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(Pokračování na str. 3)

Blackout 
Nedávno jsme byli na

městském úřadě nuceni za-
myslet se nad tím, jak by
vypadalo naše město,
pokud by zůstalo několik
dní zcela odříznuté od elek-
třiny. Možná vás jako první

napadne, že se toho tolik nestane – bude stačit
vytáhnout ze šuplíku pár svíček. Vždyť naši
předkové také fungovali bez proudu! Jenže tak
jednoduché to bohužel není. 

Zkusme si to představit na osudu malého dí-
těte. Rodiče ho ráno odvedou do školky a odje-
dou do Brna do práce. Oběd si už neohřejí,
protože celá Morava zhasla. Pomalu jim do-
chází, co se stalo. Vypnuly se všechny sítě. Ne-
fungují mobily ani internet. Chtějí odjet domů
a vyzvednout dítě ve školce, ale zjistí, že do
Slavkova už nedojedou – v nádrži mají málo
nafty a na čerpací stanici je nikdo neobslouží.
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Oběti války
a odbojová činnost
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Před 70 lety skončila ve Slavkově válka
26. dubna 1945 osvobodila Rudá armáda naše město

Lékárna a Sokolský dům po zásahu leteckou bombou • Foto: J. Andrla

Leteckou bombou zasažený dům v Tylově ulici • Foto: archiv J. Křivánka



Neděle 24. května
Kaple Sv. Urbana
17.00 Křížová cesta na Urbánek s žehnáním no-

vých obrazů zastavení
18.00 Krojovaná mše svatá na Urbánku

Čtvrtek 28. května
Velký sál SC Bonaparte
19.00–19.10 Slavnostní zahájení Dnů Slavkova

a Svatourbanských hodů starostou
města

19.00–21.00 Divadelní představení Kostlivec ve
skříni

Pátek 29. května
Palackého náměstí 
od 16.00 Stavění máje, předání hodového práva
od 19.00 Předhodová zábava s cimbálovou muzi-

kou Májek v prostorách Zámecké restau-
race Austerlitz

Nádvoří Panského domu
20.00–23.00 Koncert Vlasty Redla s kapelou
Noc kostelů
18.00–22.30 Chrám Vzkříšení Páně – Aktivity pro

děti, varhanní koncerty, modlitba nešpor,
pěvecký koncert CMB, výstavy, kavárna
Modlitebna ČCE – prezentace
k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa,
pěvecký sbor, koncert
Sbor ČSCH – aktivity pro děti, výstava 

Sobota 31. května
Palackého náměstí

9.00–17.00 Za tradicí moravského venkova,
řemeslný jarmark a folklorní vy-
stoupení na pódiu v rámci projektu
MAS. 

Pódium na náměstí
9.30–22.30 Vystoupení dětí základních a mateřských

škol, ZUŠ Františka France a dalších zá-
jmových kroužků završené koncertem hu-
debních skupin 

Zámek Slavkov – Austerlitz a zámecký park
09.30-11.30 „Z pohádky do pohádky“ – akce pro

rodiče s dětmi – pořádá DDM a Junák
Slavkov u Brna – v zámeckém parku 

Palackého náměstí
od 14.00 Krojovaný průvod městem, začátek

u máje
Společenský dům Bonaparte
od 20.00 Hodová zábava – k tanci a poslechu

hraje dechová hudba Zlaťanka

Neděle 1. června
Palackého náměstí

9.15 Průvod stárků se sochou sv. Urbana od
radnice, mše svatá v chrámu Vzkříšení
Páně 

 Poãet   Sleva           Dospûlí à 80 Kã                MládeÏ à 45 Kã
vstupÛ     %                                                                         
                      100 %   po slevû Kã    tj. 1 vstup    100 %    po slevû Kã   tj. 1 vstup
   90        50      7200        3600              40         4050         2025            23
   60        40      4800        2880              48         2700         1620            27
   30        30      2400        1680              56         1350         945            32
   20        20      1600        1280              64         900          720            36
   10        10      800         720              72         450          405            41

Ceník vstupného na koupališti ve Slavkově u Brna v roce 2015 Obyčejné                       Základní    po 15. h   po 19. hvstupné                       (celodenní)
Dospělí                                80 Kč       50 Kč      30 Kč
Mládež do 18 let, důchodci    45 Kč       40 Kč      20 Kč
Děti předšk. věku                20 Kč        5 Kč       0 Kč
škola – organizovaně            30 Kč
Děti do dvou let zdarmaPř
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červen–srpen 9–21 hodin

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

Provoz letního koupaliště ve Slavkově u Brna
V sobotu 30. 5. 2015 otvíráme 30. sezonu na

městském koupališti ve Slavkově u Brna.
Ceny vstupného se nemění, zůstávají na

úrovni z roku 2012.
Zvýhodněné vstupné formou „permanentek“

nabízí všem bezkonkurenčně nízké ceny.

Program Dnů Slavkova a Svatourbanských hodů 2015

Koncert Vlasty Redla
Město Slavkov u Brna si vás dovoluje

pozvat na koncert Vlasty Redla s kape-
lou, který se uskuteční 29. května od 20
h. na nádvoří Panského domu na Palac-
kého náměstí. Koncert proběhne v rámci
Dnů Slavkova a Svatourbanských hodů.
V případě nepříznivého počasí se akce
přesune do velkého sálu SC Bonaparte.
Vstupenky v hodnotě 250 Kč si můžete
zakoupit v infocentru na Palackého
nám.1, email: infocentrum@zamek-slav-
kov.cz, tel.: 513 034 156.

Dny Slavkova v minulosti • Foto: R. Lánský

Slavkovské koupaliště • Foto: R. Lánský

Vlasta Redl • Foto: archiv VR
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Blackout
(Dokončení ze str. 1)
Bez elektřiny totiž stojany nefungují. Chtějí se
tedy dostat domů, ale autobusy jsou už pře-
plněné a jezdí jich mnohem méně. Pomalu do-
chází nafta i dopravcům. Vlaky stojí a ty
motorové nemohou do stanic, protože nejdou
návěstí a jejich dcera je stále ve školce a čeká
na ně…

Nejen nad tímto scénářem jsme se museli
zamyslet a vymyslet řešení. Naštěstí šlo o cvi-
čení krizového štábu města Slavkova u Brna,
které svolal hejtman v rámci cvičení Blackout
pro celý kraj. Představa, že bychom se z ničeho
nic ponořili do tmy, ale není, alespoň podle
bezpečnostních expertů, nereálná.

V době takové nejistoty a chaosu bude nej-
důležitější postarat se o děti a lidi, kteří podobně
jako náš hrdina z příběhu, nedobrovolně uví-
znou ve školách nebo nádražích. V takovém pří-
padě jsme připraveni je ubytovat a zajistit jim
základní potřeby. Informovat se budeme po-
dobně, jako to dělali naši předkové – pomocí
vývěsních tabulí, kurýrů (kteří budou jezdit na
kole, nebo chodit pěšky). Radnice se stane cen-
trem informovanosti, kde získáte nejen prak-

Nejen kvůli představám o blackoutu či
vzpomínkám na válku, jsem velmi rád, že život
v našem městě stále tepe. Například si už ne-
musím představovat, že jednoho dne budeme
mít kompletně opravenou Smetanovu ulici. Vo-
dovody a kanalizace Vyškov se totiž v květnu
pustí do rekonstrukce staré sítě. Jakmile vodaři
odejdou, nastoupí stavební firma a upraví po-
vrch silnice i chodníků. Jak jsme informovali
v minulých číslech zpravodaje, přibližně za rok
se dočkají opravených komunikací také oby-
vatelé Slovanské ulice. Povrch bude částečně
hradit firma Lohmann & Rauscher.

Z kategorie reálných projektů je také cyklos-
tezka do Hodějic respektive do Bučovic. za-
číná územní řízení a následné kroky jsou
získání stavebního povolení a žádosti o dotaci,
která je pro tyto potřeby z fondů EU vypsaná.. 

A jedna zcela hmatatelná zpráva: v historic-
kých alejích zapouští kořeny první z téměř ti-
sícovky nových stromů, které doplňují díry
místo pokácených cca 230 starých a napade-
ných listnáčů a suchých torz.   

Přeji vám klidné jaro.
Michal Boudný, starosta

Petr Kuzmič Kašlev 23. 4. 1945
Konstantin Stěpanovič Majenko 26. 4. 1945
Valentin Fjodorovič Korčin 27. 4. 1945
A. I. Jemčenko 27. 4. 1945
Virab Oganěsovič Oganěsjan 27. 4. 1945
Ižikov Genadij Iljič 27. 4. 1945
Boris Petrovič Kornilov 28. 4. 1945

Pomník rudoarmějcům
Text na pomníku:

ВEЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ ПАВШИМ
В БОЯХ ЗА НАШУ И СОВЕТСКУЮ РОДИНУ

26. 4. 1945
14 vojínům a 2 důstojníkům bratrského ruského ná-
roda, kteří položili své životy při osvobození našeho

města od německých okupantů a zde odpočívají.
Věnují vděční občané.

Oběti války si připomeneme i opraveným válečným hrobem
26. dubna od 16 hodin v zámeckém parku
a poté na místním hřbitově. Padlé vojáky i 130
obětí z řad obyvatel města si připomenou
nejen představitelé radnice, ale i konzul ruské
ambasády Andrej Šaraškin.

Kompletní oprava zahrnuje renovaci pod-
stavce, obnovu nápisů, ochranný nátěr ka-
mene, osazení obrubníků a předláždění
a vyčištění chodníku. Práce budou stát téměř
180 tisíc korun. Osmdesát procent z částky za-

platí Ministerstvo obrany, zbylou část město
Slavkov u Brna. 

Ve válečném hrobě bylo v roce 1945 pohř-
beno šestnáct rudoarmějců, kteří byli exhumo-
váni z různých míst Slavkova. Na desky byla
vyryta jména pouze sedmi z nich, zbylé oběti
se nepodařilo identifikovat. 

Původní pomník však více než hrob připo-
mínal okrasnou zahrádku. Chyběly zde žulové
desky, místo nich byly vysázeny květiny
a okrasné dřeviny. Současnou podobu získalo
pietní místo až o několik desetiletí později. vs

Sedmdesát let odpočívá v zámeckém parku
šestnáct těl padlých sovětských vojáků, kteří
zaplatili životem za osvobození Slavkova
u Brna od nacistické okupace. Od konce
dubna už nebude jejich osudy připomínat om-
šelý pomník. Památník totiž bude kompletně
opravený.

Důstojné místo odpočinku bude připraveno
ke vzpomínkovému aktu k příležitosti 70. vý-
ročí od konce války, který se uskuteční

tické rady, ale hlavně můžete požádat o pomoc.
V ulicích budou chodit zaměstnanci úřadu
a městské policie, aby pomáhali řešit problémy
přímo v místě. Městský úřad je připraven fun-
govat tři dny na agregát a skladuje i zásobu po-
honných hmot.

Zkrátka, jsem rád, že jsme si tento scénář
mohli přehrávat pouze v našich hlavách a do-
ufám, že jej nebudeme nikdy muset řešit doo-
pravdy.

Nezapomínejme však na to, že život v klidné
době je dar. Vždyť je to „pouhých“ sedmdesát let
od jara, kdy nejen naše město zažívalo bombar-
dování a kruté zacházení s lidmi. Stále jsou mezi
námi lidé, kteří si na tyto doby pamatují. Jejich
výpovědi jsou pro nás cennější než desítky do
detailů propracovaných krizových plánů. 

Nejen proto vás zvu v neděli 26. dubna od
16 hodin k vzpomínkovému setkání u hrobu
padlých vojáků v zámeckém parku. Následně
pak na místní hřbitov. Pietního aktu se zúčastní
představitelé radnice a církví, konzul ruské
ambasády Andrej Šaraškin a spolky. Při příle-
žitosti tohoto kulatého výročí se setkáme před
opraveným památníkem. 

Pietní akt
Zveme vás v neděli 26. dubna od 16 hodin

k vzpomínkovému setkání při příležitosti
70. výročí osvobození města Rudou armá-
dou u hrobu padlých vojáků v zámeckém
parku ve Slavkově u Brna. Následně pak na
místní hřbitov. Pietního aktu se zúčastní
představitelé radnice, konzul ruské amba-
sády Andrej Šaraškin, zástupci církví
a spolků.

Pietní akt u památníku • Foto: B. Maleček

Památník osvoboditelů prošel rekonstrukcí • Foto: B. Maleček
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

9. mimořádná schůze RM –
23. 3. 2015

1. RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření: č. 11
- Dotace - Válečný hrob, č. 12 - Čerpání FRR - Náklady pro-
jektů a jejich předfinancování, č. 13 - Demografický vývoj.
RM dále schvaluje výběr dodavatele na zpracování demo-
grafického vývoje od Ing. Jaroslava Pacáka, MARVIS, jehož
nabídková cena byla stanovena jako nejnižší (80 000 Kč). 

2. RM odkládá přehled žádostí o dotaci/grant na r. 2015.
3. RM schvaluje směrnici o rezervách v předloženém

znění.
4. RM rozhoduje, že na základě zaslaných nabídek na akci

Slavkov u Brna – oprava válečného hrobu obětem 2. světové
války byla jako nejvhodnější nabídka podána nabídka spo-
lečnosti MARSTON-CZ, s.r.o., a souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo za podmínky schválení financování v ZM.

5. RM rozhoduje, že na základě zaslaných nabídek na
akci: Oprava střechy budovy Koláčkovo náměstí č.p. 108
Slavkov u Brna byla jako nejvhodnější podána nabídka pana
Zdeňka Hoška a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo za
podmínky schválení financování v ZM.

6. RM odkládá výroční zprávu 2014 – Zámek Slavkov –
Austerlitz.

1. ZM schvaluje Program rozvoje města na rok 2015
a delší období v předloženém znění.

2. ZM schvaluje faktickou realizaci kogenerační jednotky
za splnění následující podmínky: Uzavření smluvního zá-
vazku SBD Žuráň o odběru tepla do roku 2030, základní
parametry smlouvy musí být schváleny ZM; RM vyzve exis-
tující SVJ na Zlaté Hoře k přistoupení k této dohodě.

3. ZM schvaluje záměr nabytí provozovny společnosti Vodo-
vody a kanalizace Vyškov, a.s. na ulici ČSA č.p. 323 ve Slavkově
u Brna do majetku města. ZM dále ukládá RM předložit ke
schválení návrh přijetí financování koupě nemovitostí formou
bankovního úvěru ve výši 10 700 000 Kč a ukládá po uskuteč-
nění výkupu stávající provozovny společnosti VaK Vyškov a.s.,
předložit návrh na prodej nemovitostí souvisejících se stávající
provozovnou TSMS na ulici Špitálská č.p. 733 ve Slavkově
u Brna, který bude probíhat formou dobrovolné veřejné dražby
dle zákona č.26/2000Sb.

4. ZM schvaluje Závěrečný účet města Slavkov u Brna za
rok 2014 s výhradou na základě provedeného přezkumu
hospodaření podle zákona č. 420/2004 Sb., § 10, odst. 3,
písm. B. ZM dále schvaluje čerpání fondů v následující po-
době: 1. Čerpání Fondu BTH k úhradě výdajů spojených
s výstavbou Kogenerační jednotky v kotelně ZH do výše
7 000 000 Kč, 2. Čerpání Fondu bydlení k úhradě výdajů
spojených s výstavbou Kogenerační jednotky v kotelně ZH
do výše 2 500 000 Kč, 3. Čerpání fondu bydlení k úhradě
výdajů spojených se zateplením DPS ve výši 3 400 000 Kč.
ZM dále schvaluje výši hospodářských výsledků města Slav-
kov u Brna za rok 2014 v rámci hlavní i vedlejší činnosti
města: hlavní činnost města Slavkov u Brna 9 746 230 Kč,
vedlejší činnost města Slavkov u Brna 5 515 393,43 Kč (po
zdanění). ZM současně schvaluje rozbory hospodaření
hlavní a vedlejší hospodářské činnosti města Slavkov u Brna
za rok 2014.

