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Vážení spoluobčané, blížící se
konec školních prázdnin je vždy
předzvěstí, že se léto, tentokrát
velmi slunečné s vysokými tep-
lotami a minimálními srážkami,
v krátké době stane minulostí.
Děti se vrátí zpět do školních
lavic, mnohé z nich tam přitom
zasednou poprvé. Právě tyto děti

v nás dospělých mnohdy budou hledat oporu, jelikož
vstoupí do své další životní etapy, která změní jejich
bezstarostné období plné her na období povinností
a učení. Těm z vás, kterých se to týká, přeji, abyste to
i spolu se svými ratolestmi zvládli co nejlépe.  

V úvodu svého dnešního slova bych se chtěl krátce
vrátit k víkendu, o němž naše město po roce opět ožilo
historií. Díky mnoha nadšencům, kteří k nám přijeli

(Pokračování na str. 3) (Pokračování na str. 2)

Slovo starosty města
Nádherné počasí přilákalo v sobotu 17. srpna do

areálu zámku tisíce návštěvníků. Jako tradičně se
v tomto termínu konaly Zámecké napoleonské dny.
Bohatá programová nabídka s atraktivními prvky, kte-
rou připravil Zámek Slavkov – Austerlitz ve spolu-
práci s Jezdeckým klubem Acaballado, zanechala
obrovské dojmy. 

Zámecké napoleonské dny byly zahájeny v 10 hodin
nástupem účastníků v historických uniformách a vý-
střelem z čtyřliberního děla. Během dopoledne mohli
návštěvníci shlédnout vojenskou módní přehlídku
„Šaty dělají člověka a uniforma vojáka“ nebo se
zúčastnit táborového výcviku „Seno sláma – z chas-
níka voják“. Dvakrát během dne vystoupila skupina
Quanti Minoris. 

V odpoledních hodinách byl připraven unikátní
program „Koně v proměnách staletí“ – komento-

Zámecké napoleonské dny se vydařily!
vané představení o koních v různých historických eta-
pách. K vidění byly vážné i nevážné, humorné i ly-
rické medailonky, jejichž hlavním cílem bylo zobrazit
užití koně jako druha ve zbrani, v pestré paletě vojen-
ských uniforem, zbraní i způsobů boje. Vrcholem od-
poledního programu pak byla inscenovaná bitevní
ukázka „Madame Sans-Gêne – Císařova dra-
gounka“, připomínající příběh jedné z mála žen slou-
žících v napoleonských armádách. 

Mnozí si program zpestřili návštěvou zámku a jeho
expozic, což přineslo rekordní návštěvu sezony. Pro
návštěvníky byly připraveny klasické prohlídkové
trasy zámku, nová expozice Napoleon – Austerlitz
a také oblíbené kostýmované prohlídky s Napole-
onem, letos pojaté trochu netradičně. Řemeslný jar-
mark pak jako každoročně svojí kvalitní nabídkou

Slavkovské nebe
Foto: 4x I. Ryšavý



uspokojil „koupě chtivé“, ale zaujal také výbornými
pochutinami a osvěžujícími nápoji.

Na nádvoří zámku se pořádal již 10. ročník Mezi-
národní výstavy vín Grand Prix Austerlitz. V pravé
poledne byla výstava slavnostně zahájena hromadnou
sabráží (otevření láhve sektu šavlí) z dvaceti koní,
která byla jako nový rekord zapsána do České knihy
rekordů a kuriozit. 

Zámecké napoleonské dny se vydařily!
Třešinkou na dortu bylo večerní multimediální

představení „Slavkovské nebe“. Nejen krásný ohňo-
stroj, ale také iluminace zámku ve všech zanechala
působivý dojem a přispěla tak k úspěšnému završení
celého dne. Více než tři tisíce přihlížejících ocenilo
autory této show bouřlivým potleskem.

Ing. Aleš Šilhánek, Ing. Jana Slouková, ZS-A

Není zcela běžné, abychom v našem městě měli mož-
nost uvítat hvězdy světového jména v oblasti rockové
hudby. Skupina Deep Purple mezi ně bezpochyby patří.
Bylo obrovským úspěchem, že se potkala nabídka pořa-
datelské agentury se zájmem managementu kapely.
Vždyť o koncert tvrdě usilovalo několik subjektů a uspěl
jen Slavkov u Brna! Nepochybně k tomu přispělo
i skvělé renomé, které jsme si získali v posledních letech

při pořádání prestižních kulturních akcí. Koncert byl díky
tomu potvrzen již od října 2012… (Pokrač. na str. 12)

Foto: 5x I. Ryšavý

Foto: 6x R. Lánský

Steve Morse Don Airey
Roger Glover

Ian Gillan

Ian Gillan a Steve Morse
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Slovo starosty k aktuálnímu dění ve městě
(Dokončení ze str. 1)
v uniformách armád, které se zde střetly 2. pro-
since 1805 v bitvě tří císařů, jsme si mohli při-
pomenout tehdejší události, které se
nesmazatelně zapsaly do dějin tohoto regionu.
Živé ukázky táborového života, vojenských
zvyků a dovedností, představení uniforem, zbraní
či dalších vojenských doplňků tentokrát dokres-
lily věcnou náplň expozice, která od června le-
tošního roku poutá pozornost domácích
i zahraničních turistů. V letošním roce přípravy
byly Zámeckých napoleonských dnů ovlivněny
událostmi, které se v médiích odehrávaly právě
kolem nové Napoleonské expozice Austerlitz.
Možná o to větší byl ze strany vedení města
i zámku, stejně jako hlavního producenta akcí,
občanského sdružení JK Acaballado a jeho part-
nerů, kladen důraz na jejich obsahovou náplň.
Krásné slunečné počasí i bohatý a velmi zají-
mavý program přilákaly do celého areálu zámku
a zámecké zahrady tisíce návštěvníků. Chtěl
bych toto cestou poděkovat všem, kteří se na pří-
pravě a průběhu těchto tradičních historických
akcí podíleli. Poděkovat bych chtěl členům Za-
stupitelstva města Slavkova u Brna i členům
Rady Jihomoravského kraje, kteří prostřednic-
tvím svých rozpočtů tyto historické akce každo-
ročně a pravidelně podporují. Poděkování patří
též hejtmanu JMK JUDr. Michalu Haškovi, který
nad nimi převzal svoji osobní záštitu, čímž jim
byla vyjádřena nejen podpora, ale i význam pro
region v období hlavní turistické sezóny. Největší
poděkování však patří těm, bez nichž by podobné
akce nebylo možné uskutečnit, a to vojákům
v dobových uniformách, nadšencům, kteří našli
své zalíbení v udržování historických tradic,
které tvoří bohatství Slavkovského bojiště. Díky
jim za všechny spokojené návštěvníky.

Dalším tématem, kterému bych chtěl ve svém

dnešním slově věnovat hlavní pozornost, jsou
události kolem Zdravotní záchranné služby JMK
ve Slavkově u Brna (ZZS JMK). Koncem minu-
lého měsíce jsem obdržel pro mě zcela nečeka-
nou informaci, že v našem městě má k 1. srpnu
2013 tato složka Integrovaného záchranného sy-
stému JMK (IZS JMK) přijít o lékaře a výjez-
dová skupina rychlé lékařské pomoci (RLP) se
má transformovat na skupinu rychlé zdravot-
nické pomoci (RZP). Tato informace pro mě
byla o to více šokující, že jsem se jí dozvěděl
prostřednictvím redakce České televize Brno,
jejíž redaktorka mě požádala o vyjádření se
k celé záležitosti. Již v říjnu loňského roku se
objevila podobná informace, na kterou jsem re-
agoval svým prohlášením a stanoviskem k celé
věci formou tiskové zprávy, která byla uveřej-
něna (a doposud je) na webových stránkách ZZS
JMK. Vedení ZZS JMK se ve své reakci na toto
moje prohlášení důrazně ohradilo a bránilo tím,
že se z mé strany jedná o nepravdivé a nepodlo-
žené informace. Po následné schůzce s vedením
ZZS JMK jsem byl přesvědčen, že pokud by
k takovému zásadnímu kroku, jako je transfor-
mace výjezdové skupiny ZZS JMK ve Slavkově
u Brna, přece jen došlo, budeme o tomto v do-
statečném předstihu informováni. Bohužel se tak
nestalo, což je pro nás velkým zklamáním. O to
větším, že jsme se vždy snažili ZZS JMK ve
všech záležitostech kladně vyhovět a jejich ne-
docenitelnou činnost podpořit. V roce 2010 jsme
investovali statisíce korun z městského rozpočtu
do stavebních úprav garáží pro parkování no-
vého sanitního vozu a zkvalitnění přiléhajícího
zázemí. Vždy jsme byli připraveni jednat o sní-
žení nájemného jimi užívaných prostor, stejně
jak je tomu u dalších složek Integrovaného zá-
chranného systému Jihomoravského kraje (Po-
licie ČR a Hasičský záchranný sbor JMK),

jejichž služby jsou pro nás zásadní a prioritní.
Rozhodnutí o transformaci předmětné výjez-
dové skupiny považujeme za nešťastné, jelikož
může dle našeho názoru mít negativní dopad
nejen na lékařskou obslužnost v samotném Slav-
kově u Brna, ale též v celém spádovém regionu,
v němž žije dvacet tisíc obyvatel. V našem městě
se navíc nachází poměrně velké průmyslové
zóny a v období turistické sezony je město
(zámek, sportoviště, golfové hřiště) navštěvo-
váno desítkami tisíc návštěvníků nejen z ČR, ale
i ze zahraničí. Tato všechna fakta jsem osobně
i písemně sdělil řediteli ZZS JMK panu Ing. Mi-
lanu Klusákovi, MBA, který mi následně zaslal
své poměrně rozsáhlé písemné vyjádření k celé
problematice, v něm vyjadřuje přesvědčení, že
aktualizací koncepce poskytování služeb ZZS
v JMK bude celý systém  flexibilnější a racionál-
nější a předmětným rozhodnutím se zajišťuje ve
větší míře dostupnost RLP v případech, kdy to
zdravotní stav pacienta vyžaduje. O celé záleži-
tosti budeme s vedením ZZS JMK i nadále jed-
nat, a to již v pátek 30. srpna 2013 na setkání
starostů slavkovského regionu.  

Ve čtvrtek 15. srpna v městském kině JAS pro-
běhlo veřejné projednávání návrhu nového
územního plánu města Slavkova u Brna, který by
se měl stát po svém schválení v zastupitelstvu
města Slavkova u Brna základním nástrojem ma-
jícím zásadní vliv na budoucí rozvoj našeho
města. Zpracovatelem nového návrhu ÚP
Ing. arch. Vojtěchem Menclem byla podrobně
popsána pravidla, zásady a hlavní filozofie to-
hoto strategického dokumentu. Detailněji byly
představeny nové rozvojové plochy pro bytovou
i průmyslovou výstavbu, plochy pro veřejně pro-
spěšné stavby, rezervy pro budoucí dopravní ko-
ridory či trasy. Ze strany přítomných občanů bylo
vzneseno několik konkrétních dotazů či připo-
mínek, na něž zpracovatel následně reagoval.
Někteří občané i přes snahu zpracovatele ÚP
o věcné zdůvodnění konkrétního případu v ná-
sledujících sedmi dnech, zákonné lhůtě, uplatnili
svá práva a připomínky k návrhu nového ÚP po-
dali písemně. V současné době probíhá jejich vy-
hodnocení odborem stavebního a územně
plánovacího úřadu v součinnosti se zpracovate-
lem ÚP a členy ZM, kteří jsou pověřeni dohle-
dem nad procesem zpracovávání návrhu ÚP. Po
jejich vyhodnocení bude rozhodnuto, zda se
předmětnými připomínkami budou zabývat do-
tčené orgány státní správy či zda materiál bude
v nezměněné podobě předložen zastupitelstvu
města k projednání a schválení.

Vážení spoluobčané, je mnoho věcí, které
v současné době řešíme nejen z hlediska letoš-
ního roku, ale již i příprav a plánů rozvoje města
a návrhu rozpočtu města pro rok 2014. Podrob-
něji vás o těchto záměrech budeme informovat
v dalších číslech SZ. Přeji vám všem krásný
konec léta.  Ing. Ivan Charvát, starosta města

Finanční odbor Městského úřadu ve
Slavkově u Brna připomíná občanům,

kteří dosud nezaplatili místní poplatek ze psa,
aby tak učinili co nejdříve, nejpozději do 30.
září 2013. Nebude-li poplatek ze psů zaplacen
včas, tj. ve lhůtě splatnosti, nebo ve správné
výši, vyměří správce poplatku poplatek plateb-
ním výměrem, ve kterém lze tento poplatek na-
výšit dle §11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích v platném znění, až na trojnásobek.

Sazba poplatku ze psa na území města činí
na rok 2013:

za prvního psa 250 Kč
za druhého a každého dalšího 375 Kč
Sazba poplatku ze psa, jehož vlastníkem je

poživatel starobního, invalidního nebo vdov-

ského důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, činí ročně:

za prvního psa 200 Kč
za druhého a každého dalšího 300 Kč
Dále připomínáme, že držitel psa, a to jak fy-

zická, tak právnická osoba, která má trvalý
pobyt nebo sídlo na území města Slavkova
u Brna, má povinnost přihlásit psa staršího 3
měsíců do evidence, a to do 15 dnů od oka-
mžiku jeho nabytí. Ve stejném termínu je dr-
žitel psa povinen ohlásit veškeré změny, které
mají vliv na výši nebo zánik poplatkové po-
vinnosti. Přihlásit psa je povinen i držitel, který
bude uplatňovat zákonnou možnost osvobození
od poplatku dle platné vyhlášky města.

Jarmila Cenková, finanční odbor

Místní poplatek ze psů

V minulém článku o nové obecně závazné
vyhlášce města jsme informovali, že pravidla
pro volný pohyb psů na veřejných prostran-
stvích se nevztahují na oblasti mimo zastavěné
území města, jako např. pole a polní cesty. Na
žádost Mysliveckého sdružení Slavkov u Brna
upřesňujeme, že určitá pravidla pro volný
pohyb psů stanoví také zákon o myslivosti. Zá-
kladním smyslem tohoto zákona je ochrana
zvěře a jejich životních podmínek, přičemž
jeho úprava platí pro území honebních po-

Pravidla pro volný pohyb psů
zemků, které lze zjednodušeně vymezit jako
prostory za hranicemi zastavěného území
města. Podle uvedeného zákona je mimo jiné
zakázáno vlastníkům domácích zvířat nechat je
volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého maji-
tele nebo vedoucího. V případě volného po-
hybu psů na tomto území bez přímého dozoru
může být jeho majiteli uložena pokuta za spá-
chání přestupku. 

Mgr. Eva Doleželová,
právník odboru kancelář tajemníka

Nová sanitka pro Slavkov (2010) Foto: B. Maleček
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

61. řádná schůze RM – 17. 7. 2013

11. mimořádné zasedání ZM – 12. 8. 2013

1. RM bere na vědomí plnění koncepce školství
k 30.6.2013 a předkládá tuto zprávu na zasedání ZM.

2. RM doporučuje ZM schválit následující rozpočtová
opatření: RO č. 19 - Přijetí dotace - Regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón na
rok 2013, RO č. 20 - Příspěvek na obnovu národní kulturní
památky ZS-A, RO č. 21 - Štíty na budově školky Koláčkovo
nám, č. p. 107, RO č. 22 - Státní příspěvek na výkon pěs-
tounské péče. RM zároveň odkládá návrh RO č. 18 – Ven-
kovní žaluzie MŠ Zvídálek.

3. RM odkládá návrh RO č. 23 – Rozpočtování příjmů.
4. RM neschvaluje žádost pana Bedřicha Malečka o po-

skytnutí příspěvku na provoz webu veslavkove.cz.
5. RM souhlasí s převodem práv a povinností dle

smlouvy o účasti na výstavbě bytu, jeho následném nájmu
a převodu k bytu č. 4, Litavská 1489, Slavkov u Brna a sou-
visející smlouvy o půjčce. V případě uvedeného převodu
práv a povinností souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy
na uvedený byt s účinností od 1. 8. 2013.

6. RM souhlasí s převodem práv a povinností dle
smlouvy o účasti na výstavbě bytu, jeho následném nájmu
a převodu k bytu č. 5, Litavská 1488, Slavkov u Brna a sou-
visející smlouvy o půjčce. V případě uvedeného převodu
práv a povinností souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy
na uvedený byt s účinností od 1.8.2013.

7. RM bere na vědomí informaci ve věci průkazu ener-
getické náročnosti budov pro PO.

8. RM schvaluje uzavření smlouvy na realizaci E-aukce
na dodávku energií pro občany města s firmou Terra Group
Investment, a.s.

9. RM ve věci dočasného provozního zabezpečení SC
Bonaparte souhlasí s provedením prací a revizí v rozsahu
a ceně uvedených ve zprávě.

10. RM schvaluje uzavření předložené Smlouvy o spo-
lupráci v rámci náhradní rodinné péče s Centrem sociálních
služeb se sídlem Tábor a s Centrem sociálních služeb Vy-
škov, o.p.s.

11. RM bere na vědomí zprávu o činnosti komise pro ži-
votní prostředí za I pololetí 2013 a jmenuje pana Petra
Zvonka do funkce předsedy komise pro životní prostředí.

12. RM doporučuje ZM přijmout dotace na akce: Vý-
sadba biokoridoru RBK 223 a-d v k.ú. Slavkov u Brna o cel-
kových nákladech 6 617 003 Kč, Obnova komplexu
zámeckého parku a historických alejí -Slavkov u Brna o cel-
kových nákladech 9 554 213 Kč, Obnova historických alejí
- Slavkov u Brna , o celkových nákladech 5 796 090 Kč. RM
současně ukládá FO připravit rozpočtové opatření na po-
výšení položky č. 8 rozpočtu pro odbor ŽP ve výši
280 000 Kč a zahrnout do rozpočtu města na rok 2014 po-
ložku na krytí nákladů na dané akce ve výši 2 475 963 Kč.

13. RM odkládá uzavření dodatku ke smlouvě o spolu-
práci – NatmalReal.

14. RM ukládá odboru IR projednat navržené dopravní
značení na ulici Smetanova s dotčenými orgány státní

1. ZM schvaluje předložená rozpočtová opatření: č. 17
- Zvýšení příspěvku na státní správu, č. 18 - Venkovní
žaluzie MŠ Zvídálek, č. 19 - Dotace – Regenerace měst-
ských památkových rezervací a městských památkových
zón na rok 2013, č. 20 - Příspěvek na obnovu národní
kulturní památky -ZS-A, č. 21 - Štíty na budově školky
Koláčkovo nám. č. p. 107, č. 22 - Státní příspěvek na
výkon pěstounské péče, č. 23 - Rozpočtování příjmů,
č. 25 - Přestupní uzel, č. 26 – OPŽP. ZM dále bere na vě-
domí předložené doplňující informace o financování za-
teplení tělocvičny ZŠ Tyršova a informaci o stavu rezervy
po schválení rozpočtových opatření.

2. ZM schvaluje přijetí dotace na akce: Výsadba bio-
koridoru RBK 223 a-d v k.ú. Slavkov u Brna o celkových
nákladech 6 617 003 Kč, Obnova komplexu zámeckého
parku a historických alejí – Slavkov u Brna o celkových
nákladech 9 554 213 Kč, Obnova historických alejí -
Slavkov u Brna o celkových nákladech 5 796 090 Kč.

zprávy a v případě kladného vyjádření zajistit jeho reali-
zaci.

15. RM doporučuje ZM pokračovat v projektu: „Přestupní
uzel IDS Nádražní, Slavkov u Brna“ dle varianty č. 2.
a schválit předložené RO č. 25 - za podmínky schválení RO
č. 23 (upřesnění výše rezervy). RM dále doporučuje ZM, aby
uložilo RM zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2014 položku
ve výši 2 500 000 Kč ke krytí zbylých nákladů na realizaci
uvedeného projektu.

16. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu s JmK na akci "Autobusová zastávka Cutisin na ulici
Bučovická".

17. RM doporučuje ZM odsouhlasit realizaci projektu:
"Zateplení tělocvičny ZŠ Tyršova" v rámci 44. výzvy Ope-
račního programu životního prostředí s tím, že celkové
předpokládané výdaje projektu jsou 3.600.304,-Kč, vlastní
předpokládaná spoluúčast 804.631,- Kč a poskytnuté do-
tační prostředky 2.795.673,- Kč. RM současně doporučuje
ZM odsouhlasit předfinancováním akce ve výši 3.600.304,-
Kč vč. 21% DPH. V případě nepřiznání dotačních prostředků
RM doporučuje odsouhlasit financování akce z rozpočtu
města. RM dále doporučuje ZM odsouhlasit navržené Roz-
počtové opatření č. 24.

18. RM ukládá zajistit PD včetně položkového rozpočtu
na realizaci jižního vstupu na místní hřbitov ve variantě č. 2
- schodiště.

19. RM ukládá TSMS udržovat zeleň na pozemku města
parc. č.3750/69, 3750/33 a 3750/29 trvalým sečením pro
účely zprůchodnění lokality (chodník ZH).

20. RM ukládá odboru IR předložit upravené dopravní
značení v ul. U Mlýna (omezit tranzit nákladní dopravy) or-
gánům státní správy k vyjádření a v případě kladného sta-
noviska zajistit jejich realizaci.

21. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření kupní
smlouvy o prodeji části pozemku parc.č.347/9 orná půda
v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví spo-
lečnosti MIRROR Development, s.r.o.

