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Slovo starosty 
Vážení spoluobčané, letošní

podzimní komunální volby
definitivně uzavřely minulé
funkční volební období 2010
až 2014. Dovolte mi touto for-
mou ještě jednou poděkovat
všem, kteří působili ve funk-
cích členek a členů zastupitel-
stva města, rady města,

výborů zastupitelstva města, komisí rady města
a dlouhodobě tak přispívali ke správě a rozvoji Slav-
kova u Brna, jeho jednotlivých oblastí a odvětví. Za
jejich obětavou práci a činnost, odborné podměty,
názory a připomínky, které byly často velmi cenné
pro mnohdy velmi složité rozhodování volených or-
gánů města, všem patří dík a uznání.

Vítězem voleb do zastupitelstva města Slavkov
u Brna se stala Česká strana sociálně demokra-
tická. Získala 25,84 % hlasů – její kandidáty označili
voliči 8374 hlasy. Oproti volbám v roce 2010 si však
mírně pohoršila (–1,7 %). V patnáctičlenném zastu-
pitelstvu obsadí o jedno místo méně, než měla dopo-
sud. Připadnou jí čtyři místa. Dvě křesla obhájili
dosavadní členové – Michal Boudný a Mgr. Petr Kos-
tík. Další dvě obsadí nové tváře – Mgr. Renáta Ma-
charová a Mgr. Vladislava Kulhánková, která
postoupila z pátého místa kandidátky. 

Druhou nejsilnější stranou je KDU-ČSL. Získala
19,11 % hlasů a tedy tři mandáty. V předchozích ko-
munálních volbách ji přitom volilo o téměř 8 % občanů

méně. V zastupitelstvu proto posílí o jeden hlas. Kromě
dvou dosavadních zástupců i členů Rady města Ing.
Marie Jedličkové a Ing. Hynka Charvata získal pod-
poru ze čtvrtého místa také Mgr. Miroslav Lstibůrek.  

Nižšího volebního výsledku se dočkala naopak
Občanská demokratický strana. Jako třetí strana
získala podporu 14,6 % voličů. Přišla o dvě křesla.
Program ODS tak budou hájit dva kandidáti. V za-
stupitelstvu usedne současný starosta Ing. Ivan Char-
vát i dvojka na kandidátní listině a nováčekIng. Arch.
Dušan Jakoubek. 

Ve stejném počtu usednou i Nestraníci. Dvě křesla
jim zajistila podpora 12,75 % voličů. To je podobný

Vítězem komunálních voleb
ve Slavkově u Brna se stala ČSSD

Barevn˘ podzim
Foto: B. Maleček
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Kromě již tradičního programu svoje cyklokuri-
ozity předváděl Martin Zehnal, který žije v Hruškách.
Hlavně ti menší neodolali a rádi si tyto často záludné
výtvory vyzkoušeli. Někteří si troufli vyzkoušet i vy-
soké kolo Josefa Zimovčáka, ale zjistili rychle, že jen
nasednout není vůbec jednoduché.

Jak se stalo pomalu již tradicí, počasí vyhodnocení
cyklostezek i letos přálo. Poděkování patří všem
zúčastněným a obci Hušky za pohostinnost. A příští
rok na sv. Václava na shledanou. red.

Desáté setkání cyklistů akce Za poznáním svého
kraje, které se koná pravidelně na svátek sv. Václava,
se tentokrát uskutečnilo v krásném areálu Za humny
v Hruškách. Mezi cyklisty zavítali tři mistři veloci-
pedů. Prvním z nich byl desetinásobný mistr světa
v jízdě na vysokém kole a držitel světového rekordu
na 24 hodin – Josef Zimovčák. Již poněkolikáté se
setkání zúčastnila i nestárnoucí Iva Zajíčková-Sta-
fová – 23násobná mistryně republiky v cyklistice, ně-
kolikanásobná medailistka z mistrovství světa ve

Vyhodnocení cyklostezek 2014 – akce Za poznáním regionu
sprintu, atd. Tuto příležitost k návštěvě si nenechal
ujít ani Ivan Křivánek, který je čtyřnásobným
mistrem světa v jízdě na drezíně a také první Železný
muž v republice.

Setkání starých známých z cyklostezek Ždánic-
kého lesa a Politaví zahájil předseda DSO Jaroslav
Šimandl, odpoledne moderovala rodačka z Hrušek
Monika Brindzáková. Po hudebním vstupu country
skupiny Savana z Milešovic následovalo oblíbené
udělování diplomů a rozdávání drobných dárků.

Slavkovská iniciativa smíření – 4. října

 

 


1 – Pěvecký sbor Vox iuvenalis se sbormistrem Mgr. Janem
Ocetkem
2 – Účastníci ekumenické bohoslužby u stromu smíření
3 – Zleva: reverend Jaroslav Kratka, ChLJ., generální
vikář brněnské diecéze Mons. Mgr. Jiří Mikulášek, eme-
ritní luterský biskup Mgr. Vladislav Volný, ředitel Rádia
Proglas Mons. Ing. Martin Holík, farářka evangelické
církve Mária Jenčová z Liptálu – u stromu smíření
4 – Přednáška v Rubensově sále zámku
5 – Zleva: Emeritní luterský biskup Mgr.Vladislav Volný,
generální vikář brněnské diecéze Mons. Mgr. Jiří Miku-
lášek a reverend Jaroslav Kratka, ChLJ.

Úspěšní absolventi cyklostezek ze Slavkova u Brna s J. Zimovčákem (vlevo) a s I. Charvátem (vpravo) • Foto: P. Maleček
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Slovo starosty – poděkování
(Dokončení ze str. 1)

(Dokončení ze str. 1)

Současně bych chtěl touto cestou poblahopřát
všem nově zvoleným členkám a členům Zastu-
pitelstva města Slavkova u Brna pro nové
funkční období 2014 až 2018 a popřát jim hodně
štěstí a úspěchů v jejich budoucí velmi náročné
práci a odpovědném rozhodování. 

Vážení spoluobčané, v posledních osmi letech
jsem měl možnost a čest stát jako starosta města
v čele Slavkova u Brna, podílet se na jeho správě
a koncepčním rozvoji, reprezentovat ho při
mnoha společenských či kulturních příležitostech
v České republice i v zahraničí. Vždy jsem si této
možnosti velmi vážil a byl na město i funkci, kte-
rou jsem zastával, patřičně pyšný a hrdý. Dovolte
mi poděkovat všem, se kterými jsem měl mož-
nost po celou dlouhou dobu spolupracovat. Mimo
výše uvedené zástupce volených orgánů města to

byli samozřejmě pracovníci Městského úřadu ve
Slavkově u Brna, kteří svojí odbornou činností
a každodenním jednáním s občany města i regi-
onu přispívali k základnímu a bezproblémovému
chodu města. Dále všem ředitelům i dalším za-
městnancům městských i krajských příspěvko-
vých organizací (TSMS, ZS-A, ZŠ Komenského,
ZŠ Tyršova, ZUŠ Františka France, MŠ Zvídálek,
DDM a ISŠ Slavkov u Brna, ZŠ Malinovského)
za výbornou spolupráci a poskytování kvalitních
služeb (pro občany, turisty, žáky a studenty). Po-
děkování patří příslušníkům městské policie, čle-
nům Sboru dobrovolných hasičů i zástupcům
všech složek Integrovaného záchranného sy-
stému JmK (Policie ČR, ZZS JMK, HZS JMK)
za jejich příkladnou a nezištnou pomoc při
správě veřejného pořádku, záchraně životů
a ochraně majetku. Dále všem neziskovým orga-

Stavbu první etapy zajišťuje stavební společ-
nost Porr, a. s. Ve výběrovém řízení nabídla nej-
nižší cenu – cca 3 miliony korun.

Město Slavkov u Brna má již zpracovaný
projekt pro druhou etapu opravy ulice v úseku
od ulice Havlíčkova po Lidickou. V příštím
roce chce v této části zahájit práce na opravě
kanalizace a vodovodu společnost VaK Vyškov.
V případě, že další etapu rekonstrukce schválí
zastupitelé, může být Smetanova ulice opra-
vená po celé délce.  TZ

nice, jako tomu bylo v první části ulice. Přibu-
dou i nové prvky pro zklidnění dopravy. Poblíž
ulic Krátká a Dvořákova vzniknou zpomalovací
ostrůvky s možností bezpečného přecházení.
Po celé délce ulice bude platit omezení na 30
kilometrů v hodině.

Po stranách silnice řidiči také lépe zaparkují
– podélné stání zajistí prostor pro 12 aut. Pro-
jektanti však počítali i se zachováním zeleně –
místa pro auta vystřídají na sedmi místech ze-
lené pásy se stromy.  

Obyvatelé další třetiny Smetanovy ulice se
už za tři měsíce dočkají opravených chodníků
a silnice. V další etapě, která začala v polovině
října, rekonstruují stavbaři úsek od ulice Ha-
vlíčkovy po ulici Dvořákovu – tedy v délce 135
metrů. Těžká technika se bude v těchto místech
pohybovat do konce roku. Po tuto dobu bude
úsek nepřístupný pro automobilovou dopravu. 

Stavební nepříjemnosti po skončení prací vy-
střídají výhody spojené s moderním vzhledem
i funkčností. Nové budou nejen chodníky a sil-

nebude zatékat do klenby, kterou se vchází do
jižní části zámeckých valů,“ popsal vedoucí od-
boru investic a rozvoje městského úřadu Petr
Lokaj. 

Prostor bude od pondělí zahrazený páskou.
Náhradní trasa bude vyznačená nejen pro
české, ale i zahraniční návštěvníky. TZ

Návštěvníci, kteří budou chtít zavítat na
zámek a do parku ve Slavkově u Brna budou
muset od pondělí 6. října ujít delší cestu. Tak-
zvaná jižní přístupová rampa nad turistickým
informačním centrem bude totiž téměř dva mě-
síce uzavřená. Stavbaři zde totiž začnou opra-
vovat cestu. Turisté i místní obyvatelé se do

Začala oprava přístupové rampy k zámku
HLAVNÍ  VCHOD NA NÁDVOŘÍ  ZÁMKU A DO PARKU BUDE TÉMĚŘ DVA MĚSÍCE UZAVŘENÝ

zámku a parku dostanou pouze severní rampou
za kostelem. 

„Díky milionové dotaci z Ministerstva kul-
tury z Programu záchrany architektonického
dědictví můžeme zahájit rekonstrukci komuni-
kace, která se dočká nových dlažebních kostek
a obrubníků. Díky nové hydroizolaci už také

výsledek jako v předchozím období (–0,5 %).
Voliči podpořili kandidáty z prvního a třetího
místa – u zastupitelského stolu tak usednou
stejní lidé jako doposud – Mgr. Vladimír Sou-
kop a MUDr. Oldřich Pospíšil. 

Se stejnou hlasovací sílou poprvé usednou
do zastupitelských křesel také dvě kandidátky
ANO 2011. Toto hnutí získalo podporu 10,51
% volících Slavkovanů. Program budou prosa-

zovat Živníčková Dagmar a PaedDr. Ilona Hr-
báčková. 

Po jednom křesle a podobný počet hlasů jako
minule získala také TOP 09 (8,19 %). Kandidáty
této strany podpořilo o necelé procento voličů
méně. To stačí pro obhájení jednoho křesla, do
kterého usedne nový zastupitel Bc. Libor Eliáš.  

Podobně na tom je i KSČM, která si výsled-
kem 8,19 % mírně polepšila. Stranu bude zastu-
povat dosavadní členka Mgr. Věra Křivánková.

Nejvíce preferenčních hlasů obdržel v pořadí
druhý kandidát ČSSD Mgr. Petr Kostík. Jeho
jméno označilo 925 lidí. V pěti okrscích mělo
možnost volit 5256 Slavkovanů. K volebním
urnám dorazilo 47,47 % z nich.

Nová koalice a složení Rady města včetně
starosty a místostarosty bude představena na
prvním ustanovujícím zastupitelstvu, které je
naplánováno na první polovinu listopadu. 

Veronika Slámová, Město Slavkov u Brna

Vítězem voleb ve Slavkově u Brna se stala ČSSD

nizacím, sdružením a spolkům, které ve městě
působí a podílí se na bohatém sportovním, kul-
turním a společenském dění. Poděkování patří
všem podnikatelům a zaměstnavatelům, kteří
jsou ve svých odvětvích velmi úspěšní, zaměst-
návají občany z města i přilehlého regionu a díky
nimž naše město získalo v minulosti řadu pre-
stižních ocenění. Chtěl bych vyslovit poděkování
i ostatním starostům obcí našeho správního regi-
onu za součinnost při řešení společných prob-
lémů a spolupráci při rozvoji celého území.
Poděkování patří vám, aktivním občanům, kte-
rým není lhostejný veřejný život v našem krás-
ném městě.  

Přeji Vám spokojený, klidný a pohodový život
v našem městě. Městu Slavkov u Brna přeji, ať
i nadále vzkvétá. 

Ing. Ivan Charvát, starosta města

Začala další etapa rekonstrukce Smetanovy ulice
Rekonstrukce Smetanovy ulice Foto: 2x R. Lánský
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

Usnesení z rady a zastupitelstva města
zpracovala Bc. Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

69. mimořádná schůze RM
– 29. 9. 2014

1. RM doporučuje ZM dát souhlas s výkupem části po-
zemku parc. č. 2719/1 o celkové výměře cca 96 m2 (přesná
výměra bude určena až zhotoveným geometrickým plá-
nem) z majetku společnosti M plus s.r.o., a pana Martina
Doubka, do vlastnictví města za podmínky zajištění finan-
cování výkupu vč. veškerých nákladů třetím subjektem.

2. RM bere na vědomí dodatek pracovního řádu ZS-A –
organizační schéma.

3. RM bere na vědomí informaci o jednání o mimo-
soudní dohodě ve sporu o libreto napoleonské expozice.

90. řádná schůze RM – 24. 9. 2014
Slavkov u Brna“ a seznam navržených subjektů na oslo-
vení k podání nabídky.

16. RM ukládá starostovi města vypsat výběrové řízení
na pozici ředitele příspěvkové organizace Zámek Slavkov
- Austerlitz za podmínek uvedených v přiloženém ozná-
mení o vyhlášení výběrového řízení.

17. RM bere na vědomí zprávu týkající se návrhu roz-
počtové položky pro Concentus Moraviae 2015, souhlasí
s poskytnutím mimořádného finančního příspěvku pro
Concentus Moraviae v roce 2015 za účelem uspořádání
oslav 20. výročí festivalu ve výši 50 000 Kč a s navýšením
rozpočtové položky pro Concentus Moraviae pro rok
2015 dle předložené zprávy.

18. RM schvaluje změnu ceníku služeb pro rok 2015
a změnu otevírací doby v Informačním centru pro rok
2015 v upraveném znění (vstupné pro seniory zůstane
na dosavadní výši), kromě ceníku svatebních obřadů -
v této části RM materiál odkládá a ukládá ZS-A předložit
rozbor nákladů na svatební obřady.

19. RM souhlasí s využitím finančních prostředků z od-
prodeje nepotřebného majetku ZŠ Komenského na
nákup počítače do administrativní kanceláře a ukládá
řediteli školy zbývající prostředky vložit na rezervní fond
školy.

20. RM schvaluje MŠ Zvídálek vyřazení majetku ve
správě dle předložené zprávy z majetku školy.

1. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti ZŠ Tyr-
šova na školní rok 2014/2015.

2. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti ZŠ Ko-
menského.

3. RM ukládá řediteli TSMS na pokrytí propadu tržeb
na koupališti použít rezervní fond TSMS.

4. RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření:
č. 63 - Lesní hospodář, č. 64 - Rozpočtování příjmů.

5. RM schvaluje odpisy jednotlivých pohledávek evi-
dovaných pod variabilními symboly uvedenými v příloze
v celkové hodnotě 377 030 Kč a doporučuje ZM schválit
odpis pohledávky, variabilní symbol 1110200041 v hod-
notě 21 000 Kč.

6. RM doporučuje ZM dát souhlas s výkupem části po-
zemku parc. č. 722 zastavěná plocha a nádvoří, na kte-
rém se nachází pozemní komunikace – chodník,
z majetku manželů Loučanských do vlastnictví města za
kupní cenu v celkové výši 1800 Kč (tj. 300 Kč za 1 m2).
Náklady související s výkupem uhradí město.

7. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene s RWE GasNet s.r.o., na pozemcích parc. č. 564
a 620/1 v rozsahu dle přiloženého geometrického plánu,
pro stavbu s názvem „STL plynovod a přípojka pro RD
Slavkov u Brna, U synagogy 662“.

8. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene s E.ON Distribuce, a.s., na pozemcích parc.

č. 354/22, 757, 446, 774, 758/1 a 354/ v rozsahu dle při-
loženého geometrického plánu pro stavbu s názvem
„Slavkov, kabel NN + TS lok. Zelnice I. etapa“.

9. RM souhlasí s uzavřením dohody s Marcelem Kout-
ným o podmínkách provedení vjezdu na části pozemku
města parc. č. 1459/16 na ul. Pod Oborou před RD č.p.
1186 dle přiložené situace.

10. RM souhlasí s uzavřením dohody s Janem Pitro-
nem o podmínkách provedení parkovacího stání na části
pozemku města parc. č. 1744 před RD č.p. 1032 v k.ú.
Slavkov u Brna dle přiložené situace.

11. RM souhlasí s uzavřením dohody s Romanou Pa-
látovou o podmínkách provedení parkovacího stání na
části pozemku města parc. č. 1744 před RD č.p. 648
v k.ú. Slavkov u Brna dle přiložené situace.

12. RM bere na vědomí Zápis z komise pro rozvoj
města č.18/2014.

13. RM schvaluje snížení nájemného pro rok 2015 na
1,- Kč za užívání požární stanice Malinovského 986, Slav-
kov u Brna, pro Hasičský záchranný sbor Jmk.

14. RM nesouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na
prostory sloužící k podnikání v budově SCB (restaurace,
sportbar) panu Patriku Sovovi.

15. RM schvaluje navržené členy výběrové komise, za-
dávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého roz-
sahu 3. kategorie „Nájem informačního systému města

úspěšně projde hodnocením Jmk podle Metodiky hodno-
cení registrovaných sociálních služeb a dotačním řízením
ORP Slavkov u Brna.

9. ZM souhlasí s výkupem části pozemku parc.
č. 3664/3 zahrada o výměře cca 30 m2 znázorněné na při-
ložené mapě z vlastnictví paní Ing. Aleny Lopaurové do
vlastnictví města Slavkov u Brna za 1,- Kč za m2. Náklady
spojené s převodem pozemku uhradí město. 

10. ZM odkládá dodatek č. 8 ke smlouvě o výpůjčce -
Sportovní klub SK Slavkov u Brna.

11. ZM projednalo a schvaluje nepeněžitý vklad města
do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanali-
zace Vyškov, a.s., za uvedených podmínek. ZM současně
schvaluje text smlouvy o upsání akcií týkající se města,
který tvoří přílohu tohoto usnesení a je jeho nedílnou sou-
částí, a současně pověřuje starostu města k uzavření pří-
slušné smlouvy o upsání akcií.

12. ZM bere na vědomí navržený postup při jednání
o uzavření mimosoudní dohody se společností Auster-
litzPro s. r. o., Jakubem Samkem a Vladimírem Kočanem,
včetně případného uzavření expozice tak, aby mohlo jed-
nání o uzavření mimosoudní dohody proběhnout.

1. ZM bere na vědomí informaci o průběžném plnění
Programu rozvoje města na rok 2014.

2. ZM schvaluje následující rozpočtová opatření: č. 48
- Dotace - Standardizace sociálně-právních služeb ORP
Slavkov u Brna, č. 49 - OPLZZ - doplatek 2013, č. 50 - Po-
jistná událost – MP, č. 52 - Úprava rozpočtu - SFŽP oprava
tělocvičny ZŠ Tyršova, č. 53 - Úprava rozpočtu - Dotace
a granty, č. 54 - ACHP správa a údržba komunikace, č. 55
- Žádost o finanční jistoty - SKR Stav, č. 56 - MŠ Zvídálek
- účelový příspěvek na zábradlí na terasu, č. 57 - Pořízení
dopravního prostředku pro MP, č. 58 - Změna regulačního
plánu, č. 59 - Plánovací smlouva - manželé Jandlovi, č. 60
- Oprava chodníku Slovákova, č. 61 - Rekonstrukce ko-
munikace na ulici Lomená, č. 62 - Účelový příspěvek - MŠ
Karolínka provoz. ZM současně změnu účelu použití po-
ložky č. 73 - Veřejné osvětlení a místní rozhlas (Bezru-
čova, přípolož s E.ON) na účel Modernizace a oprava
veřejného osvětlení místního rozhlasu.

3. ZM odkládá záměr realizace kogenerační jednotky.
4. ZM souhlasí se spoluúčastí města na realizaci pro-

jektu „Varovného protipovodňového systému pro Dob-
rovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví“ dotovaného

16. řádné zasedání ZM – 22. 9. 2014
Státním fondem životního prostředí ve výši 300.000 Kč
a ukládá RM zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2015 vý-
dajovou položku ve výši 300.000 Kč na spolufinancování
této dotační akce.

5. ZM schvaluje odpis pohledávky – Anna Franíková.
6. ZM souhlasí s předloženým návrhem zadání Změny

č. 1 regulačního plánu Zóna Koláčkovo náměstí ve Slav-
kově u Brna.

7. ZM se zavazuje poskytnout příspěvek na služby so-
ciální prevence poskytovaných Rodinnou pohodou, o.s.
Vyškov na jejich spolufinancování v roce 2015 ve výši
20% z celkových optimalizovaných nákladů služby. Pří-
spěvek se poskytne za podmínky, že služba úspěšně pro-
jde hodnocením Jmk podle Metodiky hodnocení
registrovaných sociálních služeb a dotačním řízením ORP
Slavkov u Brna.

8. ZM se zavazuje poskytnout příspěvek na služby So-
ciální rehabilitace Skryje poskytované Diecézní charitou
Brno, Oblastní charitou Tišnov, na její spolufinancování
v roce 2015 ve výši 20% z celkových optimalizovaných
nákladů služby připadajících na 1 klienta, tj. ve výši
20 000 Kč. Příspěvek se poskytne za podmínky, že služba

1. RM schvaluje komisi pro otevírání obálek v rámci ve-
řejné zakázky na dodávku zemního plynu a komisi pro
posouzení a hodnocení nabídek v uvedeném složení.

2. RM rozhoduje na základě zprávy o posouzení a hod-
nocení nabídek, že nejvhodnější nabídku na akci: „Nájem
informačního systému města Slavkov u Brna“ podal sub-
jekt VERA, spol. s r.o., a schvaluje uzavření Smlouvy
o udělení Licence k užití formou pronájmu a podpoře pro-
vozu Programového vybavení Radnice VERA s uvedenou
společností.

3. RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo
na akci: „Oprava chodníku ul. Slovákova – Slavkov
u Brna“ s Janem Reichlem.

4. RM nesouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na ne-
bytové prostory Sportbaru ve Společenském centru Bo-
naparte s panem Tomášem Dvořákem.

70. mimořádná schůze RM – 15. 10. 2014
5. RM schvaluje platový výměr Mgr. Jiřího Blažka, po-

věřeného řízením Zámku Slavkov – Austerlitz.
6. RM schvaluje uvolnění odměn pro zaměstnance

Zámku Slavkov – Austerlitz ve výši 150 000 Kč za 2. a 3.
čtvrtletí 2014.

Přehled akcí SC Bonaparte
do konce roku

9. 11. Dračí princezna – divadelní představení
FDSB – premiéra v 16 hodin

14. 11. Den pro zdraví
15. 11. Mam’zelle Nitouche – hudební komedie
16. 11. Pěvecký sbor moravských učitelů –

koncert
21. 11. Koncert Evy Pilarové
22. 11. Dračí princezna – divadelní představení

FDSB v 16 hodin
26. 11. Screamers – travesti show
28.–30. 11. Vzpomínkové akce

4. 12. Divoké kočky – travesti show
12. 12. Vánoční vystoupení žáků ZUŠ F. France
13. 12. Vánoční koncert Martina Křížky a jeho

přátel
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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

RADA MĚSTA SLAVKOV U BRNA VYHLAŠUJE
výběrové řízení na funkci 

ředitel
příspěvkové organizace

Zámek Slavkov - Austerlitz

Druh práce: ředitel příspěvkové organizace Zámek Slavkov – Aus-
terlitz, IČ: 00373320, sídlo: Slavkov u Brna, Palackého
náměstí 1, PSČ 684 01

Místo výkonu práce: Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1,
684 01 Slavkov u Brna 

Požadované předpoklady:
- vysokoškolské vzdělání
- znalost legislativy související s vedením příspěvkové, manažerské

schopnosti a zkušenosti 
- základní znalost pracovně-právních předpisů
- praxe na vedoucí pozici alespoň 3 roky
- velmi dobrá znalost práce s PC
- analytické myšlení, řídící a organizační schopnosti, samostatnost,

schopnost zvládat psychickou zátěž, komunikativnost, důslednost
- časová flexibilita
- řidičský průkaz skupiny B
- znalost cizího jazyka

Vítané předpoklady:
- zkušenosti v řízení příspěvkové organizace nebo správy památ-

kového objektu, znalost problematiky v oblasti kultury, muzejnic-
tví, památkové péče, cestovního ruchu

- orientace v oblastech dotační politiky
Náležitosti přihlášky:

- jméno, příjmení, titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,

jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč (-ka) doplní tyto doklady:
- strukturovaný životopis s akcentem na dosavadní praxi
- koncepce rozvoje a řízení organizace v rozsahu max. 3 stran A4
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie)
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců

Termín případného nástupu: 1. 1. 2015
Platové zařazení: třída 12
Písemné přihlášky je nutno doručit do 12. 12. 2014 do 12 hodin
na podatelnu MěÚ nebo na adresu: 
Město Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna
Ing. Ivan Charvát, v. r., starosta města Slavkov u Brna

91. řádná schůze RM – 8. 10. 2014
Komenského přes stavební bazar a ukládá řediteli školy
vložit finanční prostředky získané prodejem na rezervní
fond školy.