5. ZM schvaluje účetní závěrku města za rok 2014 v předlo-
ženém znění, přerozdělení hospodářského výsledku města za
rok 2014 a jeho zapojení do rozpočtu hlavní činnosti pro rok
2015 v celkové výši 9 746 230 Kč. ZM současně schvaluje pře-
rozdělení hospodářského výsledku města Slavkov u Brna za rok
2014 a jeho zapojení do plánu vedlejší hospodářské činnosti
pro rok 2015 jako navýšení fondu BTH ve výši 5 515 393,43 Kč.

6. ZM schvaluje rozbory hospodaření TSMS a ZS-A za rok
2014 v předloženém znění.

7. ZM schvaluje rozbory hospodaření školských příspěv-
kových organizací za rok 2014 v předloženém znění.

8. ZM schvaluje následující rozpočtová opatření: č. 1 Pěs-
tounská péče, č. 2 Městská památková zóna - převod fi-
nančních prostředků, č. 3 Dotace – Centrální registr vozidel,
č. 4 – Finanční vypořádání dotací za rok 2014, č. 5 - Odsun
cesty z pozemku města, č. 6 – Poplatek za využívání území,
č. 7 – Hospodářský výsledek HČ za rok 2014, č. 8 – Efektivní
elektronický úřad, č. 9 – Projektová dokumentace – Tábor-
ský. ZM současně schvaluje přejmenování následujících po-
ložek: Původní označení položky č. 1: Civilní obrana – Nové
označení položky č. 1: Zajištění přípravy na krizové situace.
Původní označení položky č. 2: Mimořádné a krizové udá-
losti – Nové označení položky č. 2: Řešení krizových situací
a odstraňování následků.

9. ZM schvaluje rozpočtová opatření: č. 11 – Dotace –
Válečný hrob, č. 12 – Čerpání FRR – Náklady projektů a je-
jich předfinancování, č. 13 – Demografický vývoj.

10. ZM schvaluje poskytnutí příspěvku na podporu čin-
nosti organizace pracující s mládeží pro Sportovní klub Slav-
kov u Brna a uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace.

11. ZM schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky o sta-
novení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území města Slavkov u Brna
v předloženém znění.

12. ZM schvaluje rozdělení přislíbené dotace z programu
regenerace MPR a MPZ ve výši 815 000 Kč a povinného pří-
spěvku z rozpočtu města (dle podmínek Programu ve výši
min 10 %) za podmínky, že bude poskytnuta, po obdržení
finančních prostředků z programu MPZ následovně: Městu
Slavkov u Brna, ve výši 147 000 Kč z Programu a 282 762 Kč
z rozpočtu města na opravu střechy nad uličním křídlem

3. řádné zasedání ZM – 23. 3. 2015
domu č.p. 108 na Koláčkově náměstí ve výši 80 000 Kč
z Programu a 101 200 Kč z rozpočtu města na opravu vý-
chodního dvorního balkonu bytového domu č. p. 109 v ulici
Fügnerova, Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna ve výši
208 000 Kč z Programu a 48 000 Kč z rozpočtu města na
opravu střechy kostela Vzkříšení Páně a dále ve výši
102 000 Kč z Programu a 22 000 Kč z rozpočtu města na
opravu podstřeší kostela Vzkříšení Páně, Ing. Miroslavu Zi-
chovi a Ivaně Zichové ve výši 278 000 Kč z Programu
a 64 000 Kč z rozpočtu města na celková rekonstrukce – po-
kračování – krov č.p. 104 na Koláčkově nám.

13. ZM schvaluje předložený návrh územní studie plochy
označené v územním plánu města Slavkov u Brna jako plo-
cha S2, které respektuje již stavebně povolenou stavbu Pro-
pojení komunikace a IS ulic Jiráskova – Tyršova ve Slavkově
u Brna podle projektové dokumentace ze srpna 2007.

14. ZM nesouhlasí s jednáním s vlastníky o výkupu po-
zemků parc. č. 2746/11, 2746/12, 2747/15, 2747/16 vše
ostatní plocha o celkové výměře 480 m2 v lokalitě U šesti
splavů za pořizovací (kupní) cenu ve výši max. 300 Kč/m2.

15. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje po-
zemku parc. č. 750/3 ostatní plocha o výměře 149 m2 v lo-
kalitě ulice Slovákova v k.ú. Slavkov u Brna.

16. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru směny po-
zemků parc. č. 2053, 1787/1, 1798/3, 4213 vše orná půda.

17. ZM souhlasí s prodejem městského pozemku parc.
č. 2708/4 ostatní plocha o celkové výměře 62 m2, který
vznikl dle přiloženého geometrického plánu z pozemku
parc. č. 2708, manželům Ivanovi a Daně Červenkovým za
celkovou kupní cenu stanovenou dle znaleckého posudku
ve výši 93 000 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí ža-
datel. ZM dále nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje
částí městských pozemků parc. č. 2702/7, 2702/13,
2702/14, 2703/12 vše ostatní plocha a parc. č. 2701/1 vodní
plocha o celkové výměře cca 700 m2.

18. ZM souhlasí s prodejem pozemků parc. č. 4589
ostatní plocha – zeleň o celkové výměře 2217 m2 a parc.
č. 4590 ostatní plocha – zeleň o celkové výměře 1260 m2

ve vlastnictví města do vlastnictví Moravského rybářského
svazu, o. s., za celkovou kupní cenu stanovenou znaleckým
posudkem ve výši 96 070 Kč. Náklady spojené s převodem
nemovitostí uhradí žadatel.

19. ZM odkládá žádost o prodej pozemků parc. č. 1787/1
a 1798/3 – Mladé rodiny z.s., a a ukládá RM předložit kon-
cepční řešení této lokality.

20. ZM schvaluje účast v elektronické dražbě (i s jejími
podmínkami), jejímž předmětem je prodej pozemku parc.
č. 4132 orná půda o výměře 2910 m2 v k.ú. Němčany s tím,
že město uhradí veškeré náklady s tím spojené.

21. ZM souhlasí na základě ustanovení § 12, odst. 4 zá-
kona č. 139/2002 Sb., zákon o pozemkových úpravách a po-
zemkových úřadech v platném znění, s převodem Stavby
suchého poldru v trati Rousínovsko v k.ú. Slavkov u Brna
do majetku města v hodnotě 5 955 141 Kč.

22. ZM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě
o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu
NUTS 2 Jihovýchod na projekt s názvem Stavební úpravy
předzámčí zámku – Napoleonská expozice, mezi Regionální
radou regionu soudržnosti Jihovýchod jako poskytovatelem
a městem Slavkov u Brna jako příjemcem a pro tento případ
souhlasí a bere na vědomí změny uvedené v Protokolu
o provedení změny a souhlas se změnou.

23. ZM bere na vědomí zprávu o soudním jednání – Na-
poleonská expozice.

24. ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu ve
výši 54 416 Kč s poplatkem z prodlení dle platebního ze
dne 12. 11. 2013 s paní Janou Kosteleckou.

25. ZM deleguje zástupcem města na valné hromadě
společnosti VaK Vyškov Ing. Marii Jedličkovou, pro případ
nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhrad-
níkem Bc. Libora Eliáše. ZM současně navrhuje zástupcem
města do představenstva společnosti VaK Vyškov, a. s., Mi-
chala Boudného za stávajícího zástupce města Ing. Ivana
Charváta a do dozorčí rady společnosti VaK Vyškov, a. s.,
Ing. Hynka Charvata. ZM dále deleguje zástupcem města
na valné hromadě společnosti RESPONO, a. s., Michala
Boudného, pro případ nemoci nebo pracovního zaneprázd-

nění jmenuje náhradníkem Bc. Libora Eliáše. ZM současně
navrhuje zástupcem města do představenstva společnosti
RESPONO, a. s., Mgr. Petra Kostíka za stávajícího zástupce
města v představenstvu společnosti RESPONO, a.s., Rado-
slava Lánského.

26. ZM bere na vědomí zápis z kontroly Systém naklá-
dání s bioodpady a kompostárna pro město Slavkov u Brna,
která se uskutečnila dne 10. 1. 2015. ZM ukládá RM řídit
se doporučením kontrolního výboru: realizace výběrových
řízení prostřednictvím třetích osob – tzv. administrátorů,
v případech, kdy veřejná zakázka bude financována z do-
tací. ZM současně pověřuje RM předložením zprávy o ne-
standardních nájemních smlouvách – důvod uzavření
nestandardní smlouvy, platnost smlouvy, možnosti vypově-
zení smlouvy, skutečné nájemné za m2 a rok.

27. ZM zařazuje nový bod k projednání: Odvolání členů
kontrolního výboru, Odvolání členů finančního výboru,
Volba nových členů a předsedy kontrolního výboru, Volba
nových členů a předsedy finančního výboru.

28. ZM odvolává ze své funkce následující členy finančního
výboru zastupitelstva města: Ing. Jiří Matyáš (ČSSD),
Ing. Marie Charvatová (KDU-ČSL), Ing. arch. Dušan Jakoubek
(ODS), Ing. Aleš Šilhánek (Nestraníci), Roman Andrla (ANO
2011), Ing.Alena Syslová (KSČM), Bc. Libor Eliáš (TOP 09). ZM
odvolává ze své funkce následující členy finančního výboru
Vendula Andrlová (ČSSD), Bc. Martina Tesáčková (KDU-ČSL),
Ing. Ivan Charvát (ODS), Mgr. Přemysl Jeřábek (Nestraníci),
Leoš Novák (ANO 2011), Mgr. Věra Křivánková (KSČM).

29. ZM volí paní Vendulu Andrlovou (ČSSD) členem kon-
trolního výboru.

30. ZM volí paní Bc. Martinu Tesáčkovou (KDU-ČSL) čle-
nem kontrolního výboru.

31. ZM volí pana Mgr. Přemysla Jeřábka (Nestraníci) čle-
nem kontrolního výboru.

32. ZM volí pana Leoše Nováka (ANO 2011) členem kon-
trolního výboru.

33. ZM volí pana Miroslava Ráju (TOP 09) členem kon-
trolního výboru.

34. ZM volí paní Mgr.Věru Křivánkovou (KSČM) předsed-
kyní kontrolního výboru.

35. ZM volí paní Ing. Jiřího Matyáše (ČSSD) členem fi-
nančního výboru.

36. ZM volí Ing. Marii Charvatovou (KDU-ČSL) členem fi-
nančního výboru.

37. ZM volí Ing. Alenu Syslovou (KSČM) členem finanč-
ního výboru.

38. ZM volí pana Romana Andrlu (ANO 2011) členem fi-
nančního výboru.

39. ZM volí Bc. Libora Eliáše (TOP 09) předsedou finanč-
ního výboru.

40. ZM bere na vědomí výslednost MP za rok 2014.
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10. řádná schůze RM – 25. 3. 2015

11. řádná schůze RM – 8. 4. 2015

Usnesení ze schůzí rady města zpracovala Bc. Martina
Vilímová. Úplné znění na www.slavkov.cz

10. mimořádná schůze RM –
30. 3. 2015

1. RM schvaluje uzavření Zmluvy o dielo č. 48/2015
Projekt Town Twinning mezi městem Slavkov u Brna jako
objednávatelem a společností VF Project & Marketing
s. r. o., jako zhotovitelem. RM dále bere na vědomí po-
dání Žádosti o nenávratný finanční příspěvek pro projekt
podaný podle výzvy Citizenship EACEA, program Európa
pre občanov (2014–2020), Družební partnerství měst
a souhlasí s úhradou ceny za dílo dle Zmluvy o dielo
č. 48/2015 vyúčtované fakturou ve výši 1200 EUR z po-
ložky Náklady projektů a jejich předfinancování, která
byla schválena na 3. ZM dne 23. 3. 2015.

2. RM schvaluje pronajmout byt č. 1, Fügnerova 109,
Slavkov u Brna – krizový byt na dobu určitou do 30. 6.
2015, nájemné bude stanoveno ve výši 50 Kč/m2.

1. RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru DSH za
rok 2014 v předloženém znění.

2. RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru staveb-
ního a územně plánovacího úřadu MěÚ.

3. RM schvaluje směrnici o dlouhodobém majetku
v předloženém znění.

4. RM odkládá zprávu Výkupy pozemků pod komunikacemi.
5. RM odkládá žádost o prodej pozemku parc.

č. 1787/51 – manželé Jeklovi.
6. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na část po-

zemku parc. č. 334/5 ostatní plocha o celkové výměře cca
200 m2 se společností KÁMEN – DEKOR s.r.o.

7. RM ukládá odboru DSH projednat předložený návrh
dopravního značení na Sídlišti ZH s Policií ČR a odboru IR
DZ zajistit realizaci navrženého dopravního značení v pří-
padě kladného stanoviska.

8. RM souhlasí s uzavřením dohody s o podmínkách vybu-
dování 2 parkovacích stání na pozemku města Slavkov u Brna
parc. č. 1341 ul. Bučovická, před RD v ul. Jiráskova č.p. 465.

9. RM rozhoduje na základě podaných nabídek, že nej-
vhodnější nabídka na akci: Rekonstrukce místní komuni-
kace Koláčkovo náměstí – Slavkov u Brna byla podaná
společností LIVINGSTAV s.r.o., a schvaluje uzavření smlouvy
o dílo a licenční smlouvy.

10. RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře paní
Iloně Laštůvkové.

11. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
ze dne 1. 4. 2014 k bytu č. 2, Zl. Hora 1358 obsahujícího pro-
dloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31. 3. 2018 za
smluvní nájemné 60 Kč/m2 a uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 1. 4. 2014 k bytu č. 6, Palackého nám. 123
obsahujícího prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to
do 31. 3. 2018 za smluvní nájemné 55,50 Kč/m2. 

12. RM schvaluje přidělení bytu č. 9, Zlatá Hora 1230.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok
a nájemné stanoveno ve výši 60 Kč/m2.    

13. RM schvaluje uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor a dohody o způsobu vypořá-

dání finančních závazků vyplývajících ze smlouvy o sdružení
ze dne 5. 1. 1994 ve znění dodatků 1–13, uzavřené s ČR-
Generálním finančním ředitelstvím.

14. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem
prostor sloužících k podnikání v přízemí budovy polikliniky
Tyršova č.p. 324 – místnost s označením 1.29 o výměře 14
m2, za nájemné 900 Kč/m2/rok a k nim náležející plocha pří-
slušenství – ostatní prostory v přízemí budovy polikliniky
Malinovského č.p. 55 – místnost s označením 1.10 o vý-
měře 8,20 m2, za nájemné 450 Kč/m2/rok, s paní Pavlou Ko-
mínovou.

15. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci: Oprava
vých. dvorního balkonu byt. domu č.p. 109, ul. Fügnerova,
KP r.č. 10871/7-8649 s panem Vítem Buchtou.

16. RM souhlasí s uzavřením dohody s Honebním spole-
čenstvem Heršpice o podmínkách výsadby na pozemku
města Slavkov u Brna parc.č. 1480/6 v k.ú. Nížkovice.

17. RM bere na vědomí doplnění informace – lokalita Tři-
náct jezer.

18. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy s f. Petr Vykrut.
19. RM pověřuje Junák – svaz skautů a skautek ČR, stře-

disko Slavkov u Brna, sběrem železného šrotu ve městě
Slavkov u Brna v rozsahu stanoveném v příloze.

20. RM bere na vědomí předloženou zprávu o plnění
3. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Slavkov u Brna
2013–2014 a předkládá ji k projednání ZM.

21. RM schvaluje uzavření Licenční smlouvy č. FP 14 pro
výkon souboru práv duševního vlastnictví, které tvoří ná-
rodní ochrannou známku FAMILY POINT místo pro rodinu
s Centrem pro rodinu a sociální péči Brno.

22. RM odkládá materiál Zmluva o dielo – Projekt Town
Twinning.

23. RM bere na vědomí informaci ve věci volného po-
hybu psů na veřejném prostranství.

24. RM schvaluje zahájení procesu veřejné zakázky na
dodávku s částečným podílem služeb na projekt Efektivní
elektronický úřad města Slavkov u Brna dle předložené za-
dávací dokumentace.

