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Vynikající jubilejní

koncert Johann Strauss Orchestru

V

sobotu 17. května v 17 hodin v Historickém sále zámku již po 15.
zazněl oblíbený galakoncert Johann Strauss Orchestru Die flotten
Geister. Tentokrát osvědčenou sestavu orchestru a sólistů Luisu
Albrechtovou a Milana Vlčka nádherně doplnil pěvecký sbor Gaudeamus z Brna.
Jubilejní ročník byl naprosto nezapomenutelný. Posluchači si mohli
vychutnat vynikající výkony sólistů, orchestru i pěveckého sboru a poslechnout si líbivé a známé melodie, které navodily příjemnou atmosféru
ve zcela zaplněném sále. Dlouhotrvající potlesk si vyžádal na učinkujících přídavek, který tento téměř dvouhodinový koncert završil.
Hana Partyková, ZS-A

28. června

Příští číslo vyjde

Vážení spoluobčané,
sluníčko a vysoké teploty v posledních dnech
nám všem dávají pozvolna na vědomí, že se
blíží letní období.
Přesto občas pohled na
zamračenou oblohu,
mnohdy podpořený výstrahami meteorologů, v nás mnohých vyvolává vzpomínky
na rok 2010, kdy naše město v důsledku
prudkých přívalových dešťů opakovaně zaplavovala voda z podmáčených polí v jeho
okolí, způsobovala škody na majetku
města i jeho občanů a v podvědomí mnohých z nás panoval strach z dalších srážek.
Věřme, že tento stav nám letos již nehrozí,
nejen díky následné realizaci některých

Foto: 4x R. Lánský

Slovo starosty města
preventivních a protipovodňových opatření,
která i tak ne vždy dokáží zkrotit zrádný
vodní živel a zcela eliminovat jeho dopady
a následky, ale i díky poměrně suché zimě
i jaru, kdy půda není tentokrát podmáčená
vodou tak, jak tomu bylo v tom roce.
Možná symbolicky v tomto týdnu proběhla
za součinnosti slavkovských profesionálních i dobrovolných hasičů a pracovníků
TSMS kontrola úplnosti, zkouška instalace
a prověrka funkčnosti mobilních stěn na
protipovodňových opatřeních, která by
v případě hrozby zvýšené hladiny v Litavě
a v Prostředníčku ohrožovala obyvatelstvo
především v nejníže položených lokalitách
sídliště Polní a ulic Litavská, Luční a Nerudova.
(Pokračování na str. 3)

Mistrovství České a Slovenské
republiky v cyklistice

Program
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Pietní akt u pomníku v zámeckém parku
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Foto: 4x J. Blažek

Obecenstvo v Historickém sále zámku při koncertu Johann Strauss Orchestru

Proslav starosty města Ivana Charváta

Pietní akt k 69. výročí osvobození
V sobotu 26. dubna 2014 jsme si připomněli již
69. výročí osvobození Slavkova u Brna. Při této příležitosti se v městském zámeckém parku u pomníku
s hrobem, v němž jsou uloženy tělesné pozůstatky
16 rudoarmějců, kteří položili své životy daleko od
svých domovů a svých blízkých při osvobozovacích
bojích našeho města od fašistické okupace, sešli již
tradičně lidé různých generací. Každý z nich se
s druhou světovou válkou seznámil individuálně.
Někteří, především senioři a lidé té nejstarší gene-

race, ještě toto období sami zažili. Těchto lidí však
stále více ubývá. Jiní ji znají z vyprávění svých rodičů, prarodičů či dalších pamětníků. Ti generačně
mladší pak především díky literatuře, fotografiím,
dokumentárním i hraným filmům či výuce ve škole.
Přestože od konce 2. světové války uplynulo již
dlouhých 69 let, vše o ní poznané by v nás mělo zůstat jako trvalá vzpomínka na nejrozsáhlejší a nekrvavější válečný konflikt v dějinách lidstva.
Přestože dnes již desítky let žijeme v míru, války

z devadesátých let minulého století, které se odehrály jen kousek od nás na území bývalé Jugoslávie
i současné válečné konflikty či sílící hrozby v jiných
částech světa by pro nás měly být trvalým varováním
a velkým mementem.
Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat
všem, kteří se tohoto vzpomínkového pietního aktu
zúčastnili. Poděkování patří dobrovolným hasičům
i junákům, kteří zde stáli po celou dobu akce čestnou
stráž. Poděkování patří významným hostům i všem
občanům, kteří přišli uctít památku padlých rudoarmějců do zámeckého parku i památku obětí z řad civilního obyvatelstva k pamětní desce u hlavní brány
městského hřbitova. Čest jejich památce.
Ivan Charvát, starosta města

Uctění památky padlých na hřbitově

Ruský konzul A. Šaraškin při kladení věnce
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Slovo starosty k aktuálnímu dění ve městě
(Dokončení ze str. 1)

Život ve městě, jeho dílčích oblastech, je i nadále pestrý a bohatý. Rozsah a četnost stavebních
akcí často ovlivňuje jindy poklid a pohodu především těch, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti jejich realizace. Rozmanitost kulturních či
sportovních akcí na jedné straně zviditelní naše
město a přiláká pozornost a zájem mnoha návštěvníků z blízkého či vzdáleného okolí, nám místním však mnohdy přináší přímá či nepřímá
omezení, která musíme krátkodobě přijímat
a trpět. Docílit vyváženosti v tomto všem je často
velmi složité, někdy však téměř nemožné. Přesto
právě vyváženost a soulad zájmů, nároků a potřeb
města, jeho občanů i návštěvníků a organizátorů
těchto akcí, je naším prvořadým úkolem a cílem.

Oblast investiční činnosti města
V oblasti realizace vlastních investičních akcí
již byl dokončen chodník z kamenné drobné
dlažby při západní straně kostela. V ulici Smetanova probíhá rekonstrukce kanalizace v režii
Vodovodů a kanalizací Vyškov, na níž by měla
navázat kompletní rekonstrukce komunikace,
chodníků a přilehlého veřejné prostranství v celé
její zbývající délce až po křižovatku s ulicemi
Lidická a B. Němcové, jejímž investorem bude
město. Pozvolna se rozbíhá sanace hřbitovní zdi
v ulici Kollárova, která bude nahrazena výstavbou zídky nové včetně kompletní rekonstrukce
přilehlého chodníku v celé jeho délce. Další
akce, zapracované do schváleného rozpočtu
města pro rok 2014, často podpořené dotacemi
z národních zdrojů, budou postupně zahajovány
po dokončení přípravné administraci dané příslušnými zákony a závaznými předpisy či podmínkami poskytovatele dotace.

Oblast výstavby ve městě
V posledních týdnech se poměrně živě hovoří
o investičním záměru soukromého developera
SKR stav vystavět na svých pozemcích bytový
komplex „Kaunicův dvůr“, jehož nedílnou součástí jsou vnitřní parkovací objekt a parčík s jezírkem. Tento záměr nám byl představen před
několika týdny. Vzhledem ke skutečnosti, že částí
parkovacích ploch a navazující úpravou veřejné
zeleně tento projekt zasahuje na veřejné plochy
ve vlastnictví města, byl následně celý záměr postoupen k odbornému posouzení Komisi pro výstavbu a rozvoj města a následně k projednání
Rady města. Ostatním členům Zastupitelstva
města byl plánovaný projekt představen na pracovním zasedání, kterého se mimo investora
a jeho projektantů zúčastnilo též několik desítek
obyvatel z bezprostředního okolí místa stavby,
kteří nad návrhem živě diskutovali, kladli nejrozmanitější dotazy a vyjadřovali své názory a připomínky. Přestože se zdá celý architektonický
návrh projektu velmi zdařilý, vzhledem k jeho lokalizaci vzbuzuje u většiny místních poměrně
silné negativní reakce především z hlediska počtu
bytových jednotek (v 16 dvoupodlažních domech
má vzniknout až 100 bytových jednotek) i značného nárůstu dopravy a potřeb parkování. Tyto
problémy se projeví především v letních měsících
v době otevření městského letního koupaliště či
při pořádání mnoha kulturních akcí ve městě (diskotéky na koupališti nebo koncerty, divadla či
jiné akce na zámku), kdy plochy v této lokalitě
jsou využívány jako záchytná parkoviště pro jejich četné návštěvníky. Celou záležitostí se bude
město, jeho orgány (RM, ZM a Komise pro výstavbu a rozvoj) dále detailněji zabývat a hledat

řešení, které by bylo akceptovatelné pro všechny,
ZM a občany města na straně jedné a investora
na straně druhé.

Oblast životního prostředí
V této oblasti jsou velmi diskutovanými otázkami stav zeleně ve městě (v uliční a sídlištní zástavbě) a přemnožení potkanů ve městě. Tato
problematika se v obou případech asi nejvíce
týká ulice Tyršova. V současné době probíhá
zpracovávání odborných posudků na zdravotní
stav stromů (lip) v této lokalitě. Přestože jsme si
vědomi jejich stáří, vzrůstu i dnešní malé vhodnosti začlenění do tohoto typu uliční zástavby,
kácení zpravidla bývá vždy až poslední možností. Má své zastánce i odpůrce, zvláště proto,
že nová výsadba je v daném místě a ose výrazně
omezená vzhledem k umístění, vedení a hustotě
inženýrských sítí. Ve věci přemnožení potkanů,
což je v zelených plochách téměř v celé délce
ulice Tyršova velmi znatelné, probíhá koordinace potřeb a možností správců komunikací, sítí
a veřejných ploch, aby deratizace byla maximálně účinná. Společná realizace se plánuje na
podzimní období.
Samostatnou kapitolou je stávající zahájení
výstavby biokoridorů spojených s výsadbou
travnatých ploch a osázením křovin nad severními svahy města (nad Frédskou cestou) a pokračující přípravné práce na revitalizaci
historických alejí ve směru na Křenovice, v Holubickém kopci (po odbočení na elektrárnu),
stromů v zámeckém parku, ve stromořadí podél
severní zámecké zdi, v ulicích Kaunicova a Malinovského, jejichž realizace je naplánovaná po
dokončení administrace předmětu díla na nejbližší období vegetačního klidu (od listopadu
2014 do března 2015). V rámci tohoto záměru
se jedná o poměrně masivní kácení či rozsáhlejší
ošetření starých stromů, které jsou často dle doložených odborných posudků v havarijním
stavu. Součástí projektu je samozřejmě koncepční obnova těchto jedinečných alejí a výsadba nových stromů.

Kulturní, společenské a sportovní akce
V této oblasti se v současné době připravuje
celá řada významných akcí, které přitáhnou pozornost nejen návštěvníků z místa či regionu, ale
z celé České republiky i ze zahraničí. Již tradičně
se konají na přelomu května a června Dny Slavkova a Svatourbanské hody, které jsou v letošním
roce díky součinnosti s Místní akční skupinou
(MAS) Za humnama a s partnerským městem
Pag z hlediska programové nabídky opět o něco
bohatší a zajímavější. V červnu u nás opět proběhnou dva koncerty v rámci XIX. Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus
Moraviae (12. 6. a 25. 6.), z nichž ten druhý se
uskuteční premiérově v místním kostele Vzkříšení Páně. V zámeckém parku dne 21.6. vystoupí
vynikající moravský písničkář Jaromír Nohavice,
který zcela jistě přiláká do těchto nádherných
prostor tisíce svých posluchačů. V závěru června
se pak v zámeckém parku bude konat již tradiční
přehlídka starých historických vozidel Oldtimer
Festival 2014, jehož stálí návštěvníci se tentokrát
výjimečně v sobotu 28. června budou potkávat
s příznivci silniční cyklistiky. Ve dnech 26., 28.
a 29. 6. se Slavkov u Brna totiž stane centrem
Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice, které přiláká do našeho města
a jeho okolí tisíce příznivců tohoto sportu z obou
zemí. O podrobnostech, programu i vyvolaných

omezeních (především těch dopravních) vás ve
spolupráci s hlavním pořadatelem a partnerem
Českého svazu cyklistiky budeme v budoucích
dnech podrobně informovat.

Výstava v předzámčí
Zámek Slavkov – Austerlitz intenzívně připravuje otevření nové expozice ve zrekonstruovaných konírnách a vozárnách slavkovského
zámku, která ponese název „Austerlitz – malé
město velkých dějin“. Tato výstava je koncipovaná v širokých historických souvislostech s důrazem na místní poměry města Slavkova,
šlechtického rodu Kouniců a Bitvu tří císařů. Původní expozice „Napoleon – Austerlitz, která
byla otevřena v těchto místech právě před rokem,
byla na základě předběžného opatření Vrchního
soudu v Olomouci na podzim 2014 uzavřena
z důvodu zákazu používání libreta k této výstavě
a jeho zpřístupňování veřejnosti. Na základě
nově vypracovaného libreta byla Zámkem Slavkov – Austerlitz realizována nová expozice, která
v současné době a podobě akcentuje především
dějinnou etapu našeho města a regionu spojenou
s napoleonskou tématikou, okrajově pak s rodem
Kouniců a stavební historií zámku. V následujícím období dojde k výraznějším změnám v této
expozici a tedy i posunu v jejím vyznění, která
svoji pozornost obrátí především ke Slavkovu samotnému, jeho historii, osobnostem, dominantám i událostem. Zde bych chtěl podotknout, že
nově opravené budovy předzámčí zámku (konírny a vozárny včetně vnitřních prostor) získaly
v minulém týdnu ocenění v rámci soutěže „Nejlépe opravená památka v Jihomoravském kraji“,
kterou pravidelně vyhlašuje JMK.

Projekční práce
V současné době se dopracovává několik projektových dokumentací na rekonstrukce komunikací ve městě, na základě nichž bude ZM na
svém červnovém zasedání rozhodovat o realizaci některých z nich do výše možností letošního rozpočtu města. Ve stádiu studie je také
návrh na rozšíření prostor MŠ na Koláčkově náměstí, kde je možné formou přístavby do vnitřního traktu dvora umístit novou třídu pro 20 dětí.
Zde je samozřejmě důkladně posuzována koncepčnost a finanční náročnost tohoto budoucího
rozhodnutí, jelikož další rozšiřování kapacity
MŠ v této lokalitě již v budoucnu nebude dále
možné. Projektová příprava investičních priorit
je velmi důležitá pro možnost schválení jejich
realizace prostřednictvím rozpočtu města nebo
pro případ vyhlášení dotačního titulu, v rámci
kterého by bylo možné po splnění celé řady dalších podmínek a kritérií získat potřebné mimorozpočtové zdroje, bez jejichž podpory by byla
předmětná realizace velmi složitá. To je i případ
zadaní stavebně technického zaměření a studie
využitelnosti Společenského centra Bonaparte
nebo studie nové Požární stanice v ulici ČSA
(pozemek bývalé cukrovarnické váhy).
Z uvedeného krátkého výčtu je patrné, že dění
v našem městě je a v nejbližších dnech i bude
velmi živé. Chtěl bych vás všechny proto tímto
nejen pozvat na kulturní a společenské akce,
které město, zámek či jiný organizátor budou pořádat či spolupořádat a současně vás také požádat o pochopení s omezeními, která je budou
v jednotlivých případech doprovázet. Přeji vám
krásný červen a poklidnou přípravu na období
letních dovolených.
Ivan Charvát, starosta města
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

80. řádná schůze RM – 23. 4. 2014
1. RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru obecní
živnostenský úřad za rok 2013.
2. RM souhlasí s pořádáním závodu motocyklů do
vrchu AusterliCzHillCup 6 slavkovskými serpentinami ve
dne 7. 6. 2014 a s vedením objížďky po místních komunikacích ve Slavkově u Brna v souvislosti s uzavírkou silnice III/0476. RM dále schvaluje uzavření předložené
dohody o užití pozemků s MK Austerlitz, o.s.
3. RM souhlasí s umístěním prodejního stánku společnosti Slavkovský pivovar s.r.o., k prodeji slavkovského
piva na Palackého náměstí v termínu 28. 6. 2014 za podmínky, že se společnost Slavkovský pivovar, s.r.o., doloží
předchozí písemné souhlasné stanovisko pořadatele
Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice k umístění stánku.
4. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene s E.ON Distribuce, a.s., na pozemcích parc.
č. 12/1, 1940, 1806, 3788, 1744, 1742, 1650/43, 1859/1,
1848, 1826, 1805/1, 3789, 1783/1, 1787/30, 1800/1,
1799/1 a 1650/40 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem
„Slavkov, ul. Čelakovského přípolož NN“).
5. RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru vnitřních věcí za rok 2013.
6. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje částí
pozemků par. č. 1787/1 a č. 1798/3 v k.ú. Slavkov u Brna
a postupuje záměr ZM. RM současně ukládá odboru IR
projednat v komisi pro rozvoj města zadání pro zpracování studie využití území (poz. p.č. 1787/1, 1787/3 v k.ú.
Slavkov u Brna).
7. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru směny části
pozemku parc. č. 4241 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Slavkov u Brna z majetku města a postupuje
záměr ZM.
8. RM bere na vědomí zápis z komise pro rozvoj města
č. 15-2014.
9. RM ukládá odboru IR předložit RM návrh SKR stav,
s.r.o., na rozsah své investice – stavebních celků na po-

zemcích města a zajistit veřejné projednání projektového
záměru společnosti SKR stav „Bytový komplex – Kounicův dvůr“ za účasti investora, účastníků petice, členů orgánů města.
10. RM ukládá odboru IR předložit společnosti Kaláb
– stavební firma, s.r.o. k vyjádření návrh řešení dodatku
č. 3 ke kupní smlouvě ze dne 7. 4. 2008 v tom smyslu, že
obousměrná komunikace do ulice Nerudova bude dokončena před zahájením III. etapy, nejpozději však do 3 let
od ukončení II. etapy výstavby RD a to pod sankcí 5
mil. Kč.
11. RM na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na akci: „Rekonstrukce místní komunikace ulice Lomená, Slavkov u Brna“ rozhoduje o vyloučení uchazeče
GREGOR CZ, s.r.o., a uchazeče SVÍTIL PLUS s.r.o. z dalšího
procesu zadávání veřejné zakázky.
12. RM projednala předloženou zprávu a v případě trvání zájmu SVJ Nádražní 1153, 1154 na výstavbě parkovacích stání doporučuje jednat o podmínkách výstavby
dle doporučení odboru IR uvedeného ve zprávě.
13. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o právu
provést stavbu na pozemku města parc. č. 2213/1 v k.ú.
Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Ing. Jiřího
Matyáše k provedení stavby Kanalizační přípojka pro pozemek ve Slavkově, Smetanova parc. č. 2263, 2264.
14. RM schvaluje nařízení, kterým se mění nařízení
č. 1/2013 Tržní řád, v předloženém znění.
15. RM nesouhlasí s užíváním veřejného prostranství
na ul. Husova před provozovnou čp. 16 v rozsahu 5 m2.
16. RM souhlasí s instalací hracích prvků v celkové
hodnotě do 50 000 Kč vč. 21 % DPH na ploše retenční
nádrže na konci ul. Tyršova na parcele č. 3190/1.
17. RM souhlasí s poskytnutím prostor v aleji pro pořádání přeboru MHJ v požárním sportu družstev mužů
a žen v termínu 3. 5. 2014.
18. RM bere na vědomí informaci o stavu rozpracovanosti PD – Obnova místních komunikací.

19. RM doporučuje nezveřejňovat záměr prodeje bytů
na sídlišti Nádražní 1191, Slavkov u Brna.
20. RM schvaluje výměnu bytu Ing. Aleny Syslové. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a nájemné stanoveno v souladu s cenovou mapou.
21. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 30. 4. 2013 uzavřené s paní Janou Štěrbovou obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 30. 4. 2017, za smluvní nájemné ve výši
55,50 Kč/m2.
22. RM schvaluje pořízení užitkového automobilu do
maximální výše kupní ceny 150 000 Kč.
23. RM schvaluje uzavření krátkodobé nájemní
smlouvy (29 dnů) na nebytové prostory I. podzemního
podlaží (sportbar, sportoviště a související prostory) s nájemcem Petrem Hlaváčem za nájemné 35 000 Kč + DPH
+ úhradu služeb 8000 Kč.
24. RM ukládá řediteli TSMS zajistit odstranění poškozeného stromu na ulici Tyršova v termínu do 23. května
2014.
25. RM bere na vědomí informaci o projektu trasy Destination Napoleon a ukládá ZS-A předložit podrobnou
koncepci využití projektu Destination Napoleon včetně finančních nároků na rozpočet města, resp. ZSA.
26. RM schvaluje MŠ Zvídálek přijetí finančního daru
ve výši 7200 Kč od společnosti Lohmann & Rauscher, s.r.o.
27. RM schvaluje DDM přijetí peněžního daru v hodnotě 10 000 Kč pro atletický kroužek DDM od společnosti
Pharm Partners s.r.o.
28. RM schvaluje připojení města k otevřenému dopisu
ministrovi školství za zachování ZŠ praktických.
29. RM schvaluje změnu obsazení delegace do Sławkowa ve dnech 2.–5. 5. 2014 tak, že namísto paní Jany
Kyjovské se cesty zúčastní paní Marie Kostíková.
30. RM ukládá odboru ŽP prověřit možnosti spolupráce
s vysokými školami při zpracování koncepce veřejné zeleně ve městě.

58. mimořádná schůze RM – 29. 4. 2014
1. RM ukládá ZS-A připravit scénář nové expozice ve
zrekonstruovaných zámeckých konírnách v předzámčí
zámku na dobu do ukončení sporu o libreto expozice
Napoleon – Austerlitz.
2. RM bere na vědomí souhlas ředitele TSMS s navrženým řešením a schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o právu provést stavbu ze dne 7. 4. 2014 s SK
Beachvolleyballem Slavkov dle předloženého návrhu
IR s úpravou v čl. II odst. 1 tak, že částka 60 000 Kč se

nahrazuje částkou 30 000 Kč a vypouští se text : „…
v počtu min. 12 ks stromů“.
3. RM doporučuje ZM schválit uzavření předloženého návrhu dodatku č. 3 ke kupní smlouvě ze dne
7. 4. 2008 se společností Kaláb – stavební firma,
s.r.o.
4. RM ukládá zajistit na 7. 5. 2014 setkání jednotlivých uchazečů o pronájem nebytových prostor v SC Bonaparte s RM na místě samém.

Ve společenském domě
ožila „nemrtvá nevěsta“
Divadelní představení s mrazivým názvem
Nemrtvá nevěsta měli návštěvníci možnost
spatřit ve středu 7. května ve velkém sále SC
Bonaparte. V podání souboru Stodola z Jiříkovic mělo toto muzikálové a taneční představení
s hororovými, ale i komickými prvky u obecenstva velký úspěch a my se tak těšíme na další
divadelní počin tohoto skvělého souboru.
MgA. Martin Křížka, vedoucí SC Bonaparte
Vystoupení Petra Koláře ve Slavkově

Foto: 2x archiv

Petr Kolář vystoupil ve Slavkově
Koncert známého zpěváka Petra Koláře s kapelou si mohli zájemci užít v pátek 18. dubna
ve velkém sále SC Bonaparte.
Jako předkapela se předvedli místní The Firearms. Zprvu klidné obecenstvo se nechalo po

krátké době strhnout písněmi známého interpreta a končili koncert bouřlivým potleskem.
Děkujeme kapelám i divákům za skvělou atmosféru a budeme se těšit na další povedené akce.
MgA. Martin Křížka, vedoucí SC Bonaparte

Nemrtvá nevěsta

Foto: 2x archiv
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81. řádná schůze RM – 7. 5. 2014
1. RM bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti
a vyslovuje poděkování členkám Sboru pro občanské záležitosti za jejich obětavou a záslužnou dobrovolnou činnost.
2. RM schvaluje předložený ceník služeb Základní školy
Tyršova.
3. RM schvaluje ceník pronájmů učeben a dalších zařízení Základní školy Komenského.
4. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření
města Slavkov u Brna za I. čtvrtletí 2014.
5. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření vedlejší hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2014.
6. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření příspěvkových organizací TSMS, ZS-A za I. čtvrtletí 2014.
7. RM schvaluje rozpočet pro expozici Napoleon – Austerlitz pro rok 2014 a příspěvek na provoz této expozice.
8. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření
školských příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2014.
9. RM doporučuje ZM schválit následující rozpočtová
opatření RO č. 20 – Doplatek dotace OPLZZ, RO č. 21 –
Činnost lesního hospodáře.
10. RM schvaluje libreto výstavy Austerlitz – malé
město velkých dějin a ukládá ZS-A realizaci výstavy Austerlitz – malé město velkých dějin.
11. RM doporučuje ZM schválit rozdělení přislíbené dotace z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2014
a povinného příspěvku z rozpočtu města následovně:
Městu Slavkov u Brna dotaci ve výši 334 000 Kč z Programu a 383 300 Kč z rozpočtu města na opravu krovu
a střechy domu č.p. 108 na Koláčkově náměstí; Římskokatolické farnosti dotaci ve výši 60 000 Kč z Programu
a 12 500 Kč z rozpočtu města na dokončení opravy střechy kostela sv. J. Křtitele na ulici Špitálská; Ing. Miroslavu
Zichovi a Ivaně Zichové dotaci ve výši 354 000 Kč z Programu a 73 000 Kč z rozpočtu města na statické zajištění
budovy č.p. 104 na Koláčkově náměstí.
12. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části
pozemku parc. č. 2579/1 ostatní plocha v k.ú. Slavkov
u Brna. RM dále nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc. č. 2578/4 ostatní plocha v k.ú.
Slavkov u Brna a postupuje záměr na jednání ZM.

13. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části
pozemku parc. č. 2026 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 1 m2 z vlastnictví města.
14. RM ukládá vedení města jednat se společností SKR
stav, s.r.o. po veřejném projednání dále o
spoluúčasti na rekonstrukcích okolních přístupových
místních komunikací.
15. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy se společnosti Sepes Media, spol. s.r.o., na pronájem části pozemků 231, 319, 221/1 v k.ú. Slavkov u Brna za účelem
umístění a provozování propagačního a informačního systému komerční sféry města.
16. RM odkládá zprávu o záměru obnovy sloupů VO na
ulici Nádražní a na zajištění propojení kabelů VO na ulici
Bučovická a Tylova.
17. RM schvaluje uzavření předložené Dohody o právu
umístit datový rozvod k monitorovacímu bodu městského
kamerového systému s paní Evou Šimoníkovou.
18. RM schvaluje uzavření Dohody o právu umístit datový rozvod k monitorovacímu bodu městského kamerového systému s Milanem a Janou Rudolfovými.
19. RM schvaluje zveřejnění záměrů pronájmu kanceláře č. 203 o výměře 22,20 m2 ve II. NP a kanceláře č. 46
o výměře 9,70 m2 ve II. NP v budově na Koláčkově nám.
727, Slavkov u Brna, za nájemné 1000 Kč/m2/rok.
20. RM bere na vědomí hostování a umístění atrakcí
Národní kolotočové společnosti provozovatele Vlastislava
Schulze v aleji ulici Kounicova ve Slavkově u Brna při
Dnech Slavkova a Svatourbanských hodech ve dnech 19.
5.–2. 6. 2014.
21. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor pro obchodní činnost o výměře 33 m2 v přízemí budovy Palackého nám. 89, Slavkov u Brna, za
nájemné 2000 Kč/m2/rok. Nedílnou součástí pronajímaných prostor je i plocha ostatního příslušenství ( zázemí)
o výměře 8,41 m2, u kterého je nájemné stanoveno ve výši
530 Kč/m2/rok.
22. RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor – 01C/288 ze dne 19. 9. 2013, která byla uzavřena s paní Janou Hájkovou, dohodou k datu 31. 5. 2014.
23. RM schvaluje uzavření předložené veřejnoprávní

Sociální pracovník na obci
Odbor sociálních věcí poskytuje sociální poradenství, zejména se zaměřením na sociální
pomoc osobám, které jsou ohroženy sociálním
vyloučením z důvodu svého zdravotního postižení, rizikového způsobu života, ztráty bydlení
či zaměstnání nebo jinou sociální událostí. Sociální pracovník vykonává pracovní činnost jak
v kanceláři na Městském úřadě, tak v terénu.
Práce v terénu je zaměřena na kontakt s klientem v jeho přirozeném prostředí nebo doprovod, asistence při jednání s úřady a institucemi.
Kromě sociální práce se zabývá dalšími činnostmi, např. správním řízením ve věci zvláštního příjemce dávek důchodového

zabezpečení; výkonem funkce veřejného opatrovníka; vydáváním parkovacích průkazů
označující vozidlo přepravující osobu těžce
zdravotně postiženou, distribucí Euroklíčů.
V případě zájmu vás po předchozí domluvě sociální pracovník navštíví přímo v místě Vašeho
bydliště.
Kontakt na sociálního pracovníka pro ORP
Slavkov u Brna:
Ivana Mifková, DiS.
Městský úřad Slavkov u Brna
Palackého nám. 260
544 121 105, mobil: 734 186 218
ivana.mifkova@meuslavkov.cz

smlouvy o výkonu úkolů Městské policie Slavkov u Brna
(odchyt toulavých psů a jejich transport do příslušného
zařízení) s obcí Holubice.
24. RM schvaluje uzavření předložené veřejnoprávní
smlouvy o zabezpečení provedení zápisu údajů do registru
územní identifikace, adres a nemovitostí s obcí Vážany
nad Litavou.
25. RM schvaluje uzavření předložené veřejnoprávní
smlouvy o zabezpečení provedení zápisu údajů do registru
územní identifikace, adres a nemovitostí s obcí Holubice.
26. RM nesouhlasí s konáním diskotéky na koupališti
dne 27. 6. 2014.
27. RM schvaluje ZŠ Komenského použití rezervního
fondu ve výši 14 000 Kč na předfinancování projektu
Školní zahrada.
28. RM schvaluje ZS-A přijetí finančního daru č. 1/2014
ve výši 4000 Kč od K & S, s.r.o.
29. RM souhlasí s přijetím příspěvku ZS-A v rámci veřejně prospěšných prací a souhlasí s úpravou rozpočtu
v předloženém znění.
30. RM jmenuje do volební komise pro volby do školských
rad základních škol zřizovaných městem MgA. Janu Jelínkovou, paní Ivanu Olejníkovou a paní Romanu Palátovu. Náhradníky Ing. Simonu Vaňkovou a paní Jarmilu Cenkovou. RM
dále stanovuje termíny pro uskutečnění voleb do školských
rad: 3. 6. 2014 od 14.45 do 17 hodin pro ZŠ Komenského
nám., 10. 6. 2014 od 15.15 do 17 hodin pro ZŠ Tyršova. RM
současně ředitelům lhůtu pro podávání návrhů na kandidáty
do školských rad: do 30. 5. 2014 – ZŠ Komenského, do 6. 6.
2014 – ZŠ Tyršova.
31. RM ukládá zadat zpracování odborného posudku
ve věci lipové aleje v ulici Tyršova.
32. RM bere na vědomí doplňující informaci k dětskému
hřišti na ul. Tyršova.
33. RM bere na vědomí informace o možnosti postihu
prodeje alkoholu nezletilým.
34. RM bere na vědomí informace ze zápisu k předškolnímu vzdělávání v MŠ Zvídálek na školní rok 2014/2015.
35. RM jmenuje s účinností od 1. 7. 2014 vedoucí odboru kancelář tajemníka Městského úřadu Slavkov u Brna
paní Mgr. Martinu Leitnerovou.

14. mimořádné zasedání ZM
– 10. 4. 2014
1. ZM odmítá předložený protinávrh dohody o narovnání ve věci libreta napoleonské expozice, ukládá RM
sdělit právní zástupkyni protistrany minimální požadavek
na obsah dohody o narovnání v tom směru, že mezi městem a autory libreta bude za souhlasu nositele výhradní
licence uzavřena licenční smlouva, nebude-li protistranou
tento minimální požadavek města akceptován, ukládá
RM řešit tuto záležitost soudní cestou.
2. ZM schvaluje volbu člena RM veřejným hlasováním.
3. ZM volí do funkce člena RM Slavkov u Brna paní
Ing. Marii Jedličkovou.
Usnesení z rady a zastupitelstva města
zpracovala Bc. Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

Komunitní plánování sociálních služeb
Posláním procesu komunitního plánování sociálních služeb správního obvodu obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna je zajišťování
dostupnosti sociálních služeb. Prakticky se
jedná o mapování stavu poskytování sociálních
služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb ze
strany občanů, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a v souladu s množstvím finančních prostředků, které
obce na sociální služby vynakládají, vzniká komunitní plán, který je shodou mezi tím, co je
možné, a tím, co bylo označeno jako potřebné
či prioritní. Komunitní plánování sociálních
služeb probíhá za účasti pracovních skupin.

Jedná se o zástupce uživatelů, poskytovatelů
a zadavatelů sociálních služeb, ale i další široké
veřejnosti, jíž je téma sociálních služeb blízké.
Komunitní plánování sociálních služeb ve
městě Slavkově započalo v březnu roku 2007,
kdy vznikl I. komunitní plán sociálních služeb
pro období 2008/2009. V roce 2014 bude vytvořen již IV. komunitní plán sociálních služeb
pro období 2015/2016. Pracovní skupiny se setkávají několikrát během roku, členové spolu
však komunikují dle potřeby i telefonicky nebo
elektronickou poštou. Každý občan správního
obvodu obce s rozšířenou působností Slavkov
u Brna má možnost se do procesu Komunitního

plánování sociálních služeb zapojit a vstoupit
do pracovních skupin. Pozvánka na setkání pracovních skupin je vždy v předstihu zveřejněna
na webových stránkách města Slavkov u Brna.
Účast je dobrovolná a nezávazná. Přijďte a zapojte se do procesu komunitního plánování sociálních služeb.
Informace o procesu komunitního plánování
sociálních služeb jsou dostupné na stránkách
www.slavkov.cz nebo na Městském úřadě Slavkov u Brna, odbor sociálních věcí, Palackého
nám. 260, kontaktní osoba:
Ivana Mifková, DiS., koordinátorka KPSS,
mob. 734 186 218
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Silniční cyklisté ve Slavkově u Brna
Slavkov u Brna se stane v závěru června
hlavní Mekkou české a slovenské cyklistiky.
Uskuteční se zde totiž společný šampionát na
silnici pro obě země a důležitým bodem bude
právě město Slavkov u Brna, ve kterém budou
juniorky, junioři, ženy a muži startovat, několikrát projíždět při závodech s hromadným startem a nakonec končit v cíli.
Šampionát začne ve čtvrtek 26. června 2014
ve Slavkově u Brna časovkami se startem na
Palackého nám. ve Slavkově u Brna přes Kobeřice, Dolní Benešku s obrátkou na vrcholu
stoupání „Bílý Vlk“ a zpět do cíle ve Slavkově
u Brna, přičemž okruh s převýšením 375 metrů
pro ženy, juniory a juniorky měří 20 kilometrů,
muži jej absolvují dvakrát.

Účastníci pěvecké soutěže

„Na startu společného šampionátu se sejdou
ti nejlepší závodníci a závodnice z obou zemí.
Časovka bude náročná, ale ještě těžší budou závody s hromadným startem o víkendu,“ prozradil ředitel šampionátu Jaroslav Vašíček
z pořádající TTV sport group.
Pro Slavkov budou také zajímavé závody
s hromadným startem v sobotu 28. a neděli 29.
června. Šestnáctikilometrový okruh vede z Palackého náměstí ve Slavkově u Brna přes Malinovského náměstí a Tyršovou ulicí do
Rousínova, kde povede ulicemi Slavkovskou,
Trnečkovou a Kroužeckou na Němčany zpět do
Slavkova u Brna a ulicemi Bučovickou, Lidickou a B. Němcové přivede peloton zpět na Palackého náměstí, kde je cíl.

Foto: archiv DDM

Ženy a juniorky startují v 10 h. a okruh pojedou šestkrát (celkem 96 km), junioři vyrazí na
okruh ve 14.15 h., okruh absolvují osmkrát (celkem 128 km). Vrcholem šampionátu, kdy by ve
startovní listině měli být Roman Kreuziger, Zdeněk Štybar, Leopold König, Jan Bárta, Milan
Kadlec, Petr Vakoč, Karel Hník, Slováci Peter
Sagan či bratři Velitsové a další nejlepší čeští
a slovenští cyklisté, bude nedělní závod mužů
kategorie elite a U23. Ten odstartuje v 11.30 h
a na závodníky čeká 12 okruhů, tedy úctyhodná
porce 192 km s převýšením 3200 metrů.
Podrobnosti o aktuálních časech závodů
a jednotlivých uzavírkách budou k dispozici na
webu města www.slavkov.cz.
Ing. Barbara Macháčková, odbor KT

Účastníci pěvecké soutěže s diplomy

Foto: archiv DDM

Pěvecká soutěž v DDM
Ve čtvrtek 24. dubna se uskutečnil v DDM
již XXVI. ročník okrskové pěvecké soutěže ve
zpěvu lidových písní Zazpívej, slavíčku. Letos
se ho zúčastnilo celkem 42 dětí ze základních
škol od 1. do 9. ročníku.
První tři v každé kategorii postoupili do
okresního kola, které proběhlo 15. května v Bučovicích. Blahopřejeme vítězům a děkujeme za
účast v soutěži všem zpěváčkům.
Výsledky:
I. kategorie žáci 1.–3. tříd ZŠ – účast 17 dětí
1. Vykoukal Lukáš
ZŠ Nížkovice
2. Jiráková Kateřina
ZŠ Tyršova Slavkov
3. Tesáčková Růženka
ZŠ Tyršova Slavkov

Čestné uznání – Valová Sára
ZŠ Otnice
II. kat. žáci 4.–5. tříd ZŠ – účast 17 dětí
1. Floriánová Gabriela ZŠ Tyršova Slavkov
2. Andrlová Agáta
ZŠ Tyršova Slavkov
3. Zittová Denisa
ZŠ Tyršova Slavkov
Čestné uznání – Žáková Adéla ZŠ Tyršova Sl.
– Holoubek Martin
ZŠ Komenského Slavkov
III. kat. žáci 6.–9. tříd ZŠ – účast 6 dětí
1. Vykoukal Matěj ZŠ Komenského Slavkov
2. Bučková Michaela
ZŠ Tyršova Slavkov
3. Vostřelová Marie
ZŠ Tyršova Slavkov
Čestné uznání – Jochmanová Kateřina
ZŠ Tyršova Slavkov

Účastníci soutěže s diplomy

Foto: archiv DDM

IV. kat. dueta 1.–9.tříd ZŠ – účast 2 děti
1. Šenkyříková Terezie, Chladilová Zuzana
ZŠ Komenského
DDM Slavkov

Provoz letního koupaliště ve Slavkově u Brna
V sobotu 31. 5. 2014 otvíráme 29. sezonu na
městském koupališti ve Slavkově u Brna.

Ceny vstupného se nemění, zůstávají na
úrovni z roku 2012.

V případě nepříznivého
počasí ZAVŘENO.
U permanentek po 15. hodině
1/2 vstupu.
Tel. koupaliště: 604 128 035

Předplatné – permanentky

Ceník vstupného na koupališti ve Slavkově u Brna v roce 2014
Otevřeno:
červen–srpen 9–21 hodin

Poãet Sleva
vstupÛ %
90
60
30
20
10

50
40
30
20
10

Dospûlí à 80 Kã

MládeÏ à 45 Kã

100 % po slevû Kã tj. 1 vstup 100 % po slevû Kã tj. 1 vstup
7200
3600
40
4050
2025
23
4800
2880
48
2700
1620
27
2400
1680
56
1350
945
32
1600
1280
64
900
720
36
800
720
72
450
405
41

Zvýhodněné vstupné formou „permanentek“
nabízí všem, bezkonkurenčně nízké ceny.

Obyčejné
Základní
vstupné
(celodenní)
Dospělí
80 Kč
Mládež do 18 let, důchodci 45 Kč
Děti předšk. věku
20 Kč
škola – organizovaně
30 Kč
Děti do dvou let zdarma

po 15. h po 19. h
50 Kč 30 Kč
40 Kč 20 Kč
5 Kč 0 Kč
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A. Šujanová a komorní soubor

Foto: 2x archiv ZUŠ

Absolventský koncert žáků ZUŠ F. France
Vrchol mnohaletého snažení žáků i učitelů se
ukrývá pod pojmem absolventský koncert. Ten
letošní proběhl 21. května v 17 hodin v sále
ZUŠ Františka France.
Na pozvání kamarádky jsem si i já přišla poslechnout žáky, kteří se „prohráli“ úspěšně až
do cílové rovinky. Ne všem rodičům je totiž dopřáno slyšet své dítě hrát či zpívat na „absolváku“ (vím o čem píši).
Osm absolventek a tři absolventi předvedli
své umění ve hře na klavír, housle, kytaru, kla-

rinet, altovou flétnu a zpěv. Hudební záběr byl
širokospektrální od klasiků až po současné
autory. Bylo slyšet, že děti si mohly promluvit
do výběru toho, co svým příznivcům představí.
Krásně, profesionálně odehraná vystoupení
bez známek nervozity nezbylo než upřímně obdivovat a tleskat a tleskat. Pan učitel Martin Uma
svým neformálním projevem a vtipnými replikami přispěl k uvolněné atmosféře celého koncertu. Kytička pro každého absolventa byla milou
pozorností, kterou výjimečně ocenili i chlapci.

V zaplněném sále utekla hodina a půl, po kterou koncert trval, velmi svižně a rozhodně to
byl příjemně strávený čas. Na dotaz, jak se to
dělá, aby vznikl tento osvěžující hudební koktejl, zní odpověď: „Je zapotřebí namíchat
mnoho píle, nějaké to odříkání, občas tvrdší
přitáhnutí, trošku talentu a hlavně lásku k hudbě
a hřejivé povzbuzení“.
Chvála a díky dopadá i na učitele za jejich trpělivost (často svatou) a nezlomnou víru v šikovnost svých svěřenců.
Blanka Zbořilová

Výstava ZUŠ F. France Pod hladinou
Patnáctý květen znamenal pro celou naši rodinu příjemně strávené odpoledne, neboť jsme
navštívili vernisáž výstavy nazvané ,,Pod hladinou“, kterou pořádá ZUŠ Františka France na
slavkovském zámku.
Hned u vchodu na nás čekalo velice milé překvapení v podobě keramických rybiček.

Výstava Pod hladinou

Foto: archiv ZUŠ

Po úvodu a krásném kulturním programu
jsme se všichni odebrali shlédnout samotnou
výstavu do podzemních prostor zámku. Zde na
nás čekaly výtvory dětí, které navštěvují v ZUŠ
výtvarný obor.
Jinak chmurné, chladné a trochu strašidelně
vyhlížející podzemí se rázem proměnilo v kouzelné místo plné ryb a rybiček různých druhů,
velikostí a barev, ale i dalších mořských živočichů malovaných i vyrobených různými technikami. Nechyběly tu ani záhadné mořské pany
a úžasné koráby lodí. Své místo si tu však našli
i praví čeští vodníci a hastrmani s nádherně vymodelovanými žábami.
Náš velký obdiv pak patřil dokonale vykresleným kostrám prehistorických ryb a velkým
plátnům složených z jednotlivých obrázků,
které na první pohled vypadaly jako jeden velký
obraz. Prostě nádhera! Celou podvodní atmo-

Výstava Pod hladinou

Foto: archiv ZUŠ

sféru skvěle doplnila dokonale vybraná hudba.
Všem bych vřele doporučila tuto výstavu
navštívit. Myslím, že nejeden člověk bude mile
překvapen z toho, co všechno děti dokáží, jak
jsou šikovné a s jakou chutí a radostí vytvořily
svá díla.
Velký dík pak patří i paním učitelkám, které
se dětem věnují a bez kterých by se tato výstava
nemohla uskutečnit.
Hana Janů, maminka

Jak děti z Mateřské školy Zvídálek prožívají jaro
Po letošní zimě bez pravých zimních radovánek se děti ze třídy Broučků již těšily na jaro.
Přivolali jsme ho zhotovením Morany a jejím
vhozením do řeky Litavy. Výzdobou třídy
a šatny se děti podílely na vytvoření jarní nálady. Poznávaly potřeby rostlin k růstu při pokusech se semínky a s rychlením větévek. Také
si poslechly kantátu Bohuslava Martinů Otvírání studánek a pohybově ji vyjádřily. Potom
jsme se vydali pod Oboru vyčistit – „otevřít“
studánku. Cestou děti rozeznávaly znaky jara,
učily se vnímat krásu kvetoucí jarní přírody
a poznávaly koloběh vody. Pak už jsme se začali připravovat na velikonoční svátky. Děti se
seznamovaly s velikonočními tradicemi nejen
při práci s vyfouknutými vajíčky. Po Velikonocích se děti začaly chystat na Svátek maminek.
Vyrobily jim hezké dárečky a připravily pro ně
vystoupení s jarním pásmem v lidovém ladění.

Teď se děti těší na další oslavy, a to Svátku dětí,
a pak je již budou čekat letní radovánky.

Děti v přírodě

Za třídu Broučků
p. uč. Světlana Machalová a Denisa Mrázová

Foto: archiv MŠ Zvídálek
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Z Á M E K S L AV K O V – A U S T E R L I T Z
Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204; info@zamek-slavkov.cz

Concentus Moraviae
Letošní rok je mimo jiné Rokem české hudby
a festival Concentus Moraviae k němu přispěje
svým již XIX. ročníkem s podtitulem Národní
hudba a identita v měnící se společnosti –
Česká republika, Norsko a Španělsko.
Festival vedle klasické hudby 18.–21. století
nabídne i další žánry, zahrnující českou, španělskou a norskou lidovou hudbu, jazz (historický
i soudobý), až po tango, flamenco a alternativní
hudbu. Pod taktovkou dramaturga Aleše Březiny se tak v malebných městech Jižní Moravy
a Vysočiny během měsíce června odehraje 34
koncertů.
Slavkovské publikum bude mít možnost si poslechnout dva špičkové koncerty v rámci tohoto

tradičního festivalu. První z nich přinese ve čtvrtek 12. června od 19.30 hodin do Historického
sálu slavkovského zámku Petra Nouzovského
(violoncello), který je sólistou Pražského jara, ale
koncertuje též na festivalech v Německu, Itálii,
Rusku, Holandsku či jižní Americe a světově
uznávaného klavíristy Gerárda Wyssa.
Na druhém koncertě dne 25. června od 19.30
hodin ve slavkovském kostele Vzkříšení Páně
vystoupí mladá norská trumpetistka Tine Thing
Helseth a Petr Rajnoha, který ji doprovodí na
varhany.
Předprodej vstupenek na oba koncerty též
v Informačním centru ve Slavkově u Brna.
Bližší informace k předprodeji vstupenek na tel.

513 034 156, infocentrum@zamek-slavkov.cz.
Hana Partyková, ZS-A

Výstava keramiky a kovových soch
Srdečně ás zveme na Zámek Slavkov – Austerlitz na krásnou letní výstavu keramiky Martiny
Mirošové a kovových soch Davida Smělíka.

Dílo D. Smělíka

Foto: archiv

Výstava stavebnice Merkur

Vernisáž společné výstavy proběhne ve čtvrtek 5. 6. 2014 v 17 hodin v Historickém sále
slavkovského zámku za účasti autorů.
David Smělík je mladý umělec, který si od
dětství hrál v keramické dílně s hlínou, a proto
se přihlásil na střední odbornou školu v Luhačovicích obor uměleckořemeslné zpracování
keramiky a kamene. Ve studiu pak pokračoval
na vyšší odborné škole umění ve Zlíně v oboru
sochařská tvorba. Zde se mu do rukou dostaly
různé materiály – hlína, sádra, laminát, kámen,
dřevo a různé kovy a právě ty mu učarovaly. Na
výstavě uvidíte například kovovou sochu kudlanky, antilopy nebo vosy.

Foto: H. Partyková

Pro Martinu Mirošovou je keramika velikou vášní už od dětství, kdy ji bavilo cokoli
tvořit, a hlavně když to bylo z hlíny. Každý má
jiný způsob sebevyjadřování, někdo hudbou,
verši, kresbou a Martina Mirošová si zvolila
hlínu, pro někoho beztvarou hmotu, která je pro
ni, jak tvrdí, láskou, radostí, svobodou a tvořivostí. Ve své soukromé keramické dílně v Hodoníně nejen tvoří, ale učí děti z hlíny vyrábět
pohádkové bytosti a pro mnohé dospělé se pak
její dílna stává místem odpočinku.
Výstava je prodejní a bude k vidění do 14. 9.
2014 souběžně s provozem zámku.
Hana Partyková, ZS-A

Výstava stavebnice Merkur

Foto: H. Partyková

Výstava stavebnice Merkur
Srdečně zveme všechny malé i velké na
zámek strávit příjemné chvíle na výstavě, která
je věnovaná legendární stavebnici MERKUR,
jejíž část z velmi obsáhlé a největší světové
sbírky této fenomenální hračky na zámek zapůjčil pan Jiří Mládek.

K vidění jsou zde různé unikátní modely
a návštěvníci se také mohou dozvědět něco
z historie a vývoje této hračky určené nejen pro
kluky.
Na této krásné výstavě se nemusíte jen koukat, ale můžete si v tvořivé dílně všichni vy-

zkoušet konstruktérské dovednosti a složit si
svůj vlastní model, který pak může tuto výstavu dotvářet.
Těšíme se na vaši návštěvu a vaše kreativní
modely z kovové stavebnice Merkur!
Hana Partyková, ZS-A
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KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ

4. 6. středa 19.30 hod.

Partička

Foto: archiv

Partička na vzduchu
Ve čtvrtek 26. června se na zámeckém nádvoří představí divácky velmi oblíbená improvizační show Partička. Nespoutanou legraci
pánů Suchánka, Genzera, Sokola, Chmely,
Dangla a Čurka si můžete užít hned ve dvou
představeních, v 17.30 a ve 20 hodin. Vstupenky zakoupíte v předprodeji v síti Ticketstream za 450 Kč. Všichni jste srdečně zváni!
Ing. Jana Slouková, ZS-A

Skupina Per Vobis

Podrobn˘ program kina na:

www.veslavkove.cz

47 RÓNINŮ

119 minut
Rónin je samuraj, který ztratil svého pána, a tím i svou čest, a jeho postavení na společenském žebříčku středověkého
Japonska tomu odpovídá. Ještě mnohem níž však stojí lidé smíšené rasy, mezi něž patří i nalezenec Kai zčásti Brit, zčásti
Japonec. Díky svým schopnostem je vzat na milost skupinou bývalých samurajů, jejichž pán se stal obětí spiknutí, které
připravili Lord Kira. Róninové chtějí Lorda Kiru porazit, jenže trumfy rozhodně nejsou na jejich straně. Režie: C. Rinsch.
Hrají: K. Reeves, H. Sanada, R. Kukuči, T. Igawa a další. Žánr: Dobrodružný/Akční/Drama. Film USA.
Vstupné: 75 Kč
Mládeži přístupný

11. 6. středa 19.30 hod.