22. RM předkládá ZM návrh prodeje částí pozemků
parc.č.1780/35 a 1780/37, oba ostatní plocha v k.ú. Slavkov
u Brna o celkové výměře cca 210 m2 z vlastnictví města do
vlastnictví manželů Květoslavy a Miroslava Novotných.
Přesná výměra prodávaných částí bude určena geometric-
kým plánem. Kupní cenu ve výši 500,-Kč/m2 a náklady spo-
jené s prodejem uhradí kupující před podpisem kupní
smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena po fyzickém odstra-
nění překážek bránících průchodu po pozemcích města
parc.č. 3750/69, 3750/33 a 3750/29 v k.ú. Slavkov u Brna.

23. RM odkládá žádost o prodej části pozemku p.č.759
a ukládá odboru IR předložit RM návrh cenové mapy po-
zemků ve městě.

24. RM odkládá žádost o prodej pozemku o odprodej po-
zemku parc. č. 2639/4.

25. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku města parc. č. 2521/2 a 2639/4 v k.ú.

Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka společnosti
Areál Matuštík s.r.o., k umístění vodovodní přípojky pro
areál firmy ve Slavkově u Brna.

26. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku města parc. č. 620/1 a 564 v k.ú. Slav-
kov u Brna, která zakládá právo stavebníka Jana Kovaříka
k umístění hlavního řadu veřejného STL plynovodu ke
stavbě "Novostavba rodinného domu ve Slavkově na po-
zemku parc. č. 568, plynofikace, kanalizace, vodovod".

27. RM ukládá předložit zprávu o pozemcích v prodlou-
žení ulice Čelakovského - jih doplněnou o variantní řešení
navržené komisí pro rozvoj města na její schůzi dne 17. 7.
2013 na nejbližší schůzi RM.

28. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva od-
povídajícího věcnému s E.ON Distribuce, a.s., na pozemku
parc. č. 929 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem „Slav-
kov, kabel NN parc. č. 624 FINREKA“ – pro bytový dům Br-
něnská 1557).

29. RM bere na vědomí konání akce X-TERRA aneb tri-
atlon pro každého dne 31. 8. 2013 ve Slavkově u Brna
a souhlasí s propůjčením plaveckého bazénu dle žádosti
Austerlitz Adventure, o.s., s konáním lampionového prů-
vodu dne 16. 11. 2013 a vyhovuje žádosti o bezplatné za-
půjčení 3 ks pivních setů a velkého stanu města. RM dále
souhlasí s využitím stojanu na vyvěšení bannerů na náměstí
a s využitím městské policie při zajištění bezpečnosti na ko-
munikacích na výše uvedených akcích. RM současně ukládá
TSMS technicky zajistit obě akce a odboru KT zajistit uza-
vírku náměstí po dobu konání Lampionového průvodu na
náměstí.

30. RM nepřijímá nabídku inzerce v publikaci Vítáme Vás
v Praze a České republice.

31. RM bere na vědomí informace k programu Zámec-
kých napoleonských dnů, které zajišťuje ZS-A, obsah scé-
náře hlavní části programu, předloženým Jezdeckým
klubem Acaballado o.s., a doporučuje ZM schválit Rozpoč-
tové opatření č. 24 – Příspěvek na Zámecké napoleonské
dny 2013.

32. RM ukládá ZS-A předložit přehled komerčních pro-
nájmů (příjmy, výdaje) v zámeckém parku včetně akcí,
u nichž je ZS-A spolupořadatelem ke dni 5. 8. 2013.

33. RM bere na vědomí informaci o návštěvnosti Napo-
leonské expozice.

34. RM schvaluje koncepci společné účasti města Slavkov
u Brna a ZS-A na veletrhu Regiontour 2014.

35. RM schvaluje začlenění programu Kina Jas do roz-
sahu stran Slavkovského zpravodaje hrazených městem
Slavkov u Brna ve variantě „červen 2013“ bez navýšení po-
platku.

36. RM schvaluje vyřazení majetku příspěvkové organi-
zace ZS-A dle předloženého soupisu z vyřazovacího proto-
kolu.

37. RM bere na vědomí přehled podaných stížností na
MěÚ za II. čtvrtletí roku 2013.

3. ZM souhlasí s pokračováním v projektu: „Přestupní
uzel IDS Nádražní - Slavkov u Brna“ dle varianty č. 2.
a ukládá RM zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2014
položku ve výši 2 500 000 Kč ke krytí zbylých nákladů
na realizaci uvedeného projektu. ZM dále ukládá RM
škodu vzniklou korekcí dotace uplatnit vůči administrá-
torovi dotace.

4. ZM souhlasí s realizací projektu: „Zateplení tělo-
cvičny ZŠ Tyršova“ v rámci 44. výzvy Operačního pro-
gramu životního prostředí s tím, že celkové
předpokládané výdaje projektu jsou 3 600 304 Kč,
vlastní předpokládaná spoluúčast 804 631 Kč a poskyt-
nuté dotační prostředky 2 795 673 Kč. ZM dále souhlasí
s předfinancováním akce ve výši 3 600 304 Kč vč. 21%
DPH. V případě nepřiznání

dotačních prostředků zastupitelstvo souhlasí s finan-
cováním akce z rozpočtu města a schvaluje rozpočtové
opatření č. 24.

5. ZM schvaluje předložený dodatek č. 1 smlouvy
o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury mezi
městem Slavkov u Brna a společností Natmal Real, s. r. o.

6. ZM odkládá žádost manželů Novotných o odprodej
částí pozemků k doplnění.

7. ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části po-
zemku parc.č. 1787/1 orná půda o celkové výměře cca
1280 m2 v k.ú. Slavkov u Brna.

8. ZM schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků
ve vlastnictví města části parc.č. 1787/1 a parc.
č. 1798/3 o celkové výměře cca 8169 m2 a neschvaluje
uzavření kupní smlouvy o prodeji části pozemku
parc.č.347/9 orná půda o výměře 3895 m2 z vlastnictví
města do vlastnictví společnosti MIRROR Development,
s.r.o.

9. ZM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o poskytnutí dotace na projekt: „Stavební úpravy před-
zámčí zámku – napoleonská expozice“.
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62. řádná schůze RM – 31. 7. 2013

63. řádná schůze RM – 14. 8. 2013

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

1. RM doporučuje ZM schválit Rozbory hospodaření
Města Slavkov u Brna za II. čtvrtletí 2013.

2. RM doporučuje ZM schválit plnění plánu vedlejší hos-
podářské činnosti za II. čtvrtletí roku 2013.

3. RM doporučuje ZM schválit Rozbory hospodaření pří-
spěvkových organizací TSMS a ZS-A za II. čtvrtletí 2013.

4. RM doporučuje ZM schválit Rozbory hospodaření
školských příspěvkových organizací za II. čtvrtletí 2013.

5. RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová
opatření: č. 18 - Venkovní žaluzie MŠ Zvídálek, Rozpočtové
opatření č. 23 - Rozpočtování příjmů, Rozpočtové opatření
č. 25 - Přestupní uzel, Rozpočtové opatření č. 26 – OPŽP.
RM dále bere na vědomí předložené doplňující informace
o financování zateplení tělocvičny ZŠ Tyršova a informaci
o stavu rezervy po schválení RO.

6. RM bere na vědomí ukončení nájmu nebytových pro-
stor v SC Bonaparte - pobočka Komerční banky ke dni 30.
9. 2013 a souhlasí s převzetím zabudované plošiny pro
vozíčkáře do vlastnictví města. RM současně schvaluje Ko-
merční bance, a.s., slevu na nájemném ve výši čtvrtletního
nájemného za období 1. 7. - 30. 9. 2013.

7. RM na základě zprávy o posouzení a hodnocení na-
bídek rozhoduje, že nejvhodnější nabídka na akci "Oprava
střechy Domu s pečovatelskou službou, Polní čp. 1444,
Slavkov u Brna" byla

podána společností DACH SYSTEM s.r.o., a souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo na uvedenou akci za cenu
4.879.811,- Kč včetně 15% DPH.

8. RM souhlasí s uvedeným okruhem společností pro
podání nabídky na akci „Palackého nám čp. 65 – oprava
kotelny“, navrženou komisí pro hodnocení a podmínkami
pro podání nabídky.

9. RM bere na vědomí zápis z komise pro rozvoj města
č 9-2013.

10. RM doporučuje ZM dát souhlas ke zveřejnění zá-

1. RM ukládá odboru IR projednat s vlastníky způsob
nabytí pozemků parc.č.1787/13 a 1787/22 v k.ú. Slavkov
u Brna do vlastnictví města pro výstavbu infrastruktury. RM
současně ukládá odboru ŽP projednat s manž. Leitnero-
vými návrh plánovací smlouvy řešící prodloužení infra-
struktury k plánované výstavbě RD o cca 10m.

2. RM bere na vědomí návrh na vybudování biocentra
„Třináct jezer“ v lokalitě U Prostředníčka a ukládá odboru
ŽP předložit návrh na vybudování biocentra komisi život-
ního prostředí.

3. RM bere na vědomí informace o současném stavu ří-
zení o nepovolených stavbách společnosti MEC, spol. s.r.o.
u golfového hřiště.

4. RM ukládá odboru IR upravit opatření – Postup při
prodeji pozemků z majetku města ve smyslu doporučení
odboru IR, tj. zejména stanovení ceny dle znaleckých po-
sudků, a předložit ho na nejbližší zasedání RM, upravit ce-
novou pomůcku dle doporučení uvedených přímo na schůzi
RM a zajistit vypracování znaleckého posudku o ceně ob-
vyklé na část pozemku parc.č.759 (žadatel p. Antonín Ma-
tyáš) a pozemek parc.č. 2639/4 (žadatel Areál Matuštík,
s.r.o.) a předložit žádosti k dalšímu projednání RM.

5. RM souhlasí s neuskutečněním realizace dodatečného
odvodnění nádvoří zámku z důvodů uvedených v předlo-
žené zprávě.

6. RM ukládá odboru IR zveřejnit ve Slavkovském zpra-
vodaji mapu dětských hřišť a veřejných sportovních hřišť
(včetně provozní doby, výše poplatků) dle předloženého
materiálu s doplněním hřiště při ZŠ Tyršova a při DDM. 

7. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku města na parc. č. 929 a 3768, která
zakládá právo stavebníka Moniky Henrichové a Pavla Hen-
richa k umístění plynovodní, NN přípojky a napojení na ko-
munikaci a zpevněnou plochu k „RD Henrichovi“ na ul.
Brněnská parc. č. 627 v k.ú. Slavkov u Brna.

8. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene s JMP Net, s.r.o. na pozemcích
parc. č.620/1 a 564 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem

měru prodeje části pozemku parc.č.1787/1 orná půda
o celkové výměře cca 1.280 m2 nebo směny části po-
zemku parc.č.1787/1 orná půda o celkové výměře cca 600
m2 v k.ú. Slavkov u Brna.

11. RM doporučuje ZM schválit předložený dodatek č. 1
smlouvy o spolupráci a budoucích převodech infrastruk-
tury mezi městem Slavkov u Brna a společností Natmal
Real, s. r. o.

12. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji pozemku
parc.č.1780/13 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov
u Brna o výměře 30 m2 vlastnictví města do vlastnictví
E.ON Distribuce, a.s., Kupní cenu ve výši 30.000,-Kč uhradí
kupující do 30ti dnů od doručení kupní smlouvy s dolož-
kou o provedení vkladu práva do KN.Veškeré náklady spo-
jené s prodejem uhradí kupující.

13. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON
Distribuce, a.s., na pozemku parc. č.286/1 v k. ú. Slavkov
u Brna (stavba s názvem "Slavkov, kabel NN pí Živníčková
parc.č.263/1") v předloženém znění.

14. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku PharmDr. Foltínové parc.438/1 v k.ú.
Slavkov u Brna , která zakládá právo stavebníka Města
Slavkov u Brna k umístění rozšíření veřejného osvětlení -
ul. ČSA., v předloženém znění.

15. RM schvaluje společnosti CORIDA CZ, s.r.o., prodej
občerstvení u infocentra na pozemku parc. č. 971 v k.ú.
Slavkov u Brna v termínu 4.8.2013.

16. RM předkládá ZM návrh společnosti KALÁB – sta-
vební firma, spol. s r.o., p. Bedřicha Malečka a p. Ing. La-
dislava Jedličky na pojmenování ulic v lokalitě Zelnice.

17. RM ukládá odboru IR zajistit finanční nabídku na
zatravnění plochy před informačním centrem včetně ná-
vrhu financování.

18. RM bere na vědomí podnět na umísťovaní cirkusů.

19. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o pronájmu
části pozemku parc. č. 2690/1 orná půda o výměře cca 80
m2 (zahrádka č. 22) s paní Zdenou Červinkovou s ročním
nájemným ve výši 112 Kč a o pronájmu části pozemku
parc. č. 2690/1 orná půda o výměře cca 80 m2 (zahrádka
č. 26) s paní Marií Bílou ročním nájemným ve výši 112 Kč.

20. RM bere na vědomí návrh dočasného organizačního
zajištění provozu Společenského centra Bonaparte do
31.3.2014 a ukládá MěÚ vyhlásit výběrové řízení na místo
vedoucího Společenského centra Bonaparte za podmínek
uvedených v důvodové zprávě.

21. RM schvaluje zveřejnění záměru poskytnutí dotace
z rozpočtu města na rok 2014 registrovaným poskytova-
telům sociálních služeb a organizacím poskytujícím služby
rodinám s dětmi.

22. RM bere na vědomí žádost manželů Blahákových
(polní cesty v zahrádkářských lokalitách) a ukládá TSMS
jim odpovědět v intencích předložené zprávy.

23. RM bere na vědomí zprávu z pobytu Mgr. Radka
Žáka na "International Summer Camp 2013" v Lipsku.

24. RM bere na vědomí informaci ve věci vytvoření
fondu obnovy parku a trvá na svém požadavku z 60.
schůze rady města.

25. RM bere na vědomí řešení dopravní situace při ak-
cích pořádaných v zámeckém parku

26. RM přebírá záštitu nad II. Slavkovskou výstavou
drobných zvířat ve dnech 8. a 9. listopadu 2013 a souhlasí
s předáním pohárů oceněným chovatelům.

27. RM schvaluje program 11. mimořádného ZM
v předloženém znění.

28. RM vyhovuje předložené žádosti MO ČSSD – pořá-
dání Dětského dne v areálu městského koupaliště
a ukládá TSMS zajistit volný vstup na koupaliště dne 1. 9.
od 13 hod. pro všechny návštěvníky jako poděkování za
přízeň.

„prodloužení STL plynovodu a plynová přípojka“ pro RD
č.p. 662 p. Kovaříka). 

9. RM doporučuje ZM schválit následující rozpočtová
opatření: RO č. 28 - Dotace ZŠ Komenského, RO č. 29 - Do-
tace na služby IC ZS-A.

10. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o úvěru ze dne 10. 6. 2013, s Českou spořitelnou, a. s., za
podmínky schválení financování první splátky ZM a ukládá
FO předložit RM návrh rozpočtového opatření na financo-
vání první splátky výše uvedeného úvěru.

11. RM bere na vědomí informaci o možném postupu
ve věci stížnosti na provoz areálu občanského sdružení
ARC Slavkov na pozemcích parc. č. 341/6 a 343/1 v k. ú.
Slavkov a ukládá starostovi města zajistit projednání stíž-
nosti na provoz areálu s tímto sdružením.

12. RM neschvaluje žádost paní Jarmily Kvasnicové
o udělení výjimky z OZV města č. 2/2013, kterou se stanoví
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.

13. RM schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy
o nájmu nebytových prostor, která byla uzavřena se spo-
lečností FINREKA s.r.o., a to s účinností ke dni 31. 8. 2013.
RM současně ukládá odboru BTH zveřejnit záměr pro-
nájmu volných nebytových prostor v objektu polikliniky,
Malinovského 288, o výměře 21,60 m2 za nájemné ve výši
900 Kč/m2/rok.

14. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 27. 9. 2012 k bytu č. 5, Zlatá Hora 1228,
Slavkov u Brna, obsahujícím prodloužení nájmu bytu na
dobu určitou, a to do 31. 8. 2016, za smluvní nájemné ve
výši 60 Kč/m2.

15. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 13. 8. 2012 k bytu č. 11, Zlatá Hora 1227,
Slavkov u Brna, obsahujícím prodloužení nájmu bytu na
dobu určitou, a to do 31. 8. 2016 za smluvní nájemné ve
výši 60 Kč/m2.

16. RM schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č. 2,
Zlatá Hora 1358, Slavkov u Brna, dle § 711 odst. 2 písm.
b) občanského zákoníku v platném znění.

17. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu bytu č. 2,
Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno
v souladu se schválenou cenovou mapou. Podmínkou uza-
vření nájemní smlouvy je úhrada dluhu po předchozím uži-
vateli ve výši 40 148 Kč.

18. RM nedoporučuje ZM schválit poskytnutí mimo-
řádné dotace z rozpočtu města na rok 2013 pro Diecézní
charitu Brno.

19. RM schvaluje financování nákladů na pohonné
hmoty pro cestu cimbálové muziky Zornica do Slawkówa
v Polsku dne 30. 8.–1. 9. 2013. RM současně schvaluje po-
užití služebního vozidla, úhradu nákladů na pohonné
hmoty a služební cestu Ing. Ivanu Charvátovi, Mgr. Petru
Kostíkovi a MUDr. Oldřichu Pospíšilovi ve dnech 21. a 22.
9. 2013 v rámci pořádání oslav 50 let mysliveckého sdru-
žení ve Slawkówě – Polsko.

20. RM odkládá zprávu „Cyklojazda histórie 2013“ na
nejbližší schůzi RM.

21. RM schvaluje ceník zájmového vzdělávání (kroužků)
DDM Slavkov u Brna pro školní rok 2013/2014.

22. RM bere na vědomí přehled pronájmů v zámeckém
parku.

23. RM schvaluje úpravy rozpočtu organizace ZS-A dle
předloženého znění.

24. RM bere na vědomí informaci o rozšíření možností
ve využití kina Jas ve Slavkově u Brna.

25. RM na základě zprávy o posouzení nabídek na akci
„ZŠ Tyršova – zateplení tělocvičny“ vylučuje z dalšího za-
dávacího řízení nabídku společnosti Pavel Čáslava - Čá-
slava – Stav, rozhoduje, že nejvhodnější nabídka uvedenou
akci byla podána společností Ing. Jan Reichl a souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo za cenu 2 510 777 č včetně
21% DPH za podmínky schválení financování.
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dlouhém zimním období překvapila rychle ros-
toucí zeleň. Údržba, především sečení je v le-
tošním roce mimořádná. 

S údržbou zeleně pro TSMS souvisí i svoz
a kompostování BIO odpadů z veřejných
ploch a zahrad občanů. 

Od dubna 2013 do 13. srpna jsme svezli
z ulic města 459 kontejnerů o objemu 2,5 m3.
V roce 2012 to bylo 244 ks, je to 188 % ná-
růst proti srovnatelnému období r. 2012.

Další svoz byl prováděn ve čtrnáctidenních
cyklech sběrným vozidlem v 240litrových hně-
dých nádobách a zbytek je svážen ručním svo-
zem (hromádky zeleně) z ulic města. Za
pětileté období je letošní rok i v tomto mi-
mořádný. K 13. srpnu je svezeno a zpraco-
váno v naší kompostárně už 407,90 tun
odpadu ze zeleně. 

Téměř 100% bio odpadů je vráceno ve Slav-
kově u Brna zpět od přírody ve formě organic-
kých látek (obchodní název „Kompost TSMS,
organické hnojivo“ číslo registrace 3704).

K povinnostem TSMS náleží mj. závlaha
květinové výzdoby města, ale i nově vysáze-
ných stromů a keřů v celém katastru města. Se
zálivkou nových alejí nám pomáhají dobro-
volní hasiči. 

V tomto krátkém článku nelze postihnout
celý rozsah celoroční práce TSMS. 

Další podrobnosti jsou uvedeny vždy ve vý-
roční zprávě TSMS, uveřejněné na našich
stránkách www.tsslavkov.cz.

Dovolte mi prosím, poděkovat touto cestou
všem našim zaměstnancům a „brigádní-
kům“, kteří zvládají svoji práci v letošním ex-
trémním počasí. 

Vážíme si všech, kteří se podílí na údržbě ve-
řejných ploch města. 

Radoslav Lánský, ředitel TSMS

Počasí přeje připraveným 
7. Kompletní oprava – rekonstrukce oplocení

areálu z východní a severní strany.
B. Technologie
1. Dokončení opravy technologických roz-

vodů tlakové vody (zbývá cca 75 %).
2. Dokončení opravy technologických roz-

vodů odpadové vody (zbývá cca 50 %).
3. Výměna filtračních písků, včetně faktické

revize tlakových nádob – částečně provedeno
4. Oprava – rekonstrukce elektro instalací

a rozvodů především v pochůzných obvodo-
vých chodbách. 

5. Rekonstrukce elektro rozvodny.
6. Rekonstrukce chlórovny.
7. Ozvučení koupaliště (dnes není žádné). 
8. Obnova travnatých ploch.
9. Zbudovat závlahy na hlavní louce.
TSMS mají zpracované projektové dokumen-

tace na dokončení opravy technologie, které se
podle finančních možností postupně provádí.
Máme také zpracované projektové studie na
kompletní přestavbu celého areálu do nerezu ve
variantním řešení, projektové studie dětského
areálu v tomto prostoru atd.

