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Michal Boudný

Rozjezd
Léto se s námi pomalu 

loučí a spolu s létem se 
s námi rozloučí i dopravní 
omezení, která nejen Slav-
kováky od konce dubna 
sužují. Termín otevření 
okružní křižovatky pod ná-
městím se bohužel oproti 

plánovanému slibovanému termínu o tři týdny 
opozdí. Pominu-li složité přeložky sítí, které 
v křižovatce vedly, nebo deštivé počasí, tím 
hlavním důvodem je fatální výpadek staveb-
ního materiálu na trhu. Vím, že argumenty 
jsou v tomto případě vnímány jako výmluvy, 
ale věřte, že tento úsek stavby je nejsložitější 
a denně se potýkáme s překvapeními, které 
nám předkové pod zemí nachystali. 

(Pokračování na straně 3)
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4 tenoři • Foto: Lucie Hložková

HVĚZDNÝ VÍKEND NA ZÁMKU

Od slavných tenorů 
k Noci na Karlštejně

Noc na Karlštejně • Foto: Lucie Hložková

Nádvoří Zámku Slavkov – Austerlitz zažilo 
o třetím srpnovém víkendu hned tři hvězd-

né noci. Pódium s nádhernou kulisou barokní 
perly rozezvučely hlasy předních českých oper-
ních a muzikálových herců. Vytvořené kaská-
dovité hlediště pro 800 lidí bylo po všechny tři 
večery vyprodáno do posledního místa. 

V pátek 20. srpna nadchli posluchače 4 teno-
ři – držitel Thálie tenor Marian Vojtko, zpěvák 
a herec, barytenor Pavel Vítek, dvojnásobný 
držitel ceny Thálie, barytenor Jan Kříž a operní 
tenor Michal Bragagnolo.

Poprvé spolu vystoupili na koncertu Proms 
Gala v roce 2017, kdy s Českým národním sym-
fonickým orchestrem zazpívali pod vedením 
dvorního dirigenta Andrei Bocelliho. Následovaly 
videoklipy Už z hor zní zvon a Mně sílu dáš, kte-
ré mají milionová zhlédnutí na sociálních sítích, 
a především koncertní turné po celé ČR.

 (Pokračování na straně 2)



Od slavných tenorů k Noci na Karlštejně
(Dokončení ze strany 1)

V září 2020 vydali debutové album u vydavatel-
ství Supraphon, které je dodnes na špičce nejpro-
dávanějších domácích nahrávek. Album pokřtila 
dvacetinásobná zlatá slavice Lucie Bílá, která se 
4 Tenory nazpívala duet Krása. Slavkovské pub-
likum si mohlo užít repertoár složený především 
z populárních českých písní. Zazněla však i nejoče-
kávanější skladba Nessun dorma z opery Turandot 
(Vincerò).

„Nádherný koncert, další slova již nejsou po-

třeba, byla to jiná dimenze zážitků,“ uvedla jedna 
z návštěvnic koncertu Alena Syslová.

Hned následující sobotu a neděli se hlediště 
opět zaplnilo diváky, kteří si chtěli užít slavný 
český muzikál Noc na Karlštejně v unikátním 
prostředí. Písničky Karla Svobody a legendární 
příběh ze zdí karlštejnských v tomto roce oslavi-
ly pod vedením Janise Sidovského už 100. reprí-
zu. Hvězdné obsazení vyprodává open air scény 
v prostředí hradů a zámků po celé republice již 
třetím rokem. 

Nádvořím se nesly legendární hity jako Lásko 
má já stůňu, Asi do věží, Hoja, hoj a mnohé dal-
ší písně Karla Svobody, které doslova zlidověly 
a zpívají si je všichni diváci. Účinkovali herci 
a zpěváci známí z muzikálů, televizních seriálů 
a filmů. Patří k nim legendy stříbrného plátna i dr-
žitelé ceny Thálie – Daniel Bambas, Hana Holišo-
vá, Regina Rázlová, Pavel Vítek, Jan Kříž, Roman 
Tomeš, Ivana Korolová, Miloslav Mejzlík, Tomáš 
Smička, Marie Křížová, Václav Knop, Lukáš 
Kunst, Sabina Rojková a mnozí další. vs

Foto na straně: Lucie Hložková
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Jakkoli se na radnici snažíme o co nej-
zdárnější koordinaci a hlavně komunikaci se 
všemi aktéry, rád bych zdůraznil, že celá akce 
je zejména v režii Správy a údržby silnic Ji-
homoravského kraje. Město Slavkov u Brna 
se finančně podílí na rekonstrukci chodníků 
a veřejného osvětlení. Samozřejmě že máme 
na paměti, že naším největším úkolem je za-
stupovat vás – občany, podnikatele, rodiče, 
děti… kteří již netrpělivě čekáte na rozjezd 
nejen dopravy, ale pro mnohé z vás i „normál-
ního“ života. Věřte, že nastalo mnoho situací, 
kdy jsme museli stavařům i investorům tento 
pohled připomenout a společně s nimi hledat 
řešení zapeklitých situací, včetně toho, jak co 
nejdříve otevřít strategickou kruhovou kři-
žovatku. Bohužel ne všechny stavebně-tech-
nologické i obchodní postupy jsme z naší 
pozice schopni ovlivnit a urychlit. Často si 
proto musíme vyslechnout argument, že za-
tím stavba pokračuje podle plánu a do kon-
ce tohoto roku (stavební sezony) bude první 
etapa řádně ukončená v celé své délce. Další 
omezení, již však ne tak dramatická, se roz-
jedou na jaře (na začátku stavební sezóny) 
příštího roku. 

Jakkoli si uvědomuji, že je tato situace pro 
mnohé z vás náročná, u mě ze všeho nakonec 
převažuje pocit radosti z pohledu na finální 
práce. Konečně si tak v druhé polovině září 
oddechneme a technika se přesune do ulice 
Boženy Němcové, kde bylo nutné dělat kom-
pletní rekonstrukci vodovodního řadu. Násle-
dovat pak již letos bude pouze ulice Lidická, 
kde se bude pokládat nový asfalt a nebude tak 
nutné kopat do takové hloubky. Termín do-
končení těchto dvou páteřních komunikací je 
listopad tohoto roku. 

Další dopravní stavbou je ulice Malinovské-
ho, která bude otevřena šestého září a práce se 
tak přesunou pouze před polikliniku. K letoš-
nímu podzimu (začátkem listopadu) se bude 
moci celá ulice otevřít. Tím ale rekonstrukce 
silnic ve Slavkově nekončí. V rozpočtu města 
je pro letošní rok vyčleněna položka na nový 
povrch ulice Nádražní, kterou budeme v nej-
bližší době soutěžit. Rovné, hladké, bezpečné 
a bezhlučné ulice jsou letitým přáním všech 
občanů a jsem rád, že je můžeme postupně 
realizovat. Bez omezení to však nejde a všem 
trpělivým patří velké poděkování! 

V našem městě je více míst, která by si 
nový kabát zasloužila, ale vše je závislé na fi-

nančních možnostech městské pokladny a kdo 
sleduje rapidní růst cen stavebních prací a ma-
teriálů, budou tyto možnosti v budoucnosti 
hůře dostupné. Proto tolik usilujeme o pečli-
vou přípravu projektů, které mají šanci získat 
dotace, nebo kde se můžou zapojit i další in-
stituce, podobně jako je to u průtahu města, 
který oficiálně patří Jihomoravskému kraji. 

Abychom se oprostili od negativ, jsem rád, 
že se chřipková situace výrazně zklidnila 
a město opět ožilo kulturou a sportem. Po pře-
krásných akcích na zámeckém nádvoří nás 
čeká ještě toliko populární Veteranfest, triat-
lon, Běh Slavkovem nebo legendární Slav-
kovská pípa. Slavkovákům to již ani nepřijde, 
ale od přespolních návštěvníků města přichá-
zí častá pozitivní kritika se slovy: „u vás se 
pořád něco děje“. Ano, děje a já jsem na to 
pyšný. Slavkov u Brna rozhodně nepatří mezi 
šedá ospalá městečka, kterých máme v repub-
lice spousty. 

Dovolte mi, vážení čtenáři zpravodaje, po-
přát vám hezké babí léto a nastupující pod-
zim, šťastný návrat z dovolených, pěstitelům 
dobrou úrodu a dětem a učitelům co nejdelší 
setrvání ve školách.

 Michal Boudný, starosta města

Rozjezd
(Dokončení ze strany 1)

První etapa rekonstrukce Malinovského končí. 
Kvůli druhé se přemístí zastávka ke kostelu

Rozkopaná silnice poblíž základní školy 
Komenského bude od druhého zářijového 
týdne minulostí. Stavbaři zde nyní dokon-
čují první etapu rekonstrukce jedné z nejex-
ponovanějších a zároveň nejponičenějších 
silnic v centru města. Maximálně od 6. září 
již bude možné zaparkovat na parkovišti ve-
dle kostela a zprůjezdní se silnice směrem 
ke stadionu a k ulici Kaunicova. Těžká tech-
nika se pak přemístí k poliklinice, kde začne 
rozkopávat úsek od křižovatky s ulicí Jirás-
kova až po Tyršovu. Méně náročná etapa 
by měla skončit začátkem listopadu. Kvůli 
pracím v tomto úseku se bude muset pře-
místit stávající autobusová zastávka. „Jiho-
moravský dopravce Kordis si nakonec zvolil 
jako nejlepší variantu přemístění na stávající 

parkoviště autobusů za kostelem, u fary,“ 
potvrdil starosta Michal Boudný. Autobusy 
tak budou muset zajíždět do ulic Pod Obo-
rou, Příční a Kaunicova. Podél této trasy, 
s výjimkou ulice Kaunicova, žádáme občany 
o dodržení rozmístěných zákazů zastavení. 
Jde zejména o ochranu jejich aut před kolizí 
s autobusem. Na změnu se budou muset při-
pravit také obyvatelé ulice Jiráskova, která 
v ústí do Malinovského bude zatarasená zá-
kazem vjezdu. 

Na konci oprav bude ulice kompletně opra-
vená, a to včetně podkladových ploch. Důraz 
je kladen na úpravu šířkového uspořádání 
ulice, úpravu tvaru křižovatek, zřízení míst 
pro přecházení, vybudování nových parkova-
cích stání před Křesťanskou mateřskou ško-

lou Karolínka a instalace nového veřejného 
osvětlení. Konstrukce vozovky je navrhnuta 
s novými únosnými podkladními vrstvami 
s povrchovou úpravou z asfaltobetonu, par-
kovací stání s kamennou dlažbou a chodníky 
s betonovou dlažbou. 

Cena rekonstrukce stojí 28 milionů korun 
a je hrazena z rozpočtu města. vs
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ADRA zve zájemce o dobrovolnictví mezi seniory
Je to už více než rok, kdy se podařilo, 

navzdory koronavirové krizi, otevřít dobro-
volnický program ve slavkovském domově 
pro seniory B.Braun Domov s úsměvem. 
Od června 2020 začali docházet za osamě-
lými seniory první dobrovolníci. Jsou mezi 
nimi ženy i muži, starší i mladší. Někdo cho-
dí číst, někdo chodí spíše ven na procházky, 
někdo si chce hlavně popovídat. Potřeby 
klientů jsou různorodé, ale stejně tak jsou 
i různorodí dobrovolníci, kteří je navštěvují. 
Spojuje je společně strávený čas, který napl-
ňuje jejich potřeby. U klientů domova je to 
potřeba lidské blízkosti a pozornosti, u dob-
rovolníků pak ochota se někomu věnovat 
a být užitečný.

Těžiště pomoci české pobočky humani-
tární organizace ADRA je kromě krizových 
situací a zahraniční pomoci právě v pomoci 
seniorům a dalším opomíjeným skupinám 
obyvatelstva.

Nejen situace kolem Covid-19, ale i každo-
denní život stále více ukazuje, že v naší prací 
a zábavou nabité západní společnosti zapomí-
náme na staré a nemocné lidi, kteří už nemají 
tak pestrý a rozmanitý život. Je smutnou sku-
tečností, že je zvyšujícím se trendem věnovat 

se raději naplněnému životu než těmto opomí-
jeným lidem a to má za následek novou epide-
mii – epidemii samoty. Obzvláště pro seniory 
je to velmi bolestivé, žijí v samotě a smutku 
z toho, že na ně ostatní zapomínají a nestojí 
jim ani za telefonát či návštěvu.

Proto vyzýváme zájemce o tuto formu 
dobrovolnictví, aby neváhali a darovali to 
nejcennější – svůj zájem a čas. Nic to nestojí 
a přesto je to k nezaplacení. Stačí hodina týd-
ně a do života osamělých lidí můžete přinést 
mnoho radosti. Není potřeba žádných speciál-

ních dovedností ani vědomostí. Dobrovolníci 
jsou pro tuto činnosti proškoleni a pojištěni, 
což mají stvrzeno dobrovolnickou smlouvou. 
Ta sice není závazná, ale jistý závazek to je, 
protože mezi dobrovolníky a seniory vznika-
jí vztahy a je vždy citlivé tyto vztahy přeru-
šovat či ukončovat. Seniorům dobrovolníci 
přinášejí svým zájmem nejen radost, ale také 
znovu pocit hodnoty a to vše zlepšuje jejich 
psychické i fyzické zdraví. Pro mnohé z nich 
je dobrovolník jejich jedinou blízkou osobou 
a také tím, kdo je doprovází na sklonku jejich 
životní cesty. A právě v této době jsou senioři 
a další ohrožené skupiny osamělejší než kdy 
dříve.

Zatím je poptávka větší než nabídka, a pro-
to Vás zveme na školení pro zájemce o dobro-
volnictví, kde se můžete dozvědět více.

Školení proběhne 9. září v 17 hodin v za-
sedací místnosti Městského úřadu Slavko-
va u Brna.

Bližší informace můžete získat u koordiná-
torky dobrovolníků Moniky Lauterbachové, 
777 623 899, monika.lauterbachova@adra.
cz nebo kontaktní osoby B.Braun Domova 
s úsměvem Martiny Ruské, 775 040 972, rus-
kamartina@seznam.cz. ADRA

Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva 
Slavkova u Brna
117. schůze RM – 26. 7. 2021

1. RM nedoporučuje ZM schválit záměr prodeje částí 
pozemku parc. č. 2763/1 v k. ú. Slavkov u Brna o celkové 
výměře cca 83 m2 dle předložené žádosti.

2. RM schvaluje vydání nového řádu veřejného po-
hřebiště dle předloženého znění.

3. RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou 
vyhlášku, která ruší OZV č. 40/2002, kterou se vydává 
řád veřejného pohřebiště ve Slavkově u Brna a OZV 
č. 41/2002, kterou se mění řád veřejného pohřebiště 
ve Slavkově u Brna.

4. RM doporučuje ZM schválit předložený Program 
pro poskytování dotací na podporu činností v oblasti 
sociálních služeb pro rok 2022.

118. schůze RM – 9. 8. 2021
1. RM rozpočtová opatření v předloženém znění 

v souladu s usnesením zastupitelstva města Slavkov 
u Brna č. 281/18/ZM/2020 ze dne 7. 12. 2020, které 
pověřuje radu města schvalovat a provádět změny roz-
počtu na rok 2021 formou rozpočtových opatření.

2. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových 
opatření v předloženém znění

3. RM doporučuje ZM ke schválení rozbory hospoda-
ření města Slavkov u Brna za II. čtvrtletí 2021 v předlo-
ženém znění.

4. RM doporučuje ZM schválit Změnu č. 3 územního 
plánu Slavkova u Brna formou opatření obecné povahy 
v předloženém znění.

5. RM doporučuje ZM schválit bezúplatné nabytí po-
zemku parc. č. 2816/11, ostatní plocha, ostatní komuni-
kace a pozemku parc. č. 2817/4, ostatní plocha, zeleň, 
vše v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví ČR – Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
města Slavkov u Brna a dát tak souhlas s uzavřením 
smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZ-
SVM/2736/2021-BVYM v předloženém znění.

6. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene se společností EG. D, a. s., 
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 
týkající se pozemku parc. č. 2030 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace v k. ú. Slavkov u Brna, který je v ma-
jetku města (stavba s názvem „Slavkov u B., stavební 
úpravy Chlupová“) v předloženém znění.

7. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene se společností EG. D, a. s., 
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 
týkající se pozemku parc. č. 2676 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k. ú. Slavkov u Brna, který je 
v majetku města (stavba s názvem „Slavkov u B., stav. 
úpravy Ing. Kožoušek“) v předloženém znění.

8. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene se společností EG. D, a. s., 
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 
týkající se pozemku parc. č. 1208 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, parc. č. 1479/1 – ostatní plocha, 
neplodná půda a parc. č. 1480 – ostatní plocha, ostat-
ní komunikace, vše v k. ú. Slavkov u Brna, které jsou 
v majetku města (stavba s názvem „Slavkov u B., kab. 
smyčka NN Ing. Majer“) v předloženém znění.

9. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky „Slavkov 
u Brna – Úsekové měření rychlosti v katastru obce Ve-
lešovice, silnice I/50“ dle předloženého návrhu zadáva-
cích podmínek soutěže.

10. RM rozhoduje na základě doporučení komise pro 
hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Rekonstruk-
ce silnoproudých a slaboproudých rozvodů – 1.etapa“ 
o vyloučení uchazeče CMC Heating, s.r.o., Kučerov 172, 
68201 Kučerov, IČ: 29230586 z procesu veřejné zakázky. 

11. RM rozhoduje, že nejvhodnější nabídka na veřej-
nou zakázku na stavební práce na akci „Rekonstrukce 
silnoproudých a slaboproudých rozvodů – 1. etapa“ byla 
předložena uchazečem ELEKTRO PLUS, spol.s r.o, 614 00 
Brno-sever, Husovice, Gargulákova 1647/34, IČ: 47917059.

12. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na za-
kázku: „Rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých 
rozvodů – 1. etapa“ se společností ELEKTRO PLUS, 
spol. s r.o., 614 00 Brno-sever, Husovice, Gargulákova 
1647/34, IČ: 47917059.

13. RM rozhoduje na základě doporučení komise 
pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Rekon-
strukce hřiště Zlatá Hora střed“ o vyloučení uchazeče 

Machovský s.r.o., Velký Týnec, Boční 551, IČ: 28619633 
z procesu veřejné zakázky. 

14. RM rozhoduje, že nejvhodnější nabídka na veřej-
nou zakázku na stavební práce na akci „Rekonstrukce 
hřiště Zlatá Hora střed“ byla předložena uchazečem 
Drimal play, s.r.o., Mysločovice 182, IČ: 04904923.

15. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci 
„Rekonstrukce hřiště Zlatá Hora střed“ s uchazečem 
Drimal play, s.r.o., Mysločovice 182, IČ: 04904923.

16. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem bytu č. 3, Zlatá Hora 1230, Slavkov u Brna, s paní 
Andreou Šťastnou. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou do 31. 12. 2022 s nájemným dle aktu-
álního ceníku nájemného pro obecní byty.

17. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní 
smlouvě ze dne 19. 4. 2021 k bytu č. 1, Fügnerova 109, 
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Silvií Vorlovou, obsahu-
jícím prodloužení nájmu bytu do 30. 9. 2021 za smluvní 
nájemné 150 Kč/m2.

18. RM bere na vědomí výsledky projednání záměru 
systému úsekového měření rychlosti v obci Žarošice.

19. RM určuje plat pro ředitelku ZS-A, ve výši dle 
přílohy k této zprávě.

20. RM schvaluje odměnu pro ředitelku ZS-A za 
1. pololetí roku 2021, ve výši dle přílohy k této zprávě.

21. RM bere na vědomí přijetí dotací z MK a JMK
22. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 6 ZS-A, pří-

spěvkové organizace v předloženém znění.
23. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 

odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a) podání žá-
dosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol 
a školských zařízení pro školní jídelnu, jejíž činnost vy-
konává příspěvková organizace Základní škola Komen-
ského Slavkov u Brna, příspěvková organizace, která se 
týká zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných 
z 1100 na 1450 s účinností od 1. 10. 2021; b) ukládá 
Bc. Michalu Boudnému, starostovi obce Slavkov u Brna, 
podat výše uvedenou žádost Krajskému úřadu Jihomo-
ravského kraje, odbor školství.

Úplné znění na www.slavkov.cz

Foto: ADRA
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Stará hasička se dočká dalších oprav
Přestože se profesionální hasiči odstěhovali 

z budovy staré hasičky na ulici Malinovské-
ho, neznamená to, že budova, v níž mají stále 
základnu dobrovolní hasiči, zpustne. Naopak. 
Město ve spolupráci s Jihomoravským krajem 
pokračuje v nutných opravách, které zajistí kva-
litní zázemí. S postupnou rekonstrukcí se začalo 
v roce 2018 výměnou vrat. Následovala rekon-
strukce topení, částečné zateplení a instalace za-
bezpečovacího systému. Nyní přichází na řadu 
první etapa rekonstrukce elektrorozvodů v hod-
notě 850 000 Kč. Akci podpořil částkou téměř 
půl milionu korun Jihomoravský kraj. 

V letošním roce se dočká kompletní rekon-
strukce elektrorozvodů uliční část hasičské 
stanice – od garáží, až po posilovnu. V dru-
hém patře se změn dočkají všechny místnosti 
od velínu až po zasedací místnost včetně skla-
du. Město bude usilovat o spuštění další etapy 
oprav v následujícím roce. vs

Nastartujte vlastní podnikání na bezplatném kurzu!
Místní akční skupina Slavkovské bojiště 

ve spolupráci s projektem Podnikni to! organi-
zuje pro občany města a přilehlých obcí kurz 
podnikavosti. Je určen všem, kteří o vlastním 
projektu zatím jen uvažují, ale i těm, kteří 
již na svém projektu aktivně pracují. Během 
5 setkání se účastníci seznámí s tím, jak hle-
dat podnikatelské nápady, bezpečně otestují 
jejich potenciál s minimem rizika a naučí se, 
jak udělat projekt finančně udržitelným. Účast 
na kurzu je zdarma a zvána je veřejnost ze 
Slavkova a okolních obcí, ať už jsou zaměst-
naní, na rodičovské dovolené nebo studenti.

„Díky Podnikni to! jsem dostal možnost na-
hlédnout do světa podnikání. Na kurzu jsem 
získal přístup ke kvalitním informacím, kte-
ré jsem ocenil hlavně na startovní čáře mého 
projektu. Kurz bych doporučil každému, kdo 
zvažuje start podnikání při práci či studiu, 
nebo už vlastní projekt rozjíždí a chce své 
podnikání zkvalitnit,“ popisuje svou účast 
v kurzu Ivo Příkazký, který dnes i díky Pod-
nikni to! úspěšně podniká.

Další z absolventů kurzu Dominik Vašica 

doplňuje: „Skvělý kurz plný inspirace a pod-
statných rad od zkušeného lektora. Taková in-
spirace se jenom těžko získává někde v kníž-
kách nebo článcích na internetu.“ 

Kurzem bude provázet zkušený podnikatel 
s dlouholetou praxí. Účastníci se pod jeho ve-
dením na vlastním projektu naučí postupy, jak 
lze podnikání nastartovat s minimem rizika 
a zbytečných investic. Navíc se díky letitým 
zkušenostem lektora kurzu mohou vyhnout 
největším chybám v začátcích, a také budou 
mít dostatek prostoru probrat směřování vlast-
ního projektu.

Kurz se drží jednoduchého pravidla: mini-
mum teorie, maximum praxe. Až 80 % z více 
než 6000 absolventů kurzů Podnikni to! 
dále aktivně rozvíjí vlastní projekt. Nezáleží 
na tom, jestli je vaším snem mít menší lokální 
firmu, přivydělat si vlastním projektem při za-
městnání, nebo vybudovat mezinárodní firmu. 
Na konci kurzu budete mít smysluplný pro-
jekt a hlavně plán, jak jej úspěšně rozjet. 

Kurz trvá měsíc a skládá se z 5 setkání, 
probíhající jednou týdně vždy ve středu. První 

workshop odstartuje ve středu 13. 10. 2021 
v 17.30 hod. v přednáškové místnosti radnice. 
Účast je díky podpoře MAS zdarma. Zájemci 
o kurz se můžou přihlásit na webu podnikni-
to.cz na podstránce Podnikni to! ve Slavkově 
nebo jednoduše napsat na e-mail plateniko-
va@podniknito.cz.

Informace o kurzu Podnikni to! ve Slav-
kově:
•  Kurz je určen pro všechny občany města 

a okolních obcí.
•  Úvodní workshop začíná 13. 10. 2021 

v 17.30.
•  Kurz proběhne v přednáškové místnos-

ti radnice, Palackého nám. 65, 684 01, 
Slavkov u Brna.

•  Celkem je připraveno 5 tematických se-
tkání, vždy ve středu od 17.30 do 19.30.

•  Kurz povede zkušený podnikatel.
•  V případě zhoršení epidemiologické situ-

ace se kurz bude konat online.

vs

Hlas opozice – školství ve Slavkově, díl druhý
Vážení spoluobčané, jsme rádi, že náš 

minulý článek zaujal a vyvolal řadu dotazů, 
na které se sluší odpovědět. Nejvíce dotazů 
směřovalo na mateřskou školu (MŠ) a uvol-
nění prostor v budově školy Komenského 
a samozřejmě na financování.

Takže naše odpověď je tato:
Preferujeme výstavbu nové MŠ, kterou bu-

dou tvořit jednotlivé „domečky“ umístěné tak, 
že budou tvořit přirozenou zástavbu ve vybra-
né lokalitě. Takže, ne jedna obrovská budo-
va. Nová MŠ by měla 10 tříd oproti 6 třídám 
v budově na Komenského.

Kde vznikne 8 dalších tříd v ZŠ?
MŠ v budově na Komenského vznikla tak, 

že se k původní budově školy udělala pří-
stavba. Ta se projektovala tak, že se jednou 
prostory vrátí zpět škole. V této přístavbě jsou 
dvě třídy MŠ a prostory se zázemím pro MŠ. 

Zbývající 4 třídy MŠ jsou umístěné v budově 
školy. Každá taková třída MŠ vznikla z pro-
storu, z něhož mohou být 2 třídy základní 
školy. Tudíž ze 4 tříd MŠ může být 8 tříd ZŠ. 
K tomu všemu nám jako zázemí pro ZŠ zůstá-
vá celá přístavba stávající MŠ.

Navíc máme k dispozici 4 učebny ve sta-
ré budově ZŠ, kde je nyní jen školní družina 
a prostory v dopoledních hodinách jsou prak-
ticky prázdné. A v nástavbě na nové budově, 
kde se předělává střecha je další prostor, kam 
se vejdou další 4 učebny pro ZŠ.

Jak to vypadá s financováním?
Předpokládaná cena výstavby nové MŠ 

je cca 200 milionů Kč. Předpokládaná cena 
nové školy vychází z nákladů na obdobnou 
školu, která stojí u Prahy a vyšla cca na půl 
miliardy Kč.

V současné době chce město realizovat 

rozšíření MŠ na Koláčkově náměstí, a to ná-
kladem 60 až 90 milionů Kč. Vedení města 
není schopno předložit reálnější cenu a roz-
ptyl cca 30 % nákladů nám připadá poměrně 
velký. 

Shrnuto
Nová mateřská škola cca 200 milionů Kč 

pro 280 dětí (navýšení o 120 míst) a okamžité 
uvolnění prostoru v ZŠ cca pro 220 žáků s vý-
hledem na dalších 200 žáků.

Nová základní škola za půl miliardy pro 
540 žáků (reálně tak 460) a k tomu rozšíření 
MŠ Koláčkovo za 60 až 90 milionů s navýše-
ní počtu o 50 dětí.

Pozn.: reálně 460 žáků, protože není mož-
né mít v ZŠ v jedné třídě žáky různého věku, 
na rozdíl od MŠ, kde můžete mít 3, 4 a 5leté 
dítě v jedné třídě.

Zastupitelé za ODS, Nestraníky, STAN a ANO

Hasička na Malinovského ulici • Foto: P. Maleček
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Sbírka pro vozíčkáře Josefa Holoubka plní sen 
o novém autu

Mnozí Slavkováci jeho osud znají – Josef 
Holoubek je již sedmnáct let upoutaný na in-
validní vozík. Na něm skončil poté, co pomá-
hal svým kamarádům na střeše domu. Tak, 
jako to dělal tolikrát před tím! Jenže pád ze 
šesti metrů na poražený kmen stromu jej stál 
téměř život. Doma roční syn, manželka již 
v druhém měsíci těhotenství… 

„Ani tato rána však pana Holoubka ne-
položila a naopak jeho životní zkušenost se 
pro mnohé z nás stala předobrazem toho, že 
žádný pád nemusí být tragický, pokud se při 
něm skutečně nepřijde o život. Pan Holoubek 
i nadále pomáhá svým přátelům, vychovává 
své děti a hlavně jej neopouští životní elán, 

který je pro mnohé z nás inspirativní. Když 
nás proto požádal o pomoc při hledání peněz 
na jeho nové auto, neváhal jsem ani vteřinu,“ 
říká starosta Michal Boudný. Radnice pro-
to před měsícem pomohla panu Holoubkovi 
založit veřejnou sbírku na portálu Donio.cz, 
kde se během několika málo okamžiků začaly 
sbíhat tisíce korun. „Zájem a solidarita našich 
občanů mě velmi mile překvapila. Stávající 
částka, kterou se již podařilo vybrat, je důka-
zem toho, že lidem není lhostejný osud svých 
sousedů, našich spoluobčanů. Vždy jsem 

věřil, že pozitivní přístup i v těch nejtěžších 
chvílích a ochota pomáhat ostatním se vrací 
stejnou měrou zpět. Jsem šťastný, že tato sbír-
ka je toho důkazem,“ dodal starosta Boudný.