SVIŇÁK

14. 6. sobota 19.30 hod.

JAKO NIKDY

15. 6. neděle 16.30 hod.

ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2

18. 6. středa 19.30 hod.

HUNGER GAMES: VRAŽEDNÁ POMSTA

146 minut
Katniss Everdeen a Peeta Mellark se po šokujícím vítězství v Hunger Games vrací domů. Jako vítězové se musí vydat na
okružní jízdu po všech krajích Panemu. Jejich úkolem je bavit lidi, oproti očekávání Kapitolu ale Katniss a její příběh
inspiruje ke vzpouře. Během turné Katniss vycítí, že se neodvratně schyluje k revoluci. Hlavní město ale stále drží moc
pevně ve svých rukou a prezident Snow není člověk, se kterým je dobré si zahrávat. Režie: . Lawrence. Hrají: J. Lawrence,
E. Banks, W. Harrelson, T. Jones, A. Plummer, J. Malone a další. Žánr: Akční/Dobrodružný.
Vstupné: 75 Kč
Přístupný od 12 let

21. 6. sobota 19.30 hod.

KRÁSNO

22. 6. neděle 19.30 hod.

FRAJEŘI VE VEGAS

25. 6. středa 19.30 hod.

KANDIDÁT

28. 6. sobota 19.30 hod.

POZDRAVY ZE SPERMABANKY

29. 6. neděle 19.30 hod.

VLK Z WALL STREET

Kostýmované prohlídky
Zveme vás na kostýmované prohlídky
interiérů slavkovského zámku, které budou
probíhat v sobotu 31. května v časech 10.30,
11.30, 13.30, 14.30 a 15.30 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

âERVEN 2014

7. 6. sobota 19.30 hod. 3 DNY NA ZABITÍ
117 minut
8. 6. neděle 19.30 hod. Ethan Renner celý život pracoval jako agent tajné služby. Byl jeden z nejlepších. Nyní se rozhodl skončit a věnovat se
své rodině. Jeho manželka Christine odjíždí pracovně do Londýna a Ethan má poprvé sám na starost svou dospívající
dceru Zoey. Netuší, že bývalý zaměstnavatel s ním má jiné plány… Hrají: Kevin Costner, Amber Heard, Connie Nielsen,
Richard Sammel a další. Žánr: Krimi/Drama/Komedie.
Vstupné: 80 Kč
Přístupný od 12 let

Koncert J. Nohavici
V sobotu 21. června se v areálu zámeckého
parku představí známý ostravský písničkář
a básník Jaromír Nohavica! Během dvouhodinového koncertu zazní nejen všeobecně
známé skladby, ale můžeme očekávat i nějaké
novinky za doprovodu vynikajícího polského
akordeonisty Roberta Kuśmierského.
Upozorňujeme, že koncert je vhodný pro děti
od 12 let! Prosíme, respektujte. Vstupenky jsou
k dostání v předprodejích za 390 Kč. S nákupem vstupenek neváhejte, jejich počet je omezen.
Ing. Jana Slouková, ZS-A
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97 minut
Hlavní herec – skotský zkorumpovaný policista Bruce Robertson, je posedlý sexem a kokainem. Měl by vyšetřovat
vraždu, ale překáží mu vlastní podivínství, zvyk zahrávat si s kolegy a opravdu miluje ženy. O Robertsna se stará jeho
parťák Ray Lennox a šéf Bob Toal. Režie: Jon S. Baier. Hrají: James McAvoy, Jamie Bell, Imogen Poots, Tony Curran, Gary
Lewis, Martin Compston, Irvine Welsh.
Vstupné: 80 Kč
Přístupný od 15 let
89 minut
Konec léta ve filmuznamená zároveň konec života. Vladimír Holas umírá. Malíř, sochař a pedagog okresního významu.
Namaloval spoustu krásných obrazů – ale ne tak skvělých jak si přál. Dům v krásné krajině je jeho poslední útočiště,
smrt je nevyhnutelná a on nechce umřít v odcizené nemocnici. Chce se skácet vestoje, tak jak žil. Pro tento komorní film
jsou klíčové tři postavy, vedle hlavního hrdiny jsou tu dvě ženy. Režie: Z. Tyc. Hrají: Petra Špalková, Taťjana Medvecká,
Jiří Schmitzer, Marek Taclík, Marek Němec, Roman Slovák, Štefan Capko aj.. Žánr: Drama/Psychologický.
Vstupné: 80 Kč
Mládeži přístupný
96 minut
Po katastrofální potravinové bouři v prvním filmu byl vynálezce Flint a jeho přátelé nuceni opustit město. Tentokrát Flint
ke svému úžasu zjistí, že jeho zařízení stále pracuje a vytváří neuvěřitelné tvory – cosi jako živoucí jídlo. Pojďte se
seznámit s čipernými okurkami, hladovými tacodýly nebo krevetími opičkami! Flint bude mít s kamarády spoustu práce
uvést vše zase na pravou míru. Animovaný film.
Vstupné: 65 Kč
Mládeži přístupný

119 minut
Krásno je jezero nad městem Šumperkem, ve kterém našli utopenou maminku Michala, jedné z postav tohoto scénáře.
Je dost hrozné žít s pocitem, že ve smrti vaší mámy je možná zapleten váš vlastní otec. A jakkoli má příběh detektivní
nádech a rámec, v určitých věcech detektivce vzdoruje. Nikdy v něm totiž neobdržíme to, co je základní rekvizitou
detektivky – důkaz. Režie: Ondřej Sokol. Hrají: Karel Roden, Jaroslav Plesl, Nina Divíšková, Jan Kačer, Michal Suchánek,
Andrea Daňková, Jiří Černý. Žánr: Krimi/Komedie.
Vstupné: 80 Kč
Přístupný od 12 let
104 minut
Celoživotní přátelé se na stará kolena rozhodnou to ještě jednou roztočit. Jeden z nich, zapřísáhlý starý mládenec chystá
překvapivou svatbu a to je ideální příležitost. V Brooklynu znali tuhle čtyřku kamarádů všichni, život je ale nakonec
zavál každého jinam. Jeden je sám v Brooklynu, druhý se svou ženou na Floridě, třetí žije v Jersey se synem. Z ospalosti
je vytrhne až telefonát toho čtvrtého, bohatého právníka z Malibu. Režie: Jon Turteltaub. Hrají: Michael Douglas, Robert
De Niro, Romany Malco, Roger Bart, Weronika Rosati a další. Žánr: Komedie.
Vstupné: 75 Kč
Mládeži přístupný

106 minut
V dnešní době jsou nejcenějším zbožím informace. Příběh sleduje zákulisí politické kampaně kandidáta na prezidenta.
Úspěšný a vlivný majitel reklamní agentury Adam Lambert přijímá lukrativní zakázku. Má realizovat prezidentskou
kampaň pro zvláštního kandidáta – nevýrazného podnikatele. Cílem je pouze rozvířit politické vody a ubrat pár hlasů
protistraně. Režie: Jonáš Karásek. Hrají: Marek Majeský, Monika Hilmerová, Michal Dlouhý, Pavel Slabý, Pavel Nový, Alice
Bendová a další. Žánr: Thriller/Komedie.
Vstupné: 80 Kč
Přístupný od 12 let
103 minut
David Wozniak patří mezi armádu singles, táhne mu na čtyřicet, životem se protlouká v mikině a teniskách a nechybí
mu vlastně nic kromě zodpovědnosti a jakýchkoliv ambicí. Leckterý našamponovaný kravaťák by ho jednoduše označil
za „lůzra“ a souhlasily by i všechny jeho bývalé přítelkyně. Ale pokud si vzpomeneme na pořekadlo „Odříkaného chleba
největší krajíc“ na Davida teď čeká doslova celá pekárna. Zjistí totiž, že je biologickým otcem 533 dětí. Režie: Ken Scott.
Hrají: Vince Waughn, Chris Pratt, Ben Bailey, Dave Patten, Cobie Smulders. Žánr: Komedie/Drama
Vstupné: 80 Kč
Přístupný od 12 let

180 minut
Film přináší podívanou z doby, kdy na Wall Street vládla pravidla Divokého Západu. Někdy dokázal vydělat i 12 milionů
dolarů za pouhé tři minuty. A peníze uměl také pěkně roztáčet. V jeho kancelářích běžně defilovala nahá dívčí dechovka,
pořádaly se závody v házení trpaslíky a opice jezdily na kolečkových bruslích. Režie: Martin Scorsese. Hrají: Leonardo
DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Kyle Chandler, Jon Bernthal, Aya Cash, Ethan Suplee, Katarina Car.
Životopisný/Komedie/Drama. Vysoké hodnocení na CSFD.
Vstupné: 75 Kč
Mládeži přístupný
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Memento – vystoupení žákyně ZUŠ

Foto: J. Blažek
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Slavkovské memento 2014

Foto: J. Blažek

Slavkovské memento 2014
Rok 2014 byl pro Slavkovské memento
rokem výročním. Jeho základy byly položeny
při příležitosti 200. výročí bitvy tří císařů 1805,
můžeme tedy poměrně snadno zjistit pořadí letošní akce. Za 10 let se mnohé změnilo, avšak
literární a výtvarná soutěž byla od začátku koncipována jako stěžejní bod.
Slavnostní vyhlášení výsledků se tradičně
konalo v Historickém sále slavkovského zámku
v pátek 25. dubna t. r. za účasti starosty Slavkova u Brna Ing. Ivana Charváta, zástupce velitele Velitelství výcviku – Vojenské akademie
ve Vyškově pplk. Ing. Ladislava Zakuťanského
a generálního konzula Ruské federace Andreje
Jevgenjeviče Šaraškina. Přítomni tomuto aktu
byli dále představitelé Klubu autorů literatury
faktu, Československé obce legionářské a Vojenské školy v Moravské Třebové.
Svým hudebním a pěveckým uměním potěšili přítomné žáci ZUŠ F. France (ve spolupráci
se svými vyučujícími).
Literární porota ve složení JUDr. Jan Kux
(předseda), Ing. Petr Kopečný, PhDr. Jana Jakubcová, PhDr. Jiří Jaroš a Bc. Táňa Králová

Portréty Napoleona

pročetla celkem 126 prací, dalších 72 děl bylo
z oblasti výtvarné. Mnohé práce byly kolektivní, soutěže se tedy celkem zúčastnilo 219
soutěžících.
Z důvodu rozsáhlosti výčtu oceněných na
tomto místě uvádíme jen slavkovské soutěžící.
Kategorie POEZIE
2. místo: Hana Mlčochová (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
Daniel Štark (ZŠ Komenského, Slavkov u Brna)
Kategorie PRÓZA – základní školy
3. místo: Anya Dominika Saundersová (ZŠ Komenského, Slavkov u Brna)
Terezie Šenkyříková (ZŠ Komenského, Slavkov u Brna)
Čestné uznání:
Adéla Mudrlová (ZŠ Komenského, Slavkov u Brna)
Anežka Šujanová (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
Kategorie VÝTVARNÁ DÍLA – základní školy
Ceny bez rozlišení obdrželi:
Žaneta Lažková (ZŠ Komenského, Slavkov u Brna)
Barbora Lónová (Gymnázium Křenová, Brno)

Šperky I. Lochmanové

Foto: J. Blažek

Aneta Šilhánková (Gymnázium Křenová, Brno)
- obě jako členky kolektivu, který vytvořil soubor portrétů
Napoleona Bonaparte

Ocenění obdrželi diplomy, pamětní listy,
drobné dárky a knihy od brněnských nakladatelství CERM, Doplněk, MOBA a JOTA,
věcné dary od vydavatelství BM Typo a propagační tisk Morava napoleonská od Regionální rozvojové agentury Jižní Moravy.
Velký dík patří rovněž Zájmovému sdružení
právnických osob Slavkovské bojiště Austerlitz, které zajistilo tisk veškerých diplomů a pamětních listů a také předalo vlastní ceny (jedno
z témat bylo totiž „Napoleon?!“). Poháry pro
nejlepší účastníky dodala Československá
obec legionářská.
Znovu děkujeme všem spolupracujícím
institucím i jednotlivcům za zdárný průběh
letošního jubilejního ročníku Slavkovského
mementa.
Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

Foto: archiv

Výstava šperků a kreseb
Přijměte pozvání na zámek Slavkov – Austerlitz do místnosti před kavárnou, kde bude od
12. června k vidění prodejní výstava šperků
Ireny Lochmanové a výstava kreseb Evy Pěchoučkové. Na společné výstavě návštěvníci
uvidí nejenom rozličné šperky a ozdoby, korálky šité nebo na lanku, kolorované kovové přívěšky nebo organzové květiny, ale také kresby,
povětšinou ornamentální výjevy duchovních bytůstek,
které nám připomínají, že
lidskost je ten nejkrásnější,
nejryzejší a nejskvostnější
šperk. Výstava potrvá do 31.
8. 2014 a je volně přístupná
souběžně s provozem zámku
Slavkov – Austerlitz.
Hana Partyková, ZS-A

Oldtimer festival 2014
V sobotu 28. června se milovníci historických automobilů a motocyklů mohou těšit na
další (v pořadí již 21.) ročník Oldtimer festivalu 2014, který ve spolupráci se společností
AGM CZ pořádá Zámek Slavkov - Austerlitz.
Zámek Slavkov - Austerlitz a jeho okolí se
během dne promění v prvorepublikové městečko s čilým ruchem. Stovky krásných vozidel, ženy oblečené v dobových kostýmech
pózující u naleštěných strojů, burza náhradních
dílů, stánky s občerstvením a mnohé další slibují jistě nezapomenutelný zážitek. Současně
je pro návštěvníky připraven bohatý doprovodný program, který je koncipován nejen pro
milovníky historie, ale pro celou rodinu a jistě
uspokojí i toho nejnáročnějšího návštěvníka.
Oldtimer festival se, mimo několik prvních
ročníků, tradičně odehrává ve Slavkově u Brna.

Pochlubit se může rostoucí kvalitou a oblíbeností. Vystavené modely veteránských aut
a motocyklů patří k těm nejlepším a nejcennějším kouskům. O neustále zlepšované kvalitě
festivalu svědčí i jeho rostoucí návštěvnost,
která, jak předpokládáme, bude i letos velmi
vysoká. Oficiální zahájení akce je v 9 hodin
a všichni jste srdečně zváni.
Letošní Oldtimer festival bude probíhat souběžně s Mistrovstvím České a Slovenské republiky v silniční cyklistice. Věnujte prosím
patřičnou pozornost informacím o dopravní situaci, uzavírkách a odstavných parkovištích,
které se budou postupně objevovat na městském i zámeckém webu, na Facebooku zámku
a také na webových stránkách pořádající agentury AGM CZ.
Ing. Jana Slouková, ZS-A
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Na fotografii jsou J.E. Livie Klausová, mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně ČR v SR, Ing. Jaroslav Baška, předseda Trenčínského samosprávného kraje (hejtman) –
uprostřed, Ing. Jozef Gašparík, primátor města Dubnica nad Váhom – pátý zprava (bílé sako), Ing. Štefan Bratko, předseda představenstva EXPO CENTER a.s. a SHPK –
druhý zleva, Ing. Hozlár Pavol, generální ředitel EXPO CENTER – třetí zprava

Prezentace města a zámku na veletrhu
cestovního ruchu Region Tour Expo Trenčín 2014
V letošním roce se Zámek Slavkov – Austerlitz
společně s městem Slavkov u Brna, účastnil poprvé veletrhu turistických možností Region
Tour Expo Trenčín 2014. Účast byla umožněna
díky spolupráci s Centrálou cestovního ruchu JM.
Veřejnosti byly představeny především projekty roku 2014. Kromě nich byl prezentován

také pestrý kalendář akcí pro nadcházející turistickou sezonu.
Pro úplnost je třeba uvést, že stánek navštívila
nejen řada individuálních zájemců, ale že byl
poctěn návštěvou vzácných hostů, což nepochybně přispělo ke zdařilé propagaci našeho
města. Mezi nimi byli J. E. Livie Klausová, vel-

vyslankyně ČR v SR, Ing. Jaroslav Baška, předseda Trenčínského samosprávného kraje (hejtman), Ing. Jozef Gašparík, primátor města
Dubnica nad Váhom, Ing. Josef Štrba, předseda
Žilinského turistického kraje, Ing. Štefan Bratko,
předseda představenstva EXPO CENTER a.s.
a další.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Návrat slavkovského pokladu
Do Slavkova u Brna se po 40 letech vrátil
cenný nález slavkovského pokladu. Jedná se
o soubor stříbrných mincí, které byly 27. ledna
1965 objeveny při stavebních pracích v Sokolském domě (č.p. 75) na slavkovském Palackého
náměstí. Skládá se ze 36 tolarů z 16. století, původně uložených v keramické, uvnitř glazované, nádobě. Nález provedli zedníci při
hloubení sklepa pod podlahou bývalého malého
sálu v nevelké hloubce 20 cm.
Poklad obsahuje stříbrné mince převážně
z německých zemí. Českou mincí je pouze
jeden tolar, vyražený za vlády Ferdinanda I.
roku 1556 v Kutné Hoře. Habsburské soustátí

Stříbrné tolary

Foto: archiv

reprezentují ještě platidla z Tyrolska a Sedmihradska. Po jednom exempláři pochází také
z Nizozemí, Švédska a Toskánska. Drtivá většina tolarů ovšem vznikla v Sasku za vlády Wettinů nejprve z ernestinské a zvláště později
z albertinské linie. Vůbec nejstarší mince pochází z roku 1538 a nechal ji vyrazit saský kurfiřt Jan Bedřich I.
Poklad byl uschován někdy po roce 1597
(z tohoto roku pochází nejmladší mince, kterou
nechali v Drážďanech zhotovit bratři Kristián
II., Jan Jiří a August z rodu Wettinů). Jedním
z možných vysvětlení jeho ukrytí mohou být
události spojené s vpádem Bočkajovců (uherských povstalců vedených Štěpánem Bočkajem) od května do července 1605. Vypáleny
a zpustošeny byly mnohé vesnice i města na jihovýchodní Moravě – Uherský Brod, Hodonín,
Bzenec, ale třeba i Kyjov, který nebyl již od
Slavkova příliš vzdálen. Dalším krušným obdobím pak byly boje v rámci stavovského povstání
a třicetileté války po roce 1618. Patrně slavkovský zámožný měšťan si v nejisté době snažil
ukrýt peníze pod podlahu domu. Proč si však
svůj majetek již opět nevyzvedl, se dnes nejspíše nedozvíme.
Na svou dobu bylo takové množství stříbrných tolarů již slušným majetkem. Tolar vydělal

v roce 1545 sběrač hroznů za 30 dní a lisovač
vína za 20 dní. Kolem roku 1570 dostali tolar
tesaři či zedníci po deseti a děvečka po patnácti
dnech práce. Ve 40. letech 16. století bylo
možné za tolar koupit téměř 31 kg masa, sedm
pluhů či 530 litrů žita. Na počátku 17. století si
člověk za tolar koupil cca 15–30 žejdlíků piva
(žejdlík téměř odpovídal půl litru), až 30 dvouliberních (cca 1 kg) pecnů chleba, devět motyk
nebo až dva páry kožených bot.
Dalším mimořádným souborem jsou starobylé písemnosti z fondů Archivu města Slavkov
Moravského zemského archivu, pobočky ve
Slavkově u Brna. Návštěvník si na vlastní oči
bude moci prohlédnout např. nejstarší dochované městské znakové privilegium, kterým
český král Václav IV. udělil roku 1416 Slavkovu
jeho znak. Vystaveny budou též pergamenové
listiny českých králů Zikmunda Lucemburského a Vladislava Jagellonského či rodu Kouniců, majitelů slavkovského panství.
Zájemci mohou exponáty zhlédnout na
připravované výstavě u příležitosti výročí
777 let od první písemné zmínky o Slavkovu
v prostorách Historického sálu slavkovského
zámku pouze na velmi omezenou dobu od 23.
května do 1. června 2014.
Mgr. Martin Rája, Ph.D., ZS-A
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Základní škola Tyršova
Základní škola, Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 113, reditel@zsslavkov.cz

kovský vodojem a žáci osmých ročníků se zajeli podívat na skládku do Kozlan, třídírnu separovaného odpadu ve Vyškově a úpravnu
vody ve Lhotě u Vyškova. Deváťáci se v té době
snažili ze sebe dostat to nejlepší u přijímacích
zkoušek na středních školách.
Naše poděkování patří zástupcům jednotlivých organizací, kteří nám věnovali svůj čas
a poskytli našim žákům zajímavý výklad
(TSMS Slavkov u Brna, VaK Vyškov a.s., Respono Vyškov a.s.).
jp

Dopravní výchova ve 4. třídě
Ve čtvrtek 24. 4. žáci čtvrté třídy absolvovali
další teoretickou a praktickou část dopravní výchovy na dopravním hřišti ve Vyškově. Děti si
nejprve zopakovaly důležité dopravní značky
a pravidla pro bezpečný pohyb na silnici, zejména dávání přednosti v jízdě na křižovatce.
Teoretickou část zakončily testem. Následovala
praktická část výuky – jízda na kole v křižovatkách. Dětem byly jejich výkony ohodnoceny

a mohly tak získat vytoužený průkaz cyklisty.
Součástí byla i dopravní soutěž BESIP, která
zahrnovala jízdu zručnosti na kole. Zvítězili
Martin Vévoda a Veronika Odehnalová, na druhém místě se umístili Antonín Červinka a Dominika Chmelařová a třetí místo obsadili Radek
Konečný a Soňa Novoměstská. Děti budou reprezentovat školu na okresním kole dopravní
soutěže ve Vyškově.
jp

Exkurze v zoologické zahradě
V úterý 29. 4. 2014 navštívili naši sedmáci
v ZOO Brno stezku Od pólu k pólu. Tato stezka
je věnována unikátním druhům živočichů, které
žijí v polárních oblastech, ale také naší zodpovědnosti za ně. Ukazuje nám, jak drobné
změny v chování každého jednotlivce mohou
ovlivnit jejich budoucnost.
Žáci obdrželi u vstupu odpovědní formuláře

s mapou, na kterých jsou zaznačena místa
v ZOO, kde najdou otázky. Všichni zodpovědně procházeli zoologickou zahradou, obdivovali exotická zvířata a vyhledávali odpovědi
k zadaným tématům.
Díky krásnému počasí a zajímavě připravenému programu to byl pro všechny žáky pěkně
strávený den plný nových poznatků.
jp

Výtvarná soutěž
Naše škola se během měsíce února zapojila
do výtvarné soutěže, kterou vypsala společnost
Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s. a Melzer,
spol. s.r.o. u příležitosti Světového dne vody
(22. 3.). Soutěž probíhala od 10. 2. do 15. 4.
2014 na základních školách na Vyškovsku.
Zúčastnili se jí žáci 5. tříd. Děti mohly libovolnou malířskou nebo kreslířskou technikou zpracovat téma, kde všude ve svém životě mají rády

vodu. V této soutěži jsme uspěli a práce našich
žáků Martina Sedláka, Ondřeje Války a Davida
Zoubka ze třídy 5.B byla vybrána mezi tři nejlepší v kategorii „Kolektivy“. Výherci se
zúčastní slavnostního vyhlášení soutěže, které
proběhne 13. května 2014 ve Vyškově. Součástí bude i exkurze na Opatovickou přehradu
a návštěva úpravny vody ve Lhotě. Všem výhercům blahopřejeme.
jp

Exkurze v Památníku Terezín
Každým rokem žáci devátých ročníků absolvují
exkurzi v Památníku Terezín. Výuce o holocaustu
za 2. světové války věnujeme ve výuce dějepisu
a výchovy k občanství velkou pozornost. Prostřednictvím této exkurze mají naši žáci možnost
dozvědět se o problematice genocidy Židů za
války mnohem více, než je v učebnicích dějepisu.
Nejprve jsme navštívili Muzeum ghetta a poté
jsme s průvodkyní prošli město Terezín – bývalé

ghetto, zavítali jsme mimo jiné také na zdejší židovský hřbitov a do krematoria. Následovala
prohlídka Malé pevnosti – bývalé policejní věznice, kde si žáci mohli prohlédnout cely, ve kterých zde vězni byli nuceni za otřesných
podmínek přežívat.
Z ohlasů dětí na tuto exkurzi vyplývá, že je pro
ně velmi zajímavá a přínosná, přestože je psychicky i fyzicky náročná.
jp