25. RM bere na vědomí žádost o uvolnění z funkce a od-
volává z funkce velitele Jednotky sboru dobrovolných ha-
sičů města pana Bohumíra Hrabovského na jeho vlastní
žádost ke dni 30. 4. 2015. RM současně bere na vědomí
návrh na jmenování velitele výborem MHJ – hasičský sbor
Slavkov u Brna a jmenuje do funkce velitele JSDH města
Slavkova u Brna pana Ladislava Anderlu.

26. RM souhlasí s předloženým návrhem na změnu ta-
jemníka Komise sboru pro občanské záležitosti.

27. RM odkládá žádost o souhlas s podáním žádosti
o příspěvek v rámci veřejně prospěšných prací.

28. RM odkládá žádost o uvolnění odměn - ZS-A.
29. RM schvaluje čerpání investičního fondu ZŠ Komen-

ského ve výši 54 451 Kč z důvodu převodu majetku zbudo-
vaného na budově školy do majetku města.

30. RM odkládá přehled žádostí o dotaci/grant na rok
2015.

1. RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru sociál-
ních věcí v roce 2014 v předloženém znění.

2. RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru život-
ního prostředí za rok 2014 v předloženém znění.

3. RM bere na vědomí zprávu o činnosti komise pro ži-
votní prostředí za rok 2014 v předloženém znění.

4. RM bere na vědomí zápis z komise pro životní pro-
středí č. 9/2015.

5. RM bere na vědomí výroční zprávu 2014 – Zámek
Slavkov – Austerlitz.

6. RM doporučuje ZM schválit Program pro poskytování
dotací a grantů – pravidla a schválit formuláře pro posky-
tování individuální dotace nebo grantu dle pravidel a mi-
mořádné individuální dotace, formuláře pro vyúčtování
a vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytování dotace/grantu
z odvodu z loterií a jiných podobných her. RM dále schva-
luje příspěvky do 50 000 Kč a doporučuje ZM ke schválení
příspěvky nad 50 000 Kč uvedeným žadatelům. RM sou-
časně schvaluje poskytnutí mimořádných individuálních
dotací uvedeným žadatelům.

7. RM schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce
na výběr dodavatele úvěru na pořízení nemovitosti VaK
a členy a náhradníky komise pro otevírání obálek na výběr
dodavatele úvěru.

8. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu bytu č. 1,
Palackého nám.123, Slavkov u Brna.

9. RM souhlasí s umístěním sídla Svazu diabetiků ČR,
územní organizace Slavkov u Brna, pobočný spolek na
adrese Tyršova č.p. 324.

10. RM schvaluje zapracování platby za srážkové vody
do služeb spojených s pronájmem prostor sloužících
k podnikání s platností od 1. 1. 2015.

11. RM souhlasí s pronájmem nádvoří zámku ve Slav-
kově u Brna na základě předložené žádosti společnosti
ORIONREAL, spol. s r.o., za cenu podle platného ceníku
ZS-A pro komerční pronájmy.

12. RM schvaluje změnu termínu z 31. 3. 2015 uvede-

ného v usnesení č. 194/8/RM/2015 na nový termín 30. 4.
2015 ve věci zajištění bankovní záruky na odstranění
oprávněných reklamačních vad na díle Přístupové komu-
nikace a parkoviště k zámku Slavkov – Austerlitz realizo-
vaném společností IMOS Brno a.s.

13. RM souhlasí s uzavřením Dohody o podmínkách vy-
budování vodovodní a kanalizační přípojky na pozemcích
města parc. č. 337/9, 338/1 a 339/1, která zakládá právo
stavebníka pana Milana Pištěláka k provedení vodovodní
a kanalizační přípojky pro pro areál na ul. Čs. armády
(parc. č. 334/4).

14. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1. smlouvy
o dílo na akci Slavkov u Brna – oprava válečného hrobu
obětem 2. světové války se společností MARSTON-CZ s.r.o.

15. RM souhlasí s uzavřením dohody o podmínkách
provedení stavby na pozemku města parc. č. 910, která
zakládá právo stavebníků manželů Šilerových k posunutí
sjezdu na místní komunikaci (ul. Špitálskou).

16. RM schvaluje nařízení, kterým se mění nařízení
č. 1/2013 Tržní řád.

17. RM bere na vědomí podnět manželů Polákových
a pana Kříže na stav účelové komunikace.

18. RM ukládá odboru IR jednat o podmínkách a po-
stupu převodu částí městských pozemků parc. č. 354/18,
354/29 a parc. č. 354/23 se Společenstvím vlastníků jed-
notek Zelnice 1545 a 1546 a se Společenstvím vlastníků
jednotek Zelnice 1547 a 1548.

19. RM ukládá starostovi města jednat se společností M
plus s.r.o., o záměru prodeje pozemku ve vlastnictví města
parc. č. 354/103 v k. ú. Slavkov u Brna o velikosti cca
163 m2 dle znaleckého posudku a výkupu pozemku parc.
č. 354/104 o velikosti 117 m2 za cenu max. 300 Kč/m2.

20. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene s E.ON

Distribuce, a.s., na části pozemků parc. č. 1134/2 a parc.
č. 1157 (stavba s názvem Slavkov, kabel NN  Doubek).

21. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného

břemene se společností RWE GasNet s.r.o., na části po-
zemků parc. č. 354/30, 446, 757/1 dle přiložené situace
(stavba s názvem KS Slavkov Zelnice – Kaláb – STL ply-
novod + 37 přípojek, číslo stavby: 67837).

22. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene se společností O2 Czech repu-
blic a.s., na části pozemku parc. č. 2213/1 ostatní plocha
v lokalitě ulice Smetanova (stavba s názvem VPI Slavkovu
Brna Smetanova rekonstrukce).

23. RM bere na vědomí přehled výnosů a výdajů z krát-
kodobých pronájmů a akcí SC Bonaparte za první čtvrtletí
2015.

24. RM vyhovuje předložené žádosti a souhlasí s pro-
nájmem prostor SC Bonaparte Svazu diabetiků na akci
Den pro zdraví za cenu stanovenou ceníkem pro neko-
merční pronájmy.

25. RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o plném servisu
a údržbě – FSMA o provádění technické péče na stroji
Xerox WC3655 se společností SPIN SERVIS s. r. o.

26. RM schvaluje uzavření předloženého návrhu Dodatku
ke smlouvě o přípravě a pořádání části Mezinárodního hu-
debního festivalu třinácti měst Concentus Moraviae.

27. RM bere na vědomí zprávu ze zápisu k předškol-
nímu vzdělávání v MŠ Zvídálek na školní rok 2015/2016.

28. RM schvaluje odpisový plán na rok 2015 pro ZŠ Tyr-
šova.

29. RM odkládá zápis z komise pro rozvoj města a do-
pravu č. 3-2015.

30. RM schvaluje seznam subjektů navržených k oslo-
vení na zpracování nabídky projektu Efektivní elektronický
úřad města Slavkov u Brna rozšířený o společnosti GOR-
DIC spol. s r.o., a AQE advisors, a.s., a schvaluje složení ko-
mise pro posouzení kvalifikace, komise pro otevírání
obálek a hodnotící komise.

31. RM určuje plat ředitelky příspěvkové organizace
Zámek Slavkov – Austerlitz Mgr. Evy Oubělické, DiS., dle
předloženého platového výměru.
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Čertův mlýn
Zveme vás na představení Čertův mlýn,

které proběhne 9. května od 16 hodin ve vel-
kém sále SC Bonaparte.

Byla jedna vesnice a v ní mlýn, a v tom
mlýně se usadili čerti. Ale nebyli to ledajací
čerti, byla to přímo čertovská rodina – čertí táta,
čertí máma a dvě pubertální čerťata. Co si však
počít s mlýnem v němž se nemele mouka, ale
straší čerti. To se honí v hlavách obyvatel ves-
nice a paní rychtářky. Na veselou pohádku se
zpěvy a tanečky v režii Stanislava Olbrichta sr-
dečně zve Divadelní spolek Slavkov u Brna. vs

Proběhla jarní etapa deratizace
nipulaci nepovolanou osobou či pozření necí-
lenými zvířaty.

Největší výskyt hlodavců byl pozorován ve
středu města na Komenského nám., v ulicích
Špitálská, Čelakovského, Jiráskova, Tyršova
a v Sídlišti Zlatá Hora. Úspěšnost jarního zá-
sahu byla firmou vyhodnocena na 45–49 %.
Pro regulaci rozmnožování a snižování vý-
skytu potkanů proběhne podzimní etapa dera-
tizace v období měsíce října až listopadu 2015,
v závislosti na klimatických podmínkách.

Ing. Kubešová, odbor ŽP

Každý občan má při své činnosti povinnost
předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich
množství. Odpady, jejichž vzniku nelze zabrá-
nit, musí být využity, případně odstraněny způ-
sobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní
prostředí. A jak naložit s jednotlivými odpady,
které nám v domácnosti vznikly, si zde připo-
meneme. Ze zákona je každý občan, fyzická
osoba oprávněná k podnikání i právnická
osoba povinna odpady třídit podle druhu a od-
děleně shromažďovat.

Nejjednodušší způsob odstranění jakéhoko-
liv odpadu je návštěva sběrného dvora – ve
Slavkově u Brna na Zlaté Hoře č. p. 1469. Pro-
voz je zajištěn v pondělí a středu od 13 hodin
do 18 hod. a v sobotu od 8 do 12 hod. Infor-
mace je možné získat na tel.: 544227483.
Kromě sběru ostatních, nebezpečných odpadů,
kovů, objemného odpadu a menšího množství
stavebních odpadů je zde zajišťován zpětný
odběr elektrospotřebičů (např. ledničky,
pračky, bojlery, malé domácí spotřebiče, elekt-
ronika). Odevzdat zde můžete i baterie
a úsporné žárovky a zářivky. Pro občana je
odevzdání odpadů zdarma, podnikatelé zaplatí
za odpad částku dle stanoveného ceníku. Pro
sběr vytříděných složek (papír, sklo, plast)
jsou na veřejně přístupných místech po městě
rozmístěny barevné kontejnery. Upozorňu-

Odpadářské okénko
jeme, že tyto kontejnery jsou určeny pouze fy-
zickým osobám, nikoliv podnikatelům pro
odpad z jejich činnosti! Modré kontejnery
jsou určeny pro sběr papíru, lepenky (rozlo-
žené krabice!), novin, časopisů. Nepatří sem
voskový a mastný papír, podložky na vejce,
papírové pleny a hygienické potřeby. Sklo tří-
díme na bílé a barevné do zelených kontej-
nerů s bílým nebo zeleným víkem. Ale pozor,
keramiku, porcelán, drátěné sklo, zrcadla
a autoskla nevhazovat! Do žlutých kontej-
nerů patří sešlápnuté PET lahve, drobný oba-
lový plast od potravin, drogistického zboží,
nápojové kartony s hliníkovou fólií, strečová
fólie a polystyren. Nově lze vhazovat i kovové
obaly od nápojů a čisté konzervy od potravin.
Nepatří sem plastové obaly od nebezpečných
odpadů. Speciální červené kontejnery jsou
určeny pro drobná elektrozařízení a baterie,
světlé kontejnery s potiskem jsou pro sběr
čistého kusového textilu i metráže, využitelné
obuvi, dětských textilních hraček apod.

Sběr biologických odpadů je město po-
vinno zajistit v období od 1. dubna do 31.
října kalendářního roku. Na trvale přístupná
místa rozmisťují Technické služby města
Slavkova u Brna již 40 kusů zelených otevře-
ných kontejnerů pro sběr zejména trávy, listí,
plevele, větví stromů a keřů, spadaného

ovoce, květin. Co zbude a nelze popsaným
způsobem vytřídit, patří jako směsný komu-
nální odpad do popelnice nebo kontejneru
u bytových domů.

K odpadům je možné zařadit i psí exkre-
menty. Je patrné, že některé majitele čtyřno-
hých miláčků nechává tento problém bez
povšimnutí. Prostě kde to odpadne, tam to i zů-
stane. Možná si neuvědomujeme, že psí výkaly
jsou výraznými alergeny a oslabují imunitní
systém zejména u dětí. A jak známo, vše „vo-
ňavé“ vábí hmyz, který vzápětí usedne třeba
na právě rozbalený pamlsek vaší ratolesti ces-
tou ze školy, venku před obchodem, v parku…
Dveře vlastního bytu nebo domu by neměly
být hranicí slušného chování. Veřejná prostran-
ství slouží všem občanům, každý by měl při-
spět k jeho čistotě a tak i po svém psu
hromádku uklidit. 

V rámci této malé osvěty chceme apelovat
na občany, aby využívali ve větší míře sběrný
dvůr a neodkládali odpady ke kontejnerům na
sběrných místech. Vytříděný odpad je tak zne-
hodnocen a musí být vyvezen na skládku místo
zrecyklován. Podnikatelé jsou povinni odpady
předávat pouze oprávněným osobám, což ve-
řejně přístupná stanoviště s barevnými kontej-
nery rozhodně nejsou. 

Ing. Kubešová, obor ŽP

V průběhu měsíce března provedla odborná
firma Pařez – zdravotně technické služby Brno
na veřejných prostranstvích města Slavkov
u Brna plošný deratizační zásah proti hlodav-
cům. V návaznosti na deratizaci kanalizačních
sítí ve správě VaK Vyškov byly ošetřeny zelené
plochy, povrchová kanalizace a domovní ka-
nalizační přípojky. Samotný zákrok spočíval
v průzkumu ošetřených lokalit na podzim loň-
ského roku a položení vhodně zvoleného
množství nástrahy na kritická místa. Jednotlivé
nástrahy jsou zabezpečeny proti jakékoli ma-

Žluté kontejnery už nejsou určeny pouze pro
plasty, tetra packy a sáčky. Nově do nich mů-
žete hodit i plechovky, kovové konzervy nebo
i víčka od jogurtů. Slavkov u Brna se tak za-
řadil mezi obce a města, která občanům umož-
ňují třídit kovy tímto jednoduchým způsobem. 

Lidé, kteří se rozhodnou pro třídění kovo-
vého odpadu by však měli mít na paměti, že
do kontejneru nepatří špinavé konzervy se
zbytky jídla nebo objemné kovy. Ty i nadále
patří do sběrného dvora. Slavkov u Brna pro-
vozuje dvůr na Zlaté Hoře. Otevřený je každé
pondělí a středu od 13 do 18 hodin. V sobotu
pak od 8 do 12 hodin.

O tom, že třídit kovy má smysl, není po-
chyb. Železný šrot je potřeba pro výrobu nové
oceli. K recyklaci se využívají zejména ple-
chovky, autovraky, elektrozařízení a stavební
ocel. Šrot se z místa sběru odveze, slisuje do
balíků, dále se čistí a tepelně zpracovává. 

V České republice se ročně zrecyklují tři
čtvrtiny z celkové produkce oceli. Výroba
jedné tuny železa z železného šrotu ušetří 630

Použité plechovky házejte nově do žlutých kontejnerů
kilogramů černého uhlí, 1,1 tuny železné rudy
a 55 kilogramů vápence. 

Jak se nám daří plnit vytyčené cíle: 1. Nově
zavedený systém byl rozběhnutý od dubna
2012 2. Velmi dobře se do nově upraveného sy-
stému svozu zapojili občané 3. 300 ks hnědých
nádob bylo velmi rychle rozebráno P.S.: Další
zájemce TSMS registrují na tel. 544 221 302
4. Nejefektivněji se nám ukázalo využívání ze-
lených 2,5 m3 kontejnerů v ulicích města P.S.:
Předpokládáme, že od dubna 2015 bude roz-
místěno na vybraných místech města 40 ks
těchto kontejnerů. Město po schválení ZM po-
řizuje dalších 10 ks. 5. Od dubna do 31. 12.
2014 jsme z ulic města vyvezli 1302 těchto
kontejnerů! Podrobné tabulky tohoto svozu
členěného podle jednotlivých míst s evidencí
svozů v jednotlivých měsících a dnech jsou
zveřejněny na našich stránkách www.tsslav-
kov.cz. 6. Systém BRO ve Slavkově u Brna se
stal svou úspěšností příkladem pro další obce
a města, která teprve připravují projekt naklá-
dání s biologicky rozložitelnými odpady.