24. RM schvaluje ZUŠ Františka France vyřazení ma-
jetku ze své správy – PC Lynx express 2600, DHIM 395.

25. RM bere na vědomí rozbor nákladů na svatební ob-
řady na ZS-A a schvaluje změnu ceníku služeb pro sva-
tební obřady na rok 2015.

26. RM bere na vědomí informace o jednáních o uza-
vření mimosoudní dohody - porušování autorských práv
k libretu „Napolenská expozice“ a souhlasí s navrženým
postupem.

27. RM bere na vědomí seznam pracovních poměrů
a dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní čin-
nosti ZS-A.

28. RM bere na vědomí odpověď na interpelaci - ZS-A.
29. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na dodání

nového služebního vozidla pro městskou policii, okruh
subjektů k oslovení podání nabídek a komisi pro posou-
zení a hodnocení nabídek.

30. RM odkládá a vrací k dopracování výčet akcí ZS-A
za rok 2014 a vyčíslení výnosů a nákladů.

31. RM odkládá dodatek č. 1 - oprava chodníku Slová-
kova.

32. RM ukládá starostovi města podat trestní ozná-
mení v souvislosti s anonymním letákem nazvaném „Co
se to v našem městě děje?“.

33. RM vyzývá pana Radoslava Lánského, aby specifi-
koval jména údajných autorů letáku Co se to v našem
městě děje?, naznačených v části „PS“ jeho stížnosti z 8.
10. 2014. RM dále doporučuje starostovi vydat tiskovou
zprávu k mediálním útokům na vedení města.

34. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo ze dne 1. 8. 2014 se společností Dopravní stavby
Brno s.r.o., na akci: „Rekonstrukce místní komunikace
ulice Lomená - Slavkov u Brna“.

35. RM schvaluje uzavření Dohody o podmínkách po-
skytnutí finančních prostředků se společností ACHP Slav-
kov, a. s.

36. RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci se
společností Česká pojišťovna a.s.

37. RM odkládá plán akcí ZS-A na rok 2015.
38. RM odkládá vyúčtování Vzpomínkových akcí 2013

a Napoleonských her 2014.
39. RM odkládá zápisy z jednání školské rady ZŠ Ko-

menského a ZŠ Tyršova.
40. RM ukládá TSMS zajistit vyklizení pozemku na ulici

Úzká podle výzvy Stavební společnosti Čáslava s.r.o. ze
dne 8. 10. 2014.

1. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti ZUŠ Fran-
tiška France na školní rok 2014/2015.

2. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti DDM
Slavkov u Brna na školní rok 2014/2015.

3. RM bere na vědomí předloženou zprávu o připrave-
nosti Mateřské školy Zvídálek na školní rok 2014/2015.

4. RM neschvaluje žádost SK Beachvolleyballu Slavkov
o provedení náhradní výsadby a zpětné úhrady poplatku
ve výši 30.000 Kč.

5. RM ukládá odboru IR předložit kompletní materiál
týkající se výstavby společnosti SKR stav, s.r.o., obytného
komplexu: "Kaunicův dvůr" do nově ustanovených or-
gánů města vzešlých z komunálních voleb.

6. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na dodávku
na akci "Dětské hřiště sídl. Zlatá Hora" dle předložených
zadávacích podmínek, návrh okruhu společností pro oslo-
vení a návrh hodnotící komise.

7. RM nesouhlasí s užíváním veřejného prostranství -
chodníku před provozovnou Herna Bar Slavkov, č.p. 77
pro Hanu Čermákovou.

8. RM ukládá odboru DSH projednat předložený návrh
dopravního značení na Sídlišti Nádražní s Policií ČR. Sou-
časně ukládá odboru IR v případě kladného stanoviska
a stanovení DZ zajistit realizaci navrženého dopravního
značení.

9. RM ukládá starostovi města jednat se společností
Lohman & Rauscher o vyloučení vlivu dopravního zatížení
místních komunikací (zejména ulice Slovanské) plynou-
cího ze záměru na rozšíření závodu ve Slavkově u Brna.

10. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se SÚS Jmk
na provedení opravy povrchů komunikací ul. Nádražní
a Malčevského.

11. RM schvaluje výzvu k podání nabídky na zpraco-
vání Lesních hospodářských osnov, navržené členy výbě-
rové komise a Seznam navržených subjektů na oslovení
k podání nabídky.

12. RM bere na vědomí informaci o výsledcích posudku
lípové aleje Tyršova a ukládá TSMS zapracovat do roz-
počtu technických služeb na rok 2015 účelovou položku
ve výši 150 000 Kč na ošetření a odstranění stromů aleje
v ulici Tyršova v souladu s předloženým posudkem.

13. RM bere na vědomí zápis a usnesení z jednání ko-
mise RM pro životní prostředí ze dne 24. 9. 2014.

14. RM odkládá zprávu Lokalita 13 jezer – informace.
15. RM bere na vědomí výpověď smlouvy o sdružení.
16. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní

smlouvě ze dne 21.10.2013 k bytu č. 2, Zlatá Hora 1227,
obsahujícího prodloužení nájmu bytu na dobu určitou,
a to do 31. 10. 2017 za smluvní nájemné 60 Kč/m2. RM
současně schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 21. 10. 2013 k bytu č. 7, Zlatá Hora 1229,
obsahujícího prodloužení nájmu bytu na dobu určitou,
a to do 31. 10. 2017 za smluvní nájemné 60 Kč/m2.

17. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na proná-
jem bytu č. 8, Sídliště Nádražní 1191, Slavkov u Brna. Ná-
jemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok
a nájemné stanoveno ve výši 60 Kč/m2.

18. RM schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o sdru-
žených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí
č. 5651172234 s firmou E.ON Energie, a.s.

19. RM schvaluje navržený postup prodeje nepotřeb-
ných telefonních přístrojů specifikovaných v přiloženém
seznamu.

20. RM schvaluje nařízení města, kterým se vymezují
úseky chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním
sněhu a náledí a stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstra-
ňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komuni-
kací a průjezdních úseků silnic, v předloženém znění,
včetně přílohy č. 1 a č. 2.

21. RM ukládá odboru KT projednat s panem Jiřím Ša-
faříkem podmínky nájmu nebytových prostor restaurace
v prvním patře SC Bonaparte a s panem Tomášem Dvo-
řákem podmínky nájmu nebytových prostor sportbaru
v SC Bonaparte a předložit RM návrh nájemních smluv.

22. RM schvaluje ZŠ Komenského navýšení nejvyššího
povoleného počtu stravovaných z 850 na 906 s účinností
od 30. 10. 2014 a schvaluje podání žádosti o zápis změny
v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení
pro školní jídelnu, jejíž činnost vykonává ZŠ Komenského.

23. RM souhlasí s prodejem nepotřebného majetku ZŠ

Kdo procházel v neděli 14. září kolem spo-
lečenského centra Bonaparte, mohl slyšet ně-
kolik salv smíchu. V sále totiž herci
brněnského Malého divadla komedie odehráli
jednu z nejlepších současných satyr 1+ 1 = 3
od britského autora Raye Cooneyho. Ten je ve
světě proslavený jako „mistr frašky“.   

Příběh o Johnovi Brownovi – taxikáři, který
léta utajuje skutečnost, že má dvě manželky –
přilákal přes stovku diváků. Děkujeme všem,
které neodradilo deštivé počasí a nazdory tomu
jste se vydali na večerní představení. 

I nadále se budeme snažit připravovat pro
vás zajímavý a populární program, za kterým
byste museli jezdit i stovky kilometrů. 20. října

Britský humor nezklamal. Při komedii
1+1 = 3 burácelo SC Bonaparte smíchy

vás rozesmál Miroslav Donutil ve své talk
show Cestou necestou. Představení bylo rychle
vyprodáno. Děti si 30. října mohou zatancovat
a zazpívat s Dádou Patrasovou. 

V listopadu se pak těšte na slavnou operetu
Mam’zelle Nitouche v podání Pražské ko-
morní zpěvohry, koncert legendárního Pěvec-
kého sboru moravských učitelů nebo premiéru
vtipné pohádky Dračí princezna od našeho ob-
líbeného farního divadla Simsala bim. Sledujte
pozvánky na veslavkove.cz a na stránkách
města www.slavkov.cz.

Martin Křížka, Společenské centrum Bonaparte

Hudební večer žáků
Základní umělecká škola F. France vás sr-

dečně zve na hudební večer žáků, který se
koná ve středu 12. listopadu v 17 hodin se
v sále ZUŠ Fr. France.

Archiv starších vydání Slavkovského
 zpravodaje i aktuální číslo najdete na

www.veslavkove.cz
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rou potvrdíte svojí registrací, si můžete na por-
tálu města nastavit také odebírání tzv. RSS
zpráv – díky nim budete mít přehled o novin-
kách, které vkládáme na oficiální web města.
Je jen na vás, zda budete chtít odebírat zprávy
ze všech rubrik, nebo pouze z oblastí, které vás
zajímají. 

Registrací do databáze můžete čerpat i další
výhody. Městský úřad Slavkov u Brna spolupra-
cuje například s provozovatelem největší online
databáze firem na českém internetu – Firmy.cz
a Mapy.cz (portály patřící k Seznam.cz). Údaje,
které vyplníte na radničních stránkách, se pak
můžou po vašem souhlasu objevit zdarma i na
těchto portálech. O vaší firmě se pak můžou do-
číst i místní obyvatelé v tištěném katalogu Infor-
mace Slavkovsko.

Věřím, že tímto krokem pomůžeme k rozvoji
vašeho podnikání.

Ing. Ivan Charvát, starosta

Nový newsletter z radnice vás upozorní na podstatné novinky
velmi snadné. Na oficiálních stránkách
města www.slavkov.cz naleznete vpravo na-
hoře titulní strany registrační formulář. Děku-
jeme vám, že zde vyplníte nejen kontaktní
údaje, ale i další informace o vaší firmě.

Naší ambicí je oslovit a zapojit co nejvíce
místních podnikatelů, se kterými pak můžeme
v budoucnu efektivně komunikovat. Výhody
jsou zřejmé: do vaší emailové schránky bu-
deme pravidelně zasílat elektronický zpravodaj
(newsletter), který bude obsahovat aktuální
a praktické informace o dění ve městě. Zaměřit
se chceme například na změny úředních hodin,
nové vyhlášky, aktuální výběrová řízení, upo-
zornění na novinky v legislativě apod. 

Rozesílat chceme také praktické informace,
které můžou mít přímý dopad na vaše podni-
kání – například odstávky energií či vody nebo
konání významných sportovních, kulturních
a společenských akcí. Kromě této služby, kte-

Dovolte mi, abych vás informoval o několika
novinkách, které spustil městský úřad Slavkov
u Brna pro místní podnikatele a živnostníky od
září tohoto roku. Jedná se zejména o zřízení on-
line databáze místních firem a pravidelné roze-
sílání elektronického zpravodaje. Díky tomu,
že budete mít o tyto služby zájem, můžete čer-
pat několik výhod.

V našem městě je oficiálně registrováno
téměř 1400 podniků a osob výdělečně činných.
Záleží nám na tom, aby se firmám v našem
městě dařilo. Jedním z mnoha faktorů je také
včasná a otevřená komunikace mezi městským
úřadem a vámi. V současné době však nemáme
spolehlivý nástroj, jak vás jednoduše kontakto-
vat nebo informovat o důležitých novinkách.

Proto vás chci požádat o několik minut va-
šeho času registraci do jednoduchého online
formuláře.

Zapojení se do městské databáze firem je

EKOLAMP rozmístil již více než 1700
a každý rok přibývají další. Nacházejí se v ob-
chodních centrech, úřadech a řadě firem. Více
informací o rozmístění sběrných nádob
a správné likvidaci úsporných žárovek se do-
víte na www.ekolamp.cz.

Město Slavkov u Brna má malou sběrnou
nádobu umístěnou v přízemí Městského úřadu,
Palackého nám. 260, která je určena pro sběr
úsporných žárovek a krátkých zářivek do
60 cm. 

Sběrný dvůr, který se nachází na ul. Zlatá
Hora č. p. 1469, je otevřen ve dnech Po, St:
13–18 hod. a So: 8–12 hod. Sběrný dvůr je do-
stupný jak občanům, tak živnostníkům podni-
kajícím v katastru obce. 

Ing. S. Kubešová, odbor ŽP
Zdroj EKOLAMP s. r. o.

Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob
zpětného odběru zdarma sbírá a recykluje nejen
světelné zdroje, ale i průmyslová svítidla.

Při náhodném rozbití zářivky stačí
místnost dobře vyvětrat, střepy zamést
a odvézt do sběrného dvora.

„Při ukládání většího množství
úsporných světelných zdrojů na sklád-
kách komunálního odpadu dochází
k únikům rtuti do ovzduší nebo do
půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man

z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti
mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť může
transformovat do organické formy, která je ob-
zvláště nebezpečná pro nervovou soustavu.

Kam s nefunkčními úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběr-

ného dvora, nejbližší prodejny elektra či do
takzvaných malých sběrných nádob, kterých

Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu
místo ve specializované sběrné nádobě, před-
stavují ekologickou hrozbu. Obsahují
totiž malé množství toxické rtuti.
Podle odhadu jí ročně skončí na sklád-
kách desítky kilogramů. 

„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová

žárovka, obvykle putuje do koše. V do-
mácnostech však „wolframky“ postupně nahra-
zují úsporné zdroje: zejména úsporné
kompaktní či lineární zářivky. Ty ale obsahují
velmi malé množství toxické rtuti. Vydrží svítit
mnoho let a spotřebují až o 90 % méně elek-
třiny než klasické žárovky. Když ale doslouží,
nesmějí se vyhodit do koše, je potřeba odevzdat
je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolek-
tivní systém EKOLAMP. EKOLAMP v rámci

ské komory k ženám. Podporuje lokální  pod-
nikatele a sám je zákazníkem některých z pří-
tomných podnikatelek.

Bc. Roman Celý, náměstek hejtmana Jiho-
moravského kraje zmínil podporu kraje začína-
jícím podnikatelům, která je dostupná pro
všechny okresy. Z výstupů projektu ho zaujala
brožura Podnikatelských příběhů jedenácti žen
z Vyškovska, která je určitě inspirací pro začí-
nající podnikatele.

Okresní hospodářská komora hodlá tuto sou-
těž organizovat dlouhodobě a umožnit zapojení
i právnických osob, které první ročník využít
nemohly. Jiří Pinkas, DiS.

vrchní manažer projektu Ženy a podnikání

Okresní hospodářská komora Vyškov na
slavnostním vyhlášení soutěže Podnikatelka
roku 2014 předala v hotelu Allvet 7. října oce-
nění třem nejlepším a poděkovala dalším dva-
nácti zúčastněným ženám z okresu Vyškov.

Soutěž se konala v rámci projektu Ženy
a podnikání, který právě vrcholí. Projekt podpo-
roval začínající podnikatelky a propagoval pod-
nikání žen formou založení Klubu podnikatelek
při OHK Vyškov a právě zmíněnou soutěží.
Podnikajících žen je méně než mužů a zahájení
podnikání je možností jak se seberealizovat
třeba při návratu z rodičovské dovolené.

A jak nakonec soutěž vyhlášená v červnu
2014 a následně vyhodnocena šesti nezávis-

O podnikatelce roku v okrese Vyškov pro rok 2014 je rozhodnuto
lými porotci dopadla? Na první místě se umís-
tila Bc. Lenka Broušková, která provozuje ve
Vyškově prádelnu Manela. Druhé místo obsa-
dila Ing. Zdeňka Eywo Janská – vyškovská
cukrářka. Třetí místo vybojovala drnovická
podnikatelka Hana Paráčková se svým květi-
nářstvím. Mezi patnáctkou podnikatelek byly
i tři zástupkyně Slavkova – Mgr. Martina Te-
saříková, Michaela Rájová a Iva Kopečná.

Oceněným byly předány ceny. Městské
úřady uvolnily reklamní prostor ve svých zpra-
vodajích, aby podnikatelky mohly dál propago-
vat a rozvíjet své podnikání.

Z přítomných hostů vystoupil senátor
Ing. Ivo Bárek, který ocenil přístup hospodář-

Vyhlášení soutěže Podnikatelka roku 2014 v okrese Vyškov Foto: archiv OHK
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Mgr. Petr Kostík
(63) ČSSD

V současnosti jsem ředitelem Kraj-
ské hospodářské komory Jihomorav-
ského kraje. V letech 1998–2006
jsem byl starostou Slavkova u Brna.
V uplynulých dvou volebních obdo-

bích jsem byl členem zastupitelstva našeho města. Jsem
rád, že jsem mohl být u zrodu navázání partnerství s pol-
ským městem Sławków. Vlastním sad a kromě starostí
o něj také rád sportuji. Nejvíc mě baví volejbal.

Ing. Ivan Charvát
(47) ODS

Narodil jsem se před 47 lety. Jsem
ženatý a mám tři děti. V červnu letoš-
ního roku to bylo 20 let, co se můj
profesní život napevno spojil s měs-
tem Slavkov u Brna, kdy jsem byl ve

věku 27 let jmenován do funkce vedoucího Odboru plá-
novacího a finančního při Městském úřadu města Slavkova
u Brna. V roce 2002–2006 jsem byl zvolen místostarostou
města a v letech 2006–2014 starostou města. 

Mgr. Vladislava Kulhánková
(50) ČSSD (bezp.)

Vystudovala jsem Pedagogickou
fakultu Masarykovy univerzity. Poté
jsem pracovala jako učitelka. V sou-
časnosti jsem ředitelkou Integrované
střední školy ve Slavkově u Brna.

Mám ráda hudbu, sport a divadlo.

MUDr. Oldřich Pospíšil
(62) Nestraníci (bezp.)

Narodil jsem se ve Vyškově, ab -
solvoval jsem lékařskou fakultu
v r. 1976. Na slavkovské chirurgii pra-
cuji přes třicet let, bydlím zde se svou
ženou Alenou a dvěma dětmi. Mám

dvě vnoučátka, jsem členem zdejšího mysliveckého sdru-
žení. Rád chodím do sauny, potom s přáteli posedět u zla-
tavého moku. Slavkov je moje srdeční záležitost, miluju
jeho charisma a krásné prostředí. Mým největším koníč-
kem jsou procházky po slavkovském okolí se svým pej-
skem Rituškou. Snažím se nevynechat žádnou kulturní
událost či koncert. Přeji všem mým Slavkovákům pevné
zdraví a osobní spokojenost.

Michal Boudný
(35) ČSSD

Vystudoval jsem víceleté gymná-
zium, nyní dokončuji vysokou školu
právního zaměření. V současné době
jsem zaměstnán jako pracovník za-
hraničního obchodu. V uplynulém vo-

lebním období jsem byl členem Zastupitelstva města. Mojí
zálibou je společenská hra zvaná gorodky a silniční mo-
tocyklistika. 

Mgr. Věra Křivánková
(52) KSČM

Jsem učitelkou na základní škole
v Tyršova ve Slavkově u Brna. Člen-
kou zastupitelstva města jsem již od
roku 1994. V letech 1998–2002 jsem
byla místostarostkou. V současnosti

jsem členkou Komise pro výchovu a vzdělávání krajského
zastupitelstva v Brně. Ve volném čase se ráda věnuji práci
na zahradě, vyhledávám také turistiku.

Dagmar Živníčková
(37) ANO 2011

Jsem zaměstnaná jako pracovnice
správy daní. Vystudovala jsem Ob-
chodní akademii v Bučovicích. Je mi
37 let. Chtěla bych se zasadit přede-
vším o zlepšení sociálních a zdravot-

ních služeb pro seniory a zdravotně postižené lidi.

Mgr. Vladimír Soukop
(51) Nestraníci (bezp.)

Působím jako ředitel Základní
školy Komenského ve Slavkově
u Brna. Osm let jsem byl také členem
Rady města za Nestraníky. Zasadil
jsem se například o nastavení pravi-

del, podle nichž město přispívá na provoz spolků a orga-
nizací pracujících s mládeží. Miluji zámeckou zahradu, hru
na basovou kytaru. Hraji v učitelské rockové kapele. Jsem
ženatý a mám dospělou dceru a syna.

Bc. Libor Eliáš
(35) TOP 09

Absolovoval jsem vysokou školu
ekonomického směru – Akademie
Sting v Brně. Zaměřil jsem se na obor
Organizace a řízení malých a střed-
ních firem. Jsem zaměstnaný jako

ekonom Moravského rybářského svazu ve Slavkově
u Brna. Věnuji se také finančnímu poradenství a okrajově
IT problematice. Rád jezdím na kole, vařím a věnuji se IT.
Jako zastupitel bych se rád zasadil o zlepšení situace v te-
pelném hospodářství města vzhledem k narůstající ne-
spokojenosti obyvatel na Zlaté Hoře a místní kotelně.
Mým cílem je zřízení kynologického areálu ve Slavkově
u Brna a rozšíření možností míst a vybavení pro volnoča-
sové aktivity zdejších občanů.

Ing. Hynek Charvat
(34) KDU-ČSL (bezp.)

Vystudoval jsem na Agronomické
fakultě Mendelovy univerzity v Brně,
kde jsem získal inženýrský titul. Rád
trávím čas v přírodě a skautingem.
Hraji na baskřídlovku. V uplynulém

volebním období jsem byl členem Rady města, v současné
době jsem zaměstnaný jako manažer prodeje. V příštích
čtyřech letech se chci zasadit o opravu slavkovských ulic
a vybudování parkovacích míst.

Ing. Marie Jedličková
(57) KDU-ČSL

Vystudovala jsem provozně eko-
nomickou fakultu na Vysoké škole ze-
mědělské v Brně. V současnosti jsem
zaměstnaná jako učitelka na střední
škole. V uplynulém volebním období

jsem působila jako radní a zastupitelka města. Osm let
jsem byla členkou Finančního výboru Rady města Slav-
kova u Brna. Jsem vdaná a matka dvou dospělých dětí.
Ve volném čase se ráda věnuji seniorům v Klubu aktivních
seniorů. Zajímám se o architekturu a výtvarné umění. 

Mgr. Renáta Macharová
(42) ČSSD (bezp.)

Narodila jsem se v Brně. Vystudo-
vala jsem Přírodovědeckou fakultu
MU, obor matematika – zeměpis. Po
studiích jsem nastoupila na ZŠ Komen-
ského nám. ve Slavkově u Brna, kde

pracuji ve funkci zástupkyně ředitele.
Mým velkým koníčkem je sport, kterému se věnuje již

od dětství. Již dvacet let ve svém volném čase pracuji s mlá-
deží – v gymnastice, aerobiku a cheerleadingu. Jsem hlavní
trenérkou úspěšného týmu Glitter Stars, který je mnohoná-
sobným mistrem ČR a na letošním Mistrovství Evropy v ně-
meckém Bonnu získal 3. místo. Za svou dlouholetou
trenérskou činnost jsem byla vyhodnocena Českým olym-
pijským výborem nejlepší trenérkou cheerleadingu v ČR.
Od roku 2006 pracuji v komisi Rady města pro sport a volný
čas mládeže. V zastupitelstvu města chci mimo jiné prosa-
dit lepší podmínky pro vzdělávání dětí a mládeže, zkvalit-
ňování občanské vybavenosti - zajištění odpovídající
kapacity MŠ a ZŠ a zlepšování vybavenosti pro rozvoj kul-
tury, tělovýchovy a sportu ve městě.

Mgr. Miroslav Lstibůrek
(50) KDU-ČSL
Vystudoval jsem Střední zeměděl-
skou technickou školu obor zahrad-
nictví v Brně. Od roku 1986 pracuji
jako zahradník na zámku ve Slav-
kově. V současnosti jsem zaměstnan-

cem Technických služeb. Ve Slavkově jsem se také oženil,
a s manželkou Janou máme dvě děti. Před dvěma roky
jsem ukončil dálkové magisterské studium na Cyrilome-
todějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olo-
mouci ve studijním oboru Křesťanská výchova. Mezi mé
priority patří rodina. Zapojuji se také do služeb v církvi.
Zajímá mě teologie, příroda, kynologie i domácí kutilství.

PaedDr. Ilona Hrbáčková
(51) ANO 2011 (bezp.)

Absolventka Pedagogické fakulty
Masarykovy univerzity v oboru učitel-
ství a v oboru německý jazyk a lite-
ratura, absolventka Pedagogické
fakulty Palackého univerzity v Olo-

mouci v oboru speciální psychologie. Od roku 1985 jsem
působila jako učitelka na ZŠ Brno Kamenačky, ZŠ Velešo-
vice a ZŠ Slavkov u Brna, v letech 2004–2008 jako ředi-
telka ZŠ a MŠ Heršpice. Nyní pracuji jako speciální
pedagog na ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna. Tato
práce je pro mě zároveň i mým velkým koníčkem. Ráda
cvičím různé formy jógy, lyžuji, ve volném čase si ráda pře-
čtu knihu, poslouchám hudbu nebo jen tak odpočívám.