Realita je ovšem taková, že z finančních dů-
vodů je možné pouze postupné naplňování naší
koncepce – udržet provoz koupaliště a po-
stupně provádět nezbytné opravy. 

Roční rozpočet koupaliště je závislý na pl-
nění rozpočtových příjmů. 

Předpokládáme, že při letošní mimořádně
zdařilé sezoně zůstanou vygenerované příjmy
v rozpočtu koupaliště na financování realizace
nutných oprav, bez kterých se téměř třicetiletý
provoz neobejde. 

Moje velké poděkování patří celému týmu
pracovníků, kteří zajišťují bezproblémový
provoz koupaliště v tak mimořádných pod-
mínkách, jaké ještě v historii nebyly. 

Údržba zeleně
Letošní extrémní počasí přineslo pracovní-

kům TSMS v zimních měsících náročnou práci
při zajištění zimní údržby města a následně
pak jarní úklid místních komunikací. 

Po dlouhé a náročné zimně následovalo mi-
mořádné vegetační období. Příznivé počasí
vyvolalo vegetační explozi, kterou jsme neza-
žili. 

Asi máme všichni v živé paměti, jak nás po

Koupaliště
V letošním roce vstoupilo koupaliště do 29.

roku provozu. (V roce 1985 bylo koupaliště ote-
vřeno až 5. 7.) Od roku 1986 máme statistiku
návštěvnosti. K 11. srpnu 2013 jsme zaregistro-
vali 1 129 033 návštěvníků. 

Největší návštěvnost, která se už nebude asi
opakovat, byla v roce 2003, kdy koupaliště
navštívilo 73 640 osob. V letošním roce jsme
k 18. srpnu zvládli návštěvu 37 012 osob (po-
drobné vyhodnocení TSMS je vždy v naší vý-
roční zprávě).

Každý rok je jiný. Návštěvnost je ovlivněna
především jen a jen počasím, které k nám při-
vede návštěvníky. Letošní tropické léto zlomilo
některé dlouhodobé rekordy. Např.:

• Nejvyšší teplota vody čtvrtek 8. srpna 2013
28,4 °C.

• Nejvyšší návštěvnost za posledních deset
roků byla v neděli 28. července 2013 s návště-
vou 2555 osob za celý den.

• Z celé 29leté historie je prakticky víc, jak
40 dnů otevřeno od 9 do 21 h. každodenně.

V minulosti zastupitelstvo města rozhodlo, že
městské letní koupaliště nebude přestavěno,
ale bude postupně opravováno za provozu,
při zachování stávajících dispozic podle finanč-
ních možností města, resp. TSMS. Jedná se
o stavební opravy, ale hlavně postupnou re-
konstrukci technologie. Především kovového
potrubí za plastové. 

V roce 2011 TSMS předložily RM a ZM mj.
rozvahu, co je třeba na koupališti dokončit.

A. Stavební část
1. Dokončit výměnu dlažby kolem bazénů

(v prostoru malého a středního) – dokončeno.
2. Oprava dlažby před hlavním vchodem do

budovy.
3. Budova – západní strana zapuštěna do te-

rénu – vlhkost pronikající do všech pater,
včetně sociálního zařízení v I. a II. patře.

4. Budova – východní strana zapuštěná do
budovy – prosakování vlhkosti do skladů. 

5. Kompletní oprava – rekonstrukce vany
velkého bazénu a přelivové hrany a žlábku na
západní straně bazénu, včetně bazénového dna. 

6. Kompletní oprava – rekonstrukce vany
středního bazénu. 

Koupaliště ve Slavkově Foto: 3x R. Lánský

Údržba zeleně Foto: 4x R. Lánský
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Vážení občané a cestující přes vlakové ná-
draží ve Slavkově u Brna. Dovolte, abychom
vás informovali o usnesení zastupitelstva města
Slavkov u Brna, z něhož vyplývá, že výstavba
přestupního uzlu u vlakového nádraží bude za-
hájena v tomto roce. Vzhledem k délce reali-
zace a současnému datu byla výstavba zahájena
již tento týden od 21. srpna. Před vlakovým ná-
dražím bude dopravní omezení zakazující vjezd
automobilům. Pro pěší bude samozřejmě vchod
zabezpečen a povolen. Autobusové zastávky
budou přemístěny blíž k ulici ČSA tak, aby do-

Výstavba přestupního uzlu zahájena
pravci mohli odbočit do sídliště Nádražní a dále
se napojit na ulici ČSA. Po celé trase přes síd-
liště bude zákaz stání po pravé straně. Délka re-
alizace je dle smlouvy o dílo stanovena na 4
měsíce, což znamená do konce tohoto roku.
Realizaci stavební části bude provádět společ-
nost SKR stav. Zde Vás tedy žádáme o pocho-
pení zhoršeného přístupu na vlakové nádraží
a obyvatele sídliště o schovívavost při průjezdu
autobusů. Věříme, že dokončené dílo značně
zlepší komfort cestování hromadnou dopravou
v našem městě. Ing. Petr Lokaj, odbor IR

Oznámení o přerušení
 dodávky elektrické energie 

Z důvodu plánovaných prací na zařízení dis-
tribuční soustavy bude ve Slavkově u Brna pře-
rušena dodávka elektrické energie: 

Dne 9. 9. od 7.30 do 12.30 hodin
Slavkov u Brna, Palackého náměstí 64, 65,

66, 67, 68 
Dne 9. 9. od 8.30 do 13.30 hodin
Slavkov u Brna, Komenského náměstí 333,

334, 335, 336, 337, 525 
Dne 10. 9. od 8 do 15 hodin 
Vypnutá oblast: Brněnská od č. 640 po roh

s Palackého nám., Palackého n. (od spořitelny
po čp. 125). E.ON Česká republika, s.r.o.

OZNÁMENÍ 
Tajemník MěÚ Slavkov u Brna vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO 
vedoucí Společenského centra Bonaparte 

Druh práce: vedoucí Společenského centra Bonaparte (SCB) 
Místo výkonu práce: Městský úřad Slavkov u Brna 
Náplň práce: převzetí prostor SCB od končících nájemců, roz-

pracování koncepce činnosti SCB, realizace plánovaných kul-
turních akcí města v SCB, jednání se zájemci o pořádání
kulturních a jiných akcí v SCB (sjednávání krátkodobých pro-
nájmů), zajištění provozu a správy budovy, koordinace pro-
vozu SCB s ostatními akcemi města a Zámku Slavkov –
Austerlitz, průběžné informování rady města o dosahovaných
výsledcích 

Požadované předpoklady: předpoklady podle § 4 zák.
č. 312/2002 Sb. 
- minimálně SŠ vzdělání 
- znalost zákona o obcích 
- organizační schopnosti 
- řidičský průkaz skupiny B 

Vítané předpoklady: zkušenosti s pořádáním kulturních akcí 
- znalost cizího jazyka (AJ, NJ) 

Přihláška uchazeče (-ky) musí obsahovat: 
- 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 dle § 6, odst. 4, zák.
č. 312/2002 Sb., tyto doklady: 

- strukturovaný životopis s akcentem na dosavadní praxi 
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie) 
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců 
- nástin koncepce provozu a činnosti Společenského centra

Bonaparte (cca 1 stránka A4) – podkladové informace jsou
k dispozici na odboru kanceláře tajemníka MěÚ 

Termín případného nástupu: nejlépe 1. 11. 2013 
Platové zařazení: třída 9 
Písemné přihlášky je nutno doručit do pátku 13. 9. 2013 do
13. hodiny na podatelnu MěÚ nebo na adresu 
Město Slavkov u Brna 
Ing. Pavel Dvořák, tajemník MěÚ 
Palackého nám. 65
684 01 Slavkov u Brna

Práce na novém přestupním uzlu začaly Foto: 2x B. Maleček
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žité. Oslabené sluchové funkce se objevují
v písemném projevu. Děti nedopisují jednot-
livá písmena ve slově, písmena přidávají nebo
vynechávají, vytvářejí různé zkomoleniny, píší
více slov dohromady nebo záznam nestíhají.
Na psaní slov se většinou příliš soustředí a ná-
sledně často neuplatňují gramatická pravidla.
Pokud to tedy dítě správně neslyší, nemůže to
správně napsat.

V tuto chvíli začínáme pracovat s různými
pomůckami. Dítě potom snadno rozliší, jaké
i/y napíše ve slovech jako je divadlo či dýka.
Správné řešení upevňujeme hmatovým i zra-
kovým vjemem. Při obtížích s umísťováním
čárek a háčků si také umíme pomoci. Hrajeme
hry zaměřené právě na rozvoj sluchového vní-
mání. 

PaedDr. Ilona Hrbáčková

Dobrovolné semináře pro rodiče a jejich děti
se konají dvakrát týdně. Rodiče si mohou vy-
brat téma a podle toho navštívit ten či onen se-
minář, v případě zájmu i oba dva. Semináře
jsou zaměřeny na spolupráci rodičů s dítětem,
na zlepšení komunikace navzájem a vytváření
širšího úhlu pohledu na možnosti překonávání
specifických poruch učení, na minimalizaci ne-
gativních dopadů na dítě i celou rodinu. 

Rodič na semináři získává náměty pro práci

Jak pomoci dětem se speciální poruchou učení?

s dítětem, praktické ukázky toho, co a jak s dí-
tětem dělat, jak rozvíjet potřebné schopnosti.
Rodič tak může v činnostech pokračovat a po-
máhá dítěti překonat potíže při učení se číst,
psát a počítat. Je to také společně strávený čas.
Tak lze předcházet chybným návykům, zabrá-
nit jejich upevňování.

Uvedu jen pro příklad blíže jeden seminář,
který se bude konat v září – sluchová analýza.
Správné vnímání slov sluchem je velmi důle-

Úterý 10. 9. v 15.30 h.
Čtvrtek 12. 9. v 15 h. 1. sluchová analýza a syntéza: uvědomění si hranic v písmu, slabičné a hláskové struktury slov

Úterý 17. 9. v 16 h.
Čtvrtek 19. 9. v 15 h. 2. sluchová diferenciace: rozlišování di ti ni / dy ty ny a zvukově podobných hlásek

Úterý 24. 9. v 16 h.
Čtvrtek 19. 9. v 15 h.

3. délky samohlásek

Úterý 1. 10. v 16 h.
Čtvrtek 3. 10. v 15 h.

4. sluchová paměť a hry na její procvičení

Pokud vás daná témata zaujala a chcete se do-
zvědět, jak ulehčit dětem učení a zlepšit jejich
školní výsledky, přijde se podívat na naše semi-
náře, které vedou speciální pedagogové. Semi-

náře jsou zdarma a jsou financovány z Evrop-
ského sociálního fondu. Poskytujeme i individu-
ální konzultace. Jste srdečně zváni.

Vladimír Soukop

První společná schůzka se uskuteční v úterý
10. září v 15.30 h. v ZŠ Komenského v divadel-

Téma na měsíc září: sluchové vnímání
ním sále. Poté bude následovat seminář podle
prvního tématu.

Zahájení nového
školního roku

Slavnostní zahájení školního roku
2013/2014 v prvním ročníku se uskuteční
v pondělí 2. září v 8 hodin v Divadelním
sále školy.

Archiv starších vydání
Slavkovského zpravodaje
i aktuální číslo najdete na

www.veslavkove.cz
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Dětská hřiště ve Slavkově u Brna
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Nabídka a rozvrh zájmového vzdělávání
DDM Slavkov ve školním roce 2013/2014

Nábor do zájmových kroužků probíhá celé září 2013, odevzdejte vyplněnou přihlášku co nejdříve, dle podaných přihlášek bude činnost většiny
kroužků zahájena k 1. 10. 2013, některé sportovní kroužky již od září, odpolední hrátky od 3. 9. 2013. Kapacita kroužků omezena, přihlaste se
včas! Bližší podrobnosti a vyzvednutí přihlášky v DDM Slavkov od 2.9.2013 denně od 8.00 do 17.00 hod., tel. 544 221 708, mobil 605 083 322,
730 181 375, 730 181 376, e-mail: ddmslavkov@tiscali.cz, www.ddmslavkov.cz

Zájmový útvar Místo Den a čas schůzek Cena za I. pololetí
1. Aerobik pro dívky (1.–3. třída) ZŠ Komenského (malá tělocvična) (zatím neurčeno) 350 Kč
2. Aerobik pro nejmenší (předškoláci) ZŠ Komenského (malá tělocvična) PO 15.00–16.00 od 7. 10. MŠ 600 Kč
3. Aerobik pro dívky a ženy ZŠ Tyršova (tělocvična) ČT 18.00–19.00 od 12. 9. 40 Kč jednotl.vstup
4. Angličtina pro předškoláky DDM ST 15.00–16.00 od 2. 10. 650 Kč
5. Angličtina- pro pokročilé (1.–2. třída ZŠ) DDM ST 13.00–14.00 od 2. 10. 650 Kč
6. Atletický kroužek (1.–2. třída, 2x týdně) začátečníci ZŠ Tyršova Hala ISŠ (od října) PO 14.30–15.30 od 9. 9.

ČT 15.30–16.30 od 12. 9. 650 Kč
7. Atletický kroužek (pokročilí, 2x týdně) ZŠ Tyršova Hala ISŠ (od října) PO 15.30–17.00 od 9. 9.

ČT 16.30–18.00 od 12. 9. 650 Kč
8. Baby klub dopoledne (bez programu) DDM PO-PÁ  9.30–11.30 od 30. 9. 30 Kč 

(kromě čtvrtku) jednotl. vstup
9. Baby klub dopoledne (s programem) DDM (zatím neurčeno)  40 Kč jednotl. vstup

10. Basketbal dívky + mládež  Hala ISŠ ST 18.30–19.30 od 2. 10. 350 Kč
11. Cvičení rodičů s dětmi (odpoledne) Hala ISŠ ST 16.00–17.00 od 2. 10. 40 Kč ednotl. vstup
12. Dračí doupě I. DDM (zatím neurčeno) 400 Kč
13. Dračí doupě II. (od 7. třídy ZŠ) DDM (zatím neurčeno) 400 Kč
14. Lesní moudrost  (1.-5. třída ZŠ) DDM ČT 16.00–17.00 od 3. 10. 350 Kč
15. Florbal mladší hoši 1.-2. třída ZŠ ZŠ Komenského (velká hala) (zatím neurčeno) 350 Kč
16. Florbal hoši 3.-4. třída ZŠ ZŠ Komenského (velká hala) (zatím neurčeno) 350 Kč
17. Florbal mladší hoši 5.–6. třída ZŠ ZŠ Komenského (velká hala) (zatím neurčeno) 350 Kč
18. Florbal starší hoši 7.–9. třída ZŠ ZŠ Komenského (velká hala) ČT 16.30–17.30 od 3. 10. 350 Kč
19. Florbal  pro mládež ZŠ Komenského (velká hala) ČT 17.30–18.30 od 3. 10. 350 Kč
20. Kondiční zdravotní cvičení pro dívky a ženy ZŠ Tyršova (tělocvična) ST 19.00–20.00 od 2. 10. 40 Kč jednotl. vstup 
21. Míčové hry – pokročilí beachvolejbal ZŠ Tyršova (tělocvična) ST 15.30–16.30 od 2. 10. 350 Kč
22. Pilates – zdravotní cvičení pro ženy ZŠ Tyršova (tělocvična) ČT 19.00–20.00 od 3. 10. 40 Kč jednotl. vstup
23. Rybářský kroužek DDM ÚT 16.00–18.00 od 1. 10. 100 Kč ročně

(vždy 1. úterý v měsíci)              
24. Sportovní hry hoši + dívky 1.–2. třída ZŠ ZŠ Komenského (malá tělocvična) (zatím neurčeno) 350 Kč
25. Stolní tenis – pokračují ZŠ Komenského (malá tělocvična) PO 18.00–20.00 od 9. 9.

ČT 18.00–20.00 od 12. 9. 650 Kč
26. Šachový kroužek DDM (zatím neurčeno) 200 Kč
27. Volejbal – dívky +hoši (1. a 2. třída, 1x týdně) ZŠ Tyršova (tělocvična) ST 14.30–15.30 od 2. 10. 350 Kč
28. Volejbal – dívky (3.–5. třída, 2x týdně) ZŠ Tyršova (tělocvična) ÚT 16.00–17.00 od 17. 9.                  

PÁ 16.00–17.00 od 20. 9.    600 Kč
29. Školička vaření (1.–2. třída) DDM (zatím neurčeno)  600 Kč (vč. surovin)
30. Keramický kroužek (1.–2. třída) DDM ST 14.00–15.30 od 2. 10. 600 Kč
31. Keramický kroužek (3.–5.třída) DDM ST 14.00–15.30 od 2. 10. 1x za 14 dnů 600 Kč
32. Korálkování pro dívky 1x za 14 dnů DDM ÚT 15.30–17.30 od 1. 10. 400 Kč
33. Tvořivá dílnička (1–2. třída) DDM (zatím neurčeno) 400 Kč
34. Tvořivá dílnička pro rodiče s dětmi  DDM ČT 16.00–18.00 50 Kč

1x za měsíc, přihlásit se předem jednotl. vstup
35. Odpolední hrátky (1.–4. tř.) (denně od září do června) DDM PO–PÁ 11.45–15.00

(možnost domluvy i na jednotlivé dny a  hodiny dle potřeby rodičů a rozvrhu) Pololetně  100 Kč za hod.
36. Mladý vědec DDM (zatím neurčeno) 500 Kč
37. Magic pro pokročilé DDM PÁ 15.30–18.00 od 4. 10. 350 Kč 

Letní tábor s DDM
Letní desetidenní tábor v červenci 2013 byl

opět vyvrcholením celoroční činnosti Domu
dětí a mládeže ve Slavkově u Brna a tradičně se
uskutečnil v rekreačním zařízení Kamínka Roš-
tín. Celotáborové hry „Stroj času“ se zúčastnilo
79 bezva dětí ve věku od 8 do 17 let. 

Velký dík za náročnou přípravu a realizaci
programu patří pedagogům DDM a vedoucím
jednotlivých oddílů. Děkuji také rodičům účast-
níků tábora za pěkné sponzorské dárečky, které
zpestřily naše zakoupené sladkosti a byly spra-
vedlivě rozděleny všem dětem při závěrečném
vyhodnocení celotáborové hry.

A jak se vaše ratolesti s námi měly? To je
vidět z fotografií, které najdete na http://janmar-
tinek.cz/list/ nebo na www.ddmslavkov.cz.

Ivana Olejníková, ředitelka DDM
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Sleva na vstup pro občany
Slavkova u Brna

Všichni občané města Slavkova u Brna
budou moci navštívit expozici Napoleon – Aus-
terlitz s výraznou slevou. Cena vstupenky
bude jednotná ve výši 30 Kč. Sleva platí kaž-
dou středu v měsíci září tohoto roku. Pro
uplatnění slevy je třeba mít trvalé bydliště ve
Slavkově u Brna a prokázat se na pokladně prů-
kazem totožnosti. Návštěvou expozice poznáte,
a díky poutavým audiovizuálním projekcím
i zažijete událost, která obrovskou mírou ovliv-
nila Slavkov a okolí.

Již po čtvrté se na zámku ve Slavkově u Brna
sejdou studenti Vyšší odborné školy restaurá-
torské, aby pokračovali ve společném projektu
této školy a Zámku Slavkov-Auterlitz. Studenti
oborů restaurování dřeva a keramiky, pod do-
hledem zkušených pedagogů, budou předměty
nejenom restaurovat, ale současně zájemcům
objasní pracovní postupy a předvedou materi-
ály, které jsou k restaurování potřebné. Dosa-
vadní úspěchy budou rovněž prezentovány ve
výstavních prostorách v přízemí před kavárnou,
dva zajímavé a již zrestaurované stolky pak již
doplňují výstavu Václav hrabě Kounic – každo-
dennost šlechtice. 

Slavkovské restaurování
Již tradiční Slavkov-

ské restaurování bude
probíhat po celý měsíc
září, v prohlídkové trase
v severním křídle, v sou-
ladu s provozem zámku.
Od 5. září pak bude
možné si samostatně
prohlédnout výstavu vě-
novanou právě oboru restaurování, a to v pří-
zemí, ve výstavních prostorách před kavárnou.

Přijďte se tedy podívat, jak ožívají historické
předměty ve zručných rukách restaurátorů.

PhDr. Vladimíra Zichová, ZS-A

Přednáška: Šlechtic a demokrat 
POZORUHODNÝ ŽIVOT JUDR. VÁCLAVA HRABĚTE KOUNICE

jeho manželky pocházely netypicky z nešlech-
tického prostředí. Nezapomenutelné místo

v historii si však Kounic zajistil především
díky velkorysé podpoře českého stu-

dentstva v Brně. 
Kounicovské téma bude pokra-

čovat rovněž v další přednášce,
která se uskuteční dne 1. října
v 17 hodin v Rubensově sále.
PhDr. Vladimíra Zichová seznámí

posluchače se sbírkovým fondem,
který se dochoval po Václavu a Jose-

fíně Kounicových. Následně bude před-
náška zakončena komentovanou prohlídkou
výstavy Každodennost šlechtice.

Přednášky i probíhající výstava se konají při
příležitosti 100. výročí od úmrtí JUDr. Václava
hraběte Kounice.