7. V letošním roce bylo svezeno od března do
listopadu 630 tun biologicky rozložitelných
odpadů. P.S. R. 2009 405,80 tun 2010 538,30
tun 2011 530,60 tun 2012 653,80 tun 2013
627,50 tun 2014 630,00 tun

I nadále však platí, že objemný kovový
odpad patří do sběrných dvorů. 

Třídění kovů a úspory
Železný šrot

• 75% úspora energie
• 90% úspora primárních zdrojů
• 86% snížení znečistění vzduchu
• 40% úspora vody
• 76% snížení znečistění vody
• 97% snížení množství odpadu z těžby

Barevné kovy
• hliník: 95% úspora energie
• měď: 85% úspora energie
• olovo: 65% úspora energie
• zinek: 60% úspora energie
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Hvězdy pořadu Na stojáka vystoupí
na zámeckém nádvoří

Michal Knor je zakladate-
lem uskupení Komici s.r.o.
Moderoval několik televiz-
ních pořadů na TV Barandov.
Dokáže diváky rozesmávat
i ve své dvouhodinové OneK-
norShow, kde se publikum
vždy dožaduje přídavku.

Richard Nedvěd své ko-
mediální výstupy prošpiko-
vává kouzelnickými triky.

Open air akce proběhne 21. června na nádvoří
zámku od 18 h. Vstupenky za 350 Kč budou
v předprodeji v infocentru na Palackého 1,
email: infocentrum@zamek-slavkov.cz, tel.:
513 034 156 nebo prodejna Indies, Poštovská 2,
Brno. Akce proběhne za každého počasí. vs

Iva Pazderková alias Blbá blondýna, Ruda
z Ostravy, Miloš Knor a Richard Nedvěd.
Přední čeští stand up komici budou excelovat
na nádvoří zámku ve Slavkově u Brna 21.
června od 18 hodin. Populární tváře, které vy-
prodávají nejznámější koncertní haly, vystoupí
na otevřené scéně se svými skeči, které znáte
z pořadu Na Stojáka.

Iva Pazderková vystupuje sice pod přezdív-
kou „Blbá blondýna“. Její životopis ale hovoří
o opaku. Vystudovala brněnskou JAMU.
V současnosti působí v divadle Na Fidlovačce,
kde ztvárňuje několik charakterních rolí.

Michal Kavalčík, známý jako Ruda z Os-
travy vystupuje v nejrůznějších televizních po-
řadech, moderuje rádiová show a točí
nejsledovanější internetová videa.

Dokončili jste registraci
svého vozidla?

Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou
aplikaci, prostřednictvím které si lze ověřit,
zda je u vozidla správně zapsán vlastník vo-
zidla a vozidlo není v tzv. „polopřevodu“.

Kontrolu lze provést na základě vložení
čísla osvědčení o registraci vozidla. Po po-
tvrzení jsou sděleny informace, zda je regis-
trace vozidla dokončena nebo je nutné
registraci dokončit, tj. zapsat vlastníka vo-
zidla k určitému datu.

Součástí aplikace jsou také údaje o počtu
vozidel „v převodu“. Informace o vozidlech
jsou k datu 12. dubna 2015 a dále se budou
pravidelně aktualizovat.

Aplikace je dostupná na webové adrese:
www.dokonceteregistraci.cz.

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

Stávající zařízení kotelny na Zlaté Hoře je
v provozu od roku 1997 a je součástí centrál-
ního zásobování teplem pro městské byty, byty
BD Žuráň a dva bloky bytů (SVJ) na sídlišti.
Na obrázku 1 je zobrazeno schéma bytových
domů na Zlaté Hoře. Růžovou barvou jsou
označeny městské byty, zelené patří Žuráni a ty
ostatní jsou SVJ (modré jsou zatím zapojeny
od CZT).

V posledních letech velmi klesla spotřeba
tepla. Je to proto, že obytné domy se postupně
zateplují a zimy jsou mírné. Důsledkem toho je
zvyšování ceny tepla za 1 GJ. Jedno ze tří SVJ
(Společenství vlastníků jednotek) se již od sy-
stému centrálního vytápění odpojilo a další dvě
o tom uvažují. 

Základní otázkou se stalo, zda tento systém
centrálního zásobování teplem revitalizovat
nebo ho nahradit jiným systémem. Tím mám
na mysli místním topením (plynofikovat síd-
liště, použít tepelná čerpadla …) Zastupitelé se
touto otázkou zabývají již od roku 2013.

Na posledním zasedání zastupitelstva města
Slavkov u Brna, které se konalo v pondělí 23.
března, byl schválen projekt faktické realizace
instalace plynové kogenerační jednotky včetně
nutných provozních souborů a zařízení, prove-
dení potřebných stavebních úprav prostoru stá-
vající výtopny. Svůj souhlas zastupitelstvo
podmínilo uzavřením smlouvy o odběru tepla
s družstvem Žuráň, stavební bytové družstvo
a jednáním od odběru tepla se dvěma SVJ.
Smlouva mezi městem a SBD by mimo jiné
měla obsahovat klauzuli, která by v případě
převodů bytových jednotek do vlastnictví tře-
tích osobu a s tím související vznik nových
SVJ, zajistila převod práv a povinností z kupní
smlouvy, jejímž předmětem jsou dodávky te-
pelných medií. Smlouva by měla obsahovat
také sankční ustanovení pro případné porušení
smlouvy – konkrétně při odpojení dalšího od-

Rekonstrukce kotelny na Zlaté Hoře
běrného místa v souvislosti s převodem byto-
vých jednotek z vlastnictví družstva do vlast-
nictví třetích osob, od centrálního systému
vytápění. Pokud by se dohoda se SBD nereali-
zovala, celý projekt končí, protože by byl eko-
nomicky nerentabilní.

Kogenerační jednotka je zařízení vyrábějící
z plynu elektrickou energii, odpadním produk-
tem je teplo. Vyrobená elektřina se používá pro
provoz kotelny, přebytečná se prodává do sítě.
Teplo se využívá pro vytápění a ohřev vody.
Výnosy z prodeje elektřiny jsou příjmem
města. Ze zákona se nekalkulují do ceny tepla,
nicméně je lze použít k dotování ceny tepla. Pro
celý systém je výhodné, pokud bude zahrnovat
co nevíce spotřebitelů tepla. 

Podle našich propočtů by se současná cena
tepla (750 Kč / GJ) měla snížit o 17 % – to je
na 623 Kč / GJ. Z výnosů za prodanou energii
by se daly rekonstruovat výměníkové stanice
a případně páteřní rozvody. Ty by přineslo sní-
žení ztrát a tím i další snížení ceny tepla. Cena
tepla se uvádí v Kč na 1 GJ. Ovlivňují ji ze-
jména ceny vstupů – cena plynu a také množ-
ství spotřebovaného tepla. Pokud jeho spotřeba
klesá, tak se logicky zvyšuje výše podíl nepří-
mých nákladů na 1 GJ tepla a výsledná pro-
dejní cena tepla za jednotku sice roste, ale i tak
může dojít k situaci, že stoupá cena za jednotku
tepla, ale zákazník v konečném výsledku platí
za teplo méně, což je vždy pro něj příjemné. 

Samozřejmě má každý projekt svá rizika.
Nelze do budoucna přesně stanovit, jak se bude
vyvíjet prodejní cena elektřiny, kterou budeme
dodávat do sítě. Zda bude stabilní podpora ze
strany státu, která se projevuje v podobě Zele-
ného bonusu, kterým se navyšuje cena prodané
energie.

Co se podařilo dosud v rámci tohoto projektu
zajistit:

• Město má uzavřenu smlouvu s vlastníkem
distribuční sítě elektrické energie společností
E.ON Distribuce, a.s. o připojení zařízení pro
výrobu a odběr k distribuční soustavě z napě-
ťové hladiny nízkého napětí (jinými slovy, po-
dařilo se zajistit připojení kogenerační jednotky
do sítě a odbyt pro vyrobenou energii.

• Městu byla udělena autorizace na výstavbu
výrobny elektřiny

• Byla vyhotovena projektová dokumentace
pro stavební povolení

Za jakých podmínek lze tento projet realizo-
vat? Jen pokud bude zajištěné dostatečné
množství odebíraného tepla na dobu ekono-
mické udržitelnosti projektu – to znamená na
15 let

• Je třeba jednat se existujícími SVJ o odběru
tepla

• Smluvně zajistit s družstvem Žuráň, sta-
vební bytové družstvo odběr tepla do roku
2030. Je nutné přenést tento závazek na pří-
padné vlastníky bytů, kteří mohou v budouc-
nosti BD opustit.

Pokud budou uzavřeny smlouvy o odběru
tepla, tak zbývá realizovat:

• Žádost o vydání stavebního povolení
• Zadání výběrového řízení na vyhotovení

projektové dokumentace pro zadání stavby do-
davateli

• Vyhotovení projektové dokumentace pro
zadání stavby dodavateli

• Zadání administrace nadlimitní veřejné za-
kázky

• Vyhodnocení veřejné zakázky a uzavření
smlouvy s vítězným dodavatelem

• Dodávka a montáž zařízení kotelny
• Žádost o licenci výrobce elektrické energie
• Uzavření smlouvy na výkup elektrické

energie s licencovaným obchodníkem
• Zkušební provoz, kolaudace
• Osvědčení o původu elektřiny z vysoce

účinné kombinované výroby el. a tepla, regis-
trace u operátora trhu

• Provoz KGJ

Do budoucna se nabízí možnost využívání
tepla z centrálního zdroje i pro jiné subjekty na-
cházející se v prostoru uvedeném na obr. č. 2.

M. Jedličková

Iva Pazderková

Obr. 1

Obr. 2
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Máj
Mystickou atmosférou a poezií opět přiví-

táme Máj. V pátek 1. května od 20 h. na nádvoří
Panského dvora zazní verše slavného díla Karla
Hynka Máchy v podání slavkovských ochot-
níků. Scénické čtení básně Máj bude podpořené
světelnými efekty a zvuky. Režie se ujal Stani-
slav Olbricht. Vstupné bude stát 50 korun.

Zásady a cíle, které má plnit vyhláška o volném pohybu psů
slosti město prostřednictvím Technických slu-
žeb Města Slavkova u Brna zajistí odpovídající
množství odpadkových košů na psí extrementy.   

Vedení města by dále chtělo dosáhnout, aby
osoba doprovázející psa zajistila, že pes bude
vybaven evidenční známkou, kterou obdrží
chovatel od finančního odboru Městského
úřadu Slavkov u Brna, přičemž tato povinnost
by se nevztahovala na chovatele psů, kteří jsou
evidování jinde.   

Porušení povinností stanovených vyhláškou
se bude posuzovat podle zvláštních právních
předpisů, zejména podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích. Kontrolu dodržování povin-
ností stanovených vyhláškou by prováděli
strážníci Městské policie Slavkov u Brna
a osoby pověřené městem Slavkov u Brna.

Město upozorňuje, že dle obecně závazných
platných právních předpisů může omezit
pohyb psů pouze na veřejných prostranstvích.
Zvláštní úprava pohybu psů platí v extravilánu,
tedy v honitbách, kterou je dle zákona č.
449/2001 Sb., o myslivosti, prostor mimo za-
stavěné území obce nebo města. 

V tomto zákoně o myslivosti v ust. §

10, odst. 1 je uvedeno následující: „Je zaká-
záno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat
ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů
zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo
vliv svého majitele nebo vedoucího.“ Z tohoto
ustanovení lze dovodit, že pes nemusí být
nutně upoutaný na vodítku, ale může se volně
pohybovat, např. kolem majitele nebo po polní
cestě, ale musí být pod jeho vlivem. Je zřejmé,
že při volném pobíhání, kdy se pes vzdaluje
a prohledává porosty, bude vliv osoby dopro-
vázející psa značně omezen. 

Dále je v ust. § 9, odst. 1 zákona o mysli-
vosti uvedeno: „Je zakázáno plašit zvěř jakým-
koliv způsobem.“ Tohoto přestupku se dopouští
téměř každá osoba, která nechá psa volně po-
bíhat, prohledávat křoví a porosty, kdy pes
může narazit na nějakou zvěř. Podle ust. § 14
cit. zákona je myslivecká stráž oprávněna tyto
osoby při zjištění přestupku přímo pokutovat
blokem nebo oznámit zjištění přestupku na
orgán státní správy myslivosti a také je opráv-
něna požadovat pomoc a součinnost policie
nebo obecní policie. 

Mgr. Martina Leitnerová, právník města

V minulém měsíci vedení města informo-
valo o přípravě pravidel pro volný pohyb psů
ve Slavkově u Brna, která by upravovala
obecně závazná vyhláška. V návaznosti na
předchozí článek bychom rádi popsali základní
zásady navrhované vyhlášky.

V prvé řadě by vedení města chtělo docílit
toho, aby se psi na veřejném prostranství po-
hybovali pouze na vodítku. Absolutní zákaz
vstupu se psy by platil pro dětská a sportovní
hřiště, pískoviště, hřbitov, případně další místa,
která budou vyznačena na přiloženém plánku.
Zde budou také vymezeny prostory pro volný
pohyb psů (např. alej od parkoviště u stadionu
k oboře, parčík za čerpací stanicí Eurooil, pro-
stor směrem k rybníku za ulicí Litavskou). Spl-
nění povinností podle této vyhlášky by leželo
samozřejmě na osobě, která má psa na veřej-
ném prostranství pod kontrolou či dohledem. 

Úklid v případě znečištění veřejného pro-
stranství je povinností takové osoby danou
přímo ze zákona, jinak se jedná o přestupek
nebo správní delikt postižitelný podle obecně
závazných právních předpisů (např. zákon
č. 200/1990 Sb., o přestupcích). V této souvi-

Pozor na falešné kominíky!
štíví, na těchto stránkách prověřte. Pokud ko-
miníka ve společenstvu nevyhledáte (protože
členství není povinné), tak si alespoň prověřte
jeho oprávnění, což se především týká jeho ra-
zítka a příslušných úředních listin. Ověřit ko-
miníka si můžete také na telefonu Společenstva
kominíků ČR – 602 285 022. Z hlediska pod-
nikatelského oprávnění musí být kominík drži-
telem živnostenského oprávnění v oboru
„Kominictví“ a je pak oprávněn vydat občanovi
„zprávu o provedení kontroly nebo čištění spa-
linové cesty“.  Skutečnost, že je kominík drži-
telem tohoto oprávnění prokáže předložením
živnostenského listu nebo výpisem ze živnos-
tenského rejstříku. Jelikož však podnikatel
nemá povinnost tento doklad mít při sobě, mů-
žete si tuto skutečnost ověřit prostřednictví we-
bového registru živnostenského podnikání –
www.rzp.cz nebo na Obecním živnostenském
úřadu Slavkov u Brna na telefonu 544 141 144.
Je však důležité zdůraznit, že provádět kontrolu
spalinové cesty a čištění spalinové cesty může
každý držitel živnostenského oprávnění „Ko-
minictví“.  Pokud však potřebujete provést
revizi spalinové cesty, tak tyto práce může
provádět pouze odborně způsobilá osoba,
která je jednak držitelem živnostenského
oprávnění „Kominictví“, ale současně je
také revizním technikem komínů nebo ko-
mínových systémů nebo spalinových cest.
Tato osoba a žádná jiná je pak oprávněna
vydat občanovi „revizní zprávu spalinové
cesty“. Upozorňujeme, že podle § 5 odst. 2 na-
řízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách po-
žární bezpečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv, se revize spali-
nové cesty provádí před uvedením spalinové
cesty do provozu, po každé stavební úpravě ko-
mína, při změně druhu paliva, před výměnou
spotřebiče paliv, po komínovém požáru nebo
při vzniku trhlin v komínu. Zda je kominík
oprávněn provádět revize spalinových cest, si
můžete ověřit na webových stránkách

http://www.skcr.cz/pro-verejnost/seznam-re-
viznich-techniku.  V případě kontroly spalino-
vých cest není na místě šetřit. Nekvalitně
provedená práce vás může stát daleko víc, než
pokud byste svěřili úkon odborníkovi. Pokud
není komínová soustava správně vyčištěna,
může vás ohrozit na zdraví, může dojít ke smr-
telnému úrazu nebo ke vzniku požáru.