Pokud máte i vy chuť pomoci panu Holoub-
kovi, zavítejte na portál www.donio.cz a dejte 
do vyhledávání slovní spojení „Josef Holou-
bek“. Pod jeho příběhem se dočtete i více 
informací, na co a proč jsou peníze potřeba. 
Pokud budete potřebovat asistenci, obraťte se 
na paní Veroniku Slámovou tel. 725 977 802. 
Sbírka potrvá do 2. října 2021. vs

Dopis na rozloučenou a poděkování
Moji milí pacienti, vážení občané Slavkov-

ska, drazí kolegové a spolupracovníci.
Dozrál čas ke generační obměně v mé ordi-

naci MUDr. Zdeněk Hartl s.r.o. Věřte mi, že 
jsem tuto výměnu dlouho a pečlivě chystal. 
Ordinace bude mít mladého lékaře, které-
ho jsem připravoval k atestaci, předával mu 
své letité zkušenosti a nechal ho víc jak půl 
roku, aby sám ordinoval a zvykl si na Vás i Vy 

na něj. Z mé strany byla nejen snaha, aby ordi-
nace nezůstala bez lékaře, ale také záměr aby 
ji vedl takový lékař, kterého znám po stránce 
odborné i charakterové.

Od 1. 9. 2021 převezme mou ordinaci 
MUDr. Zdislav Stojaspal a dojde i k přejme-
nování ordinace na MUDr. Zdislav Stojaspal 
s.r.o. Ordinační hodiny zůstávají stejné, rov-
něž telefon. Nový email bude (ordinace.

slavkov@email.cz). Věřím, že s novým pa-
nem doktorem budete spokojeni. Jako jednu 
z hlavních zásad jsem mu vštěpoval navázání 
dobrého vztahu ke svým pacientům i kole-
gům.

Zdá se mi to být jako včera, když jsem 
po složení atestace ze všeobecného lékařství 
v roce 1983 poprvé šel na Polikliniku ve Slav-
kově z autobusového nádraží přes náměstí 
s pohledem na kostel a slavkovský zámek. 
Hned tenkrát jsem si Slavkov zamiloval. Slav-
kov a jeho občané, stejně jako občané okolních 
vesnic mi byli vždy sympatičtí a vytvořilo se 
mezi námi pouto nejen na úrovni medicíny, 
ale i přátelství. Slavkov byl jediným místem, 
kde jsem po 38 let vykonával svou lékařskou 
praxi, a to od roku 1983 jako obvodní lékař 
a od roku 1993 jako soukromý praktický lékař 
pro dospělé. Vzpomínám na celé rodiny, které 
jsem léčil a poznal jejich osudy – od prarodi-
čů po pravnuky. V mé paměti zůstává mnoho 
diagnóz, obličejů, a to i těch, kteří již nejsou 
mezi námi. S jistotou mohu říci, že toto všech-
no velmi obohatilo můj život.

Vše má svůj začátek, ale i konec. Proto 
bych se s Vámi všemi chtěl touto cestou roz-
loučit, poděkovat za Vaši důvěru i přátelství 
a popřát Vám hodně zdraví. A pro nás věřící 
dodávám i Bůh s Vámi! Zdeněk Hartl

Josef Holoubek se svým starým autem • Foto: 2x archiv MÚ
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Stavba kruhové křižovatky jde do finále. 
Auta se po ní projedou v druhé polovině září

Na nové kruhové křižovatce pod Palackého 
náměstím intenzivně pracují dělníci ve Slav-
kově u Brna, její zprovoznění se ale o tři týd-
ny posune.

„Důvodem jsou výpadky materiálů na trhu 
a časté deště. Poslední týden v srpnu se bude 
pokládat asfaltový povrch, který však z důvo-
du nástřiku plastického vodorovného značení 
musí dva týdny zrát. Poté budeme usilovat 
o zprůjezdnění křižovatky směrem do cent-
ra. Jako první zde budou puštěny autobusy. 
Chodníky a pěší trasa od autobusového ná-
draží bude od nového školního roku hotová,“ 
sdělil starosta Slavkova Michal Boudný.

Od dubna ale hlásí krajští silničáři velký po-
krok. „Nejprve byly nezbytné přeložky inženýr-
ských sítí pro plyn, vodu, dešťovou kanalizaci, 
sdělovací kabely a veřejné osvětlení. Týkalo se 
to celého prostoru budoucí okružní křižovatky. 
Až poté se teprve mohlo začít s výstavbou kon-
strukčních vrstev samotné křižovatky a se zří-
zením přilehlých chodníků a sjezdů,“ potvrdil 
redakci Richard Pokorný za Správu a údržbu 
silnic Jihomoravského kraje.

Nová křižovatka je součástí rekonstrukce 
průtahu III/0501, která zahrnuje také více než 
tříkilometrovou délku silnice. Krajští silničáři 
jsou nyní v úseku ve fázi dokončovacích pra-
cí. „Plánujeme je tak, aby bylo možné během 
září pokládat asfaltové vrstvy, zřídit vodo-
rovné i svislé dopravní značení, namontovat 
lampy veřejného osvětlení a provést terénní 
úpravy. V blízké ulici Boženy Němcové zá-
roveň proběhla kompletní přeložka vodovodu 
se zřízením přípojek k jednotlivým domům 
a oprava plynu,“ doplnil Pokorný.

Stavba denně odklání proud aut projíždějící 
městem po vyznačených objížďkách. „Pokud 
to nebude trvat sto let a aspoň trochu se ule-
ví nám řidičům, tak buďme vděční za každou 
možnost,“ uznal třeba Radek Pavéska. Někte-
ří řidiči si stěžovali na komplikovanost objíž-
děk. „Objízdnou trasu ale nelze vést třeba pěší 
zónou,“ doplnila za vyškovské policisty Alice 
Musilová.

Aktuálně se stavaři zaměřují na sanaci 
vozovky. „Počítáme se započetím dláždění 
chodníků. Až bude hotový úsek s okružní kři-
žovatkou a ulice Boženy Němcové, tak se děl-

níci přesunou na ulici Lidickou. Tam budou 
obdobné stavební práce pokračovat,“ prozra-
dil za krajské silničáře Pokorný.

Už na jaře začaly práce na úsecích ulic 
Boženy Němcové, Lidické, Československé 
armády a části ulice Slovákova. S jejich do-
končením se přitom počítá už letos. „V uve-
deném úseku počítáme s kompletní obnovou 
krytových vrstev a porušených konstrukčních 
vrstev. Kromě objezdu vznikají v trase nová 
parkovací stání a chodníky. Upravují se navíc 
inženýrské sítě,“ uvedla krajská mluvčí Alena 
Knotková.

S dokončením prací v křižovatce s ulicemi 
Tyršova, Bučovická a Husova počítají zástup-
ci kraje až koncem listopadu. Příští rok dojde 

pak k opravě zbývající části průtahu na ulicích 
Špitálská, Kollárova, Slovákova a Bučovická. 
I když je díky letním akcím ve městě zvláš-
tě o víkendech rušno, návštěvníci se s ome-
zeními zvládají vyrovnat bez větších potíží. 
„Slavkov byl a je proslavený svým kulturním 
a společenským životem. Jsme rádi, že do-
konce i v této nejisté a omezené době se tento 
trend znovu navrací,“ podotkla mluvčí města 
Veronika Slámová.

Náklady prací na průtahu dosahují necelých 
třiašedesáti milionů korun pro kraj a na téměř 
devětadvacet milionů pro město. „Vycházejí 
ze smlouvy uzavřené se zhotovitelem,“ doda-
la Knotková.

OPRAVA PRŮTAHU
•  Práce se týkají více než tříkilometrového 

úseku silnice III/0501.
•  Zahrnují obnovu nebo alespoň úpravu 

jednotlivých vrstev vozovky.
•  V trase silnice roste nová okružní křižo-

vatka. Řidiči využijí parkovací stání, za-
tímco chodci zase nové chodníky.

Zdroj: Vyškovský deník s doplněním  
informací od MěÚ Slavkov u Brna

Kruhová křižovatka pod Palackého náměstím • Foto: 3x archiv MÚ
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Slavkov má zůstat městem na dlani,  
míní přední architekt

Snižte automobilovou dopravu v centru 
Slavkova u Brna, rozvíjejte se v blízkos-
ti dvou historických os a hlavně navazujte 
na dobrou práci vašich předků. Vaší vizí by 
mělo být město obklopené zelení, postavené 
na modelu takzvaného „zahradního města“ 
a na svých tradičních principech, které tvoří 
zejména historické aleje. Slavkov je městem 
na dlani, které je ze severu chráněno přírod-
ním amfiteátrem a na jihu říční nivou. Atmo-
sféru města vytváří jedinečná bloková zástav-
ba s červenými střechami. Radnice by měla 
zaktualizovat územní plán tak, aby tyto prin-
cipy zůstaly zachovány a aby město neztratilo 
svůj malebný charakter. 

To jsou hlavní poznatky a doporučení před-
ního českého architekta Marka Jana Štěpána, 
který v posledním roce mapoval souvislosti 
Slavkova, aby následně předložil svou vizi ar-
chitektonicko-urbanistického rozvoje města. 

„V době, kdy je na naše město vyvíjen ob-
rovský tlak na stavbu nových bytových domů, 
úpravu územního plánu a hlavně potřebu stra-
tegických městských budov jako například 
škola, je důležité mít jasno v tom, s jakou vizí 
chceme naše město rozvíjet. Názory předních 
odborníků jsou pro nás velmi cenné a přála 
bych si, aby se také odrazily v rozhodování 
zastupitelů, kteří mají na budoucnost Slavko-
va vliv. Právě tento velmi srozumitelný a pre-
cizně zpracovaný dokument může pomoci 
nejen jim, ale i všem našim občanům, mnoho 
informací a souvislostí pochopit,“ uvedla mís-
tostarostka Marie Jedličková.

Spolupráce s Markem Janem Štěpánem při-
nesla městu hned několik výstupů – zevrubně 
zpracovanou strategii územního rozvoje pro 
odborníky i populárně-naučnou publikaci ur-
čenou pro občany Slavkova i nové obyvatele. 
Součástí je i video, které základní myšlenky 
celé publikace shrnuje v atraktivní podobě. 
Publikace bude v průběhu září zveřejněná 
na stránkách města, zdarma bude také k dostá-
ní na městském informačním centru a v kan-
celáři starosty města. 

Samotná publikace seznamuje se základní-
mi pojmy jako je územní plán, regulační plán, 
základní principy charakteru města. Architekt 
také apeluje na změnu územního plánu ze-
jména v oblasti maximální výškové hladiny 
zástavby, tvaru střech nebo minimálně 65 pro-
centního podílu zelených ploch a vzrostlých 
stromů na pozemcích. Slavkov je podle něj 

typický výstavbou domů s červenými sedlo-
vými střechami, kterých je na území města 
67 procent. Ojedinělý je také podíl zeleně – 
kompaktních zelených ploch je uvnitř města 
34 procent, zastavěná plocha čítá patnácti-
procentní podíl. O tyto klenoty by se měs-
to podle Štěpána nemělo ochudit a mělo by 
na nich stavět i v budoucnu. 

„Město má být dirigentem svého rozvoje 
a tím také určovat, jaký způsob svého rozvoje 
je přijatelný a přínosný,“ upozorňuje Štěpán. 
Svou vizi nových slavkovských čtvrtí zpraco-
val i do rozkreslených vizí, které jsou součástí 
připravované publikace. 

Vedení města nyní v následujících deseti 
letech čekají velké úkoly zejména v oblasti 
dopravy, školství, bytové politiky a sociálních 
služeb. „Vhodným místem pro stavbu nové 
základní školy se jeví blízkost autobusového 
nádraží,“ vyhodnocuje oceňovaný architekt. 
Podle něj nesmí ani radnice opomíjet rozvoj 
lokálního podnikání a participace veřejnosti. 

Město konzultuje svůj postupný rozvoj 
s odborníky již několik let. Do podoby aktu-
álně vznikajících projektů promlouvá i uzná-
vaný architekt Lukáš Pecka, který se podílel 
například i na proměně Moravského náměstí 
v Brně. Tento mladý architekt pomáhá také 
například s formulací architektonických 
soutěží jako například již ukončená na loka-
litu Koláčkova náměstí nebo připravovaná 
na proměnu Společenského centra Bonaparte.
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Kdo je Marek Jan Štěpán
Marek Jan Štěpán (*9. srpna 1967) je uzná-

vaný český architekt. Zabývá se návrhy sa-
králních staveb nebo jejich rekonstrukcemi. 
Je však také autorem koncepce nízkonáklado-
vých a přemístitelných freedomků. V letech 
2006–2012 pracoval jako poradce vedoucího 
Kanceláře prezidenta republiky. V loňském 
roce představil v Brně-Lesné unikátní stavbu 
kostela blahoslavené Marie Restituty. Známá 
je také je rekonstrukce Café Fara v Klentni-

cích, za kterou získal i nejvyšší české ocenění 
od Komory architektů (Grand Prix architektů 
2012). Ve Slavkově u Brna vypracoval studii 
a projektovou dokumentaci na rozšíření ma-
teřské školy Zvídálek na Koláčkově náměstí.

Setkání s Markem Janem Štěpánem 
na zámku

Přijďte o rozvoji Slavkova debatovat 
s předním českým architektem Markem Ja-
nem Štěpánem. Ten v uplynulém roce zpra-
coval strategii architektonicko-urbanistické-
ho rozvoje našeho města. Dozvíte se nejen 
jeho postřehy a zajímavosti, ale zejména 
jeho pohled na to, jak by měly v budoucnu 
vypadat nové čtvrtě a hlavně jak moc by 
mělo město dirigovat a ovlivňovat postupný 
rozvoj. Věděli jste, že ve Slavkově je téměř 

40 procent zelených ploch a jen 15 procent 
tvoří zástavba? Proč by mělo město i nadále 
usilovat o stavbu domů s červenou sedlovou 
střechou nebo zelenou krytinou. A může si 
vůbec dovolit diktovat developerům, jak a co 
mají stavět? 

Setkání s Markem Janem Štěpánem se 
uskuteční ve středu 22. září od 18 hod. v Di-
vadelním sále Zámku Slavkov – Austerlitz. 
Vstup je zdarma a je možné zajistit i bezba-
riérový vstup novým výtahem.

vs

Vize

Umístění veřejných funkcí 
v blízkosti historických os

Nové bydlení  
s nízkou zástavbou

Nové ulice podle tradičních 
principů

Slavkov na dlani • Foto: archiv MÚ

Marek Jan Štěpán • Foto: archiv MÚ
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T-Mobile olympijský běh 
se i letos běží z Jalováku

Závod se bude i letos konat v krásném prostředí přírodní památky Ždá-
nický les na Jalovém dvoře. Start a zázemí bude ve středu 8. 9. v hospůdce 
U Hříbka. Start dětského závodu je v 17 hodin, výstřel k hlavnímu běhu 
zazní v 18 hodin. 

Poběží se po asfaltových a zpevněných lesních cestách. Terén je mírně 
zvlněný, druhá část trasy je z kopce. Vyběhněte i vy, užijte si radost z pohy-
bu a krásnou přírodu. Svým startem zároveň pomůžete dobré věci, protože 
z každého startovného bude 20 Kč věnováno České olympijské nadaci.

Registrace probíhají pouze online do 30. srpna, na místě již nebude 
možné se registrovat. Nově můžeš najednou zaregistrovat k závodu nejen 
sebe, ale i své blízké či kamarády. Pod přihlašovacím formulářem klikni 
na tlačítko „Přidej dalšího běžce“ a všechny registrace se vloží do jednoho 
nákupního košíku.