Ing. Arch. Dušan Jakoubek
(51) ODS

Jsem ženatý a pyšním se dvěma
dětmi a dvěma vnoučaty. Byl jsem
místostarosta města v letech 1989 až
1999. Projektuji golfová hřiště a jsem
spoluvlastníkem společnosti Golf In-

vest Austerlitz, a.s. Přestože tento sport vyplňuje můj pra-
covní život, v soukromí na něj nemám moc času. Raději
se věnuji literatuře a japonské kaligrafii.

Noví zastupitelé Slavkova u Brna
pro volební období 2014–2018
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pro ptáčky, opuštěné hnízdečko… I když jsme
vílí kamarády neviděli všechny, protože po ně-
kterých tu zbyly pouze stopy, třešničkou na
dortu byla ochutnávka bylinkového bonbonu
proti kašli a zjištění, že bylinky, o které budeme
společně s vílou pečovat, jsou nejen krás -
né, ale i náramně chutnají a pomáhají při nemo-
cech. Na oplátku pozvaly děti vílu do své třídy
na „Vílí bylinkovou slavnost“. A že při ní bylo
z čeho vybírat a to nemluvím jen o bylinkových
čajích a tanečních hrátkách je všem jasné.

Bylinkový svět nám i dětem natolik učaro-
val, že se letos vypravíme do firmy Sonnentor
(výroba biočajů, koření a bioproduktů) v Čej-
kovicích na výukový program Raráškův bylin-
kový ráj. Zkrátka by byla škoda, kdyby
tajemství babek kořenářek bylo v dnešní uspě-
chané době nadobro zapomenuto…

Učitelky ze třídy Kuřátka
Jitka Bajerová, Marie Vránová

Trápí vás rýma, kašel nachlazení? Děti ze
třídy Kuřátka vám už teď rády poradí, kterou
bylinku z tajuplného světa léčivých rostlin si
vybrat.

Za dob našich prababiček chodili lidé místo
do lékárny do přírody na bylinky. A jedna ta-
ková bylinková babička Heřmínka i s košíčkem
plným bylinek se zatoulala i do naší třídy. Děti
se z poutavého vyprávění dozvěděly nejen
spoustu zajímavostí z jejího mládí, ale pro-
hlédly si i bylinky, které nasbírala a vytřídila na
ty, co má do koupelí, čajů a mastiček, které při-
dává dědečkovi do jídla, nebo jimi pomáhá zví-
řátkům. Děti poznávaly, jak bylinky voní, jak
se správně suší, jak se váží do kytic nebo vklá-
dají do sáčků, aby provoněly oblečení. Všichni
jsme babičku zaujatě poslouchali, aktivně jí se
vším pomáhali a napovídali jí, když náhodou
na něco zapomněla, nebo něco popletla. Další
dny pak děti Heřmínku netrpělivě vyhlížely

a těšily se, jak ji překvapí, novými bylinkovými
vědomostmi, říkankou, krásnou výzdobou
i vůní sušených bylinek, která nakonec přilá-
kala nejen babičku, ale i nosíky dětí z ostatních
tříd, paní učitelky i rodiče.  

Nebudete tomu věřit, ale babička nám pro-
zradila ještě jedno tajemství. Na naší střešní te-
rase prý bydlí bylinková víla Meduňka. A za
velkou snahu a milé překvapení babička dětem
propůjčila kouzelný pergamen se zaříkávadlem,
po kterém se nám víla určitě zjeví. Kouzlo se
zdařilo hned napoprvé. Víla Meduňka provedla
děti svým královstvím, které poskytuje prostor
nejen pro dětské hry, pozorování a diskuse, ale
dává možnost i vnímat přírodu všemi smysly.
Děti překvapily vílu nejen znalostí názvů byli-
nek ale i pochvalou pečlivě vysázených rostli-
nek na skalce a v záhoncích. Na oplátku se
dozvěděli o vílích kamarádech z živočišné
a hmyzí říše, prohlédly si hmyzí hotely, pítka

a swingu. I když je stále vynikající zpěvačkou,
přece vrchol její kariéry spadá do 60. a 70. let;
dnes patří právem k pěveckým legendám s ne-
oddiskutovatelně jedním z nejlepších hlasů,
jaký vůbec česká pop-music kdy měla.

Vstupenky v hodnotě 250,- a 230,- Kč za-
koupíte v Informačním centru na Palackého
náměstí 1, tel.: 513 034 156, e-mail: infocen-
trum@zamek-slavkov.cz.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
MgA. Martin Křížka, vedoucí SC Bonaparte

Eva Pilarová vystoupí v SC Bonaparte
v té době vystupovala v divadle Večerní Brno.
Po roce studia, v roce 1960 však JAMU opus-
tila a nastoupila do pražského divadla divadla
Semafor, kde vystupovala mimo jiné též s le-
gendární dvojicí Jiří Suchý a Jiří Šlitr a kde se
záhy prosadila jako výborná zpěvačka. 

V roce 1962 na krátký čas  odešla zpívat do
Divadla Rokoko, ale už v roce 1964 se vrátila
zpět do Semaforu. V tomtéž roce si také ve
filmu Kdyby tisíc klarinetů zahrála roli (coby
výrazná sboristka dívčí školy – spolu s Naďou
Urbánkovou a dalšími) sice drobnou, ale
s úžasným duetem s Karlem Gottem (píseň Je
nebezpečné dotýkat se hvězd).

Během své dlouhé pěvecké kariéry nazpí-
vala velké množství známých hitů. Velice
 populární a oblíbené byly její duety s Walde-
marem Matuškou, zpívala ale i s Karlem Got-
tem a dalšími zpěváky. V době normalizace
nemohla jezdit na západ – zde sehrála svou roli
emigrace jejího prvního (Milan Pilar) i dru-
hého (Jaromír Mayer) manžela; v roce 1977,
aby vůbec mohla i nadále vystupovat, pode-
psala tzv. Antichartu.

Je to zpěvačka obdařená velmi krásným, sil-
ným a barevně zajímavým, naprosto nezamě-
nitelným hlasem – sopránem o rozsahu tří
oktáv, oplývající navíc vynikající pěveckou
technikou. S přibývajícími léty se stále více
orientuje především na žánrovou oblast jazzu

Vůně bylinek v MŠ Zvídálek

Screamers
Tyjátr – to je

velká iluze!
Zveme na nové
představení sku-
piny Screamers!
Čeká vás velká
exkurze divadel-
ním světem.

Šminky, velkolepé kostýmy, záplava flitrů
a peří, primabaleríny i šmíra. Prozkoumejte
s Láďou, Paulou, Lili, Valerií, Sašou a Nadjou
divadlo od sklepa až po půdu! Ti odvážnější se
projdou po prknech, jež znamenají svět! Od-
halte skrytá zákoutí a netušené rozměry skvělé
show! Součástí představení bude exkluzivně
pro slavkovské diváky módní přehlídka salonu
Svatební ráj, kterou bude moderovat Ladislav
Černý. 

Město Slavkov u Brna Vás zva na koncert
zpěvačky Evy Pilarové, který proběhne 21. lis-
topadu od 19 hodin ve velkém sálu SC Bona-
parte.

Eva Pilarová je česká zpěvačka. Trojnásobná
vítězka čtenářské ankety Zlatý slavík v kate-
gorii zpěvaček. Zpívala už od dětství, a to i vá-
žnou hudbu. Koncem 50. let začala na
brněnské JAMU studovat operní zpěv, zároveň

Děti ze třídy Kuřátka Mateřské školy Zvídálek Foto: 2x archiv MŠ

Eva Pilarová Foto: archiv

Screamers Foto: archiv
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vil oblíbené kostýmované prohlídky s Napo-
leonem. Humornou formou tak přiblíží oka-
mžiky před samotou bitvou i samotného císaře
Napoleona po jeho slavném vítězství a seznámí
se nenásilnou formou i s historií slavkovského
zámku. Doporučujeme rezervaci předem na po-
kladně zámku (tel.: 544 227 548).

Další doplňkovou aktivitou bude slavnostní
derniéra výstavy obrazů Tři. Výstava před-
stavuje bitvy, nejen napoleonských, ale i stře-
dověkých nebo smyšlených válek, zachycené
v obrazech a objektech tří autorů – otce a jeho
dvou synů. Na derniéře, která se uskuteční od
16. hodin v galerii v přízemí, promluví básník
Jaroslav Kovanda. 

Součástí Vzpomínkových akcí 2014 je i tra-
diční bitevní střet pod Santonem u obce Tva-
rožná. Bitevní ukázka za účasti několik stovek
vojáků začne ve 14 hodin. 

Ve 20 hodin budou letošní Vzpomínkové
akce ve Slavkově u Brna zakončeny defilé
všech zúčastněných armád městem a multime-
diálním představením s ohňostrojem. 

Ing. Jana Slouková, ZS-A

Letošní Vzpomínkové akce se konají v ter-
mínu 28. a 29. listopadu. Zámek Slavkov –
Austerlitz je pořádá ve spolupráci s městem
Slavkov u Brna a Jezdeckým klubem Acabal-
lado. 

Vzpomínkové akce začnou na Zámku Slav-
kov – Austerlitz již ve čtvrtek 27. listopadu,
kdy se v Historickém sále uskuteční již tradiční
pietní koncert, který pořádá obecně prospěšná
společnost Mohyla míru – Austerlitz. Tentokrát
se můžeme těšit na vynikajícího slovenského
houslisty Alexandra Jablokova. Koncert za-
číná v 19 hodin a vstup na něj je volný. 

V předvečer hlavního programu, v pátek 28.
11. 2014, dojde k obsazení města vojáky, kteří
se potom na náměstí a zámeckém nádvoří
budou připravovat na velkou bitvu. Na slav-
nostně osvícené zámecké nádvoří přijede ra-
kouský císař František I. a následně i ruský car
Alexandr I. Akce bude připomínat památné se-
tkání obou panovníků na zdejším zámku
v předvečer bitvy. Večerní program se svaře-
ným vínem a hudbou bude zakončen lidovou
veselicí a tancem. 

Vzpomínkové akce 2014
Hlavní sobotní program si ponese za cíl

ukázat život ve městě v roce 1805. Probíhat
bude celá řada aktivit řemeslného charakteru,
ukázky výcviku armád, bitevních střetů apod..
Diváci se budou moci těšit i na malou bitevní
ukázku, střet kavalerie, v zámeckém parku. Pro-
gram pak bude ukončen obsazením radnice
Francouzskou armádou a následnou proklamací
o vítězství Francouzů. Atmosféru budou po celý
den doprovázet reprodukované zvuky bitvy
s úryvky vzpomínek vojáků. Tyto vstupy budou
informovat o dění na bojišti a zároveň budou
návštěvníkům ukazovat historický průběh bitvy. 

Během celého dne se na zámeckém nádvoří,
Palackého náměstí a na ulici Husova bude
konat tradiční předvánoční a řemeslný jar-
mark, který patří k největším vánočním jar-
markům na jižní Moravě. Jarmark se bude
moci, jako každý rok, pochlubit nabídkou nej-
různějších dekorativních předmětů, bižuterií,
ručními a řemeslnými výrobky, rozličnými vá-
nočními dekoracemi a bohatým občerstvením. 

Ve spolupráci s občanským sdružení Per
Vobis Zámek Slavkov – Austerlitz dále připra-

Před hlavním sobotním programem Vzpo-
mínkových akcí 2014 se v Historickém sále
slavkovského zámku uskuteční tradiční pietní
koncert společnosti Mohyla míru – Austerlitz,
o.p.s., která tentokráte pozvala slovenského
houslistu Alexandra Jablokova. Jablokov je
žádaným sólistou a jednou z předních hudeb-
ních osobností na Slovensku, vystupuje však
pravidelně v zemích západní Evropy, USA, ale
i v Japonsku. Houslistu doprovodí jeho dcera
Olga na klavír. Koncert se uskuteční k příleži-
tosti 209. výročí bitvy u Slavkova dne 27. lis-
topadu v 19 hodin. 

Protože jsou Vzpomínkové akce událostí pro
širokou veřejnost, je vstup na koncert volný.
Tímto vás všechny srdečně zveme a těšíme se
s vámi na výjimečný posluchačský zážitek!

Radek Žák, ZS-A 

Slavnostní houslový koncert
k 209. výročí bitvy u Slavkova

Svatomartinské slavnosti
pojatá tentokrát více interaktivně, aby se mohli
zapojit i přihlížející diváci. Vyvrcholením ce-
lého programu pak bude příjezd sv. Martina na
bílém koni. Konec programu v parku je pláno-
ván v 15 hodin. 

Po celou dobu bude v zámeckém parku pro-
bíhat malý jarmark, děti se budou moci svézt
na ponících. K ochutnání bude svatomartinská
husa v Zámecké restauraci a samozřejmě
i první mladá vína z letošní sklizně, jejichž vý-
stavu v přízemních prostorách zámku opět při-
praví Moravská banka vín. Otevřený bude
samozřejmě i zámek se všemi svými prohlíd-
kami a výstavami. 

Přijďte strávit příjemný podzimní den na
Zámek Slavkov – Austerlitz!

Ing. Jana Slouková, ZS-A

Na sobotu 15. listopadu připravuje Zámek
Slavkov - Austerlitz ve spolupráci s JK Acabal-
lado Svatomartinské slavnosti. Ty se ponesou
v duchu tradičních slavností spojených s ukon-
čováním hospodářského cyklu v zemědělství
našich předků. Budete tak mít možnost ochut-
nat první letošní víno, svatomartinskou husu
a v neposlední řadě se zúčastnit oslav, které pro
svého pána připravili zámečtí sloužící. 

Ve 13 hodin ožije celý zámecký park příjez-
dem posledního majitele zámku z rodu Kou-
niců, hraběte Václava Roberta Kounice, který
na zámek přijede v historickém automobilu
z roku 1912. Přivítán bude nejen sborovým
zpěvem, ale i folklorním vystoupením v podání
jeho nejmenších poddaných. Na jeho počest
proběhne v zámeckém parku lidová slavnost,

Vánoční inspirace s krajkou
Zámek Slavkov – Austerlitz srdečně zve na

výstavu paličkovaných krajek a dekorativních
kompozic s vánočními motivy, kterou připra-
vila brněnská lektorka Lenka Malátová spo-
lečně se svými žákyněmi.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek
13. listopadu v 17 hodin v Rubensově sále na
zámku ve Slavkově u Brna. Výstava potrvá do
7. prosince 2014 a bude přístupná v souladu
s otevírací dobou Zámku Slavkov – Austerlitz.

Srdečně zvou autorky a pracovníci ZS-A

Paličkovaný betlém Lenky Malátové

A. Jablokov Foto: archiv



SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU10 10/2014

V úterý 11. listopadu v 16.30 hodin v Ru-
bensově sále se uskuteční beseda se spisova-
telkou Táňou Keleovou-Vasilkovou.

Nejoblíbenější a nejprodávanější spisova-
telka na Slovensku vydala již více než dvacet
knih, jejichž prodej dosáhl neuvěřitelných mi-
lion výtisků. A poptávka po jejích příbězích
neklesá ani po letech, což potvrzují výpůjčky
i ve slavkovské městské knihovně. 

Srdečně zveme nejen pravidelné návštěv-

Beseda se spisovatelkou
níky knihovny, ale i všechny ostatní čtenáře
a doufáme, že prožijeme nevšední odpoledne
v milé společnosti. 

Na akci si budete moci zakoupit některé
z autorčiných knih a nechat si do nich vepsat
věnování od paní spisovatelky.

Vstup na besedu je volný.
Těšíme se tedy 11. 11. v 16.30 h. na set kání

s vámi a Táňou Keleovou-Vasilkovou.
Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

Akce na zámku ve fotografiích

12. října VII. zámecké dýňobraní

Zámecký svatební den
28. září

Táňa Keleová-Vasilková Foto: archiv

Zámecký svatební den Foto: 4x L. Navara

Dýňobraní Foto: 2x archiv zámku
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KINO JAS SLAVKOV LISTOPAD 2014
   1. 11. sobota     19.30 hod.      ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ                                                                     77 minut
                                                   Zakázané uvolnění je o únosu nevěsty, který se dost nepovedl, důležitém hokejovém utkání a koktejlu, který si holky

nalejou, až když je ten správný čas. Režie: Jan Hřebejk. Hrají: Jana Stryková, Hana Vagnerová, Ondřej Sokol, Tomáš
Jeřábek, Igor Orozovič. Žánr: Komedie.

                                                   Vstupné: 70 Kč   Přístupný od 12 let

   2. 11. neděle     19.30 hod.      NON STOP  107 minut
                                                   Většinu svých pracovních dnů tráví Bill Marks tím, že sedí v letadle a dává pozor. Jako „vzdušný šerif“ je zodpovědný za

bezpečnost cestujících a už ho to dávno nebaví. Nesnáší létání a s tím spojené otravné fronty a čekání. Jenže tentokrát
je to jinak. Neviditelný terorista ho během letu začne bombardovat esemeskami, v nichž požaduje, aby vláda na jeho
tajný účet zaslala 150 milionů dolarů. Jinak každých dvacet minut někoho zabije. Vzápětí je v letadle nalezena první
mrtvola. Hrají: Liam Nelson, Julianne Moore, A. Mount, M. Parker a další. Žánr: Akční/Thriller. Dobré hodnocení na CSFD.

                                                   Vstupné: 80 Kč Přístupný od 12 let

   5. 11. středa      19.30 hod.      ŠTVANEC                                                                                                                                   82 minut
                                                   Nedávno propuštěný muž chce začít nový život, a proto se rozhodne odjet co nejdál to půjde. Při jeho smůle v autě

z půjčovny najde klíčové důkazy, které by mohly usvědčit místní policii z korupce. Nepoctiví policisté z policejního sboru
chtějí ovšem tyto důkazy zničit. Režie: Mukunda Michael Dewil. Hrají: P. Walker, Gys de Villiers, K. Tilley. Žánr: Thriller.

                                                   Vstupné: 70 Kč Přístupný od 12 let

   8. 11. sobota     19.30. hod.     AMAZING  SPIDER – MAN 2                                       142 minut
                                                   Peter Parker nemá úžasnější pocit než se prohánět mezi mrakodrapy, být skutečným hrdinou a trávit čas s Gwen. Být

Spider – Manem ale má také svou cenu: jedině Spider – Man je schopen ochránit ostatní Newyorčany před padouchy,
kteří město ohrožují. Když se na scéně objevuje Electro, je Peter nucen čelit nepříteli, který je mnohem silnější než on
sám. A když se vrací i jeho starý přítel Harry Osborn, uvědomuje si Peter, že všechny jeho nepřátele něco spojuje:
společnost OsCorp. Režie: Marc Webb. Hrají: Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx a další. Žánr: Akční/Dobrodružný.

                                                   Vstupné: 75 Kč Přístupný od 12 let

   9. 11. neděle     16.30 hod.      ZVONILKA A PIRÁTI                                                                                  78 minut
                                                   Ze světa Petra Pana přichází do kin snímek Zvonilka a piráti, velkolepé dobrodružství o Zvonilce, chytré a ambiciozní víle,

která je ohromena neuvěřitelnými možnostmi modrého kouzelného prášku. Když se kvůli svým nápadům dostane do
potíží, uteče ze země víl a spojí své síly s piráty, kteří z ní udělají kapitánku své lodi. Zvonilka se společně se svými přáteli
musí vydat na dobrodružnou pouť aby Zarinu našli. Žánr: Animovaný/Dobrodružný.

                                                   Vstupné: 65 Kč Mládeži přístupný

 12. 11. středa      19.30 hod.      KMEN                                                                                                                                               130 minut
                                                   Hluchoněmý teenager Sergej nastoupí do specializované internátní školy. Aby zde „přežil“ stává se členem divoké

organizace, tzv. kmene. Postupně se sžívá s místním prostředím a přizpůsobuje se jeho režimu. Náhodný sex s jednou
z kmenových konkubín však přeroste v lásku a Sergej tak proti své vůli musí porušit všechna nepsaná pravidla
společenské hierarchie kmene. Režie: Miroslav Slaboshpitsky. Hrají: Gregory Jesenko, Jana Novikova, Rosa Babij, Ivan
Tiško, Alexandr Osadčij. Žánr: Krimi/Drama.

                                                   Vstupné: 80 Kč Přístupný od 15 let

 15. 11. sobota     19.30. hod.     INTIMITY                                                                                                                                104 minut
 16. 11. neděle     19.30 hod.      Intimity jsou romantickým filmem, složeným ze sedmi příběhů o lásce, které se vzájemně prolínají. Zamilované páry

nám nechávají nahlédnout do svého intimního soukromí v okamžiku, kdy řeší určitý citový milostný problém úměrný
jejich věku a povaze. Všechny příběhy dospějí k řešení, které může přinést pozitivní naději do budoucnosti. Je to vlastně
jeden příběh lásky na pozadí času vyměřeném pro jeden lidský život. Režie: Ivo Macharáček. Hrají: Zlata Adamovská,
Petr Štěpánek, Ondřej Vetchý, Jaroslav Plesl, Martin Stránský, Adéla Petříková, Lada Jelínková, Jitka Ježková a další.
Vynikající hodnocení na CSFD.

                                                   Vstupné: 80 Kč  Přístupný od 12 let

 19. 11. středa      19.30 hod.      BLÍZKO OD SEBE                                                                                        121 minut
                                                   Celá rodina Westonových se sjíždí do rodného domu v Oklahomě na pohřeb otce, který spáchal sebevraždu. Jeho žena

cynická a konfliktní Violet s potěšením rozdmýchává spory se svými třemi dcerami. Ani jedna z nich to nemá
jednoduché: jedné se hroutí manželství,další tutlá aférku se svým bratrancem, třetí se právě zasnoubila a není schopna
mluvit o ničem jiném než o nadcházející svatbě. Režie: John Wells. Hrají: Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan McGregor,
Juliette Lewis, Chris Cooper, Abigail Breslin a další. Žánr: Drama.

                                                   Vstupné: 80 Kč Přístupný od 15 let

 22. 11. sobota     19.30 hod.      MAGICKÉ STŘÍBRO: HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO ROHU    84 minut 
 23. 11. neděle     16.30 hod.      Po nekonečně dlouhém podzimním spánku se modří skřítci probudili do té nejchladnější zimy, jakou kdy zažili. Malé

údolí s hospodářstvím, kde žijí červení skřítci, je ohroženo obrovským ledovcem. Lidé už opustili údolí a červení skřítci
budou muset brzy udělat totéž. Dokáže královna Fjellrose pomoci Drengovi, králi červených skřítků? Žánr:
Fantasy/Rodinný.

                                                   Vstupné: 65 Kč Mládeži přístupný

 26. 11. středa      19.30 hod.      JOE                                                                                                                                                         117 minut 
                                                   Joe Ransom není zrovna příjemným chlápkem, který by se hned s každým kamarádil. Je to horkokrevný tvrďák, který se

často více než rozumem řídí vlastními instinkty. A ty ho bohužel už párkrát přivedly do křížku se zákonem a taky do
basy. Teď tento bývalý trestanec pracuje jako předák party dřevorubců a žije téměř samotářský život v zapadlé díře
uprostřed lesů na jihu USA. I v tomto společenství ztracených existencí se pohybuje na jeho okraji a snaží se vyhnout
dalším možným konfliktům, které by jej mohly snadno vrátit za mříže. Režie: David Gordon Green. Hrají: Nicolas Cage,
Tye Sheridan, Gary Poulter, Adriene Mishler, Heather Kafka, Spiral Jackson. Žánr: Drama.

                                                   Vstupné: 75 Kč    Přístupný od 15 let     

 29. 11. sobota     19.30 hod.      NEKONEČNÁ LÁSKA                                                                           104 minut  
                                                   Podle slavného stejnojmenného románu Scotta Spencera vznikla plnokrevná romance, která vám připomene nebo

ukáže, jak mocné a magické je období  první zamilovanosti. Režie: Shane Feste. Hrají: Alex Pettyfer, Gabriela Wilde,
Bruce Greenwood, Joely Richardson, Robert Patrick, Gabriela Fraile a další. Žánr: Drama/Romantický.

                                                   Vstupné: 80 Kč  Přístupný od 12 let    

 30. 11. neděle     16.30 hod.      V TAJEMNÝCH HLUBINÁCH                                         98 minut   
                                                   Winx jsou zpět. Tentokrát se chtějí chopit císařského trůnu a aktivovat ohromnou sílu, omylem však probudí krutou vílu

Politeyu, která byla zakletá třemi čarodějkami. Ona je však připravená uzavřít s Winx dohodu. Víla Politeya jim řekne, že
proto aby aktivovali trůn, je potřeba osvobodit Tritanuse, ale předtím musí získat životní sílu krále. Animovaný film.

                                                   Vstupné: 65 Kč    Mládeži přístupný   

Provozovatel ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ Podrobn˘ program kina na: www.veslavkove.cz

Probíhající výstavy
Tři 

Výstava obrazů nazvaná Tři návštěvníkům
přibližuje bitvy, nejen napoleonských, ale
i středověkých nebo smyšlených válek, zachy-
cené v obrazech a objektech Miroslava Maliny,
Lukáše Maliny a Michala Maliny. Výstava po-
trvá do 7. 12. 2014 a je veřejnosti přístupná
souběžně s provozem zámku.

Tímto všechny zveme na derniéru, která pro-
běhne v sobotu 29. 11. v 16 hodin na zámku.
Speciálním hostem bude pan básník Jaroslav
Kovanda, který promluví k tématu války. 