PhDr. Vladimíra Zichová, ZS-A

I přes „ztracených“ deset let byl Oldřich Klo-
bas plodným spisovatelem, jak o tom svědčí
prostý výčet jeho knih a článků. Navštěvoval
místa spojená s osobami a ději, o kterých psal,
pracoval s archivními podklady, vybíral si za-
jímavá, nezpracovaná témata. Na seznam jeho
děl patří tyto knihy: „Tváří k východu“ (1977),
„Třetí most“ (1983), „Jak umírají růže“ (1987),
„Šlechtic nejen rodem“ (1993), Jak se chodí
v laně“ (1996), „Alois Kalvoda – životní pouť
malíře bříz ze Šlapanic do Prahy“ (1997), „Gra-
fik a medailér Karel Zeman“ (1999), „Alois
Musil zvaný Músa ar Rueili“ (2003), „Malíř
neumírá“ (2004) a „Sekáč Murat“ (2005).
Kromě toho přispíval četnými články do nej-
různějších novin a časopisů. Za své dílo ob-
držel Cenu Egona E. Kische a v rámci Ceny
Miroslava Ivanova dvojí ocenění (obě ceny
uděluje Klub autorů literatury faktu).

Oldřich „došel na konec svého lana“ 7. září
2005 krátce před svými nedožitými 72. naroze-
ninami. Práci měl připravenou snad až do sta
let, ale nedobrovolný pobyt v jáchymovských
uranových dolech mu neumožnil dokončit za-
počaté dílo. Přestože odešel, zůstaly po něm vi-
ditelné stopy v podobě jeho knih. Ty neviditelné
si každý nosí v sobě. Čest jeho památce! 

Jiří Blažek, ZS-A

Dovolte mi na tomto místě vzpomenout ne-
dožitých 80. narozenin našeho bývalého spolu-
pracovníka pana Oldřicha Klobase, ačkoli ty,
kteří se s ním potkávali osobně v zámeckých
kancelářích, můžeme dnes spočítat na prstech
jedné ruky. 

Oldřich se narodil 20. září 1933 v nedale-
kých Křenovicích. Po absolvování Reálného
gymnázia v Bučovicích započal se studiem far-
macie na Masarykově univerzitě. To však pře-
rušilo jeho zatčení a odsouzení za „protistátní
činnost.“ Dlouhých deset let pobýval ve vězni-
cích v Jáchymově a Mírově. Svědectví o tomto
období života převtělil o 30 roků později do
knihy „Jak se chodí v laně.“ I nadále v něm
zůstávala touha po vzdělání, po podmíněném
propuštění z vězení absolvoval alespoň při za-
městnání Zemědělskou technickou školu
v Bruntále, neboť jiná možnost pro něho ani
snad neexistovala.

Literárně činný byl již dlouho před „sameto-
vou revolucí.“ Ta znamenala kladný zlom
v jeho životě. Konečně mohl psát bez obav před
„všemocnými…“ V té době byl již zaměstnán
v Historickém muzeu ve Slavkově u Brna. Zde
zajišťoval a organizoval především výstavní
činnost, ale podílel se i na ostatních činnostech
této kulturní organizace. Zde také spoluzaklá-

Nedožité osmdesáté narozeniny Oldřicha Klobase
dal v roce 1985 Klub autorů literatury faktu
(s Miroslavem Ivanovem, Jiřím Pernesem, Du-
šanem Uhlířem a dalšími), který potom ve
Slavkově dlouhá léta pořádal svá Setkání
autorů LF. Byl rovněž členem Obce spisova-
telů, Klubu 89 a Společnosti J. Skácela.

Komu se nelíbí expozice
Napoleon – Austerlitz? 

I takhle se dá vyjádřit názor… Viník si ne-
uvědomil, že ho zabírá kamera. 

Kolektiv pracovníků ZS-A

Zámek Slavkov – Austerlitz vás zve na před-
nášku Mgr. Martina Ráji, Ph.D., která se
uskuteční v úterý 10. září v 17 hodin
v prostorách Rubensova sálu slavkov-
ského zámku. Martin Rája je histo-
rikem Zámku Slavkov a zabývá se
především dějinami 19. a 20. sto-
letí (napoleonské války, dějiny
společnosti na Moravě, rod Kou-
niců apod.). 

Na přednášce se posluchači se-
známí se zajímavými životními
osudy Václava hraběte Kounice, jed-
noho z významných příslušníků starobylého
rodu. Přestože vyšel ze šlechtického prostředí,
žil životem střední třídy a zastával, na svou
dobu, značně demokratické myšlenky. Tyto
ideály pak prosazoval na poli Českého zem-
ského sněmu a Říšské rady ve Vídni. Také obě

Poškozený banner Foto: archiv ZS-A

Oldřich Klobas
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Koncert legendárních Deep Purple, který se
uskutečnil v pondělí 5. srpna, lze tak směle za-
řadit mezi největší a nejvýznamnější společen-
ské akce ve Slavkově vůbec. Deep Purple se
svým typickým zvukem kytar a „hammondek“
dokázali, že stále patří mezi úzkou světovou
špičku nejlepších kapel.

Když přicházeli kolem 19. hodiny do parku
první návštěvníci, mohli být trochu rozpačití,
protože před pódiem bylo jen torzo nedělní náv-
štěvy. Ale během hodiny se prostor pro diváky
naplnil a podle odhadu přišlo dokonce víc lidí
než v neděli – podle oficiálních údajů bezmála
13 000!

Deep Purple ve složení Ian Gillan, Roger
Glover, Steve Morse, Ian Paice a Don Airey na-
prosto ovládli přítomné diváky. Slavkovský kon-
cert je zastihl ve vynikající formě a jejich výkon
byl bezchybný, plný nasazení a radosti z hudby.

Koncert začal veleznámou písní Highway
Star, při které mně naskočila husí kůže. Vidět
a slyšet tuto legendu naživo zapůsobilo velmi
silně. Diváci se rychle dostali do varu a nadšená
atmosféra zůstala až do konce koncertu.

Následovaly méně známé písně z nového alba
Now What?! Jednotliví členové kapely se před-
vedli dlouhými sóly, za což sklízeli i během
skladby bouřlivé ovace. Steve Morse svými
rychlými prsty dokázal, že je víc než důstojným
nástupcem Ritchie Blackmora, stejně tak i „nový
člen“ skupiny Don Airey, který své „ham-
mondky“ ovládal naprosto suverénně. Rytmická

Deep Purple si podmanili Slavkov
část skupiny (zakládající člen skupiny – bubeník
Ian Paice a baskytarista Roger Glover) byli
přesní a dodávali hudbě tu správnou šťávu a ryt-
mus. A Ian Gillan svým nasazením a drivem
opět přesvědčil, že neztratil nic ze svého neza-
měnitelného hlasu a odvedl vysoký standard.

„Párpli“ dokázali, že nepatří jen do škatulky
hardrock, jak se s oblibou píše, ale jejich záběr
je daleko širší. V jejich skladbách jsme mohli
slyšet prvky blues, jazzu a dokonce i vážné
hudby. Zvlášť působivé bylo uvedení úvodní
části symfonické básně B. Smetany Vltava v po-
dání bezchybného a vynikajícího klávesisty
Dona Aireyho.

Vrcholem koncertu byla nejznámější světová
rocková skladba Smoke on the Water, kterou si
spolu s kapelou zazpíval i sbor 13 000 zpěváků.
A následovaly další hity, jako např. Perfect
Strangers aj.

Závěrečné přídavky Hush a Black Night při-
váděly diváky téměř do extáze. Můžeme jen li-
tovat, že na další přídavky zřejmě nebyl čas,
protože skupinu čekal v úterý další koncert
v belgickém Lokerenu. 

K výborné atmosféře koncertu přispělo i pon-
dělní krásné počasí. Vystoupení Deep Purple ve
Slavkově v pondělí nemělo chybu a jistě všichni
velmi rádi přijdou na další podobný koncert svě-
tové úrovně. Tím bylo bohatě vynahrazeno vše,
s čím se museli vyrovnat návštěvníci z blízkého
i širokého okolí díky extrémně nepříznivému po-
časí o den dříve.

Bedřich Maleček, Ing. Aleš Šilhánek

místnosti, v nichž je bezpečně uloženo více než
100 000 sbírkových předmětů z desítek vědních
oborů, mezi něž patří archeologické památky,
obrazy, mobiliář (od baroka až po současnost),
keramika a sklo, knihy a listiny, užitkové před-
měty (například šicí a psací stroje) a další. Před-
měty byly shromažďovány téměř po jedno
století a vy teď máte možnost si je prohlédnout
pěkně pohromadě – a s odborným výkladem.

Další speciální prohlídkou budou večerní
kostýmované prohlídky zámku, které ZS-A
připravuje s občanským sdružením Per Vobis. 

Na prohlídky je vhodné se rezervovat na tel.:
544 227 548 či e-mailem: hanouskova@zamek-
slavkov.cz. Ing. Jana Slouková, ZS-A

V sobotu 21. září se od 9 hodin bude konat
v prostorách zámeckého parku již tradiční Vác-
lavský jarmark doplněný pátým ročníkem Zá-
meckých burčákových slavností. V několika
desítkách stánků bude možnost zakoupit nejrůz-
nější dekorativní předměty, bižuterii, ruční a ře-
meslné výrobky apod., a pochopitelně také
ochutnat letošní burčák. Nebude samozřejmě
chybět ani nezbytné občerstvení. 

Sobotní program v zámeckém parku bude
navíc obohacen o ukázky sokolnictví, které při-
jedou předvést sokolníci z partnerského zámku
Rosenburg. Výcvik a ukázky letu dravých ptáků
předvedou sokolníci dvakrát během dne, a to
v 11 a 15 hodin v dolní části parku za spodním

Václavský jarmark, Zámecké burčákové slavnosti
a speciální prohlídky zámku

bazénem. Tento program je výsledkem již třetí
rok trvající spolupráce Zámku Slavkov – Aus-
terlitz a Renesančního zámku Rosenburg z Ra-
kouska. Tímto projektem se vzájemně snažíme
přenést aktivity jednoho partnera do objektu
toho druhého. Zámek Slavkov – Austerlitz se tak
v Rosenburgu představí 5. října vojenskými
ukázkami a scénkami ze života Kouniců. 

Pro tento den také Zámek Slavkov – Auster-
litz připravil jako doplňkový program několik
speciálních prohlídek zámku, které se konají
v rámci Dnů evropského dědictví: 

První z nich je prohlídka zámeckých mu-
zejních depozitářů, které jsou běžně přístupné
pouze badatelům. Budete mít možnost spatřit

Keramika v podzemí
Stálá expozice současné keramické tvorby

v druhém podzemním patře zámku je pro náv-
štěvníky zpřístupněna od července 2013. Na
ploše 450 m2 tak můžete zhlédnout originální
tvorbu umělců, kteří ke svému vyjádření použí-
vají pálenou hlínu. Svá díla zde vystavují přední
čeští umělci, jako je např. Jaroslav Šafr, Jan Bru-
žeňák nebo Petr Ševčík. Výstava je prodejní,
takže si budete moci odnést příjemné doplňky
do domácnosti, které budou nejen esteticky
vhodné, ale i užitečné. Výstava je stálá, expo-
náty jsou průběžně obměňovány.

Ing. Jana Slouková, ZS-A

(Dokončení ze str. 2)

Sněhurka na zámku!
Tradiční pohádka bratří Grimmů v netradičním

podání průvodců čeká návštěvníky na Zámku
Slavkov – Austerlitz 29. září. Autoři úspěšné po-
hádky o Popelce přicházejí letos s novým před-
stavením, tentokrát o Sněhurce, a to dokonce
formou muzikálu. Protože pohádka je opět zasa-
zena do prostředí prohlídkové trasy zámku, malí
i velcí návštěvníci mohou prožít tu pravou pohád-
kovou atmosféru! Můžete se těšit na chytlavé me-
lodie, vtipné scénky a doufejme, že i na šťastný
konec. Začátek pohádky bude vždy v 11.30, 12.30,
14 nebo 15 h. a je nutné předem provést rezervaci
na pokladně zámku, tel. 544 227 548, e-mail: ha-
nouskova@zamek-slavkov.cz.

Těšíme se na vaši návštěvu!
David Kučera, DiS., ZS-A

Poděkování 
Chtěla bych poděkovat pořadatelům za mimo-

řádný kulturní zážitek, kterým byl pro mě večerní
ohňostroj, výstižně nazvaný „Slavkovské nebe“.
Průvodní slovo i zvolený hudební doprovod do-
kreslovaly výjimečnou atmosféru osvícené za-
hrady a zámku a byly bezesporu vyvrcholením
Napoleonských slavností. Libuše Lagová 

Koncert Deep Purple v zámeckém parku Foto: R. Lánský
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POZVÁNKA na
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

www.RezidenceAusterlitz.cz

6. září / 14.00–17.00 hod.
7. září / 10.00–17.00 hod.

REZIDENCE AUSTERLITZ
Slavkov u Brna - ul. Slovákova

Můžete si prohlédnout tento jedinečný 
komplex těsně před dokončením.

Gsm: 725 688 312, e-mail: info@rezidenceausterlitz.cz

REZIDENCE AUSTERLITZ

TĚSNĚ PŘED DOKONČENÍM

Těšíme se na Vaši návštěvu přímo zde

Milan Májek
a syn
nabízí

pro firmy
stavebníky

občany

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

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

HUTNÍ
MATERIÁL

• Kari sítě
• Roxory
• Ocel
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Kalouskova 14a, 683 01 Rousínov, eská republika
telefon: 517 370 766, mobil: 777 185 033, 777 867 046
fax: 517 370 769, e–mail: info@ferobet.cz www.ferobet.cz

Neot elý a co se týká designu i neokoukatelný povrch 
nabízí dlažba Klasiko kombi, novinka spole nosti 
FEROBET. Tu m žete mít jak ve variant  p írodní, tak 
v n kolika variantách barevných mix . Dlažba je 
opat ena mikrofazetou, která jí dodá exkluzivitu.

OBJEVTE SV T DLAŽEB, 
KTERÉ VÁM LEŽÍ 
U NOHOU

ferobet.indd   1 8/23/13   4:01 PM

info: MgA. Eva Hemalová, tel.: 604/691265, eva.hemalova@3dfitness.cz

Dovolujeme si Vás pozvat na nové skupinové cvičení

Účinné cvičení při němž 
dochází k posilování a 
formování problémových 
partií (břišní, pánevní 
a hýžďové svalstvo) 
pomocí váhy vlastního 
těla, případně balanč. 
pomůcek. Hodina je 
zaměřena na intenzivní 
spalování podkožního 
tuku a na získání fyzické 
kondice. Je určeno pro 
začátečníky i pokročilé, 
věk nerozhoduje.
začátečníky i pokročiléé, 
věk nerozhoduje.

nfo: MgA. Eva Hemalová, tel.: 604/691265, eva.hemalova

KDE: gymnastický sál ZŠ Komenského Slavkov u Brna

     S SEBOU: pevnou obuv 
pití a podložku na cvičení

CENA: 60,- Kč

DÁREK
PRVNÍ LEKCE 

12.9.2013

ZDARMA!

KDY: čtvrtek  

19.30-20.30 hod.

VYRÝSOVANÝ BŘIŠNÍ PEKÁČ

Limitovaná edice

PAMĚTNÍCH HRNKŮ
se slavkovskými motivy

K dostání pouze v trafice
HANA WALTEROVÁ

Slavkov u Brna, Palackého nám. 70

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

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

pátek 20. září do 16 hod.
Podmínky viz

www.bmtypo.cz

Hradební 38, Slavkov u Brna
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* Akce trvá od 18. 8. 2013 do 30. 9. 2013.

Palackého náměstí 87 
Slavkov u Brna

Mobil: 777 556 488
E-mail: elioptik@gmail.cz

www.essilor.cz www.elioptik.cz

do 18 let na celé brýle při zakoupení odolných 
nerozbitných brýlových čoček Airwear Crizal

ELI OPTIK s. r. o.

Nová 
adresa 
pobočky
od 23. 9. 2013

Palackého 
náměstí 67
Polyfunkční dům 

Slavkov u Brna

800 521 521
www.kb.cz

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaallllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaccccccccccccccccccccccccccccccccccccccckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo PPPPaaallaacckkééhhhooo
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááámmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.....................  6666666666666666666666666666666666666667777777777777777777777777777777nnnáámmm.. 667777

Těšíme se na setkání 
s Vámi v nových 
prostorách.

RYCHLÁ PŮJČKA
peníze ihned na ruku

VÝKUP ZLATA
za aktuálně nejvyšší cenu zlata na trhu.
Jsme registrováni Českým puncovním úřadem.

ZASTAVUJEME, VYKUPUJEME,

BEREME DO KOMISE
• zlato a stříbro všeho druhu

• elektroniku, nářadí

• sportovní potřeby, hudební nástroje,

obrazy, sošky a věci umělecké

 hodnoty, zbraně

VYKOUPÍME A ZASTAVÍME VŠE, CO

MÁ HODNOTU A JE U NÁS PRODEJNÉ
Otevírací doba: 

po–pá 9–17
so–ne dle tel. domluvy
13.30–13 h polední přestávka

tel. 605 151 548
zastavarna.slavkov@seznam.cz

Slavkov u Brna, Brněnská 97

ZASTAVÁRNA – BAZAR

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

 zlato 14 karátů –30 %
 briliantové šperky –10 %
 stříbro –50 %
 ocel –60 %

Palackého náměstí 89, Slavkov u Brna, tel. 544 220 111

L E T N Í

SLEVY!
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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

PRODÁME ZREKONSTR. RD VE SLAVKOVĚ.
CENA 2 350 000 KČ. TEL. 776 152 695.

ranních hodin o životě a společných věcech, me-
zilidských a rodinných vztazích. Byl mi rovněž
příkladem a učitelem.

Eva: Než jsem poznala naše kamarády, tak ze
školy vím, že tu byla ta historicky známá bitva.
No a když jsme projížděli přes Slavkov nebo
kolem, tak jsem si na to vždy vzpomněla. No
a nyní si Slavkov spojuji již s našimi kamarády
manželi Hankou a Fandou Kudovými. Vzhledem
k tomu, že domácnost v naší dvojici mám na sta-
rosti já, tak ještě řeknu, že náš mrazák je doplňo-
ván pouze výrobky z masny na náměstí od Kudů.

Kde v blízkém okolí Vás mohou fanoušci
v nejbližší době vidět a slyšet?

Hrajeme po celé naší republice. Pravidelně
hráváme v naší Hospůdce u SURFu v Kotvrdo-
vicích, Luhačovicích a Brně na Hotelu Santon.
Jinak celý aktualizovaný program se najde na na-
šich stránkách www.evaavasek.eu.

Děkuji za rozhovor. B. Maleček

Redakčně kráceno, celý rozhovor si můžete přečíst
na www.veslavkove.cz

Cestou na koncert Deep Purple, který se konal
v pondělí 5. srpna ve Slavkově, jsem uviděl mezi
návštěvníky koncertu dvojici, kterou bych tu
čekal asi nejméně. Bylo to známé duo Eva
a Vašek. Asi nebudu sám, koho by zajímalo, co
je přilákalo do Slavkova na muziku úplně jiného
žánru než sami vyznávají.

Potkali jsme se na koncertě Deep Purple. Po
pravdě řečeno, Vás bych tady nečekal. Co
máte společné s Deep Purple?

Vašek: Je to hudba mého mládí. Sice jsem ji
nehrál, já byl stále založen komerčně, to se říkalo
třeba písničkám Petra Nováka, Petra Spáleného
a ze zahraničí třeba Bee Gees a Creedence Cle-
arwater Revival, to byla přímo moje krevní sku-
pina ze zahraničí, a samozřejmě na druhé straně
brněnská skupina The Speakers – JUNIOR. Riff
Deep Purple (Smoke on the Water – pozn. red.)
přehrávali celý život všichni kytaristé. Tedy i já.
Je to legenda a z legend se dá stále učit, i když mi
letos bude šedesát. Nakonec publikum mi při-
padlo, jako by se tam sešli moji spolužáci, někteří
si vzali rodiny, ale menšina.

Eva: Jsem trošku jiná generace než Vašek,
tudíž jsem vyrůstala i na jiné hudbě. Vašek se mě
ráno zeptal, zda bych s ním jela. Co odpoví dobrá
žena svému muži? Ano pojedu, i když přesně
nevím, co mě čeká. Popravdě jsem si to užila,
prostředí, zámecký park a lidé kolem žádná
agrese, žádní potácející se spoluobčané, hodně
staršího publika a atmosféra. Stáli jsme s Vaškem
v první třetině celého hlediště, vše jsem měla jako
na dlani. Pozorovala jsem fandy kolem sebe a ne-
chala se jimi unášet. Atmosféra byla příjemná.

Eva, Vašek a Deep Purple
Neláká Vás představa zahrát si ve Slavkově?

Třeba v parku.
Vašek: Určitě láká. Je to nádherné prostředí,

které stojí za prožitek. Třeba k tomu časem dojde,
až odezní bulvární lži, že jsme zůstali v Americe,
rozešli jsme se a už spolu nežijeme a nezpíváme.
Příští rok slavíme s Evou dvacet pět roků společ-
ného působení v hudbě a to je čtvrt století. Je to
vlastně jeden velký úspěch. Získali jsme 48 zla-
tých a platinových desek od Mezinárodní organi-
zace fonografického průmyslu IFPI, a to
ze čtyřiceti CD a 27 DVD. Uvidíme, zda se uvi-
díme. Je to na chuti a domluvě. S námi se do-
mlouvat dá a slovo držíme.