Pohár rozhlasu
Okresní kolo Poháru rozhlasu, atletické soutěže pro žáky základních škol, letos probíhalo
na stadionu ve Vyškově za velmi nepříznivých
klimatických podmínek. Přesto žáci Základní
školy Tyršova ve Slavkově u Brna podali velmi
pěkné výkony a obstáli i v konkurenci žáků,
kteří aktivně trénují atletiku.
V kategorii starších žáků nejlepších výsledků

www.zsslavkov.cz

Svátek s Tyršovkou

Den Země na Tyršovce
Den Země je den věnovaný planetě Zemi,
který se každoročně koná 22. dubna. Jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na
dopady ničení životního prostředí. V rámci Dne
Země podnikají žáci naší školy každoroční exkurze zaměřené na životní prostředí, a to zejména v našem nejbližším okolí.
Žáci šestého ročníku navštívili kompostárnu
ve Slavkově, zasadili pět nových stromů a po
cestě z kompostárny ještě pomohli s úklidem
veřejných ploch. Sedmáci navštívili nový slav-
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dosáhli Jan Kyselka v běhu na 60 m (7,7 s)
a Petr Daniel ve skoku dalekém (520 cm)
a shodně se umístili na čtvrtém místě. V kategorii mladších žáků byli nejlepší Petra Korábová a Jakub Cagášek v hodu kriketovým
míčkem. Se svými výkony (38,68 m a 50,91 m)
obsadili třetí místo.
Mgr. Hana Charvátová

Ve čtvrtek 8. května proběhla na naší škole
akce nazvaná „Svátek s Tyršovkou“. Veřejnost,
rodiče, žáci současní i budoucí si prohlédli prostory školy, její moderní technické vybavení,
opravenou tělocvičnu, víceúčelové hřiště
i školní pozemek. V budově byly k dispozici
práce žáků vytvořené v rámci školních projektů. Navíc bylo možné se podívat na ukázky
cvičení v rámci Zdravotní tělesné výchovy
nebo nahlédnout do zákulisí přípravy malých
atletů a také si zasoutěžit. I počasí vyšlo na výbornou.
jp

Matematická olympiáda
Nejlepší mladí matematikové z 6. a 7. ročníků
základních škol okresu si 9. dubna poměřili své
síly ve Vyškově. Naši školu reprezentovaly Kateřina Pflimpflová (7. r.), Veronika Klinkovská
(7. r.), Adéla Červinková (6. r.) a Ivana Macháčková (6. r.). Při řešení zapeklitých příkladů se
nejvíce dařilo Kateřině Pflimpflové a Adéle
Červinkové, které obsadily krásné 5. místo. Je
potěšitelné, že i v letošním roce naše žákyně
v této těžké soutěži uspěly.
jp

Divadlo v angličtině
V úterý dne 6. května 2014 se žáci 8. a 9.
ročníků zúčastnili divadelního představení
Henry and Six Wives (Jindřich a šest žen), které
se konalo za podpory Statutárního města Brna
v rámci projektu DOMINOFEST 2014 v divadelním sále Buranteatru, Kounicova 22, Brno.
Představení probíhalo v anglickém jazyce
a žáci si tak mohli ověřit svoje znalosti. Díky
veselému ději, vtipným dialogům a hlavně hereckému nasazení všech účinkujících se žáci
dobře bavili.
jp

Dravci ve Slavkově
V pondělí 5. 5. jsme strávili příjemné, zábavné a zároveň poučné dvě hodiny na slavkovském stadionu, kde společnost Seiferos pro naše
žáky připravila přednášku o dravých ptácích
spojenou s letovými ukázkami některých z nich.
Společnost Seiferos se zabývá aktivní ochranou
dravých ptáků, zaměřuje se na osvětovou činnost a snaží se rozšiřovat znalosti o dravcích
mezi laickou veřejnost, zejména mládež. Program byl velmi zajímavý, děti měly možnost na
vlastní oči zblízka spatřit několik desítek dravých ptáků a sov, z nichž některé z nich si mohli
dokonce i pohladit.
jp

Turnaj v malé kopané
V úterý 6. května se konal 4. ročník školního
přeboru v malé kopané. Turnaje se zúčastnily
tři týmy (Slavkov u Brna, Hodějice + Němčany,
Výběr zbytku světa). Všechny zápasy byly
velmi vyrovnané a skončily následujícími výsledky: Slavkov–Zbytek světa 2:0; Slavkov vs.
Hodějice + Němčany 0:1; Zbytek světa–Hodějice + Němčany 1:1. Vítězem se tedy stalo společné družstvo Hodějic a Němčan. Druhé místo
obsadil Slavkov. Sportovní odpoledne se i díky
krásnému slunečnému počasí vydařilo a pořadatelé doufají, že i příští ročník bude stejně
úspěšný.
jp
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Glitter Stars – několikanásobní mistři ČR
V sobotu 10. května v prostorách Kongresového centra Praha se uskutečnilo 13. Mistrovství
ČR v cheerleadingu, které pořádala Česká asociace cheerleaders. Jedná se o nejprestižnější
soutěž v cheerleadingu v České republice. Celoroční trénování vyústilo v atraktivní přehlídku
náročných tanečních i sportovních výkonů,
skvělých choreografií, energie a spiritu. České
mistrovství bylo zároveň nominací na ME 2014,
které se letos uskuteční v německém Bonnu.
Užasné atmosféry se zúčastnil také téměř pa-

desátičlenný tým Glitter Stars Slavkov ze ZŠ
Komenského a ještě početnější zástup fanoušků, kteří svým elánem a nadšením v povzbuzování hnali „třpytivé hvězdy“ k neuvěřitelným
výkonům. V juniorské kategorii zcela suverénně ovládli naši soutěžící českou scénu
a i v kategorii mladší a starší patřili mezi nejlepší. Celkově přivezli 10 zlatých medailí a 2
bronzové, čímž opět zvýšili svoji medailovou
úspěšnost na českém šampionátu. Svým účinkováním si zajistili nominaci na ME, kterého

SBÍRÁME STARÝ PAPÍR A NOVĚ
VÍČKA OD PETEK

Školní přírodní zahrada otevřena

Šetříme přírodu

A je to tu. Od 30. dubna je naše školní přírodní zahrada otevřená a připravená třeba i na
vaši návštěvu. Pokud jste se Slavnostního otevření nezúčastnili, nevadí, přijďte se podívat
kdykoliv sami. Zahrada je otevřená během pracovních dní každé odpoledne. Zahradu jsme
budovali téměř 4 roky za finanční podpory
města Slavkova a Revolvingového fondu MŽP.
A co u nás můžete vidět? Jezírko s lekníny,
suchou zídku, vyvýšené záhony s květinami
a zeleninou, můžete si zaskákat s našimi zví-

Je již tradicí, že každoročně zjara pořádáme
sběr starého papíru. Letošní soutěž ovládli naši
nejmenší. První místo vybojovala 3.A, druhé
místo obsadila 5.A a na bronzová příčka patří
2.A. Celkem jsme naplnili 4 kontejnery, což
představuje přes 12 tun starého papíru. Získané
finanční prostředky budou využity ve prospěch
žáků naší školy. Děkujeme všem sběračům
a v říjnu opět sbíráme! Kromě starého papíru
jsme začali sbírat i víčka od PET lahví. Za letošní rok jsme nashromáždili a odevzdali
120 kg. Získané finanční prostředky bychom
chtěli věnovat na charitativní účely a pomoci
tak těm, kteří pomoc potřebují.

Preventivní aktivity
Jsou mezi muži a ženami nějaké rozdíly? Ty
fyzické jsou patrné na první pohled. Ale obě pohlaví se liší i po stránce psychické. A právě na
rozdíly v chování, komunikaci, cítění, prožívání
a vnímání byl zaměřen preventivní program pro
žáky 9. tříd. Humornou formou zjistili, že sice
všichni jsou rodu Homo sapiens, ale přesto se
leckdy nemohou pochopit a domluvit. Program
pro ně připravila Mgr. Marta Höferová, lektorka
ACET, o. s. a Život a zdraví, o. s. S žáky 7. tříd
pak besedovala na téma „Moderní je nekouřit“
a s žáky 8. tříd se společně zamýšleli nad otázkou „Sklenička na zdraví?“.
HaF

se letos díky dotaci města může zúčastnit.
Tímto Glitter Stars děkuje za příspěvek na náklady spojené s reprezentací na ME.
Všem zúčastněným patří velký dík a obrovská gratulace! Největší poděkování patří trenérkám a asistentkám, bez jejichž obětavé práce by
se tyto úspěchy zcela jistě nedostavily – Pavle
Přichystalové, Denise Ciesarové, Dominice
Borkové a Tamaře Divácké za kategorii peewees a Renatě Martínkové za kategorii junior.
Renáta Macharová, vedoucí trenérka Glitter Stars

řátky do dálky, ochutnat či očichat bylinky.
Celou zahradou vás provede naučná stezka
opatřená infotabulkami, na kterých nechybí informace a také otázky k jednotlivým stanovištím. Ti z vás, kteří si středeční slunečné
odpoledne 30. dubna do naší zahrady cestu
našli, měli prohlídku zahrady zpestřenou ještě
přírodovědnými soutěžemi a kvízy, které si pro
návštěvníky přichystali žáci přírodovědného semináře, a také drobným občerstvením spojeným
s opékáním špekáčků.
Miroslava Lónová

Rakousko-český projekt ACT WELLL!
Ve dnech 23.–25. dubna se vybraní žáci osmých a sedmých ročníků zúčastnili výukového
pobytu na lipkovém pracovišti Jezírko v BrněSoběšicích. Celá akce spadala pod rakouskočeský projekt ACT WELLL!, jehož první dva
bloky byly zaměřeny zejména na další vzdělávání učitelů přírodovědných oborů, především
na rozšiřování praktických znalostí a dovedností
při výuce v terénu. V posledním třetím bloku
bylo umožněno všem zúčastněným pedagogům
zapojit do projektu svoje žáky a rozšířit též jejich znalosti a terénní dovednosti a také jazykové schopnosti.
Náš třídenní pobyt byl teplý a slunečný a programově velice náročný. Děti musely plnit nejrůznější úkoly spojené s přírodou, musely také
komunikovat se svými „kolegy“ z Vídně, se kterými byly ve společných mezinárodních týmech.

První večer strávily děti rukodělnými pracemi,
každý si mohl výtvarně vyzdobit svou tašku, do
které pak ukládal další výrobky – dřevěný hudební nástroj – drhlo, plsťované náušnice a brože,
vlastnoručně namíchaný bylinkový čaj. Druhý
den, opět naplněný přírodovědným programem,
jsme zakončili ohněm s opékáním těstových dobrot na způsob trdelníků a noční hrou. Poslední páteční dopoledne již bylo hlavně ve znamení
vzájemného focení, výměn kontaktů na facebook,
telefonních čísel atd. a po obědě… hurá domů.
Účast v projektu ACT WELLL! byla pro
všechny děti bezplatná, takže celé tři dny pobytu
byly pouze za cenu jízdenky do Brna a zpět a za
přírodovědné znalosti, které žáci prokázali dobrovolným řešením čtyř přírodovědných testů na
webových stránkách školy.
Miroslava Lónová

Naše letošní úspěchy v soutěžích
V úterý 28. 1. se nejlepší řešitelé školního kola
Dějepisné olympiády Terezie Šenkyříková, Eva
Kubová a Jiří Gottwald zúčastnili okresního kola
ve Vyškově. Obě děvčata skončila v polovině soutěžního pole.
Dne 27. 3. se žáci 8. ročníku M. Filip, J. Levíček a F. Seidler zúčastnili okresního kola Fyzikální
olympiády v kategorii EF. M. Filip z VIII. B se
umístil na 1. místě.
Od února do března žáci 6. a 7. ročníku řešili
úkoly Astronomické olympiády v kategorii GH.
Krajského kola se zúčastnilo 117 řešitelů a dvě
naše žákyně se umístily na 20. a 26. místě.
V okresním kole Biologické olympiády získala
2. místo Magdalena Florová ze VII. A a postupuje
do krajského kola.
Žákyně A. D. Saundersová z IX. B v krajském
kole Konverzace v anglickém jazyce v kategorii
rodilých mluvčích získala 5. místo.

Ve výtvarné soutěži „Voda v mém životě“ získala 1. místo za okres Vyškov Kristýna Kolejková
ze IV. A.
Žáci 3.–5. tříd vybojovali 1. místo v okrskovém
kole ve vybíjené „O putovní pohár DSO Ždánický
les a Politaví“.
V okrskovém kole fotbalového utkání obsadily
2.–3. třídy 2. místo a 4.–5. třídy 3. místo.
24. dubna v okrskovém kole „Zazpívej, slavíčku“ získali 1. místo M. Vykoukal ze VI. B za
sólový zpěv a Z. Chladilová a T. Šenkyříková z IX.
B v kategorii dueta. Rovněž v okresním kole se
tito soutěžící umístili na 1. místě.
Dne 25. dubna se žáci 9. tříd zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků „Mementa“ na slavkovském zámku. V kategorii poezie získal D. Štark
z IX. A 2. místo, v kategorii Napoleon obsadila
A. D. Saundersová z IX. B 3. místo a T. Šenkyříková z IX. B se umístila na 3. místě s prací na téma

Války – neválky. Další ocenění získaly Ž. Lažková
z IX. A za výtvarnou práci a A. Mudrová z IX. B
čestné uznání.
Všestrannostní víceboj OVOV se konal 28. 4.
a naše družstvo získalo 1. místo a postup do krajského kola. Soutěž jednotlivců jsme opanovali se
ziskem 14 medailí. Vítězové: M. Urbanová, M.
Chromá, E. Ondráčková, S. Macharová, žáci
A. Poláček a J. Levíček vybojovali 2. místo.
V Poháru rozhlasu (kategorie starší žáci) získalo
družstvo dívek 3. místo, chlapci 4. místo. L. Taufer
vybojoval 1. místo ve vrhu koulí, M. Chromá 2.
místo a E. Kubová 3. místo v běhu na 60 m. M.
Urbanová získala 3. místo v běhu na 800 m a M.
Nohel 3. místo v běhu na 1500 m. Družstvo dívek
zvítězilo ve štafetě 4x60 m. V kategorii mladších
žáků obsadil 2. místo v hodu kriketovým míčkem
A. Zonzin a E. Ondráčková 3. místo ve skoku davs
lekém.
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Martini - Bacardi Cup
Dne 14. května se žáci naší školy zúčastnili již
16. ročníku juniorské barmanské soutěže Martini
- Bacardi cup 2014 ve Velkém Meziříčí. Pořádající školou byla Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie. Úkolem mladých barmanů
bylo připravit 5 alkoholických fancy long drinků
v časovém limitu šesti minut. Každý soutěžící si
musel vymyslet svoji recepturu nápoje s podmínkou, že bude obsahovat třtinový rum Bacardi

a vermut Martini. Soutěže se zúčastnilo 23 studentů gastronomických škol z Moravy, Čech
a Slovenska. Naši školu reprezentovali žáci pod
odborným vedením Bc. Procházkové. Absolutním vítězem soutěže se stal náš žák G. Zodi
a krásné 6. místo obhájila I. Vaněrková. Děkujeme mladým barmanům za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme hodně dalších úspěchů nejen
v míchání koktejlů.
Bc. Procházková, ISŠ

Kabaret v hotelu Slavia
Kabaretní druh zábavy k nám přišel z Francie. Rozšířil se u nás hlavně koncem 1. světové
války, a tak jsme i my nabídli večer v duchu starých časů, plný hudby, zábavy a zážitků. Proběhlo swingové a kankánové vystoupení,
taneční minikurzy, bohatá loterie a spousta jiné
zábavy. S realizací této náročné akce nám pomáhali žáci z ISŠ Slavkov u Brna. S. Bartáková
hosty mile uvítala a nabídla jim welcome drink.
K. Šebestová hosty usadila k jejich stolu

a v pozdějším čase obešla všechny hosty s loterií. P. Libánek měl svůj „rajón“ a o jeho stolečky se postaral naprosto s přehledem k jejich
plné spokojenosti. Po přivítání všech hostů se
k němu připojila i Sabina a Klára. K. Hausknecht byl velice důležitým článkem, a to rychlou spojkou. Jen díky němu hosté dlouho
nečekali na své objednávky. Všichni žáci zvládli
tuto akci na výbornou a patří jim naše poděkování.
Inka Hanák Skoupá, vedoucí restaurace

Měsíční stáž Florencie
Nám, čtyřem žákyním oboru hotelnictví, bylo
umožněno zúčastnit se měsíční stáže od 15. 3.
do 15. 4. v italské Florencii v Hotelu Mirage.
Pracovaly jsme v restauračních provozech a na
recepci. Byly jsme rozděleny do dvojic a střídaly
jsme se na ranních a večerních směnách. Snídaně byly formou švédských stolů a večeře klasickou obsluhou, kde měli hosté tři chody jídla.

Ve volném čase jsme odpočívaly a navštěvovaly
úchvatné historické památky. Velice jsme si tuto
stáž užily, jak po stránce pracovní, tak i kulturní.
Poděkování patří všem našim novým italským
přátelům za jejich ochotu a vstřícnost nás něco
nového naučit a také p. Ing. Bábkovi, který tuto
stáž organizačně zajišťoval.
B. Řezníčková, obor hotelnictví, ISŠ

Na návštěvě v dětském domově
Žáci domova mládeže na návštěvě na Dnu otevřených dveří v dětském domově LILA v Otnicích
Tradičně 1x měsíčně jezdíme s žáky z domova mládeže při ISŠ na návštěvy za našimi již
známými dětmi. Tentokrát jsme byli požádáni
vedením DD o pomoc při Dnu otevřených
dveří, které se konalo ve středu 23. dubna. Samozřejmě jsme pomoc přislíbili a v daný den
jsme spolu se čtyřmi našimi žáky do Otnic přijeli. Měli úžasný program na zahradě, kde bylo
pro všechny přítomné k dispozici občerstvení
(koláčky, sladkosti, nápoje). O zábavu bylo postaráno ještě před vlastním programem, děti si

ještě před příjezdem klaunů mohly zaskotačit
na skákacím hradě. Následovalo nádherné
a hlavně vtipné vystoupení klaunů, kterého se
děti velmi rády účastnily. Pomáhali jsme především s organizací a dohledem nad dětmi, protože jsou jako živé stříbro. Sem tam zabouřilo,
ale naštěstí sluníčko nepřestalo svítit. Program
se všem moc líbil, na závěr jsme dětem jako
vždy předali sladkosti se slibem, že za měsíc
přijedeme opět.
Kocmanová Z., vychovatelka DM, ISŠ

Zlatý pohár Linde
Stejně jako v loňském roce se dva žáci slavkovské ISŠ zúčastnili mezinárodní soutěže ve
svařování „o Zlatý pohár Linde“. Ve dnech 15.
a 16. 4. se konal již 18. ročník této ojedinělé
a prestižní soutěže, jíž se zúčastnilo 130 mladých svářečů – žáků odborných učilišť a středních škol z České republiky, Slovenska,
Německa a Ukrajiny. Soutěž pravidelně zajišťuje SOŠ ve Frýdku-Místku ve spolupráci
s tamními firmami a zejména generálním partnerem – společností Linde. Soutěží se v různých metodách svařování.
Slavkovští svářeči se účastnili klání ve svařování metodou TIG a MAG. Tyto metody
patří v současnosti k nejrozšířenějším a nejžádanějším ze strany zaměstnavatelů a výrobních
firem. V nabité konkurenci se neztratili.
Martin Švábenský obsadil v nejpočetnější

kategorii 8. místo, Tomáš Hrabovský skončil
sedmý.
Ing. Jakub Navrátil, Svářecí škola Dráždil

Zveme vás na výstavu slavnostních tabulí,
které se konají 3. a 4. června od 10 do 14 hodin
v tělocvičně ISŠ ve Slavkově u Brna
Žáci III. ročníku oboru kuchař - číšník

Květinový den
Dne 14. května byl pořádán Ligou proti rakovině Praha Květinový den. Jako každý rok
jsme se i letos do této veřejné sbírky zapojili.
Zúčastnily se žákyně nejen z domova mládeže,
ale i z naší školy. Podařilo se jim vybrat krásnou částku 10 192 Kč. Upřímné poděkování
patří všem ochotným dárcům i nadšeným dobrovolníkům, kteří sbírku podpořili.
vychovatelky DM při ISŠ

Kurz Barista junior
Dne 28. dubna proběhl na naší škole kurz
přípravy kávy. Mimo žáků naší školy projevili
zájem o tento atraktivní nápoj i budoucí kavárníci z řad dospělých. To svědčí o stále větší
oblibě konzumovat kvalitní a dobře připravovanou kávu. Kurz vedli přední čeští baristé, pánové Roman Pospíchal a Adam Troubil. Žáci
se seznámili s pěstováním kávy, jejím zpracováním a různými odrůdami kávy, zjistili její
složení a vliv na lidský organismus. Prakticky
si vyzkoušeli seřízení kávovaru, jak správně napěnit mléko na jednotlivé druhy kávy, jak kávu
správně připravovat a servírovat. Výbornou
kávu, kterou si sami připravili, také ochutnávali. Všichni v závěrečném testu obstáli a stali
se mladými baristy.
M. Novoměstská, ISŠ

Návštěva Osvětimi
Dne 5. května se vybraní žáci naší školy žáky
zúčastnili exkurze do vyhlazovacího tábora
Osvětim-Březinka (Auschwitz- Birkenau).
Koncentrační tábor byl založený v roce 1940.
Postupně se stal největším vyhlazovacím táborem a místem neskutečného utrpení milionů lidí
z celé Evropy. Přesný počet obětí není ani dnes
znám. Během prohlídky při procházení různých
částí tábora se mnozí s nás neubránili jistému
pohnutí mysli. Navštívili jsme mimo jiné i výstavu a památník věnovaný českým obětem
v Osvětimi. Auschwitz-Birkenau je místo působící hrůznou i úctyhodnou atmosférou a mnohé
z nás dovedla k hlubokému zamyšlení. Děkujeme, že jsme se mohli této exkurze zúčastnit,
zvláštní poděkování patří Mgr. Zemánkové,
která tuto exkurzi zorganizovala.
T. Holub, obor automechanik, ISŠ

Jménem svým i jménem vedení školy děkuji
Ing. J. Navrátilovi za výborné vedení a přípravu
našich žáků na soutěž, za spolupráci, která je
pro naše žáky opravdu přínosná. Umístění našich žáků v tak silné konkurenci nejen z České
republiky, ale i dalších států je opravdu úspěchem. Myslím si, že naši žáci díky novému
a zapomenutému pohledu na obor automechanik budou mít daleko větší šanci uplatnit se na
trhu práce nejen jako automechanik, řidič, ale
třeba i jako svářeč, protože základy získají
v prvním ročníku v rámci absolvovaného kurzu
a stále je vyšší poptávka po tomto povolání.

V pátek 2. května jsme vyrazili na odbornou
exkurzi do Olomouce. Po příjezdu jsme odjeli
na Svatý Kopeček, kde jsme navštívili zoologickou zahradu. Poté jsme obdivovali nádhernou baziliku, s jejíž historií nás seznámil náš
třídní učitel Mgr. Hirt. Po návštěvě baziliky
jsme se přemístili do centra města, prohlédli
jsme si Morový sloup, Arcidiecézní muzeum,
výstavu Madony na lvu. V 19 hodin jsme se
vrátili do Brna. V Olomouci se nám moc líbilo.

Kulhánková Vlad., ISŠ

B. Vávrová, obor hotelnictví, ISŠ

Navštěva starobylé Olomouce

5/2014

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

15

SLAVKOV U B R N A

ZKOLAUDOVÁNO!

Poradenská kancelář
PRODEJ
• bylinné přípravky pro děti i dospělé
MUDr. Jonáše
• vitaminy, minerály, výrobky Aloe vera
• prodej rozšířen o zelené potraviny –
mladý (zelený) ječmen a řasa chlorela
• konzultace a poradenství
• pyly v ovzduší – pomoc při potížích

Kosmetika
Možnost
vyzkoušení

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

PRODEJ BYTŮ A RD
K nastěhování listopad 2013
www.RezidenceAusterlitz.cz
.cz
cz
gsm: 725 688 312, tel.: 544 509 431,
e-mail: info@rezidenceausterlitz.cz

Milan Májek a syn

Prodejní doba:

HUTNÍ MATERIÁL

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

• ocelové profily I, IPE, U, UPE,
HEA, HEB
• ocel plochá i čtvercová, úhelníky
• ocel kruhová (tažená, válcovaná)
• profily ocelové uzavřené,
čtvercové, obdélníkové (Jäkl)
• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé, slza,
pozinkované
• betonářská ocel – roxory,
kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,
JIŽ
řezáním pilou

areál Agrozetu
Čs. armády 1081
Slavkov u Brna
tel./fax. 544 220 816
tel. 604 272 975
775 697 788
milanmajek@volny.cz

10 LET S VÁMI

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Opravdový traktor
jen za

0
9
9
.
44

Kč

vč. DPH

Renáta Rumpová
Slavkov u Brna
tel. 544 227 177

www.rumpova.cz

Exkluzivní nabídka pouze v Eli Optik!
Druhý pár multifokálních skel pouze za 1500,–
Příklad:
1 pár multifokálních skel Varilux
+ 1 pár slunečních multifokálních skel
nebo 1 pár pracovních skel k PC
nebo 1 pár stejných multifokálních skel pouze za 1500,– + vyšetření ZDARMA

Palackého nám. 87
Slavkov u Brna
777 55 64 88
www.elioptik.cz
FB: Eli optik s.r.o.