Trasa pro dospělé je určena pro závodníky starších 15 let. Pořadatel 
v této lokalitě umožňuje start i mladším závodníkům. Všichni závodníci 
na dospělé trase mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhla-
sem rodičů. Vzor souhlasu je ke stažení zde. (Souhlas je nutné odevzdat 
na místě při vyzvednutí startovního balíčku.)

Místo startu a prezence: Jalový dvůr – Hospůdka U Hříbka. Start závo-
du: 18.00 (závod bude odstartován z éteru Českého rozhlasu). Tratě: 5 km, 
500 m, 1000 m (dle věku). Startovné: 150 Kč dospělí, 30 Kč děti (bez trička).

Program
15.30–16.45 Výdej startovních balíčků
17.00 Start dětí na 500 m (věková kategorie do 7 let)
17.15 Start dětí na 1 000 m (věková kategorie do 15 let)
18.00 Start hlavního závodu
19.15 Vyhlášení vítězů všech závodů vs

Nové dětské hřiště pro Zlatou Horu vznikne díky 
spolupráci Nadace ČEZ a LIDLu

Zastaralé dětské hřiště ve střední části síd-
liště Zlatá Hora bude od podzimu zářit bar-
vami nových atrakcí. Město ve spolupráci 
s Nadací ČEZ a společností LIDL kompletně 
vymění stávající prvky za nové, včetně dopa-
dových povrchů. Děti si tak budou moci hrát 
na nových prolézačkách s klouzačkou, houpat 
na síťové houpačce i v domečku na pružinách. 
Přibude i kuželový kolotoč s prolézací sítí. 

Cena za nové hřiště dosáhne téměř 900 ti-

síc korun včetně daně. Půlmilionovou částkou 
přispěje Nadace ČEZ prostřednictvím progra-
mu Oranžová hřiště. Dalších 75 tisíc korun 
poputuje na zakoupení atrakcí od společnosti 
LIDL, která první den otevření prodejny v na-
šem městě věnovala z každého nákupu nad 
300 korun částku 50 korun. Zbylé peníze se 
hradí z rozpočtu města. vs

Současný stav hřiště • Foto: 2x archiv MÚ Kuželový kolotoč Klouzačka

Houpačka
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Jan Špatný – vzpomínka
(*13. 2. 1950 † 31. 8. 2001)

V těchto dnech si připomínáme 20 let 
od úmrtí významného historika, bývalého ře-
ditele tehdejšího Historického muzea ve Slav-
kově u Brna, Ing. Jana Špatného. Jeho život 
i práce zanechaly ve Slavkově nesmazatelnou 
stopu.

Po roce 1990, kdy byl jmenován ředitelem 
Historického muzea, navázal na práci před-
cházejících ředitelů Dušana Uhlíře a Jiřího 
Pernese a ze zámku vytvořil instituci přesa-
hující kulturními a společenskými aktivitami 
podobná zařízení. Dokázal skloubit práci se 
svým velkým koníčkem – historickým bá-
dáním. Ve svých pracích věnoval pozornost 
nejenom napoleonskému období, ale také his-
torii Slavkovska či významným osobnostem 
našeho regionu. Byl členem zastupitelstva 
města, v průběhu doby se zapojoval do čin-
nosti spolků a společností, které se zabýva-
ly historií, např. Klub vojenské historie nebo 
Československá napoleonská společnost. Byl 
také členem Vojenského a špitálního řádu ry-
tířů sv. Lazara Jeruzalémského.

Život a práci Jana Špatného ukončila 31. srp-
na 2001 zákeřná nemoc. Je pochován na míst-
ním hřbitově.  red.

Klub seniorů informuje
Milí senioři, ve chví-

li, kdy se u vás objeví 
další číslo Slavkovského 
zpravodaje, budou končit 
prázdniny, děti, vnoučata 
či pravnoučata budou mít 

od rodičů či státu určen jiný program, pro nás 
snad důležitá změna klimatu, nebude tak hor-
ko a tak se můžeme poohlédnout za tím co již 
bylo. Pravidelných procházek se účastní stále 
velký počet, dá se říci odvážných a vytrvalých 
účastníků, kteří bez ohledu na mnohdy silně 
rozbahněné cesty po častých lijácích, odvážně 

proplouvají blátivým terénem, neztráceje dob-
rou náladu i při kluzké, náročné cestě, zkoušeje 
tak kvalitu obuvi, zda snese i jinou zátěž, než 
tvrdou cestu. Dokonce při procházce 11. srpna 
bylo nutné překonat rozbouřený potok po oby-
čejné kládě, což zvládli nejen všichni jedinci, 
ale i maminky s miminky v ošatce na bříšku. 
Nutno podotknout, že spolupráce se společnos-
tí Kordis je velmi dobrá, zaslouží si pochvalu. 
Dokonce nám přistavili posilový autobus při 
výše citovaném výletu, a tak se celá výprava 
mohla začít dříve, než se plánovalo. Na vycház-
ce se sešlo 39 až 41 dospělých a 17 dětí. Na září 

je připravený procházkový seriál po hradech 
a tvrzích v našem okolí. 

Dost tedy chůze. Máme tu odloženou dru-
hou návštěvu senátu v Praze, která se uskuteč-
ní, pokud nezasáhne vyšší moc, 6. 9. 2021. Od-
jezd účastníků je v 5 hodin a místo se upřesní 
dle stavu vozovek ve Slavkově. Na místě nás 
pak bude očekávat pan Jeřábek a náš senátor. 
S panem senátorem doktorem Zitterbartem se 
řada z nás mohla seznámit při jeho návštěvě 
v klubu v pondělí 16. srpna. Čas s ním strá-
vený byl příjemný a velmi ochotně odpovídal 
na všechny dotazy. Byl to příjemný a zajímavě 
strávený čas. 

Další odloženou akcí je potom návštěva mu-
zikálu Pretty Woman, která by měla proběhnout 
30. září. Opět místo odjezdu je s otazníkem. 
V druhé polovině září by mělo proběhnout  se-
tkání seniorů tak, abychom se mohli ve velkém 
dovědět o tom co bylo a co bude. No a co na zá-
věr? Celá dlouhá staletí se hledal kámen mudr-
ců a ono je to zatím pivo. Proto všichni přijďte.

 Klub Seniorů Slavkov u Brna z.s.
Společené foto z výletu • Foto: 2x archiv KS

Návštěva senátora K. Zitterbartra v klubu seniorů

Jan Špatný se zdraví s V. Klausem  • Foto: archiv ZS-A

Jan Špatný  • Foto: archiv autora
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VETERANFEST ve stylu četnických humoresek: 
Alena Antalová mezi tisícovkou historických aut

Téměř tisícovka historických vozidel a mo-
tocyklů opět míří na Slavkov! Největší český 
sraz milovníků a majitelů auto-moto veteránů 
pod širým nebem se uskuteční v zámeckém 
areálu a parku první zářijovou sobotu 4. 9. 
2021. Patronkou letošního jubilejního 20. se-
tkání se stala Alena Antalová, hvězda televiz-
ního seriálu Četnické humoresky.

„Tisícovka nádherných naleštěných kra-
savců a krasavic, dobová atmosféra, úžasný 
rozhlehlý park a kulisy pohádkového zám-
ku. To vše mě naprosto uchvátilo,“ vzkázala 
Alena Antalová. Ta si neváhala kvůli focení 
na plakát po pětadvaceti letech obléknout slu-
šivý zelený kostýmek, ve kterém se divákům 
představila v roli květinářky Ludmily Horké-
-Arazímové.

Tradiční akce láká nejen na ojedinělou pře-
hlídku historických vozů, motorek, traktorů, 
bicyklů… ale také na dobovou atmosféru. 
Zámecký park zkrášlí prvorepublikové dámy, 
mezi auty se tančí swing a nezapomíná se ani 
na děti. 

„Tradiční akci se každý rok snažíme 
ozvláštnit novinkami. Letos to bude zejména 
přehlídka vojenské dobové techniky ve spod-
ní části parku,“ uvedla ředitelka festivalu Eva 
Oubělická.

Součástí setkání je i rozsáhlá burza náhrad-
ních dílů a starožitností. Nechybí ani odborný 
dohled nad přijíždějícími auty. Sedmičlenná 
odborná porota bude letos hodnotit auta a mo-
torky hned v šesti kategoriích rozdělených 
podle roku i typu výroby. Nejmladší vystavo-
vané vozidlo nebo jiný dopravní prostředek 
přitom může být do roku 1989. Do Slavkova 
se ale sjíždí i unikátní vozy pamatující dobu 
první republiky.

„V loňském roce jsme například ocenili 
automobil vínový Cadillac z roku 1941, který 
se v České republice jen tak nevidí. Stejně tak 
ojedinělá byla i Škoda Popular z roku 1939,“ 
uvedl předseda odborné komise Pavel Opletal.

Dění v zámeckém parku bude také živě 
komentovat moderátor a herec Zdeněk Junák 
na vlnách Českého rozhlasu Brno v oblíbe-
ném pořadu Srdcovky. 

Brány se návštěvníkům otevřou v sobotu 
od 7 hodin. Největší nápor pak očekávají mezi 
9. a 11. hodinou. „Přestože na místě bude do-
statek pokladen, doporučujeme zakoupení 
vstupenky v elektronickém předprodeji. Pří-
chod do parku tak bude mnohem pohodlnější 
a rychlejší,“ doporučuje ředitelka Eva Oubě-
lická.

Informace pro návštěvníky
• Sobota 4. 9. 2021 od 7.00
•  Vstupné návštěvníci: 160 Kč / 100 Kč zlev-

něné
• předprodej: http://vstupenky.zamek-slavkov.cz

Dopravní situace a parkování
• Parkování pro návštěvníky bude zajištěno 

na silnici vedoucí do Křenovic (za obchodním 
centrem Billa). S ohledem na komplikovanou 
dopravní situaci uvnitř města nedoporučuje-
me návštěvníkům zajíždět do centra a využí-
vat odstavná parkoviště.  vs

A. Antalová • Foto: J. Sláma
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Glitter Stars informuje
První dlouho očeká-

vaná cheerová soutěž 
Cheer Cup 2021 s osob-
ní účastí sportovců pro-
běhla 20. 6. 2021 v Pra-
ze v hale Slavia-Eden. 
Toto klání, na které čekal 

český cheerleading více než rok v návaznosti 
na opatření kvůli COVIDu-19, bylo spojeno 
s heslem Let’s CHEER Again! Soutěžilo se 
v klasických divizích, avšak vzhledem k vel-
ké tréninkové pauze v kratším časovém limitu. 

Slavkovskému týmu Glitter Stars se podaři-
lo vybojovat 12 medailí – 6 zlatých, 3 stříbrné 
a 3 bronzové. 

Velkou radost nám následně udělala zpráva, 
že Mezinárodní olympijský výbor dne 20. 7. 
2021 v Tokiu uznal cheerleading plnohod-
notným členem.

Závěrem chceme pozvat všechny šikovné 
chlapce a dívky na náš nábor, který se bude 
konat ve čtvrtek 2. září 2021 v 17 h v gymnas-
tickém sále ZŠ Komenského Slavkov u Brna. 

Přidejte své dítě k nám, naučíme ho se hý-
bat, posilovat, létat vzduchem, objevovat krásu 
lidských pyramid a akrobacie, zvedat a chytat 

kamarády. Naši členové se učí spolupracovat 
v týmu, spolehnout se jeden na druhého. Ti 
nejlepší reprezentují ČR na MS v USA.

Trénujeme v pěti týmech dle věku a výkon-
nosti:

1. Přípravka pro děti ve věku 4–6 let
2. Mini B – 7–11 let
3. Mini A – 7–11 let – soutěžní tým
4. Junior – 12–16 let – soutěžní tým
5. Senior – více než 15 let – soutěžní tým

RM

Základní škola Komenského www.zskomslavkov.cz
Základní škola, Komenského nám. 495, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 515 534 910, reditelka@zskomslavkov.cz

Školní rok 2021/2022 na ZŠ Komenského
Blíží se zahájení nového školního roku 

a na škole Komenského intenzivně pokračují 
práce na výměně střešního pláště. Do konce 
října 2021 nebude možné využívat druhé patro 
nové budovy pro výuku. Na žáky tedy kromě 
zvýšených hygienických opatření čekají také 
změny v umístění některých tříd. V listopadu 
se děti dočkají příjemného prostředí a tepelné 
pohody ve zrekonstruovaných učebnách.

Pro žáky 1. stupně a přípravné třídy začne 
školní rok 1. září 2021 v 8 hodin. V těchto 
dnech předpokládáme ve škole zvýšený po-
hyb dětí i rodičů nejmenších žáků, proto žáci 
6.–9. tříd nastoupí do školy až v pondělí 6. 9. 
2021 v 8 hodin.

V letošním školním roce škola nabídne 
dětem, které budou ohroženy školním ne-

úspěchem v důsledku předchozí distanční 
výuky, doučování – individuální i skupinové. 
Veškeré informace k provozu školy a nabídce 
aktivit pro děti budou postupně zveřejňovány 
na webových stránkách školy. 

Věřím, že v tomto školním roce se budeme 
setkávat s žáky při prezenční výuce po celý 
školní rok. Zatím čekáme na zveřejnění 
opatření, která budeme muset dodržovat, ale 
vzhledem ke zkušenostem z posledních dvou 
let je možno již dneska říci, že jsme připraveni 
na výuku i v těchto podmínkách a na žáky se 
již moc těšíme.

Škola bude mít 28 tříd a poprvé přivítá-
me také 15 žáků přípravné třídy. V průběhu 

prázdnin jsme obdrželi několik žádostí o pře-
stup na naši školu, na děti tedy čekají noví 
spolužáci a vzhledem k navýšení počtu tříd 
i někteří noví učitelé.

Veškeré dotazy k provozu školy můžete smě-
řovat na email reditelka@zskomslavkov.cz.

Věra Babicová, ředitelka školy

Foto: 2x archiv GS

Foto: 3x archiv školy
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Pohádkoland v zámeckém parku 
O víkendu 7. a 8. srpna 2021 přivítal zá-

mecký park II. ročník největšího rodinného 
festivalu České a Slovenské republiky – Po-

hádkoland. Přinesl s sebou spoustu zábavy, 
oblíbené dětské show, atrakce, soutěže, a to 
vše na jednom místě. Počasí akci přálo a děti 

odcházely s úsměvem na tváři. Těšíme se 
na další, v pořadí III. ročník – pokud situace 
dovolí, již v červnovém termínu. ZS-A

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

Pohádkoland • Foto: 6x archiv ZS-A
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Napoleonský jarmark a pátrací hra vysvoboď orlíka
V sobotu 14. 8. se v zámeckém parku usku-

tečnil tradiční Napoleonský jarmark, který se 
každoročně pořádá v blízkosti termínu naro-
zenin Napoleona Bonaparta (15. srpna 1769), 
jehož postava je se Slavkovem neodmyslitel-
ně spjata. I přes vysoké teploty bylo na stán-
cích z čeho vybírat.

Tento den byl věnován také dětem – 
ve spodní části zámeckého parku uspořádal 

ZS-A ve spolupráci se spolkem PER VOBIS 
dětskou pátrací hru s názvem Vysvoboď Or-
líka.