Eva: Po nedělním koncertě, který se konal
v zámeckém parku, jednoznačně říkám ano, ráda
bych u vás zazpívala našim posluchačům. Pří-
jemné a ještě k tomu romantické prostředí. I vaše
nádvoří je nádherné. Večerní atmosféra doplněná
kultivovaně nasvícenou scénou musí být zážitek.

Vaše základna je v Blansku. Jaký máte
vztah ke Slavkovu?

Vašek: Já jsem v první řadě jako absolvent vy-
soké školy nastoupil sloužit na tři roky na Mo-
hylu míru. Tam byl útvar PVOS. V roce 2003
jsme se seznámili na vystoupení v Černé Hoře
s Hankou a Františkem Kudovými a přijali po-
zvání, že při cestě do Luhačovic se stavíme
ochutnat jejich řeznické a uzenářské speciality.
Z toho vzniklo přátelství, které stále přetrvává,
i když nás František Kuda již navždy opustil, což
je veliká škoda nejen jako odborníka v oboru, ale
především jako slušného a pracovitého člověka.
Hodně hodin jsme si spolu povídali, někdy až do

Vašek a Eva ve Slavkově Foto: P. Maleček
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KINO JAS SLAVKOV ZÁ¤Í 2013
31. 8. sobota   19.30 hod.    PŘÍŠERKA V PAŘÍŽI                                                                                                     90 minut
  1. 9. neděle   16.30 hod.    Paříž roku 1910. Městem vládne panika. Hladina vody je čím dál vyšší a příšera je na útěku. Hrozivý komisař Maynott se svými

muži se dnem i nocí snaží ji ulovit. Bezvýsledně. Možná proto, že by ji nikdo nehledal v záři reflektorů montmartreského
kabaretu U vzácného ptáka, kde je hlavní hvězdou Lucille. Animovaný film v českém znění.

                                             Vstupné: 65 Kč   Mládeži přístupný 

  4. 9. středa     19.30 hod.     PŘÍBĚH MÉHO SYNA                                                                              127 minut
                                               Svobodná matka Gemma (Penélope Cruz) přijíždí se svým synem Pietrem do Sarajeva, aby poznal zemi, ve které se narodil. Gemma se

tak vrací do míst, která v ní probouzejí dávné vzpomínky. Nyní na Gemmu čeká minulost, která ji postaví tváří v tvář ztrátě
milovaného manžela, ale také poznání síly lásky. Drama Příběh mého syna režíroval Sergio Castellitto, který si vysloužil pozornost
diváků i kritiků již mnoha filmy, např. Letopisy Narnie: Princ Kaspian, Paříži miluji Tě. 

                                               Vstupné: 75 Kč    Přístupný od 15 let 

  7. 9. sobota    19.30 hod.     7 DNÍ HŘÍCHŮ                                                                                                                             105 minut
  8. 9. neděle    19.30 hod.     Tento příběh se skutečně odehrál na Šumpersku v květnu 1945. Útěk Agnes (Vica Kerekes), německé manželky českého lesníka Jana

Olšana (Ondřej Vetchý), je zahalen tajemstvím. Jen ona sama ví, kdo a proč ji hledá. Osud svede dohromady Jana a jeho německého
švagra Jurgena (Jarek Hylebrant), který se právě vrátil z východní fronty. Oba muži hledají jednu a tu samou ženu, Agnes. Ta zatím
utíká divokými lesy, pronásledovaná nejmocnějším mužem okresu kvůli svému děsivému svědectví. Režie: Jiří Chlumský. Dále hrají: Jiří
Schmitzer, Igor Bareš, Fedor Bondarčuk, Anna Šišková, Norbert Lichý.

                                               Vstupné: 75 Kč    Přístupný od 12 let

11. 9. středa     19.30 hod.     MUŽ, KTERÝ SE SMĚJE                                                                       95 minut   
                                               Mladý herec Gwynplaine si od malička nese velké stigma – jizvu přes obličej připomínající pokřivený úsměv. Jako vyvrženec na okraji

kočuje zemí společně se slepou dívkou Děou, kterou jako malou nalezenkyni zachránil s Ursusem, principálem a autorem her jejich
kočovné společnosti. I když se Gwynplain později dozvídá o svém urozeném původu a ohromném dědictví, které jej přivede do vyšší
společnosti, jeho starý kočovný život jej stále vábí zpět. Volná filmová variace na motivy stejnojmenné knihy Victora Huga. Hrají:
Gerard Depardieu, Christa Therelová, Arben Barjaktaraj a další.

                                               Vstupné: 75 Kč        Přístupný od 12 let                  

14. 9. sobota    19.30 hod.     MARTIN A VENUŠE                                                                                              102 minut 
15. 9. neděle    19.30 hod.     Ženy a muži. Jedni jsou z Marsu, druzí z Venuše… aneb když hlídá táta. Příběh filmu začíná na vernisáži obrazů, kdy se mladá

a nadějná výtvarnice Vendula (Kristýna Boková) seznámí se svým budoucím partnerem a manželem Martinem (Marek Taclík). Společně
založí rodinu, mají dvojčata – holčičky – předškolního věku a jednoho kluka, batole. Každý dělá pro rodinu maximum, ale zároveň se
cítí nedoceněný tím druhým. Události naberou spád uzavřenou sázkou, kdy Martin slíbí, že se postará o děti a domácnost během
jednoho měsíce. Nastane kolotoč humorných a nečekaných událostí, které dvojici Venduly a Martina pomyslně vrátí na začátek jejich
vztahu. Režie: Jiří Chlumský. Dále hrají: Jan Budař, Tomáš Hanák, Tomáš Matonoha, David Kraus, Zuzana Stivínová .

                                               Vstupné: 75 Kč                                                            Mládeži přístupný    

18. 9. středa     19.30 hod.     ŽIVOT TÉ DRUHÉ                                                                                                            97 minut    
                                               Celovečerní hraný debut mladé talentované francouzské herečky  a režisérky Sylvie Testud (Lurdy, Edith Piaf) přináší adaptaci

stejnojmenného románu Frédériquea Deghelta. Lehká romantická komedie je jako správně namíchaný drink s tajemstvím, zlehka
přikořeněný dávkou mysterie i dramatu. Hrají: Juliette Binoche, Mathieu Kassovitz, Aure Atika, Daniele Lebrun, Vernon Dobtcheff.

                                               Vstupné: 80 Kč            Přístupný od 12 let

21. 9. sobota    19.30 hod.     SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2                         93 minut
22. 9. neděle    16.30 hod.     Sammy a Ray, dva nerozluční želví přátelé, si užívají života u korálového útesu. Jednoho dne je však uloví pytlácká loď a oni se

ocitnou v zajetí ohromného akvária v Dubai. Želvy se ovšem jen tak nevzdávají a za pomoci svých mláďátek Rickyho a Elly jsou
rozhodnuti dokázat nemožné a dostat se zpět na svobodu.

                                               Vstupné: 70 Kč                  Mládeži přístupný

25. 9. středa     19.30 hod.     4 DNY V MÁJI                                                                                                           97 minut 
                                               Čtyři dny před koncem 2. světové války v Německu sledujeme sovětského kapitána, který se svojí jednotkou okupuje sirotčinec

u moře, německou armádní jednotku, která táboří na pláži, tajnou lásku, která kvete navzdory všem úmluvám. Všichni jsou znaveni
vyčerpávajícími boji, jen 13letý sirotek Petr, který chce být hrdinou, se pokouší lstí a silou popouzet nepřátelská vojska proti sobě.
Dokud si neuvědomí, že skutečný nepřítel číhá kdesi daleko a že v domnělém nepříteli má skutečně milujícího kamaráda. Hrají: Pavel
Wenzel, Aleksej Guskov, Ivan Švedov, Andrej Merzlikin, Sergej Legostajev.

                                               Vstupné: 80 Kč        Přístupný od 12 let

28. 9. sobota    19.30 hod.     ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE                     90 minut   
29. 9. neděle    16.30. hod.    Velké filmové dobrodružství Fifinky, Myšpulína, Pindi a Bobíka. Malý výlet na Pražský hrad k Fifinčiným narozeninám nabídne

Čtyřlístku úžasné setkání – ve Zlaté uličce je nejdříve přepadne živý Lev, který je pak zavede tajnými podzemními chodbami až
k hrobce českých králů, kde na ně už čeká samotný král a císař Rudolf II.

                                               Vstupné: 75 Kč                           Mládeži přístupný      

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

Slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek
19. září 2013 v 17 hodin v Historickém sále
slavkovského zámku. Přijměte tedy pozvání na
krásnou výstavu, která bude v galerii v prvním
patře k vidění  do 10. listopadu 2013.

Hana Partyková, ZS-A

Sezóna na zámku ještě zdaleka nekončí
a babí léto a nadcházející podzim návštěvní-
kům příjemně zpestří výstava obrazů slavkov-
ské malířky Darii Novotné, na kterou všechny
srdečně zveme. 

Daria Novotná v loňském roce zakončila stu-
dium na Fakultě výtvarných umění VUT
v Brně v ateliéru Malířství 1 pod vedením akad.
mal. Petra Veselého a akad. mal. Tomáše La-
hody poté, co se rozhodla ukončit slibnou ka-
riéru jako zaměstnankyně Evropského
parlamentu a věnovat se umění. V rámci studia
absolvovala jeden semestr  ve Velké Británii na
Univerzitě v Leeds, Fakulta designu. 

Malířka ve své tvorbě představuje pohledy
důvěrně známé a přesto v určitých momentech
překvapivé. Téměř vždy souvisí díla s jejím
vnímáním okolního světa. Zpracovává náměty
často banální, skrývající přes všechnu banalitu,
nebo právě díky ní, jisté kouzlo, nebo pohledy,
které se zdají tak samozřejmé, že se pro mnohé
staly neviditelnými. Ať už jde o krajinu v jejím
okolí nebo pohledy na moře z dovolené. 

Výstava obrazů Darii Novotné
V současnosti pracuje autorka v ateliéru ve

Slavkově u Brna a má již za sebou několik de-
sítek úspěšných výstav v ČR i zahraničí a nyní
se můžeme těšit na obrazy této talentované ma-
lířky na slavkovském zámku, kde bude vysta-
vovat své obrazy poprvé.

Součástí Zámeckých napoleonských dní
byl i koncert švýcarského souboru Orchestre
des Jeunes de Fribourg, který se uskutečnil ve
čtvrtek 15. srpna v Historickém sále slavkov-
ského zámku. Posluchači si vyslechli skladby
od Haydna, Bacha, Schuberta a dalších.

Ukázky obrazů Darii Novotné Repro: archiv ZS-A
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Charita Česká republika je organizace, která
ve svých službách staví na první místo klienta
jako člověka a ne zisk a vlastní prospěch.

Na službách pro vaše blízké se podílí dotací
i vaše obec, která tak má i právo kontrolovat,
jak je o její občany postaráno. Kromě toho pod-
léháme kontrolám kvality služeb ze strany JMK
a MPSV.

Služba, díky dlouholeté práci pro vás, naše
klienty disponuje potřebným materiálním vyba-
vením k provozování kvalitních služeb (auto-
mobily, PC, software, elektrické polohovací
postele, invalidní vozíky, chodítka, toaletní
křesla aj.).

Náš personál má dlouholeté zkušenosti s péčí
o seniory a je veden zkušenými vedoucími, kteří
znají vaše potřeby. Všichni pracovníci jsou kaž-
doročně proškolováni.

Služba vám nabídne zapůjčení kompenzač-
ních pomůcek včetně předvedení, dovozu
i montáže.

Chcete svému blízkému poskytnout tu nej-
lepší péči?

Obáváte se, že na to nebudete mít dostatek
sil a schopností?

Charitní pečovatelská služba ve vaší obci je
tu právě pro vás, umožní vám řešit situaci,
která vás tíží a zajistí vašim blízkým nejlepší
možnou péči s lidským přístupem.

Jak pracuje charitní pečovatelská služba?
My se postaráme o vaše blízké a vy můžete

jít s klidnou duší do práce.
Lidé se po staletí léčili pouze v kruhu rodiny,

teprve v poslední doba péči a léčbu do ústavů
a nemocnic, mimo domácí prostředí. Služby do-
stupné v dnešní době však stále více umožňují
dalším a dalším pacientům zůstávat doma, kde
se o ně starají profesionální kvalifikované pe-
čovatelky. Dnes může, s pomocí služeb, probí-
hat doma i léčba, která dříve byla bez pobytu na
nemocničním lůžku jen těžko myslitelná.

Výhody pečovatelské služby
• udržuje rodinu pospolu i v době nemoci někte-

rého jejího člena
• napomáhá ke zlepšení psychického i fyzického

stavu klienta a umožňuje trvalou podporu vaší
rodiny

• snižuje náklady na zdravotní péči (mimo jiné
i díky rychlejšímu uzdravení)

• zajistí vašim blízkým maximální a profesionální
péči, kterou jim sami nemůžete nabídnout
Co nabízíme ve vašem městě?
Pro klienty jsme tu denně od 7 hod. do 17

hod (včetně víkendů a svátků). Celodenní péči
jsme schopni zajistit po domluvě.

Služba je určena starším lidem s různým stup-
něm soběstačnosti a rodinám, které chtějí zajistit
důstojný a kvalitní život pro své blízké. Zajišťu-
jeme péči i u dlouhodobě imobilních klientů.

Oslava Dne charity
zakoupením drobných dárkových předmětů vy-
robených klienty Centra denních služeb ve
Slavkově u Brna. Dále se můžete zapojit do
akce na prostranství před radnicí nad schody
k zámku v duchu motta: „Neboj se, zapoj se“.
Zde si budete moci vyzkoušet, jaké to je být
člověkem, který potřebuje pomoc, a jaké to je
být osobou doprovázející. Budeme rádi, když
nás na náměstí navštívíte. Těšíme se na vás.

Charita Slavkov

Charitní pečovatelská služba
Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna
Tel. 544 221 798, 737 234 088
e-mail: dps.slavkov@charita.cz
www.hodonin.charita.cz

O klienty pečují profesionální pečovatelky
v jejich domácím prostředí s ohledem na jejich
bezpečnost, zdravotní stav a individuální potřeby.

Co pro Vaše blízké můžeme udělat?
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče

o vlastní osobu
• Pomoc při osobní hygieně
• Pomoc při přípravě a podání jídla a pití
• Pomoc při zajištění chodu domácnosti
• Další služby po domluvě

Při své práci nejčastěji odpovídáme na tyto
otázky: 

Můžeme vaší služby využít i o víkendech
a o svátcích?

Ano, jsme tu pro vás denně včetně víkendů
a svátků.

Lze si pečovatelskou službu objednat na
celý týden?

Ano. Pečovatelskou službu jsme schopni za-
jistit podle vašich požadavků, pokud se nejedná
o čtyřiadvacetihodinovou péči. 

Kolik lidí se u nás doma bude v péči stří-
dat?

Budou vám přiděleny pečovatelky podle po-
třeby (podle času a náročnosti péče atd)… vět-
šinou se u vás budou střídat dvě pečovatelky.

Je možné získat na péči příspěvky od
státu?

Ano, je to možné a rádi vám pomůžeme s vy-
plněním a podáním formulářů.

Není pečovatelská služba drahá?
Drahé je, když členové rodiny musí opustit

 zaměstnání, aby se sami starali o seniora nebo ne-
mocného. Drahé je, když péči svěří neprofesioná-
lovi, který může nemocnému uškodit. Drahé je,
když se dohodnutá pomoc nedostaví a členové ro-
diny nemohou ten den odejít do práce.

ciálních i dalších služeb této organizace. Napří-
klad projekt (Do) práce bez obav, který zajistil
fungování pobočky ve Vyškově a ve Velkém
Meziříčí, pomohl za dva roky své působnosti
najít práci desítkám lidí se zdravotním postiže-
ním. „Uskutečnili jsme šest kurzů práce s po-
čítačem pro úplné začátečníky, čtyři kurzy
komunikace se zaměstnavatelem, pět kurzů pra-
covně-právní minima a zejména každodenní in-
dividuální pomoc lidem se zdravotním
postižením při hledání zaměstnání. Zároveň
jsme spolupracovali s desítkami zaměstnava-
telů a díky mzdovým dotacím také vytvořili 17
pracovních míst. Další klienti našli práci u za-
městnavatelů i bez příspěvku pro zaměstnava-
tele,“ jmenuje výsledky projektu jeho
koordinátor Tomáš Ergens.

Veškeré informace o Lize vozíčkářů, o vy-
škovské pobočce a rozmanité nabídce služeb
najdete na internetových stránkách www.liga-
vozic.cz (případně www.ligavozic.cz/vyskov).

Liga vozíčkářů

Poslední šanci, jak se přiblížit vysněnému
zaměstnání, nabízí ve vyškovské pobočce Liga
vozíčkářů. Služby této organizace jsou otevřené
všem lidem s tělesným, mentálním, duševním
postižením či s civilizačními chorobami.
„Vozík určitě není podmínkou pro to, abychom
vám pomáhali najít práci, naučit se komuniko-
vat se zaměstnavatelem, sepsat životopis či
různé žádosti,“ vysvětlila Dana Sklenářová
z vyškovské pobočky a pozvala k návštěvě.

Zdravotní postižení a práce?
Pomoc se nabízí ve Vyškově už jen do října 

Upozornila však, že projekt (Do) práce bez
obav, který nabízené služby plně financuje,
končí v říjnu 2013. Proto si ti, kteří chtějí vy-
užít této jedinečné, poslední příležitosti, musí
pospíšit. 

Kromě zmiňovaných aktivit je možné nav-
štěvovat PC kurzy, zjistit, jak vyhledat potřebné
informace (dopravní spojení, inzeráty, infor-
mace o firmě atd.), ale především řešit to, co je
třeba v konkrétním případě, na individuálních
konzultacích. 

Kapacita je omezená, proto doporučujeme
zájemcům o kurzy i o další služby kontakto-
vat co nejdříve pracovní konzultantku Danu
Sklenářovou na telefonu: 606 038 317 nebo e-
mailu: dana.sklenarova@ligavozic.cz. Vyškov-
skou pobočku najdete na adrese Žerotínovo
náměstí 727/2. Ozvat se samozřejmě můžete
i během září a října.

Ohlasy na aktivity Ligy vozíčkářů v celém
Jihomoravském kraji a v Kraji Vysočina jsou
velké a ukazují úspěšnost a profesionalitu so-

Pracovníci Oblastní Charity Hodonín vás ve
čtvrtek 26. září od 9 do 12 hodin srdečně
zvou na oslavu Dne charity, který se bude
konat na Palackého náměstí před radnicí.
Budou zde umístěny propagační cedule, stoly
s výrobky a informačními materiály.

Můžete si u nás nechat zdarma změřit tlak,
získat informace o poskytovaných sociálních
a zdravotních službách Oblastní charitou Ho-
donín na území Slavkovska a udělat si radost
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Vše začalo 16. července odjezdem do Rako-
veckého údolí. Naše tradiční tábořiště se změ-
nilo v Antické Řecko. 49 dětí bylo rozděleno
do 7 skupinek po sedmi. Každá skupinka před-
stavovala jedno významné město Antického
Řecka (Milétos, Thesaloniki, Théby, Efesos,
Delfoi, Korint , Rhodos) a vedoucí představo-
vali krále těchto měst. Kromě krále mělo každé
město svého boha (Néreus, Démétér, Iris, Apol-
lón, Kairos, Athéna, Artemis). Nad všemi bděl
Zeus a otec Milan v přestrojení za řeckého fi-
lozofa. Děti mohly plnit hodnosti bohů, a za ně
pak pro svoji skupinku dostávaly drachmy. Na-
příklad hodnost boha Herma se dávala při
zvládnutí morseovky a chůze na chůdách, nebo

Farní tábor ve stylu antického Řecka
hodnost bohyně Artemis za zvládnutí uzlů a se-
strojení funkční pasti. V polovině tábora byly
uspořádány Olympijské hry. Města mezi sebou
soupeřila v etapových hrách, za vítězství získá-
vala drachmy, za které se kupovaly území na
mapě. Podle velikosti území, které skupinky zí-
skaly, pak vyrážely na pokladovku. Vítězství
v pokladové hře získal král Perseus z města
Théby a stal se králem celého Řecka. Počasí
během celého tábora bylo opravdu slunečné…
no, jako v Řecku. Jen kuchyně byla spíše tra-
diční česká, jako svíčková, knedlo zelo…

Tábor by získal jako vždy 1*! Už se těšíme
na příští tábor!

Čahoun a Fero

Vřelou a přátelskou atmosféru dolaďovala
cimbálová muzika, stovky kornoutů zmrzlin,
rozdávaných sestřičkami, zase dodávaly po-
třebné osvěžení.

Odpoledne se pomalu nachýlilo k času ve-
černí bohoslužby a naše „rodinná“ oslava ke
svému konci. O její úspěšnosti vypovídaly
úsměvy na tvářích a pochvalná slova.

Otec Milan je hybným motorem našeho spo-
lečenství, my mu za to děkujeme a vyprošu-
jeme k jeho životnímu poslání sílu a odvahu.

Za všechny spokojené účastníky
Blanka Zbořilová

V polovině července se náš milý otec Milan
Vavro dožil 50. narozenin a v neděli 28. července
je oslavil se svými farníky a dalšími přáteli.

Sešli jsme se ve 14.30 hod. v našem chrámu
a po půlhodinové adoraci se přesunuli do za-
hrady k sestřičkám, kde bylo připraveno pose-
zení a pohoštění.