Akce je platná pouze při objednávce ve stejný den. Sleva bude odečtena z levnějšího páru skel.

NÁBYTEK STOSS SLAVKOV U BRNA
Československé armády (u výjezdu na Hodonín), Slavkov u Brna
mob. 775 204 373 • www.nabytekslavkov.cz

TOP SEDACÍ SOUPRAVY OD ČESKÉHO VÝROBCE
(5% sleva z uvedených cen po předložení kuponu)

26 130,– Kč

• prvotřídní výplň
• mnoho rozměrů a variant
• široký výběr potahových látek
• možnost rozkladu na lůžko
a úložný prostor

Dále nabízíme:
prodej veškerého
nábytku
výroba kuchyňských
linek a vestavných
skříní na míru

n

% a slev

on

5

Ku
p

25 280,– Kč

u

•
•

AUTOSERVIS
 OPRAVY OSOBNÍCH VOZŮ
 STK + EMISE
příprava a provedení

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

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

pátek 20. června do 16 hod.
Podmínky viz

www.bmtypo.cz

ZÁCHRANA DAT
ze smazan˘ch i po‰kozen˘ch
karet do digitálních fotoaparátÛ

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

Čs. armády 217, Slavkov u Brna (areál STK)
Tel.: 722 664 661 nebo 544 227 387
servis@auto-energy.cz

6(5,Ï=1Ë3ģ-ý.<

www.auto-energy.cz

VINOTÉKA AUSTERLITZ

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

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

Výroba
razítek
Samonamáčecí a klasická razítka
Colop, obdelníkové i kulaté

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

RMA

A
Volejte ZD

30

800 303 3

3ĜLMtPiPH~YČURYpSRUDGFH

www.fer-uver.cz

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

Foto: B. Maleček

Byl pozdní večer, první máj
Byl krásný večer,první máj,
Poetů pět teď tady přichází.
Básníka dávného slovo tu zpívá,
Básník je z dáli provází.
Nádvoří slavkovského „panského domu.
Večer prvního května 2014. Hořící pochodně
mají upoutat pozornost kolemjdoucích. Co se
to děje?
To jen pět odvážlivců z řad herců amatérského divadla Simsala bim se pustilo do nelehkého úkolu.Přenést do srdcí a mysli diváků
poetiku „Máje“ Karla Hynka Máchy.
Když jsme tento pořad připravovali, jen
těžko jsme si troufali představit, že se sejde

tolik vstřícných posluchačů. Šedesát diváků
a ještě tak pozorných a trpělivých, to jsme
opravdu nečekali. Doufám, že jsme vám připravili příjemný večer a rozechvěli vaši mysl.
Kos, který se během představení rozezpíval,
jen doplnil atmosféru kouzelného místa. Nad
nádvořím vyšla hvězda. I ona se zřejmě přišla
podívat na půvabné představitelky hereckého
souboru Evu Špatnou a Moniku Ušalovou. Jejich dívčí hlásky doplnily mužné hlasy Miroslava Slováčka, Radima Kachlíře a Adama
Šimoníka. Díky vám, přátelé, za váš nádherný
přednes.
Jejich živé hlasy, i když zvýrazněné současnou technikou, doplnili ze zvukového záznamu

Marie Gottwaldová, Elena Knotková, Věra Stojarová a Stanislav Olbricht. I vám srdečný dík.
A nesmím zapomenout na technickou
pomoc. O poetické vyznění představení se nemalou mírou zasloužili technici světel a zvuku.
Miloš Šaněk, Jan Matyáš, Martin Křížka a Vojtěch Lstibůrek. Bez Vás bychom nebyli vidět
ani slyšet.
A koho jsme vyhostili před dveře aby lákal
pozornost kolemjdoucích? Jaromír Rozsypal
i Radim Zrebný se této nevděčné funkce ujali
s nevšední ochotou.
Byl pozdní večer, První máj,
Večerní máj – byl lásky čas.
Stanislav Olbricht

Obojživelníci a nový mokřad
Obojživelníci a plazi jsou v naší přírodě
zvláště citlivým ukazatelem zdravé krajiny. Na
zhoršení životních podmínek reagují úbytkem
populace nebo i naprostým vymizením. U obojživelníků je to přítomnost vhodného vodního
prostředí. Intenzivním obděláváním půdy mizí
jejich potravní zdroje, zvýšený dopravní provoz
ohrožuje jejich migrace na místa, kde se zrodili
a kde se rozmnožují. Mnohé rybochovné vodní
nádrže jim tyto potřeby neumožňují. Lepší podmínky jim nabízí prostředí lesních porostů,
které jsou však od našeho města poměrně vzdálené. Zvláště po ustanovení charakteru Přírodního parku v okolních lesích, kde jsou více
respektována ochranářská opatření. Nový mokřadní ekosystém je propojen s podobným mokřadním celkem a vodním tokem. Při poškození
jednoho celku (Šámové rybníčky) je možná migrace obojživelníků, ptáků, savců. Stálá hladina
mokřadu umožňuje obojživelníkům přezimovat
i pod vodou pomocí kožního dýchání. Umožňuje jim to množství krevních vlásečnic v jejich
kůži.
Pochůzkou po mokřadu i přes den je možné
sluchem i pozorováním zjistit i druhy, které již
mokřad osídlily. Je to pravděpodobně komplex
tří druhů vodních skokanů, kteří se zdržují převážně jen u vody. Dva druhy jsou rodičovské,
třetí je mezidruhovým křížencem, zvaný Klepton. Není to čistý druh, ale má možnost se dále
v celé skupině křížit. Je uváděno, že Mendelovy
genetické zákony v tomto případě neplatí.
Tímto křížencem je náš hojný skokan zelený.
Má znaky skokana krátkonohého a skokana
skřehotavého, který se na mokřadu hojně ozývá.
Přesnější určení druhu zpravidla není i možné

Skokan zelený – klepton

Foto: M. Hrabovský

při opatrném odchytu do síťky je problém se
zmítající se žábou, která je kluzká a hbitá a „za
nic na světě“ se nechce nechat prohlížet.
Nemá to ani smysl. V této době námluv a páření vynikají i krásou. Za intenzivního slunce
se samcům oční duhovka zbarvuje intenzivně
zlatě. Můžeme spatřit i volající samce, kdy jeho
bílé rezonanční měchýřky v koutcích tlamky
mohou být i narůžovělé od krevních vlásečnic
na napínaných rezonátorech.
Nesmírná variabilita ve zbarvení vládne i ve
skupině skokanů suchozemských. Je to skokan
hnědý, ostronosý a štíhlý. Více u nich převládá
hnědé vybarvení, upoutá vždy tmavá spánková
skvrna od oka k přední končetině. Tito skokani
opouští vodu, svá trdliště, kde se množí a toulají
se po krajině. Skokan hnědý je běžný druh našich listnatých i smíšených lesů,(lesní žába),
často je vídána i v našich zahradách. Žáby
vůbec jsou poměrně dlouhověké, mohou se dožívat až 25 let. U většiny druhů jedno kladení

shluku vajec může obsahovat řádově i tisíc jiker.
Zvláštností je, že skokan ostronosý, samec tohoto druhu v době páření mívá intenzivně
modré zbarvení.
Očekává se, že mokřad budou osidlovat
i další druhy obojživelníků, hlavně žáby. Kuňka
obecná, také známá pod názvem kuňka ohnivá
pro její zářivě červeně skvrnité bříško, shora nenápadně hnědavá, plná kožních bradaviček.
Ozývá se i z prohřáté vody v rákosí Šámových
rybníčků. Jejich stanoviště je chráněno v evropském programu NATURA 2000. Prohřátá voda,
porosty rákosu a pobřežních křovin a stromů
jistě přiláká i sympatickou a populární rosničku
zelenou, naši stromovou žábu.
Další druh obojživelníků, 4 druhy čolků, kteří
se vyskytují v širším okolí našeho povodí Moravy, tedy i Litavy jsou zařazeny jako silně
a kriticky ohrožené druhy. Náš nejběžnější
druh, čolek obecný, dříve v našem blízkém
okolí velmi hojný v každé čisté, mírně proudící
pramenité vodě. Poslední výskyt prokázal
faunistický výzkum počátkem tohoto století,
prováděný různými zainteresovanými organizacemi, pořádaný Agenturou ochrany přírody
a krajiny ČR Praha v rámci mapování území
v našem okolí pro zakládání chráněných stanovišť vybraných druhů živočichů a rostlin v rámci
evropského programu NATURA 2000. Čolek
obecný byl zjištěn u pramenů Prostředníčka,
tehdy ještě bez odpadní vody, čolek velký v lesních hlubších tůních prameniště Milešovického
potoka, cca 10 km od Slavkova. V případě čolka
obecného by mohla být účelná jeho reintrodukce, znovuvysazení.
Milan Hrabovský, Slavkovský ochranářský spolek
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KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

A zase to hřiště aneb Poděkování
ředitelce DDM Ivaně Olejníkové
Každý, kdo šel v posledním měsíci Svojsíkovým parkem, jistě zaznamenal nebývalý ruch
v předzahrádce DDM. Projekt dětského hřiště
v centru Slavkova u Brna se podařilo zrealizovat

Chovatelské okénko
Měsíc květen je skoro za námi. Stromy jsou
rozkvetlé a čekají na úrodu, zvířátka jsou připravená probíhat se v polích, na zahradách,
ale hlavně za svitu sluníčka a teplého počasí.
Děti se chystají na to jak obdrží vysvědčení
a odjedou na tábory, k prarodičům, moři atd.
Za celý rok poslouchání si zaslouží
odměnu. Mají svátek 1. června, proto by bylo
dobré ho oslavit a vykouzlit dětem na tváři ten
nejkrásnější úsměv. Nezapomeňte vzít své děti
a přijít v neděli 1. června od 14 do 17 hodin do
chovatelského areálu ve Slavkově, kde je připraven bohatý program pro děti. Děti si budou
moci prohlédnout a ochytat zvířátka, nechat si
zkrášlit obličej malováním, připraveno je občerstvení a mnoho dalších překvapení. Přijďte
s námi strávit příjemné odpoledne.
Těší se chovatelé!
Vendula Andrlová

Babské hody
V sobotu 14. června se budou konat v restauraci Bonaparte 11. babské hody. Na programu
bude od 14 hodin předání „babského práva“
u radnice, průvod a jízda městem, zvaní na
hody. Od 19.30 hod. Vás zveme na taneční zábavu v sále SC Bonaparte. Doprovázet bude kapela Sebranka z Letonic.
ženy-stárky

Kurz na PC pro dospělé
Na základní škole ve Velešovicích proběhl
v nové klimatizované multimediální učebně
počítačový kurz pro dospělé. Zájemci se seznámili ze základy práce na PC, základy práce
s fotografií, Wordem, používáním mailu a internetu. Ve Velešovicích takový kurz již proběhl několikrát, zúčastnili se lidé z Velešovic,
Slavkova, Rousínova a dalších okolních obcí.
Je určen především pro seniory, ale jelikož
probíhá ve večerních hodinách, navštěvují ho
i občané v produktivním věku. Kurz byl zcela
zdarma.
Mgr. V. Ryšavý, ředitel

Archiv Slavkovského zpravodaje najdete na

www.veslavkove.cz

STùHUJEME A VYKLÍZÍME PO CELÉ âR
NÁKLADNÍ A DODÁVKOVÁ DOPRAVA
• stûhování firem, bytÛ, RD, klavírÛ, trezorÛ, strojních zaﬁízení
atd. • balicí servis, zapÛjãení pﬁepravek zdarma • montáÏ, demontáÏ a moÏnost uskladnûní nábytku • víkendy a svátky bez
pﬁíplatku • uklízecí práce vãetnû odvozu a likvidace odpadu

KrouÏek 2 • Rousínov
NONSTOP 602 737 087 - p. Krejãí
www.akr-stehovani.cz
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a to opravdu zdařile – obsahuje plno herních
prvků, které si užijí jak batolata, tak i děti předškolního a školního věku a není týdne, kdy by
nepřibyla nová atrakce. V odpoledních hodinách je hřiště doslova přecpané dětmi a připomíná velmi živé mraveniště. Tímto bych chtěla
za slavkovské rodiče poděkovat všem, kteří realizaci tohoto projektu umožnili, podíleli se na
něm a zejména paní ředitelce DDM Ivaně Olejníkové, bez které by dětské hřiště v centru Slavkova nebylo. Vzhledem k tomu, že je hřiště
otevřeno pouze v otevírací dobu DDM, bylo by
příjemné, aby slavkovští zastupitelé a radní neusnuli na růžích a i nadále podporovali výstavbu
dětských hřišť v našem městě. Ještě jednou
velké díky všem!
Věra Stojarová

Hvězdárna Vyškov informuje
Za jasných červnových nocí nás na jihozápadě upoutá stále ještě souhvězdí Pastýře s jasným Arcturem. Vlevo od něj je Severní koruna
a ještě víc na východ Herkules se známou hvězdokupou M31. Na jihovýchodě pozorujeme už
letní souhvězdí Lyra, Labuť a Orel. Všimněte si,
že v červnu nejsou noci tak temné, jako v zimě.
Ovšem jestliže budete trávit dovolenou v horách
nebo u moře, naskytne se vám krásná podívaná
na noční oblohu bez světelného znečištění.
Saturn je viditelný celou noc, zapadá před
svítáním. Venuši pozorujeme ráno nad východním obzorem. Mars vidíme v první polovině
noci, Jupiter už jen zvečera nízko západem.
Měsíc je v první čtvrti 5., v úplňku 13., v poslední čtvrti 19. a v novu 27. června. Seskupení
Měsíce, Marsu, Saturnu a Spiky můžeme vidět
od 7. Do 10. června v první polovině noci.

Každodenní pozorování Slunce speciálními
dalekohledy je součástí prohlídky Dinoparku.
27. 6. se rozloučíme se školním rokem na
akci Prázdniny pod hvězdami v areálu Dinoparku a Hvězdárny. Více informací na webu.
Přijďte se podívat na hvězdárnu, čeká vás
program o našem vesmírném okolí se spoustou
úžasných snímků vesmírných těles, o kterých se
dozvíte nejnovější poznatky. Některé z objektů
pak můžete zhlédnout pomocí našich dalekohledů, zvlášť působivý je v tomto období pohled
na Saturn, který si u nás můžete i vyfotit
Hvězdárna je otevřena každé úterý a pátek,
v červnu od 21 do 23 hodin. Máme také programy pro mateřské, základní a střední školy.
Informace získáte na stránkách www.zoo.vyskov.cz a na telefonu 602 59 62 09.
Dobromila Patáková, vedoucí Hvězdárny Vyškov

Ocenění Mgr. Renáty Macharové
Přes 30 trenérek různých sportů z celé ČR se
16. dubna sešlo v pražském Centru pohybové
medicíny, aby převzaly ocenění Českého olympijského výboru za svou přínosnou činnost
v uplynulých letech. Nejlepší trenérkou byla
vyhlášena i Slavkovačka paní Mgr. Renáta Macharová. Slavnostní odpoledne moderovala
sportovní redaktorka ČTV Barbora Černošková,
ceny trenérkám předávali: předseda ČOV pan
Jiří Kejval, předsedkyně Komise sportu žen
paní Naďa Knorre, ale také úspěšní čeští sportovci – Věra Čáslavská, Květa Jeriová-Pecková
a další.
Paní Mgr. Renáta Macharová se sportovní
práci s mládeží věnuje již 20 let. Trénuje sportovní gymnastiku, aerobik a největších úspěchů
dosáhla jako vedoucí trenérka cheerleadingového týmu Glitter Stars. Pod jejím vedením se
toto družstvo stalo 9krát mistrem ČR, získalo
4. a 6. místo na mistrovství Evropy, účastnilo se
soutěží a vystoupení na Slovensku, Chorvatsku,
Polsku, SRN, Holandsku a ve Francii. V loňském roce získal tento tým v zahraničních a národních soutěžích v kategoriích peewees, junior
a senior celkem 30 medailí a 23 pohárů.
Paní Macharová kromě této činnosti také trénovala akrobacii národního týmu CN-CT, se
kterým úspěšně reprezentovala ČR na
Mistrovství Evropy ve skotském Glasgow.

R. Macharová s Věrou Čáslavskou

Foto: archiv

Paní Renátě Macharové k tomuto významnému ocenění její práce blahopřejeme a přejeme jí mnoho dalších úspěchů na českých
i mezinárodních sportovištích.
Renata Martínková
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Dne 10. června 2014 oslaví své životní jubileum 80 let
pan

B O H U M I L H A NÁ K
Milý tatínku! K Tvým krásným kulatinám Ti přejeme jen to krásné,
protože co je krásné, je i vzácné. Ať radost a štěstí Tě provází,
zdravíčko ať Ti neschází. Za Tvou lásku děkujeme a oporu Ti teď
slibujeme. To Ti všichni z upřímného srdce přejeme.
Manželka Květoslava, syn Bohumil a dcera Jana s rodinou.

Vzpomínka
Již šest let spíš tichý sen, hrob tmavý je Tvým domovem.

Dne 15. května 2014 by oslavil své 34. narozeniny náš milovaný syn

PETR ODEHNAL
S láskou vzpomínají rodiče, Monika a syn Peťa, sestra s rodinou a babička.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.
Vzpomínka
Odešel jsi bez rozloučení. Prázdný je domov, když už nejsou dva.
Je smutno v něm bez Tebe, můj drahý žít.

Dne 23. května 2014 by se dožil 70 let můj manžel, pan

ALOIS ROZSYPAL
S láskou vzpomíná manželka Marie, sestřenice Raduš
a Jarek a Petr Rozsypalovi s rodinami.
Vzpomínka
Dne 30. května 2014 jsme vzpomněli 24. výročí, kdy nás opustil pan

FERDINAND OSLÍK
Dne 3. června by se dožil 89 let.
S láskou stále vzpomínají dcery s rodinami
a pravnoučata Vojtíšek a Alžbětka.
Vzpomínka
S těžkým srdcem jsme se s Tebou loučili, na Tvé poslední cestě Tě doprovodili.
Život plyne dál a ty krásné chvíle, kdy jsi tu byl s námi, jsou tytam.
Dne 10. června 2014 tomu bude 5 let, kdy nás opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

JIŘÍ SCHYBOL
S úctou a láskou stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Dne 10. června 2014 by oslavil 80 let pan

ANTONÍN HANÁK
ze Slavkova u Brna
a 24. června uplyne 10 let, co nás navždy opustil.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka, dcera a syn s rodinami.
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Opustili nás
Mária Vinopalová (1952)
Vítězslav Moudrý (1936)
Františka Pacholíková (1936)
Vlastimil Trnka (1967)

9. 5.
12. 5.
16. 5.
23. 5.

INZERCE
KOUPÍM byt 2+1 ve Slavkově. Tel. 728
891 750.
KOUPÍM udržovaný RD ve Slavkově
a blízkém okolí. Tel. 721 387 897.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577.
KOUPÍM dům ve Slavkově nebo okolí
do 15 km, vhodný i k rekonstrukci. Tel.:
731 305 863.
HLEDÁM dlouhodobou brigádu 2–3 dny
týdně. Auto mám. Tel. 774 779 950.
PRODÁM rodinný dům 2+1 k trvalému
bydlení v Dambořicích, vlastní studna, dvorek, dílna, zahrada. Celková výměra 440
m2. Cena 1 590 000 Kč. Tel. 773 115 425.
PRONAJMU byt 3+1 na Zlaté Hoře, zvýšené přízemí. Tel. 737 110 667.
PRONAJMU garáž na Zlaté Hoře. tel.
775 288 746.
PRODÁM RD ve Ždánicích, přízemí 3+1.
Obytný suterén se vstupem na zahradu
1+1. Cena 2 100 000 Kč. Tel. 739 090 832.
PRONAJMU zařízený byt 2+1(upravený
na 3+1) – kuchyňská linka se sklokeram.
deskou a pečicí troubou, lednice s mrazákem, mikrovlnná trouba, skládací jídelní
stůl se třemi židlemi, pračka, koupeln. nábytek, šatní skříň na chodbě, prostorný
zastřešený balkon. Zlatá Hora, 4. p., od
7/2014. Dům je po revitalizaci. Cena dohodou. RK nevolat. 728 115 365.
PRODÁM postel s úložným prostorem,
90x200cm. Cena 700 Kč. Tel. 724 507 994.
VÝKUP AUT za hotové – Peníze ihned.
Tel. 608 634 575, www.vranaslavkov.cz.
PRODÁM rodinný dům k trvalému bydlení
v obci Dambořice 2+1, vlastní studna, dvorek, dílna, zahrada. Celková výměra 440 m2.
Cena 1 590 000 Kč. Tel. 773 115 425.
PRONAJMU byt 2+1 v OV ve Slavkově v sídlišti
Nádražní. Cena dohodou. Tel. 775 178 747.
KOUPÍM pevný dílenský pracovní stůl. Fotku
s rozměry poslete na petrik.li@seznam.cz
nebo tel. info 15–18 h. 544 223 015.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři na ul.
Brněnská 642 od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena
za zveřejnění je 100 Kč. Přijímáme i oznámení
o narození dětí. Tato služba je zdarma.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Jaký je význam svatodušních svátků?

Program římskokatolické farnosti

Největší křesťanské svátky nejsou Vánoce,
jak se většina lidí domnívá, ale Velikonoce. Jejich oslava trvá padesát dní a vrcholí slavností
Ducha Svatého. Čtyřicátý den po svém vzkříšení Ježíš vstoupil na nebesa, neboli ukončil své
zjevení v oslaveném těle, padesátý den seslal
učedníkům svého Ducha. Tato událost má své
vlastní slavení, svým významem ještě větší, než
svátky vánoční.
Před několika týdny věřící slavili Velikonoce.
Pro každého člověka nesou poselství, že Ježíš
vstal z mrtvých a zvítězil tak nad naší smrtí.
Každý člověk, který uvěří v Krista a dá se pokřtít, přijímá spásu, jinak řečeno záruku věčného života. Pro mnohé je tato pravda víry
těžko přijatelná, stejně jako žít podle desatera
a dalších rad evangelia. Pokud bereme víru neosobně, způsobem, že Bůh je vzdálený, jen po
mně něco požaduje a za kvalitu mého plnění mě
odměňuje nebo trestá, nebude naše víra přínosem. Proto mnozí po nějaké době ve víře
zvlažní, vztah s Bohem se pro ně stává přítěží,
postupně se vytrácí, může vést až k odmítnutí.
Apoštol Petr mluví ve svém kázání v Jeruzalémě o tom, že se stal svědkem Ježíšova zmrtvýchvstání. Svědek vydává výpověď o tom, co
viděl, slyšel nebo zažil. Ale jak máme mít víru
my, kteří jsme Ježíše nepotkali ve vzkříšeném

Pravidelné bohoslužby ve farním kostele:
neděle v 8.30, večerní mše od 1.6. v 19.00,
úterý v 18.00 bohoslužba pro děti, čtvrtek
v 7.00, pátek v 18.00, sobota v 7.30 h.
1. 6. Svatourbanské hody, hodová mše svatá,
kazatel P. Oldřich Chocholáč z Mikulova,
průvod v 9.15 od radnice.
2. 6. Odvaha žít zdravě, přednáška Cenap,
farní sál 19.00.
7. 6. Setkání účastníků Charismatické obnovy
v 17.00 na faře, Svatodušní vigilie v 19.00
v kostele.
8. 6. Slavnost Seslání Ducha Svatého, sbírka
na Charitu.
14. 6. Kněžské svěcení ve Slavkově v 10.00,
biskup Karel Herbst z Prahy.
15. 6. Farní den v zahradě KMŠ, program
14.30–19.00.
20. 6. Výlet dětí z náboženství na Velehrad
a do Archeoskanzenu v Modré.
22. 6. Slavnost Těla a Krve Páně v 8.30 s průvodem.
22. 6. Primice saleziána Ladislava Banďoucha
ve 14.00 v Hruškách.
24. 6. Pouť k sv. Janu Křtiteli na Špitálce
v 18.00.
25.6. Concentus Moraviae - varhanní koncert
v 19.30 v kostele Vzkříšení Páně.

těle jako učedníci? Co má povzbudit nás, žijící
v současném světě? Nemusíme mít zjevení
a přesto máme každý během svého života možnost se s Ježíšem setkat jiným způsobem. Tak,
abychom mohli říci já jsem se s ním setkal, zažil
jsem jeho blízkost, pomoc, útěchu, radost, pro
mne víra není jen něčím v rozumu (vím, že Bůh
je), ale já jsem zažil jeho dotek ve svém srdci.
Musíme pro to samozřejmě něco udělat. Ježíš
řekl učedníkům po svém vzkříšení ať jdou do
Galileje, že ho tam uvidí. Je to výzva k dynamickému hledání ve víře, hledání Boha osobního, skrze modlitbu, Boží slovo a víru druhých.
To je velikonoční víra. My tuto zkušenost víry
potřebujeme pro chvíle životní těžkosti, zkoušky, slabosti. Zde se máme o co opřít: já jsem
se setkal se Vzkříšeným a to je má jistota víry.
Ale přesto k životu i taková víra nestačí. Věřící
křesťan po nějaké době pozná, že nemá sil podle
Ježíšova slova žít, i když uznává jeho pravdivost
a potřebnost. Zde se dostáváme k významu svatodušního svátku. Apoštolové dostali od Ježíše
Ducha Svatého, který se v nich stal silou, působící změnu života a ochotu tak žít. Křesťan je
ten, který žije nejen ze svých sil, ale z moci Božího Ducha, z Ducha Kristova. A toho nám
Ježíš sesílá, abychom jej mohli znovu přijmout.
P. Mgr. Milan Vavro, římskokatolický děkan

Na faře jsme k dispozici:

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

S poctivostí nejdál dojdeš
Jeden spolužák z lékařské přípravky na Yale
promoval s vyznamenáním – což se na škole,
která patří do prestižního sdružení Ivy-League,
nepodaří hned tak každému. Ten kluk měl ale
jednu podstatnou charakterovou vadu – nebyl
čestný. Ani v nejmenším nedbal na pravidla,
která se jako student zavázal dodržovat. Ignoroval domovní řád i večerku a i přes přísný
zákaz zůstávaly u něj v pokoji dívky přes noc.
U mnoha zkoušek se předpokládalo, že
k nim student přistoupí jako čestný člověk –
a proto učitel často zadal otázky a opustil místnost. Pak jsem viděl tohoto studenta – i mnohé
jiné – jak otvírají skripta. Jako by jim nevadilo,
že je může někdo vidět. A co hůř – tento spolužák nejenže nerespektoval jakákoli pravidla,
ale zjevně ho kvůli tomu ani netížilo svědomí.
Jako by to celé bylo jenom hra.
„Den zúčtování“ však nakonec přece jen přišel. Ze všech kolegů z přípravky, kteří se hlásili
na lékařskou fakultu, „vyletěl“ od přijímacích
zkoušek jenom tenhle mladík.
Celé mi to připadá zvláštní – lidé podvádějí
sami sebe, doufají, že nebudou nikdy odhaleni,
že splynou s davem a nikdo si jich nevšimne.
Ale obávám se, že nakonec jim to neprojde.