Inspirace kameny
Barevná prodejní výstava obrazů paní Re-

naty Dvořákové s názvem Inspirace kameny
stojí taktéž za vidění. Návštěvníci mají navíc
na výstavě možnost se skrze mikroskop podívat
do barevného tajemného světa, který se ukrývá
v kamenech. Výstavu bude možné spatřit sou-
běžně s provozem zámku do 2. 11. 2014.

Hana Partyková, ZS-A

Konůvky
Zámek Slavkov – Austerlitz vás srdečně zve

na přednášku PhDr. Zdeny Měchurové, CSc.
Konůvky – zaniklá středověká vesnice ve
Ždánickém lese. Přednáška se uskuteční ve
čtvrtek 20. listopadu v 17 hodin v Rubensově
sále Zámku Slavkov – Austerlitz.

Srdečně zvou pracovníci ZS-A

Archeologické nálezy z lokality Konůvky
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Výstava ovoce a zeleniny
I letos se naši nejmladší žáci 1. ročníku šli

podívat na výstavu ovoce a zeleniny, která se
konala v pondělí 22. září v Kulturním domě
Bonaparte. K vidění byly opravdu ty nejlepší
kousky z našich zahrádek. Při pohledu na
krásně ozdobené stoly a naleštěná jablíčka se
všem dětem sbíhaly sliny, avšak nejvíce se
dětem líbily vyřezané kytky z ovoce a zvířátka
vyrobená z přírodnin. Také povídání o včelkách
bylo pro děti velkým zážitkem. Výstava se
dětem moc líbila a už se těší na příští rok. mo

Návštěva knihovny
hovna uspořádaná, kde jaké knihy najdou i pra-
vidla pro jejich půjčování. Pak už si žáci mohli
celou knihovnu prohlédnout, podívat se na
knihy, které je zaujaly, popřípadě se zeptat na
to, co je zajímalo. Mnozí z nich byli množstvím
zajímavých knížek nadšeni tak, že si hned za-
řídili výpůjční průkazku. Doufejme, že je pr-
votní nadšení neopustí a stanou se z nich
pravidelní návštěvníci knihovny a pilní čtenáři.

Naše velké poděkování patří paní knihovnici
Urbánkové za velmi vlídné a milé přijetí i za
její čas, který nám věnovala. Pp

Po celou dobu školní docházky se snažíme
v žácích rozvíjet kladný vztah ke knihám
a k četbě. V naší škole máme malou školní kni-
hovnu, kde si žáci mohou půjčit většinu knih
z doporučené literatury a také si vybírat další
knihy podle svého zájmu. 

Pro žáky 6. ročníku, z nichž mnozí už jsou
docela zkušenými čtenáři, pořádáme pravidelně
exkurzi do slavkovské městské knihovny. Vý-
jimkou nebyl ani letošní rok. Paní knihovnice
nám opět vyšla vstříc a přijala nás ve svém krá-
lovství. Dětem nejprve vysvětlila, jak je kni-

Tonda Obal na cestách
V úterý 23. září se tento program uskutečnil

v základní škole na Tyršově ulici. Jedná se
o vzdělávací program společnosti EKO-KOM,
a. s., který je realizován po celé České repub-
lice. Během programu odborníci jmenované
společnosti informují žáky o tom, jak a proč se
odpady třídí a jaké jsou možnosti jejich recy-
klace. Akce byla vhodným doplněním environ-
mentální výchovy žáka. Obsahuje informace
zhruba odpovídající tematickému okruhu
„Vztah člověka k prostředí“ průřezového té-
matu „Environmentální výchova“ v Rámcovém
vzdělávacím programu pro základní vzdělá-
vání. Volně také navazuje na naše aktivity
v průběhu školního roku a každoročního pro-
jektového dne s názvem Den Země. zšt

Čtvrťáci na dopravním hřišti
odbočování vpravo i vlevo, zastavení u krajnice
nebo třeba objíždění překážky.

Po celou dobu pobytu na dopravním hřišti
nám přálo počasí a k dobré náladě přispělo
i drobné občerstvení od slavkovského městského
úřadu, Odboru dopravy a silničního hospodář-
ství, který se zároveň postaral i o finanční zajiš-
tění autobusové dopravy dětí do Vyškova a zpět.

Již nyní se žáci mohou těšit na 12. červen
2015, kdy je naplánována druhá část výuky na
dopravním hřišti. rp

V pátek 3. října navštívili žáci 4. třídy dětské
dopravní hřiště ve Vyškově. Nejdříve se
v učebně seznámili se správným vybavením
jízdního kola, s pravidly pro bezpečnou jízdu na
kole a také se základními pravidly silničního
provozu, aby se bez obav mohli stát jeho samo-
statnými účastníky. Poté následovala praktická
část. Děti se na kolech vydaly na silnice doprav-
ního hřiště, kde se snažily jednotlivá teoreticky
zvládnutá pravidla převést do praxe. Všichni si
postupně vyzkoušeli správné, a tedy bezpečné

Lekce sebeobrany  zahájeny
Na základě spolupráce s Městskou policií

Slavkov u Brna a v souladu se školním vzdělá-
vacím programem jsou do hodin tělesné vý-
chovy pro žákyně devátých ročníků na ZŠ
Tyršova ve Slavkově u Brna zařazeny pravidelné
lekce sebeobrany. Pod vedením velitele MP
Petra Smejsíka budou mít děvčata opět možnost
získat základní dovednosti v oblasti sebeobrany.
Hned první lekce zaměřená na vyprošťování
dívky velmi zaujala. Mgr. Hana Charvátová 

Minikopaná Bučovice
Ve středu 24. září se konal na hřištích v Bu-

čovicích tradiční turnaj v minikopané. Zúčast-
nily se týmy základních škol Bučovice 711,
Bučovice 710, Křenovice, Otnice, Šaratice,
Slavkov Komenského, Slavkov Tyršova a VG
Bučovice. Ve skupině, která se hrála v areálu
víceletého gymnázia, podali naši fotbalisté
velmi dobrý výkon. Zvítězili ve dvou zápasech
s Šaraticemi a Křenovicemi. Prohráli jen
s gymnáziem 1:2, a to nešťastnou a spornou
brankou v posledních vteřinách zápasu. Škoda.
Tento smolný gól nás stál postup do dalšího
kola soutěže. Naši školu reprezentovali: Jakub
Cagášek, Roman Fuksa, Christian Tesařík,
David Ostřížek, Matěj Polouček, Jan Chrástek
a Lukáš Přibyl (kapitán týmu). jp

Jednou z prvních soutěží základních škol po-
řádaných Asociací školních sportovních klubů
je přespolní běh. Soutěž každoročně probíhá
v areálu vyškovského atletického stadionu.
Žáci ZŠ Tyršova Slavkov u Brna se soutěže
pravidelně účastní. V letošním školním roce
nejlepšího výsledku dosáhl Jakub Leitner z os-
mého ročníku v kategorii starších hochů. V zá-
vodě na trase dlouhé 2100 m udržel tempo i se

Přespolní běh
žáky trénujícími atletiku a skončil z 52 závod-
níků na velmi pěkném třetím místě.

V kategorii mladších dívek stojí za zmínku
výkon Zdislavy Novákové ze sedmého ročníku,
která na trase dlouhé1100 m se mezi 55 závod-
nicemi umístila na dvanáctém místě. V soutěži
družstev nejlepšího výsledku dosáhli hoši ve
starší kategorii sedmých a osmých tříd, kteří
obsadili sedmé místo. Mgr. Hana Charvátová

Nepovinný předmět Zdravotní tělesná vý-
chova (ZTV) je na Základní škole Tyršova ve
Slavkově u Brna nabízen žákům na prvním
stupni od druhé do páté třídy. Děti jsou pro
výuku rozděleny do dvou skupin. ZTV je hlavní
součástí dlouhodobého školního programu
Rovná záda. V rámci hodin ZTV děti zábavnou

Zdravotní tělesná výchova
formou kompenzují nedostatky v držení těla, ke
kterým patří především ochablé břišní a mezi-
lopatkové svaly, zkrácené prsní svaly, zkrácená
bederní část zad a zadní strana dolních končetin.
O předmět je velký zájem a obě vyučovací lekce
jsou obsazeny maximálním počtem dětí.

Mgr. Hana Charvátová

Vítězové přespolního běhu Foto: archiv školy
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Jak si naši žáci vedli v loňském školním roce
posuďte sami.

„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy
v loňském roce vytřídili 23 televizí, 10 monitorů
a 406 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili
14,85 MWh elektřiny, 796,33 litrů ropy, 63,44
m3 vody a 0,51 tun primárních surovin. Navíc
jsme snížili emise skleníkových plynů o 3,15 tun
CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů
o 12,69 tun“. Mgr. Miroslava Lónová

Již sedmým rokem se naše škola zapojuje
do celostátního programu Recyklohraní.
Program Recyklohraní nejenže vzdě-
lává a motivuje naše žáky v oblasti
ekologie, ale přináší také možnost
přímo přispět k ochraně životního pro-
středí. Žáci i škola samotná v rámci
projektu odevzdávají k recyklaci vy-
sloužilé elektrospotřebiče. Můžeme tak přesně
vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, pri-
márních surovin či vody jsme díky recyklaci

Díky Recyklohraní šetříme životní prostředí
ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik
jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo

nebezpečného odpadu. Informace vy-
cházejí ze studií neziskové společ-
nosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje
sběr a recyklaci vytříděných elektro-
zařízení. 

Naše škola získala certifikát vypo-
vídající nejen o přínosech třídění televizí a po-
čítačových monitorů, ale také o významu sběru
drobných spotřebičů.

nichž se mohou dostat a v nichž je třeba se
rychle a správně rozhodovat. Následný test vy-
hodnotí, jak byli pozorní, co si zapamatovali
a jestli by se v dané situaci zachovali správně.

Projektu HOBIT se účastní 37 škol z Jiho-
moravského kraje, což je okolo 2 700 žáků,
z nichž 150 je právě z naší školy. Bližší infor-
mace najdete na www.projekthobit.cz

Mgr. Miroslava Lónová

Srdeční infarkt a mozková mrtvice jsou nej-
častějšími příčinami úmrtí na světě. V České
republice umírá na tato onemocnění každý
druhý člověk. A nemuselo by tomu tak být,
pokud by pacientovi byla poskytnuta základní
pomoc a byl by včas převezen do nemocnice.

Pro život postiženého je nejdůležitější, aby
jeho nejbližší uměli rozpoznat příznaky srdeč-
ního infarktu a mozkové mrtvice, dokázali si

Projekt HOBIT – HOdina BIologie pro živoT
v této situaci poradit, uměli poskytnout první
pomoc a včas přivolali zdravotníky.

V rámci projektu HOBIT absolvují naši os-
máci a deváťáci v těchto dnech edukační hodinu
připravenou odborníky na cerebro a kardiova-
skulární onemocnění z Fakultní nemocnice
u Sv. Anny a získávají tak poznatky a doved-
nosti při řešení této problematiky. Ve výukovém
filmu žáci sledují běžné životní situace, do

Poslední den v září skončila v Moravském
zemském muzeu v Brně putovní výstava „Uni-
káty zemských muzeí“, která v našich končinách
nemá a na dlouhá léta nebude mít obdoby.  Jak
již samotný název napovídá, u příležitosti výročí
200 let muzejnictví v České republice, se tři nej-
větší zemská muzea – Národní muzeum v Praze,
Moravské zemské muzeum v Brně a Slezské
zemské muzeum v Opavě rozhodly spojit své
síly a představit veřejnosti tři unikátní předměty
ze svých sbírek, které se vystavují pouze výji-
mečně. Poprvé se tak vedle sebe sešly Věsto-
nická Venuše, hlava Kelta ze Mšeckých
Žehrovic a meteority z Opavy-Kylešovic. Před-

Tváří v tvář Věstonické Venuši
měty nevyčíslitelné historické a kulturní hod-
noty byly postupně vystaveny v Opavě, Praze
a Brně za přísných bezpečnostních opatření
a během převozu doprovázeny muži v kuklách
a se samopaly. Bylo nemyslitelné, aby žáci 4. B
HT nevyužili jedinečné šance spatřit tyto expo-
náty na vlastní oči, neboť tato příležitost se již
nemusí opakovat. Přes zvýšený počet návštěv-
níků se podařilo několikrát dostat do bezpro-
střední blízkosti vystavených artefaktů, které
celé generace znaly pouze z obrázků a učebnic
dějepisu.  Přestože naše návštěva muzea netrvala
ani hodinu, síla daného okamžiku možná zane-
chala vzpomínku na celý život. Mgr. Hirt, ISŠ

Výstava zahrádkářů
Ve dnech 20. a 21. září proběhla oblastní vý-

stava ovoce a zahrádkářských výpěstků, kterou
každoročně pořádá ZO ČZS Slavkov u Brna.

Naše ISŠ si pro
svou prezentaci
zvolila téma
„Použití ovoce
a zeleniny v ga-
stronomii“. Pro
n á v š t ě v n í k y
jsme připravili
ochutnávku vý-

robků s použitím zeleniny v receptech, napří-
klad cuketový koláč, mrkvové šátečky,
martinské rohlíčky a nechyběly perníčky naz-
dobené v tématu čtvero ročních období. Domi-
nantou bylo vyřezávané ovoce a zelenina, které
vytvořila učitelka odborného výcviku oboru
kuchař-číšník paní L. Sigmundová, které děku-
jeme za krásnou inspiraci. Pro zájemce jsme
připravili recepty nabízených výrobků. A nyní
se již budeme těšit na spolupráci při 10. ročníku
výstavy ovoce a zahrádkářských výpěstků
v příštím roce. Bc. Petra Horáková, ISŠ 

Ve dnech 29. 9.–3. 10. se ISŠ Slavkov u Brna
tradičně zúčastnila Mezinárodního strojíren-
ského veletrhu v Brně v rámci propagace Jiho-
moravského kraje a jejich odborných škol
s technickým zaměřením.  Žákům základních
škol i ostatním návštěvníkům zde byly podá-
vány všechny potřebné informace o oborech

Veletrh MSV 2014 
školy. Ve stánku školy si mohli především vy-
zkoušet  jízdu na  autotrenažéru, který využívají
naši automechanici. Vystaveny zde také byly
výrobky truhlářů a dekorace byla doplněna
o vyřezávané ovoce a zeleninu žáků  gastro-
oborů. Celá prezentace školy tak splnila svůj
účel. Ing. V. Bábek, ISŠ

Expozice ISŠ Foto: archiv školy

Veletrh v Brně Foto: archiv školy
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Dny otevřených dveří
v ISŠ Slavkov u Brna

Zveme všechny zájemce o studium, rodiče
i širokou veřejnost k návštěvě obou areálů
školy na pracovištích Slavkov u Brna a Rousí-
nov, kde budou v pátek 28. listopadu v době
od 10 do 17 hodin a v sobotu 29. listopadu
v době od 9 do 12 hodin probíhat Dny otevře-
ných dveří.

Získáte všechny potřebné informace o jed-
notlivých oborech, které Vám poskytnou peda-
gogičtí pracovníci školy. Můžete si prohlédnout
třídy, odborné učebny i dílny odborného vý-
cviku, včetně technického vybavení, kde je pro-
váděna výuka. Seznámit se tak můžete
s celkovým zázemím naší školy.

Dny otevřených dveří se uskuteční také na
pracovišti Rousínov, a to na úseku praktického
vyučování, kde bude i v příštím školním roce
probíhat výuka odborného výcviku oboru truh-
lář. I zde si můžete prohlédnout technické vy-
bavení a získat potřebné informace o samotném
oboru i o průběhu výuky. Navíc bude připra-
vena tradiční výstava výrobků žáků.

Srdečně zvou všichni zaměstnanci školy

Metelka Cup
Integrovaná střední škola Slavkov u Brna

pan Milan Metelka, majitel firmy na výrobu li-
hovin a likérů dovolují si vás pozvat na Metelka
Cup Slavkov u Brna 2014 – celostátní barman-
skou soutěž v míchání horkých nápojů – punčů,
která ser koná 12. listopadu od 9 hodin.

Předpokládaný časový program:
9–9.30 hod. losování soutěže, technická roz-

prava
9.30–11.30 h. vložená soutěž EXIBITION

FLAIR
11.30–11.45 h. přestávka, oběd
11.45–16.00 h. hlavní soutěž
16.30 hod. vyhlášení výsledků, závěr soutěže

Časový rozvrh může být upraven podle
počtu soutěžících v jednotlivých soutěžích.
Vstup volný.

Naše škola spolupracuje v rámci učební
praxe oboru hotelnictví se smluvními partnery,
mezi něž patří CK České kormidlo. Protože mě
tato práce baví, využila jsem nabídky a 14 dnů
jsem pracovně strávila v Itálii. Měla jsem se tam
fajn, práce bylo dost. Jednalo se o výpomoc do
kuchyně, obsluhu při večeřích a chystání rautu
každé ráno. Všichni mě chváleli. K práci jsem
se stavěla, jak mi bylo nařízeno, vše jsem spl-
ňovala, jak pokyny delegátky, tak i kuchaře.
Snídaně, obědy a večeře jsme také vozili i do
sousedního místa zvané Martin Sicuro do apart-
manu Tutto Mare autem. Tahle praxe mi opět
ukázala další krok do života. Všichni byly

Moje prázdninová praxe
hodní, ochotní, v ničem nezaháleli. Jedno vím
určitě, že tuto zem chci po snaživém dokončení
studia dále navštěvovat. Práce s lidmi je jedno
velké plus a člověk se opět naučí něco nového,
nemyslím tím jen italštinu, ale i jednání s lidmi,
řešení problémů s klienty.  Již v červnu jsem se
zúčastnila měsíční odborné stáže ve Florencii
a díky tomu jsem se rozhodla získat další od-
bornou zkušenost. Myslím, že mít dvě zahra-
niční praxe je pro mne jedno velké PLUS do
dalšího života, neboť po studiu si budu hledat
zaměstnání a každá zkušenost, kterou jsem zí-
skala v průběhu studia, mi určitě pomůže.

L. Tihelková, žákyně hotelnictví, ISŠ 

Po prázdninových měsících plných odpo-
činku a bezstarostného života jsme se opět chtěli
podívat za „našimi“ dětmi do Otnic. Na domově
mládeže máme nové žáky a Ti plni očekávání
s návštěvou dětského domova souhlasili. Do-
mluvili jsme si termín, ten byl ve středu 17. září.
Do služebního auta, které nám poskytuje naše
škola, mohla paní vychovatelka vzít čtyři zá-
jemce a Ti se přihlásili celkem brzy. Jela tři děv-
čata z prvních ročníků a jedna dívka z ročníku
druhého. Počasí bylo jak na zakázku, krásný slu-
nečný den, který přímo vybízel ke hraní na
hřišti. Ani tentokrát jsme nejeli s prázdnou, vezli
jsme dětem sladkosti, bez kterých to opravdu
nejde. Jako bonus opět díky naší žákyni a její
mamince paní Veselé ze Svatobořic-Mistřína
jsme dětem přivezli tašku plnou pastelek, vosko-

První letošní návštěva dětí v DD Lila

vek, omalovánek, kříd na chodník a bublifuků.
Za její dárky pro děti jí patří naše srdečné podě-
kování. Dokonce máme díky paní Veselé pro
děti i dárky na příští naši návštěvu, objednáme
opět krásné počasí a už nyní se těšíme na šťastné
pohledy dětí, které navštívíme příští měsíc.

Kocmanová Zdenka, vychovatelka DM, ISŠ

Žáci ISŠ Slavkov u Brna se od letošního
školního roku zapojili do celostátního recyklač-
ního programu pod záštitou MŠMT České re-
publiky Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.
Cílem projektu je prohloubit znalosti žáků
v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit
jim osobní zkušenost se zpětným odběrem ba-
terií a použitých drobných elektrozařízení. 

Projekt má formu soutěže – zúčastněné školy
v průběhu školního roku sbírají body a jejich
počet na účtu školy je základním kritériem pro
závěrečné vyhodnocení.  Nasbírané body slouží
i jako platidlo, neboť školy si za ně v e-shopu
Recyklohraní mohou pořídit mnoho užitečných
pomůcek (výtvarné, sportovní potřeby, elektro-
niku, knihy a učebnice, vstupenky do divadel,
aj.). V průběhu školního roku mají žáci mož-

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět
nost se aktivně zapojit do jedné ze dvou sou-
částí projektu:

1. Osvětová část –v rámci osvětové části pro-
jektu jsou v průběhu školního roku vyhlašovány
úkoly, za jejichž splnění získává škola body. 

2. Sběrová část – společnosti organizující
projekt do škol zdarma zapůjčují nádoby
vhodné na sběr použitých baterií a drobných
elektrospotřebičů, po jejich naplnění vše odve-
zou a za každý nasbíraný kg škola opět získává
body.

Věříme, že zapojením školy do projektu Re-
cyklohraní se podaří prohloubit vztah našich
žáků k životnímu prostředí a praktickou výukou
přispět k zodpovědnému zacházení s odpady,
použitými bateriemi a starými drobnými elek-
trospotřebiči. Ing. D. Hortová, ISŠ

V záři se jako každý rok koná ve Vyškově
školní pohár CORNY v atletice a přespolním
běhu. Žáci ISŠ Slavkov se těchto soutěží pra-
videlně účastní. Za předvedené výkony je třeba
všechny žáky pochválit, zejména žáky: M.
Chylíka a L. Floriána, kteří vyhráli své disci-
plíny, a zaznamenali tak nejvíce bodů pro naši
školu. Z dívek si nejlépe vedlo H. Volešové,
která ve svých disciplínách získala nejvíce
bodů. Obě družstva hochů i dívek skončila
shodně na třetích místech. V přespolním běhu
vyškovským parkem jsme se celkově umístili

Září – měsíc atletiky 
na druhém místě. Za zmínku stojí výkon
žáka T. Holuba, který v konkurenci obsadil
pěkné 7. místo a žákyně K. Hančová skončila
na 5. místě. J. Lekavý, ISŠ

Dárky pro děti z Lily Foto: archiv školy

Návštěva premiéra Foto: archiv školy

Atleti Foto: archiv školy

Návštěva premiéra ČR
Dne 3. října navštívil naši školu předseda

Vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka, senátor ČR
Ing. Ivo Bárek, hejtman JmK JUDr. Michal
Hašek, radní JmK Mgr. Jiří Janda a další vý-
znamní hosté, kteří se zajímali o problematiku
učňovského školství. Při prohlídce školy mohli
vidět vybavení učeben pro teoretickou i odbor-
nou výuku a také zhlédnout praktické ukázky
práce našich žáků, kteří se díky odbornému pří-
stupu svých vyučujících zúčastňují řady sou-
těží. Premiér ČR Mgr. M. Sobotka ocenil
dovednosti žáků a poděkoval za možnost po-
znat naši školu. Vedení ISŠ
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• ocelové profily I, IPE, U, UPE,
HEA, HEB

• ocel plochá i čtvercová, úhelníky
• ocel kruhová (tažená, válcovaná)
• profily ocelové uzavřené,

 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)
• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé, slza,

 pozinkované
• betonářská ocel – roxory,

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,

Milan Májek a syn

HUTNÍ MATERIÁL
areál Agrozetu
Čs. armády 1081
Slavkov u Brna
tel./fax. 544 220 816
tel. 604 272 975

775 697 788
milanmajek@volny.cz

Prodejní doba:
po, st        7–17 h.
út, čt, pá   7–15 h.
so (od 1. 4. 2014) 8–11 h.           

www.slavkov-hutnimaterial.cz

JIŽ 10 LET S VÁMI

TEXTIL ZDEŇKA

TEXTIL NA
OBJEDNÁVKU

DROGERIE
OPRAVA ODĚVŮ

Tel.: 737 867 922

ČISTÍRNA

Brněnská 642, Slavkov u Brna

Palackého náměstí 1
684 01 Slavkov u Brna

tel.: 606 637 666
info@restauracezamek.cz

tel.: 606 637 666 • info@restauracezamek.cz

www.zameckarestauraceslavkov.cz

v Zámeckých kazematech
15. listopadu od 10 do 20 h.

Svatomartinskou husu
ZÁMECKÁ RESTAURACE AUSTERLITZ

Svatomartinské víno a pivo
od 11. do 16. listopadu

vás zve na

www.zameckarestauraceslavkov.cz

Svatomartinských vín

(vchod průjezdem vedle informačního centra – bývalá střelnice)

11 hod. – příjezd sv. Martina s mladým vínem
a doprovodný program

od 10 do 14 hod. – Karel Gott Revival Morava –
na lidovou notečku 

Ochutnávka
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TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brněnská 642, Slavkov u Brna
tel.: 544 220 661
e-mail: info@bmtypo.cz • www.bmtypo.cz

Tiskněte u nás!
DTP

grafika

reklamní letáky

knihy a časopisy

brožury

katalogy

zpravodaje

kalendáře

ročenky

plachty

cedule

tiskopisy
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www.autodilyslavkov.cz

KOMPLETNÍ SORTIMENT AUTODÍLŮ 
NA VŠECHNY AUTA A AUTODOPLŇKY

ZAVÁDĚCÍ CENY
NA AUTOBATERIE A OLEJE

Roman KumrČs. armády 254
684 01 Slavkov u Brna

tel.: 777 227 767 • e-mail: autodilyslavkov@email.cz

HODINOVÝ
MANŽEL

DOMÁCNOST JAKO ZE ŠKATULKY!