Mládež ze spolča S.R.O. zahájila gratulační
maraton originálním zpívaným blahopřáním,
poté otec stiskl pravici několika stovkám gra-
tulantů. V nejteplejším odpoledni letošního
léta to byla dobrá rozcvička na celou řadu pře-
kvapení, která ho čekala. Takže žádný odpo-

P. Milan Vavro oslavil své životní jubileum
činek po návratu z desetidenního tábora
s dětmi, ale zábavné úkoly, které připravily
kreativní ženy z našich řad. Poznat si své za-
halené ministranty, mezi něž se „připletly“
i dvě dívky; vystavět kostel z Lega, spočítat fi-
nanční sbírku rychleji a přesněji než paní Jana;
dokropit „svěcenou vodou“ dál, než kolegové
faráři – to byly úkoly, které vyvolaly pot na
čele otce Vavra a salvy smíchu a obdiv v řa-
dách přihlížejících. Dále následovalo pečlivě
secvičené vystoupení mužů pod vedením Mi-
loše Jindřicha, které nás tentokrát ohromilo
doslova profesionálním výkonem akvabelů.

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele:

neděle 8.30 a 18.00, úterý 18.00 boho -
služba pro děti, čtvrtek 7.00, pátek 18.00,
sobota v 7.30.

Mše sv. v penzionu, čtvrtek 5. 9. v 8.00.
Návštěvy nemocných, pátek 6. 9. dopoledne.
Mše sv. na zahájení školního roku, neděle

8. 9. v 8,30 Slavkov.
První mše svatá pro děti, úterý 10. 9. kostel

18.00.
Pouť na Lutrštéku, bohoslužby v neděli 15.

9. v 8.00, 9.00 a 10.30.
Staroslověnská bohoslužba, slavnost sv.

Václava, sobota 28. 9. v 8.30 Slavkov,
zpívá slavkovská schola.

Biřmování ve Slavkově, biskup Vojtěch
Cikrle, neděle 29. 9. v 8.30 Slavkov.

Na faře jsme k dispozici:
O prázdninách pouze v pátek 18.45–19.30 h.
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz
www.farnostslavkov.cz

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Vliv pana učitele
Je tomu padesát let, kdy jsem se učila hrát na

housle. Přes značné finanční problémy mi rodiče
dopřáli výuku v hudební škole. Brala jsem to ten-
krát jako samozřejmost a neuvažovala jsem
o tom, že i tato částka jim může v rodinném roz-
počtu chybět. Až jednou mi můj učitel otevřel oči.

Když jsem opět donesla ústřižek složenky jako
důkaz o zaplacení školného, vzal ho, zapsal do
sešitu datum zaplacení a pak mi ho vrátil se slovy:
„Neztrať ho. To je důkaz lásky tvých rodičů. Máš
moc hodné rodiče, že ti dopřejí hodiny hry na
housle. Mnoho dětí by rádo hrálo, ale rodiče jim
na to peníze nedají. Máš moc hodné rodiče!“ A já
schovala ústřižek a domů jsem šla s přesvědče-
ním, že mám nejhodnější rodiče na světě!

Jak málo stačilo, aby z kratičkého okamžiku
můj pan učitel vytěžil maximum pro můj zdravý
a citlivý vývoj! Za tato slova nebral ani plat ani
odměny. Byl to prostě úžasný člověk, který své
učitelské povolání bral jako poslání. Nejenže

úžasně naučil, ale také nás citlivě vychovával.
Opravdu. A nebylo to kvůli finanční odměně.

Tolik bych dnešním dětem přála, aby měly tak
citlivé, moudré, jemné a schopné učitele! Uči-
tele, kteří nejen hodně naučí, ale kteří jako cíl
svého snažení mají také kvalitní výchovu svých
žáků! Na ty se totiž nikdy nezapomíná… 

„Od tvých pokynů neodvracím se, vždyť ty sám
jsi můj učitel. Jak sladce mi chutnají tvé výroky -
sladší než med jsou ústům mým!“ (Bible, překlad
B21 – Žalm 119,102-103)

„Vychování je důležitější než původ.“ (japon-
ské přísloví)

CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. vás zve v mě-
síci září na sobotní bohoslužby konané 14., 21.
a 28. 9. na adrese Lidická 307, Slavkov. Začí-
náme v 9 hodin společným studiem Božího slova
a od 10.30 hod. následuje úvaha nad biblickým
textem. Kontakt na tel.: 775 789 034 (kazatel
Libor Škrla, www.casd.cz.

Dort pro oslavence Foto: 2x L. Kábrtová

Farní tábor Foto: archiv farnosti
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R O D I N N Á  O Z N Á M E N Í

T - CLUB                         ZÁŘÍ
Palackého nám. 126, Slavkov u Brna
Rezervace: Tel. 544 221 122, 775 734 606

6. 9.   DJ Peejay – Dance/Club/House/Techno/ R&B
7. 9.   DJ Tublat and DJ Dave - Oldies music 80  90  léta

13. 9.   DJ Tublat and DJ Dave - Oldies music 80  90  léta
14. 9.   DJ Slepi - Dance/Club/House/Techno/ R&B
20. 9.   DJ Petr Jaroš - Radio hits 
21. 9.   DJ Corona - Dance/Club/House/Techno/ R&B/Rock 
27. 9.   DJ Tačůůůd and Krueger - Drumec, hopec, tepec,

rokec, popec a sr*nec na konec 
28. 9.   DJ Corona - Dance/Club/House/Techno/ R&B/Rock 

WWW.TOTAL-CLUB.CZ

Vzpomínka
Ve vzpomínkách jsi stále s námi.

Dne 31. srpna 2013 by se dožil 62 let pan

JAROSLAV LILKO

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

Vzpomínka

Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 26. srpna 2013 uplynuly tři smutné roky, kdy nás opustil
manžel, tatínek, dědeček, bratr a kamarád, pan

V L A D I S L AV  S TÁV E K

Za tichou vzpomínku děkují manželka a synové s rodinami.

Vzpomínka
Neplačte, že jsem odešla, ten klid a mír mi přejte,

jen v srdci věčnou vzpomínku si na mne zachovejte.

Dne 2. srpna 2013 uplynuly dva roky, kdy nás navždy opustila paní

DA N U Š E  S K Ř I VÁ N KOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Syn s rodinou.

Vzpomínka
Čas plyne dál, nevrátí, co vzal, jen vzpomínku nám zanechal.

Dne 28. srpna 2013 uplynulo 12 roků, kdy nás navždy opustil
náš milý manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF ŠPAČEK
Za vzpomínku děkují manželka a děti s rodinami.

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

Dne 2. srpna uplynulo 25 smutných roků, kdy od nás odešel
bez slůvka rozloučení manžel, tatínek a dědeček, pan

J I Ř Í  Z L Á M A L
ze Slavkova u Brna

Vzpomínají manželka,  dcera Jiřina, Vlaďka s rodinou.

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

Dne 27. srpna 2013 by se dožila 100 let naše milá maminka, babička,
prababička, tchyně a teta, paní

MARIE HRDOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Jménem celé rodiny syn Milan s rodinou.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 18. srpna 2013 tomu bylo 15 let, co nás navždy opustil manžel,
 tatínek, dědeček a pradědeček, pan

OTAKAR FOJT
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Manželka, syn Otakar, dcery Jana a Zdena s rodinami.

Vzpomínka

Dne 29. srpna 2013 jsme vzpomněli 3. smutné výročí, kdy nás opustil
náš drahý manžel, tatínek a dědeček, pan

J I Ř Í  Č E R N Ý

S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

SOLÁRIUM
opálení a vitamin D po cel˘ rok

V. Brej‰ková, Polní 974, Slavkov u Brna
www.brejskova.cz, tel. 722 522 022

Prodejna KRÁSA A ZDRAVÍ
Pfiírodní kosmetika + doplÀky stravy

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ

HRADEBNÍ 1441, SLAVKOV U BRNA
(bývalá budova Telecomu)

Tel. 777 674 525
Po–Pá 11.30–18.30 h.

SOLÁRIUM

HRADEBNÍ 1441, SLAVKOV U BRNA
(bývalá budova Telecomu)

Obj. 724 935 254
M. ONDRÁČKOVÁ

PEDIKÚRA

Hledáme nové hráčky!
Ženský tým malé kopané ze Slavkova u Brna

hledá nové hráčky a brankářku! Věk ani zkuše-
nosti nejsou podmínkou, důležtá je chuť si za-
hrát. Tréninky 2x týdně se zkušenými trenéry!
Volejte nebo pište sms na číslo: 774 135 053!

Vyhodnocení cyklostezek
Dobrovolný svazek obcí Ždánický les

a Politaví vás zve na vyhodnocení cykloakce
Za poznáním svého kraje, která se koná 28.
září na fotbalovém hřišti ve Zbýšově. Začá-
tek ve 14 hodin
Program:   
13 h. Prezentace úspěšných účastníků
14 h. Zahájení, přivítání hostů

Vyhodnocení cykloakce, předání di-
plomů a dárků
Vystoupení hudební skupiny QUANTI
MINORIS – Hrad Rock
Losování tomboly 

19 h. Ukončení
Srdečně zve Jaroslav Šimandl, předseda DSO ŽLaP
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R O D I N N Á  O Z N Á M E N Í Opustili nás
Karel Kohoutek (1932) 28. 7.
Eduard Jurák (1941) 1. 8.
Zdislava Švandová (1934) 8. 8.
Josefa Opluštilová (1925) 11. 8.
Danuše Kohoutková (1946) 16. 8.

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijí-
máme 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.

Vzpomínka
Odešla… zhasly oči, které vždy jen s láskou na nás hledívaly,

zmlkla ústa, jež nikdy nedovedla ranit,
dotlouklo srdce maminky nejlaskavější.

Dne 18. září 2013 uplynou čtyři roky, kdy nás navždy opustila paní

B O Ž E N A  V R Á N OVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Manžel a děti s rodinami.

Vzpomínka

Odešel’s jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.

Dne 8. září 2013 vzpomeneme první rok, kdy nás naždy opustil pan

JAROMÍR JELÍNEK
a dne 24. září 2013 by oslavil své 60. narozeniny.

S láskou a vděčností vzpomíná manželka s rodinou.

Vzpomínka
Stačila pouhá vteřina, osud vše krásné skončil. Ostatním život začínal,

se mnou se náhle loučil. Proč jen tak ke mně krátký byl a nenechal mě žíti,
proč místo radosti na hrobě svíce svítí.

Dne 6. září 2012 vzpomeneme 88. narozeniny pana

FRANTIŠKA SLANINY
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku všem, kteří vzpomenou s námi,

děkuje manželka Jiřina, dcera Eva s manželem a vnuk Miroslav.

Vzpomínka
Těžce se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít,

láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále budeme mít.

Dne 8. září 2013 by se dožil krásných 70 let náš milovaný tatínek, pan

MIROSLAV VÁLKA

Vzpomínáme, nezapomeneme! Manželka a dcery s rodinami.

Vzpomínka

Žádný čas není tak dlouhý, abychom zapomněli…
Dne 15. září 2013 uplynou dva roky, kdy nás navždy opustila

naše milovaná maminka, babička a prababička, paní

A L O I S I E  N OVÁ KOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Volfovi s rodinou Novákovou.

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

AUTOBAZAR – VÝKUP AUT za hotové.
Tel. 608 634 575, www.vranaslavkov.cz.
KOUPÍM stavební pozemek nebo dům ke
kompletní rekonstrukci ve Slavkově u Brna.
Platba hotově. Tel.: 605 151 548.
ZÁMEČNICTVÍ – vrata, brány, branky, ploty,
zábradlí, schody a jin. zámečnické výrobky.
Tel. 774 855 098. 
HLEDÁM práci na zkrácený prac. úvazek
v dopoledních hodinách. Slavkov a okolí do
20 km. Tel. 774 779 950.
PRODEJ RD 5+1 NESOVICE, ZP 266 m2,
PP 160 m2, zahrada 495 m2, po část. rek.,
studna, topení tuhá paliva, elektřina. Vhodné
k rekreaci i k trvalému bydlení. Více info v RK
Hrazděra - 606 657 411. Cena: 1,3 mil. Kč.
SERVIS PRO DOMÁCNOST. TROCHU JINÁ
ÚKLIDOVKA!
• úklid bytů a domů, starost o zahradu
• praní, žehlení, mytí oken, vaření, nákupy,
• hlídání dětí i domácích mazlíčků,
• společnost pro seniory, pochůzky a mno-

hem více.
Volejte 774 887 831 nebo pište na kalvodo-
vam@tiscali.cz. NEUTRÁCEJTE SVŮJ ČAS
ÚKLIDEM, TO ZVLÁDNEME ZA VÁS!
PRODEJ RD 5+1 NESOVICE, ZP 266 m2,
PP 160 m2, zahrada 495 m2, po část. rek.,
studna, topení tuhá paliva, elektřina. Vhodné
k rekreaci i k trvalému bydlení. Více info v RK
Hrazděra - 606 657 411. Cena: 1,3 mil. Kč.
PRODÁM 2 bílé kozy 1500 Kč/ks. Dále ja-
blka třepaná 1 kg za 3 Kč, vhodné na mošt,
zavařování, pálenku atd. Při vlastním sběru
sleva. Min. odběr 25 kg. Ve Slavkově
i v Brně. Tel. 734 225 620.

Kosmetika

Možnost vyzkoušení

Nová kolekce
opalovacích přípravků

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

Sleva pro pojištěnceVZP na konzultacia poradenství, takéna výrobky Aloe Veraa kosmetiku.

Čas léta a sluníčka
ˇPoradenská kancelár

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

Podzimní burza oblečení, hraček, sport. potřeb
Centrum Ententyky pořádá 7. – 10. října 2013 v KD Heršpice Podzimní burzu oblečení, hraček,

sportovních potřeb. Příjem zboží: Po 7. 10. od 9 do 12 h. a 14–19 h. Prodej zboží: Út 8.10. od 9
do 18 h. Výdej zboží: Čt 10. 10. od 17 do 18.30 h. Prodávat můžete i sportovní potřeby, kočárky,
postýlky, autosedačky, lyže, brusle, a podobně. U nás nakoupíte doopravdy levně! Vykliďte skříně,
zjistěte, co Vám chybí, a přijďte k nám! Určitě budete s nákupem či prodejem spokojeni. 

Setkání atletů
Zveme vás na sraz bývalých atletů, které se

koná v sobotu 14. září od 18 hodin v Zámecké
restauraci U Edy. Těšíme se na vás. mž+ea
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Byli jste svědky
 dopravní nehody?

Stala se poslední červencový den ve Slav-
kově u Brna. Policisté v současné době hledají
svědky dopravní nehody, která se stala 31. čer-
vence několik minut před jedenáctou hodinou
dopoledne na parkovišti u obchodního domu
Penny Market ve Slavkově u Brna. Na parko-
vacím místě pro vozidla přepravující osobu
těžce postiženou stálo v této době osobní auto
značky Mercedes. Během stání jej mělo poško-
dit osobní auto značky Škoda Octávia, které
vyjíždělo z jiného parkovacího místa a ihned
po nehodě z místa ujelo. Na vozidlech měla
vzniknout škoda ve výši asi 4 tisíc korun.

Ke zjištění objektivních informací o příči-
nách, vzniku a průběhu nehodového děje žá-
dáme kohokoliv, kdo viděl, co se na místě stalo,
aby se ozval policistům na dopravní inspektorát
ve Vyškově na telefon 974 639 250 nebo na
974 639 251, případně na tísňovou linku policie
158. por. Mgr. Iva Šebková

Po dva dny zajišťovalo více jak čtyřicet poli-
cistů veřejný pořádek a dopravu na jedné z nej-
větších kulturních akcí na Vyškovsku letošního
roku – na koncertě legendární skupiny Deep
Purple ve Slavkově u Brna. 

Situaci ve městě zkomplikoval fakt, že kon-
cert, byl totiž původně plánovaný na neděli 4.
srpna. Kvůli počasí jej ale nakonec pořadatelé
přesunuli na následující pondělní večer. Přes-
tože se oba dny ve městě pohybovalo kolem 13
tisíc lidí, nemusela policie řešit ani jeden případ
narušení veřejného pořádku, nedošlo k žád-
nému odcizení vozidla, ani věcí z něj. 

Koncert se obešel bez problémů
K zajištění pořádku ve Slavkově byli

kromě místních pořádkových, dopravních po-
licistů a městské policie přizváni také poli-
cisté z dalších územních odborů, speciální
pořádkové jednotky a také krajští dopravní
policisté. Oficiálně jim za jejich službu podě-
koval také pořadatel akce. „Není typické, že
nám fanoušci volají dokonce v tak kompliko-
vané situaci po přeložení koncertu a vyjadřují
chválu ohledně policejního řešení dopravní
situace,“ uvedl po koncertě Ing. Jaromír Ja-
náček, promotér akce.

por. Mgr. Iva Šebková, tisková mluvčí Policie ČR 

www.akr-stehovani.cz

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

STùHUJEME
A VYKLÍZÍME PO CELÉ âR

VE·KERÉ BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY

Nabízíme k prodeji ãi k pronájmu obchodní prostory
v Hodûjicích. Jedná se o dvoupodlaÏní dÛm o celkové
plo‰e 478 m2, z toho je 262 m2 zastavba, budova je kom-
pletnû zasíÈovaná (topení plyn, elektfiina, voda odpad, in-
ternet, tel. linka, bezpeãnostní systém). PrÛjezd pro
nákladní dopravu, dvû parkovací místa pfied budovou,
3–4 místa na nádvofií. Cena dohodou… tel.: 606 630 538.

NEMOVITOSTI

Z důvody změny provozovny
nabízíme k prodeji či pronájmu

FIRMA TREMONDI s.r.o.
nabízí

• čištění klimatizací pomocí ozonu O3

za 199,– Kč s DPH
• stavebnice MERKUR se slevou 5–10 %
• elektroskútry AKUMOTO –

ZKUŠEBNÍ JÍZDY ZDARMA!
• motoristické vybavení
• servisní vybavení MAGNETI MARELLI –

CHECKSTAR

najdete nás na www.tremondi.cz

40. pípa je za dveřmi
- START v 16 hodin
- CÍL závodu je u Hostince Na Špitálce
- další detaily závodu budou vyhlášeny pořa-

dateli před startem.
Trať bude opět velmi dobře zajištěná, jak po

stránce orientační, tak i bezpečnostní. Otočné
body budou obsazeny bystrými směrovníky
a celá trať bude vyznačena orientačními šipkami
(též letitý standard). Zbloudí-li kdo (ano, i ta-
kové případy se vyskytly), nemůže klást vinu
pořadatelům, nýbrž jen a jen sobě.

Po shromáždění všech závodníků v cíli budou
vyhlášeni vítězové jednotlivých kategorií
a ihned poté bude následovat volná zábava
v areálu výše uvedeného restauračního podniku.
K tanci i poslechu zahraje hudební uskupení
„SMP+.“

Těšíme se na všechny účastníky závodu, nejen
tedy závodníky, ale i jejich početné příznivce –
manželky, milenky, přítelkyně i přítele, trenéry,
maséry, obdivovatele, sportovní manažery, …
zkrátka a stručně diváky.

Organizátoři SP 2013

V sobotu 14.září se uskuteční na horním hřišti
SK Slavkov u Brna v areálu restaurace  U dvou
kapříků již šestý ročník soutěže ve vaření kotlí-
kových gulášů. Novinkou tohoto letošního kuli-
nářského klání je, že se mohou zúčastnit jak
amatérská, tak i družstva kuchařů z řad profesi-
onální gastronomie, což je velkou výzvou pro
hoteliéry, majitele restaurací a jídelen nejen ze
Slavkova a jeho okolí, aby mohli navzájem
zhodnotit na soutěžním veřejném poli schop-
nosti a umění svých kuchařů. O družstva z řad
amatérů nemám žádných obav, neboť v minu-
lých ročnících uvařili vynikající gulášky.

Začátek soutěže je od 9 hodin. Vyhlášení vý-
sledků kolem 13. hodiny. Odpoledne odehrají fot-
balový zápas od 13.30 h. dorostenci s Tišnovem
a derby A mužstva proti Dražovicím začne od 16
hodin. Následný podvečer babího léta všem pří-
tomným zpříjemní k tanci i poslechu slavkovské
bigbeatové seskupení SMP+. V nabídce občer-
stvení nebude samozřejmě chybět již tradiční
vinný burčák, speciality z udírny a vzorky sou-
těžních gulášů do vyprodání uvařeného množství.

Porotu budou tvořit Master chefové vyhláše-
ných hotelů a restaurací. V bodování budou
brány i názory příchozí laické veřejnosti. Ne-
bojte se toho, vytvořte družstvo a přijděte před-
vést své kulinářské umění. Je to jenom
společenská zábava. 

Šestý ročník Gulach open 

A jaká jsou pravidla? Vaří se na dřevě v kot-
lících nebo kotlinách hovězí maso v minimálním
množství 5 kg. Maximální množství není limi-
továno. Družstvo má max. 4 členy a zajistí si vše
potřebné k výkonu soutěže a k prezentaci (dis-
tribuci) svého pokrmu. K dispozici od pořada-
telů je pouze zdroj pitné vody. Startovné činí
150 Kč za družstvo. Hodnotí se charakter kotlí-
kového guláše, jeho chuť, vzhled a viskozita.
Přihlášky zasílejte na: michalekla@gmail.com,
nebo telefonicky na 777 047 780. Na krásně pro-
žitý soutěžní den vás zve a těší se realizační
team a personál U dvou kapříků. Petr Zvonek

Před neuvěřitelnými 40 lety vznikl recesis-
tický závod Slavkovská pípa, tenkrát ještě pod
názvem Běh o slavkovskou pípu. Parta slavkov-
ských kluků se při jednom pátečním večerním
posezení domluvila, že si zítra zaběhnou jen tak
trasu Vážany, Hrušky, Křenovice a že si dají
jedno pivo v každé hospodě po cestě. Byla so-
bota 1. září 1973 a kluci vyrazili v 16 hodin. Byli
to: Vladimír Pavézka, Zdeněk Zavadil, Milan
Šolc, Luboš Šinkyřík, František Májek, Jan Hra-
bovský (†), Milan Šikuta. Akce se povedla, a tak
to všechno začalo. A protože nedošlo ani k jed-
nomu přerušení, byť doba a mnohé orgány moci
úřední nebyly podobným sdružováním občanů
nakloněny, vyhlašujeme letošní jubilejní 40. roč-
ník Slavkovské pípy.