Nelze s jistotou prohlásit, že nás v tomto životě
čeká „odplata“ za každý nečestný skutek, jehož
se dopustíme, ale fakt je, že co si nadrobíme,
to si taky sníme.
Všichni se čas od času dopouštíme chyb
a selhání, ale můj spolužák si švindlování vytyčil jako životní program v domnění, že to
jeho život nijak negativně nepoznamená. V tom
se ale velice mýlil. (z knihy Bena Carsona
„Směřovat výš“, Advent-Orion)
„Poctivost patří mezi nezbytné charakterové
vlastnosti každého, kdo chce konat velké věci.“
(Ben Carson)
„Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá
pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro
Ducha, sklidí život věčný. V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.“
(Bible - List Galatským 6,7-9)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás zve
v měsíci červnu na sobotní bohoslužby, které
se konají 7. a 14. června na adrese: Lidická
307, Slavkov. Začínáme v 9 h. společným studiem Božího slova a od 10.30 h. následuje
úvaha nad biblickým textem.
Kontakt na tel.: 775 789 034 (kazatel Libor
Škrla) www.casd.cz

Pravidla pro přispěvatele do zpravodaje
• Svoje příspěvky posílejte nejpozději do data termínu
uzávěrky, který je zveřejněn v každém předchozím čísle
zpravodaje.
• U příspěvků doručených po uzávěrce není zaručeno
jeho zveřejnění.
• Zasláním příspěvku nevzniká autorovi automaticky
nárok na jeho zveřejnění, o zařazení příspěvku rozhoduje
redakční rada.
• U každého příspěvku musí být uvedeno jméno autora.
Anonymní texty nebudou zveřejněny.
• Texty zasílejte nejlépe na e-mailovou adresu
info@bmtypo.cz, popř. je můžete přinést osobně na CD
nebo flash disku do redakce zpravodaje.
• Text by měl být v rozsahu ideálně polovina strany A4,

maximálně však jedna strana A4 (velikost písma 12 bodů),
jinak si vydavatel vyhrazuje právo zkrácení příspěvku. Předat příspěvek v rukopise nebo strojopise lze jen výjimečně.
• Fotografie a obrázky je nutno dodávat samostatně
v elektronické podobě nejlépe ve formátu jpg. Vkládání fotografií do textu se nedoporučuje.
• Pravopisné nebo stylistické chyby budou opraveny dle
gramatických a typografických pravidel, a to bez následného předložení k autorizaci.
• Příspěvky nesmí překročit hranice slušného chování,
ohrožovat mravnost, obsahovat urážky, osočování, rasistické a vulgární urážky.
• Články nesmí obsahovat skrytou reklamu, např. výčet
sponzorů.

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

Přednáška
Odvaha žít zdravě
Centrum naděje a pomoci v Brně pořádá
v pondělí 2. června v 19 hodin ve farním sále
(Malinovského 2) diskusní setkání, na kterém se můžete dovědět, co je možné udělat
pro své zdraví v souladu s nejnovějšími poznatky. Nejedná se pouze o výživu, ale o povídání o péči o tělo, prožívání radosti ze
svého těla a přijetí sexuality jako daru.
Proč tuto přednášku navštívit?
Dozvíte se
• jak řešit gynekologické problémy (bolestivé menstruace, nepravidelné menstruace, premenstruačního syndromu, léčby
cyst)
• jak jim předcházet
• jak je léčit
• zda je pro dívky dobré očkování proti rakovině děložního čípku
• informace pro ty, kteří touží po miminku
a zatím se nedaří otěhotnět
• jaká vyšetření v těhotenství nemusí nastávající maminka podstupovat a proč
Vhodné pro všechny, kdo mají zájem získat podněty pro zdravý způsob života nejen
po stránce gynekologické, ale i psychické.
Setkání je určeno nejen pro ty, které přímo
některé výše zmiňované potíže trápí, ale i pro
rodiče dospívajících dívek nebo také pro
muže, kterým záleží na zdraví jejich milé.
Lektor:
Mgr. Ludmila Štěpánková, pracující
v Centru naděje a pomoci v Brně pod gynekoložkou MUDr. Ludmilou Lázničkovou.
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Všechno zkuste, dobrého se držte
(apoštol Pavel, 1. list Tesalonickým 5,21), aneb S bratrem Romanem Fričem o životě nejen mnišském
Mezi májovými svátky t. r. se nás sešlo na
husitské faře méně než apoštolů- slovy: osm,
abychom v rychlosti prošli minulé roky (jako
nechápaví učedníci, velikonoční cestou do
Emaus s nepoznaným a vzkříšeným Kristem,
když jim vykládal o zaslíbeních vztahujících
se, v Písmu svatém, na Mesiáše) spolu s bratrem Mgr. Romanem Fričem (*1961, krajanem),
bývalým kartuziánským mnichem; prošli jeho
dětstvím v Koryčanech, jinošstvím, časem studií (SPŠ elektrotechnická, fil. fakulta) i devatenácti lety v bavorských kartouzách. Bylo to
velmi strhující osobní svědectví i s upřímným
doznáním, že býval stejný, jako jeho vrstevníci:
dlouhé vlasy, noční zábavy, chození s děvčaty.
Rozpovídal se o času, kdy se mu v duši mísily a střetávaly marxistické názory na svět
(povinné – ze školní docházky), jógy a zenbuddhismu. Ale rozhodnutí poznat ŽIVÉHO
BOHA, nikoli Toho vyčteného z knížek, či tradiční – až povrchní – rodinnou zbožností přijímaného Stvořitele, mu „poskytl“ až osobní
zážitek výslechu na komunistickém oddělení
Veřejné bezpečnosti, kde se ocitl spolu s kamarády po falešném nařčení z trestného činu krádeže. Tehdy, při psychicky teroristickém
výslechu, se Romanovi dostalo úžasného
a dosud nepoznaného vnitřního klidu-hlasu,
spolu s ujištěním, že věc dopadne dobře; klidu,
který acute; mu dal sílu a nadhled dívat se –
s mírem a laskavostí – do očí agresivních vyšetřovatelů. Asi právě onen, dosud nepoznaný
vnitřní klid, stav duše, jej přivedl (od r. 1991)
téměř na dvě desetiletí k životu v řeholi (z níž
mnozí po roce, či několika letech odcházeli

Roman Frič při vyprávění

Foto: M. Vostřel

zpět „do světa“); řeholi, která je, údajně, asketičtější než jiné. Jaký to byl způsob života?
Denně jen pár hodin spánku pro noční bdění na
modlitbách, coby živé a neviditelné protiváhy –
právě v noci – za tento, nejrůznějším způsobem
hřešící svět. Společné stolování s bratry – převážně jednou denně s pokrmy z vlastní kuchyně (…když už maso, tak jen rybí).
Mlčenlivé společenství, při němž vždy, po
celou dobu oběda, někdo z mnichů nahlas četlpo své polévce – statě z Písma svatého. Prostor
k osobní tvořivosti mají řeholníci např. při manuální práci na úpravě vlastní meditační zahrádky, anebo se dřevem v dílně „svého
domečku“ (jehož součástí byla chodba, WC,
obývák s postelí, klekátkem, stolem, postelí,
knihami – a zmíněná dílna se soustruhem…).
K nebi otevřená, ale zdmi uzavřená zahrádka
sousedící s lesem, byla bratru Romanovi i místem „rozhovoru“ s houfem krotkých veverek,
přicházejícími si vzít očekávané oříšky z mnichovy ruky; veverkami, rozptylujícími dlouhou

samotu. Jinou příjemnou příležitostí ke sdílení
se s bratřími v řádu byly dlouhé (tříhodinové)
procházky v debatních dvojicích, v bílých hábitech, po cestách okolních lesů. Nám promítané fotografie opět dokazovaly, že původním
lidským určením bylo žít (jako v rajské zahradě) v harmonii s rostlinami a zvířaty, tj. při
pohledu na stádo divokých prasat (malých
i vzrostlých kusů), jak přicházejí a bez bázně
žerou jablka z rukou mnichů. Podobné historky
známe z životopisu o sv. Františkovi z Assisi,
aj. světců, což je stálým důkazem, že i dnes zvířata ztrácejí plachost, rozpoznávají-li čistou
duši blízkého člověka.
K návratu do civilizace br. Romana (což přirovnal k přechod domorodce z džungle do
ruchu velkoměsta, se vším co k dobré adaptaci
v novém prostředí patří) přimělo ne toliko málo
spánku, či jídla denně, ale dílem samota (ta prý
byla asi nejtěžší, ač za řeholníkem mohli z Moravy přijíždět jednou ročně příbuzní na návštěvu), dílem nemoc, ale nejvíc asi vnitřní hlas
volající ho ke službě lidem za branami kláštera.
Osobní svědectví těm, co o ně mají zájem, je též
službou světu. Snad i proto bratr Roman
ochotně přijal pozvání k besedě a otevřeně odpovídal na všechny otázky přítomných. Rozešli
jsme se až před dev átou hodinou večerní. Věříme, že setkání s naším milým hostem nebylo
posledním, neboť patří k té (asi stále se zmenšující) skupině „hlubokých“ lidí, jež mají vždy
co říci lidem ochotným naslouchat; těm, kteří
při řešení svých každodenních problémů nespoléhají jen na sebe, své síly, schopnosti či známosti… Děkujeme.
Milan Vostřel, CČSH

Sedm polnic z knihy zjevení
Když zatroubil první anděl, nastalo krupobití
a oheň smýšený s krví a bylo to svrženo na zem.
Shořela třetina země, shořela třetina stromů
a shořela veškerá zeleň.
Když zatroubil druhý anděl, jako by byla do
moře vržena veliká ohnivě planoucí hora. Třetina moře se obrátila v krev a v tom moři zemřela třetina stvoření mající duši a třetina lodí
byla zničena. Když zatroubil třetí anděl, spadla
z nebe veliká hvězda hořící jako pochodeň
a padla na třetinu řek a na prameny vod. Jméno
té hvězdy je pelyněk. Třetina vod se tehdy obrátila v pelyněk a mnoho lidí kvůli těm vodám
zemřelo, neboť zhořkly.
Když zatroubil čtvrtý anděl, byla zasažena
třetina slunce, třetina měsíce a třetina hvězd, aby
se jich třetina zatměla a třetina dne neměla
světlo stejně jako noc.
Potom jsem uviděl, jak prostředkem nebe letí
jakýsi anděl, a slyšel jsem ho hlasitě křičet:
,,Běda, běda, běda obyvatelům země! Ještě tři
andělé mají zatroubit na své polnice!“
Když zatroubil pátý anděl, uviděl jsem
hvězdu (symbol pro anděla) jež spadla z nebe na
zem a byl jí dán klíč od bezedné propasti. (věznice padlých andělů-démonů). Když tu bezednou propast otevřela, vystoupil z propasti dým
jako dým z veliké pece a dýmem té propasti se
zatmělo slunce i ovzduší. Z toho dýmu pak
vyšly na zem kobylky, jimž byla dána moc, taková moc, jakou mají pozemští štíři. Bylo jim

řečeno, aby neškodily trávě na zemi a ani žádné
zeleni ani žádnému stromu, jenom lidem, kteří
nemají na čele Boží znamení (Božím znamením
jsou značeni ti, kdo zachovávají Boží přikázání
a mají svědectví Ježíše Krista, démoni těm to
lidem neublíží). Nemohly je zabíjet, ale trýznily
je po pět měsíců a jejich trýznění bylo jako trýznění od štíra, když bodne člověka. V těch dnech
budou lidé hledat smrt, ale nenaleznou ji: budou
toužit zemřít, ale smrt od nich uteče.Vzhledem
byly ty kobylky podobné koním připraveným
k boji. Na jejich hlavách byly jakoby koruny podobné zlatu a jejich tváře byly jako tváře lidí.
Měly vlasy jako vlasy žen a jejich zuby byly
jako lví. Také měly pancíře jako pancíře ze železa a zvuk jejich křídel byl jako zvuk vozů,
když množství koní běží do boje. Měly ocasy
s bodci jako mají štíři a v těch ocasech měly moc
ubližovat lidem po pět měsíců. Měly nad sebou
krále, anděla propasti, který se hebrejsky jmenuje Abadon a v řečtině má jméno Apollyon,
Zhoubce. První,, běda“ pominulo, hle, dvojí,,
běda“ se blíží!
Když zatroubil šestý anděl, uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře, který je
před Boží tváří, jak řekl šestému andělu s polnicí: ,,Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou svázáni
u veliké řeky Eufrat!“ Tehdy byli rozvázáni ti
čtyři andělé, připravení pro tu hodinu, den,
měsíc a rok, aby pobili třetinu lidí. Jejich vojsko
čítalo dvě stě milionů jezdců – zaslech jsem totiž

jejich počet. Ve vidění jsem spatřil koně a na
nich jezdce s pancíři v barvě ohně, hyacintu
a síry. Hlavy těch koní byly jako hlavy lvů
a z tlam jim vycházel oheň, dým a síra. Těmito
třemi ranami, ohněm, dýmem a sírou, jež jim
vycházely z tlam, byla pobita třetina lidí. Moc
těch koní je v jejich tlamách a ocasech. Ostatní
lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili
pokání ze skutků svých rukou: nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi,
kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí. Nečinili také pokání ze svých vražd ani
ze svého čarování, ze svého smilstva ani ze
svých krádeží.
Druhé ,, běda“ pominulo, hle, třetí ,, běda“ se
rychle blíží:
Tehdy zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly
mocné hlasy říkající: ,, Království světa se stala
královstvím našeho Pána a jeho Mesiáše, jenž
bude kralovat na věky věků!“ (Příchod Krista)
Tehdy těch čtyřiadvacet starců, kteří sedí na
svých trůnech před Božím obličejem, padlo na
tváře a klanělo se Bohu se slovy: ,,Děkujeme
tobě, Pane Bože Všemohoucí, který jsi a kterýs
byl a který přicházíš, že ses chopil své veliké
moci a ujal ses kralování!
Národy se vzbouřily, ale přišel tvůj hněv, přišel čas soudu nad všemi mrtvými a čas odplaty
pro tvé služebníky, proroky a svaté i pro
všechny, kdo ctí tvé jméno, malé i veliké, přišel
čas zkázi těch, kdo kazí zem.“
Hynek Tecl
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Slavkovští atleti na stadionu Moravské slavie

Foto: archiv atletů

Velký úspěch slavkovských atletů
Členové atletického kroužku při DDM ve
Slavkově u Brna zopakovali svoji loňskou účast
na zahajovacích závodech žactva na venkovní
dráze, které pořádal brněnský oddíl Moravská
Slavia v sobotu 26. dubna. Závody se konaly
na umělém povrchu atletického stadionu na
ulici Vojtova, který je vybaven takřka všemi atletickými sektory a elektronickou časomírou.
Závod byl velmi dobře obsazen. Zúčastnilo
se jej 330 dětí převážně z jihomoravských oddílů, nechyběli však ani atleti až z Českých Budějovic. V nabité konkurenci se však naši 28
našich svěřenců vůbec neztratilo. Všichni bez
výjimky podali perfektní výkony, většinou si
vylepšili svoje osobní rekordy v daných disciplínách a ti nejlepší z nich přivezli celkem 17
medailí!
Výborně se předvedl zejména Marek
Hrubý (roč.2005), patřící do kategorie mladší
přípravka:
Běh na 150 m … 25,99 … 3. místo
Běh na 60 m … 10,10 … 2. místo

Skok daleký … 3,77 …
1. místo
Skok vysoký … 1,12 …
1. místo
Skvěle se uvedla i Natálie Křížková (roč.
2003) v kategorii starší přípravka:
Běh na 60 m … 9,18 …
3. místo
Běh na 150 m … 23,34 … 1. místo
Skok daleký … 4,23 …
1. místo
Petra Bechová (roč.2005)také podala velmi
dobrý výkon:
Skok vysoký … 0,85 …
2. místo
Skok daleký … 3,31 …
2. místo
Dále Julie Kachlířová (roč. 2006) – mladší
přípravka:
Skok daleký … 3,30 …
3. místo
Běh na 800 m … 3:14,40 … 2. místo
Z dalších medailistů:
Ondřej Budík (2003)
– běh na 800 m … 3:00,00 … 2. místo
Jan Fiala (2006)
– vrh koulí … 4,95 … 1. místo
Adam Janek (2003)
– vrh koulí … 7,09 … 3. místo

Kateřina Klinkovská (2004)
– skok vysoký … 1,06 … 3. místo
Daniela Klímová (2003)
– skok vysoký … 1,09 … 2. místo
Nela Navrátilová (2004)
– vrh koulí … 4,83 … 3. místo
Atletický kroužek funguje již 3. rokem. Za
tuto dobu se podařilo vybudovat širokou členskou základnu, která v současnosti čítá takřka
70 členů. Celoročně se účastníme závodů
v okolí, pořádáme čtyřboj pro ostatní oddíly
a pravidelné červnové soustředění v rekreačním
areálu v obci Kosov u Zábřehu na Moravě. Snažíme se atlety směrovat k všeobecné sportovní
průpravě a atletické všestrannosti. Věříme, že
se nám na aktuální úspěchy podaří brzy navázat. Děkujeme všem atletům za účast, rodičům
a rodinným příslušníkům za podporu a organizační výpomoc. Kompletní výsledky a fotogalerie
jsou
na
našem
webu
http://atletika-slavkov-u-brna.webnode.cz/.
Trenéři atletů

Flandry – to jsou kostky a kopce
Po teplé zimní přípravě, kterou bylo 450 km
na dřevěném kole – drezíně, jsem v sobotu 5.
dubna dokončil v čase 7 hod. 40 min. na trase
75 km otevřený závod cyklistických amatérů
Flandry Challenge 2014. Dalších závodníků na
trasách 75, 134 a 245 km bylo více než neskutečných 18 tisíc!
I já jsem měl problém s registrací. Strach
z prvního kopce Koppenbergu po 15 kilometrech byl oprávněný – 22 procent na kostkách
nepřeju nikomu. Na třetím kopci z devíti oficiálních, na Taainebergu, jsem viděl asi 50 rýsováčků a 40 defektů. Užili jsme si ostatní kopce
celkem v pohodě, ale s funěním a předposlední,
ale nejdelší a dvojitý Oude Kwaremont byl opět
silným zážitkem. Z dálky viditelný poslední Paterberg je hrůza sama – 20,3 % na starých
a zdvihlých kostkách jde zvládnout někomu jen
velmi těžce a někomu jen chůzí vedle kola
a i tak s problémy. Potlesk od odpočívajících
cyklistů na vrcholu sice potěšil, ale na hrdinství
nebyl čas a sjezd dolů mě stál boty – brzdím jen
podrážkami o vozovku.
Tradiční 15 km dojezd skupin cyklistů do cíle
v rychlých cyklistických vláčcích ještě zrychlovaly televizní kamery na motorkách. Cyklisti
mne míjeli jen o chlup, ale alespoň mně fandili.
Přestávky na mazání podvozku byly zase čím
dál častější. Čas jsem dosáhl stejný jako v roce

2012 – a co dál? Spolu s třemi kamarády jsme
byli při nedělním závodu profesionálů zařazeni
do oficiálního programu Ronde van Vlaanderen
a v městě Heule jsme měli ve fracích a cylindrech několik exhibičních ukázek na historických velocipedech – stihli jsme proto pouze
konec závodu! Potvrzuji Štybarova slova, že na
Flandrech to byl masakr. Já mám po střetu
s jiným závodníkem trochu odřenou nohu, ale
už to nebolí. Kdo nejel Flandry, neví, co jsou
belgické kopce!
Škoda Challenge pokračoval další sobotu 12.
dubna známým „peklem severu“ – závodem
Paříž–Roubaix. Zůstali jsme v tréninkovém táboře v Laarne u Gentu a trénovali již jen rychlost! Ve středu jsme ještě u Antwerp stihli fandit
na další akci cyklistické Pro Tour Schelde preijs.
Vlastní závod na 73 km se startem a cílem na
velodromu v Roubaix nás přivítal pořádnou
mlhou a zimou celé dopoledne, ale déšť se nám
vyhnul. Zdravili jsme se se závodníky i diváky.
Patnáct kilometrů kostek na devíti úsecích po
trati dojezdu závodu profesionálů byl velkým
zážitkem. Obytné vozy fanoušků lemovaly
celou trasu kostkových úseků. Nakonec nás překvapilo i sluníčko.
Po 40 km ujeté trasy jsem přestával opětovat
mezinárodní pozdravy. Některé úseky známých

dlaždicových pavéz se téměř nedaly přejet
a rychlost klesla z 12 km/h. až na 3–5 km/h. Po
padesáti kilometrech jsem už nezdravil nikoho.
A pořád stejná dřina!
Čas 7,5 hodiny není podstatný, v cíli
ohromný aplaus na starém velodromu. Kopcovité Flandry byly snažší a méně bolely. Na focení jsme zvyklí, ale tady toho bylo hodně.
Úspěchem bylo pozvání i s drezínou na hlavní
tribunu dojezdu při nedělním hlavním závodě!
Prohlédli jsme si historické sprchy starého
velodromu s kamennými boxy – prosté neuzavřené kabinky na převlékání se sedátkem –
každý vítěz tohoto slavného závodu tu má svůj
box označený svým jménem a rokem vítězství.
Opravdu to tu dýchá historií.
V neděli jsme si na velodromu užívali pivečko u obrovské televizní obrazovky a prožívali se závodníky kostkové úseky. Dojezd byl
fakt famózní. Štybar i Sagan nezklamali a my
byli na naší státní vlajku hrdi. Za 14 dnů v sobotu 26. dubna nás čeká ještě 83 km kopců na
Liege–Bastogne–Liege – závod se stoletou tradicí.
Za naši sportovní skupinu Jirky a Karla ze
Slatiny u Bílovce a Andřeje z Polska Ivan Křivánek s drezínou, spoustou zážitků, nových kamarádů a nových pozvání!
Ivan Křivánek
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Beachvolejbal zahajuje provoz kurtů
Pokud budete mít zájem protáhnout po zimě
svoje odpočatá těla, tak neváhejte a přijďte si
zahrát beachvolejbal nebo beachtenis. Od soboty 24. května je pro vás připraveno celkem
šest kurtů s novým bílým pískem Copacabana!
Součástí pronájmu kurtu je míč a beachtenisové
rakety. Cena pronájmu pro stálé nájemce je 120
Kč/hod.
Od 24. května, kdy zahajuje koupaliště pro-

voz, je možné využít vstup na koupaliště po 15
hod. tak, že od pokladny zavoláte správce kurtů
a ten vás za částku 20 Kč/osobu vpustí do
areálu (zakoupili jsme hromadnou permanentku). Následovně si pronajmete kurt a můžete využívat i bazénu až do 21 hod.
Rezervace kurtů u správce na 728 210 189.
Na setkání s vámi se těší
SK Beachvolleyball Slavkov
Nábor dětí

Foto: archiv BV

Nábor dětí a mládeže
Tímto bychom chtěli pozvat děti a mládež na
kurty v prostoru městského koupaliště, kde
budou každou středu probíhat treninky.
Obě kategorie, tj. děti ve věku 9–15 let
a mládež ve věku nad 15 let, zahájí treninky ve
středu 4. června od 16.30 hod., přičemž se bude
kombinovat přehazovaná a beachvolejbal. Sraz
vždy u pokladny. Obě kategorie jsou zdarma!
Na setkání s vámi se těší
SK Beachvolleyball Slavkov