Mgr. Stanislav Lupač
obecní živnostenský úřad Slavkov u Brna

V posledních letech se rozmáhá po celé re-
publice nešvar, kdy po domech obcházejí tzv.
„nájezdní“ kominíci, kteří buďto bez přísluš-
ného oprávnění ke kominické činnosti, ale
mnohem častěji bez nezbytných odborných
znalostí nabízejí nezasvěceným spotřebitelům
někdy i se svolením místních samospráv komi-
nické služby. Nájezdníci používají jednu dů-
myslnou taktiku: v propagačních materiálech
mystifikují veřejnost „povinnými každoročními
kontrolami“ a s odkazem na údajně vysoké
ceny za běžné kominické služby odrazují ob-
čany od jejich využívání. Místo toho pak nabí-
zejí vlastní služby, které jsou zpravidla levnější,
ale také nekvalitní. Rozpoznat poctivého komi-
níka od nepoctivého je přitom pro laickou ve-
řejnost čím dál složitější. Profesní způsobilost
kominíka sice zaručuje například členství ve
Společenstvu kominíků ČR, dobrovolné pro-
fesní organizaci, která zajišťuje mimo jiné ce-
loživotní odborné vzdělávání. Objevují se však
také falešné průkazy Společenstva v rukou ná-
jezdníků.

Jak rozeznáte dobrého kominíka od špat-
ného? Netušíte, jak by měla vypadat běžná ko-
minická činnost? Tady je několik rad soudního
znalce a revizního technika komínů: „Správný
kominík přichází výhradně na pozvání a svou
profesi vykonává zásadně ve svém regionu, ne
na druhé straně republiky. Kontrolu provádí na
místě minimálně 20 minut, ale spíš déle. Falešní
kominíci běžně nekontrolují ani nečistí spalino-
vou cestu, popř. otevřou mřížku komína, ale pro-
hlásí, že je vše v pořádku. V podstatě pouze
inkasují peníze a vypíší kus papíru, který stejně
v případě nějakého problému není věrohodným
dokladem ani pro soud ani pro pojišťovny.“

Pokud nemáte svého kominíka, zkuste se ob-
rátit na své sousedy nebo známé, zda by vám
nějakého nedoporučili. A pokud vám kominíka
nikdo nedoporučí, tak si ho sami vyhledejte na
webových stránkách Společenstva kominíků
ČR – www.skcr.cz nebo si toho, který vás nav-
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Počet obyvatel ke dni 1. 1. 2015 6409
muži 3088
ženy 3321

Přistěhovalo se obyvatel 206
Odstěhovalo se obyvatel 127
Počet cizinců 88

muži 56
ženy 32

Počet narozených dětí 86
chlapci 42
dívky 44

Nejčastější jména narozených dětí
Jakub – 5, Eliška – 5, Adam – 4

Počet uzavřených manželství 125
církevní sňatky 22

Nejčastější místo konání svatby
Zámecká kaple sv. Kříže 47
Zámek – Divadelní sál 21
Obřadní síň – radnice 19

Diamantová svatba 1
Počet jubilantů 145
Počet úmrtí 50
Ověřování k 31. 12. 2014 1219

ověřených podpisů 764
ověřených listin 455

Určení otcovství – zápisů 57

Matrika za rok 2014

Úspěšná krajská kola žáků ZUŠ F. France
Brno 19. března – bicí nástroje

Tomáš Šebeček 3. místo tř. učitel J. Handrla

Ivančice 20. března – zobcové flétny
Kateřina Pflimpflová 3. místo tř. uč. J. Handrla
Michael Friedman čestné uznání tř. uč. J. Handrla
Julie Kašpárková čestné uznání tř. uč. J. Handrla

Brno 26. března – dechové nástroje žesťové (trubka)
Adam Janek čestné uznání tř. uč. M. Červinka

Brno 27. března – dechové nástroje dřevěné
Monika Sotolářová 3. místo tř. uč. V. Šujanová
Jakub Šujan čestné uznání tř. učitel M. Uma

Blansko 16. dubna – taneční obor
Sabina Hamerníková návrh na postup 
Marek Hrubý do ústředního kola

tř. učitelka L. Krahulová

Vážení rodiče a příznivci naší
školy, máme za sebou velmi
úspěšné putování krajskými koly

soutěží ZUŠ, proto bychom se s vámi rádi po-
dělili o výsledky našich žáků. Všem účastníkům
i jejich pedagogům patří dík za přípravu i před-
vedené výkony. Zvláštní gratulaci si zaslouží
žáci tanečního oboru Sabina Hamerníková
a Marek Hrubý, kteří pod vedení p. uč. Lenky
Krahulové získali návrh na postup do ústřed-
ního kola.

Kyjov 17. a 18. března – sólový zpěv
Stanislav Pátik 1. místo tř. uč. K. Jiráková
Agáta Andrlová 2. místo tř. uč. K. Jiráková
Natálie Haschková 2. místo tř. uč. K. Sokolová
Zuzana Chladilová 3. místo tř. uč. K. Sokolová

Od masopustu k Velikonocům
masopustu, kterému se na Slovácku říká „fa-
šank“. Už z dálky jsme slyšeli zpěv Pod šable,
pod šable…, to už na nás čekali „fašánčaré“,
aby nás naučili písničku a tanec „podšable“, do
kterého se aktivně zapojili hlavně naši před-
školáci. Odměnou byla dětem sladká po-
choutka v podobě smažených koblížků.

Po období půstu se již blížily dlouho očeká-
vané Velikonoce. Dozvěděli jsme se jak hos-
podyňky uklízely bez jakékoliv techniky a co
všechno bylo zapotřebí udělat v domě i venku
před jarními svátky.

Za stavením už na nás čekala děvčata se zpě-
vem a Smrtkou-Moranou, kterou děti společně
hodily do vody a nazpět se zelenou „létečkou“
přivedly jaro. I my, malí Slavkováci, jsme se
předvedli a zazpívali píseň, s kterou jsme vy-
nášeli Smrtku do Litavy. Děvčata byla mile
překvapena, že udržujeme tyto tradice stále
živé.

V jedné z mnoha chaloupek s doškovou
střechou to krásně vonělo – čekala nás pří-
prava a ochutnávka čerstvých mazanců a ve-
likonočních pokrmů. Chlapci s hrkači už se
nás nemohli dočkat, chtěli nám ukázat, jak se
chodilo po vesnici hrkat a vyhánět proradného
Jidáše.

Ve vinohradnickém areálu jsme viděli plést
pomlázku, hledali jsme v trávě ztracená vejce
a zahráli si veselou kolednickou hru. Tetičky
v krojích nám ukázaly zdobení kraslic růz-
nými způsoby a aby naše ručky nezahálely,
vyrobily si v rukodělné dílně na závěr něco na
památku, abychom neodcházeli s prázdnou.

Jsme velice rádi, že jsme načerpali pravou
atmosféru svátků jara a mohli jsme prožít dří-
vější dobu, kdy lidé žili sice bez techniky, ale
zato v sepětí s přírodou a více spolu.

Za třídu Včeliček
p. uč. Elena Knotková a Zuzana Winterová

Jaro je již v plném rozpuku a děti ze třídy
Včeliček jsou stále ještě plné zážitků z veliko-
nočních svátků. Je zajímavé, že velikonoční
zvyky a tradice jsou méně známé nežli vá-
noční, přitom jsou to, zvláště pro věřící, mno-
hem významnější svátky. V naší mateřské
škole se snažíme dětem předávat lidové kul-
turní dědictví a tradice s ním spojené, které
jsou bohužel v dnešní době často opomíjeny
nebo i zapomenuty. Příjemné pocity z dětství
na nás mohou působit po celý život, a to, co
děti hluboce prožijí, dotkne se jejich srdcí. 

Před Velikonocemi jsme měli jedinečnou
možnost navštívit s dětmi Muzeum vesnice ji-
hovýchodní Moravy ve Strážnici, kde jsme se
prostřednictvím prožitku seznámili s lidovými
zvyky, tradicemi a rituály. Ve skanzenu nás při-
vítali s programem „Fašanky, fašanky, Velká
noc ide“.

Začátek naší cesty muzeem se nesl v duchu

Akce ZUŠ Fr. France v květnu
Den otevřených dveří, úterý 12. května, 13–16.30 hod.
Talentové zkoušky do hudebního, tanečního a výtvar-

ného oboru, pátek 15. května, 13–17 hod.
Absolventský koncert, středa 20. května, 17 h., sál ZUŠ
Taneční koncert, pátek 22. května, 16.30 h., Společenské

centrum Bonaparte.

K. Jiráková, S. Pátik a J. Jelínková • Foto: 2x archiv školy

Děti hledají vajíčka • Foto: archiv školy Děti ve skanzenu • Foto: archiv školy

M. Hrubý a S. Hamerníková
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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

Koncert Johann Strauss orchestru
nejhezčí právě z této operety. Na publikum se
velmi těší sólisté Luisa Albrechtová (soprán),
Milan Vlček (tenor) a též vedoucí orchestru -
koncertní mistr pan Jiří Preisinger. Od dirigent-
ského pultu bude celý koncert řídit host z Ně-
mecka – pan Klaus Straube.

Vstupenky v ceně 250 Kč jsou k dostání
v předprodeji v Informačním centru, tel.:
513 034156, e-mail:infocentum@zamek-slav-
kov.cz a v Nákupním středisku Hruška v Pozo-
řicích. Vstupenky bude možné také zakoupit na
místě za 300 Kč. Hana Partyková, ZS-A

Srdečně zveme posluchače na tradiční již
16. ročník koncertu Johann Strauss orchestru
„Z operety do operety“ – Die flotten Geister,
který pořádá Zámek Slavkov ve spolupráci
s Českou společností Johann Strauss v sobotu
16. května v 17 hodin v Historickém sále
slavkovského zámku.

I letošní koncert bude probíhat v tempera-
mentním duchu, neboť v tomto roce vystupuje
orchestr doma i v zahraničí s operetou Johanna
Strausse „Vídeňská krev“, a tak nám jistě
mimo jiných krásných skladeb představí ty

Sněhurka na zámku
Přijďte na Zámek Slavkov – Austerlitz v ne-

děli 24. května a můžete být součástí krásného
příběhu o Sněhurce, a to přímo na prohlídkové
trase zámku.

V časech 12, 13.30 a 15 hodin vás kouzelná
pokojská zavede ze vstupní haly zámku rovnou
do pohádky a uvidíte, jak si krásná Sněhurka
poradí se zlou královnou a jejími nástrahami.
Kostýmy dětí jsou srdečně vítány, ale nejsou
podmínkou. Pro velký zájem je nutná rezer-
vace na tel. 544 227 548. 

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

Ve čtvrtek 26. března proběhly na zámku
Slavkov – Austerlitz akce k příležitosti slavno-
stního zahájení společenské a kulturní sezóny
ve Slavkově u Brna a na zámku. 

Kromě vedení zámku a čelních představitelů
města byli přítomni další představitelé veřej-
ného i politického života, zástupci sdělovacích
prostředků, obchodní partneři města a zámku
a čestní hosté, např. náměstek hejtmana Jiho-
moravského kraje Bc. Roman Celý, DiS.

Na oficiální části tiskové konference byl
nejen představen program akcí a aktivit pláno-
vaných pro rok 2015, ale také nová ředitelka
Zámku Slavkov – Austerlitz Mgr. Eva Oubě-
lická, DiS. Tisková konference byla zakon-
čena módní přehlídkou „Průřez historií módy
od antiky po současnost“ v podání průvodců
zámku pod vedením stálého průvodce Davida
Kučery. Tato přehlídka nejenže příjemně zpe-

Ohlédnutí za zahájením sezony 2015
střila oficiální část slavnostního zahájení se-
zóny, ale byla i pozváním na oživené pro-
hlídky zámku.  

Po tiskové konferenci se pro širokou veřej-
nost uskutečnila vernisáž výstav, které Zámek
Slavkov - Austerlitz v úvodu sezóny připravil
pro své návštěvníky. Slavnostní atmosféru ver-
nisáže doplnily děti ze ZUŠ Fr. France ze Slav-
kova, které svými tanečními a hudebními čísly
potěšily nejen diváky, ale i samotné autory vý-
stav. 

Pro úvod sezony si zámek Slavkov připravil
dvě velice atraktivní výstavy. V galerii v prv-
ním patře byla slavnostně otevřena výstava po-
čítačů Apple od roku 1983 po současnost
Jablko se ne/kouše. Výstava je tvořena expo-
náty ze soukromé sbírky Pavla a Bedřicha Ma-
lečkových ze Slavkova u Brna. Na vernisáži
výstavy promluvil šéfredaktor časopisu Supe-

rapple pan Vladislav Janeček, který upozornil
na několik zajímavostí a kuriozit výstavy. 

Galerie v přízemí potom patří Legu®, popu-
lární dětské stavebnici, kterou není třeba blíže
představovat. Exponáty pochází ze soukromé
sbírky Ing. arch. Petra Šimra, který vystupuje
pod vlastní značkou Svět kostiček, což je
i název celé výstavy. K vidění tu jsou diora-
mata zahrnující vlakové nádraží, letiště, stave-
niště, přístavy, město s hasičskou stanicí,
radnicí, obchodním domem apod.; exponáty
z filmové tvorby, zvířata, mozaiky, Lego Fri-
ends® a také vybavený dětský koutek. 

Hojně navštívená vernisáž, kladné i nadšené
ohlasy z otevřených výstav a i spokojenost sa-
motných vystavujících, jsou příjemným impul-
zem do nově zahájené sezóny 2015, která
bude, jak věří pracovníci zámku, opět velmi
úspěšná. Ing. Jana Slouková, ZS-A

Druhá světová válka
na jižní Moravě

Letošního roku vzpomínáme 70. výročí
konce největšího konfliktu, který se dotknul
též našeho území, 2. světové války. Při této pří-
ležitosti pořádá Zámek Slavkov-Austerlitz
přednášku spisovatele a autora literatury faktu
JUDr. Jana Kuxe s názvem Druhá světová
válka na jižní Moravě. Přednáška se koná
v úterý 26. května v 17 hodin v Rubensově sále
slavkovského zámku. JUDr. Kux se tématem
1. a 2. světové války zabývá dlouhodobě a je
mimo jiné autorem publikace Internační tábor
Svatobořice. Mgr. Martin Rája, Ph.D., ZS-A

Tisková konference k zahájení sezony na zámku • Foto: I. Ryšavý Výstava počítačů Apple Jablko se ne/kouše • Foto: R. Lánský

Z operety do operety • Foto: R. Lánský
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Program kina Jas – květen 2015
1. května, pátek, 10.00 hod.

BABOVŘESKY 2
S komedií Zdeňka Trošky společně oslavíme svátek práce – 1 máj. Bude přednesen projev. Vstupné dobrovolné  

2. května, sobota, 19.30 hod.

JURSKÝ MASAKR 
Výprava zoologů pod vedením Jonathana Marchanta se vydává po stopách bájné africké příšery Mokele Mbembe. Jeho syn se k nim potají přidá
a ukryje se ve vrtulníku, který i s celou výpravou havaruje. Brzy se ocitnou v zapomenutém pralese, kde budou bojovat o přežití nejen s dinosaury,
ale i s jedním členem vlastního týmu, který chce všechnu slávu pro sebe. Režie: Sid Bennett. Hrají: Natasha Loring, Matt Kane, Peter Brooke.
83 minut, vstupné: 70 Kč, mládeži přístupný

3. května, neděle, 16.30. hod.