Velké díky patří místní hračkárně – Hrač-
kov Slavkov u Brna a firmě Kulhánek a Drá-
pal, která do hry věnovaly krásné a sladké 
ceny.

Věříme, že děti, které neodradilo teplé po-
časí si hru užily! ZS-A

Napoleonský jarmark • Foto: 8x archiv ZS-A
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Spojení orchestru a alternativní elektronické 
hudby pomohlo zámku

Netradiční podívanou i poslech v podobě 
spojení živého orchestru a moderních hu-
debních žánrů, od alternativní elektronické 
hudby, RnB, popu až po hip hop a taneční 
hudbu zažili návštěvníci 11. srpna v zámecké 
zahradě. 

Projekt Glorchestra se představil od čer-
vence do září na celkem 6 místech Česka, 
včetně Slavkova u Brna. Na každém koncertě 
vystoupili kromě živého symfonického or-
chestru Unique orchestra zvučná jména české 
hudební scény, jako jsou Vladimír 518, DJ 

Wich, 7krát3 nebo Zofie Dares. Originální 
scénografii každého koncertu vytvořil art di-
rector projektu Milan Cais.

Organizátoři akce věnovali výtěžek ze 
vstupného Zámku Slavkov – Austerlitz 
na jeho údržbu a obnovu. Děkujeme! vs

Foto: 6x Jiří Salik Sláma/Deník
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Divadelní představení 
Manželé v nesnázích

Právě se 
dodívali na te-
levizi, kde sle-

dovali „Madisonské mosty“ s Clintem East-
woodem a Meryl Streep. Ona je příběhem 
rozrušená – On chce jít spát.

Od vášně k monotónosti – přes sex k ji-
ným pikantnostem – jen aby se udržela láska.

Karin: On je tak krásnej… Takhle krásný 
lidi by se měli zakázat.

Didier: Jo…
Karin: Je úžasnej! Ty jeho oči a jak se 

mu dělá důlek na bradě… když se usmívá… 
i když se neusmívá… všiml sis?

Didier: Ne…
Karin: Moc mužských v pětašedesáti 

takhle nevypadá.
Didier: Byl to film…
Karin: Mám chuť prožít velkou lásku…
Herci Divadelního spolku Slavkov u Brna 

Věra Stojarová a Radim Kachlíř společně 
s režisérem Stanislavem Olbrichtem, pro 
vás připravili vynikající hru francouzského 
dramatika Erica Assouse „Manželé v ne-
snázích“. Na jeviště Společenského centra 
Bonaparte ve Slavkově u Brna je přenesou 
v sobotu 18. září v 19 hodin a neděli 19. září 
2021 od 16 hodin. Přijďte se podívat na he-
recký koncert dvou hereckých osobností, 
které žijí vedle vás. Dovoluji si upozornit, že 
toto představení není vhodné pro dětského 
diváka. Ne snad, že by v něm byly nechut-
né erotické scény, ale dětský divák nemůže 
pochopit složitý svět nás – dospělých. Tak 
na shledanou.

Stanislav Olbricht

Rady do zahrady – září
Pranostika: Pěkné růže v zahradách věští 

pěkný podzimek a pozdní zimu.
Příchodem měsíce září nastává podzim 

a parné letní dny jsou již minulostí. Rána 
bývají chladná a sluneční paprsky v období 
„babího léta“ vybarvují dozrávající plody. 
Na zahradách a v sadech právě vrcholí skli-
zeň. Počasí v letošním roce přírodě přálo. 
Dešťových srážek i slunečních paprsků bylo 
dostatek, což se projevilo na úrodě meruněk, 
broskví a švestek, kterých je dostatek. Tako-
vé počasí vyhovovalo také růstu zeleniny. 
Po loňské bohaté úrodě jablek stromy letos 
odpočívají a tak úroda bude podprůměrná.

Přesto se mezi výpěstky pěstitelů najdou ty, 
které by měly být vystaveny na XV. oblastní 
výstavě ovoce a zeleniny, kterou připravuje ZO 
ČZS Slavkov u Brna a ÚS ČZS Vyškov na so-
botu 18. a neděli 19. září 2021 opět na zám-
ku ve Slavkově u Brna. Otevřena bude vždy 
od 9 do 17 hodin. Expozice ovoce, zeleniny, 
kaktusů, trvalek, bylinek a včelařů a floristek 
si mohou návštěvníci prohlédnout v severní 
části bývalých koníren. V sobotu bude možno 
zakoupit jablečný mošt, pravá švestková povi-
dla, jablka od pěstitele z Moravy z letošní úro-
dy, produkty místních včelařů nebo a ochutnat 
pravý burčák od vinaře z Nesvačilky. V sobotu 
bude bohatá tombola a v 15 hodin bude vyhod-
nocena soutěž „Jablko roku 2021“.

Nezapomněli jsme ani na děti MŠ a žáky 
ZŠ, kteří výstavu doplní svými výtvarnými 

kresbami na téma „Ovoce plné vitamínů“. Pro 
ně bude výstava otevřena v pondělí 20. září 
od 8 do 11 hodin.

Výstava je pořádá-
na za finanční podpo-
ry Ministerstva země-
dělství a města Slavkov u Brna.

Výstavní vzorky ovoce a zeleniny budou 
přijímány v pátek 17. září od 10 do 17 hodin 
v místě konání výstavy. Na Vaši návštěvu se 
těší vystavovatelé a zahrádkáři ze Slavkova 
u Brna.

Moštárna 2021
Z důvodu nižší úrody ovoce upravujeme 

dočasně pracovní dobu: sobota 14–18 hod. 
Začínáme 28. 8. 2021. Na moštování je nut-
no se objednat na mob. 799 529 811 – volejte 
mezi 18. až 20. hodinou.

Vaření povidel: Hledáme brigádníka, které-

ho zaučíme. Do rozšíření týmu o novou posilu 
nebudeme službu v letošním roce nabízet. In-
formace: www.zahradkari.cz/zo/slavkovubr-
na moštárna – aktuální informace.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přejí za-
hrádkáři. Vladimír Luža

Stará dáma v novém kabátu
Loňský rok byl pro slavkovské skauty 

ve znamení oslav 100 let založení Junáku 
ve Slavkově u Brna. Také k letošnímu roku 
se váže jedno poměrně významném jubileum, 
tentokrát spjaté s naší základnou za sídlištěm 
Nádražní. 

Samotná budova byla vyrobena „ještě 
za Hitlera“ v roce 1943. Do Slavkova však byla 
přesunuta až po válce v roce 1946 vlakem z Je-
seníku. Letos je to tedy tři čtvrtě století, kdy 
slouží slavkovským skautům. Klubovnou pro-
šly stovky dětí ze Slavkova a širokého okolí, 
ovšem pouze v letech, kdy nebyl skauting za-
kázán: 1946–1950, 1968–1970 a po roce 1989. 
Vždy, když byla budova skautům odebrána, do-
cházelo k jejímu chátrání a někdy i devastaci. 

Věřím, že naše klubovna bude skautům 
sloužit ještě dlouho a snad se dožije i kula-

té stovky. Aby to bylo možné, je nutno se jí 
věnovat a přiměřeně udržovat. Jen namátkou 
lze zmínit akce z posledních let: výměna elek-
troinstalace, oprava podlah, instalace nových 
dveří a zárubní, generální oprava střechy. 
Přestože bylo dřevěné opláštění budovy něko-
likrát natíráno, je nyní již za svou životností. 
Proto se vedení střediska rozhodlo, že prove-
deme postupnou výměnu obložení budovy, 
v několika etapách, jak budou dovolovat síly, 
čas a finanční prostředky. 

Závěrem se sluší poděkovat všem našim 
členům, příznivcům, rodičům, spřáteleným 
firmám a v neposlední řadě městu Slavkov 
u Brna za pomoc na brigádách a finanční pod-
poru, bez které by naše milovaná „Bouda“ 
byla možná již jen vzpomínkou. 

Olda Bayer

Klubovna 2021, část nového opláštění • Foto: archiv Junáka Slavkov

Foto: archiv zahrádkářů



VYRÁBÍME KOLAGENNÍ, 
NEJEDLÁ A PLASTOVÁ STŘEVA 
PRO MASNÉ VÝROBKY

Pro náš závod ve Slavkově
hledáme kolegy na pozice:

Devro s.r.o.
Okružní 1438

684 01 Slavkov u Brna

Kontakt: Lenka Provazová
+420 544 123 120
+420 724 010 879

www.devro.com
www.facebook.com/czdevro

www.linkedin.com/company/devro-s-r-o-/

Nabízíme:
Příspěvek na volnočasové aktivity formou příspěvku 
(2000 Kč na zaměstnance; 1500 Kč na každé 
nezaopatřené dítě do 26 let na kalendářní rok)

Bonusy před dovolenou a Vánocemi

V případě nečerpání příspěvku na penzijní spoření/
připojištění dostane zaměstnanec příspěvek 
do Cafeterie

2 dny tzv. sick days (volno na zvládnutí lehčího 
onemocnění)

Odměna při životních a pracovních výročích 
(odchod do důchodu, po odpracování 10 let 
ve firmě a výše)

Příspěvky na stravování (firemní jídelna)

Vánoční dárek pro zaměstnance

*  Uvedená částka zahrnuje: příplatky za noční a víkendové směny,  
bonusy před dovolenou a Vánocemi, příspěvek na penzijní připojištění

nástupní plat výdělek až

OPERÁTOR/KA ¤ÁSNùNÍ

OPERÁTOR ¤ÁSNùNÍ/EXTRUZE

SE¤IZOVAâ

SKLADNÍK

23.500 Kã

29.500 Kã

29.000 Kã

22.500 Kã

25.500 Kã*

32.500 Kã*

32.000 Kã*

25.000 Kã*

(nepřetrž. provoz)

(ranní/odpolední)

(nepřetrž. provoz)

(ranní)



NABÍZÍME:
 › náborový příspěvek 10.000 Kč

 › příspěvek za doporučení zaměstnance 5.000 Kč

 › motivující fi nanční ohodnocení, plnohodnotný 13. plat 
a Flexi Passy

 › 5 týdnů dovolené

 › práci v moderním prostředí

 › stravování v moderní jídelně a příspěvek na stravování

 › dopravu do zaměstnání fi remním autobusem

 › zaměstnanecké slevy na výrobky

 › zvýhodněný tarif pro 2 Vámi zvolená telefonní čísla

 › a další zajímavé benefi ty

PRO UCHAZEČE NA POZICI ŘIDIČE 
MKD NAVÍC NABÍZÍME:
 › 45.000 Kč čistá mzda

 › navýšené stravné 60 Euro/den

 › podporu v případě servisních událostí

 › kvalitní vozový park (Scania)

Svůj životopis zašli na adresu 
KARIERA@fenstar.com
nebo zavolej na 544 146 411.

CHCEŠ BÝT SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU?

Hledáme servisního 
technika, řidiče MKD 
a operátora výroby

Servisní technik
 › servis PVC oken a dveří

 › doprava výrobků k zákazníkovi (ŘP skupiny C výhodou)

 › účast na realizaci výstavních expozic

 › požadujeme: ŘP skupiny B

Řidič MKD
 › doprava vlastních výrobků k zákazníkovi do Francie 

(jízda ve dvojicích)

 › předem naplánovaná trasa dispečerem

 › vykládka stojanů u zákazníků

 › požadujeme: praxi v řízení kamionu, ŘP skupiny E+C,
platný profesní průkaz, digitální kartu, psychotesty
a zdravotní způsobilost

Operátor výroby
 › výroba plastových a hliníkových oken a dveří ve 

2 směnném provozu

 › požadujeme: manuální zručnost

www.fenstar.cz
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Poradenská kancelář
D E T O X I K A C E  O R G A N I S M U
PRODEJ
•  přípravky MUDr. Jonáše 

strava – problém dnešní doby
•  vitaminy, minerály, výrobky Aloe vera 

pro vyčerpaný organismus
•  doplňky stravy FINCLUBU 

dobré zdraví po celý rok
• konzultace a poradenství
• posílení imunitního systému
• opalovací prostředky
Zdraví je největší bohatství, které člověk má.
Marie Zdražilová – 604 994 476
Čelakovského 839, Slavkov u Brna, zdrazilova.m@email.cz

Možnost vyzkoušení

Kosmetika

• ocelové profily I, IPE, U, UPE,
HEA, HEB

• profily ocelové uzavřené,
 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)

• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé,

slza,  pozinkované
• ocel plochá i čtvercová, úhelníky
• ocel kruhová (tažená, válcovaná)
• betonářská ocel – roxory,

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,

 řezáním pilou

areál Agrozetu
Čs. armády 1081
Slavkov u Brna
milanmajek@volny.cz
tel. 604 272 975

775 697 788

Milan Májek

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Prodejní doba:
po, st        7–17 h.
út, čt, pá   7–15 h.
polední přestávka 11.45–12.30 h.JIŽ 19 LET S VÁMI
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Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři v ul. 
Zelnice III 1614 od 9 do 11 a od 13 do 16 h. Cena za zveřejnění je 200 Kč. Mějte prosím 
nejlépe přesnou částku. Oznámení lze vyřídit i elektronicky zasláním textu a fotky (pokud 
ještě ve zpravodaji nevyšla) na email info@bmtypo.cz. Platbu lze provést také elektronicky.

RODINNÁ OZNÁMENÍKADEŘNICTVÍ
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

Martina Sedláková

mícháme
barvy, lazury, nátěry, omítky

Hradební 38, 684 01 Slavkov u Brna, t. 775 744 709

NOVÝ WEB O SLAVKOVĚ
HISTORIE, PŘÍRODA,
OSOBNOSTI MĚSTA,

AKTUÁLNÍ SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
www.slavkov-austerlitz.com

PŘIJMEME 
ŘIDIČE AUTOBUSU
pro příměstskou dopravu 

v lokalitě:
Vyškov, Slavkov, Bučovice, 

Šlapanice, Kyjov
pište:

personalni@icomtransport.cz
volejte tel.: 606 773 222

Blahopřání

Dne 17. srpna 2021 oslaví 80. narozeniny paní

JANA SEDLÁKOVÁ
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 

do dalších let přeje dcera a synové s rodinami.

Blahopřání

Dne 22. září 2021 oslaví 80. narozeniny pan

JAROSLAV RŮŽIČKA
Hodně štěstí a hlavně zdraví do dalších let 

přeje manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka
Dne 20. srpna 2021 by se dožil významného jubilea 100 roků náš otec

VÁCLAV ELIÁŠ
Všem, kdo jste ho znali jako hodného, 

veselého a pracovitého člověka, děkujeme za vzpomínku na něho.
Synové Jaroslav a Václav s rodinami.

Vzpomínka
…a když mě budete potřebovat, prostě si jen v srdci zašeptejte mé jméno. Budu tam…

Dne 26. srpna 2021 uplyne 10 roků od chvíle,  
kdy nás opustila naše maminka, paní

VĚRA BRANDÝSOVÁ z Němčan.
S láskou vzpomínají Věra a Petr. Mami, nikdy nezapomeneme. 

Za tichou vzpomínku děkuje sestra Jitka a celá rodina. 