Vítězné zakončení sezony

Mezinárodní turnaj v beachvolejbale
SK Beachvolleyball Slavkov pořádá na slavkovském koupališti 13.–15. června mezinárodní turnaj mužů a žen Staropramen Cool
Supercup. Turnaje, který je otevřen i pro zahraniční hráče, se zúčastní celá naše špička včetně
reprezentačních dvojic. Turnaj bude zahájen
pátečními kvalifikacemi, na něž naváže hlavní
soutěž, jež bude mít v každé kategorii 16 týmů.
Finálový zápas žen bude zahájen v neděli
v 15 hod., muži přijdou na řadu od 16 hod. Sou-

částí programu je vystoupení taneční skupiny
Glitter Stars, soutěže pro diváky o zajímavé
ceny včetně bečky piva a při finálovém zápase
čepování pěnivého moku Staropramen zdarma!
Informace zdali bude jako tradičně vstup volný,
dostanete na plakátech a v rozhlase. O volném
vstupu musí rozhodnout rada města, neboť vedení TS nebývá vždy vstřícné. Z finálových
utkání bude vysílán přenos Českou televizí!
Za SK Beachvolleyball Slavkov L. Kuchta

Stejně jako družstvo mužů, tak i dorost zakončil sezonu vítězně a může se pochlubit krásným čtvrtým místem v Jihomoravské lize
dorostenců. Poslední turnaj, který se odehrál ve
Znojmě, kluci zvládli na výbornou a po dvou vítězstvích získali 6 bodů.
FbC Ezamont Slavkov–FbC Hornets ZŠ
Horní 11:6
SFK Slovácko-Sokol Hodonín–FbC Ezamont
Slavkov 0:9
Vedení FbC Slavkov děkuje radě města Slavkov u Brna a zastupitelům za finanční příspěvky
na mládež, stejně tak i všem sponzorům. Vaší
pomoci si vážíme! Zvláštní poděkování patří rodičům, kteří se aktivně podílí na chodu klubu, ať
už finančními příspěvky či časově! Věříme, že
odměnou je pro vás nejen konečné umístění, ale
i hra, kterou se kluci prezentují. Podrobné výsledky, jakož i další informace naleznete na
www.fbcslavkov.cz.
vedení FbC Slavkov

Finále německé recitační soutěže
Den otevřených dveří
společnosti SAAB
Společnost SAAB czech s.r.o., vyrábějící
převážně vojenské simulátory, pořádá den otevřených dveří při příležitosti prezentace modelu letadla Gripen NG v měřítku 1:1. Akce se
koná ve čtvrtek 12. června od 15 do 18 hodin
v areálu společnosti na ulici Čelakovského 689
ve Slavkově u Brna. Kromě prohlídky letadla
a návštěvy výrobních a montážních prostor si
můžete osobně vyzkoušet další simulátory
z naší produkce. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz

V úterý 29. dubna se v pražském hotelu Boodborná porota 16 finalistů ve 4 kategoriích. Ti
hemia uskutečnilo finále 4. ročníku recitační
byli pozváni na finálový gala večer do Prahy,
soutěže pro žáky a studenty od
na kterém předvedli svůj výkon
7 do 17 let v interpretaci něještě jednou pod bedlivým domeckého literárního textu. Orhledem poroty i publika. Měli
ganizátory soutěže jsou
jsme velkou radost, že mezi
Pražský literární dům němecnejlepší byla vybrána i naše
kých autorů a Rotary club Boděvčata. Každý z finalistů se
hemia. Výběr textu byl zcela
nejdříve stručně německy předv kompetenci soutěžících a jestavil, zodpověděl moderátorce
jich vyučujících – mohlo jít
pár otázek rovněž v němčině
o báseň, bajku, pohádku, poa poté již následovalo soutěžní
vídku či úryvek z románu.
klání. U některých recitátorů
V prvním kole soutěže, do
byla patrná tréma, jiní se na jekterého se přihlásilo asi 100
višti cítili jako doma. Publikum
soutěžících ze 6 krajů revšak oceňovalo potleskem
publiky, zaslali interpreti svá
všechny bez rozdílu.
vystoupení na DVD organizá- Z. Chladilová a T. Šenkyříková
Vyvrcholením celého večera
torům a porotě do Prahy. Naši Základní školu
bylo vyhlášení a ocenění vítězů. Naše děvčata
Komenského reprezentovala děvčata z 9. B
Zuzka a Terezka obsadila ve své kategorii
třídy: Zuzana Chladilová a Terezie Šenkyřípěkné druhé místo, za co jim srdečně blahopřeková, která se rozhodla pro hudební ztvárnění
jeme a přejeme mnoho dalších úspěchů nejen
básně Loreley od německého romantika Heinv německém jazyce.
richa Heineho. Ze všech soutěžících vybrala
PhDr. H. Sokoltová
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Fechtly na dráze Masarykova okruhu

Foto: R. Lánský
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Slavkovští borci

Foto: R. Lánský

Motoklub Austerlitz informuje
V sobotu 26. dubna byl pořádán připravovaný silniční závod fechtlů všech tříd na minibikové dráze brněnského Masarykova okruhu.
Byla to neskutečná událost pro náš Motoklub,
dostat se se stařičkými, i když velmi upravenými a udržovanými fechtly za bránu tohoto
areálu. Byla to pro mě největší a nejhodnotnější
soutěž našeho klubu. V tomto termínu se konal
na okruhu sraz rakouských majitelů historických aut, kteří v sobotu a v neděli předváděli
svoje naleštěné a drahé miláčky, se kterými závodili před desítkami let na světových okruzích.
Byla to krásná zvuková kulisa během závodu
fechtlů, když po okruhu burácelo několik nádherných vozů: Ferari, Mercedes, BMW, Audi,
Lamborgini a mnoho špičkových strojů minulých let. O polední přestávce se jela spanilá
jízda všech pojízdných fechtlů a pitbiků celé
jedno kolo Masarykova okruhu. Byla to neznámá podívaná pro Rakouské závodníky i pro
ostatní účastníky. Mnozí po této jízdě přicházeli

Fechtly na dráze

do prostor minibikové dráhy a velmi aktivně fotografovali projíždějící závodníky na fechtlech.
Prostě vše se vydařilo i počasí bylo téměř letní.
Další dobrá akce byla ve dnech 19. a 20.
dubna také na Masarykově okruhu. Jednalo se
o volné jízdy v sobotu a kontrolní závod v neděli. Závodily zde naši tři členové – p.Frenki
Mrázek, Olda Hanák a Oldův otec Bohuš
Hanák po 25leté přestávce oblékl kombinézu
a na Aprilce SP 125 ccm kroužil po okruhu. Senior – Bohuš Hanák skončil na předposledním
místě, prakticky zajel Oldovu Aprilii. Olda na
novější Hondě 600 ccm dojel na 18.místě, ještě
nedoladěné. Nejlépe si vedl pan Frenki Mrázek,
který dojel ve tř. 750 ccm na svém Triumfu třetí.
Po operaci kloubů a mnoha různých zdravotních
problémech, je jeho výkon téměř neskutečný.
Následuje měsíc květen, který je snad nejbohatší na sportovní akce. Ve dnech 3. a 4. května
byl pořádán 12. ročník Slováckého silničního
závodu ve St. Městě u Uherského Hradiště.
I zde byli přihlášeni naši tři členové: Olda
Hanák, Bohuš Hanák, Frenki Mrázek.
Na startu všech tříd bylo převzato přes 230
motorek. Několik tříd jelo na dvě skupiny , což
bylo časově náročné již v sobotu. Samotný
závod byl poznamenán několika havárkami
kvůli silnému a nárazovému větru. Nejvíce obsazená třída SP 125 ccm, kterou jel Bohuš
Hanák, ale do nedělního závodu se nekvalifikoval. Olda Hanák se kvalifikoval, startoval z patnáctého místa a dojel třináctý. Ve třídě klasik
CRR 250ccm jel Olda jako v loňském roce na

Foto: R. Lánský

vypůjčené Aprilce a suverénně vyhrál s náskokem 34 sec. na druhého Davida Hanzalíka.
Podal zde opravdu úctyhodný výkon.
Výborně si vedl i Frenki Mrázek, v sobotu
dojel čtvrtý a v neděli opět jako v Brně na třetím
místě. Tímto důstojně oslavil své 78. narozeniny, které měl 8. května Byl také oceněn
zvláštní cenou za nejstaršího nestárnoucího závodníka. Těší se na 25. května na závody do Dymokur u Jičína, kde by chtěl odzkoušet již tři
roky připravovanou tříválcovou Suzuki, na kterou co já vím sháněl součástky hlavně z Nov.
Zélandu, Austrálie a Anglie. S mnoha díly mu
pomohla fa Liko-s: úpravy a navařování odlitků
argonem a mnoho součástí ke složení motoru.
Snad se vše podaří včas.
O víkendu 17. a 18. května se pořádal závod
300 zatáček Gustava Havla v Hořicích, již 52.
ročník tohoto náročného okruhu, kterého se
zúčastnil Olda Hanák. Tento závod byl náročnější, protože v sobotních tréninkových jízdách
silně pršelo, což mělo vliv na malé rychlostní
průměry a hodně havárií. Olda jel jen třídu
600 ccm a po velmi dobré technické jízdě, kde
ho sledujeme po několikáté v náročném Dachovském esíčku, dojel na krásném 12. místě.
Po rozhovoru se mu líbí podvozek, brzdy, jízdní
vlastnosti, které byly vidět, ale motor není podle
mě nejlépe naladěn. Ostatní se projeví o víkendu 24. a 25. května v Dymokurech. Opět budeme držet palce všem našim členům.
Závěrem mám prosbu. Dne 9. dubna jsem
ztratil digitální fotoaparát zn. Olympus. Je
starší, ale pro mě jsou cenné snímky na kartě
z mezinárodních závodů. Dám odměnu nálezci.
Stačí mi jen karta. Děkuji za pochopení. J.M.

Fotbal v červnu

Jalový dvůr

Foto: archiv

Den dětí
Zveme vás na Den dětí na Jalovém dvoře,
který se uskuteční v neděli 1. června od 13 do
17 hodin na Jalovém dvoře u Heršpic. Vstupné
pro dítě 50 Kč, prodej vstupenek na místě. Zažijete odpoledne plné her, seznámíte se se zvířátky na farmě, svezete se na oslících. K
dispozici bude skákací hrad a můžete si opéct
špekáčky. Kdo přijde převlečený za kovboje,
dostane dárek navíc.

V měsíci červnu končí soutěžní rok
201320/14. Na městském stadionu se hrají už
jen tato mistrovská utkání:
So 31. 5. dorost Slavkov–Ráječko, 14 h.
Slavkov–Rakvice, 16.30 h.
Ne 8. 6. st. a ml. žáci Slavkov–Tišnov,
9 a 10.45 h.
So 14. 6. dorost Slavkov–Letonice, 14 h.
Slavkov–Dubňany, 16.30 h.
Soutěžní ročník 2014/2015 začíná začátkem
měsíce srpna. VV SK Slavkov u Brna sve
všechny příznivce – přijďte v hojném počtu
povzbudit všechna naše mužstva i v novém
soutěžním ročníku.
rs
Denně čerstvé zprávy ze Slavkova na

www.veslavkove.cz
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Rady do zahrady – červen
Pranostika: Jaká parna se v červnu dostaví,
tak se i prosincové mraky postaví.
V červnu se láme roční období, jaro přechází
do léta. Práce v zahradě se odvíjí především od
vývoje počasí. V ovocné zahradě se nebudeme
rozhodně nudit. Nastává doba sklizně ranějších
peckovin a drobného ovoce. Můžeme zahájit
letní řez a čekají nás i další práce.
Vrcholí sklizeň jahod. Jahody by měly být
zcela červené, bez zelené barvy na straně odvrácené od slunce a zelené špičky. Teprve pak mají
lahodnou chuť.
Také další drobné ovoce začíná uzrávat. U rybízu musí být všechny bobule v hroznu dobře
vybarvené a nasládlé, bez výrazné trpkosti.
Zraje většina odrůd třešní a višní. Od poloviny měsíce ty nejranější srdcovky (RIVAN,
KAREŠOVA.) a polochrupky (BURLAT, JACINTA.), později chrupky, u kterých musíme
zpravidla začátkem měsíce provést postřik proti
vrtuli třešňové (DECIS MEGA nebo CALYPSO
480 SC, MOSPILAN 20 SP, RELDAN 22).
Ve druhé půli měsíce začínají zrát nejranější
odrůdy meruněk (RADKA, LESKORA). Sklízíme je probírkou většinou ve třech sklizních
s odstupem asi 5 dnů.
Můžeme zahájit letní řez stromů. U výchovného řezu mladých stromů redukujeme počet
mladých výhonů a u peckovin na bujnějších

podnožích ponechané prodlužující kosterní
větve zakrátíme asi 30–40 cm, čímž docílíme
vypěstování nižších a kompaktnějších korun odolnějších proti rozlámání.
Kontrolujeme výskyt moniliózy (višně, meruňky). Napadené plody ihned odstraňujeme
a likvidujeme, omezíme tak další šíření choroby.
Při silném napadení už i zelených plodů (zejména za vlhkého průběhu počasí) použijeme
vhodný fungicid (SPORGON 50 WP, TALENT,
TELDOR 500 SC).
Proti strupovitosti u jabloní provedeme opakovaně podle průběhu počasí vhodnými fungicidy (Clarinet 20 SC, Delan 700 WGD, Discus,
DithanE DG Neotec? Syllit 65 WP…) nutno
střídat proti možnosti vzniku rezistence.
V zeleninové zahradě začínáme sklízet mrkev
karotku, petržel s natí, salát, cibuli zelnačku,
rané košťáloviny, rané brambory… Vše sklízíme
probírkově, vybíráme pouze takovou, která je
dostatečně velká a zralá.
Zálivka je v tomto období nezbytná. Nejvhodnější doba je pozdní odpoledne. Neměli bychom
zalévat postřikem v době intenzivního slunečního svitu. Okopávkou a odplevelováním odstraňujeme půdní škraloup a provzdušňujeme
zeminu.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Bukovanský gulášek
Na státní svátek ve čtvrtek 8. května se pořádal již pátý ročník soutěže ve vaření kotlíkového guláše. Do soutěže se každoročně
zapojují týmy z mikroregionu Babí Lom, který
sdružuje celkem 11 obcí z okolí Kyjova. Hovězí, vepřový a zvěřinový guláš připravovalo
přímo v areálu hotelu Bukovanský mlýn třináct
týmů. Letos se přihlásila do tohoto kulinářského klání i PARTIČKA ze Slavkova. Celá
akce s bohatým doprovodným programem se

těší velké oblibě, o čem svědčí návštěvnost až
tisícovky hostů. Skvělý tým gastroslavkováků
si v těžké konkurenci nakonec vyvařil krásné
druhé místo. I u nás ve Slavkově se letos bude
konat již sedmý ročník soutěže ve vaření hovězího kotlíkového guláše. Podzimní termín
v období burčákového babího léta bude včas
zveřejněn. Sestavte si své družstvo a přijděte
si zavařit.
Petr Zvonek

Z policejních spisů
Velkopěstírna marihuany ve Slavkově
Neobvyklý pohled se v polovině dubna naskytl policistům, kteří ve Slavkově u Brna prověřovali pobyt cizince. Když zavítali do místa,
kde se měl nacházet, objevili značně rozsáhlou
a technologicky velmi dobře vybavenou pěstírnu
marihuany.
Pěstírna byla umístěna v nově postaveném rodinném domku. V budově byla zatemněna okna,
ve všech místnostech domu, a to jak v přízemí,
tak v prvním patře, se nacházely květináče s
rostlinami konopí. Aby se jim dařilo, pěstitel jim
v místnostech vytvářel ideální světelné a tepelné
podmínky prostřednictvím zářivek, přihnojoval
je a také dál přímo na místě množil.
Policisté z místa odvezli asi 460 rostlin marihuany vysokých v průměru kolem 40 centimetrů
a k tomu ještě dalších asi 400 menších sazenic
o výšce kolem 7 centimetrů. Část z nich byla
předána expertům k odbornému posouzení, zbytek rostlinného materiálu bude zlikvidován.
Na místě byl zadržen cizineckou policií jednatřicetiletý muž vietnamské národnosti. Ten
měl nově postavený rodinný dům v pronájmu.

Vypěstovanou marihuanu muž dále prodával
uživatelům. Peníze z prodeje pak využíval pro
svoji potřebu. Policisté proto v současné době
prověřují další spojitosti ohledně této nelegální
činnosti.
Pěstitel konopí je v současné době již ve
vazbě pro podezření ze spáchání trestného činu
nedovolené výroby a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Muži
tak nyní hrozí trest odnětí svobody až na 10 let.

Doplatila na nepozornost
Bez svých peněz bohužel zůstala žena, která
si v úterý 6. května mezi druhou a půl třetí odpoledne chtěla vybrat finanční hotovost z bankomatu ve Slavkově u Brna. Použila svoji
platební kartu, zadala vybrání požadované
částky pět tisíc korun, bohužel však peníze zapomněla z bankomatu vybrat.
Toho využil dosud neznámý pachatel, který
peníze nalezl, nepovažoval však za nutné je vrátit. V současné době již policisté pátrají po podezřelém, který se bude zodpovídat z trestného
činu zatajení nálezu.
por. Mgr. Iva Šebková

Začátkem května se účastnilo 37 našich
členů týdenního rekondičního pobytu v lázních
Luhačovice. Naším cílem bylo naučit se žít
s cukrovkou tak, aby nás příliš neomezovala
v našich aktivitách. Velmi kladně jsme hodnotili besedy s edukační sestrou, zdravé stravování ve Společenském domě pod dohledem
nutričních terapeutek. Přínosem byly i procházky nově vysazeným lázeňským parkem
a plavání v rehabilitačním bazénu, lázeňské
procedury a pitná kúra z nově otevřených pramenů Viola a Nový jubilejní. Účastnili jsme se
také tradičního otevírání pramenů s bohatým
kulturním a společenským programem.
Před odjezdem jsme si ještě zazpívali v kavárně Morava lidové písničky s harmonikáři.
Na ozdravný pobyt k moři do italského Bibione se přihlásilo 96 účastníků, proto připomínáme nutnost doplatit si cenu zájezdu
nejpozději do konce června. Od 7. července se
budeme scházet v 10 hodin na letním koupališti
pod vedením Mgr. Jany Sekerkové. Podmínkou
na získání slevy je účast na společném cvičení.
Uvádíme další rady průvodce života s cukrovkou z časopisu DIA STYL:
Bílý jogurt si můžete dát jako doplněk mezi
jídly a dochutit skořicí, citronovou šťávou, ovocem. Tvaroh neobsahuje žádné sacharidy, proto
je výborný s chlebem ochucený česnekem, cibulí, křenem, ředkvičkou, hořčicí, zelenými bylinkami, rajským protlakem, ale i s ovocem
(jahody, třešně, rybíz, strouhané jablko). Houby
také neobsahují žádné sacharidy, ale naopak
mnoho cenných minerálů. Hlívu, žampiony, čirůvky májovky a další připravíme osmažené na
cibulce a posypané pažitkou. Na celozrnný
chleba vyzkoušejte list salátu, sýr, rajče s bazalkou, ředkvičky. Do gulášů můžete přidat zeleninu (papriku, mrkev, cuketu, hlívu), stejně
tak do sekané přidat směs mražené zeleniny.
Z vepřového masa neokrajujte tuk před tepelnou úpravou, ale až po opečení vysajte tuk papírovým ubrouskem. Výborné jsou brambory
pečené v alobalu s bylinkovým tvarohem, kmínem a česnekem. Bramborovou kaši můžete
dochutit strouhanou mrkví, sýrem, křenem.
Olej bychom měli používat jedno druhový slunečnicový, nebo řepkový, který je zvláště
vhodný na pečení a smažení. Na zeleninové saláty používat olivový olej s citronovou šťávou.
Naučit se současně ke každému hlavnímu jídlu
přidat porci čerstvé zeleniny (ředkvičky, kedlubny, okurky, karotka, hlávkový salát, paprika,
rajčata). Na zvýraznění chuti jídel můžeme používat jakékoliv koření, ale musíme šetřit solí
a hlídat si sacharidy a tuky.
Připravte si jahodovou misku s tvarohem:
250 g tvarohu, 100 g bílého jogurtu, 200 g
jahod. Tvaroh s jogurtem vyšlehat, přimíchat
pokrájené jahody už nesladit, vychladit.
Na tofu s ovocem a mandlemi potřebujete
100 g přírodního tofu, ovoce dle chuti (jahody,
banán, broskev, meruňka) šťávu z jednoho pomeranče, sekané mandle a špetka skořice.
Nakrájené ovoce vložíme do misky, zalijeme
pomerančovou šťávou a přidáme nakrájený sýr
tofu, posypeme skořicí a plátky mandlí a podáváme vychlazený.
Marie Miškolczyová

Denně aktuality ze Slavkova
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Napoleonská expozice – vyjádření autorů

Zhotovitel Napoleonské expozice zastoupený
svým jednatelem panem Ivo Skřivánkem se vyjádřil k situaci expozice způsobem, který nelze
ponechat bez odpovědi, byť nesděluje veřejnosti
vůbec nic nového, jen opakuje svá již dříve formulovaná nařčení, které ani nemíří k podstatě
problému.
Především se musíme ohradit proti tvrzení, že
společnost SAURA „od počátku postupovala
s cílem získat tuto veřejnou zakázku“. Pro to samozřejmě neexistuje žádný důkaz, naopak fakt,
že se SAURA nezúčastnila výběrového řízení na
zhotovitele, jasně hovoří o opaku. Veškeré naše
kroky byly vedeny pouze snahou o dosažení co
nejvyšší kvality expozice, proto jsme také společnosti SKR zpočátku nabízeli naši spolupráci
– připadalo nám logické, že budou chtít s autory
projektu obsah a provedení expozice konzultovat. Věty o tom, že „bez jejich pomoci výstavu
neotevřeme“ a přemrštěných finančních požadavcích jsou čistým výmyslem autora článku.
Je naprostý nesmysl, že by v libretu byly zmíněny exponáty konkrétního sběratele. Je velice
snadno doložitelné, že libreto pracovalo s nejobecnějšími výrazy a uvádělo rozmezí, nikoli
pevný počet jednotlivých exponátů. Výslovně
také uvádí, že exponáty pocházejí z různých sbírek. Samozřejmě měli oba autoři představu
o tom, které exponáty jsou dostupné, a nemalovali do libreta a projektu expozice vzdušné
zámky. Cílem bylo postavit ve Slavkově v rámci
možností maximálně vypovídající expozici,
svou úrovní odpovídající významu historické
události, díky které se město stalo světoznámým. Předměty, jež byly pracovně posuzovány
a ve své době k dispozici, pocházely z mnoha
sbírek v Evropě i České republice, soukromých
i muzejních, atd. Proč se pan Skřivánek rozepisuje o tom, že exponáty "jsou v České republice", je záhadou, nic takového paušálně nikdy
nikdo netvrdil, a kdo se v tématu orientuje, není
třeba mu to sdělovat. Má-li pan Skřivánek dnes
pocit, že jsme napsali libreto tak, aby vyhovovalo jen „nám“, pak je otázkou, proč se již dávno
neobrátil se stížností na ROP Jihovýchod, který
podmínky projektu schvaloval. Rovněž tvrzení
pana Skřivánka, kterým se snaží zpochybnit spoluautorství Vladimíra Kočana, je nepochopitelné. A to nejen v kontextu probíhajícího
soudního sporu, který právě autorská práva řeší.
Není nicméně podstatné, co si myslí pan Skřivánek o libretu a jeho autorech, jako výsledek
jeho práce, resp. práce, za níž nese odpovědnost.
Nikdo z nás by se nepřel kvůli deseti či třiceti
diskutabilním předmětům z požadované stovky.
Poměr odpovídajících a kvalitních exponátů
a předmětů, které v expozici nemají co pohledávat, je ovšem horší než opačný.
Spolupráci jsme podmiňovali od začátku jedinou věcí, a sice možností seznámit se scénářem expozice, který by vyhověl našim
odborným nárokům. Nikdy nám nebyl nejen
předložen, ale ani zpracován. Tvrzení pana Skřivánka o tom, že jeho tým pracoval pod dohledem renomovaných historiků, je jednoduše lží,
a my tímto vyzýváme, poněkolikáté, pana Skřivánka, aby své tvrzení podepřel jmény a vyjádřením dotyčných renomovaných historiků, že
expozice, která se nadto netýká jen historie, je
obsahově v pořádku, a že neobsahuje závažné
a zásadní nedostatky – v textech, komentářích,
popiskách, originálních exponátech, replikách
re-enactmentu a ve videích a animacích. Ponecháváme na laskavém uvážení soudného čte-

