěna z přisekaných cihel. Jako zhotovitelé
připadají tak v úvahu zedničtí mistři Gabriele
Gabrieli a Giulio Tini (do r. 1704) a jejich tovaryši působící ve Slavkově. K časovému
i autorskému určení provedení omítky, zdobené jedinečným způsobem bohatě profilovaného uměleckého štuku, přichází v úvahu ze

zde působících mistrů jen Santino Bussi (do
r. 1701) či jeho tovaryši v počtu dvou či tří.
- Druhá verze – vznik Poklony v letech působení špičkového mistra zednického Pietra
Giulietttiho, který však zemřel v r. 1728. O působení významného mistra štukatéra, který by
byl schopen v uvedeném období štukový plášť
vytvořit, není dosud zpráv.
- Třetí verze – vznik se váže k působení
mistra zednického Francesca Fortiniho, znalého italských plánů, který však nečekaně zemřel v r. 1733, a jeho nástupců. Avšak v době
budování severního a jižního křídla zámku při
změněném projektu (pod vedením Václava F.
Petruzciho původem z Uherského Brodu), jsou
užívány bohaté štukatérské barokní formy jen
v omezeném množství, podobně jako na stavbě
kostelů v Rousínově a jinde.
Dlužno připomenout, že zde na Moravě se
nám dochovaly nádherné architektonické
skvosty s přáním: ,,Dědictví otců zachovej
nám, Pane“!
Jaromír Seifert
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Slavkovský pivovar
ZÁŘÍ
3. 9. (SO) Restaurace UZAVŘENA – Svatba
6. 9. (ÚT) Nová měsíční nabídka jídel
14. 9. (ST) Pivo měsíce – SLAVKOVSKÝ KAŠTAN
(uvařeno v omezeném množství)
17. 9. (SO) Restaurace UZAVŘENA – Svatba
23. 9. (PÁ) Restaurace otevřena jen přes polední
menu – od 14 hodin uzavřena

Zahradní slavnost • Foto: 3x B. Maleček

Bošovická zoo oslavila 5 let trvání
Otevření obecního muzea
Dovolujeme si vás pozvat na minislavnost –
otevření malého vesnického muzea v Bošovicích „Na faře“, která se koná v neděli 4. září
v ulici Dolní Chaloupky 28, Bošovice. Areál
fary bude otevřen od 14 hodin, v 15 hodin po
slavnostním přestřižení symbolické pásky
budou přístupny všechny prostory budovy fary.
Připraveno je pro vás malé občerstvení
a kulturní program. A kdyby se vám přece jen
prohlídka muzea a posezení u skleničky s cimbálovkou zdálo málo, můžete si prohlédnout
jš + am
třeba ještě papouščí zoo.

Hasičské mecheche
SDH Slavkov pořádá nejen hasičský taneční
večer, který se koná v sobotu 27. srpna v Hostinci Na Špitálce. Začínáme v 18.29 h., občerstvení je zajištěno. O hudební produkci se
postará kapela Výlet. Vstupné je dobrovolné.

Papouščí zoologická zahrada byla otevřena
veřejnosti 1. srpna 2011, tedy před pěti lety.
A to byl zcela určitě důvod k řádné oslavě. Již
před polednem proudily do zoo davy lidí, kteří
se měli na co těšit. Program byl skvělý. Samozřejmě největší úspěch měli papoušci, kterých
je v současné době v zoo více jak dvěstě kusů
ve 44 druzích. Nejnovějším přírůstkem jsou
pak ary kanindy, v těsné blízkosti velkých
druhů arů pak papoušíčci vrabčí a brýlatí, které
do Papouščí zoo v Bošovicích věnoval Forpus
klub chovatelů těchto malých krasavců. Dále
byla obsazena jedna nová expozice s pravými
australskými andulkami, kterou návštěvníci
najdou v dětském koutku.
Kromě papoušků, kteří se předváděli ve své
kráse hlavně při sprchování, měl velký úspěch

Srdečně vás zve SDH Slavkov u Brna
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i doprovodný program celé akce. Návštěvníkům zoo zahrála cimbálová muzika s Jožkou
Šmukařem, který se ujal moderování celé akce.
Skvělí byli i afričtí bubeníci a hudební skupina
Výlet ze Slavkova u Brna. Pozvání na tuto akci
přijal bývalý fotbalista Zbrojovky Brno Petr
Švancara – kmotr papouška jménem Mercedes
(ara ararauna 2012) a přijel i herec Václav Svoboda s rodinou.
Během soboty zavítalo do Bošovic více než
700 návštěvníků. Velké poděkování patří všem,
kteří svou účastí podpořili konání tohoto krásného setkání. Ať už to byli místní občané, starosta obce Bošovice, chovatelé z různých
koutů republiky, sponzoři a adoptivní rodiče
haš
papoušků.