HODINOVÝ MANŽEL

René Šemora

tel. 777 687 783
rene.semora@seznam.cz

Topolová 1493, Slavkov u Brna

Opravy, renovace a údržba exteriérů i interiérů, pomoc
s montáží nábytku IKEA aj.), montáž garnýží, řemeslné
práce, instalace bytových doplňků, drobné zednické práce,
čištění ucpaných odpadů, výměna vodovodní baterie…

Široké spektrum
služeb a prací
týkajících se 
fungování Vaší
domácnosti.

REZIDENCE 
AUSTERLITZ

PRODEJ BYTŮ 
A RODINNÝCH 
DOMŮ
SLAVKOV U BRNA UL. ZELNICE III

POKRAČUJE

www.RezidenceAusterlitz.cz

Rezervujte si byt nebo RD

Tel.: 544 509 431, 725 688 312, 
E-mail: info@rezidenceausterlitz.cz

3. MÍSTO STAVBA JMK

STAVÍME PRO VÁS

18 nových domů

BM TYPO, Brnûnská 642, Slavkov u Brna
tel.: 604 706 900, e-mail: uzenac@slanecek.cz

Záznamy na VHS časem ztrácí na kvalitě
a může se stát, že za nějakou dobu o ně
přijdete. V případě rodinných videí je to
nenahraditelná škoda. Proto si zavčas
nechejte svoje videokazety zdigitalizovat

a dále uchovávejte
svoje vzpomínky
v DVD kvalitě.

Převod z VHS na DVD
1 hodina záznamu 300 Kč

ZDARMA otitulkování 
a tvorba DVD s kapitolami,
krabička a přebal

Pfievod VHS na DVD
Darujte sv˘m blízk˘m
dávné vzpomínky
v nové kvalitû!
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Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

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

pátek 14. listopadu do 16 hod.
Podmínky viz

www.bmtypo.cz

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

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

Zájemci o inzerci v ročence Informace 2015:
pište na uzenac@slanecek.cz nebo volejte 604 706 900

KADEŘNICTVÍ
k barvení, přelivu a melíru stříhání zdarma

novinka: light ombré
(odlesky vyšisované jako od sluníčka)

zaváděcí cena na první aplikaci
prodloužení řas

kosmetika

Za Branou 276, Slavkov u Brna
tel. 606 183 645 Lucie
tel. 776 487 214 Karolína

N
O

V
É

Ostravská travesti skupina

DIVOKÉ KOâKY
opět míří do Slavkova u Brna,
kde vystoupí s NOVÝM programem

ve čtvrtek 4. prosince od 19 h. v sále
Bonaparte. Předprodej vstupenek v in-
formačním centru Slavkov a Bučovice.

Rozměr Cena
38x14 mm 395 Kč
47x18 mm 470 Kč
59x23 mm 540 Kč
(nejpoužívanější rozměry,
ceny vč. DPH)

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

Výroba
razítek
Samonamáčecí a klasická razítka
Colop, obdelníkové i kulaté

NíÏkovice 229, tel.: 544 222 654, 725 779 040
e-mail: evaantos@seznam.cz
●  PROVÁDĚNÍ STK A EMISÍ
●  PNEUSERVIS
●  DIAGNOSTIKA MOTORŮ
●  VÝMĚNA ČELNÍCH SKEL
●  plnění a kontrola klimatizace
●  klempířské a mechanické práce
●  RUČNÍ MYTÍ AUT

správcem, anděl do nebe a spokojení malí
i velcí návštěvníci do svých domovů. Už se tě-
šíme na další prezentaci této pohádky, kterou
bychom si, pokud to bude možné, ještě jednou
letos chtěli zahrát.

o.s. Per Vobis

V sobotu 20. září ve večerních hodinách pro-
běhly v podzemí zámku kostýmované pro-
hlídky. Občanské sdružení Per Vobis předvelo
klasickou úsměvnou pohádku „ S čerty žerty“.
Jako v každé  správné pohádce nakonec dobro
zvítězilo nad zlem a zlý a hamižný zámecký

Kostýmované prohlídky v zámeckém podzemí
správce byl po zásluze potrestán. Dobré ponau-
čení pro všechny, že zlo je vždy dřív nebo poz-
ději potrestáno. Svoji roli si zahrála i myška,
která bloudila v podzemí. Byla zajímavým zpe-
střením dekorací a překvapením pro návštěv-
níky. Čerti se nakonec vrátili do pekla i se

Členové Per Vobis v podzemí zámku Foto: I. Zyková
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Lucinka, světluška – Zdislava Nováková/Rů-
ženka Tesáčková

Holubinka, okrasná houba – Bára Šujanová
Brekeke, vodník – Jaroslav Rozsypal

Pěvecké vokály: Marie Gottwaldová, Marie
Kostíková. Elena Knotková, Lucie Hložková,
Milan Hrazdílek, Adam Šimoník, Radim
Zrebný, Jan Matyáš a Stanislav Olbricht.

Námět a scénář: Ludmila Nosková
Masky: Dagmar Hložková
Kostýmy: fundus divadla a herci sami
Scéna: Jana Zrebná, Marek Kuchta
Technická spolupráce: Jan Matyáš, Miloš

Šaněk, Martin Křížka,Vojtěch Lstibůrek
Režie: Stanislav Olbricht

Vstupenky se prodávají v informačním cen-
tru na Palackého náměstí 1, (tel. 513 034 156,
e-mail: infocentrum@zamek-slavkov.cz.).
Cena vstupenky 60 a50 Kč.

Spolu s Městem Slavkov u Brna a vedením
SC Bonaparte zveme všechny, kdo milují po-
hádky, dobrodružství a „šťastné konce“.

Vaši Simsalabimáci

Nová divadelní premiéra Farního divadla Simsala Bim
Dalibor, princ v utajení – Adam Šimoník
Vašek, jeho přítel – Radim Zrebný
Marjánka, komorná – Tereza Marková/Lucie

Hložková
Lesní královna – Anežka Šujanová
Hadimrška, elf a hrabě Filip von Bilbosch –

Pavel Šujan
Bulibrčko, skřítek a markýz Otaviano de La-

fanca – Ondřej Mlčoch
Ambrózie, lesní víla – Jana Šilerová
Nektarinka, lesní víla – Adéla Červinková

Jednou z organizací pomáhajících obětem
domácího a sexuálního násilí je brněnská orga-
nizace Persefona. Díky finanční podpoře Mi-
nisterstva vnitra ČR realizuje v letošním roce
Persefona v rámci projektu Prevence domácího
násilí osob seniorského věku aktivity zahrnující
vzdělávání veřejnosti, ale také přímou pomoc
seniorům formou odborného sociálního, práv-
ního a psychologického poradenství.

Z důvodu lepší dostupnosti pro klienty po-
skytuje Persefona dvakrát měsíčně po před-
chozí telefonické nebo emailové domluvě
služby přímo ve Slavkově u Brna v Charitní po-
radně na Polní 1 444.

Pokud zažíváte násilí v rodině nebo jste
svědkem násilí a chcete oběti pomoci, přijďte
se k nám poradit! Jsme tu proto, abychom Vám
podali pomocnou ruku.

Jiráskova 8, 602 00 Brno, poradna@perse-
fona.cz, domacinasili@persefona.cz, www.per-
sefona.cz, tel.: 545 245 996, 737 834 345.

Násilí na seniorech může mít různou podobu
od ekonomického vykořisťování, příslibu péče
podmíněného převodem majetku, vydírání, vy-
hrožování, zastrašování, ponižování, odpírání
uspokojení základních potřeb, zamykání, ome-
zování pohybu, postrkování, až po zanedbání
péče (otoky, podvýživa, dehydratace, proleže-
niny), facky, nastavování překážek do cesty
apod. Na první pohled nevýrazné formy ubli-
žování mohou mít fatální důsledky na psychic-
kou a fyzickou kondici seniora. Počátky mohou
být nenápadné a plíživé. Útoky postupně nabý-
vají na intenzitě a frekvenci. Nebývá ojedinělý
takzvaný cyklus domácího násilí, charakteris-
tický střídáním klidných a násilných období,
který komplikuje vymezení se oběti vůči pro-
žívanému příkoří.

S přibývajícím věkem ubývá fyzických sil,
sociálních kontaktů a zároveň přibývá zdravot-
ních omezení či potíží. Dříve plně samostatná
osoba se tak může přechodně nebo dlouhodobě

Domácí násilí páchané na seniorech
dostat do situace, kdy se stane na druhých nebo
jejich pomoci závislou. Takováto proměna
 postavení v podmínkách sociální izolace se při
nerespektování lidské důstojnosti může pro-
hloubit až do podoby nadvlády jedné strany
nad druhou, kdy násilná osoba získává kontrolu
a moc nad obětí tohoto násilí. 

Vyhledání odborné pomoci komplikuje se-
niorům nejen zdravotní omezení nebo sociální
izolace, ale především povaha vztahu s násil-
nou osobou, kterou nezřídka bývají děti nebo
vnuci seniora. Časté jsou pocity viny, že si za
násilí může senior sám, protože dítě „špatně
vychoval“. Kroky k vyřešení situace může ztě-
žovat seniorovi také obava ze ztráty blízké
(byť násilné) osoby a strach ze samoty. V pro-
cesu odpoutávání od násilné osoby tak může
sehrát roli jak blízké okolí, tak odborní pra-
covníci, kteří mohou seniorovi nabídnout tolik
potřebnou podporu, poradenství i praktickou
pomoc.

si naplno užívají. Pomoc a vstřícnost ISŠ ve
Slavkově není samozřejmost a velice si jejich
činnosti vážíme. Je načase o tomto nevšedním
přátelství napsat a poděkovat. Za vydatnou
podporu ředitelce Integrované střední školy
ve Slavkově paní Mgr. Vladislavě Kulhán-
kové, Domovu mládeže, studentům a zejména
paní Zdence Kocmanové, která neokázale
a trpělivě celá ta léta vede své studenty k lásce
a pochopení potřeb dětí s postižením. Moc dě-
kujeme a doufáme, že nám i nadále zachováte
přízeň.  

Za LILA Domov pro postižené děti Otnice,
p.o.

Mgr. Ludmila Pšenáková, ředitelka

„Tak nás tady po prázdninách zase máte“.
Srdečné pozdravy, úsměvy, vítáme staré
známé. Studenti z Domova mládeže při Inte-

ISŠ Slavkov u Brna a LILA Domov
pro postižené děti Otnice, p. o.

grované střední škole ve Slavkově spolu
s paní vychovatelkou Zdenkou Kocmanovou
vchází do LILA Domova pro postižené děti
v Otnicích. Kolikátý rok? Přemýšlím, opravdu
nevím, je to hodně dávno, kdy dojeli poprvé.
Roky jdou, střídají se studenti i naše děti, ale
krásná a milá spolupráce stále trvá. Mimo
prázdnin jezdí skupinka studentů s paní vy-
chovatelkou pravidelně každý měsíc a nikdy
nepřijedou s prázdnou. Jednou přivezou na-
pečené cukroví, hračky, dárky získané pro nás
od dobrých lidí, jindy přijedou s kytarou.
V létě si jdeme hrát ven, když je škaredě do-
vádíme společně v tělocvičně. Pro naše děti
je kontakt s širším okolím důležitý a návštěvu

Znáte to, když se mezi s sebou lidé rozhá-
dají, nevzejde z toho nikdy nic dobrého. A když
se pohádají sudičky, pak je to úplná katastrofa.
Není se čemu divit, že to odnese úplně nevinné
dítě. A když je navíc tím dítětem jediná králov-
ská dcera a dědička trůnu, je to tragédie pro
celé království.Pro nadcházející podzimní se-
zónu FDSB připravilo premiéru pohádky Dračí
princezna.

Hra je určena nejen pro děti, ale i dospělí si
„mezi řádky“ najdou své. Pohádka o tom, že
navzdory zlu, neštěstí a utrpení, dobro a oběť
z lásky vyhrává, spatří poprvé světlo divadel-
ních ramp v neděli 9. listopadu v 16 hodin
v sále společenského centra Bonaparte ve
Slavkově u Brna. První repríza je naplánována
tamtéž, ve stejném čase v sobotu 22. listopadu. 
Osoby a obsazení:
Ochechule, nepříjemná sudička – Marie Kostí-

ková/Věra Stojarová
Rozmarýna, marnivá sudička – Marie Gottwal-

dová
Klementýna, dobrá sudička – Elena Knotková
Princezna Doubravka – Eva Tesařová
Král, otec Doubravky – Miroslav Slováček

Návštěva z ISŠ Slavkov Foto: archiv domova
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Program římskokatolické farnosti
1.–8. 11. Dušičkový týden.
1. 11. Slavnost všech svatých, sobota, mše

svatá v 8.30 Slavkov.
2. 11. Vzpomínka na věrné zemřelé (Dušiček),

mše sv. 8.30 a 18.00. Pobožnost za zemřelé
na hřbitově ve Slavkově ve 14.00.

4. – 8. 11. Mše sv. v kostele na Špitálce: pon-
dělí až čtvrtek vždy v 18.00, v sobotu v 7.30
(pátek ve farním kostele). Plnomocné od-
pustky za zemřelé lze získat od 1. - 8. 11. za
splnění podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání,
modlitba za zemřelé na hřbitově).

6. 11. Mše sv. v penzionu 8.00.
7. 11. Návštěvy nemocných.
8. a 9. 11. Přednášky pro manžele a rodiny,

manželé Imlaufovi, DSR vždy od 15.00 do
18.00.

15. 11. Adorační den farnosti 9.00 – 17.00
v kostele.

22. 11. Obnova pro mládež „Apoštol Jan (2)“
od 9.00 do 17.00 v DSR, vede P. Milan
Vavro.

29. 11. Otevřený kostel – Napoleonské dny,
9.00 – 20.00. 

29. 11. Obnova pro muže „Prorok Daniel –
svědek víry“ od 9.00 do 17.00 v DSR. Vede
P. Jan Szkandera.

Aktivity farnosti během roku:
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele:

neděle v 8.30 a 18.00, úterý v 18.00 bohos-
lužba pro děti, čtvrtek v 7.00, pátek v 18.00
bohoslužba pro mládež, sobota v 7.30 h.

Svátost smíření přede mší sv. v úterý a pátek
a v neděli ráno i večer. Mimořádně ve
středu 19.00 – 20.00 v kostele.

Mše svaté pro děti každé úterý v 18.00  – le-
tošní téma Starého zákona nás seznámí s po-
stavami Abraháma, Mojžíše Izáka, Jákoba
a Mojžíše. Po četbě příběhu následuje také
soutěž dětí na dané téma.

Program pro mládež každý pátek v 18.00  –
mše svatá, modlitba mládeže a večerní pro-
gram, společenství.

Katecheze pro dospělé – setkání nad otáz-
kami víry na faře, v neděli v 19.00, od 2. 11.
každé dva týdny. 

Setkávání maminek s malými dětmi
v Domě Svaté Rodiny (vedle KMŠ Karo-
línka) každé úterý od 8,30 do 11,30 h.
Náplní času je hraní, popovídání si a kratší
modlitba. Je možné se připojit kdykoliv
během dopoledne.

Setkání KLASu (Klub aktivních seniorů) se
koná v pondělí za dva týdny v 18.00 – 19.30
na faře.

Na faře jsme k dispozici:
středa 9.30–12 a 15.30–16.30 pátek 9.30–12 h.
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz
www.farnostslavkov.cz

V prvních listopadových dnech si věřící i ne-
věřící připomínají památku svých blízkých zes-
nulých a přátel. Návštěva hřbitova je spojená
s položením květin a zapálením svíce. Jednou
jsem dostal dotaz, proč se zapaluje na hrobě
svíce. Už při křtu se dítěti zapálí křestní svíce,
která znamená, že jeho život patří Bohu a křtem
získává zaslíbení věčného života. Bůh k nám
sestoupil v Ježíši Kristu a otevřel nám skrze
svou smrt na kříži a skrze zmrtvýchvstání cestu
k naplněnému životu. On mezi nás přišel, aby-
chom „měli život a měli ho v hojnosti“, jak
čteme v evangeliu svatého Jana (J 10,10). 

Bůh je tvůrcem života! Ježíšovo zmrtvých-
vstání je hlavní pravdou křesťanské víry. Svou

Čas „dušiček“ a rozsvícené hřbitovy
smrtí nás Kristus osvobozuje od hříchu a smrti.
Svým vzkříšením nám otevírá přístup k no-
vému a plnému životu. Žádný člověk se již ne-
musí bát. Nikdo není určený k zániku a nicotě.
Každý může žít plnohodnotný život bez konce.
Ježíš o sobě řekl: „Já jsem světlo světa“. Proto
svíce na hrobě je vyjádřením této naděje, že
cesta k tomuto životu vede ze smrti skrze vzkří-
šeného Ježíše Krista. Věříme, že smrt je odlou-
čení duše od těla, nic jiného. Je známý citát
svaté Terezie z Lisieux: „Neumírám, ale vchá-
zím do života. Já nemám strach z odloučení,
které mě navždy spojí s dobrým Bohem. Pro
mne si nepřijde smrt, ale Bůh“.

Mgr. Milan Vavro, farář

V letech 2013 a 2014 proběhla oprava stře-
chy kaple sv. Jana Křtitele se špitálem ve Slav-
kově u Brna na ulici Špitálská.

Práce byla prováděny firmou OK PYRUS
s.r.o. z Brna. Protože se jedná o památkově
chráněné objekty, tak práce probíhaly za do-
zoru zástupců památkové péče. Kaple i špitál
se nacházejí v městské památkové zóně, díky
čemuž bylo možno požádat o dotaci na obnovu
kulturní památky z ministerstva kultury – z pro-
gramu Regenerace městské památkové zóny
a z rozpočtu města Slavkov u Brna.  Římsko-
katolická farnost jako vlastník objektů kaple
a špitálu nebyla schopna z vlastních prostředků
akci zrealizovat a podpory poskytované minis-

Dokončení opravy střechy kaple
sv. Jana Křtitele se špitálem

terstvem kultury a městem Slavkov u Brna si
velmi váží.

Na střechách byla nově položena tašková kry-
tina z bobrovek, bylo provedeno nové laťování
a opravy poškozených prvků krovu. Klenby nad
kostelem byly vyčištěny od stavební suti z mi-
nulých let. Střechy kopulí a klempířské prvky
byly opatřeny novým nátěrem.

Celkové náklady na opravu činily 1 186 609
Kč. Z toho příspěvek z programu regenerace
MPZ 784 000 Kč, příspěvek z rozpočtu města
Slavkov u Brna 232 000 Kč, vlastní podíl ř.-k.
farnosti Slavkov u Brna 170 109 Kč.

Ing. Pavel Galata,
manažer stavebních investic slavkovského děkanství

Manželé Imlaufovi z Prahy budou přednášet
v Domě Svaté Rodiny ve Slavkově u Brna v so-
botu 8. 11. na téma manželství a v neděli 9. 11.
na téma výchova dětí. Hlídání menších dětí
bude zajištěné. Po přednáškách bude vždy pří-
ležitost k dotazům a diskusi. Reference na lek-
tory jsou v příloze.

8. 11. sobota, 15–18 h.
Jak budovat dobrý partnerský vztah
9. 11. neděle, 15–18 h.
Co potřebují děti od rodičů v jednotlivých

vývojových etapách

Přednášky pro rodiny a manžele
Přednášející – Hana a Petr Imlaufovi, žijí

v manželství 28 let, mají 3 děti. Společně před-
nášejí o partnerských vztazích, sexualitě, o lásce
mezi mužem a ženou.

Věnují se přípravě mladých lidí na manželství
formou malých společenství, která se scházejí
v domácím prostředí vedoucího manželského
páru. Tento program se jmenuje Snoubenecká
setkání v rodině. Více informací o tomto
 programu naleznete na http://snoubenci.ascc-
zech.cz/.

Mgr. Milan Vavro

Slavkovský zpravodaj na internetu

www.veslavkove.cz

Kaple sv. Jana Křtitele Foto: archiv farnosti
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SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Ostražitost

čil v popelnicích, a který jsme se naučili dále
ekologicky zpracovávat.

Z důvodů zpřísněných ekologických norem
a zákona o odpadech jsme byli nuceni zastavit
příjem hodně použité obuvi, ledniček, sporáků,
elektrotechniky, starého polstrovaného nábytku
a matrací.

Jsme vděční také za každý finanční dar a pří-
spěvek, protože zejména doprava materiální po-
moci je pro nás značnou finanční zátěží. Své
finanční dary můžete posílat na účty: Komerční
banky Broumov č. 38739601/0100 nebo České
spořitelny Broumov, č. 1302698349/0800. V pří-
padě zájmu zašleme výroční zprávu 2013.“

Věřím, že se ve Slavkově u Brna, a v jeho
okolí, najde dost obětavých a solidárních lidí
ochotných – dle svých sil a možností – pomoci,
aby se dobrá věc podařila.

Za zprostředkovatele sbírky (tj. Církev čs. hu-
sitskou a ředitelství ZŠ J. A. Komenského) bý-
valý zaměstnanec Diakonie Broumov,

Milan Vostřel

Pořádáme veřejnou sbírku použitého oble-
čení, i jiných věcí z vašich domácností, pro
 Diakonii Broumov, sociální družstvo. Tato orga-
nizace se 21 let zabývá ekologickým zpracová-
ním použitých věcí z našich domácností.
Zachovalé, vytříděné a v balících připravené
druhotné suroviny rozesílá potřebným občanům
v tuzemsku i do rozvojových zemí nebo do míst
s akutními přírodními katastrofami.

Přinést můžete – jednorázově – v úterý 11.
11. od 7.30 do 16 h., do tělocvičny Základní
školy Komenského (vchod z parku), ve Slav-
kově u B., tyto – vámi už nepoužívané,
a v plastových pytlích uložené – věci:

Sbírka použitého oblečení 
Výňatek z letáku Diakonie Broumov (více

informací – viz: www.diakoniebroumov.org):
„Naším prostřednictvím můžete darovat:
Oděvy letní i zimní, oblečení dámské, pánské

i dětské, lůžkoviny, ručníky a utěrky, látky, vlnu
a přízi (i zbytky), záclony, závěsy, neobnošenou
obuv, péřové i vatové přikrývky a deky, spací
pytle a polštáře, stany, školní a sportovní po-
třeby, hračky, prací a čistící prostředky, hygi-
enické a toaletní potřeby, knihy, domácí potřeby;
také smíšený papír – noviny, časopisy, kartony
staré i poškozené knihy.

Můžete významně pomoci i poskytnutím ve-
škerého poškozeného textilu, který by jinak skon-

V předsálí kanceláře se tísnila skupinka zá-
jemců o místo telegrafisty na zaoceánském par-
níku. Místnost šuměla hovorem, takže si nikdo
ani nevšiml teček a čárek, které se linuly z re-
produktoru.

Za chvíli vstoupil další zájemce a tiše se po-
sadil k ostatním. Najednou zpozorněl, vešel do
kanceláře a za několik minut vyšel se zářivým
úsměvem a smlouvou v kapse.

„Poslyš,“ řekl někdo ze skupiny, „jak ses do-
stal před nás. Byli jsme tu dřív!“

„Někdo z vás by tu práci určitě dostal,“ od-
pověděl úspěšný uchazeč, „kdybyste poslou-
chali zprávu z reproduktoru.“

„Jakou zprávu?“ zeptali se překvapeně.
„Telegrafickou zprávu,“ odpověděl mladý

muž. „Říkalo se v ní: ,Muž, kterého potřebuji,
musí být vždy ostražitý. Ten, kdo jako první

uslyší tuto zprávu a jako první vstoupí do kan-
celáře, stane se telegrafistou na jedné z našich
lodí.“ (Malé příběhy – Karmelit.nakladatelství)

„Kam míří vaše pozornost, tam směřuje vaše
energie a tam se objeví i výsledky.“ (H. Eker)

„Vaše mysl ať je připravena, buďte střízliví
a ostražití. Celou svou naději upřete k daru Boží
milosti, který vám bude dán při návratu Ježíše
Krista.“ (Bible, překlad SNC -1.Petr. 1,13)

CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás zve
v listopadu na sobotní bohoslužbu, která se
koná 22. 11. na adrese: Lidická 307, Slavkov.
Začínáme v 9.00 h. společným studiem Božího
slova a od 10.30 h. následuje úvaha nad biblic-
kým textem. 

Kontakt na tel.: 775 789 008 (kazatel Vlasti-
mil Fürst) www.casd.cz

Příznivci cestování, přijďte na povídání
s názvem Himálajský Ladák – Malý Tibet,
s promítáním fotografií z cestovatelské vý-
pravy do malého království na severu Indie…“
Nepatrná krajina v srdci velehor se může pyšnit
unikátní kulturou založenou na Buddhismu,
stejně jako malebnou krajinou vysokohorské
pouště. V horách jsou přitažlivá místa nedo -
tčená civilizací i starobylé památky vydávající
svědectví o lidské tvořivosti před tisíci lety.

Povídání na téma Malý Tibet
V nehostinné poušti jsou všechny rostliny i zví-
řata závislá na člověku, stejně jako je člověk
závislý na odstávajícím sněhu z velehor.“ – jsou
slova, k pozvání na setkání, od přednášející
ing. Pavly Roupcové, která nám už vyprávěla
o Africe.

Sejdeme se na slavkovské faře CČSH, ul. Ji-
ráskova 959, v pondělí 3. listopadu t. r., od 18
hodin. Vstupné je dobrovolné. Za radu starších
CČSH Vás zve Milan Vostřel

Svatocecilské setkání
Jednota Musica Sacra zve všechny varhaníky,

chrámové zpěváky a hudebníky na 19. Svatoce-
cilské setkání, které se koná pod záštitou brněn-
ského biskupa Vojtěcha Cikrleho v sobotu 22.
listopadu v katedrále v Brně na Petrově.