Blahopřání
Dne 1. září 2021 oslavila své 91. narozeniny paní

NASŤA VINKLÁRKOVÁ
Hodně zdraví a štěstí přeje syn Otta s Ivetou,  

dcera Nasťa s Pepou, vnoučata Iveta, Tomáš, Gábina, 
Martinka a pravnoučata Natálka, Adélka, Pepinka,  

Lukášek, Kubíček, Tomášek a Filípek.

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

jen v srdci věčnou vzpomínku si na mne zachovejte.
Dne 2. srpna 2021 uplynulo deset let, kdy nás navždy opustila paní

DANUŠE SKŘIVÁNKOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Syn s rodinou.

Vzpomínka
Klesla ruka, která tak ráda pracovala, zmlkla ústa, která slovy hladívala,

a oči, které se tak jasně dívaly, navždy se již zavřely.
Dne 19. července 2021 uplynulo pět let, kdy nás navždy opustil pan

JAN VRÁNA
Kdo jste pana Jana Vránu znali, vzpomeňte s námi. Děti s rodinami.

Blahopřání

Dne 19. srpna 2021 oslavil 80. narozeniny pan

BOHUSLAV UHLÍŘ
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přejí 

dcery a syn s rodinami.

To, po čem člověk v tomhle věku touží, je to, ať zdraví ještě dlouho slouží. Ať zdraví, 
štěstí, láska je s Tebou napořád, to chceme Tobě všichni dnes ze srdce přát.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ Opustili nás
Milan Rudolf (75 let) 21. 7.
Jaroslav Šťastný (59 let) 25. 7.
Miroslava Dostálová (82 let) 3. 8.
Anna Formánková (76 let) 4. 8.
Karel Horna (79 let) 5. 8.

PŘÍJEM INZERCE
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
604 706 900
Uzávěrka pro inzerci
pátek 17. září

Aktuální smuteční oznámení občanů Slavko-
va najdete na www.slavkov-austerlitz.com.

VÝROBA RAZÍTEK

BM typo, s.r.o.
Zelnice 1614, Slavkov u Brna
tel.: 604 706 900, e-mail: info@bmtypo.cz

Razítka tradiční, 
kulatá, datumovky, 
razítka  
velkých  
rozměrů  
atd. 

Vzpomínka
Dny plynou jak tiché řeky proud. Jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.

Dne 7. září 2021 uplyne 6 let, kdy nás navždy bez slůvka rozloučení 
opustil manžel, tatínek a bratr, pan

JIŘÍ ŠMÍD
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.  

Sestra Helena, Květoslava a Marcela s rodinou, manželka.

Vzpomínka
Jen kytičku květů a lásky na hrob můžeme dát a pokojný, věčný spánek Ti přát.

Dne 5. září 2021 uplyne rok, co nás navždy opustila maminka,  
babička a prababička, paní

KVĚTOSLAVA ŠMÍDOVÁ
Stále vzpomíná dcera Helena, Květoslava a Marcela s rodinami.

Vzpomínka
Není růží bez trní, není život bez trápení. Nikdy nejde zapomenout na toho, kdo 

byl našemu srdci nejbližší. Co bychom dali za to zpět vidět tvůj úsměv, slyšet tvůj 
smích a smět se opět jako děti k mámě přitulit.
Dne 5. září 2021 uplyne 20 let od úmrtí  

naší drahé maminky, babičky a prababičky, paní
FRANTIŠKY BAJEROVÉ

která by 17. září 2021 oslavila 98. narozeniny.
S úctou a láskou vzpomínají synové Pavel a Petr s rodinami.

Vzpomínka
Dík za každý den, který jsi pro nás žil…
Dne 4. září 2021 by se dožil 85 let pan

VLADIMÍR TESAŘ
ze Slavkova u Brna

S láskou vzpomínají manželka, dcera a synové s rodinami.

Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.

Dne 28. srpna 2021 uplynulo 20 smutných let od úmrtí mého tchána, pana

LADISLAVA SÁČKA
Děkuji všem, kteří vzpomenou s námi. 

S láskou a úctou stále vzpomíná snacha Venda s rodinou.

Vzpomínka
Ve vzpomínkách jsi stále s námi.

Dne 26. srpna 2021 uplynulo 11 let, kdy nás opustil pan

VLADISLAV STÁVEK
S láskou a úctou vzpomíná manželka a synové s rodinami

a sestra Dagmar.

Vzpomínka
V měsíci srpnu a září vzpomínáme kulatá výročí 

 narození naší maminky, babičky a prababičky, paní
RŮŽENY STÁVKOVÉ

a našeho tatínka, dědečka a pradědečka, pana
VLADISLAVA STÁVKA

Jménem celé rodiny dcera Dagmar Klobasová.

Vzpomínka
Ve vzpomínkách jsi stále s námi.

Dne 28. srpna 2021 uplynulo 20 let, kdy nás navždy opustil
manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF ŠPAČEK
Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

INZERCE

ŽALUZIE a sítě proti hmyzu – 10 % sleva! 
Tel. 604 863 437. L. Remiáš, Slavkov u Brna.
NABÍDNĚTE RD na Vyškovsku se zahradou 
ke koupi. Zn. STĚHOVÁNÍ. Tel. 731 333 710.
ZAJIŠTĚNÍ manželé hledají byt pro nový 
začátek (Slavkov a okolí). T: 731 205 786.
KOUPÍME starší nemovitost na chalupu, 
případně chatu. Tel. 732 578 325.
KOUPÍM garáž nebo pronájem ve Slavkově 
a okolí. Tel.: 775 743 541.
PRODÁM větší množství svářecí elektrody 
rutil E-R 117 42-16 2,5 mm. Cena dohodou 
– levně. Tel. 603 937 356.

Vzpomínka

Odešla… zhasly oči, 
které vždy jen s láskou 

na nás hledívaly, 
zmlkla ústa, jež nikdy 
nedovedla ranit, do-

tlouklo srdce maminky 
nejlaskavější.

Dne 20. září 2021 uplynulo čtvrté smutné 
výročí, kdy nás navždy opustila paní

JARMILA ŠEDÁ
Dne 21. srpna 2021 by se dožila 95 let.
S láskou vzpomínají dcera Miroslava 

a syn Vojtěch s rodinami.
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Floristická soutěž 2021
V pátek 25. června 2021 byla v sídle ÚS 

ČZS Vyškov uspořádána floristická soutěž 
v kategoriích žáci a senioři. Zadání znělo: 
zhotovit kulatou kytici na podání a kulatou 
vypichovanou misku. Soutěžící dostali shod-
ný rostlinný materiál. Každé zadání bylo nut-

no zvládnout za 60 minut. V kategorii žáci 
zvítězila Barbora Navrátilová ze ZŠ Tyršova 
Slavkov u Brna. V kategorii senioři zvítě-
zila Miluše Kovalová ze ZO ČZS Slavkov 
u Brna.

ÚS ČZS Vyškov a ZO ČZS Slavkov u Brna

RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka

Dne 11. září 2021 jsme vzpomněli 7. výročí, kdy nás opustila
naše dcera, maminka a babička, paní

EVA ŠŤASTNÁ
S láskou vzpomíná maminka a synové s rodinami a přítel Jara.

Vzpomínka
Ve vzpomínkách jsi stále s námi.

Dne 19. září 2021 uplyne 10 let, kdy nás navždy opustila paní

KAROLA TESAŘÍKOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dcery a syn s rodinami.

Zelnice III 1614, Slavkov u Brna
tel.: 604 706 900
e-mail: info@bmtypo.cz

Provozní doba
Pondělí–pátek 9–11 a 13–16 h.

S L A V K O V S K Ý

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

zmlkla ústa, jež nikdy nedovedla ranit, dotlouklo srdce maminky nejlaskavější.
Dne 18. září 2021 uplyne dvanáct let, kdy nás navždy opustila paní

BOŽENA VRÁNOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Dcera a syn s rodinami.

 Datum hod. akce/místo konání pořadatel

 2. 9. 20 Chinaski. Letní koncert, zámecký park ZS-A
 4. 9. 7–15 Veteranfest Slavkov 2021. Sraz historických vozidel, zámecký park ZS-A
 4. 9. 16 48. ročník Slavkovské pípy. Start u hostince Na Špitálce
 4. 9. 17 Johann Strauss Orchester. 22. Konzert Die flotten Geister, Historický sál zámku ZS-A
 5. 9. 19 Recitál Václava Neckáře a Filipa Rácze. SC Bonaparte
 16. 9. 19 Zdeněk Izer – Na plný coole. SC Bonaparte
 18. 9. 9–14 Václavský jarmark. Zámecký park ZS-A
 18. 9. 9–16 Recyklace je legrace. Zábavné hry a užitečné informace. Zámecký park
 18. a 19. 9. 9–17 Oblastní výstava ovoce a zeleniny. Severní část koníren zámku. ZO ČZS
 18. a 19. 9. 19, 16 Manželé v nesnázích. Divadelní představení DS Slavkov u Brna. SC Bonaparte. DS Slavkov
 24.–26. 9.  Čokoládový festival. Zámek Slavkov.  ChrisEvents s.r.o.

KALENDÁŘ AKCÍ – ZÁŘÍ 2021

Vítězné kytice • Foto: archiv ZO Slavkov

JAZYKOVÉ CENTRUM 
Bučovice 
a Slavkov u Brna

PROBÍHÁ ZÁPIS DO KURZŮ

formou her, písniček, 
básniček, obrázků, videí. 

Max. 6–8 dětí ve skuopině

Jazykové centrum Bučovice
Legionářská 138

Jazykové centrum Slavkov u Brna
Koláčkovo náměstí 727

jazyky-bucovice@seznam.cz
tel. +420 604 640 146

WWW.JAZYKY-BUCOVICE.CZ
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Rozmary počasí se nevyhýbají ani Slavkovu
Často se nejen mezi odborníky mluví 

o změně klimatu, která je provázena jevy 
v minulosti u nás nevídanými. Mám tím 
na mysli nedávné tornádo, které se prohnalo 
jižní Moravou, a také častější silné přívalové 
deště (průtrže mračen), které způsobují lokál-
ní záplavy. Nejsou to však události posledních 
tří dekád, ale podobné katastrofy postihly 
Slavkov už mnohem dříve.

1872 – Přestože v kronice města jsou zá-
znamy až od začátku 20. století (nejstarší 
kronika zmizela), na dochované pohlednici 
z roku 1872 je doložena rozsáhlá zaplavená 
oblast dnešního rybníka až k ulici Čs. armády 
a pak dále na západ (plocha bývalého rybníka 
Tazus).

20. 8. 1889 – Kolem 16. hodiny se od Hodě-
jic přihnala bouře, setmělo se, prudký vítr 
s ledovými kroupami udeřil do okon a střech, 
sklo řinčelo, střepy křidlic rachotily ze střech, 
blesky se křižovaly a hrom burácel. Bouře tr-
vala asi 10 minut. Okna obrácená k jihu nebo 
jihozápadu byla vytlučena a ve střechách zely 
obrovské díry. Například ve škole bylo rozbi-
to 250 tabulí skla, v hostinci U slunce na Pa-
lackého náměstí 80 a v klášteře 260. Zemi po-
krývala silná vrstva krup velikosti vlašského 
ořechu. Úroda na polích byla zničena, zvěř 
a ptactvo byly z velké části utlučeny k smr-
ti. Podle Národní politiky ze dne 22. 8. 1889 
byla nalezena v poli mrtvá M. Kyjovská, dal-
ší byla napůl utlučena a omráčeno bylo malé 
děvče. Bouře postihla i sousední Nížkovice, 
kde padaly kroupy velikosti slepičího vejce. 
Byly poničeny hlavně střechy domů a polá-
máno velké množství stromů. Deník Národní 
politika: „Myslili jsme, že nastal soudný den“, 
vypravovali vyděšení venkované, a líčí, jak 
padali hromadně na kolena, jak spínali ruce 
k nebi a modlili se za slitování. Když děsné 
řádění ustalo, najednou se ze západní strany 
zvedla strašlivá mlha a táhla po kraji, nesouc 
s sebou vedro tak strašlivé a dusivé, že lidé 
udiveni tímto nevídaným zjevem se křižovali 
a v hloučky se sbíhali.

2. 6. 1891 – Podle Národní politiky uhodil 
při bouřce blesk v pravé poledne do synago-
gy, rozhodil několik kamenů na štítu, spálil 
oponu a poškodil strop. Škoda byla několik 
set zlatých.

12. 7. 1922 – Krupobití a prudký déšť při-
nesl škody především na úrodě.

1926 – V červnu r. 1926 postihly Evropu 
silné deště a následné povodně, které se nevy-
hnuly asi Slavkovu.

4. 7. 1929 – Velká bouře doprovázená vich-
řicí vyvracela stromy. Chladné a deštivé poča-
sí vystřídalo od září do listopadu velké sucho, 
které zužovalo celou Evropu. 

26. a 27. 10. 1930 – Rozsáhlé záplavy. Bě-
hem 48 hodin spadlo ve Slavkově 115 mm 
vody, zaplaveno bylo okolí Litavy, hlavně 
dvůr Rybník. Voda tam zůstala do zimy. Deš-
tivé počasí pokračovalo i v listopadu a pro-
sinci. 10. prosince spadlo během dne 56 mm 
srážek. 

27. červen 1967 – krupobití – Po 20. ho-
dině se úplně setmělo a vichřice o rychlosti 
přes 70 km/h přihnala prudkou bouři s krou-
pami o velikosti 3–5 cm. Na Urbánku padaly 
kroupy velké jako pěst. Ohlušující vichřice 
řádila asi 10 minut a zanechala po sobě stov-
ky vytlučených oken na vyšších budovách, 
poškodila střechy a fasády domů, polámala 
a vyvrátila řadu stromů a některé ulice (zvlášť 

ulici Čs. armády) proměnila v řeku. Voda 
zatopila mnoho sklepů a garáží. Na hřbitově 
bylo poškozeno několik pomníků, zlámané 
větve zatarasily příjezdové cesty do Slavko-
va. Zničena byla úroda ovoce, otlučeno listí 
i kůra stromů a keřů. Úroda na polích byla 
taktéž zničena, hlavně brambory, kukuřice, 
z obilí zbyla je potlučená sláma. O síle vichři-
ce svědčí pět ohnutých stožárů vysokého na-
pětí v místech bývalé cihelny (vedle dnešního 
autosalonu) až po Lutršték v Němčanech. Tato 
bouře postihla hlavně severní a východní část 
Slavkova, Němčany, Letonice a Dražovice 
a částečně i Šaratice a Otnice.

17. a 24. května 1990 Vážany nad Lita-
vou – V roce 1990 postihla obec, která tehdy 
byla součástí Slavkova u Brna, ničivá povo-
deň. Škody na majetku občanů, úrodě, do-
mech a komunikacích byly milionové. První 

velká voda přišla 17. května, o týden později 
ve večerních hodinách 24. května přišla další 
průtrž mračen, která způsobila katastrofální 
škody a vyžádala si jeden lidský život paní 
Ludmily Veverkové.