Přestože všichni vědí kudy kam, opakování je
matkou moudrosti, a proto:

- první sobota v měsíci září je letos 7. 9.
- registrační místo a současně start závodu je

stále u Hostince Na Špitálce
- registrace závodníků proběhne do 15.30

hod.! Přijďte, prosím, včas!
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Motoklub Austerlitz informuje

HLEDÁME
paní do domácnosti

pro babičku
Úklid, praní, žehlení a vaření

včetně nákupu.
Babička je soběstačná,

 pracovní doba cca 5 hodin
denně.

Nástup možný ihned

Tel.: 606 630 538 

obrovského aplausu a skandování diváků. Vše se
neslo rozhlasem. Po zklamání nad nad poruchou
motorky tento krásný závěr považuji za jeden
z nejhezčích z desítek zhlédnutých závodů.
Oldův nejlepší čas na jedno kolo v sobotu podle
mých stopek nebyl nikým překonán. Nedělního
závodu se nezúčastnil, nebylo na čem jet. Olin
k závodu řekl: Letošní závody v Kopčanech pro
mě nedopadly zrovna nejlip kdy ve třídě 125SP
neměla motorka dostatečný výkon a oproti sou-
peřům jsem ztrácel na rovinách k tomu jsem měl
navíc technické problémy kvůli kterým jsem ne-
dokončil závod.  O něco líp se dařilo ve 250 SP
kde jsem do závodu startoval ze třetí pozice hned
po startu jsem šel do vedení které jsem po celý
závod s menším náskokem držel bohužel v zá-
věru závodu motorka díky technické závadě
ztratila výkon a tak jsem dojel alespoň na třetím
místě do nedělního závodu už jsem nemohl na-
stoupit, protože v našich podmínkách jsme ne-
byli schopni závadu odstranit.

Ještě bych chtěl připomenout námi připravo-
vaný závod dne 28. září t. r., „Plochá dráha“,
který se bude konat na horním fotbalovém tré-
ninkovém hřišti ve Slavkově. Ostatní zprávy
budou v infoskříňce MK u školy. J.M.

Psát o prázdninách, že za tří týdny končí, je
normální. Podobné je to se silničními motocy-
klovými závody. Mají také polovinu sezony za
sebou. Ve dnech 24. a 25. 8. nás čeká největší
svátek všech motofandů MS silničních motorek
v Brně. Každý rok tento závod přináší mnoho
otazníků – kdo v Brně a v každé třídě zvítězí.

Vrátím se k našemu menšímu závodění. Ve
dnech 3. a 4. 8. t.r. se pořádal po mnohaleté od-
mlce závod „O pohár přírodních okruhů silnič-
ních motorek“ v obci Kopčany nedaleko
Hodonína. Jen stručně, neboť v tuto roční dobu
je tolik událostí, tj.článků, že je náš zpravodaj
malý. Nejvíce mě zaujala tř. 250 SP se startov-
ním číslem 49 Oldy Hanáka na vypůjčeném
stroji Aprilia. Po sobotním tréninku Olda starto-

val v odpoledním závodě z první řady. Po startu
se dostal na první místo. Jedenáct kol odolával
jezdcům – Hanzalíkovi a Kuncovi, nepopsatelné
drama. V desátém kole měl jen vteřinu na dru-
hého a třetí Kunc jen o pár metrů.Toto nadšení
a zároveň nervy trvalo jen jedenáct kol. Ve po-
sledním dvanáctém kole asi 150 m před cílem
Oldovi vypověděl motor. Setrvačností proletěl
cílem třetí, což věděl jen Olda. Šusem dojel do
depa a nemohl mluvit jak byl naštvaný. Po chvíli
rozhlas vše oznámil a zval Oldu na dekoraci za
třetí místo. Hlasatel ing. Karel Kratochvíl, dlou-
holetý reportér Slavkovských Old timerů, vše
podrobně komentoval. Olda nakonec na vypůj-
čeném kole jel v tom vedru a v propocené kom-
binéze asi 800 m do prostoru startu a cíle za

AusterliCzTour13
MK Austerlitz zve všechny příznivce rych-

lých strojů o obsahu válce motoru 50 ccm vy-
robených v Československu do r. 1982 v sobotu
28. září od 10 hod. na nově připravovaný závod
v seriálu AusterliCzTour13. Depo na tréninko-
vém fotbalovém hřišti obsahuje i občerstvovací
stanici PHM. Za MK se těší JZ

Fotbal v září
Následující mistrovská utkání budou sehrána

na městském stadionu v měsíci září 2013:
A mužstvo – I. A tř. JmKFS

so 14. 9., 16 h. – Dražovice
so 28. 9., 16 h. – Milotice

Dorost I. tř. JmKFC
so 14. 9., 13.30 h – Tišnov
so 28. 9., 13.30 h. – Čebín

St. a ml. žáci – I. tř. JmKFS
ne 8. 9., 9 a 10.45 h. – Soběšice
ne 22. 9., 9 a 10.45 h. – Bystrc-Kníničky

Ml. přípravka – OP OFS Vyškov
so 7. 9., 10 h. – Němčany
st 11. 9., 17 h. – Zbýšov
so 21. 9., 10 h. – Letonice rs

Turnaj O pohár Václava Šmída
Slavkov–Dambořice 1:1 na p.k. – 5:6

(branky: Bezděk – Martnásek)
Brankovice–Žarošice 2:1 – (Vodička D. 2x

– Řičánek)
O 3. místo
Slavkov–Žarošice 2:0 – (Kuda, Spáčil)
Finále 
Brankovice–Dambořice 3:0 – (Reichman,

Doležal, Vodička N.)
Slavnostní výkop provedl nejstarší vnuk

p. Šmída J. Novotný. Rozhodovali p. Adámek,
Cupák a Šmíd. Ceny věnovala rodina p. Šmída
a předávala je dcera p. Šmída paní Helena Šerá
spolu s hlavním pořadatelem p. Bohumírem
Langrem. Stanislav Ryšánek

V sobotu 27. července uspořádal SK Slavkov
u Brna dorostenecký turnaj k nedožitým 75. na-
rozeninám hráče, trenéra a správce stadionu
p. Václava Šmída. Přehled výsledků:

První společenskou akcí v letošním roce ve
Slavkovském pivovaru byla letní noc v pátek
2. srpna. K tanci i poslechu zahrála klasické
rockové skladby jak tuzemských, tak
i zahraničních skupin skupina SMP+.

Vedení pivovaru bere tuto akci jako test
možností a v sezoně, kdy je možné sedět
venku, chystá pro své návštěvníky další

Letní noc ve Slavkovském pivovaru
podobné akce. A nebude se jednat jen o rock,
jako v tomto případě, ale příležitost dostanou
i jiné žánry: folklor, country, folk a jiné.

Pivovar má pro podobné akce vhodné pod-
mínky. V nedávné době bylo dokončeno za-
střešené pódium u venkovní zahrádky. Část
parkoviště se snadno změní v hlediště a před-
stavení pro 120 návštěvníků může začít.

MČR mužů v plážovém volejbale
bečky piva, módní přehlídky a při finálovém
zápase čepování pěnivého moku z Černé Hory
zdarma! Vstup na koupaliště je v neděli od
13 hod. po rozhodnutí rady města volný! Ne-
dělní zápasy můžete také sledovat online na
TVCOM (http://volejbal.tvcom.cz/) a finálové
utkání na ČT Sport ze záznamu!

Za SK Beachvolleyball Slavkov L. Kuchta

SK Beachvolleyball Slavkov pro vás ve spo-
lupráci s městem připravil mistrovství repu-
bliky mužů, které se koná na městském
koupališti 31.srpna a 1. září. 

Turnaje, který je uzavřen pro zahraniční
hráče, se zúčastní 16 našich nejlepších dvojic.
K favoritům turnaje bude patřit mladá dvojice
Hadrava- Kufa, jež nás úspěšně reprezentuje na
turnajích Světové série a také nově vzniklý pár
Kubala–Dumek, který těží ze zkušeností a blo-
kařských schopností Kubaly. Tento pár se hned
na prvém turnaji Grand Slamu v Berlíně probil
kvalifikací do hlavní soutěže, kde předváděl
výborné výkony a na víkendovém Super Cupu
dokonce zvítězil nad výše zmiňovanou mladou
dvojicí. Můžeme se také těšit na domácího
Pavla Koláře, který má za spoluhráče Petra
Chromého, jež v našem stánku v minulosti zí-
skal několik mistrovských titulů.

Finálový zápas bude zahájen v neděli
v 15.30 hod., zápas o třetí místo v 14 hod. Sou-
částí programu je vystoupení taneční skupiny,
soutěže pro diváky o zajímavé ceny včetně

Dorostenci Slavkova Foto: archiv
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Koncert sboru Mladost
V neděli 22. září v 15 h. v Zámecké kapli,

se již tradičně můžete zaposlouchat do nového
repertoáru pěveckého sboru Mladost z Brna.
Letos roce jste se již s našim sborem setkali ve
stejných prostorách v rámci Noci kostelů. 

Na koncertě zazní nové skladby, které sbor
nastuduje na srpnovém soustředění, které se
uskuteční poslední týden v srpnu ve vašem
městě.  Bývá vždy velmi náročné, protože mu-
síme nastudovat nové skladby tak, abychom
s nimi mohly vystoupit na našich koncertech.
V září nás čekají tři vystoupení a jedno soutěžní,
kde budeme obhajovat zlaté ocenění z loňské
mezinárodní soutěže v Praze, v říjnu další tři
koncerty a začneme se připravovat na advent.

Doufáme, že naši posluchači, kterých si velice
vážíme, nám zůstanou věrni a přijdou si poslech-
nout nové skladby, které s námi nastudovala
naše mladá dirigentka Jarmilka Jalůvková.

Těšíme se, že společně s vámi prožijeme
krásné nedělní odpoledne plné pohody.

Ilona Zyková

Prázdniny se stávají minulostí, tráva na tábo-
řišti po několika letních deštích překrývá poš-
lapaná místa, stanové podsady a celty jsou zpět
ve skladech. Tak to vypadá pár týdnů po skon-
čení skautského letního tábora Junáka Slavkov.
Naše čtyři dětské oddíly společně tábořily ne-
daleko Ochozu u Brna.

Začátkem září začneme znovu pravidelné
schůzky na klubovně Junáka na sídlišti Ná-
dražní. Na tyto schůzky zveme všechny zá-
jemce o skauting. Oddíly s dětskými členy
v letošním roce přijmou kluky a holky od
5 do 12 roků. 

Král Šumavy – turistika s Junákem 
Naše středisko pořádá téměř každoročně tu-

ristický zájezd. Vydáváme se vždy na místa,
která je obtížné poznat při oddílových výpra-
vách, neboť jsou značně vzdálena od Slavkova. 

Zanedlouho společně vyrazíme na Šumavu,
kde v termínu 20.–22. září navštívíme několik
zajímavých lokalit. V autobuse máme ještě pár

Za dveřmi je… nový skautský rok
volných sedadel, a tak se mohou zájemci o náv-
štěvu stezky v korunách stromů, Boubínského
pralesa a dalších míst hlásit na tel. čísle:
604 617 072.

Další informace o programu Junáka Slavkov
i podrobnosti k uvedeným akcím najdete na
webových stránkách www.junakslavkov.cz.

Vedoucí oddílů Junáka Slavkov

Předchozí zkušenosti s bojovým sportem ne-
jsou nutné. Zájemci o kurz si mohou napsat
o přihlášku na info@akademie.asia Kurz je
vhodný pro ženy i dívky.  

Krav Maga je bojový sport, učí se techniky
k sebeobraně proti napadení beze zbraně, ale i se
zbraní, zlepšujete si fyzickou i psychickou
stránku. Těšíme se na nové členy, kteří se budou
moci setkat osobně s mistry bojových sportů na
různých seminářích. Členové Krav Maga Aus-
terlitz mají výhodné permanentky např. do
Total-Fitness. Bližší info najdete na www.akade-
mie.asia, nebo také na facebooku / Krav Maga
CZ Austerlitz. Hlaváč Petr, MScj, instruktor

Tae Bo ve Slavkově u Brna 
Jedná se o hodinu velice intenzivního a dyna-

mického cvičení složené z kopů, úderů a jejich
kombinací, které na sebe bezprostředně nava-
zují. Kombinuje prvky bojových umění (taek-
won-do, klasický box) s prvky dance aerobiku.
Co můžete od Tae Bo tedy očekávat? Zábavu,
rychlý pohyb, redukci tělesné hmotnosti, zvý-
šení svalové síly a posilování. Každý člověk má
svou vlastní hranici výkonu a výdrže a za po-
mocí tohoto sportovního systému má možnost ji
dále rozšiřovat a překonávat. Tae Bo probíhá
každou středu od 18 hod do 19 hod a v měsíci
září každou neděli také od 18hod do 19 hod.
v prostorách Akademie bojových umění ve Slav-
kově u Brna Tae Bo může cvičit každý bez roz-
dílu věku, pohlaví a dokonce i kondice. S sebou
vhodné oblečení na sport. Rezervace není nutná.
Více informací naleznete na naších stránkách :
www.akademie.asia nebo pište email na:
taebo@akademie.asia

Ing. Kristýna Gessnerová,
trenérka Low fu fitness pod vedením mistra Noela Smitha 

Během prvního roku si našlo cestu do naší
akademie mnoho studentů. Ať už šlo o studenty
navštěvující kung-fu z předchozích let, tak
o nové žáky. Největší zájem u mladších studentů
je určitě bojové umění Kung-fu, kde se mimo
jiné vyučuje akrobacie, posilovací prvky a po-
stupná psychická odolnost vůči agresorům. Žáci
v oddílu Kung-fu Drak prochází postupně růz-
nými zkouškami, které absolvují během škol-
ního roku. Letošních zkoušek se účastnili
i rodiče, kteří byli oporou svých dětí během
zkoušek ze základních postojů, úderů, kopů,
bloků, tak i základní sestavy (Tao Lu). 

Ostatní zájemci o bojový sport nebo bojové
umění navštěvují sebeobranu Krav maga, kde
skládají po 3 měsících zkoušku. Během výcviku
mohou studenti dosahovat technických stupňů
jako u všech bojových sportů. Účastní se růz-
ných seminářů, například střelecký seminář, kde
si mohou studenti vyzkoušet střelbu z krátké
střelné zbraně (GLOCK, ČZ a BERETTA), se-
minář v baru a na diskotéce, kde je potencionální
hrozba od agresorů, dále ve vozidle – sebeobrana
proti noži a pistoli atd. Studenti krav magy se
mohou účastnit i speciálních tréninků a seminářů
pro ozbrojené složky, kde se učí odváděcí tech-

První rok s akademií bojových umění ve Slavkově

niky, nasazení různých pák, zacházení s telesko-
pickým obuškem a poutání. Pořádáme pro naše
studenty také tzv. semináře s Mistry z různých
zemí, např. Raffí Liven (Izrael – Dánsko), Frank
Zota (Německo), Alex Paris (Anglie) a Claudio
Artusi (Itálie). Momentálně připravujeme semi-
nář se zakladatelem Krav maga Li panem Raffi
Livenem v měsíci říjnu. 

Sebeobrana pro ženy a dívky
Jednou za měsíc pořádá Akademie speciální

tříhodinový seminář sebeobrany pro ženy
a dívky, kde se učí základní techniky, jako jsou
vyprošťování z různých úchopů (za rameno, za
ruce, za vlasy atd.), údery, kopy a bloky. Půl ho-
diny před koncem semináře si všechny vyzkouší
sebeobranu v praxi proti dvěma mužům, kteří je
záměrně napadají. Další seminář pořádáme dne
15. 9. 2013 ve 14 hod. 

Nábor nových členů
Zápis nových zájemců o sebeobranu Krav

Maga proběhne dne 9. září v 17.30 hod
v Dojo, které se nachází na adrese Akademie bo-
jových umění, Čs. armády 347 (vedle autobuso-
vého nádraží ve Slavkově). Po zápisu začne
první trénink. S sebou si vezměte vhodné oble-
čení na cvičení (tepláky a tričko). 

Morušovník bílý (i černý) může být keřem
nebo i vysokým, mohutným stromem, který plodí
i stovku let. Pochází z Malé Asie, byl v Evropě
oblíbený již v době římské. Dochoval se díky ptá-
kům, kteří moruše vyhledávají, přenáší a v našich
zahradách vysévají. Sirup z tohoto ovoce se po-
užíval již ve středověku jako lék. V zemích Dál-
ného východu je používán jako zdroj antioxidantů

a řady vitaminů. Morušovník černý se používal
jako přírodní barvivo se schopností podpory imu-
nitního systému. Zásluhu na rozšíření morušov-
níku u nás má motýl bourec morušový v době
německého protektorátu. Z kokonů bylo vyrá-
běno hedvábí tehdy potřebné na výrobu padáků. 

Téměř o měsíc později dozrávají plody keře
rakytníku řešetlákového, je to dvoudomý keř.

Samičí keře bývají hustě porostlé drobnými,
oranžově červenými, sladkokyselými plody.
Propagovaný pro léčebné účinky. Plody před
úplným dozráním se po krátkém povaření
s vodou používají na výrobu šťávy i s jiným ovo-
cem. Známý je rakytníkový olej v lékařství na
hojení ran i kůže popálené sluncem. Plody se při
sklizni se pomačkají. M. Hrabovský

Alternativní ovoce v našich zahradách

Junácký tábor Foto: archiv Junáka

Kurz sebeobrany Foto: archiv

Kurz Kung-fu Foto: archiv



25SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ8/2013

okénko
Rady do zahrady – září

Pranostika: Noc-li chladná před Michalem
(29. 9.), tuhá zima přijde cvalem.

Léto pomalu končí. Zářijové dny leckdy pro-
dlužují léto teplým počasím, kdy noční chlad
a rosa s denním sluncem přispívají k vybarvo-
vání ovoce, které rychle dozrává. Sklízíme je
ve správné zralosti, kterou poznáme podle
dobré oddělitelnosti stopky od plodonoše.

Ke skladování vybíráme jen kvalitní ovoce,
které se nemá uschovávat v sousedství bram-
bor, řepy apod. Je nevhodné skladovat v téže
místnosti i celer, cibuli, pór, česnek a podob-
nou, výrazně aromatickou zeleninu, protože ja-
blka a hrušky mohou tyto pachy přejímat.

Již před sklizní musíme zkontrolovat a při-
pravit prostory a obaly pro uskladnění ovoce.
Sklad by měl být chladný, dobře větratelný  ne-
mělo by v něm být příliš sucho.

Co nejdříve po sklizni ořežeme zasychající
nebo suché a polámané větve. Také vykopeme
i s kořeny a spálíme stromy napadené šarkou.
(prohlubně a deformace na plodech, „krvavá“
dužnina bez cukru a bez chuti). Jinak je nebez-
pečí přenosu této virózy nejen na jiné, dosud
zdravé odrůdy slivoní, ale i na další druhy pec-
kovin (meruňky a broskvoně).

Připravíme si pozemek, kůly, chrániče a úvazky
pro podzimní výsadbu nových stromků. ZO ČZS

V letošním parném létě jsme si užili vody
a sluníčka při cvičení na letním koupališti. Za to
chci poděkovat řediteli TSMS R. Lánskému
a pracovníkům koupaliště. Součástí léčby diabetu
je pohyb, proto vás chci pozvat už teď na pravi-
delné cvičení v tělocvičně ZŠ Tyršova. Začínáme
v pondělí 30. září od 16 hodin a zveme všechny
aktivní seniory. Vhodné cvičení pro nás připra-
vuje Mgr. Jana Sekerková tak, aby nám to pomá-
halo být soběstačnými a fit do vysokého věku. 