Program:
9.15–11 příležitost ke svátosti smíření
9.30 secvičení společných skladeb k liturgii

(ke stažení na www.musicasacra.cz)
10.00 mše svatá s provedením společných

skladeb - hlavní celebrant Mons. Voj-
těch Cikrle, biskup brněnský – zpívá
pěvecký sbor Collegium musicale
bonum ze Slavkova u Brna

• prezentace nové publikace Varhanní preludia
na písně z Kancionálu XII. – Ke svatým 

• předání kvalifikačních osvědčení
• po liturgii minikoncert sboru Collegium mu-

sicale bonum
• pohoštění a příležitost k neformálním setká-

ním v prostorách biskupství
• prodej publikací z produkce Musica sacra

a nové publikace se zpěvy J. Olejníka Obřadní
graduál (vyd. Matice cyrilometodějská Olo-
mouc)

Za jednotu Musica sacra PhDr. Willi Türk

na ulici a na přechodu. Také zkusili odmítnout
nabídku cizího člověka a viděli, co se může stát,
když se v autě zapomenou připoutat. 

Snad v dětech zůstalo to nejdůležitější, co si
z každé akce mohly zapamatovat, a pokud ne,
jistě budou další příležitosti v následujících mě-
sících na naší Zemi, která nese všechny, mne
i vás. Za KMŠ Karolínka Kamila Maňásková

Ani jsme se nenadáli a druhý měsíc školního
roku se přiblížil ke konci. V říjnu nás v KMŠ
Karolínka doprovázela píseň o tom, že naše
dobrá Země nese kvítí, zvěř i lidi, a tak jsme ob-
jevovali krásy toho, co na Zemi můžeme vidět.
Užívali jsme si pobytu na naší zahradě, učili se
(a stále se učíme) přírodě neubližovat a pomáhat
jí třeba hrabáním a zametáním spadaného listí.

O slušném chování, umění pozdravit, poprosit
a poděkovat přijel dětem do školky zahrát a za-
zpívat komorní soubor Musica animae pohádku
Perníková chaloupka. Všechny děti s napětím
čekaly, jak to dopadne, když Jeníček s Mařen-
kou zjistili, že se v lese ztratili. Nikdo ani nedu-
tal, ale vše dopadlo dobře, jak to v pohádkách
bývá. Školkové děti navíc přišly na to, že Jení-
ček s Mařenkou úplně zapomněli pozdravit

Země, dobrá Země, nás všechny neseš
a o pomoc nebo jídlo poprosit a ne ho krást.
Dětem se velice líbily chytlavé melodie i ponau-
čení v nich (například „Zapiš si to, raz, dva, tři,
neber, co ti nepatří...“) a zpívaly si je i v dalších
týdnech během volné hry nebo kreslení.

Jako v předchozích letech i letos jsme si ne-
nechali ujít výstavu ovoce a zeleniny, kde děti
obdivovaly různé druhy ovoce, zeleniny, obrov-
ské dýně, kaktusy, výtvory, obrázky a v nepo-
slední řadě i včelky a předměty, které včelaři
potřebují. Je hezké, když děti mohou vidět, jaké
krásy přináší Země, když se o ni pečuje s láskou.
Rádi přijdeme i příští rok.

Naši školku navštívil i cirkusový klaun Tůdle
Nůdle s netradičním pojetím divadla a bezpeč-
nosti. Vybraní dobrovolníci z řad dětí se stali
herci a předváděli správné či nesprávné chování

Děti na školní zahradě Foto: archiv školy
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Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ

R O D I N N Á  O Z N Á M E N Í

ŽALUZIE  A SÍTĚ
proti hmyzu – 10 % sleva!

Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš

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

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

www.akr-stehovani.cz

Vzpomínka

Dne 20. října 2014 by se dožila 100 let paní 

B E D Ř I Š K A  S V Ě T L Í KOVÁ
(1914–2007)

a 23. února 2014 uplynulo 110 let od narození pana

A N T O N Í N A  S V Ě T L Í K A
(1904–1987)

S láskou vzpomínají syn Antonín s manželkou,
vnučka Marcela s manželem, pravnuci Honzík a Monika s rodinou.

Vzpomínka
U Tvého hrobu, tatínku, se zastavíme, kytičku na něj položíme, tichounce se pomodlíme

a s láskou a něžností na Tebe vzpomínáme. Pohladíme si Tě na pomníku, lehounce
a něžně po tváři, zdá se nám v tom okamžiku, že tvé oči chvilinku zazáří.

Dne 3. srpna 2014 jsme vzpomněli 9 let od úmrtí 
a dne 17. října 2014 by oslavil své 60. narozeniny náš milovaný tatínek,

strýc a dědeček, pan

ANTONÍN POLÁČEK
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomínají děti Michal s rodinou, dcery Lucie s Valerií a Jarmila.

Vzpomínka
…a když mě budete potřebovat,

prostě si jen v srdci zašeptejte mé jméno. Budu tam.

Dne 26. října 2014 uplynulo 12 smutných let, kdy nás opustil
náš milovaný syn a bratr

LUKÁŠ MOUDRÝ
Za tichou vzpomínku děkují rodiče a sestra Kristýna.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 19. října 2014 uplynulo 10 let, kdy nás navždy opustil pan

VÁCLAV ELIÁŠ

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

Blahopřání

Dne 7. listopadu 2014 oslaví své 90. narozeniny
paní 

VLASTA FRIŠTENSKÁ

Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
do dalších let přejí dcery s rodinami.

Blahopřání

V tomto roce oslavili 75. narozeniny manželé

JARMILA A ANTONÍN MRŇKOVI

Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti na dalších let
přejí synové Radek, Ivo a Pavel s rodinami.

Vzpomínka

Odešla jsi, jak si to osud přál, v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.

Dne 30. října vzpomeneme 13. výročí úmrtí paní

ZDEŇKY LOTREKOVÉ
ze Slavkova u Brna

S láskou vzpomínají manžel Ladislav a děti s rodinami.

Chovatelské okénko
Vážení čtenáři slavkovského zpravodaje,

měsíc říjen je téměř za námi. Listí ze stromů
pomalu opadává, sklizeň na zahrádkách je us-
kladněna na zimu. Zvířátka se připravují v pří-
rodě na zimu a termín III. Slavkovské výstavy
je nezadržitelně za dveřmi. Jako každý rok je
pro Vás připraveno občerstvení, bohatá tom-
bola, prodejci krmiv, chovatelských potřeb
a hlavně vystavovatelé z různých koutů naší re-
publiky. Můžete se těšit na zvířata různých ple-
men, barevných rázů, připravena je expozice
okrasného ptactva a nově expozice morčat
z chovatelské stanice Austerlitz.

Jste srdečně zváni.

Dovolte mi ještě, abych vyslovila poděkování
MVDr. Petru Májkovi za okamžitou a profesi-
onální péči při operaci našeho pejska. Náš Car-
los je smolař od malička – ve vrhu byl nejmenší,
takže si musel vše vybojovat, z osmi štěňátek
nám zůstal doma – nikdo ho nechtěl (že je malý
a slabší). Před 6 týdny ho štípla včelka do ču-
máku, okamžitá alergická reakce-injekce a od-
počinek. Odpoledne tentýž den si zlomil nožku,
asi omámem po injekci upadl – následovala
první operace pravé přední nožky. 14 dní pře-
vazy a klid na lůžku, pak konečně sundání dlahy
a vytažení stehů. Bohužel hned druhý den ráno
v naší „obytné zóně“ neukázněný řidič našeho
pejska srazil a zlomil mu zadní levou nožku.
Pán se omluvil, ale vběhnout tam dítě nevím,
jak by to dopadlo. Následovala další operace
a max. klid na lůžku a protože jsem blázen do
zvířat, tak jsem pejska pro jeho pohodlí vozila
týden v kočárku. Nezbláznila jsem, ale lidé se
dost divili. Po vysvětlení pochopili, proč to
dělám. Takže mějte své miláčky rádi a vy
co zvířátka rádi nemáte, tak je přehlédněte
a jděte dál. Vendula Andrlová
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R O D I N N Á  O Z N Á M E N Í Opustili nás
Miroslav Rys (1926) 27. 9.
Jaroslava Trampotová (1918) 7. 10.
Zdeňka Florianová (1926) 11. 10.

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

Archiv Slavkovského zpravodaje najdete na

www.veslavkove.cz

Marie Zdražilová
tel. 604 994 476
Čelakovského 839
Slavkov u Brna

Poradenská kancelář
PRODEJ

• bylinné přípravky pro děti i dospělé MUDr. Jonáše
• vitaminy, minerály, výrobky Aloe vera
• zelený ječmen a řasa chlorela
• finské přírodní doplňky stravy
• novinka – kozí colostrum
• konzultace a poradenství

Kosmetika 

Možnost 
vyzkoušení

Vzpomínka

Dne 4. listopadu 2014 by se dožil 99 let pan 

K A R E L  F R I Š T E N S K Ý

a 12. prosince uplyne 42 let, kdy nás navždy opustil.

Za tichou vzpomínku děkují
manželka a dcery s rodinami.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Kdo Tě znal, nezapomene.

Dne 2. listopadu 2014 uplynou tři smutné roky, kdy nás navždy opustil
náš milovaný syn, bratr, vnuk a strýc, pan

DALIBOR ŠÍCHA
S láskou vzpomínají rodiče a bratr s manželkou.

Vzpomínka

Dne 3. listopadu 2014 by se dožila 90 let
naše maminka a babička, paní

LUDMILA TVRDOŇOVÁ

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Tvrdoňova.

Vzpomínka

Dne 11. listopadu 2014 uplynul první rok, kdy nás opustil pan 

M I RO S L AV  C E N E K
a 29. listopadu by oslavil 53. narozeniny. 

Stále vzpomíná přítelkyně Dagmar.

INZERCE
VÝKUP AUT za hotové – Peníze ihned.
Tel. 608 634 575,   www.vranaslavkov.cz.

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

PŮJČOVÁNÍ TEPOVAČE na čištění koberců
a sedaček. V. Brejšková, tel. 722 522 022. 

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.

KOUPÍM byt 2+1 ve Slavkově u Brna v OV
nebo možný do OV. Tel. 739 912 867.

HLEDÁM bydlení ve Slavkově a okolí –
menší RD se zahrádkou nebo byt 2–3+1
s balkonem. Tel. 607 496 359.

KOUPÍM RD se zahrádkou v Křenovicích,
Blažovicích nebo v blízkém okolí. Tel. 721
387 897.

POSKYTOVÁNÍ půjček v oblasti Slavkov
u Brna. Nyní nový produkt pro seniory
s výhodným balíčkem asistenčních služeb.
Tel.: 608 299 654.

KOUPÍM zahradu nebo ovocný sad ve
Slavkově pod Urbánkem. Tel. 737 329 340.

KOUPÍME RD nebo větší byt ve Slavkově
u Brna ihned k bydlení, menší opravy
možné. Platba v hotovosti. Výhradně bez
RK. 773 646 377 SMS nebo volat po 16. h.

Vzpomínka

Kdo byl milován, není zapomenut.

Dne 6. listopadu vzpomeneme 10. výročí úmrtí paní

PaedDr. LUDVÍKA PŘIBILÍKA
ze Slavkova u Brna

S láskou a úctou vzpomíná manželka a rodina Přibilíkova z Brankovic.

Vzpomínka

Odešel, jak osud si přál, ale v našich srdcích žije dál.

Dne 16. listopadu 2014 uplyne 25 let, co nás opustil pan

VÁCLAV ANTOŠ
S láskou a úctou stále vzpomínají dcery Zdena, Anna a Vlasta s rodinami.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Podzimní výstava
V neděli 21. září se po celý den konala Pod-

zimní výstava v Zámecké vinárně „U Edy“.
K vidění bylo spoustu krásných rukodělných
výrobků – proutěný pedig, keramika, dekorace,
šperky, háčkované čepičky pro malé i velké. Pro
děti bylo připraveno zdarma malování na obli-
čej a pro návštěvníky byla k dostání opět vyni-
kající Marlenka, která je ideální kombinací ke
kávě. Na výstavě byly i zdravé produkty firmy
Energy – jsou to jen bylinky a žádná chemie.
Vynikající jako prevence nemocí v tomto čase.
Děkuji tímto za pomoc, realizaci a organizaci
výstavy – Lence z Obchůdku na nádvoří, Rů-
žence za nádherný podig, Ivce za bylinky firmy
Energy, Lucince za výbornou Marlenku, rodi-
čům za pochopení v mém tvoření a kreativní
tvorbě a hlavně díky Vám návštěvníci naší vý-
stavy bez Vás bychom takové akce nepořádali.
Pomalu připravujeme vánoční akci a o termínu
vás budeme informovat. Vendula Andrlová 
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Okénko zdraví
Dentální hygienistka

Snad každý si přeje mít krásný a přirozený úsměv. Jeho
nedílnou součástí jsou zdravé zuby, dásně bez zánětu či pa-
rodontitidy a svěží dech. Docílení tohoto stavu přitom není
až tak složité a obtížné, jak se může zdát. Základem je vždy
prevence.

Prevence je jedním z nejdůležitějších cílů stomatologie.
Je nejúčinnější již v dětském věku, kdy se formují řádné hy-
gienické návyky. Zahrnuje nejen pravidelné prohlídky u sto-
matologa, ale i u dentální hygienistky. Mnoho stomatologů
si už vůbec nedovede přestavit, že by mohli vykonávat svou
precizní práci právě bez pomoci své dentální hygienistky.
A kdo tedy dentální hygienistka vlastně je? Jedná se o spe-
cialistku s licencí, která zvyšuje informovanost obyvatelstva
v oblasti dentální hygieny. Provádí odbornou instruktáž
a motivuje pacienty ke správné dentální hygieně. Odstra-
ňuje dráždivé faktory, motivuje a instruuje správnou tech-
niku čištění a volí vhodné a vyhovující pomůcky a postupy
podle individuálních potřeb pacienta. Zaměřuje se na
všechny věkové skupiny, od těhotných žen, přes malé děti
až po seniory.   

Dentální hygienistka pečuje o zdraví dutiny ústní, kterou
neohrožuje pouze nejrozšířenější lidské onemocnění –
zubní kaz, ale také zánětlivá onemocnění parodontu. Nej-
častěji se jedná o zánět dásní (krvácení) a parodontitidu,
která způsobuje ústup dásní a následně, není-li léčena, vede
ke ztrátě zubů. Tato onemocnění mohou způsobovat znač-
nou bolest, úzkost, zhoršující se kvalitu života a rovněž vý-
daje na jejich léčbu nejsou zanedbatelné.  

Dnes je na trhu nespočet druhů pomůcek k vykonávání
správné domácí dentální hygieny. Základem je zubní kar-
táček a mezizubní kartáčky. Další pomůcky se volí indivi-
duálně jako například jednosvazkový kartáček (vhodný pro
stěsnané zuby, chrup s rovnátky, pacienty s parodontiti-
dou…), škrabka na jazyk, zubní nitě, pasty a ústní vody.
S vhodným výběrem pomůcek nejlépe poradí právě den-
tální hygienistka. 

Dentální hygienistka vykonává tyto služby: 
- Vyšetření a zhodnocení stavu zubů a dásní
- Poradenství jak nejlépe a nejefektivněji pečovat o chrup
- Výběr vhodných pomůcek pro udržení zdravého chrupu

a jejich nácvik používání
- Nechirurgickou léčbu parodontitidy
- Odstranění zubního kamene
- Bělení zubů ordinační 
- Bělení zubů domácí

Na dentální hygienu se můžete objednat i bez doporu-
čení vašeho zubního lékaře. Dentální hygienistka ovšem ne-
nahrazuje práci zubního lékaře. Všichni naši pacienti
zůstávají v péči svého zubního lékaře. Nedopusťte, aby i ve
Vašem případě došlo ke ztrátě zubů a dalším nepříjemnos-
tem. Pečujte o svůj chrup a nechte si poradit odborníkem.
V dnešní době je zdravá ústní dutina velmi důležitá a určitě
vizitkou každého z nás. Denisa Švandová, DiS.

Lampionový průvod 
Zatímco vzpomínky na různé průvody minu-

lého režimu pomalu blednou, lampionový prů-
vod ve Slavkově pořádaný sdružením Austerlitz
Adventure coby čistě recesistická akce se těší
stále větší oblibě. I letos koncem listopadu se
na něj můžeme těšit, a to v sobotu 22. listo-
padu. V 17.30 hodin bude sraz všech účastníků
za kostelem, o půl hodiny později už vyrazíme
směrem k poliklinice, po ulici Tyršova, Li-
dická, Boženy Němcové a skončíme na náměstí
u ohně a stánku s čajem a svařákem. Pro děti
budou nachystány špekáčky zdarma. K posle-
chu bude hrát živá hudba a odborná umělecká
porota vybere nejlepší podomácku vyrobený
lampion. Těšíme se na další přátelské setkání
a krásnou podívanou na stovky rozsvícených
lampionů.

Restaurace Klobouk pořádá šestý ročník
soutěže o nejlepší domácí tlačenku vlastní vý-
roby „Tlačenka Open 2014“, která proběhne
v sobotu 15. listopadu. Hodnotí se vzhled
v řezu, chuť, vůně a soudržnost. Obaly (umělá
střeva) si soutěžící (max. počet soutěžících –
2 osoby za 1 team) mohou vyzvednou od 8.
listopadu u obsluhy restaurace, kde také ob-
drží přesné pokyny. Startovné 100 Kč.

Dodaný vzorek o hmotnosti minimálně 1 kg
bude hodnotit jak odborná porota složená z ře-
zníků ze Slavkova a okolí, tak porota amatér-
ských degustátorů z řad návštěvníků restaurace. 

Tlačenka Open 2014
První cenou je padesátilitrový sud piva Ra-

degast 10°. Odměna je připravena také pro ví-
těze určeného amatérskou porotou.

Přijďte soutěžit, nebo se jen podívat, ochut-
nat a stát se členem amatérské poroty. Dobrou
náladu vezměte s sebou.

Předběžný program:
od 18.00 Hodnocení odborné poroty
od 19.00 Degustace tlačenek spojené s hodno-

cením návštěvníků

Kontakty: telefon: 722 480 148
Srdečně zve restaurace Klobouk

Na listopadové noční obloze můžeme zve-
čera pozorovat na jihu podzimní souhvězdí
Pegas, Andromeda a Beran a na východě pak už
vidíme zimní souhvězdí Býka, Vozku a po 22
hodině také nádherný Orion. 

Měsíc bude v úplňku 6. listopadu, v poslední
čtvrti 14. listopadu, v novu 22. listopadu a 29.
listopadu bude v první čtvrti. Mars je pozoro-
vatelný zvečera nízko nad jihozápadem a Jupi-
ter ve druhé polovině noci. 

Přijďte se podívat na hvězdárnu, čeká vás
program o našem vesmírném okolí se spoustou
úžasných snímků vesmírných těles, o kterých se
dozvíte nejnovější poznatky. Některé z objektů
pak můžete shlédnout pomocí našich daleko-

Listopad na Hvězdárně Vyškov
hledů. Nezapomeňte se opravdu teple obléci, na
pozorovatelně je chladno, ale podívaná do hlu-
bin vesmíru za to stojí.

V listopadu je Hvězdárna otevřena v úterý
a pátek od 18 do 20 hodin. Těšíme se na Vaši
návštěvu. Informace získáte na www.zoo-vy-
skov.cz a na telefonu 602 59 62 09.

V úterý 18. listopadu od 18 hodin bude v sále
zooparku přednáška Astronomie ve staré arab-
ské kultuře, kterou si pro nás připravil kolega
z Valašského Meziříčí Mgr. Radek Kraus. 

Při hvězdárně pracuje astronomický kroužek
a klub pro mladé astronomy, přihlášky stále při-
jímáme na tel. 602 59 62 09.
Mgr. Dobromila Patáková, vedoucí Hvězdárny vyškov

Motoklub Austerlitz informuje
Motosezóna je s nástupem listopadu

u konce. Nejbližší plánovanou akcí je již 3. be-
seda cest po Evropě a mimo ni, která se koná
v pátek 21. listopadu od 20 hodin v hotelu Flo-
rian.

V neděli 12. října se tradičně konalo na Ma-
sarykově okruhu v Brně překonání rekordu
v počtu motorek na dráze. Rekord padl – bylo
zde 3795 krásných strojů různých kubatur
a typů. Tato akce slouží k uctění památky zes-
nulého talenta Marca Simoncceliho.

Vendula Andrlová 

Fechtly v bahně a blátě
V sobotu 4. října uspořádal MK Austerlitz

v prostorách staré cihelny, nyní skladu SÚS,
vytrvalostní motokrosový závod – již jedenáctý

v pořadí s názvem AusterliCzFechtlCup 11.
V závodě dlouhém 2x 120 minut se v kategorii
Fechtl zúčastnilo celkem 26 týmů, v hodino-
vém závodě kategorie Pitbike s obsahem do
150 ccm jelo celkem 18 strojů.

Na nově připravené trati, která obsahovala
všechny povrchy jako byl asfalt, betonová plo-
cha, šotolina, písek, hlína, tráva vč. skoků
a průjezdy vodou, se proháněly týmy, kde byl
věkový rozdíl 59 let. Nejmladšímu účastníkovi
bylo 8 let.

Další připravovaný závod v seriálu Auster-
liCzTour je v neděli 28. prosince na fotbalovém
škvárovém hřišti, který jedeme systémem plo-
ché dráhy. Je již pátý v pořadí a nazýváme jej
Zavírání šoupátek na ploché dráze. Jste zváni.

za MK JZ Fechtl na trati Foto: M. Marek
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nulých let a ukázali, že i naši noví členové do-
káží obstát mezi závodníky ostatních oddílů.

Díky přínosné pomoci nových trenérů se
nám v letošním roce podařilo zajistit další tré-
ninkové dny. Mohli jsme tak do kroužku přibrat
i nové zájemce a zvýšit počet tréninkových
skupin na 3. Celkový počet aktivních členů-at-
letů přesáhl 80. Aktuality, výsledky, fotografie
z akcí a bližší informace o chodu kroužku jsou
k dispozici na našem webu:

http://atletika-slavkov-u-brna.webnode.cz/
Trenéři

Další úspěšná účast atletů na Tišnovském čtyřboji
Červinková rovněž dělené druhé místo. V kate-
gorii přípravka (ročníky nar. 2003–2004) přidal
Ondřej Budík další stříbrnou medaili. Za zmínku
stojí rovněž čtvrtá místa hned tří našich atletů.
Ve svých kategoriích je obsadili Filip Hrňa, Julie
Hrubá a Eliška Šinkyříková. I ostatní naši svě-
řenci si počínali velmi dobře. Až na výjimky je
však u všech nutné zapracovat na hodu míčkem,
kvůli kterému řada z nich přišla o lepší umístění.
Všem zúčastněným gratulujeme. V rekordní
konkurenci 158 atletů se rozhodně neztratili. Zo-
pakovali úspěšné představení slavkováků z mi-

V sobotu 27. září se 22 našich svěřenců
zúčastnilo tradičního čtyřboje, který pořádá
oddíl AK Tišnov. Soutěžilo se ve sprintu na
60 m, hodu kriketovým míčkem, skoku dalekém
a ve vytrvalostním běhu na 200, 400, resp.
600 m podle věkové kategorie. Z našich atletů
se v kategorii předpřípravka I (ročníky nar.
2005/2006) nejlépe umístil Marek Hrubý, který
dokázal suverénními výkony zopakovat loňské
vítězství. Na děleném druhém místě jej na
stupně vítězů doprovodil Lubomír Šinkyřík.
V soutěži dívek stejné kategorie obsadila Adéla

stva měst, vyslovují se sliby a fráze, většinou
sjednané v zákulisí, zde není vhodné opakovat.
Autodoprava ve městě je složitá, kolik lidí, tolik
názorů. Parkoviště pro auta, doplněné o vhod-
nou výsadbu zeleně poblíž centra, chybí. Budují
se populární sídliště i na místech, kde by stromy
účelně odčerpávaly vysokou spodní vodu nebo
i na místech, kde by biokoridory poblíž Obory
sloužily i k parkování pro blízké městské akti-
vity. Setkáváme se však i s opačnými aktivi-
tami, rušením biokoridorů a zbytků zeleně ve
středu města. Stromy stále ohrožují, vždyť pa-
dající strom ohrožuje jen výjimečně. Proto je
nutné stromy, které mají podstatnou schopnost
čistit ovzduší, nutno ve větším rozsahu likvido-
vat. Objevil se i názor, že ve Slavkově se stará
auta, zbožňovaní veteráni, setkávají v relativně
zdravém prostředí zámeckého parku, kde staré
stromy musí být odstraněny, přesto, že auta
ročně prokazatelně zabíjí tisícinásobek lidí než
stromy. Další nejméně dvojnásobek tohoto
množství podle zdravotníků-lékařů zabíjí auty
kontaminované ovzduší.  