náře, do jaké míry je žádoucí konzultovat otázky
vzpomínkových akcí a oživené historie s historikem, byť by šlo o historika zaměřeného na vojenské dějiny Evropy přelomu 18. a 19. století,
jehož jména, resp. jejichž jména, nám jistě pan
Skřivánek odhalí.
Skřivánek: „Při našich četných pokusech
o spolupráci a výzvách k řešení projekčních
chyb, nesrovnalostí a neshod jsme, jako zhotovitel, byli opakovaně odmítnuti.“ I toto tvrzení
pana jednatele je snadno vyvratitelnou lží. Na
všechny dotazy a výzvy dostali vždy odpověď;
naopak, jsou to autoři libreta, kteří nikdy žádnou
odpověď na své konkrétní připomínky i obsáhlé
posudky nedostali. Vše je velmi jednoduše doložitelné korespondencí. Odkazujeme v tomto
směru na článek z května 2013: http://www.austerlitz.org/nova-napoleonska-expozice-ve-slavkove-nebyla-realizovana-podle-zameru-autoru_
a1914, kde problém zmiňujeme. Popsali jsme jej
v mnoha zprávách zaslaných zástupcům města
(například 15. října, 6. listopadu 2012 a 20. listopadu 2012, a také e-mail panu starostovi z 21.
února 2013, a další a další).
Pan Skřivánek rovněž nemůže žádným způsobem doložit, že by pan Samek nebo kdokoli
jiný z „odpůrců a pomlouvačů“, jak jsme byli
označeni dříve, rozmlouval „ostatním“ sběratelům jakoukoli spolupráci se stavební firmou
SKR stav. Opět: chybějí jména i vyjádření oněch
„ostatních“ sběratelů. Jen nekonkrétní obviňování, jež je zcela absurdní, a absurdní je mj.
proto, že pozice zhotovitele, a bohužel i města,
od začátku je, že expozice odpovídá libretu, projektu a je kvalitně provedená. Tvrzení, které samozřejmě nemůže obstát ani na vteřinu před
odbornou kritikou, jíž byla expozice vystavena,
nicméně tvrzení, které je také v logickém rozporu s pomluvou, že jsme někomu něco rozmlouvali, a tím stěžovali stavební firmě, resp.
jejím subdodavatelům, práci. Na expozici se podíleli různým způsobem velmi dobří přátelé jak
Jakuba Samka, tak Vladimíra Kočana, a vztahy
to v žádném případě nenarušilo. Mj. a především
proto, že i oni se přirozeně řadí mezi otevřené
kritiky úrovně výsledného tvaru expozice, protože se jim nelíbí, čeho se jejich práce a jejich
znalosti staly v důsledku součástí.
Autoři libreta a široká skupina jejich kolegů,
kteří se věnují vojenské historii ve všech expozicí obsažených podobách, vypracovali obsáhlý
posudek, který má přibližně 140 číslovaných
výtek, chyb a nedostatků, jichž se zhotovitel dopustil. O řadě z nich proběhly veřejné diskuse,
a tvrdíme jednoznačně, že pan Skřivánek nenajde historika, který by hodlal svým renomé podepřít výsledek práce stavební firmy SKR stav,
a riskoval tím odbornou blamáž.
Skřivánek píše: „V expozici umístěné exponáty jsou buďto draze pořízené originály nebo
zapůjčené cenné exponáty z muzeí nebo od soukromých sběratelů z České republiky a ze zahraničí.“ A samozřejmě i v tomto bodě lže, což je
velice snadné prokázat, stejně jako vyvrátit jeho
tvrzení, že vše instalovali ve shodě s projektovou
dokumentací.
Jako autoři veškeré projektové dokumentace
a libreta prohlašujeme, že věta pana Skřivánka
„všechny exponáty jsou instalované ve shodě
s platnou projektovou dokumentací“ se nezakládá na pravdě. Expozice sice byla z hlediska
vybavení a rozmístění vitrín, panelů a dalších artefaktů zhotovena dle projektové dokumentace,
skladba exponátů ani obsah většiny videí se však

požadavkům naší projektové dokumentace ani
vzdáleně nepřibližují. Odvolává-li se pan Skřivánek na pozitivní ohlas veřejnosti, pouze tím
potvrzuje fakt, že SAURA spolu se svými spolupracovníky vymyslela a navrhla moderní a zajímavou expozici, která se laické veřejnosti líbí
dokonce i ve stavu, jak ji SKR realizoval. Běžný
návštěvník neodhalí hrubé historické prohřešky
a samozřejmě nikdy neměl možnost porovnat
provedení firmy SKR s původním návrhem. Dovoluji si tvrdit, že tento rozdíl by byl jasně
zřejmý i školní výpravě, pochopitelně ve prospěch našeho původního návrhu. Za úsměvný
paradox lze považovat skutečnost, že SKR jako
dodavatel expozice ve shodě s představiteli
Slavkova jako objednatele na jedné straně všemožně kritizují firmu SAURA za nedokonalé
provedení projektové dokumentace, na druhé
straně se ohánějí kvalitou expozice a její úspěšností u veřejnosti. Ve druhém případě už se
ovšem o zásluhách autorů z týmu SAURA nezmiňují. Napoleonská expozice své kvality
zřejmě získala teprve řemeslným zpracováním
zhotovitele, resp. jeho subdodavatelů.
Z křišťálové koule pan Skřivánek věští, jaký
bude náš další postup, až se město omluví. Svým
vyjádřením jen dokazuje, že celému problému,
na jehož vzniku se nemalou měrou podílel, nerozumí. Žaloba, která požaduje uzavření expozice a omluvu od města, nemá vůbec nic
společného s případným jednáním o tom, jakým
způsobem bude výsledek práce SKR stavu napraven a expozice uvedena do stavu, který bude
odpovídat projektu a zdravému rozumu, jehož
se pan jednatel dovolává. Toto jednání bude
muset vést město Slavkov, a půjde-li o tuto expozici a tento projekt, na který získalo evropskou dotaci, neobejde se bez autorů libreta,
jejich názoru a jejich autorského dozoru. Realizovat expozici bez autorského dozoru a konečného schválení autorů je ve výstavnictví
ojedinělým jevem.
O tom, jak bezprecedentně jednostranným
způsobem, vylučujícím jakoukoliv možnost
efektivního výkonu autorského dozoru, byla celá
realizace výstavy vedena a řízena (nebo spíše
neřízena), již bylo popsáno dost papíru a sneseno z naší strany dostatek důkazů, což můžeme
a budeme opakovat. Za všechny připomeneme
zápisy z kontrolních dnů, v nichž není ani slovo
o vlastním obsahu expozice – navzdory pravidelným (a bohorovně oslyšeným) dotazům a výtkám autorů. Naprosto lživá tvrzení představitelů
města Slavkova a SKR jako zhotovitele expozice sice lze snadno vyvrátit a dokázat opak, jim
však v dnešní situaci pravděpodobně nezbývá
nic jiného než svoje lži opakovat stále dokola
bez ohledu na realitu. Nebezpečí, že by se někdo
začal nezaujatě zajímat, jakým způsobem byly
veřejné prostředky na Napoleonskou expozici
použity, je zjevně příliš veliké.
Vzhledem k tomu, že z úst zástupců města
v jejich mediálních vyjádřeních zaznívají tvrzení, „že se město nemá za co omlouvat, protože
nic neporušilo“, nebo „že expozici pro jistotu
uzavřelo i když nemuselo“, ocitujeme část z rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci 1Co
289/2013-54, kde je město Slavkov u Brna uváděno, jako odpůrce:
„…Odpůrci se u k l á d á, aby se zdržel
jakýmkoliv způsobem užívání díla „Libreto
napoleonské expozice na zámku ve Slavkově
u Brna – Napoleon – Austerlitz“, zpracované
autory Jakubem Samkem a Vladimírem Ko-
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čanem, jeho zpřístupňování veřejnosti
a umožňování třetím osobám jeho dalšího
zpracování…“ (následuje poměrně dlouhé oddůvodnění. Celé znění rozhodnutí VS Olomouc
najdete zde: http://www.austerlitz.org/usnesenivs-olomouc_a1929 ) V rozhodnutí dále soud
uvádí:
„…Z uvedeného je zřejmé, že navrhovatelé
osvědčili, že na odpůrce Město Slavkov
u Brna nepřevedli oprávnění k dalšímu užití
Libreta formou dalšího zpracování jinou firmou ani právo na předání Libreta třetí osobě,
že odpůrce bez jejich souhlasu předal Libreto
a realizační dokumentaci další firmě, že tato
firma podle názoru autorů prováděla realizaci díla v rozporu s Libretem, že v takovém
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stavu hodlal odpůrce Napoleonskou expozici
zveřejnit a po podání návrhu zveřejnil a stále
zveřejňuje široké veřejnosti a že spoluautorům díla neumožnil realizaci práva autorského dohledu. Je rovněž zřejmé, že mezi
navrhovateli a odpůrcem nejsou právní
vztahy upraveny.
Spoluautoři díla Libreto mají podle § 11
odst. 3 autorského zákona osobnostní právo
na nedotknutelnost svého díla, na udělení
souhlasu k zásahům do svého díla a na autorský dohled nad užíváním svého díla jinými
osobami. Podle § 48 odst. 2 autorského zákona mají rovněž právo udělit písemný souhlas s postoupením svého díla k užívání třetí
osobě.

Navrhovatelé předloženými listinami osvědčili, že odpůrce jejich autorská práva porušuje. Odvolací soud proto dospěl k závěru, že
navrhovatelé prokázali potřebu zatímně upravit vzájemné poměry mezi účastníky.
Odvolací soud tedy podle ustanovení § 220
odst. 1 o.s.ř. napadené usnesení krajského
soudu změnil tak, že předběžné opatření nařídil…“
Omlouváme se všem slušným občanům Slavkova u Brna i široké veřejnosti. Nikdo z nás
nemá radost ze vzniklé situace. Současně je
třeba konstatovat, že jsme ji nezavinili my a jiné
řešení možné nebylo.
Jaromír Stejskal, Jakub Samek, Vladimír Kočan,
Miroslav Jandora

Junák Slavkov zve na cyklovýlet

V sobotu 7. června zveme všechny skauty, rodiče i širokou veřejnost na cyklovýlet po Lednicko-valtickém areálu.
Připraveny jsou tři trasy pro cyklisty i pěší:
1. Trasa A – cca 15 km
Pro pěší po nejzajímavějších památkách
přímo ve Valticko- Lednickém areálu
2. Trasa B – cca 25 km
Kratší cyklistický okruh. Jedná se o cyklotrasy č. 41+5046 – Trasa Břeclav–Lednice–Zámecká cesta do Valtic kolem chrámu Tří grácií,
kaple sv. Huberta a Dianina chrámu, pak na žst.
Valtice-město.

3. Trasa C – cca 53 km
Navazuje ve Valticích na cyklotrasy č. 411,
42+43 okolo Česko-rakouské hranice k zámečku Pohansko a lužními lesy zpět do Břeclavi. Odsud přesun směr Brno cyklovlakem.
Doprava do Lednicko-valtického areálu bude
organizována veřejnou dopravou – speciálními
cyklovlaky Českých drah. Do Brna vyrazíme
brzy ráno (přesný čas upřesníme přihlášeným),
v Brně nasedneme na cyklovlak do Břeclavi
a večer se opačným směrem do našeho domova
dostaneme někdy kolem 9. hodiny.
Cena za celý výlet je 300 Kč, pro registro-

vané čeny našich oddílů pak
250 Kč. Sleva platí pro přihlášky zaslané do 23. 5. 2014).
Cena zahrnuje dopravu osob
i kol, vstupenku do některé z
vybraných památek nebo hodinovou jízdu parníkem po
Dyji.
Přihlášku se jménem a zvolenou trasou zašlete na email
hlavního organizátora Bratra
Orla: Olda.Bayer@seznam.cz.
Junák

Co se dělo na jaře u rybářů
Posledním zveřejněným příspěvkem byl článek o zájezdu dětí z rybářského kroužku na lov
pstruhů. Zprávu o tom, co sedělo v následujících jarních měsících u rybářů, vám předkládám v tomto článku.
V sobotu dne 8. března se uskutečnil zájezd
dětí z kroužku a jejich rodičů na rybářskou výstavu do Brna. V doprovodném programu zde
vyslechli poutavé vyprávění Jakuba Vágnera,
kterému někteří darovali vlastní obrázky ryb
a odměnou jim byla společná fotografie s touto
legendou. Následující sobotu se uskutečnila
v kině Jas ve Slavkově výroční členská schůze,
na které se hodnotil jak uplynulý rok, tak také
čtyřleté volební období. Za podstatné stojí zmínit alespoň některé uskutečněné záměry. Od
obce Hodějice byly odkoupeny pozemky pod

Výroční schůze rybářů

tamním rybníkem a v roce 2012 až 2013 zde
bylo provedeno odbahnění a revitalizace hráze
tohoto hektarového vodního díla. V roce 2013
pronajalo dlouhodobě naší organizaci město
Bučovice část nově zbudovaného Biocentra ve
Vicemilicích do užívání a v těchto dnech probíhá na krajském úřadě vyhlášení této vodní
plochy o výměře 6,5 ha za rybářský revír. Za
podpory a finanční spoluúčasti města Slavkov
u Brna probíhá postupně rekonstrukce naší klubovny, kde plánujeme v tomto roce napojení
objektu do městské kanalizace. Na malém rybníku v Ligařích byla zbudována technická budova a objekty na velkém rybníku dostaly nový
kabát s přístřeškem a dlážděnou plochou.
K nejvýznamnějším zrealizovaným cílům uplynulého období bezesporu patří vybudování

Foto: R. Lánský

nové vodní plochy hektarového rybníku Křovačka s mokřadní lagunou v Bučovicích.
V letošním roce jsme se rozloučili s dlouholetými členy výboru. Do pomyslného rybářského důchodu odešel pan Ivo Beránek
z Hodějic, který zastával funkci hlavního hospodáře a je členem organizace od roku 1955.
Funkci ekonoma zodpovědně zpravoval pan
Vladimír Nečas ze Slavkova, který je registrován od roku 1970. Posledním z odcházejících
členů výboru je pan Jindřich Jirák z Bučovic
působící v naší organizaci od roku 1972. Chtěl
bych jim touto cestou poděkovat za dlouholetou
a obětavou práci v naší organizaci a popřát jim
hodně zdraví, rodinné pohody a spousty zážitků
v přírodě a u vody.
Naše základna letos zatím činí 988 registrovaných členů, jejíž řady následně rozšíří mládež
z rybářských kroužků a dospělí po každoročním
školení nových členů, které se uskutečnilo v sobotu 29. března v restauraci Klobouk ve Slavkově a zúčastnilo se ho kolem dvaceti uchazečů.
Rybářské kroužky navštěvuje ve školním roce
2013/2014 celkem 52 dětí. Pod odborným vedením vedoucích dochází na schůzky šest dětí do
Brankovic, šest do Hrušek, dvanáct je v DDM
v Bučovicích a ve Slavkově registrujeme
v DDM 28 dětí. V měsíci květnu a červnu proběhnou závěrečné zkoušky a následně budou
děti slavnostně pasovány do řad rybaříků.
Na závěr bych vás chtěl touto cestou pozvat
na rybářské závody, které naše organizace pořádá 7. června v Hruškách a 12. července v Bučovicích.
Více informací naleznete na našich webových stránkách: www.momrs-slavkov.cz
Petr Zvonek
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Vítání ptačího zpěvu 2014 ve Slavkově u Brna
Vítání ptačího zpěvu pořádá v České republice Česká společnost ornitologická (ČSO) ve
spolupráci s dalšími organizacemi i jednotlivci
a navazuje tak na tradici založenou v roce 1983
v Birminghamu pod názvem Dawn Chorus Day,
kde místní ornitologové přišli s nápadem přivítat vždy první neděli v květnu ptačí zpěv. Později byla převzata řadou národních partnerů
sdružení BirdLife International. Po osmnácti letech tak můžeme i u nás hovořit o tradici. Počet
míst, na kterých se v ČR Vítání ptačího zpěvu
koná i návštěvnost jednotlivých akcí každoročně roste, především díky obětavosti a vytrvalé snaze všech organizátorů, kteří se snaží
připravit pro účastníky co nejzajímavější program. Letos to bylo již na 118 místech v ČR.
Vítání ptačího zpěvu probíhá většinou formou vycházek do probouzející se jarní přírody,
a to doslova, protože začátek většiny akcí je
naplánován na brzké ranní hodiny, kdy ptáci
nejvíce zpívají. A věřte, že stojí za to si přivstat.
Během vycházky ukazují vedoucí exkurzí, co
kde létá a zpívá, povídají o určování ptáků, o jejich životě a ochraně. Na mnoha místech jsou
exkurze doprovázeny i u veřejnosti velmi oblíbenými ukázkami kroužkování ptáků, kdy mají

Slavkovská výročí
Ladislav Vykoupil (120 let od narození)
* 27. 6. 1894 Slavkov u Brna
† 23. 5. 1970 Slavkov u Brna
Vyučil se mědikovcem, již před válkou se
zapojil do hudebního života. Za války narukoval na východní frontu, dostal se do zajetí a v
Rusku prožil revoluční roky 1917 a 1918. Za svého pobytu v
Kyjevě studoval krátce na kyjevské konzervatoři. Po návratu
do vlasti vstoupil do Pěveckého sdružení, kde zpíval první
tenor a po úmrtí sbormistra Františka Bílka se nakrátko v roce
1947 stal i jeho nástupcem. Zapojil se i jako herec v divadelním odboru Sokola a působil jako dirigent operetních představení. Získal živnostenský list a založil svůj dechovou
kapelu. Se svou kapelou se umístil v několika soutěžích. Na
podzim 1945 se ujal řízení Slavkovského orchestrálního sdružení. Repertoárově navázal Ladislav Vykoupil na tradici, kterou v orchestru založil František Franc. Z místa dirigenta byl
nucen odstoupit v roce 1957.

Ukázka kroužkování ptáků

účastníci možnost prohlédnout si opeřence
zblízka a dozvědět se současně o kroužkování
mnoho zajímavostí. Jinde organizátoři zpestřují
své akce přednáškami, výstavkami peří, různými hrami a soutěžemi pro děti, ukázkami
a kontrolami ptačích budek, návštěvami záchranných stanic živočichů apod.
Ve Slavkově u Brna se organizátoři ze Slavkovského ochranářského spolku také rozhodli zapojit do této akce. V neděli 4. května v 8 h. jsme
se sešli na mostu přes Litavu. Během vycházky
kolem velkého rybníka jsme pozorovali stehlíky
obecné, vrabce polní, špačky obecné, kachny divoké a také na ostrůvku hnízdící labutě velké.
Překonali jsme obchvat a železniční trať a dostali se na tzv. Kačeňák. Zde jsme viděli samce
ťuhýka obecného, poštolku obecnou, kukačky
obecné, budníčky menší a lesní, pěnkavy
obecné, drozdy kvíčaly krmící vylétnuté mládě,
hnízdo káně lesní, hnízdo kosa černého, vlaštovky obecné, jiřičky obecné, strakapouda velkého a motáka pochopa. Na Kačeňáku jsme si
prohlédli na pařezu rostoucí, krásnou dřevokaznou houbu sírovec žlutooranžový. Za rybníkem Kačeňák už na účastníky čekala výstavka
profesionálně zhotovených budek a krmítek od
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Redakční rada Slavkovského zpravodaje
Mgr. Zdeněk Novák (předseda), Eva Janková (místopředsedkyně), Vendula Andrlová, Mgr. Jiří Blažek, Ing. Ivan Charvát,
Ing. Ladislav Jedlička, Radoslav Lánský, Ing. Libor Válka.
Členové redakční rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém
volném čase a bezplatně.
Sazba a grafická úprava
Bedřich Maleček, Brněnská 642, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: 544 220 661, e-mail: info@bmtypo.cz, www.bmtypo.cz.
Tisk: JKKA, s.r.o., Vyškov. Distribuce: Martina Ruská, Slavkov
Příjem inzerce do čísla 6/2014
Uzávěrka pro inzerci je pátek 20. června 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. 6/2014
Uzávěrka pro předání příspěvků je úterý 17. června.
Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu
do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu
info@bmtypo.cz. Redakce si vyhrazuje možnost zkrácení
příspěvku, popř. i nezařazení. Příspěvky zasílejte
e-mailem nebo osobně na flash disku.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí
do pátku v naší kanceláři v ul. Brněnská 642, Slavkov u Brna
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.
Oznámení o narození dětí je zveřejňováno zdarma.
Za původnost a věcnou správnost uvedených příspěvků odpovídají
autoři. Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel
neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách.
Toto číslo vyšlo 31. května 2014

našeho člena Jiřího Kučery a především natažené sítě a odborný výklad dalších našich členů.
RNDr. Petr Procházka, Milica Požgayová a Jiří
Bartl odborně nainstalovali sítě, zapnuli zvukové nosiče s hlasy ptáků a připravili vycpaninu
výra. Díky těmto pomůckám se nám podařilo
chytit a okroužkovat tři kosy černé, dva budníčky menší, tři pěnice černohlavé a jednoho
lejska černohlavého. Celkem tedy devět ptáků.
Dětem a nejen jim se tato akce velmi líbila.
Vždyť kde by mohli vidět tolik ptáků, pohladit
si je a dovědět se o nich spoustu zajímavostí?
Každý účastník byl obdarován časopisem Ptačí
svět a děti dostaly magnetky a samolepky, které
věnovala Česká společnost ornitologická. Na
závěr vycházky se někteří účastníci byli podívat
na hnízdící čápy bílé.
Prožili jsme příjemné dopoledne plné nových
a zajímavých poznatků. Pro mnohé účastníky
bylo překvapující, kolik je v okolní přírodě
ukryto zajímavostí a tajemství, kolem kterých
chodíme bez povšimnutí.
V chladném a větrném počasí se sešlo 28
účastníků, z toho 4 děti.
Za Slavkovský ochranářský spolek
Petr Navrátil, předseda

KALENDÁŘ AKCÍ – ČERVEN 2014

ROČNÍK XVI.

Měsíčník vydávaný v nákladu 3450 ks
vydavatelstvím BM typo, Brněnská 642, Slavkov u Brna
Zaregistrováno na MK ČR pod E 13035

Foto: B. Maleček

Datum

hod.

30. 5.–1. 6.
1. 6.
14.00–17.00
3. a 4. 6. 10.00–14.00
5. 6.
17.00
6. 6.
7. 6.
12. 6.
12. 6.

19.00
11.00
15.00–18.00
19.30

13.–15. 6.
14. 6.
14.00
12. 6.–31. 8. 9–17.00
20. 6.
14.00
21. 6.
20.30
25. 6.
19.30
25.–29. 6.
26. 6. 17.30 a 20.00
28. 6.
9.00–17.00
Probíhající výstavy
12. 5.–6. 6.
20. 5.–1. 6.
22. 5.–31. 7.
23. 5.–1. 6.

akce/místo konání

pořadatel

Dny Slavkova a Svatourbanské hody
Město Slavkov
Den dětí u chovatelů. Malování na obličej, občerstvení. Chovatelský areál, Polní
ČSCH
Výstava slavnostních tabulí oboru kuchař-číšník, tělocvična ISŠ
ISŠ
Vernisáž prodejní výstavy keramiky Martiny Mirošové a soch Davida Smělíka
(výstava potrvá do 14. 9.)
ZS-A
Travesti show Divoké kočky. SC Bonaparte. Předprodej vstupenek v rest. Bonaparte
Fechtl Hill Cup #6. Serpentiny Slavkov–Rousínov
Motoklub Austerlitz
Den otevřených dveří SAAB, prezentace modelu Gripen, Čelakovského 689
Saab s.r.o.
Concentus Moravie – Petr Nouzovský (violoncello), Gérard Wyss (klavír)
Historický sál ZS-A
ZS-A, Město Slavkov
Mezinárodní turnaj mužů a žen v beachvolejbale. Finále neděle 15 h. a 16 h. SK Beachvolleyball
Babské hody. Od 19.30 taneční zábava v SC Bonaparte, hraje Sebranka Letonice
ženy-stárky
Prodejní výstava šperků Ireny Lochmanové a výstava kreseb Evy Pěchoučkové
ZS-A
Slavnostní předání výučních listů absolventů ISŠ, Historický sál zámku
ISŠ
Koncert Jaromíra Nohavici v zámeckém parku
ZS-A, Vichr production
Concentus Moravie – Tine Thing Helseth (trubka), Petr Rajnoha (varhany)
kostel Vzkříšení Páně
ZS-A, Město Slavkov
Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice se startem na Palac. nám.
26. 6. časovka jednotlivců, 28. 6. hromadný závod junioři, 29. 6. hromadný závod muži
Partička na vzduchu – oblíbená improvizační show na nádvoří zámku ZS-A, Livemusic Agency
Oldtimer festival 2014 – setkání auto-moto veteránů v zámeckém parku
ZS-A, AGM CZ
Slavkovské restaurování – restaurování předmětů ze zámeckých sbírek
Výstava krajky z chorvatského Pagu
MERKUR – populární stavebnice ve výstavních prostorách zámku
Slavkovský poklad a historické listiny

ZS-A
ZS-A
ZS-A
ZS-A

Ve středu 30. dubna se slétlo na
hřišti u VaK ve Slavkově několik desítek
malých čarodějnic a čarodějů. Počasí
nám přálo a špekáčky, které provoněly
celé hřiště, chutnaly náramně. Největší
radost nám udělali hasiči, kteří na
hřiště foukli hustou pěnu.

Foto: 6x J. Salik Sláma

Pálení
čarodějnic