Vrcholí babí léto a dozrává sladké ovoce ja-
blka, hrušky, švestky, hrozny, broskve. Všechny
obsahují fruktózu – ovocný cukr, ale také po-
třebné vitamíny, vlákninu, minerály a enzymy.
Proto se doporučuje jíst ovoce čerstvé, umyté,
nejlépe na přesnídávku a svačinu. Přes den se
pohybujeme a tak se lépe vstřebává ovocný cukr,
který nejprve zpracují játra, takže se glykémie
zvýší asi po hodině. Protože si veškeré ovoce
musíme započítat do denní povolené dávky sa-
charidů, mněli bychom vědět, kolik ho můžeme
za den sníst. Dospělý diabetik má povoleno
denně asi 230 g sacharidů, to je 23 výměnných
jednotek (VJ) v pěti dávkách jídla. Jedna VJ je
10 g sacharidů a to je obsaženo v 1 menším ja-
blku nebo hrušce, ve 2 meruňkách, 1 broskvi,
1 nektarince, 10 třešních, 20 višních, 9 bobulích
hroznů. U drobného ovoce jako jahody, rybíz,
josta, angrešt, ostružiny, brusinky, borůvky je to
množství, které se vejde do malého kelímku od
jogurtu. V létě si také rádi pochutnáme na čer-
veném melounu, který sice obsahuje 90 % vody,
ale je dost sladký, proto 1 VJ představuje plátek
o váze 200 g. Jedině citron neobsahuje žádný
cukr, proto glykémii nezvyšuje, ale ani nesni-
žuje, jak se mylně tradovalo před návštěvou lé-
kaře. Každý diabetik by měl mít k dispozici
tabulky kolik VJ obsahují jednotlivé potraviny
a jak si je můžeme vyměnit. Např. místo 150 g
zeleniny si můžeme dát 50 g banánu, 70 g ja-
blek, třešní, hrušek, švestek, rynglí, 80 g rybízu,
100 g pomeranče, broskví, 120 g grapefruitu,
140 g jahod. A 150 g ovoce můžeme vyměnit za
250 g mrkve, 350 g kedlubnů, 400 g kysaného
zelí, paprik a rajčat, 500 g ředkviček a 700 g sa-
látové okurky. Většina zeleniny obsahuje jen
malé množství sacharidů, pouze vlákninu a vi-
tamíny, proto si její množství nemusíme počítat.
Je to cuketa, paprika, rajčata, žampiony, květák,
brokolice, zelí, kapusta, ředkev, špenát, okurky,
hlávkový salát, chřest, kedlubny, cibule, česnek.
Pozor dávat pouze na množství mrkve, kukuřice
a hrášku. Diabetická dieta je vlastně zdravé stra-
vování s množstvím zeleniny a ovoce, snížením
tuků a hlídáním sacharidů.

Dědečkova cuketa: 800 g cukety, 150 g
hladké mouky, světlé pivo, 1 vejce, 2 stroužky
česneku, citron. šťávu, hořčici, sůl, pepř, olej.
Mouku zalijeme 8 lžícemi piva, přidáme vejce,
pepř, sůl, česnek, lžíci hořčice a vymícháme po-
lotuhé těstíčko. Oloupanou cuketu nakrájíme na
plátky, pokapeme citronem, namáčíme v těs-
tíčku a osmažíme na oleji. Na zeleninový špíz
potřebujete cuketu, červenou a žlutou papriku,
žampiony, balkánský sýr, velkou cibuli, grilo-
vací koření. Oloupanou, okapanou cuketu a ci-
buli nakrájíme na kolečka, papriky a sýr na
čtverečky, žampiony na polovinu. Na špejli na-
pichujeme zeleninu a sýr, posypeme kořením
a pečeme na grilu, nebo v troubě na plechu s pe-
čícím papírem. Užijte si babí léto a zkuste se
lépe stravovat a pohybovat.

Marie Miškolczyová 

Podzim je hlavním obdobím pro výsadbu
ovocných stromků a keřů. Naše organizace za-
hrádkářů bude i letos zajišťovat ovocné stromky
a keře z uznaných ovocných školek. Pokud bu-
dete mít zájem abychom je pro vás přivezli,
vhoďte svoji objednávku do schránky v domě

Objednávka ovocných stromků
zahrádkářů v ulici Čs. armády č. 252 do 13.
října 2013. Na objednávce uveďte požadovanou
odrůdu, druh, výšku stromku ( zákrsek 40-60
cm, čtvrtkmen 80 – 110 cm, polokmen 130-150
cm), dále adresu popř. telefon pro kontakt
o oznámení prodeje. ZO ČZS

Zpracovna ovoce již zahájila provoz sušením
ovoce a od 28.srpna bude pravidelný provoz ná-
sledovně: pondělí 15–17 hod., středa 15–17 hod.
– jen na objednávku, sobota 8–12 hod. a 13–17

Moštování ovoce – provoz moštárny
hod. V tuto dobu si můžete z přivezeného ovoce
nechat vylisovat mošt nebo uvařit povidla. Při
větším množství se informujte u přítele Jindřicha
Sáčka na mobilu 737 686 701. ZO ČZS

Oblastní výstava ovoce a zahrádkářských výpěstků
dete mít možnost zhlédnout kaktusy a bonsaje.
Můžete obdivovat výzdobu výstavy ok kolegyň
zahrádkářek z Heršpic a Rašovic, žáků ZŠ Ko-
menského a MŠ a květin zahradnictví pana
Ing. Tesáka. V sobotu v 15 hod. bude vyhlášen
vítěz soutěže „Jablko roku 2013“. 

Žádáme vystavovatele, aby výstavní vzorky
ovoce a zahrádkářských výpěstků přinesli
v pátek 20. září po 15. hod. do místa konání vý-
stavy nebo na tel. 732 662 212 zanechejte
vzkaz a vzorky si sami odvezeme.

Přijďte a přesvědčte se, že i v letošním roce
se urodilo velmi kvalitní ovoce. Srdečně zvou
a za účast na výstavě děkují pořadatelé a vysta-
vovatelé. ZO ČZS

Zájezd zahrádkářů
spělý. ČEJKOVICE – bylinkový ráj, vstupné
v ceně zájezdu. MORAVSKÝ ŽIŽKOV – ex-
kurze v sadech pěstitele ovoce pana Buzrly.
Poplatek v ceně zájezdu. ČEJKOVICE – Vinné
sklepy. Večeře. Ukončení zájezdu.

Cena zájezdu 200 Kč na osobu. Závazné při-
hlášky s platbou za zájezd – Suchomel Roman
Husova 53, tel 724 157 563. ZO-ČZS

Již 8. oblastní výstavu ovoce a zahrádkář-
ských výpěstků pořádají ZO ČZS Slavkov
u Brna a ÚS ČZS Vyškov v sobotu 21. září od
8–17 hod. a v neděli 22. září od 9 do 17 hod.
ve Společenském domě Bonaparte ve Slavkově
u Brna. V pondělí 23. září bude výstava ote-
vřena od 8 do 11 hod. pro žáky základních
a mateřských škol.

Vystavováno bude ovoce od pěstitelů z ce-
lého okresu. Novinky opět představí ÚKZUZ
Želešice. Součástí výstavy bude výstava včelařů
s prodejem několika druhů medů. Ochutnat
a nakoupit jablečný mošt a švestková povidla
z naší zpracovny ovoce a voňavé čaje to jsou
další možnosti při vaší návštěvě. Dále zde bu-

ZO ČZS Slavkov u Brna pořádá v sobotu
dne 7. září zájezd s odjezdem v 7.15 hod. ze za-
stávky na ulici B. Němcové .

Trasa zájezdu: BUKOVANY – unikátní vý-
roba zakuřované keramiky. Vstupné v ceně.
BUKOVANSKÝ MLÝN – exkurze. Vstupné
v ceně zájezdu. MILOTICE – prohlídka
zámku. Vstupné 80 Kč – senioři, 100 Kč do-

Cvičení diabetiků pod vedením Jany Sekerkové na koupališti Foto: M. Miškolczyová
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Slavkovská výročí
Alois Ličman (150 let od narození)
* 29. 5. 1863 Slavkov u Brna
† 5. 3.1928 Vysoké Popovice
Po absolvování střední školy a studiu na biskupském semi-
náři byl vysvěcen na kněze. V roce 1892 se stal farářem
v obci Vysoké Popovice a zůstal jim věrný až do své smrti.
Je zde i pohřben. Ličman se po celý život zajímal o historii
rodného kraje i regionu, kde působil. V roce 1921 sepsal
a vydal své nejdůležitější dílo – Vlastivědu moravskou –
Místopis. 57. Slavkovský okres. V rámci Vlastivědy moravské
patřil tento svazek k nejzdařilejším a nejdůkladněji zpraco-
vaným a je využíván dodnes. Ličman publikoval i v rámci
známého Ottova slovníku naučného (XXI. díl) a vytvořil zde
heslo o městě Rousínově. Z dalších studií je možné jmenovat
např. Náboženské poměry ve Slavkově od počátku 16. sto-
letí. Alois Ličman se zejména díky Vlastivědě slavkovského
okresu zapsal mezi nejdůležitější slavkovské rodáky.

Břetislav Rozsypal (90 let od narození)
* 10. 8. 1923 Slavkov u Brna
† 13. 10. 1998 Slavkov u Brna
Vyučil se instalatérem, ale po celý život se
věnoval hudbě. Od r. 1984 vyučoval na ZUŠ
hře na dřevěné nástroje. Veřejnosti se nej-
dříve představil jako dirigent úspěšných

operet. Později řídil slavkovské Orchestrální sdružení. Kromě
toho hrál v tanečním orchestru a v dechovém tělese. Ve spo-
lupráci s tehdejším ředitelem brněnské konzervatoře J. Ma-
jerem založil skupinu Big-band a pořádal koncerty
Slavkováci baví Slavkov.

Oldřich Klobas (80 let od narození)
* 20. 9. 1933 Křenovice
† 7. 9. 2005 Slavkov u Brna
Po maturitě na gymnáziu v Bučovicích začal
studovat farmacii v Brně. Mladické pokusy
s kamarády o protikomunistický odboj ovliv-
nily jeho další život. V říjnu 1953 byl odsou-

zen na 15 let, z nich téměř 10 let pracoval v uranových
dolech v Jáchymově. Pracoval v různých profesích ve Slav-
kově, kde se v r. 1975 oženil. Byl literárně činný, publikoval
v několika časopisech. Jeho život ukončila těžká nemoc, ná-
sledek věznění. Více na straně 11 zpravodaje.
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Měsíčník vydávaný v nákladu 3300 ks
vydavatelstvím BM typo, Brněnská 642, Slavkov u Brna

Zaregistrováno na MK ČR pod E 13035

Redakční rada Slavkovského zpravodaje
Mgr. Zdeněk Novák (předseda), Eva Janková (místopředsed-
kyně), Vendula Andrlová, Mgr. Jiří Blažek, Ing. Ivan Charvát,

Ing. Ladislav Jedlička, Radoslav Lánský, Ing. Libor Válka.
Členové redakční rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém

volném čase a bezplatně.

Sazba a grafická úprava
Bedřich Maleček, Brněnská 642, 684 01 Slavkov u Brna

tel.: 544 220 661, e-mail: info@bmtypo.cz, www.bmtypo.cz.
Tisk: JKKA, s.r.o., Vyškov. Distribuce: Martina Ruská, Slavkov

Příjem inzerce do čísla 9/2013
Uzávěrka pro inzerci je pátek 20. září do 16 hodin

tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz
Harmonogram a ceník naleznete na www.bmtypo.cz

Redakční uzávěrka pro příspěvky do č. 9/2013
Uzávěrka pro předání příspěvků je úterý 17. září. 

Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu
do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu

info@bmtypo.cz. Redakce si vyhrazuje možnost zkrácení
 příspěvku, popř. i nezařazení. Pří spěvky zasílejte

e-mailem nebo osobně na flash disku. 
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí
do pátku v naší kanceláři v ul. Brněnská 642, Slavkov u Brna
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.

Oznámení o narození dětí je zveřejňováno zdarma.

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

neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách. 

Toto číslo vyšlo 31. srpna 2013

KALENDÁŘ AKCÍ – ZÁŘÍ 2013
Datum                                  hod.     akce/místo konání pořadatel

30. 8.–1. 9.                       MČR mužů v plážovém volejbale, areál na koupališti                            SK Beachvolleyball Slavkov
1. 9.         13.30–16.00   Dětský den na koupališti.                                                                                                             ČSSD
2.–27. 9.                         Slavkovské restaurování – restaurování předmětů ze zámeckých sbírek

                                         jako součást prohlídky zámku                                                                                              ZS-A a VOŠR
5. 9.–10. 11.                   Restaurování – výstava o restaurátorské práci a obnovených předmětech                      ZS-A a VOŠR
7. 9.                     7.15   Zájezd zahrádkářů. Odjezd z ul. B. Němcové                                                                           ZO ČZS
7. 9.                    16.00   40. ročník Slavkovské pípy. Start a cíl – Hostinec na Špitálce                           Hostinec na Špitálce

14. 9.                 od 9.00   Gulach Open. 6. ročník soutěže ve vaření kotlíkových gulášů na stadionu (horní hřiště)   U dvou kapříků
14. 9.                    18.00   Setkání bývalých atletů, Zámecké vinárna U Edy                                                                        atleti
19. 9.–10. 11.                   Výstava Darii Novotné – výstava obrazů slavkovské malířky ZS-A
21. a 22. 9.  8.00–17.00   Oblastní výstava ovoce (v neděli od 9 do 17 h.), sál SC Bonaparte                                        ZO ČZS
21. 9.           9.00–17.00   Václavský jarmark a Zámecké burčákové slavnosti                                                                     ZS-A
21. 9.       11.00 a 15.00   Prezentace renesančního sokolnictví ze zámku Rosenburg ZS-A
21. 9.                                Dny kulturního dědictví – večerní kostýmované prohlídky a prohlídky depozitářů ZS-A, Per Vobis
22. 9.                    15.00   Koncert pěveckého sboru Mladost ZS-A  
26. 9.           9.00–12.00   Oslava Dne Charity na Palackého náměstí před radnicí Oblastní charita Hodonín
28. 9.                    10.00   Závod malých motocyklů AusterliCzTour13 na tréninkovém hřišti na stadionu MK Austerlitz

Výzva pro pořadatele akcí 
Informace o pořádaných sportovních a společenských akcích dodávejte na Informační centrum.

e-mail: infocentrum@zamek-slavkov.cz.

Ráda bych se s vámi podělila o zážitek ze za-
jímavého setkání. Pracuji jako sekretářka  gol-
fového klubu ve Slavkově a můj syn jako
marshall hřiště (tj. kontroluje hráče na hřišti,
dodržování pravidel, úhradu FEE atd.) Ve čtvr-
tek 25. července syn uviděl v rozpisu hráčů na
hřiště jméno Alice Cooper, měl i s dědou kou-
pené lístky na jeho páteční koncert v Brně, tak
si myslel, že je to nějaký vtip a jel hráče zkon-
trolovat. Když ale přijel blíž, tak mu lidově ře-
čeno spadla brada. Opravdu to byla světově
slavná rocková hvězda Alice Cooper, navíc se
dal se synem do řeči a v příjemném rozhovoru
si  popovídali o golfu i hudbě. Zvláštní bylo
i to, že byl na hřišti úplně sám bez doprovodu
a ochranky. 

Slavkovské hřiště se mu líbilo, a tak si prý

Rocková legenda Alice Cooper ve Slavkově!
přijde zahrát i druhý den, a to i s kytaristou
z kapely Ryanem Roxie, pokud tedy, jak Alice
Cooper podotkl, ,,přežijí večerní  pařbu, pro-
tože to mají jako rockeři povinné“.  Syn tedy
rezervoval Tee Time a oba hráči dorazili na čas.
Po hře se seznámili s naší rodinou a strávili
s námi asi hodinku ve velice vtipném a přátel-
ském hovoru. Přítel je trenér golfu a tak došlo
i na lekci, kterou měl Ryan Roxie. Alice Co-
oper lekce nepotřebuje, protože i v jeho věku
má skvělou formu, golf hraje každý den a má
HCP 4 na což máme i důkaz, protože dcera do-
stala podepsanou Score Card ze slavkovského
hřiště.

Při rozloučení daroval Alice Cooper synovi
dvě VIP vstupenky na večerní koncert pro něj
a dědu a dcera dostala na památku fotku s pod-
pisem. Nakonec jsme si udělali pár fotek, roc-
keři se jeli připravovat na koncert a my
vstřebávali neuvěřitelný zážitek. Pro syna a na-
šeho dědu je seznámení s rockovou legendou
Alicem Cooperem a úžasným kytaristou Rya-
nem Roxiem určitě zážitek na celý život a pro
mě i když nejsem  největší fanoušek jejich
hudby to bylo také neobyčejné setkání už, pro-
tože jsou oba zajímaví, vtipní a chovali se
k nám moc mile a přátelsky. Člověk se potom
může jen pousmát, když vidí jak se ke svým fa-
nouškům chovají některé české ,,celebrity“ .

M. Svobodová

Na konci letošního školního roku proběhla vý-
tvarná soutěž o stavebnici Merkur. Zúčastnit se
mohli žáci 1.–4. tříd škol našeho regionu. Zadání
znělo: Namaluj elektroskútr a vyhraj stavebnici.

Děti své obrázky odevzdávaly na prodejně
firmy, která se zabývá prodejem elektroskútrů
ve Slavkově u Brna. Všechny obrázky byly ve-
lice vydařené a originální a bylo těžké vybrat
ten nejhezčí. Proto vyhodnocení soutěže pro-
běhlo formou losování. Vítězem soutěže se stal
žák třídy 1.A ZŠ Letonice, Filip Lokaj (obrá-
zek dole). Vítězství Filipa moc potěšilo, pro-
tože, jak se ukázalo, je sběratelem zmíněné
stavebnice a za svůj vítězný obrázek elektro -
skútru dostal stavebnici – kamion.

Všechny soutěžní obrázky byly vystaveny ve
výloze prodejny a děti se mohly s rodiči přijít
na obrázky podívat. A navíc, všechny děti, které

Namaluj elektroskútr a vyhraj stavebnici
přišly na návštěvu prodejny poslední školní den
a přinesly s sebou své vysvědčení, dostaly
malou pozornost. Návštěvníci s řidičským
oprávněním si mohli na místě zdarma vyzkou-
šet jízdu na elektroskútru. 

Vítězný obrázek:

Alice Cooper (vlevo) Foto: M. Svobodové

Posezení po roce
Srdečně zveme všechny bývalé zaměstnance

MEZ k příjemnému posezení po roce. Jako
každý rok se sejdeme v Zámecké restauraci
U Edy a Vendulky ve čtvrtek 3. října v 16 hod.
Přijďte v hojném počtu. mh



Ceny jsou pouze doporu ené v etn  DPH. Akce platí do 31. 10. 2013. Odpov dnost za tiskové chyby vylou ena. Spole nost Husqvarna neustále 
provádí vývoj výrobk , a proto si vyhrazuje právo zm nit design, speci� kace a vybavení bez p edchozího upozorn ní.
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Ak ní podzim 
s výrobky Husqvarna

Navštivte naši prodejnu:

Ak ní cena:

4.490 K
B žná cena: 4.990 K

Ak ní cena:

15.990 K
B žná cena: 17.490 K

Cena:

15.490 K
Ak ní cena:

89.990 K
B žná cena: 101.990 K

Ak ní cena:

8.890 K  / 11.190 K
B žná cena: 9.290 K  / 11.690 K

Ak ní cena:

18.490 K  / 19.390 K
B žná cena: 20.490 K  / 21.490 K

HUSQVARNA CTH 184T
 Integrovaný sb rací koš.
 Dvouválcový motor s pln  tlakovým mazáním.
 Technologie U-Cut umož uje lehké zatá ení a objížd ní p ekážek.

Motor Kawasaki, objem válc  603 cm³, ší ka sekání 107 cm, sb rací koš 320 l, 
hmotnost 254 kg.

HUSQVARNA ST 121 E
 Kompaktní 1-stup ová fréza.
 Snadná ovladatelnost, oto ný vyhazovací komín.
 Výkonný motor s elektrickým startováním.

Motor LCT, objem válce 208 cm³, ší ka záb ru 53 cm, hmotnost 43 kg.

HUSQVARNA 236 
 Vhodná pro domácí práce.
 Výkonný motor X-Torq snižuje spot ebu paliva a emise.
 Prvek LowVib tlumí vibrace.

Výkon 1,4 kW, délka lišty 14"/35 cm, hmotnost bez lišty a et zu 4,7 kg.

HUSQVARNA 440 / 450
 Lehké pily pro všestranné využití.
 Výkonný motor X-Torq snižuje spot ebu paliva a emise.
 Lehké a rychlé startování s minimální námahou.

Výkon 1,8 / 2,4 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty 
a et zu 4,2 / 4,9 kg.

HUSQVARNA 555
 Pila vyvinuta pro nejnáro n jší pracovní úkoly.
 Výkonný motor X-Torq a systém AutoTune™ snižují spot ebu paliva.
 Prvek LowVib tlumí vibrace.

Výkon 3,1 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a et zu 5,6 kg.

HUSQVARNA 372 XP® / 372 XP®G X-TORQ
 Profesionální výkonná pila pro velmi náro né práce.
 Motor X-Torq s rychlou akcelerací.
 Velmi pevná kliková sk í  z magnézia.
 Model XP®G navíc vybaven vyh íváním rukojetí a karburátoru.

Výkon 4,1 kW, délka lišty 18" / 42 cm, hmotnost bez lišty a et zu 6,4 / 6,6 kg.

NOVINKA

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



Pro více informací nebo řešení konkrétní 
situace nás kontaktujte na telefonním čísle 
544 227 122 nebo na www.autobayer.cz.

Svěřte se v případě nehody do péče 
skutečných profesionálů. Zajistíme nejen 
odtah Vašeho vozu, ale také jeho opravu 
dle technologických postupů předepsaných 
výrobcem. Navíc Vám po dobu opravy můžeme 
zapůjčit náhradní vůz a vyřídíme za Vás 
jednání s pojišťovnou. Náš autorizovaný servis 
ŠKODA se o Vás zkrátka za všech okolností 
postará komplexně a s maximální péčí.

Komplexní servis v případě nehody

Nehoda? 
Nenecháme Vás v tom!

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTO - BAYER, s.r.o.
U Vlečky 665
664 42 Modřice
Tel.: 547 216 078
www.autobayer.cz

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