Milan Hrabovský, Slavkovský ochranářský spolek

Rozmary počasí, znečištěné ovzduší
ných na prachové částice ve výfukových ply-
nech, včetně látek s potencionálním karcino-
genním vlivem, látek jedovatých pro centrální
nervový systém, krevní oběh a imunitu. V ně-
kterých okolních státech, Německo, celá Skan-
dinávie řeší dopravu zákazy vjezdu pro auta,
dopravu obstarávají městské autobusy opatřené
dokonalejšími filtry výfukových plynů. Jsou
místa, i v našem městě, kde možnost parkování
by měla být samozřejmá, jako jsou návštěvy
úřadů, dovoz a odvoz dětí ze školy. Horší situ-
ace je zaparkovat u zdravotnického zařízení,
kde je nutné hledat prostor k zaparkování na uli-
cích v zástavbě rodinných domů. Ještě horší si-
tuace vzniká při návštěvách kulturních akcí ve
městě. Je známo, že množství prachových částic
se několikanásobně zvyšuje častým startová-
ním, popojížděním v kolonách a na křižovat-
kách. Překračování emisních hodnot bylo
zjištěno i při používání motorových pil, seka-
ček, křovinořezů, dokonce i v kabině jedoucího
auta se zavřeným větráním a používáním klima-
tizace. 

V současnosti, kdy se tvoří nová zastupitel-

Uplynulé poslední tři měsíce přinesly ne-
zvykle vysoké dešťové srážky, až téměř čtyřná-
sobek měsíčního průměru srážek v našem městě
za 25 let. Srážkový průměr se neustále zvyšuje.
Tradiční indiánské léto a s ním poslední ote-
plení přichází nepravidelně, naplňuje se pranos-
tika: „Když ještě v měsíci říjnu listí nerado
opadává, na jaře mnoho housenek a hmyzu se
očekává“. Pravdivější pranostika se zdá tato:
„První nastalé mlhy lidskému zdraví škodlivé
jsou“. 

Aktuálním tématem médií se v těchto dnech
stalo sledování čistoty ovzduší způsobené pře-
tížeností automobilové dopravy. Zářijové mě-
ření hodnot drobného prachu v ovzduší, který
je nositelem škodlivin pro lidské zdraví, měřené
v Brně a okolí je po nejvíce znečištěné Ostravě
nejhorší. Hodnoty měřené nejen na zastávkách
autobusů, také v areálech mateřských škol jsou
pomístně až dvacetkrát vyšší, než připouští
norma. Občasné deště jsou vítány, prašnost sni-
žují. Do hodnocení se nyní zapojují i lékaři.
Podle Jihomoravské hygienické stanice je ši-
roké spektrum zdraví nebezpečných látek váza-

Více informací naleznete na FB: Krav Maga
CZ Austerlitz, nebo www.akademi.asia

Petr, Chief instructor

70 % lidí se rozhodne začít trénovat a věno-
vat sebeobraně až po napadení vás, nebo vašich
blízkých.

Nečekejte! Naučte se bránit, pokud vás
někdo, někdy a někde napadne. Nepodceňujte
agresora a naučte se adekvátně reagovat na
útok. Útoky jsou v dnešní době stále častější
a agresívnější i kvůli maličkostem. Ať už jde
o finance, předměty, nebo si jen něco dokázat.
V naší akademii si najde každý, co mu bude vy-
hovovat.

Jste holka? Žena? Máme pro vás nachystaný
kurz s názvem: Sebeobrana pro ženy a dívky,

Buďte připraveni při napadení 
která se koná dne 16. listopadu od 14 do 17
hod. Trénink je vhodný pro dívky od 12 let. Na
konci tréninku si vyzkoušíte techniky proti
útočníkům! 

Jste muž? Kluk? Žena, nebo dívka? Nábor
do oddílu Krav Maga je určen pro všechny od
16 do 99 let. 

Krav Maga je sebeobranný systém, žáci se
učí techniky proti napadení beze zbraně, ale i se
zbraní, zlepšujete si fyzickou i psychickou
stránku. Přijďte se přihlásit do nově otevřeného
kurzu Krav Maga. Kurz bude zahájen 4. lis-
topadu od 19 hodin. 

Kurz sebeobrany Foto: archiv ABU

Atletický čtyřboj v Tišnově Foto: archiv atletů
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Někteří nováčci spali bez rodičů vůbec poprvé
a tuto výzvu zvládli na výbornou a bez stesku
jako ostatní otrlí skauti.

Druhý den se Jednička vydala na malý výlet
po Slavkově, kde mimo poznávání krás pod-
zimní přírody navštívila ve Svojsíkově parku
pomník Antonína Benjamína Svojsíka – zakla-
datele českého skautingu. Tuto návštěvu nám
zpestřilo zajímavé a poučné povídání z úst pa-
mětníka stavby pomníku br. Klimenta Ko-
houtka, za což mu děkujeme. Na konci celé
akce se zdálo, že jsou všichni spokojení a těší
se na další.

Vedoucí skautských oddílů

Hravé odpoledne
Jeden z dnů měsíce záři využil čtvrtý oddíl

ke stmelení vztahů a především k zábavě. Po-
nořili jsme se do víru karetních a deskových
her. Jak se po třetí hodině sobotního odpoledne
ukázalo, stále si umíme poradit bez počítače
a jiných technických vymožeností. I my starší
jsme s dalšími 20 dětmi prožívali radosti díl-
čích úspěchů a rudly nám obličeje, když se še-
stka na kostce úspěšně schovávala. Nechyběly
osvědčené hry jako klasické karty, Člověče, ne-
zlob se, nebo pexeso. Vyzkoušeli jsme i hro-
madu novinek jako Aktivity, Panika v zoo,

nebo CINK! (s přibývajícím časem stále „oblí-
benější“).

Venku bylo krásné počasí, a proto jsme vy-
užili i venkovního hřiště - houpací koně a ho-
rolezecká stěna asi nikdy neomrzí. Tři hodiny
utekly jako voda. Celá banda dětí se rozprchla
domů a všichni se těšíme na přespání na klu-
bovně a navazující výlet do Dinoparku ve Vy-
škově.

Jednička taky nespí
O víkendu 10. a 11. října proběhlo na skaut-

ské klubovně přespání 1. oddílu, kterého se
zúčastnili kluci ve věku od pěti do jedenácti let.

Italští uprchlíci na jižní Moravě
O první světové válce víme téměř vše, co se

týká válečných střetů a jednání znepřátelených
stran, ale nevíme téměř nic o životě civilního
obyvatelstva. Válkou bylo postiženo stejně jako
vojáci. Na ženách, dětech a starcích zůstala sta-
rost nejen o sebe, hospodářství, ale i o zabez-
pečení armády. Do této situace přicházeli lidé,
kteří byli vystěhováni z míst, kde vzplanula
ohniska války. Byli to občané Rakouska-Uher-
ska z Haliče a Bukoviny, jižních svahů Alp,
Srbska, Chorvatska, Zakarpatské Ukrajiny
a dalších částí říše, kudy procházela fronta.

Kniha Italští uprchlíci na jižní Moravě v le-
tech 1915–1919, autorů Ivany Bojdové, Evy

Podzim přinesl dvě knižní novinky z našeho kraje. První z nich se vrací do doby I. světové
války a dotýká se i Slavkova u Brna. Druhá knížka je z pera velešovického spisovatele Josefa
Koudelky a týká se II. světové války.

Šebkové a Karla Šebka, je věnována u nás tak-
řka zapomenuté historii vysídlenců z jižního
Tyrolska, zvaných italští uprchlíci. Přišli k nám
v r. 1915 z jižních svahů Alp, z Tridentska a zů-
stali u nás až do r. 1919. Umístěni byli ve měs-
tech a i těch nejmenších vesnicích Čech
a Moravy. Na Vyškovsku se usadilo asi 1600
uprchlíků, z toho ve Slavkově u Brna kolem
stovky převážně z Mattarela a okolí. Byli to
říšští občané, kteří museli opustit svůj domov
kvůli válce. Dostali se na území, které se lišilo
způsobem života, kulturou a především jazy-
kem. Domácí obyvatelstvo nebylo nadšeno je-
jich z jejich příchodu, neboť se s nimi museli
rozdělit i o to málo, co měli. Brzy se však obě
národnosti sžily, protože je spojovala jediná
touha, přežít hrůzy války. Přes všechny útrapy,
které zde italské uprchlíky potkaly, považovali
tito lidé za štěstí, že mohli válečná léta prožít
v našich zemích a jejich potomci s úctou nav-
štěvují místa pobytu svých předků. Kniha za
220 Kč je k dostání v prodejně Knihy Skalič-
ková – Pokorná.

Válečné kapitoly o živých a mrtvých…
Tajemství každé války je spolehlivě uloženo

v trezoru smrti…
Knížka Josefa Koudelky Válečné kapitoly

o živých a mrtvých přibližuje čtenáři dny Slo-
venského národního povstání v srpnu roku
1944. Úvodní kapitoly zaznamenávají čas,
který předcházel osvobození Československa
Rudou armádou. Podstatná část je věnována
podzimu roku 1944 a přechodu partyzánských
oddílů ze Slovenska na Moravu po likvidaci ří-
dicích center povstání na Slovensku německou
brannou mocí.

Nové knihy z našeho kraje

Vypráví o protinacistickém odboji ve Zlín-
ském a Jihomoravském kraji a také o působení
partyzánského oddílu Olga v chřibských a ždá-
nických lesích. Děj obsahuje méně známou sku-
tečnost, že pro některé významné představitele
tak zvané „třetí říše“ v době před vypuknutím
Slovenského národního povstání válka skončila.

Utajená konference nacistických funkci-
onářů, konaná 10. srpna 1944 ve štrasburském
hotelu Mais Rouges, potvrzuje tento historický
fakt. Úkolem pánů, kteří se v ten den sešli, bylo
vytvoření silného poválečného Německa, za
něž předem umírali vojáci v zákopech druhé
světové války…

Je to minulost. Od druhé světové války nás
dělí několik desetiletí. Myslím si, že nic ne-
může být zapomenuto. A těm, kteří by rádi za-
pomněli, hrozí nebezpečí, že budou muset
hrůzy dějinného konfliktu prožít znovu. Knihu
za 120 Kč můžete zakoupit v prodejně Knihy
Skaličková – Pokorná.

V klubovně Foto: archiv junáků Na hřišti Foto: archiv junáků



27SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ10/2014

Denně najdete nejčerstvější
zprávy ze Slavkova na

www.veslavkove.cz

okénko
Rady do zahrady – listopad

Ovocné stromy a keře zpravidla nejsou příliš
náročné na výživu. Přesto je vhodné čas od
času nechat provést rozbor půdy ze sadu ales-
poň na obsah základních živin (P,K,Mg,Ca).
V listopadu je vhodné provést případné hnojení
hnojivem s obsahem těchto prvků. Hnojivo
v patřičné dávce rozhodíme rovnoměrně plošně
po sadu, v případě jednotlivých stromů rozho-
díme v obvodu koruny a mělce zapravíme do
půdy. Náročnější na výživu jsou broskvoně,
u kterých v důsledku jiné techniky řezu dochází
každoročně k velké obnově dřeva, a pak keře
drobného ovoce a jahodník. U těchto plodin
hnojíme pravidelně.

Před zimou je taktéž vhodné u mladých vý-
sadeb stromů i keřů nahrnout ke kmínkům
půdu nebo přihodit kompost. Omezíme tak vy-
sychání půdy a případné poškození silnějšími
mrazy. Půdu nahrnujeme i k trsům jahodníku.

Nepolevujeme v pletí zahrady, zabráníme tak
vysemenění odolných plevelů a především
růstu ozimých plevelů, které by na jaře rychle
zarostly záhony.

Z trávníku shrabeme listí a opadané plody.
Je-li to třeba, ještě naposledy jej posekáme.
Očistíme, nakonzervujeme a uložíme nářadí
a zazimujeme techniku. Vypustíme letní roz-
vody vody. Připravíme krmítka pro ptáky.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Pranostika: Zůstane-li listí na stromech až do
Martina, očekává se dlouhá a tuhá zima.

Podzim vrcholí, zima se hlásí o slovo. V lis-
topadu převažují dny podmračené, deštivé a za-
mlžené. Pokud sluníčko ukáže svoji vlídnou
tvář, tak již moc nehřeje. Barevné listí pomalu
opadává, odkvétají poslední květy a celá pří-
hoda se připravuje k zimnímu spánku. Poslední
hezké, slunné i když chladné dny využijeme
k úklidu zahrady a její přípravě na zimu.

Jestliže půda ještě není zmrzlá nebo příliš
rozbahněná, můžeme pokračovat ve výsadbě
ovocných stromků a keřů. Půda je v hloubce
výsadby ještě dostatečně prohřátá, stromek do
zámrazu zakoření.

Stromky, které jsme na podzim zakoupili,
avšak nestihli nebo nemohli zasadit a založili
ve sklepě, případně ve venkovním prostředí,
pravidelně kontrolujeme, zda jsou dostatečně
chráněné proti poškození zvěří a mají dostateč-
nou, avšak ne nadměrnou vlhkost.

Spadané listí shrabujeme, likvidujeme nebo
kvalitně zkompostujeme. Omezíme tak šíření
v listech přezimujících chorob a škůdců pro
příští vegetační období. Pokud na stromech pří-
padně pod stromy zůstaly shnilé (mumifiko-
vané) plody, odstraňujeme je a likvidujeme.

Stále ještě můžeme provést dezinfekční po-
střik ovocných stromů některým z měďnatých
přípravků, zvláště u broskvoní.

Světovým dnem diabetu je 14. listopad,
datum narození kanadského lékaře F. G. Ban-
tinga, který ve svých třiceti letech po návratu
z 1. světové války objevil spolu s H. Bestem
inzulin. Je to hormon, který se tvoří ve slinivce
břišní a ovlivňuje vstřebávání sacharidů v or-
ganismu. Mnozí mu dodnes vděčíme za zá-
chranu života, protože nedostatek inzulinu do
té doby znamenal jistou smrt.

Až potom začíná léčba nemoci, která nese
sladké jméno „diabetes mellitus“, nebo cu-
krovka. Je to závažné, trvalé onemocnění, které
nebolí, ale přináší řadu zdravotních komplikací
jako postižení očí, nervů, cév, srdce, nohou.
I když se stále zdokonaluje léčba, znepokojuje
nás nárůst pacientů s touto diagnózou. Při tom
příčiny vzniku tohoto onemocnění jsou známé:
pohodlnější život, nezdravé stravování, pra-
covní vytížení, stres, málo pohybu ve volném
čase. Je varujícím faktem, že v ČR je ohrožen
tímto onemocněním každý desátý občan a re-
gistrovaných je už 800 000 pacientů. Proto
Česká diabetologická společnost připravuje na
podnět EU dlouhodobý program prevence
a léčby diabetu, nad kterým převzala patronát
i manželka prezidenta Ivana Zemanová. 

Kromě lékařů, specialistů na diabetologii,
pomáhá pacientům také Svaz diabetiků ČR.
Organizujeme rekondiční pobyty, zdravotní
a poradenskou činnost, pohybové aktivity jako
cvičení v tělocvičně, plavání, ozdravný pobyt
u moře. Každoročně u příležitosti Světového
dne diabetu pořádáme ve spolupráci s Měst-
ským úřadem ve Slavkově a Všeobecnou zdra-
votní pojišťovnou JMK DEN PRO ZDRAVÍ.
V pátek 14. listopadu v době 9–13 hodin ve
Společenském centru Bonaparte můžete
navštívit prodejní výstavu potřeb pro diabetiky
a výrobků zdravé výživy. Využijte možnost na-
koupit si se slevou glukometry, testovací
proužky, sladidla, zdravotní obuv a ponožky,
potravinové doplňky, koření a přírodní kosme-
tiku. Všichni návštěvníci si mohou dát zdarma
změřit tělesné hodnoty jako glykémii, tlak
krve, obsah tuku a vyšetřit zrak, které mohou
ukázat, zda se u Vás už diabetes neprojevuje.
Můžete také ochutnat zeleninové pomazánky,
které připravíme ve spolupráci s ISŠ a odnést
si domů recepty na zdravé stravování. Všechny
vstupenky budou slosovatelné formou tom-
boly, do které přispějí svými produkty vysta-
vovatelé.  

Vhodnou prevencí proti zvyšujícímu se
počtu onemocnění cukrovkou je také půlhodi-
nový „Pochod proti diabetu“, který se 14. lis-
topadu organizuje na celém světě.   

Chceme přimět veřejnost ke změně dosavad-
ních návyků. Udělejte už teď něco pro své
zdraví, přijďte si změřit rozhodující tělesné
hodnoty a vykročte s námi za zdravým život-
ním stylem. Věnujte alespoň jeden den v roce
prevenci svého zdraví. 

Na setkání s Vámi v pátek 14. listopadu se
těší

Marie Miškolczyová
a výbor Svazu diabetiků ČR ve Slavkově u Brna

V sobotu 4. října ráno zamířil zcela plný
autobus zahrádkářů i příznivců zahrádkaření do
Olomouce na výstavu Flora. I přes četné
opravy na dálnici jsme to zvládli za necelou ho-
dinu a plni očekávání vpluli do areálu výsta-
viště. 

Letošní podzimní Floru doplňovaly zahrad-
nické trhy a Olima – festival gastronomie a ná-
pojů. Firmy zde představily zajímavé
pochutiny, pečivo z nezvyklých surovin,
 cukroví, nápoje či koření. Tyto dobroty bylo
možné i ochutnat. Zároveň probíhala výstavka
cukrářských výrobků (úžasně zdobené slav-
nostní dorty s podzimní tematikou) či prezen-
tace mladých kuchařů. 

Ve spodní části pavilonu A nás zaujala spo-
lečná expozice ČZS, která nabízela nepřeberné
množství ovoce a zeleniny. Kromě známých
druhů se tu vyskytovaly i např. méně obvyklé
kdoule či zvláštní druhy dýní. Navazovala vý-
stava hub a včelařských produktů. 

Bylo možné navštívit také skleníky, další pa-

Zájezd na Floru Olomouc
vilony, výstavu drobného zvířectva, botanickou
zahradu i květinovou výzdobou oživené olo-
moucké kostely. Ale čas byl neúprosný
a všechno se zkrátka stihnout nedalo. A tak
jsme se obtěžkáni nákupy sešli na parkovišti,
abychom se dle plánu přesunuli do nedalekého
Brodku u Přerova. 

Zde nás čekala návštěva zvonařské dílny Dy-
trychových, známé daleko za hranicemi naší
vlasti. Vždyť kdo se může pochlubit tím, že je-
jich zvony zní až za polárním kruhem, v Kap-
ském městě či v Japonsku. S humorem sobě
vlastním nás jeden ze zaměstnanců seznámil
s historií dílny i celým výrobním procesem.
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí a krás-
nou tečkou za naším výletem byl poslech zvon-
kohry na návsi před kostelem. Poprvé se
rozezvučela 1. 1. 2000 v 0.00 hod. Poté jsme
se příjemně unaveni vrátili do Slavkova. 

Děkuji tímto ČZS ve Slavkově u Brna za
krásný podzimní zájezd. 

P. Mlčochová 

Večírek na zakončení zahrádkářské sezony
Zahradu jsme již uložili k zimnímu spánku a tak se přijďte rozloučit se zahrádkářskou sezonou

do malého sálu SC Bonaparte v sobotu dne 8. listopadu ve 20 hodin. Při posezení s přáteli se
můžete odreagovat při živé hudbě, tanci a bohaté tombole.

Tuto každoroční akci pořádá ZO ČZS Slavkov u Brna

Dia výstava
V pátek 14. listopadu je Světový den diabetu a právě tento den pořádá Svaz diabetiků ČR ve spo-

lupráci s Městským úřadem a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou Den pro zdraví, který se bude konat
v prostorách SC Bonaparte. Od 9 do 13 hodin si můžete dát zdarma změřit glykémii, tlak krve, obsah
tuku a vyšetřit zrak. Zjistíte tak, zda nejste mezi 800 000 pacienty, které už onemocnění cukrovkou
zasáhlo. Můžete si se slevou nakoupit potřeby pro diabetiky, výrobky zdravé výživy, zdravotní obuv
a ponožky, sladidla, koření a přírodní kosmetiku i jako vhodný dárek na Vánoce. Vstupenky budou
slosovatelné za balíčky od vystavovatelů. Věnujte alespoň jeden den v roce prevenci svého zdraví! 
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I. světová válka a Slavkov u Brna (IV.)
Po krátké odmlce přinášíme další pokračování seriálu o I. světové válce ve vztahu
ke Slavkovu u Brna. PaedDr. Karel Häring popisuje velmi stručně život svého
 dědečka Leopolda Slaniny, který padl u Krakova, a pro lepší pochopení textů se-
znamuje s tehdejší vojenskou terminologií a se strukturou a vznikem rakousko-
uherské armády. Na vedlejší straně je příběh dalšího slavkovského vojáka –
Jaroslava Krbka.

Pro rakouský císařský dům vyrovnání a pro
maďarské nacionalisty kompromis. Událost,
která vnesla do organizace rakousko-uherské ar-
mády pro léta 1867 až 1918 mnoho výraz ných
a převratných změn. Branným zákonem z 5. pro-
since 1868 byla uzákoněna všeobecná branná
povinnost pro všechny muže říše. Takto se zde
píše: „Zákon, daný dne 5. prosince 1868, jímžto
se ustanovuje, jak se má v královstvích a zemích,
v radě říšské zastoupených, plniti povinnost
branná. S přivolením obojí sněmovny rady říš-
ské vidí se Mi naříditi takto:“ (sic).

Společná armáda německy Gemeinsame
Armee, se tvořila jednotně v obou částech říše
a společně podléhala velení – říšskému ministru
války. Muži u odvodů byli přímo přidělováni do
útvarů společné armády. Odvodní komise měly
předepsané počty, kolik odvedenců mají k plu-
kům dodat. Ze všech tří složek byla početně nej-
větší. Ve všech složkách ozbrojené moci byl
velící jazyk němčina.

Císařsko-královská zeměbrana německy
kaiserlich-königliche Landwehr, byla organizo-
vaná v Předlitavsku, které tvořily rakouské his-
torické země císařství, včetně Čech. 

Královská uherská zeměbrana maďarsky
Magyar Királyi Honvédség2), byla organizovaná
v Zalitavsku na území Uherského království.
Kromě maďarské se sem zahrnovala i chorvat-
sko-slavonská zeměbrana. 

Velení v zeměbraneckých útvarech připadlo
dvěma ministerstvům zemské obrany, rakou-
skému a uherskému, jen v případně válečného
konfliktu se pořizovaly nejvyššímu velení. Vo-

HRADEC KRÁLOVÉ 1866

Osudová křižovatka Evropy
ORGANIZACE RAKOUSKO-UHERSKÝCH BRANNÝCH SIL PO VYROVNÁNÍ V ROCE 1867

jáci sloužili a cvičili v pravidelných vojenských
jednotkách.

Domobrana neboli rezervní armáda (zálož-
níci), německy Landsturm, označuje součást ar-
mády povolávanou do zbraně pouze v době
války. Jednotky domobrany se tvořily z mužů ve
věku 19–42 let. Měla nízký vojenský potenciál
– nevycvičený voják.

V letech válečných, základní struktura zůstává
zachována, ale průběžně dochází k častým změ-
nám. Např. v dislokaci jednotek, jejich začlenění
do armádních celků či nasazení do bojů na
frontě. Jediné a nejvyšší vojenské velitelství za
války bylo: «Armádní vrchní velitelství» AOK
(Armme-Ober-kommando).
3) Litava (maďarský Lajta, německy Leitha) je 180 km

dlouhá řeka protékající Rakouskem (Burgelandem)
a Maďarskem (Györ–Mo son–Sop ron). Je to pravý
přítok řeky Dunaje. Litava byla hranicí, pro teritoriální
rozděleni soustátí, na Předlitavsko a Zalitavsko.

4) řečeno honvéd. PaedDr. Karel Häring

Po vyreklamování r. 1916 byli jsme přiděleni
k válečným úkonům. Ani rekvizice obilí, ani sbí-
rání papíru, kovového zboží a jahodového listí
neobešly se bez příhod tragických i komických.

Ve škole byla zřízena ozdravovna pro vojsko,
která zabrala přes polovici školy, ve zbytku
jsme se tísnili my. Tu jsem se ponejprv sezná-
mil se štěnicemi ve velkém. A protože děti mají
velmi bystrý zrak, byl stále při vyučování ruch
a šum: „Tam leze!“ „Tam je zase jedna!“ Pak
jsme je počali sbírat do lihu a plnou lahvičku
dobře vypasených štěnic jsem zanesl jako
smutné dědictví po vojácích na radnici. Pak
ovšem se na dokročilo radikálně…
Zdroj: Památník slavkovských měšťanských škol, 1934

První světová válka přinesla rozvrat a peklo.
V roce 1915 jsme šli i my starší, dříve neodve-
dení, na vojnu. Nesli jsme zákeřnou značku
P. v. (Politisch verdächtig). Byli jsme interno-
váni na Hameau, v Komárně, v Prešpurku
a pletli jsme tam ze slámy papuče a posílali je
na frontu, kde je, myslím, jiné družstvo, také
takových P. v., rozplétalo a dávalo vyhladově-
lým koním žrát. K jiným pracím nás ostatně ne-
mohli ani potřebovat. Posílat nás na „Wachy“
nebylo tak docela jisto. Vzpomínám si, jak
jsem jednou mohl při této „nevinné“ službě
zmrznout za kruté zimy r. 1916 a jak jsem se
zachránil tím, že jsem zběhl z místa určeného
a šel se ohřát, při čemž jsem si vyžádal katego-

Emanuel Hájek, učitel ze Slavkova, vzpomíná na válku
ricky vystřídání. Jindy zase mne měl zastřelit
kolega Pavlíček, neboť na uherských puzstách
je tolik žab a takový křik v noci, že není slyšet
ani hlasu stráže, ani příchodu nově nastupují-
cího.