WINX CLUB – V TAJEMNÝCH HLUBINÁCH
Winx jsou zpět! Tentokrát se chtějí chopit císařského trůnu a aktivovat ohromnou sílu, omylem však probudí krutou vílu Politeyu, která byla zakletá
třemi čarodějkami. Ona je však připravená uzavřít s Winx dohodu. Víla Politeya jim řekne, že proto aby aktivovali trůn, je potřeba osvobodit Tritanuse,
ale předtím musí získat životní sílu krále. Animovaná pohádka.
98 minut, vstupné: 65 Kč, mládeži přístupný

6. května, středa, 19.30 hod.

DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT
Chrastine při nehodě před několika lety utrpěla poškození mozku, při kterém se jí během noci pokaždé vymaže paměť. A každé ráno musí znovu
a znovu zjišťovat, kým je, co v životě prožila, koho miluje a s kým žije. Její manžel Ben jí denodenně trpělivě pomáhá za pomoci fotoalb a vyprávění.
Deníkový záznam spustí sérii událostí, které mají strašlivé následky. Režie: R. Joffe. Hrají: M. Strong, C. Firth, N. Kidman, A. Levy, Ch. Gardner, K. Hudson.
92 minut, vstupné: 80 Kč, přístupný od 15 let

9. května, sobota, 19.30 hod.; 10. května, neděle, 19.30 hod.

SEX V PAŘÍŽI
Paříž. Láska. A samozřejmě francouzské ženy: svobodné, nepředvídatelné, sofistikované a vášnivé. Rozhodly se svá tajemství odhalit a podělit se
s nimi. Je to komedie o kariéře, dětech, lásce, sexu a hlavně o tom, koho a co ženy chtějí… Režie: Audrey Dana. Hrají: Vanessa Paradox, Laetitia
Casta, Isabele Adjani, Alice Taglioni, Marc Lavoine, Stanley Weber, Sylvie Testud, Marina Hands a další.
116 minut, vstupné: 80 Kč, přístupný od 15 let    

13. května, středa, 19.30 hod.

JOHN WICK 
John Wick je zabiják na odpočinku. Vloupat se mu do domu, ukrást auto a zabít milovaného psa, to se prostě nemělo stát. Střední zlodějíčkové to
nevěděli, jejich bossové v podsvětí ale ano. Takže zatímco se John Wick vydává na svou drsnou vendetu, stává se zároveň terčem svých bývalých
kolegů – zabijáků. Režie: Ch. Stahelski, D. Leitch. Hrají: K. Reeves, A. Allen, W. Dafoe, D. Winters, B. Regan, K. Nash, C. Peters, J. Isaacs a další.
Žánr: Akční/Thriller.
101 minut, vstupné: 70 Kč, přístupný od 12 let

16. května, sobota, 19.30 hod.

CO JSME KOMU UDĚLALI 
Claudie a Marie Verneuilovi jsou svým založením provinční milovníci staré dobré Francie, věřící katolíci a patří mezi vážené občany. Mají čtyři dcery. Při jejich
výchově se snažili uplatňovat konzervativní metody a snažili se jim vštípit ty správné hodnoty – tedy ty jejich. Dnešní doba je ale konfrontuje s mnoha věcmi.
Přesto se Verneuilovi skoro pokaždé přinutí tyto změny chápat. A tak museli postupně spolknout tři svatby, které rozhodně nebyly podle jejich představ. Režie:
P. de Chauveron. Hrají: Ch. Clavier, Ch. Lauby, A. Abittan, M. Saudon, J. Piaton, E. Caen, E. Fantan, T. Rojo. Žánr: Komedie, Francie. Dobré hodnocení na CSFD.
97 minut, vstupné: 80 Kč, přístupný od 12 let

17. května, neděle, 16.30 hod.

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 
Animovaný příběh natočený na motivy světoznámé pohádky od Hanse Christiana Andrsena.  Sněhová královna uvalí na zemi kletbu a všude zavládne
nekonečná zima. Neutichající polární vítr ochladí lidská srdce a z nich se vytratí všechna radost. Děvčátko Gerda spolu s fretkou Lutou a skřítkem Ormem
se vydají na dlouhou cestu do paláce Sněhové královny, aby zachránili jejího bratříčka Kaye a navždy vysvobodili zemi z věčného sněhu a mrazu. 
80 minut, vstupné: 65 Kč, mládeži přístupný 

20. května, středa, 19.30 hod.; 23. května sobota, 19.30 hod.

PŘÍBĚH MARIE 
Marie Heurtinová se narodila nevidomá a neslyšící a ani ve čtrnácti letech není schopná komunikovat se svým okolím. Její otec nedokáže Marii
umístit do ústavu pro choromyslné. Ze zoufalství ji nakonec odveze do ústavu Larnay, kde se řádové sestry starají o neslyšící dívky. Ujme se jí
sestra Marguerite. Marie se naučí Braillovo písmo, psát na stroji, šít, plést, učila se dějepis, zeměpis a stala se z ní půvabná mladá žena. Její
příběh je považován za zázrak. Režie: J. P. Améris. Hrají: I. Carré, A. Rivoiré, B. Catillon, N. Churlet, G. Treton, I. Marchand, P. Legrand, S. Schwartz.
Žánr: Životopisný. Vynikající hodnocení na CSFD.
95 minut, vstupné: 75 Kč, mládeži přístupný   

24. května, neděle, 16.30 hod.

ÚTĚK Z PLANETY ZEMĚ
Slyšeli jste už o planetě Baab? A věděli jste, že tam žijí zábavní modří ufoni, kteří mají dokonce svého národního hrdinu? Je to astronaut Scorch
Supernova, expert na nebezpečné záchranné mise, u kterých mu pomáhá jeho super inteligentní bratr Gary. Když na vesmírné stanici zachytí
volání SOS z obávané Země, Scorch neváhá ani minutu a vydá se vstříc neznámému světu do hlubin vesmíru. Animovaný/Rodinný/Dobrodružný
89 minut, vstupné: 65 Kč, mládeži přístupný

27. května, středa, 19.30 hod.

SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL
Dwight hloubá o tom, na kolik způsobů to v životě zvoral a co by dal za to, kdyby dostal šanci začít znova. Vtom mu zavolá jeho osudová žena Ava
a požádá ho, aby ji ochránil před násilnickým manželem. Dwight však netuší, že Ava má úplně jiné úmysly. V pokračování kultovního snímku Sin City se
v několika propojených povídkách vracíme do města hříchu, plného kriminálníků, zkorumpovaných policistů, zabijáků a sexy žen. Režie: Robert Rodriques,
Frank Miller. Hrají: Josh Brolin, Eva Green, Bruce Willis, Mickey Rourke, Jessica Alba, Juno Temple, Jeremy Piven a další. Žánr: Akční/Krimi/Thriller.
103 minut, vstupné: 75 Kč, přístupný od 15 let

30. května, sobota, 19.30 hod.

MAPY KE HVĚZDÁM 
Dr. Stanford Weiss a jeho manželka Christina jsou typickými představiteli hollywoodské rodinné dynastie. Ale rozhodně nejsou typickou rodinou. On
je psychoterapeutem pečující o hollywoodské hvězdy a také autorem úspěšných motivačních knih. Christina se zase snaží rozvíjet hereckou kariéru
jejich třináctiletého syna. Příběh o temné stránce ambicióznosti a slávy. Žánr: Psychologický/Drama. Režie: David Cronenberg. Hrají: Julianne Moore,
Mia Wasikowska, John Cusack, Evan Bird, Olivia Williams, Robert Pattinson, Kiara Glasco. 
111 minut, vstupné: 75 Kč, přístupný od 15 let

31. května, neděle, 16.30 hod.

DŮM KOUZEL
Opuštěný kocourek Bouřka se jednoho deštivého dne ukryje v tajuplném domě starého kouzelníka, kde bydlí také celá řada nevšedních bytostí ze
světa fantazie. Ale ne každý je nadšený příchodem nečekaného hosta. Králík Jack spolu s myškou Maggie udělají všechno pro to, aby kocourka vyhnali.
Situace se ještě zhorší, když kouzelník skončí v nemocnici a jeho chamtivý synovec využije šanci, aby dům prodal. Animovaný /Rodinný/Dobrodružný.
85 minut, vstupné: 65 Kč, mládeži přístupný 

Slavkovské memento 2015
Po loňském jubilejním roce jsme se Slav-

kovským mementem začali počítat druhou de-
sítku této akce. Její základy byly položeny při
příležitosti 200. výročí bitvy tří císařů 1805.
V běhu času se mnohé změnilo, avšak literární
a výtvarná soutěž byla od začátku koncipována
jako stěžejní bod. 

Slavnostní vyhlášení výsledků se tradičně
koná v Historickém sále slavkovského zámku
– letos v úterý 28. dubna t. r. za účasti gene-
rálního konzula Ruské federace Andreje Jev-
genjeviče Šaraškina, starosty Slavkova u Brna
Michala Boudného, hejtmana Jihomoravského
kraje JUDr. Michala Haška a zástupce velitele
Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve
Vyškově pplk. Ing. Ladislava Zakuťanského.
Přítomni tomuto aktu jsou rovněž představi-
telé Klubu autorů literatury faktu, Českoslo-
venské obce legionářské a Vojenské školy
v Moravské Třebové. 

Svým hudebním a pěveckým uměním potěší
přítomné žáci ZUŠ F. France (ve spolupráci se
svými vyučujícími).

Literární porota ve složení JUDr. Jan Kux
(předseda), Ing. Petr Kopečný, PhDr. Jitka
Gruntová, PhDr. Jiří Jaroš a Bc. Táňa Králová
pročetla celkem 111 prací, dalších 61 děl bylo
z oblasti výtvarné. Mnohé práce byly kolek-
tivní, soutěže se tedy celkem zúčastnilo téměř
200 soutěžících. 

Z důvodu rozsáhlosti výčtu oceněných na
tomto místě uvádíme jen slavkovské soutěžící,
kterým byla udělena „cena“.

Kategorie POEZIE
ČESTNÉ UZNÁNÍ
Jan Neruda (ISŠ Slavkov u Brna)
Martin Novák (ZŠ Komenského, Slavkov u Brna)
Hana Kučerová (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)

Kategorie PRÓZA – základní školy
1. MÍSTO:
Vilém Rozsypal (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
ČESTNÉ UZNÁNÍ:
Kateřina Jahodová (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
Sofie Lorenzová (ZŠ Komenského, Slavkov u Brna)
PAMĚTNÍ LIST:
Gabriela Koukalová (ZŠ Komenského, Slavkov u Brna)

Kategorie PRÓZA – střední školy
ČESTNÉ UZNÁNÍ:
Radek Trávníček (ISŠ Slavkov u Brna)
Michaela Vyhňáková (ISŠ Slavkov u Brna)
Veronika Zapletalová (ISŠ Slavkov u Brna)
PAMĚTNÍ LIST:
Jan Neruda (ISŠ Slavkov u Brna)
Tomáš Večeřa (ISŠ Slavkov u Brna)

Ocenění obdrželi diplomy, pamětní listy,
drobné dárky a knihy od brněnských naklada-
telství CERM, Doplněk, MOBA a JOTA
a propagační tisk Morava napoleonská od Re-
gionální rozvojové agentury Jižní Moravy.
Velký dík patří rovněž Zájmovému sdružení
právnických osob Slavkovské bojiště Auster-
litz, které zajistilo tisk veškerých diplomů
a pamětních listů a také předalo Zvláštní cenu
za práci s tématem „Napoleon“. Poháry pro
nejlepší účastníky dodala Československá
obec legionářská. 

Znovu děkujeme všem spolupracujícím
institucím i jednotlivcům za zdárný průběh
letošního ročníku Slavkovského mementa.

Mgr. Jiří Blažek, ZS-A



SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU12 4/2015

Škola čar a kouzel Austerlitz
školních prostor. Tato netradiční kostýmovaná
prohlídka zámku zavede návštěvníky do části
prohlídkové trasy Historických sálů a Podzemí,
kde namísto standardního výkladu prožijí jeden
(ne)obyčejný den mladých čarodějů. 

Začátek prohlídky je vždy v 13, 14 a 15
hodin. Vstupenku je třeba rezervovat na tel.
544 227 548 a vyzvednout nejpozději 15 minut
před začátkem. Kostýmy dětí jsou vítány, ne-
jsou však podmínkou. 

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

Výstava anglických ohařů
V sobotu 9. května se v areálu zámeckého

parku bude konat již 18. ročník klubové vý-
stavy anglických ohařů. Pořadatelem je Mo-
ravskoslezský klub anglických ohařů, který
právě tuto výstavu ve Slavkově u Brna ozna-
čuje za jednu z nejhezčích výstav pro anglické
ohaře pořádaných na území České republiky.
Slavnostní zahájení výstavy bude v 9 hodin
před schodištěm hlavního vchodu do zámku
a výstava potrvá do 17 hodin. 

Vstup na výstavu je volný. 
Ing. Jana Slouková, ZS-A

Derniéra výstavy „Svět kostiček“
Fan of Lego) – přednáší „Peesko“

12.45 „Kreativní virtuální tvorba“ – výukový
seminář o základech virtuálního 2D a 3D
návrhu a tvorbě v nejdostupnějším počí-
tačovém programu LDD, uživatelské
prostředí, práce s knihovnami a genero-
vání výstupů pro zajištění dílků, reali-
zace navrženého díla – fotogalerie;
přednáší „Peesko“, délka prezentace cca
25–30 minut.

Workshop – „Alternativní modely“:
13.30 Workshop na téma „Alternativní mo-

dely“ návštěvníky seznámí s tím, jak si
co nejsnáze postavit model pouze z dílků

jedné stavebnice Lego. Program se
skládá ze dvou částí: prezentace (délka
30 minut), při které vám zkušený stavitel
alternativních modelů Tomáš Vít, známý
pod přezdívkou „Tomik“, ukáže užitečné
tipy a triky, které používá při stavbě al-
ternativních modelů a ve druhé části si
budete mít možnost pod jeho vedením
postavit svůj vlastní model ze setu
31017, který Vám poté po společném fo-
cení zůstane. První část workshopu je
volně přístupná a pro účast ve druhé části
potřebujete mít set 31017 – ten si můžete
buď zakoupit na místě za částku 250 Kč,
nebo s sebou přinést vlastní.

Pozn.: Z kapacitních důvodů pro účast na
workshopu prosíme zájemce, aby o závazné re-
zervaci ke koupi továrního setu z naší nabídky
(případně zajištění vlastního setu 31017) a sou-
běžně také rezervaci místa pro tvorbu Alterna-
tivního modelu ve vyhrazeném prostoru
informovali nejdéle do 8. května 2015 na e-
mailu peesko@seznam.cz.

Jste srdečně zváni!
Hana Partyková, ZS-A

Zveme vás u příležitosti zakončení krásné
a návštěvnicky úspěšné výstavy „Svět kosti-
ček“ na blok přednášek a zajímavý workshop
na zámek v neděli 17. května od 12 hodin
v Rubensově sále slavkovského zámku, kde
budete mít možnost absolvovat poutavý před-
náškový cyklus samotného autora výstavy
Ing. arch Petra Šimra („Peesko“) nebo se ak-
tivně seznámit s postupy, jak si co nejsnáze po-
stavit model pouze z jedné stavebnice Lego.
Využijte také poslední možnosti návštěvy této
krásné barevné výstavy, která bude v tento den
otevřena od 9 do 17 hodin.   