Květen a červen 2010 – záplavy – V pon-
dělí 24. května 2010 večer se naše město za-
halilo do nezvykle temné oblohy, která s se-
bou přinesla prudký déšť a bouřku. Po jejím 

skončení snad nikdo nečekal, že může přijít 
ještě něco horšího. Následující den v úterý 
25. května těsně před 13. hodinou však při-
šel intenzivně silný přívalový déšť, který trval 
pouhých dvacet minut, avšak následky byly 
zcela ničivé. Voda s bahnem se přehnala pře-
devším přes sídliště Zlatá Hora, Tyršovou uli-
cí, Špitálskou a Nádražní. Mnoho domácností 
mělo zaplavené sklepy, garáže, někteří občané 
i obytné prostory. Mnoha dalším se v bahně 
topila auta. Zámecká zahrada se během krát-
ké chvilky ocitla pod vodou, došlo ke zřícení 
asi 70 metrů historické zámecké zdi. Zapla-
vené byly i další ulice – Slovanská, Boženy 

Němcové, Jiráskova, Čelakovského. Na čas 
byl zastaven provoz na železničním nádraží, 
které se ocitlo též pod vodou. Slavkovské 
serpentiny byly ještě ve večerních hodinách 
neprůjezdné.

27. 5. 2016 – průtrž mračen – 27. května 
postihla ve večerních hodinách naše město 
bouře (supercela). Prudký přívalový déšť ka-
nalizace nezvládla. Jen málokterá nemovitost 
nepoznala sílu živlu. Nejvíce zasažené ulice 
byly Nerudova, Zámecká, Slovákova a další. 
Silný déšť se podepsal i na ulicích Bučovic-
ká, Smetanova, Sídliště Nádražní a mnohých 
jiných. Postiženy byly také mateřské školy 
na Malinovského náměstí a Dům dětí a mlá-
deže. bm

Následek vichřice v roce 1967

Supercela ve Slavkově v roce 2011

Záplavy ve Smetanově ulici, 2016

Záplavy v roce 1872 • Foto: 4x archiv autora
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Farní tábor – Silmarillion 2021
V termínu 5. až 15. srpna se 16 vedoucích 

a 55 dětí z naší farnosti vydalo na tradiční 
stanový tábor do Rakoveckého údolí. Příběh 
nás letos zavedl do světa stvořeného J. R. R. 

Tolkienem dlouho před tím, než se zde odehrál 
jeho Pán prstenů. Elfové společně s mocnými 
bytostmi Valar se chystali na slavnost stromu 
Telperionu, který dodával světlo a život je-
jich zemi. Ale během slavnosti zrádný Melkor 
strom otrávil a ukradl naše klenoty Silmarily, 
v nichž byla uložena semena tohoto stromu. 
Tvůrce silmarilů Feanor se za podpory osmi 
statečných elfích rodů vypravil přes moře 
do Středozemě, aby Melkora vystopoval, zís-
kal Silmarily zpět a znovu zasadil strom. Vý-
prava to byla náročná a děti musely překonat 
nejednu překážku, ať už se jednalo o plavbu 
lodí, útoky skřetů, přechod hor nebo přípravy 
na samotnou bitvu. Ve všem jim pomáhaly vě-
domosti nabité z plnění hodností, jako byla ori-
entace v mapě, šifry, maskování, lukostřelba, 
první pomoc a mnoho dalšího. Všechny sku-
pinky se s nástrahami statečně porvaly a na zá-

věr dokázaly ve velké bitvě Melkora porazit 
a po dlouhé výpravě získat zpět Silmarily.

Přestože letos byly přípravy tábora nároč-
né kvůli covidové situaci, tábořišti zasažené-
mu kůrovcem a deštivému počasí v prvních 
dnech, tak se vše vydařilo a děti i vedoucí si 
tábor užili. Velké poděkování patří vedoucím, 
asistentům, kuchařkám, zdravotnicím, tech-
nickým vedoucím a všem dětem za skvělý 
tábor a kněžím Milanovi a Stanislavovi za du-
chovní i technickou podporu po celý tábor. 

Farní tábor v Nížkovicích –  
Cesta kolem světa za šest dní

Již druhým rokem pořádala slavkovská 
farnost na faře v Nížkovicích tábor pro děti 
ve věku 5–10 let. Letošním tématem byla 
Cesta kolem světa za šest dní inspirovaná 
knihou a dětským seriálem o Willy Foggovi. 
Děti měly možnost poznat nejrůznější tradice 
včetně jídel, připravovaných našimi talento-
vanými kuchařkami. Děti vyrážely z Londýna 

pod vedením čtyř zkušených cestovatelů. Přes 
různé nesnáze na cestách nakonec projely vše-
mi kontinenty až do zdárného cíle zpět v Lon-
dýně, kde na ně čekali rodiče a dort. Všichni 
jsme si tábor velmi užili a doufáme, že se 
uskuteční i příští rok. 

Ministrantský tábor – Skotsko

Tábor Skotsko na motivy filmu Statečné 
srdce si uspořádali ministranti za obcí Ne-
dašová Lhota v kopcovité krajině na přímé 
hranici se Slovenskem. Všichni účastníci tá-
bora se dostali pod nadvládu Angličanů, které 
ztvárnili vedoucí. Táborové hry byly motivo-
vány ve smyslu vzpoury a následných bojů 
za svobodné Skotsko. Zajímavostí byly oble-
ky – chodili jsme v kiltech, neboli skotských 
kostkovaných sukních. Hodně jsme hráli larp, 
mlátili jsme se odměkčenými meči s mo-
litanovými nástavci. Děkujeme vedoucím 
za krásně prožité dny a kuchařkám a zdravot-
nici za dobrou stravu a péči o nás.

Vedoucí a asistenti táborů

Posvěcení kostela a oltáře na Lutrštéku
V letošním roce uplynulo 160. výročí 

prvního zázračného uzdravení na Lutrštéku 
a vzniku tohoto poutního místa. Vrcholnou 
událostí k zakončení oprav kostela i areálu 
bylo posvěcení kostela a oltáře za účasti br-
něnského diecézního biskupa Mons. Vojtěcha 
Cikrleho v neděli 22. srpna.

Historie poutního místa Lutršték u Němčan 
ve farnosti Slavkov u Brna se váže k zázrač-
nému uzdravení slepého vysloužilého vojáka 

u místní studánky při svěcení kříže dne 7. čer-
vence 1861. Tato událost se stala podnětem 
k velkému rozvoji poutí na toto místo a je 
zaznamenáno ještě dalších osm zázračných 
uzdravení. Ze sbírek poutníků byl v letech 
1867–1877 postaven poutní kostel Panny Ma-
rie Bolestné. Poutní areál, jehož obnova byla 
letos dokončena, zahrnuje studniční kapli 
z roku 1860 a studánku, nově vybudovanou 
podle návrhu Milivoje Husáka. Zajímavostí je 
skutečnost, že pramen, který se před 35 zcela 
vytratil, v letošním roce opět vyprýštil.

V kostele Panny Marie Bolestné proběhla 

v letech 2002–2020 celková obnova střechy, 
fasády a interiéru, restaurování kříže a sochy 
před kostelem, hlavního oltáře a svatostánku. 
V roce 2021 provedla Dílna Všech svatých 
pod vedením architekta Jiřího Šťasty z Brna 
novou liturgickou úpravu. Oltář z kararského 
mramoru je ozdoben čtyřmi velkými mozai-
kami z Kristova života a Panny Marie. An-
děl na ambonu ukazuje směrem k oltáři jako 
k místu setkání se Vzkříšeným Pánem. Interi-
ér je doplněn sedadly pro kněze a přisluhující. 
Úpravy zahrnovaly také nové osvětlení kněži-
ště, změnu dispozice zákristie s novými dveř-
mi a zacelení trhlin v klenbách s výmalbou. 

Tyto práce v kostele, oprava statiky a fasády 
kapličky včetně vybudování nové studánky 
s žulovými schody, mozaikou a úpravou teré-
nu si vyžádaly téměř 750 000 korun. Němčan-
ští farníci, dárci a poutníci naspořili na toto 
dílo během posledních tří let téměř 500 000 Kč 
ve sbírkách, obec se podílela 80 000 Kč a chy-
bějících 170 000 Kč jak doufáme, naspoříme 
v budoucím čase. Děkuji všem, kteří pomohli 
prací a přispěli svými dary.

P. Milan Vavro

Program římskokatolické farnosti
5. 9. Mše sv. na zahájení školního roku s požehná-

ním žákům, studentům, katechetům a učitelům, 
9.00 farní kostel.

7. 9. První mše svatá pro děti a školáky s žehnáním 
školních tašek, 18.00 Slavkov.

11. 9. Zlatá sobota v Žarošicích.
13. 9. Mariánská pouť v Žarošicích 18.30.
19. 9. Pouť na Lutrštéku s požehnáním obnovené 

studánky, bohoslužby v 8.00, 9.00 a 10.30.
28. 9. Slavnost sv. Václava, 9.00 Slavkov 

Aktuální informace: www.farnostslavkov.cz
www.facebook.com/farnostslavkov
Pořad bohoslužeb: nedělní bohoslužby ve Slav-

kově v 9.00 a 18.00, úterý pro děti v 18.00, pátek 
v 18.00.

Svátost smíření: každé úterý 19–20 h. v kostele.
Bohoslužby online: na www.farnostslavkov.cz 

každou neděli v 9 h.
Příspěvek do sbírky: farní účet Česká spořitelna 

1561 2343 89 / 0800.
Kontakty: P. Milan Vavro 604 280 160, P. Stanislav 

Pacner 737 509 507, slavkov@dieceze.cz

Farní tábor v Rakoveckém údolí

Farní tábor v Nížkovicích

Detail mozaiky od arch. Šťasty • Foto: archiv farnosti

Interiér Lutrštéku s novým oltářem • Foto: B. Maleček

Tábor ministrantů • Foto: 3x archiv farnosti



258/2021 SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

100 let fotbalu ve Slavkově u Brna 
„První co se ujalo v tyto 

prázdniny, byl fotbal,“ takhle 
byla napsána první zmínka 
o kopané v našem městě v zá-
pisu spolku SMS (Studenti 
Města Slavkov). Tento spolek 

byl první organizací, která začala hrát tuto 
oblíbenou hru na území Slavkova u Brna v le-
tech 1919–1921.

Nejsem historik a historik fotbalu už vů-
bec ne, ale byl jsem požádán, abych v člán-
ku do Slavkovského zpravodaje ve zkratce 
popsal, jak to s dějinami této nejoblíbenější 
hry na světě ve Slavkově u Brna bylo. Svoje 
vědomosti jsem čerpal z bulletinu, který vydal 
SK Slavkov k devadesáti letům oddílu. V tom-
to dokumentu je spousta jmenných informa-
cí, řada výsledků různých fotbalových mačů 
a tomu se já chci ve velké míře vyhnout, abych 
na někoho nezapomněl a tím ho neurazil. 

A tak bych teď hned na začátku po-
děkoval všem funkcionářům, všem 
hráčům, mužům, dorostencům, žákům 
a v neposlední řadě i dívkám, kte-
ré v posledních letech hrají tuto hru, 
hlavně v žákovských kategoriích. Ještě 
jednou moc a moc vděku, bez těchto 
obětavých lidí by fotbal v našem městě 
nemohl existovat. Stejně jako by ne-
mohl fungovat za přispění slavkovské 
radnice. Ty peníze z městského rozpoč-
tu jsou velmi důležité, stačí se jen podí-
vat na náš krásný stadion.

Tak a teď trochu skromné historie, ta mě ani 
vás nezabije. Ale těch informací z dění ve slav-
kovském fotbalu je skutečně moc a já bych se 
v tom ztratil, tak opravdu jen ve zkratce.

První oficiální utkání bylo sehráno 20. 5. 
1920. Soupeřem slavkovských studentů byly 
nedaleké Bučovice. Zápas skončil nerozhodně, 
a to 5:5, asi se tehdy víc útočilo než bránilo. 

Ovšem oficiální fotbalový oddíl s názvem 
SK Slavkov byl založen 18. června 1921, tedy 
před 100 lety a začala se hrát soutěžní utkání. 
Řekněme na úrovni 1. B třídy.

Co se týče fotbalového stadionu, ten se ně-
kolikrát stěhoval, hrálo se za kostelem v Jirás-
kově ulici, pak se hrálo na území, kde je dnes 
autoopravna a pak se hřiště posunulo do pro-
storu sídliště na Polní. A po té do místa dneš-
ního stadionu, kde bylo horní škvárové hřiště. 
No a putování fotbalového hřiště skončilo 
na spodním místě, kde je dodnes.

Ale nejen úspěch zažil slavkovský fotbal. 
V letech 1928–1931 byl klub málem rozpuštěn.

Fotbal se hrál i během protektorátu. V sezoně 
1940/1941 dokonce klub postoupil do I. A Bra-
dovy západomoravské fotbalové župy. V roce 
1945 dokonce existují ve městě 3 oddíly: SK 
Slavkov, Sparta Slavkov a Sokol Slavkov. Na-
štěstí v tomto zvítězil zdravý rozum a byl usta-
noven jeden klub, a to Slavoj Slavkov.

Staly se i události v historii slavkovského 
fotbalu, nad kterými, z dnešního pohledu, zů-
stává rozum stát. V roce 1954 vedení oddílu 
kopané zapomnělo přihlásit družstvo do sou-
těže. Bylo tedy zvoleno nové vedení a tento 
tah vyšel, hráči Slavoje v roce 1961 postoupili 
po dlouhé době do I.A třídy, no a v šedesá-
tých letech minulého století, takhle naše jede-
náctka střídavě hrála v I.A třídě a ve třídě I.B.

V roce 1971, v rámci oslav 50 let kopané 
ve Slavkově u Brna, také proběhlo utkání 
naší jedenáctky s internacionály Slavie Praha. 
O tři roky později také bylo setkání slavkov-

ských internacionálů. Aktivní fotbalisté Sla-
voje v sedmdesátých letech dvacátého století 
už znali také moderní věci dnešního fotbalu, 
jako soustředění, zájezdy do spřátelené cizi-
ny, prostě kopaná u nás stále žila, a to velmi 
aktivně. 

V době oslav 60 let měl oddíl 136 členů, 
což je myslím pěkné číslo. A v tom samém 
roce 28. 6. 1981 proběhla také výroční oslava, 
dopoledne schůze všech co do místního fotba-
lu nějak přispěli a odpoledne byl turnaj.

Velmi důležité datum je také to, kdy bylo 
otevřené dolní hřiště s travnatým povrchem. 
To se stalo 23. 6. 1984. Jako hosté ho svým 
umem v souboji s naší jedenáctkou podpo-
řili další internacionálové, tentokrát Sparty 
Praha.

Ještě za bývalého režimu také Slavoj Slav-
kov vyrazil do kapitalistické ciziny, a to něko-
likrát do Rakouska a Francie. 

Z francouzského spřáteleného města Dar-
ney byla u nás také jedenáctka jejich fotbalis-

tů a sehrála přátelák s našimi borci 7. 7. 1990, 
tedy už po „sametové“ revoluci, která změnila 
spoustu věcí v našem státě a životě, ale fotbal 
jede dál, a to i ve Slavkově u Brna.

V 7. 6. 1991 proběhly oslavy 70 let kopané 
ve Slavkově u Brna, a to utkáním s FSV Gro-
ssenhausen. Poté 22. 6. proběhla utkání pří-
pravek a dorostu a 23. 6. 1991, jak jinak, ko-
nala se zase slavnostní schůze, opět všech co 
fotbalu v našem městě něco dali. Jelo se také 
zase do Francie do družebního města Darney. 
Jo a oddíl byl přejmenován ze Slavoje Slav-
kov na TJ Sokol Slavkov u Brna.