KALENDÁŘ AKCÍ – ZÁŘÍ 2016
Datum

3. 9.
3. 9.
4. 9.
6.–29. 9.

hod.

akce/místo konání

pořadatel

16.00 43. ročník Slavkovské pípy, Hostinec na Špitálce
20.00 Koncert Lucie Bílé – nádvoří zámku, předprodej: IC Slavkov
ZS-A
19.00 Collegium musicale Bonnum, kaple sv. Kříže, zámek
Slavkovské restaurování – souběžně s provozem zámku (mimo víkendy)
(vernisáž 15. 9. v 17 hodin)
ZS-A, VOŠ restaurátorská Brno
10. 9. 8.00–18.00 Gulach Open Austerlitz 2016, škvárové hřiště
U dvou kapříků
11. 9.
20.00 Vystoupení VUS Ondráš – Příběh zbojníka (nádvoří zámku) ZS-A, VUS Ondráš
17. 9.
9.00 Valná hromada honebního společenstva, klubovna MS
MS Slavkov
17. 9. 9.00–17.00 Sraz italských aut – zámecký park
18. 9.
Popelka na zámku – kostýmované prohlídky, rezervace: tel. 544 227 548
ZS-A
24. 9. 9.00–17.00 Václavský jarmark
ZS-A
24. 9.
Hudba hradní stráže – nádvoří zámku
24. a 25. 9. 9–17 XI. oblastní výstava ovoce a zeleniny, sál SC Bonaparte
ZO ČZS Sl. u Brna
25. 9.
Koncert pěveckého sboru Mladost – zámecká kaple
27. a 28. 9. 19.00 Molièrův Lakomec – divadelní představení
sál SC BonaparteDivadelní spolek
Výstavy (přístupny souběžně s provozem zámku)
24. 3.–25. 9. 600 let od udělení znaku města (výstava k výročí města)
ZS-A
30. 6.–30. 10. Dracula a ti druzí
ZS-A
6. 9.–1. 11. Fenomén Igráček (vernisáž 8. 9. v 16 hodin)
ZS-A

VYPILOVANÝ
PODZIM 2016

SPOLEHLIVÉ A VÝKONNÉ
RO VAŠI PRÁCI
STROJE PRO
Akční cena:

Akční cena:

9.790 Kč

6.590 Kč

Běžná cena: 7.150 Kč

Běžná cena: 10.890 Kč

HUSQVARNA 135

HUSQVARNA 440

Lehká pila vhodná pro domácí práce. Motor X-Torq; LowVib; Air Injection.
■ Výkon 1,5 kW, délka lišty 14"/35 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,4 kg.

Motor X-Torq; Smart Start; Air Injection; LowVib.
■ Výkon 1,8 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,5
4, kg.

Akční cena:

Akční cena:

9.990 Kč

15.990 Kč

Běžná cena: 10.990 Kč

Běžná cena: 17.850 Kč

HUSQ
HUSQVARNA
QVARNA 550 XP®

HUSQVARNA 525RX

V l i výk
Velmi
výkonná
ýýk
ýkonnáá profesionální
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XT
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A t T
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ection; Smart Start.
■ Výkon 2,8 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,9 kg.

Lehký a výkonný křovinořez s pohodlným ovládáním. Motor X-Torq; Smart Start.
Dodáván s nosným popruhem Balance 35, strunovou hlavou a travním nožem.
■ Objem válce 25,4 cm³, výkon 1 kW, hmotnost bez příslušenství 4,9 kg.

Akční cena:

Akční cena:

11.790 Kč

8.890 Kč

Běžná cena: 12.990 Kč

Běžná cena: 9.750 Kč

(Ceny bez akumulátoru a nabíječky)

HUSQVARNA 536LiHD60X

HUSQVARNA 125BVx

Lehký a tichý plotostřih
ostřih pro profesionální použití.
ži Otočná zadní rukojeť.
■ Délka lišty 60 cm, hmotnost bez akumulátoru 3,8 kg.

Výkonný foukač pro úklid vaší zahrady s možností vysávání. Smart Start.
■ Objem válce 28 cm³, výkon 0,8 kW, hmotnost 4,35 kg, kapacita foukání
vzduchu v trubici 12,03 m³/min.

Navštivte naši prodejnu:

www.rumpova.cz

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

Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 9. 11. 2016. Odpovědnost za tiskové
chyby vyloučena. Společnost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobků, a proto si
vyhrazuje právo změnit design, speciﬁkace a vybavení bez předchozího upozornění.
Husqvarna je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2016 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

Občas offroad,
stále online.

Nový Tiguan. Život bez hranic.
Nový Tiguan Vám dopřeje svobodu pohybu, ať už míříte do online světa, anebo mimo cesty. Volitelný
systém 4MOTION Active Control nabízí čtyři jízdní profily, které si poradí prakticky s každým terénem.
Charakter SUV podtrhuje rovněž sebevědomý design. V novém Tiguanu vyzařuje síla z každého detailu.
www.novytiguan.cz
1. Stáhněte si zdarma aplikaci Volkswagen seeMore.
2. Otevřete „Skener obrázků/QR kódů“ a naskenujte inzerci.
3. Objevujte speciální 3D interaktivní obsah.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,7–7,4 l/100 km, 123–170 g/km.
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTO - BAYER, s.r.o.
Bučovická 299, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 227 122-3, fax: 544 227 347, www.autobayer.cz, e-mail: osobni.vw@autobayer.cz