Měšťanská škola ve Slavkově u Brna v r. 1912

Zjednodušená organizační struktura
rakousko-uherské armády v roce 1914 
Česky Německy Maďarsky
SBOR KORPS HADTEST 
PĚŠÍ DIVIZE DIVISION HADOSTÁL 

2–3 pěší divize + švadrona jízdy + houfnice 
PĚŠÍ BRIGÁDA BRIGADE DANDÁR 

2–3 pěší brigády + dělostřelectvo + jízdní oddíl 
PĚŠÍ PLUK REGIMENT EZRED 

2–3 pluky + dle potřeby, horské jednotky, pěší prapory 
PRAPOR BATTALION ZÁSZLOÁLJ 

4 prapory + 1 prapor sapérů + četa ženistů 
4 kulometné čety = 8 kulometů 
4 600 mužů 

ROTA KOMPAGNIE SZÁZAD 
4 roty – 1000 mužů 

ČETA ZUG SZAKASZ 
4 čety – 250 mužů 

DRUŽSTVO MANNSCHAFT LEGÉNYSÉG 
1 družstvo – 10 vojáků

V r. 1868 V r. 1912
Ozbrojená moc se nazývá: Ozbrojená moc se nazývá nově:
Vojsko stálé Společná branná moc  
Obrana zemská: Zeměbrana: 

Císařsko-královská v Předlitavsku1) 
Královská uherská v Uhersku 

Reserva náhradní Domobrana

Rok Branná povinost Občanská činnost Děti Věk
1873 narozen 13. 11. na Špitálkách
1874 1875–1879 rané dětství 6
1880 1881–1884 obecná škola 11
1885 1886,1887 měšt. škola 14
1888 1889–1991 jinošství 18
1892 branná povinost případně domobrana 19
1893 příp. domobrana 20
1894 ODVOD (jaro) 1. 10. nástup k pluku 21
1895 1. rok aktivní základní služba 22
1896 2. rok aktivní základní služba 23
1897 3. rok aktivní 30. 9. odch. do zálohy 24
1898 záloha rolník na Špitálce 25
1899 záloha rolník na Špitálce manželství 26
1900 záloha rolník na Špitálce 27
1901 záloha rolník na Špitálce František 28
1902 záloha rolník na Špitálce 29
1903 záloha rolník na Špitálce Antonie 30
1904 záloha rolník na Špitálce 31
1905 zeměbrana rolník na Špitálce Bohumil 32
1906 zeměbrana rolník na Špitálce Leopold 33
1907 domobr. I. výzva rolník na Špitálce 34
1908 domobr. I. výzva rolník na Špitálce Valburga 35
1909 domobr. I. výzva rolník na Špitálce 36
1910 domobr. I. výzva rolník na Špitálce Josef zem. 37
1911 domobr. I. výzva rolník na Špitálce 38
1912 domobr. II. výzva rolník na Špitálce Alois 39
1913 domobr. II. výzva rolník na Špitálce 40
1914 domobr. II. výzva do 10. 9. povolán k nástupu 41
1914 padl v bojích o Krakov 21. listopadu 41

Leopold Slanina
13. 11. 1873–21. 11. 1914

Bojů I. světové války se zúčastnili oba dědeč-
kové Karla Häringa – Leopold Slanina a Karel
Häring. Leopold Slanina padl v roce 1914
a jeho schematický životopis najdete níže. Karel
Häring (ročník 1884) byl mobilizován 31. 7.
1914 a do války nastoupil 4. 8. 1914.
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rodin bylo hodně
a všechny se s tím mu-
sely nějak vyrovnat.

Já jsem ročník nar.
1929 a narodil jsem se
tedy dávno po válce.
Čas od času jsem jen
něco zaslechl, to nejhoší
měla již rodina za
sebou. Po válce a po návratu otce ze zajetí domů
se začala rodina rozrůstat, v roce 1921 se naro-
dila sestra, v roce 1925 bratr. Se dvěma zemře-
lými sourozenci při narození jsem já byl
poslední – devátý člen rodiny a dnes již po-
slední, všichni již zemřeli a někteří hodně
dávno. Já sám vzpomínám více na II. světovou
válku, kterou jsem jako žák základní školy pro-
žil. Bylo by jistě o čem hovořit, co to bylo vše-
lijakých problémů, prohlídek domácnosti vojáky
apod. Jak radostně jsme se dívali na letecké
svazy, kdy letěly bombardovat Brno a blížil se
konec války. Jak jsme se těšili na svobodný
život, možnost cestování. V roce 1944 a kousek
roku 1945 jsem prožil kus konkrétní války, kdy
jsem byl jako mladý kluk totálně nasazen v tu-
nelu pod zemi v továrně na letadla. V přestěho-
vané továrně po bombardování v Rakousku byla
u nás v tunelech připravených pro zřízení vlako-
vých dráh zřízena výroba Diana, GmbH, kde
byly vyráběny stíhačky Messerschmitt, ale Ně-
mecko to před porážkou ve válce nezachránilo.

Každá válka jednou skončí. I. světová válka
skončila rozpadem Rakouska-Uherska, vznikla
Československá republika. Vznikly i jiné státy,
změnila se celá Evropa. I po II. světové válce
došlo k celé řadě změn v zemích i životě lidi
v nich a dochází k celé řadě změn stále.

Narodil jsem se ve Slavkově u Brna a bydlím
zde celý život. V našem městě se často hovoří
o válce – vzpomíná se slavná bitva tří císařů
u Slavkova z r. 1805, ve které zvítězil proti
velké přesile Napoleon. Často se slaví s velkou
slávou různá výročí s účastí vojáků v dobových
uniformách francouzských, ruských i rakou-
ských, vojáků-fandů od nás, ale i z celé řady ji-
ných zemí. Již za dob první republiky probíhaly
tyto oslavy na pěkném zámku, který zde posta-
vili Kounicové, v zámeckém parku probíhaly
Napoleonské hry – již v našem dětství. A v po-
sledních letech oslav přibývá, pravidelně u pří-
ležitosti výročí vždy několik dnů a v létě
Napoleonské hry. Stále více se používá mezi-
národní název Slavkova – Austerlitz, má to pří-
znivý vliv na návštěvnost zájemců z ciziny.
Zámek je velmi pěkný a jeho údržbě se věnuje
velká pozornost a za velké peníze.

Na zámku byla i velmi pěkná výstava poš-
tovních zámek, aršíků, poštovních razítek s na-
poleonskou tematikou z celého světa. Bitvu tří
císařů tedy vzpomínáme ve Slavkově u Brna
v dobrém, i když i zde padlo mnoho vojáků
francouzských, rakouských a ruských, protože
přinesla dobré jméno Slavkova. Je zde každým
rokem i celá řada jiných pěkných výstav.

Tolik tedy krátká vzpomínka na I. světovou
válku a následný život další, který tak rychle
uběhl. Jaroslav Krbek

Od I. světové války uplynulo hodně let
a vzpomínek s přibývajícími lety a věkem pa-
mětníka hodně ubývají. Moje vzpomínky jdou
do dětských let, kdy jsem vyrůstal s rodiči
a staršími sourozenci a čas od času uslyšel od
otce nějakou historku z války nebo uslyšel ně-
jakou jeho vzpomínku.

Můj otec byl ročník 1882. Byl vyučeným pe-
kařem, pracoval ale ve Slavkově u Brna, kde
jsme bydleli v cukrovaru. Jezdil zde s malou
lokomotivou, se kterou posouval po cukrovaru
vagony s řepou na zpracování, cukrem vyrobe-
ným na odvoz do prodejních míst apod. Jistě to
byla práce zajímavá a mohla se vyvíjet k dob-
rým výsledkům, nebýt po určitých letech me-
zinárodního vývoje v Evropě.

Mezinárodní vývoj skončil nakonec tak, jak
skončil – I. světovou válkou v roce 1914. Ale již
dva roky před zahájením války byl otec povolán
do služeb armády a zde se připravovali na pří-
padnou válku. Takže nejprve si odsloužil dva
roky doma a odtud po začátku války odjel na
frontu – skončil na italské frontě. Válka nebyla
jistě nic jednoduchého pro celou zemi, celou Ev-
ropu, pro všechny lidi u nás i v jiných zemích,
samozřejmě i pro naši rodinu. Doma zůstala ma-
minka se čtyřmi dětmi, musela se o ně sama sta-
rat, živit je, což nebylo v té době vůbec
jednoduché – také i v jiných dobách. Práce
u sedláka, aby bylo trochu brambor, obilí pro do-

mácí zvířata a snad něco jiného pro jídlo celé ro-
diny, uklízení a praní prádla v lepších domác-
nostech a jiné příležitosti pro nějaký příjem byly
vždy vítané. Mnoho a mnoho takových vzpomí-
nek jsem za léta mladosti vyslechl. 

A konkrétní vzpomínky na frontu? Jaký to
mohl být život v takových polních podmín-
kách? Bláto, zima, hlad, kolem umírali přátelé,
spolubojovníci i nevinní civilisté. Kolik lidí se
z války nevrátilo, kolik lidí se vrátilo zmrzače-
ných, kteří měli po celý zbytek života zdravotní
problémy. Kolik lidí se vrátilo tělesně zdra-
vých, ale psychicky narušených z těch hrůz,
které po celá léta zažívaly. Je to těžko popsa-
telné, hodně z těch problémů jsem za mladá
léta kolem sebe viděl a nejen u otce.

A po čtyřech létech války, prožívaných hrůz
a narůstajících problémů, přišel další – zajetí.
Další dva roky v cizině, v podmínkách nelid-
ských, kdy se všichni velmi špatně vyrovnávali
s civilním životem, s nedostatkem všeho, co
bylo k životu třeba a ještě se měli starat o velké
množství zajatců.

Bylo by jistě na co vzpomínat z tohoto období
a nebylo to nic příjemného. Osm let života bylo
jistě pro otce hodně – dva roky před válkou, čtyři
roky války, dva roky zajetí. A jaký problém to
byl pro matku s celou rodinu! Jistě se to pode-
psalo na vývoji všech, na celém dalším životě
všech. A nebyli jsme jediná rodina, takových

Vzpomínky Jaroslava Krbka na válku

Zleva: dcera Josefa Krbková provdaná Pavézková (26. 8. 1907–13. 2. 1980), dcera Olga Krbková provdaná Šujanová
(24. 2. 1911–4. 1. 1980), maminka Cecilie Krbková (16. 9. 1885–6. 8. 1963), dcera Marie Krbková (18. 3. 1915–20.
10. 1929), syn František Krbek (14. 5. 1909–18. 7. 1986) Foto: archiv Jaroslava Krbka

Jaroslav Krbek
2. 3. 1882–4. 1. 1954 

Vážení čtenáři, i nadále nám chybí jakékoliv údaje
o padlých nebo nezvěstných, kterými jsou Vladimír
Stojan, František Lenfeld, Josef Florián, František Kach-
lík a Petr Chaloupka. Víme jen, že byli členové Sokola.
Prosíme čtenáře o pomoc při shánění jakýchkoli infor-
mací o těchto padlých. Děkujeme. Redakce 
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do pátku v naší kanceláři v ul. Brněnská 642, Slavkov u Brna
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.

Oznámení o narození dětí je zveřejňováno zdarma.

Za původnost a věcnou správnost uvedených příspěvků odpovídají
 autoři. Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel

neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách. 

Toto číslo vyšlo 25. října 2014

KALENDÁŘ AKCÍ – LISTOPAD 2014

Slavkovský pivovar
ŘÍJEN
22. 10. (st) Nové pivo – Slavkovský T.N.T. 14%

(v prodeji říjen–duben)
29. 10. (st) Pivo měsíce – Dušičkový speciál Slavkovský

Allerseelen 13%
(uvařeno v omezeném množství)

LISTOPAD
30. 10.–2. 11. (čt–ne) Dušičkové menu
7.–11. 11. (pá–út) Svatomartinská husa a mladé víno
12. 11. (st) Pivo měsíce – Slavkovský Victory Ale

17%, svrchně kvašený speciál uvařený
k příležitosti dne boje za svobodu a de-
mokracii (uvařeno v omezeném množství)

14.–16. 11 (pá–ne) Víkend s Jameson & Tullamore Dew
(0,04l za 35Kč)

21.–23. 11. (pá–ne) Víkend s Captain Morgan (0,04 l za 25 Kč)

Zimní plavci zahájili sezonu ve Slavkově
Výsledky? Nejrychlejším mužem v závodě

na 1000 m se stává Tomáš Kočař z oddílu Fides
Brno s časem 13:34,6 min. Na druhém místě
se umístil Michal Hájek z klubu VSK Uni-
verzita Brno (14:28,0), třetí doplaval Radek
Táborský z I. PKO Praha (14:40,4).

V kategorii žen dominují mladé plavkyně.
Vítězkou je Renata Nováková z Pardubic
(SCPAP, 13:49,4), následovaná na druhém
místě Magdou Okurkovou (Fides Brno,
13:56,9) a třetí Anetou Lokajovou (VSK Uni-
verzita Brno, 15:12,6). Všichni obdrželi ceny,
které do soutěže věnoval Slavkovský pivovar.

Slavkovským „fidesákům“ trvá uplavání jed-
noho kilometru poněkud déle, ale těší je zlepšení
vlastních loňských výkonů. Překvapením pro
všechny je vyhlášení mistrovství Slavkova. Ne-
jrychlejšími domácími plavci prvního ročníku
této nové soutěže se stali Ladislav Stejskal
(Bučovice), Jiří Pospíšil a Svaťa Matuštík, Hana
Matýšková, Jana Matuštíková a Vladimíra Fi-
alová. Také jim předseda oddílu Ing. Petr Mihola
předal sponzorské dary.

Po závodech se konala beseda s dvěma
pražskými kolegy, kteří se letos v létě zúčast-
nili náročné štafetové plavby přes Beringovu
úžinu. Jack se Zdeňkem vyprávějí velmi
poutavě a my jsme rádi, že je před námi jen
česká zima a že vlny v rybnících a řekách neb-
udou dosahovat výšky těch mezi Kamčatkou
a Čukotkou. Hana Matýšková

V sobotu 11. října slavkovské koupaliště
krátce znovu ožívá. Babí léto je konečně tu,
voda vypadá lákavě. Kolik má stupňů? Patnáct.
Výborně, jdeme na to!

Do Slavkova se sjelo 111 plavců ze 13
klubů zimního a dálkového plavání z různých
koutů České republiky. Jsou mezi nimi také
plavci ze Slovenska, Polska a jeden Brit. Přijeli
poměřit svoji výkonnost v závodech na 100,
250, 500, 750 nebo 1000 metrů. Jedná se
o první z 25 soutěží Českého poháru v zimním
plavání v sezoně 2014/2015.

Organizační tým, v němž nemohou chybět
slavkovští členové pořádajícího oddílu Fides
Brno, a rozhodčí mají plné ruce práce. Vše jde
ale jako po másle. Soutěžící jsou rozděleni do
deseti rozplaveb, v 10.40 h. se začíná. Nejvíce
jsou obsazeny závody na 1000 metrů, účastní
se jich 82 plavců. V půl čtvrté je hotovo.

Zabijačka na Klobouku
Restaurace Klobouk vás zve na tradiční do-

mácí zabijačku, která se koná v sobotu 1. listo-
padu. Přijďte zhlédnout práci řezníků, ochutnat
pravé zabijačkové speciality. Začátek v 8 hod.
Prodej výrobků od 10 hod. V restauraci vepřové
hody od 10 hod. Z nabídky si můžete vybrat od
vařeného masa po klasické zabijačkové speci-
ality. Srdečně zve personál restaurace Klobouk

Datum                                    hod.     akce/místo konání pořadatel

1. 11.                     8.00   Zabijačka na Klobouku, prodej výrobků od 10 hodin restaurace Klobouk
7., 8. 11.    8.00–17.00   III. slavkovská výstava drobného zvířectva, hala chovatelů (v sobotu do 13 h.                                  ČSCH
3. 11.                   18.00   Beseda Himálajský Ladak, přednáší P. Roupcová, fara CČSH, Jiráskova 959 CČSH
8. 11.                   20.00   Večírek na zakončení zahrádkářské sezony, malý sál SC Bonaparte ZO ČZS
9. 11.                   16.00   Představení Dračí princezna, velký sál SC Bonaparte FDSB

11. 11.                   16.30   Beseda se spisovatelkou Táňou Kaleovou-Vanilkovou v Rubensově sále ZS-A
12. 11.                     9.00   Metelka Cup – celostátní soutěž barmanů, ISŠ ISŠ Slavkov u Brna
12. 11.                   17.00   Hudební večer žáků ZUŠ F. France, sál ZUŠ ZUŠ F. France
13. 11.                   17.00   Vernisáž výstavy Vánoční inspirace s krajkou v Rubensově sále ZS-A
14. 11.          9.00–13.00   Den pro zdraví, dia výstava, sál SC Bonaparte Svaz diabetků
15. 11.                   18.00   Tlačenka Open 2014, restaurace Klobouk restaurace Klobouk
15. 11.                               Svatomartinské slavnosti – příjezd sv. Martina, výstava Mladá svatomartinská vína na zámku
                                         Svatomartinské hody ZS-A, JK Acaballado, MBV, ZRA
15. 11.                   19.00   Představení Mam’zelle Nitouche
16.  11.                 16.00   Koncert Sboru moravských učitelů
20. 11.                   17.00   Konůvky – přednáška PhDr. Zdeny Měchurové, CSc. o zaniklé středověké vesnici, Rubensův sál ZS-A
21. 11.                   19.00   Koncert Evy Pilarové, SC Bonaparte Město Slavkov u Brna
22. 11.                   16.00   Představení Dračí princezna – repríza, sál SC Bonaparte FDSB
22. 11.                   17.30   Lampionový průvod, sraz za kostelem Austerlitz Adventure
26. 11.                   19.00   Vystoupení skupiny Screamers
27. 11.                               Koncert o.p.s. Mohyla míru–Austerlitz k 209. výročí bitvy u Slavkova ZS-A, o.p.s. Mohyla míru
28. a 29. 11.                      Vzpomínkové akce k 209. výročí bitvy u Slavkova ZS-A, Město Slavkov, JK Acaballado
29. 11.                               Tradiční předvánoční řemeslný jarmark a kostýmované prohlídky zámku ZS-A, Per Vobis
Probíhající výstavy
od 9. 10. do 7. 12.             Tři – výstava obrazů k výročí bitvy u Slavkova 
do 7. 12.                          Vojenská tradice Lichtenštejnů a knížecí garda
do 2. 11.                          Inspirace kameny – výstava obrazů Renaty Dvořákové
13. 11.–7. 12.                    Vánoční aranžmá – předvánoční výstava Lenky Malátové a kol. 

Vzácná návštěva v zoo
V neděli 14. září zavítalo do Papouščí zoo-

logické zahrady v Bošovicích asi třicet chova-
telů papoušků. Nebyli to chovatelé z Česka, či
blízkého okolí, ale z Austrálie, USA a Indie.
Nejprestižnější chovatelé z uvedených států
cestovali na seminář v Loro Parque na španěl-
ském ostrově Tenerife.

Papouščí zoologická zahrada si již během
svého krátkého působení mezi chovateli vydo-
byla velmi dobré jméno a prestiž. Chovatelé
z jiných kontinentů byli velmi mile překva-
peni, na jaké výši je chovatelství papoušků
v České republice – v jakých nadstandardních
podmínkách jsou zvířata chována a v jaké jsou
perfektní kondici. haš

Zimní plavci ve Slavkově Foto: 2x R. Lánský



Stejně jako ostatní zájmové kroužky Domu dětí
a mládeže ve Slavkově u Brna, i kroužek lesní moud-
rosti přivítal letos členy nové i ty z loňského roku.
Děti se v něm věnují nejen rozvíjení svého vztahu
k přírodě, věcem kolem nás, ale také rozvíjení své
osobnosti a mezilidských vztahů. Lesní moudrost
nabízí široké spektrum činnosti od učení se rozumět
přírodě přes hry až po výlety do přírody a jiné spo-
lečné akce.  

Již potřetí a tentokrát v neděli 5. října jsme pro ve-
řejnost připravili pouštění draků na Urbánku. Při
cestě nahoru od Zlaté Hory mohli účastníci projít
„Dračí cestou“ s úkoly a nahoře si zpříjemnit pouš-

Ke slavkovským podzimním společenským akcím
můžeme zcela jistě hrdě přiřadit soutěž ve vaření
kotlíkových gulášů. Letošní již sedmý ročník se po-
řádal první říjnovou sobotu v areálu restaurace
U dvou kapříků. Propagace tohoto kulinářského
klání byla zřejmě dostatečně účinná, o čemž svědčí
rekordní účast soutěžících družstev a příchozích náv-
štěvníků. Původně přemýšlelo o registraci třicet
týmů. Některým se nepodařilo sehnat partu a jiní se
ze zdravotních důvodů omluvili. Přesto se jich na
startu soutěže sešlo dvacet tři. Převahu tvořily týmy
ze Slavkova. Zavítaly k nám ale také z Jiříkovic, Ve-

tění draků opékáním špekáčků a připravenými hrami
na stanovištích. 

Nakonec se nás na soutěžích vystřídalo více než
80 malých i velkých soutěžících a vyhodnotit nej-
vyššího letícího draka a nejkrásnějšího bylo tak
těžké, že nakonec si sladké odměny, lízátka a pitíčka
odnášeli všechny děti. Nechyběl ani zpěv s kytarou
při opékání a tak jsme měli možnost si užít se svými
dětmi vydařené podzimní odpoledne.

Poděkování patří kolektivu Technických služeb za
vzornou přípravu dřeva, ohniště a okolí a všem, kteří
se naší akce zúčastnili. 

Hedvika Nováková

Drakiáda na Urbánku s DDM Slavkov

lešovic, Maref a Viničných Šumic. Soutěž byla od-
startována v devět hodin. Vařilo se ve velkých i ma-
lých kotlinách, ale i v kotlících zavěšených na
trojnožce na otevřeném ohni. V průběhu celého dne
panovala na kolbišti přátelská a dobrá nálada.
V jednu hodinu vyzývá pořadatel soutěžící k předání
uvařených vzorků pro porotu, kterou v letošním roč-
níku tvoří pět vylosovaných kuchtíků ze soutěžících.
Tito mají opravdu nelehký úkol, zodpovědně posou-
dit umístění z takové spousty předložených gulášů.
Mezitím vystupuje na hudební pódium mládežnické
seskupení AD HOC TEAM ze základní umělecké
školy Františka France pod vedením kapelníka An-
tonína Vodičky.  Diváci jsou mile překvapeni profe-
sionalitou představené produkce a vyžadují si další
a další přídavek. Následné odpoledne až do večer-
ních hodin zpříjemňuje všem přítomným bigbeatová
skupina S.M.P. V průběhu přestávky proběhlo vy-
hlášení dvaceti týmů, kteří všichni společně obsadili
čtvrté místo. Každý si odnášel hodnotné ceny od
sponzorů a pořadatelů soutěže. Odpoledne proběhl
v areálu také malý turnaj původem švédské spole-
čenské hry KUBB, která má ve Slavkově své pří-
znivce. V další hudební přestávce následovalo
netrpělivě očekávané vyhlášení vítězů soutěže. Třetí

Jak dopadly letošní guláše?

místo obsadilo družstvo PER TO TEM, ve složení
Jana a Pavel Vránovi společně s Michaelou a Petrem
Fatkovými. Druhou příčku si vyvařilo družstvo no-
váčků Marefáci, v sestavě Petr Čamlík, Jan Blichler
a Alexandr Šuplata. Na prvním místě se umístili také
nováčci, s názvem HLADOVÍ VLCI, pánové Petr
Vlčík  a Pavel Jeřábek. Dle mého mínění není až tak
důležité, kdo se umístil na které příčce, ale že mezi
soutěžícími zvítězila především dobrá nálada, zdravá
soutěživost a příjemně prožitá sobota. O zdařilosti
celé akce svědčí pozitivní názory přítomných hostů,
kterých se zde sešlo kolem tisícovky. Musím tímto
poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv přičiněním po-
díleli na uspořádání a průběhu této soutěže. Závěrem
již dnes přijměte mé pozvání na příští ročník. 

Za celý realizační tým Petr Zvonek 

Drakiáda na Urbánku • Foto: 3x archiv DDM

Gulach Open • Foto: R. Lánský

Gulach Open • Foto: P. Zvonek

Gulach Open • Foto: P. Zvonek



Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Užívejte si na svých cestách sníh, mráz i náledí! Připravte svůj vůz značky ŠKODA na zimní sezonu 
v našem autorizovaném servisu. Zkontrolujeme funkčnost topení, částí podvozku a důležitých prvků 
elektrické instalace. Právě nyní u nás za výhodné ceny pořídíte také kompletní zimní kola včetně 
ŠKODA Pneugarance na 3 roky. Navíc s námi jednoduše vyřešíte přezutí na zimní kola a uskladnění 
těch letních.

Tím seznam našich výhod nekončí: Například při zakoupení sady předních stíracích lišt od nás dostanete 
1 l nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů jako bonus. Nenechte si ujít ani možnost dále zvýšit atraktivitu 
a funkčnost svého vozu díky výhodné nabídce ŠKODA Originálních dílů a příslušenství.

Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz.

Dny výhodné zimní péče u autorizovaných servisních partnerů ŠKODA

VAŠE ZIMNÍ PLÁNY 
ZAČÍNAJÍ U NÁS

VAŠE ZIMNÍ PLÁNY 
ZAČÍNAJÍ U NÁS

AUTO - BAYER, s.r.o.
Bučovická 299
684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 122
www.autobayer.cz