V rámci derniéry bude pro návštěvníky vý-
stavy „Svět kostiček“ připraven následující pl-
nohodnotný program: 

Přednáškový cyklus s tématy:
12.00 „Svět kostiček“ – krátké představení pro-

jektu putovní výstavy Svět kostiček, jed-
notlivých vystavovatelů a slovníček
pojmů kostkařů – přednáší „Peesko“

12.15 „Kreativní tvorba v kostičkovém de-
signu“ – poutavá fotogalerie výtvorů
včetně světové tvorby „AFOLů“ – do-
spělých fanoušků Lego kostek (the Adult

Srdečně vás zveme
do zámku na pohádko-
vou výstavu s názvem
Svět loutek a animo-
vaných filmů Jana
Karpaše. Výstava je
věnovaná výtvarní-
kovi, animátorovi a re-
žisérovi J. Karpašovi
(8. 10. 1913–26. 5.
1984), který od roku

1947 působil v týmu Studia kresleného filmu
nazvaného Bratři v triku a byl jeden z nejbliž-
ších spolupracovníků Jiřího Trnky. Podílel se

Pohádková výstava na zámku
na realizaci většiny jeho loutkových filmů
v Chourových domech a ve studiu v Bartolo-
mějské ulici v Praze. Od r. 1955 rovněž samo-
statně režíroval osmnáct loutkových filmů
a ploškových seriálů. Za tyto animované filmy
získal řadu festivalových ocenění (Bergamo,
Bukurešť, Annecy, Benátky, Gottwaldov,
Brno). Spoluautorsky se podílel na Čs. expo-
zicích na výstavách EXPO v Bruselu a Mon-
trealu. 

Dalším těžištěm jeho tvorby byla ilustrace
dětských knih, krajinomalba a návrhy výprav
ochotnických divadel.

Pro Diafilm Olomouc ilustroval řadu pohá-

dek pro nejmenší. Vznikly tak diapohádky pro
rodinná promítání. 

Na výstavě, která bude obsahovat dětskou
dílnu a také projekci krátkých filmů a pohádek
pro děti, návštěvníci dále uvidí např. obrazy, ilu-
strace, didaktické pomůcky, loutky, pracovní stůl
a domácí divadlo J. Karpaše, improvizovanou fil-
movou scénu s kamerou nebo skříní na rekvizity. 

Vernisáž výstavy, jejíž patronkou je reži-
sérka a animátorka Vlasta Pospíšilová, se usku-
teční ve čtvrtek 28. května v 17 hodin v salla
terreně slavkovského zámku. Výstava bude pří-
stupná do 30. 8. 2015 souběžně s provozem
zámku.  Hana Partyková, ZS-A

Přijďte navštívit v neděli 3. května přeživší
čaroděje a čarodějky do Školy čar a kouzel
Austerlitz. V tuto instituci se totiž zámek pro-
mění a přivítá tak nejen malé a velké kouzel-
níky. 

První krok povede návštěvníky na pokladnu,
kde uhradí „školné“. Dále se vydají na zápis do
nového ročníku a pro svoji nejdůležitější po-
můcku - kouzelnou hůlku k paní Flamendrové.
Poté se již mohou odebrat se školní referentkou
na zahájení nového školního roku a prohlídku

Ukázky z tvorby J. Karpaše • Foto: archiv zámku

Výstava lega • Foto: archiv zámku

Jan Karpaš
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Zámek Slavkov – Austerlitz srdečně zve na
další zajímavé setkání se studenty Vyšší od-
borné školy restaurátorské z Brna, kteří
v rámci svého studia restaurují předměty ze
sbírkového fondu Zámku Slavkov-Austerlitz.
Ukázky restaurátorských zásahů, použitých
materiálů a rozbory těchto materiálů jsou
představovány veřejnosti přímo v prohlíd-
kové trase. Součástí bude rovněž výstava do-

Slavkovské restaurování 2015
kumentace dosud realizovaných prací. Slav-
nostní zahájení této akce se uskuteční v úterý
19. května v 17 hodin v jižní části zámec-
kých koníren, vstup z nádvoří.

Přijďte se i vy seznámit s náročnou, pre-
cizní a mnohdy až detektivní prací restaurá-
torů, kteří vracejí předmětům jejich původní
stav a funkčnost.
Srdečně zvou pracovníci Zámku Slavkov – Austerlitz

Členové cheerleadingového týmu GLITTER
STARS dokázali, jak jsou všestranně spor-
tovně připraveni. Důkazem toho bylo sobotní
republikové finále škol ve sportovní gymnas-
tice, které se konalo v Praze v hradčanské
gymnastické hale.

Zde v kategorii dívek středních škol zvítězila

Glitter Stars boduje i ve sportovní gymnastice
Aneta Macharová. Podobně v kategorii chlapců
středních škol Tomáš Přichystal také obdržel
zlatý kov a v soutěži družstev spolu s Janem
Danielem a Michalem Antlem pro svoji školu
ISŠ Slavkov získali velmi cenné 3. místo.

Žákyně ZŠ Komenského ve složení Sabina
Macharová, Kristýna Mannerová a Markéta

Vojtková obsadily pěkné, i když nepopulární
čtvrté místo. Tato kategorie však byla nejvíce
početná, a přestože si jedna členka družstva –
Veronika Kejdová těsně před soutěží zlomila
nohu, medaile unikla opravdu o kousek.

Všem zúčastněným gratulujeme.
Renáta Macharová

Činnosti v odděleních družiny neustávají ani
v pomalu posledních školních měsících.
O tom, co vše se nám podařilo, bychom vás
chtěli nyní v krátkosti informovat.

V měsíci únoru jsme pro žáky všech čtyř od-
dělení uspořádali tématický karneval s názvem
„Afrika“. Devadesát dětí čekalo odpoledne
plné her, soutěží, také tombola a ovocné od-
měny.

Březen se nesl ve znamení úprav našeho

A nyní něco ze školní družiny
školního dvora. Starší žáci z II. a IV. oddělení
pracovali na odstranění výhonků šeříků. Při
této práci nám vypomohl p. Hložek zapůjče-
ním přímo profesionálního typu nůžek a do po-
moci se zapojili i rodiče (p. Otáhal, p.
Sedláčková a p. Ballon Mierny).   

Na tuto činnost jsme navázali sběrem papíru
pro MŠ Karolínka, se kterou naše družinka na-
vázala spolupráci. Doufáme, že i tímto malým
počinem pomůžeme až v daleké Albánii.

No a na co jsme se nejvíce těšili (a co nám
dalo opravdu hodně práce s přípravou) byl zá-
jezd do Janáčkova divadla, na operní dětské
představení „Čarokraj“. Plný autobus dětí a ro-
dičů čekala průzkumná cesta podzemím, za-
končená příběhem z říše bájných bytostí, který
režíroval Petr Forman.  Radost nám druhý den
udělaly děti samotné, když na naši otázku, jak
se jim představení líbilo, hromadně odpoví-
daly, že bylo super! D. Andrlová

Přerušení dodávky elektřiny 
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční

soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie ve
Slavkově u Brna: 

Dne 5. 5. od 7.30 do 10.30 h.
Dne 5. 5. od 10.30 do 13.30 h.
Dne 6. 5. od 8.00 do 14.30 h.
Dne 7. 5. od 7.30 do 11.00 h. 
Dne 11. 5. 8.00–14.30 h. – EMP, s.r.o., Leitner, s.r.o 
Dne 14. 5. 2015 od 12.00 do 14.30 h., ul. Zelnice I.,

II., ul. Nerudova, část ul. Slovákova
Více na stránkách www.slavkov.cz. Pro další infor-

mace volejte E.ON linku 840 111 333 nebo navštivte
www.eon.cz. E.ON Distribuce, a.s.

T. Přichystal • Foto: archiv GS Soutěžící ze Slavkova • Foto: archiv GS A. Macharová • Foto: archiv GSDružstvo dívek ZŠ Komenského • Foto: archiv GS

Sběr papíru • Foto: archiv družiny Návštěvy opery Čarokraj • Foto: archiv družiny
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Matematický klokan
Žáci 2. až 8. ročníku naší školy si 20. března

vyzkoušeli, jak je těžké řešit logické úlohy
soutěže Matematický klokan. Vynikajících vý-
sledků ve své věkové kategorii dosáhli Kate-
řina Klinkovská a Jáchym Hala z třídy 5. B.,
jejichž bodová ohodnocení byla suverénně nej-
vyšší. Výborné výkony podali také Jolana Kar-
košková a Jan Fiala z 2. ročníku, Viktorie
Obořilová a Jiří Terber ze 4. ročníku, Martina
Cenková, Antonín Červinka, Radek Pflimpfl,
Gabriela Floriánová a Daniela Rábiková z 5.
ročníku, Sára Procházková z 6. ročníku a Jiří
Hrabovský ze 7. ročníku. Blahopřejeme.

Ke každoročním soutěžím pořádaných
Asociací školních sportovních klubů patří
i soutěž ve volejbale. Po několikaleté odmlce
na ZŠ Tyršova vyrůstá družstvo malých vo-
lejbalistek. Jsou to především děvčata ze
sedmých a šestých tříd posílená o dvě děvčata
z osmého ročníku.

Dívky se zúčastnily okresního kola ve vo-

Dívčí volejbal na Tyršovce
lejbale, které probíhalo na ZŠ Letní pole ve
Vyškově. V utkáních se soupeřkami ze sedmi
škol okresu se držely statečně a za svoji
školní premiéru se nemusí stydět. Do příštího
školního roku svoje volejbalové dovednosti
určitě zdokonalí a budou ostatním školním
týmům rovnocennými soupeři. 

Mgr. Hana Charvátová

Šachový turnaj
Dne 18. března se na ZŠ Tyršova uskutečnil

již třetí ročník šachového turnaje žáků základ-
ních škol ze Slavkova a okolí. Turnaj byl určen
především pro žáky 6.–9. ročníků. Klání se
zúčastnilo 12 chlapců a jedna dívka. Po více než
dvou hodinách u šachovnic se ze základních
skupin nominovali do finále jen tři nejlepší
hráči. Po vzájemných zápasech získal 3. místo
Ondřej Válka (6. B, ZŠ Tyršova), 2. místo Marek
Filip (9. B, ZŠ Komenského) a nejcennější zlato
Lukáš Borovský (9. A, ZŠ Komenského).

Poděkování za pomoc při organizaci turnaje
náleží vedoucímu Šachového klubu DDM
Slavkov u Brna panu Ing. Miroslavu Mertovi,
který působil ve funkci rozhodčího. pj

Hanka Kučerová je žákyní 9.A naší školy.
Na první pohled vypadá jako nenápadná,
obyčejná dívka, ale opak je pravdou. Hanka
je mimořádně nadaná v má nevšední znalosti
v mnoha oborech, což dokazuje svou účastí
v různých soutěžích a olympiádách a hlavně
svými úspěchy v nich. 

Už od šestého ročníku se pravidelně
účastní Matematické olympiády, kde každo-
ročně obsadila jedno z předních míst v okres-
ním kole. Výborných výsledků také
dosahovala v okresních kolech Pythagoriády

Úspěšná žákyně
a Biologické olympiády. Letos, přestože ji če-
kají náročné přijímací zkoušky na gymná-
zium, se zapojila do Matematické olympiády
a Olympiády v českém jazyce. A opět do-
sáhla vynikajících výsledků. V obou soutě-
žích se probojovala až do krajského kola, kde
obstála v silné konkurenci a umístila se vždy
v první polovině žebříčku.

Hance moc děkujeme za to, že naši školu
výborně reprezentovala po celou dobu své
docházky, a přejeme jí hodně úspěchů i v dal-
ších letech. pp

Vážení spoluobčané, rádi bychom vás po-
zvali na již tradiční cykloakci „Za poznáním

Cykloakce „Za poznáním svého regionu“
svého regionu“, kterou pro vás připravil mikro-
region Ždánický les a Politaví. Akce probíhá
od jara 2015 a bude ukončena dne 31. 8. téhož
roku.

Smyslem akce je navštívit na
kole všech 27 členských obcí
mikroregionu, kde do speciální
cykloprůkazky obdržíte razítko.
Nově také vyhlašujeme dobrovolnou SOU-
TĚŽ! Najděte odpovědi na otázky uvedené
v soutěžním kuponu a získejte zajímavé ceny. 

Cykloprůkazky spolu se soutěžními kupony
si můžete vyzvednout na obecních/městkých
úřadech členských obcí mikroregionu a také na
informačních centrech v Bučovicích, ve Slav-
kově u Brna a Ždánicích.

Vyhodnocení cykloakce spolu s výsledky
soutěže proběhne v tradičním termínu 28. září

na zámku v Bučovicích a bude součástí oslav
20. výročí založení DSO Ždánický les a Poli-
taví. Čeká vás odpoledne s bohatým kulturním

programem plným zábavy. O po-
drobnostech Vás budeme včas in-
formovat..

Bližší informace naleznete
zde: 

• https://www.facebook.com/politavi v sekci
„Události“;

• www.politavi.cz; 
• V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností

či připomínek nás rovněž můžete kontaktovat
e-mailem: mosslavkov@email.cz.

Tak oprašte svoje stroje a šlápněte do pe-
dálů!

Přejeme mnoho krásných zážitků na cestě
po našem regionu!

Volejbal na Tyršovce • Foto: archiv školy

Hana Kučerová • Foto: archiv školy

Cesta do Křižanovic • Foto: B. Maleček
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Pokud vás zajímají zvláštnosti a kuriozity,
pak právě tento článek je určen vám. Že by se
mně chtělo psát zrovna o něčem takovém, tak
se přiznávám, že to zrovna ani moc ne. Raději
bych čas věnoval něčemu jinému. Ale musím,
abych nepropásl dobu, do níž je téma článku za-
členěno. Jde o ojedinělou kuriozitu, která se tu
ani ve vzdálenějším okolí už nikdy neobjeví. Je
třeba si jí všimnout a popsat, neboť stálé odda-
lování vede k zapomnění. Co není zapsáno, vy-
fotografováno, nahráno, za čas zmizí z paměti,
a to je bezesporu škoda, zvláště když se jedná
o záležitost výjimečnou a neopakovatelnou.

Koncem dubna, spíše začátkem května,
kolem slavkovského zámku spontánně rozkvé-
tají desítky stromů. Jsou to hlavně jírovce, v li-
dovém názvosloví kaštany koňské. Ve velkém
počtu je najdeme v zámeckém parku a ještě víc
jich je mimo po celém městě, hlavně však podél
zámeckých zdí a pak v Kounicově ulici, směřu-
jící od zámku podél sportovního areálu města
k Oboře. Aleje těchto kaštanů a lip jsou ve vol-
ných chvílích vyhledávaným prostředím pro
příjemné procházky rodičů s dětmi a pochopi-
telně i pro dětičky z blízkých mateřských škol.
I dospělý člověk, pokud sem někdy zavítá, ne-
odolá, zastaví se, dívá se kolem a obdivuje tu
krásnou tvořivou práci přírody. Tu jedinečnost
přírody, v této době reprezentovanou spoustou
kaštanových květů, vzpřímené nádhery připo-
mínající rozžaté svíčky na vánočních stromcích.
Ač nejsem Slavkovák, v této době do těchto
alejí rád zabloudím a děkuji panu hraběti ze
zámku, že ho kdysi napadlo tu vybudovat něco
tak elegantně příjemného, velkolepého a pro lidi
prospěšného. Sem tam někdy si při takové pro-
cházce pořídím i několik fotografií, neboť foto-
aparát už dlouhou dobu se stal běžnou součástí
obsahu mých kapes.

Toho 6. května roku 2009 jsem si chtěl poří-
dit jen tak pro sebe několik fotografií právě v té
době kvetoucích kaštanů. Hledal jsem to nej-
lepší z nabízeného a intenzivně vybíral. Šel
jsem od jednoho stromu k druhému, u jednoho
jsem se zastavil. Byl v koruně jiný, než ostatní.
Jeho zelená koruna byla totiž z poloviny obsy-
pána krásnými vzpřímenými dobře vyvinutými
květy, seskupenými do hroznovitých lat, druhá
polovina byla bez květů. Hned jsem pochopil,
že tu mám před sebou neobvyklou kuriozitu,
a tak jsem fotografoval. Dnes z tehdy poříze-
ných snímků jsou tu dva otištěny. Pochopil
jsem, že tuto výjimečnost musím zdokumento-
vat a pro budoucnost uchovat. Tento strom jsem
již od tohoto roku nepustil ze zřetele. Každý rok
k němu přicházím a pochopitelně fotografuji.
A dělám dobře, neboť několikaletým sledová-
ním jsem tím dospěl k další zajímavosti, že
strom rok co rok vytváří květy sice pravidelně,
ale střídavě, že polovina koruny, která kvete
letos, je v dalším roce sterilní, odpočívá. V dal-
ším roce je tomu naopak.