Ovšem název se měnil ještě jednou, o rok 
později, kdy fotbalisté vystupují ze Sokola, 
osamostatní se a dají si název Sportovní klub 
(SK) Slavkov u Brna.

V roce 1994 dochází k dalšímu přejmeno-
vání klubu na SK AUDO Slavkov, tento název 
se ale používal jen do roku 1995, kdy se vrací 

k původnímu SK Slavkovu Brna. 
Nesmí se zapomenout na spolupráci 

se Zbrojovkou Brno (Boby) a na vel-
ký úspěch naší kopané, což byla účast 
prvního mužstva v divizi v letech 
1998–2000.

Prostě historie slavkovského klubu 
byla, je a bude pestrá a dá zdravý spor-
tovní život všem, co o něj mají v na-
šem městě zájem. Kromě oslav výročí 
každých 5 let a zájezdů do zahraničí 
je tu řada soutěžních utkání od žáků 
po muže, a to s větší či menší úspěš-

ností, tak to prostě v životě a nejen fotbalo-
vém bývá.

Časem bylo také narovnáno vlastnictví fot-
balového stadionu mezi klubem a městem. 
Ale co je hlavní – fotbal ve Slavkově stále žije 
a letos slaví 100 let od svého vzniku. Bohu-
žel kvůli koronaviru budou oslavy přesunuty 
na příští rok, ale určitě proběhnou jako vzpo-
mínka a připomenutí všech, co slavkovskému 
fotbalu věnovali část svého života.

V letošní sezoně 2021/2022 má SK 
Slavkov u Brna přihlášeno devět družstev 
do okresních a krajských soutěží a z toho 
sedm je mládežnických. Právě v mládeži 
a v práci s ní je další perspektiva slavkov-
ského fotbalu. 

S parafrází známého televizního hesla 
„Slavkovskému sportu zdar a fotbalu zvlášť,“ 
se na vaši návštěvu v ochozech či na hřišti těší 
výbor a hlavně hráči fotbalového oddílu SK 
Slavkov u Brna. 

Zaznamenal Jiří Pola, který závodně fotbal nikdy nehrál

MasterChef ve Slavkově u Brna
Závěr školního roku, 28. a 29. 6. 2021, se 

nesl v duchu vaření s odborníkem z praxe, 
společně s párováním jídla a vína. Na žáky 
čekalo překvapení v podobě návštěvy Ro-
mana Staši, vítěze soutěže MasterChef. Žáci 
s Romanem připravovali konfitované kachní 
stehno s mákem nebo tvarohové knedlíky s ja-
hodami a karamelovým prachem. Naši žáci 
tak měli možnost vidět, jak Roman pracuje 
s novými nápady a jak nad vařením uvažuje. 

Roman ve spolupráci s vinařstvím Bukovský 
z Kobylí také napároval ke každému chodu 
vzorek vína. Žáci tak mohli porovnat význam 
správného výběru vína k danému pokrmu 
a jeho vliv na chuť pokrmu jako celku. Na zá-
věr si žáci měli možnost s Romanem popoví-
dat nejen o vaření, ale také o soutěži samotné 
a jeho dalších plánech. 

Romane, děkujeme za úžasný zážitek!
R. Škvarek, ISŠ

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna www.iss-slavkov.eu
Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 581, info@iss-slavkov.eu

Foto: archiv autora

Roman Staša (druhý zleva) • Foto: archiv ISŠ
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Akademie Bojových Umění Slavkov u Brna 
Školní rok 2020/2021 nebyl zrovna pří-

jemným pro nikoho z nás, ale naštěstí se vše 
vrátilo do normálu koncem školního roku. 
Naše akademie tak mohla nahradit zmeškané 
hodiny dětí a zároveň splnit požadované ho-
diny pro zkoušky na technické stupně (pás-
kování). Koncem června proběhlo páskování 
žáků na technické a mistrovské stupně, kde 
zkoušku nezvládlo 5 žáků, ale po opravných 
zkouškách udělali všichni a tak postoupili 
do vyšší skupiny. Také gratuluji k nově získa-
ným černým páskům: Instruktor Luděk Janík 
a Aleš Kupča. Přeji i dalším žákům vytrvalost 
a odhodlání k dosažení cílů v podobě tmavší-
ho a tmavšího pásku. Dne 5. 6. 2021 proběhl 
Bootcamp Kids ve Slavkově u Brna, kterého 
se zúčastnilo i přes epidemiologická opatření 
přes 100 žáků ze všech oddílů pro děti. Děti 

měly různé stanoviště na území Slavkova. 
Vyzkoušely si různé sebeobranné techniky 
beze zbraní, ale i obranu proti noži, pistoli, 
dále různé hry, překážky, ale hlavně tvořily 
úžasný team. Celkem 8 instruktorů a dva asi-
stenti instruktorů se postaralo o makačku, ale 
i zábavu. Velké díky patří také rodičům, kteří 
vedou děti touto cestou. Neváhejte, stáhněte 
si přihlášku z našich stránek a přijďte v září 
k zápisu. Sebeobrana je pro všechny věkové 
skupiny. Například pro děti od 5 do 8 let, od 8 
do 15 let a od 15 do 99 let. 

Oddíly sebeobrany – Krav Maga jsou urče-
né pro kluky i holky. Zásadou je, aby se každý 
naučil adekvátně reagovat na verbální i never-
bální útok, obranu proti jednomu i více útoční-
kům, se zbraní i beze zbraně. Nezáleží na tom, 
kolik vážíte, zda máte nebo nemáte zkušenos-

ti. Vše, co budete potřebovat, Vás naučíme. 
Nejdůležitější je chtít a začít! Tak jako každý 
rok připravujeme pro všechny studenty AKA-
DEMIE různé semináře/workshopy jako je na-
příklad: sebeobrana pro ženy a dívky, použití 
teleskopického obušku, kubotanu, střelecký 
seminář, přepadení ve vozidle, přepadení v le-
tadle, zahraniční výlety spojené se seminářem 
v Anglii, USA, Slovensku atd. I přes různá 
opatření se nám podařilo uskutečnit i meziná-
rodní Bootcamp bojových sportů již po osmé 
v řadě a věříme, že se uskuteční i v roce 2022. 
Jsme velký a silný team, tak se přidej i ty. Ne-
učíme frajeřinky, ale reálně se bránit a ještě si 
zlepšíš fyzičku. Veškeré informace včetně při-
hlášek naleznete na www.kravmagaseal.com. 
Budeme se těšit na nové zájemce: instruktoři 
Akademie Bojových Umění. Petr Hlaváč

Sportovní klub CHB GYM 
Klub bojových sportů CHB GYM ve Slav-

kově u Brna opět na začátku školního roku 
hledá nové tváře, které by měly zájem stát se 
součástí této rodiny bojových sportů, rodiny 
CHB GYM!

Náš sportovní klub v období pandemie 
rozhodně nezahálel. CHB GYM prošel přiro-
zeným vývojem, a to jak z hlediska rozšíření 
nabídky bojových disciplín, tak i zejména roz-
šířením co do kvality trenérské základny.

V současné době máme nové trenérské tvá-
ře, které jsou jak kvalitními fightery s dlouho-
letými zkušenostmi z arény bojových sportů, 
tak i z hlediska vysoké kvality trenérských 
zkušeností. 

Hlavním trenérem CHB GYM je trenér 
I. třídy a zakladatel klubu, absolvent FTVS 
UK v Praze, Bohuslav Chudáček. Jeho pri-
oritní trenérskou disciplínou je výuka K1 
a Muaythai. Dalším trenérem je taktéž trenér 

I. třídy absolvent FTVS UK v Brně Michal 
Zezulka, který se prioritně zaměřuje na výuku 
boxu. Michal Zezulka kromě trenérské výu-
ky boxu, je stále i aktivním fighterem. V le-
tošním roce zvítězil v disciplíně K1 ve váze 
supertěžké na prestižní galas 4Corner v Brně. 
Dále pak v letošním roce získal titul mistra 
České republiky v disciplíně Fullcontact a ti-
tul vicemistra ČR v disciplíně K1. Dalším 
trenérem disciplíny Muaythai je Tomáš Jirka, 
jenž nedávno získal trenérskou licenci III. tří-
dy Muaythai asociace C.M.T.A. Tomáš Jirka 
kromě několika vítězství na lize Muaythai 
C.M.T.A., vybojoval taktéž v letošním roce 
i velmi cenný titul vicemistra České republiky 
Muaythai. Další významnou posilou sportov-
ního klubu je trenér Tomáš Mazal, který je 
držitelem titulu vicemistra České republiky 
Muaythai C.M.T.A. a vítěz mezinárodního 
poháru Ring Fight.

Posledním článkem a troufám si říci, že 
i v mnoha ohledech tím nejdůležitějším, je 
trenér žáků a mládeže, p. Zbyněk Marada. 
Zbyněk Marada si prošel mnoha disciplínami 
od karate, kung-fu, Kravmaga, až po bojové 
disciplíny K1 a Muaythai. 

Zveme vás na den otevřených dveří spor-
tovního klubu CHB GYM. Akce proběhne 
v místě klubu na adrese: Palackého náměstí 
126 ve Savkově u Brna, dne 1. 9. 2021 ve stře-
du v čase od 16 hod. před sportovním klubem. 
Všichni zájemci jste co nejsrdečněji vítáni. 
Součástí dne budou i ukázky výuky všech 
bojových disciplín, které si můžete i vy sami 
na místě vyzkoušet. 

Děkuji za obrovskou podporu městu Slav-
kova u Brna, které sportovnímu klubu poskyt-
lo a poskytuje i nadále podporu z hlediska 
prostorů, ve kterých můžeme výuku bojových 
sportů provozovat. Bohuslav Chudáček

Motoklub Austerlitz informuje
Zdravím vás, přátelé řídítek a jedné sto-

py. Po návratu z poslední výpravy už víme, 
že rumunské hory patří k nejkrásnějším ob-
lastem Evropy. A to díky panenské přírodě, 
výhledům do rozlehlé krajiny bukových lesů, 
horských luk a hlubokých roklí, nebo díky 
romantickým vesničkám rozesetých kolem 
cest. Pro motorkáře je životním zážitkem prů-
jezd po scénické silnici DN67C, přezdívané 
Transalpina, vedoucí křížem přes hřebeny 
jižních Karpat. Nebo po silnici DN7C, zvané 
Transfagarasan, klikatící se o pár kilometrů 
východněji přes průsmyk do výšky 2043 m. 
Po cestě všemi částmi karpatského oblouku 
jsme potkávali pasáky se stády ovcí nebo ves-
nické babičky v šátku, které vyrazily sbírat 
dřevo či lesní plody, taky medvěda sledují-
cího za svodidly u krajnice provoz na cestě. 
Ve východních Karpatech, krom silnic v ho-
rách, chvílemi nic nenasvědčuje tomu, že jste 
v 21. století. Přátelé, neuvěřitelným zážitkem 
je vidět třpyt hvězd na karpatské noční oblo-
ze. Máte pocit, že stačí vztáhnout ruku a na ty 
hvězdy si můžete sáhnout. Tak průzračné jsou 
tam letní noci.

Začátkem měsíce září vyjedeme s motoklu-
bem pátrat po stopách pohanských Slovanů až 
na Svantovítovu skálu Beskydech. A na samý 
vrchol babího léta je připravena čtyřdenní 
výprava věnovaná výročí smrti sv. Ludmily. 
Kromě míst, kde kněžna působila: Dražice, 
Budeč, Levý Hradec, Mělník či Praha, navští-
víme místo její tragické smrti na Tetíně. 

Před námi stojí organizace podzimní části 
sportovní sezóny, zejména příprava pravidel-
ného motokrosu týmů a jednotlivců. Letos 
uspořádáme již 17. ročník tohoto oblíbeného 
závodu. Doufáme, že tentokrát protikorona-
virová omezení nebudou na překážku uspo-
řádání závodu a organizace klapne. Podrob-
nosti se dozvíte včas v příštím, zářijovém 
zpravodaji. 

Přátelé, teorie pravděpodobnosti říká, že 
čím více plánů máš, tím víc se ti jich splní. 
Přidejte se k tedy nám a začněte je plnit spolu 
s námi. Těším se na společné setkání při ně-
které naší klubové akci.

Podrobnosti o našich aktivitách najdete 
na stránkách: fechtl.cz nebo slavkovak.cz

Vlastik Jelínek



Firma Format 1 spol. s r.o.
pracoviště Křenovice u Slavkova u Brna

hledá kolegu k nástupu ihned na pozici:

ZÁMEČNÍK
– SVÁŘEČ

Co můžete očekávat:
•  zázemí stabilní firmy

•  zajímavou zakázkovou práci

•  jednosměnný provoz (od pondělí do pátku)

•  pracovní poměr na dobu neurčitou

•  atraktivní platové ohodnocení odpovídající 
náročnosti práce a výkonu technika

DALŠÍ INFO: tel. 739 069 991, 544 22 36 68
www.format1.cz

Co vám můžeme nabídnout:
•  zázemí prosperující mezinárodní 

společnosti 
•  čisté pracovní prostředí
•  pracovní poměr na dobu 

neurčitou
•  možnost osobního rozvoje, 

jazykové vzdělávání
•  dovolená nad rámec Zákoníku 

práce

•  příplatky nad zákonnou výši 
•  kooperativní prémie
•  prémie na letní dovolenou 

a Vánoce
•  věrnostní odměny
•  dotované stravování
•  vitaminové balíčky
•  tábory pro děti zaměstnanců
•  firemní akce a benefity

Bližší informace k pozicím najdete na
www.lohmann-rauscher.com/cz-cs/kariera/nase-nabidka-volnych-mist/

Neváhejte a kontaktujte nás:
email: Erika.Fejfusova@cz.LRMed.com; tel.: +420 544 425 879; +420 731 141 123

email: Lucie.Wutzelova@cz.LRMed.com; tel.: +420 544 425 844

Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední  
světové dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků 

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

•  dělnice ve zdravotnické výrobě
•  manipulační dělník – balič
•  operátor sterilizace
•  skladník/skladnice
•  specialista/ka hygieny
•  laborant/ka v mikrobiologické laboratoři



CITY

1 Gbit
490 Kč

Ve Slavkově u Brna jsme spustili internet nové generace, rychlejší, stabilnější, se 100Gbit 
páteřní rychlostí.

Připojte se nyní k naší síti a získejte internet rychlostí 1Gbit / 1Gbit do konce prázdnin zdarma.
Objednávky přijímáme pouze na našem zákaznickém centru ve společenském centru 

Bonaparte na základě tohoto inzerátu . 
Více informací o nabídce na naší telefonní lince 515 537 537 a ve společenském centru Bonaparte

POPPY
ICECREAM

vyzkoušejte

křupavá   míchaná   krémová   smetanová
ovocná    čokoládová    karamelová    oříšková

křupinková    lotusková    sušenková    lentilková

jedna zmrzlina, desítky kombinací

v kavárně Cafe2Go ve společenském centru Bonaparte

Spolehlivý i za deště, bouřky
nebo sněhové vánice