Vzpomněl jsem si na školu a na výuku gene-
tiky a na knihy jí věnované a pokud si pamatuji,
nikdy jsem v žádné z nich nenašel popis něčeho
podobného. Hned jsem taky pochopil, že pro
rozluštění podstaty tohoto jevu s vlasními vě-
domostmi nevystačím a chci-li vědět víc,
musím za odborníkem. A protože jsem měl
představu, že jde o úkaz geneticky podmíněný,
rozhodl jsem se loni po několika letech sledo-
vání navštívit s dosud pořízenými fotografiemi
erudovaného genetika. Třeba některý z těch

Slavkovský unikát
dobrých genetiků si vzpomene na ně-
jaký publikovaný příspěvek podobného
charakteru, že se něco bližšího dozvím.

První návštěvu za odborníky jsem
uskutečnil na Mendelově univerzitě
v Brně. Už také proto, že tam ještě znám
několik lidí, s kterými jsem léta působil
v redakční radě časopisu Rostlinná vý-
roba, vydávaného bývalou Českoslo-
venskou akademií zemědělských věd,
ale hned musím říci, že jsem byl zkla-
mán. Trpěl jsem totiž představou, že
když se bývalá Vysoká škola zeměděl-
ská přejmenovala na Mendelovu univer-
zitu, že tam najdu početný tým genetiků
a že když je škola pojmenována po za-
kladateli genetiky, že tam bude existovat
i samostatný genetický ústav. Rozčaro-
vání. Místo samostatného genetického
ústavu vybaveného vším možným mo-
derním tu genetiku představují jen dva
erudovaní genetici, z toho jeden je na ži-
vočišné výrobě a druhý na rostlinné.
A navíc, ani s genetikem na rostlinnou
výrobu jsem nemluvil, v době mé náv-
štěvy byl mimo školu. Přesto se tu o tomto
„mém“ materiálu uskutečnila debata. Diskuto-
valo se, probíraly se možné varianty. Shodli
jsme se v tom, že tady půjde s největší pravdě-
podobností opravdu o geneticky založenou zá-
ležitost. Přesto mně bylo doporučeno, abych
navštívil ještě ústav fyziologie rostlin, třeba tam
k tomuto případu budou mít z jejich hlediska
nějakou pozitivní zkušenost. Tam se mě ujala
nějaká paní docentka, uvažovala, přemýšlela,
nakonec to vzdala a souhlasila s názorem ko-
legů z katedry rostlinné výroby, že půjde o ge-
neticky podmíněnou záležitost.

V loňském roce jsem se znovu k tomuto
problému vrátila. Šel jsem znovu na školu.
Z této schůzky jsem si odnesl jen na papíře na-
psané jméno jedné profesorky, na genetiku fun-
dované, působící na přírodovědecké fakultě.
Dal jsem tedy na ně a jel jsem za ní do Králova
Pole. Tam mně bylo sděleno, že škola sice má
genetický ústav, ale ten v této době už působí
v modernějších prostorách univerzitního kam-
pusu Masarykovy univerzity v Bohunicích. Ne-
meškal jsem a jel tam. Paní profesorka tam už
není, je v důchodu, bylo mně sděleno. Sami
o tom nemínili přítomní diskutovat. Asi bych
slyšel obdobné teorie jako na Mendelově uni-
verzitě. Už jsem se s výsledkem smířil. Nedali
mně tu ani adresu a ani telefonní číslo, abych se
s ní domluvil na případné schůzce, tak jsem to
vzdal.

Takže jsem se dost naběhal a výsledek byl
nulový. Už jsem věděl, že si s tímto problémem
budu muset poradit sám. Musím se přitom držet
reality a řídit se „selským rozumem“. Zapome-
nout na úvahy o kořenech zpola působících
v půdě po zrušené jámě s hašeným vápnem na
jedné straně a v normální půdě na opačné straně
stromu a další této podobné. Svoji teorii mám,
přitom neříkám, že zcela chování tohoto jedince
vysvětluje, ale mně se zdá nejpravděpodobnější. 

Tady ji máte. Když se ten náš slavkovský
strom chová z roku na rok tak nevysvětlitelně,
ale pravidelně, pak ty životní procesy včetně
kvetení musí být podmíněny genotypovým za-
ložením. O tom nepochybuji. Přívod vody a v ní
rozpuštěných živin do stromu je v tomto jedinci
společný. O tvorbě květů a plodů však platí pra-

vidla vycházející z odlišného genového zalo-
žení. Jsou výsledkem ne náhody, ta ve vědě
nemá opodstatnění. Ty jsou výsledkem jedno-
duchého procesu, který se nejen v rostlinné, ale
někdy i v živočišné oblasti objeví. Před více než
220 lety hrabě Kounic pro okrasu svého sídla
asi dal za úkol svému zahradníkovi, aby vypěs-
toval několik stovek stromků-kaštanů, které pak
již jako urostlé vysadí do zámeckého parku
i okolí. Ten nasbíral někde pytel vyzrálých
plodů, vysypal je ve skleníku do nějakého pro-
storu a zasypal hlínou nebo kompostem a zalé-
val. Naklíčené jedince z hlíny postupně
přesazoval na připravovaný záhon a tam zůstaly
do doby, kdy byly vhodné k výsadbě na trvalá
stanoviště. A právě tady, ve skleníku, ve fázi klí-
čení, v nahromaděné vrstvě došlo k „existenční
konkurenční tlačenici“. V této době, kdy pletiva
klíčků byla poddajná, měkká, došlo k tlaku jed-
noho na druhého a mladá, rychle se přizpůso-
bující pletiva klíčků srostla. Já tuto teorii
pokládám za možnou.

Co z tohoto velkého povídání plyne? V první
řadě je dobře, že tento slavkovský unikát je
tímto zhruba zdokumentován. Za druhé – je tu
uveden, ovšem zatím ještě ničím nepodložený
způsob vzniku takového jedince, za třetí – jde
o jedince, který byl vytvořen srůstem odlišných
dvou genotypů téhož druhu, a to ve fázi klíčení
a za čtvrté – jde o zvláštnost, která nemá ani ve
vzdálenějším okolí obdobu. A právě pro svou
jedinečnost je třeba, aby se tohoto případu ujal
někdo z radnice a usiloval o jeho zapsání do se-
znamu památných, spíše však jen chráněných
stromů a pak, k jako takovému bylo vždy v bu-
doucnu přistupováno, třeba povoleno i jeho che-
mické ošetření proti případným parazitům
(klíněnka apod.) a všemu, co by mohlo tento
strom ohrozit nebo třeba i oslabit, narušit odol-
nost vůči nepříznivým vlivům jakékoliv povahy,
omezit asimilaci, imunitu, aby jako slavkovská
rarita byl zachován co nejdéle.

A všem vám, kteří jste si tento článek až do
konce přečetli, děkuji s přáním – zajděte si na
počátku května do Kounicovy ulice na ten
strom podívat. Je k vidění od vjezdu od domu
č. 633 a ze tří velikánů je tím prvním, bližším
k městu. František Mráz

Kaštan v Kounicově ulici • Foto: F. Mráz
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Na Velikonoce jsme se
pečlivě připravovali, vždyť
jsou to pro nás ty největší
svátky v roce. Už v postní
době si děti vyráběly různé
velikonoční ozdoby, přá-
níčka nebo paškálky. 22.
března, týden před Květnou

nedělí, měly děti spolu s rodiči a školáky na
starost vedení křížové cesty v chrámu Vzkří-
šení Páně ve Slavkově. Mezi jednotlivými za-
staveními se zpívala píseň „Ty jsi tam, kde
lidé žijí“ – pomohla nám si uvědomit, že
i v radosti i v bolesti může být s námi Bůh,
když jej k tomu, co právě prožíváme, po-
zveme. Před Velikonocemi paní učitelky při-
blížily dětem část života Pána Ježíše, kterou
si připomínáme o Velikonocích – vjezd do Je-
ruzaléma, poslední večeře Páně, Ježíšovo od-

Velikonoční doba v KMŠ Karolínka
souzení, ukřižování a Zmrtvýchvstání. Všem
lidem víry přejeme požehnaných 50 dní veli-
konoční doby, prožitých v rostoucí radosti ze
Zmrtvýchvstání. 

Poslední den v měsíci březnu se uskutečnil
v naší školce „Modrý den“ na znamení poro-
zumění lidem s autismem. Na čtvrtek 2. dubna
totiž připadl Světový den porozumění au-
tismu, ale kvůli velikonočním prázdninám
jsme si všichni oblékli už v úterý modré oble-
čení. Ve vestibulu školky byla připravena ná-
stěnka o autismu a výstavka výtvorů tří dětí
naší MŠ s tímto handicapem. 

1. dubna se opět po půl roce konal sběr sta-
rého papíru. Hned první den byl kontejner pře-
plněný, proto byl následující den přistaven
druhý, který se naplnil do poloviny. Nasbíralo
se téměř 3000 kg, částka činí přes 4000 Kč.
Výtěžek předaly školské sestry svým spolu -

sestrám v Albánii, které se starají o děti, a to
částku 200 Euro. K výtěžku totiž přibyl ještě
další peněžní dar. Všem, kteří jste sbírali starý
papír, tímto děkujeme. Další sběr je plánován
na 1. října.

9. dubna k nám přijelo Medouškové divadlo
s představením „Jak se kuře chtělo stát veliko-
nočním vajíčkem“. Dětem se představení lí-
bilo. Nejbližší plánované akce, na které se
můžeme společně těšit, jsou kino – pásmo
krátkých pohádek, předškoláci se zúčastní vý-
chovného koncertu ZUŠ a až do konce škol-
ního roku budou jezdit na plavání.

I když zima už skončila a nastalo jaro, až na
pár teplejších, slunečných dnů, bylo stále
chladno. Přesto nás to táhlo na naší školkovou
zahradu, kde jsme začali s úklidem. Děti se
moc těší, až ji budeme častěji navštěvovat.

Za KMŠ asistentka pedagoga Marie Blaháková

Kostlivec ve skříni
domácnosti. Dojde i na zásah policie, ale
všichni nakonec turbulentní události přestojí
bez ztráty na cti a hlava rodiny se (téměř) po-
lepší. V hlavní roli se představí Milan Hrazdí-
lek jako Leopold Packal. Představení se
uskuteční ve Společenském centru Bonaparte
od 19 hodin. Režie: Marek Kuchta, délka před-
stavení je 90 minut včetně jedné předstávky,
vhodné pro diváky od 12 let.

V předvečer Dnů Slavkova uvede Divadelní
spolek Slavkov u Brna obnovenou premiéru
komedie Kostlivec ve skříni v novém obsazení.
V klasické taškařici Rudolfa Kneisla se cti-
hodná hlava rodiny snaží zamaskovat, že si ne-
uváženě vyhodila z kopýtka, ale vznikají tím
jen další zmatky a katastrofy. Vír událostí po-
stupně strhně jeho rozvážnou ženu, naivní
dceru, nenáviděného zetě i služebný personál

Divadelní kavárna v květnu:
J. S. Bach a hudba 20. století

Poslední Divadelní kavárna letošní jarní se-
zony se ponese v tématu hudebním. Budeme
se zamýšlet nad vlivem odkazu Johana Sebas-
tiana Bacha v dílech autorů populární hudby
20. století. Řekli byste, že J. S. Bach ovlivnil
i např. tvorbu nedávno zesnulého skladatele
Petra Hapky? K poslechu ukázek světové
i české populární hudby s doprovodným slo-
vem Marka Kuchty vás zveme v neděli 24.
května v 16 hod. do Divadelní kavárny v sále
Pastoračního centra ř.k. farnosti ve Slavkově,
Malinovského 2, levý vchod.

V dalších Divadelních kavárnách se uvidíme
až na podzim, kdy pro vás chystáme další za-
jímavá témata a samozřejmě včetně posezení
u dobré kávy nebo čaje.

Srdečně zvou pořadatelé z Divadelního spolku

Čarodějnice ve valech
Míchání lektvarů, opékání špekáčků, létání

na košťatech, tvořivá dílnička nebo návštěva
čarodějné sluje. Nejen to můžete zažít poslední
dubnový den (30. 4.) v zámeckých valech.
Svatojakubská noc pro děti i dospělé startuje
v 17 h. Srdečně zve Dáda a Hedvika! 

Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna na-
bízí poslední volná místa na 10denní letní
tábor v termínu 8.–17. července na TZ Ka-
mínka Roštín, okres Kroměříž.

Cena 4100 Kč pro členy zájmových
kroužků, pro ostatní 4300 Kč. Cena zahrnuje:
ubytování v chatkách po čtyřech, strava 5x
denně, doprava, koupaliště, tričko, pitný režim
po celý den, výlety. O děti se starají zkušení

Léto plné zábavy s DDM 
pedagogové a vedoucí. Tábor je určen pro děti
od 2. třídy ZŠ. 

Máme připraven bohatý program s různými
soutěžemi, hrami a odměnami.

Přihlášku a další informace obdržíte přímo
v DDM Slavkov od 8 do 16 hodin, nebo na
www.ddmslavkov.cz, tel.: 544 221 708, 605
083 322. Těší se na vás kolektiv pedagogů
a vedoucích DDM Slavkov u Brna.

Přispěvatelé do zpravodaje, pozor!
Příští číslo Slavkovského zpravodaje vyjde o týden dřív oproti plánovanému termínu
z důvodu konání Dnů Slavkova. Tím se posunuje termín pro odevzdání příspěvků na
12. května. Zpravodaj vyjde 23. května.

Modrý den • Foto: archiv školy Děti se svými výtvory • Foto: archiv školy



REZIDENCE 
AUSTERLITZ

PRODEJ 
RODINNÝCH 
DOMŮ
SLAVKOV U BRNA UL. ZELNICE III

POKRAČUJE

www.RezidenceAusterlitz.cz

Rezervujte si byt nebo RD

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

3. MÍSTO STAVBA JMK

STAVÍME PRO VÁS

18 nových domů

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

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

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

 pozinkované
• betonářská ocel – roxory,

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů

pálením,  řezáním pilou

Milan Májek a syn

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

775 697 788
milanmajek@volny.cz

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

www.slavkov-hutnimaterial.cz

JIŽ 12 LET S VÁMI



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



Ostravská travesti skupina

DIVOKÉ KOâKY
vystoupí se svým show v sobotu 23. května
od 19 h. v sále Bonaparte ve Slavkově u Brna.
Předprodej vstupenek v infocentru ve Slavkově.

RESTAURACE
U HAVRANA
Vás zve k příjemnému posezení v nekuřáckém prostředí

Brněnská 642
Slavkov u Brna
tel.: +420 606 496 455
cafeuhavrana@seznam.cz

www.cafeuhavrana.cz

teplá kuchyně • polední menu v pracovní dny • víkendové
nabídky • různé druhy koktejlů • široký výběr alkoholických
a nealkoholických nápojů • moravská vína • káva Lavazza •
dezerty • wi-fi internet zdarma • rodinné oslavy, firemní
 večírky • letní zahrádka

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

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

Výroba
razítek
Samonamáčecí a klasická razítka
Colop, obdelníkové i kulaté

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

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

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

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

pátek 15. května do 16 hod.
Podmínky viz

www.bmtypo.cz

STùHUJEME A VYKLÍZÍME PO CELÉ âR
NÁKLADNÍ A DODÁVKOVÁ DOPRAVA

• stûhování firem, bytÛ, RD, klavírÛ, trezorÛ, strojních zafiízení
atd. • balicí servis, zapÛjãení pfiepravek zdarma • montáÏ, de-
montáÏ a moÏnost uskladnûní nábytku • víkendy a svátky bez
pfiíplatku • uklízecí práce vãetnû odvozu a likvidace odpadu

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

www.akr-stehovani.cz

Lipová 57–58, 683 55 Bošovice, tel.: 777 169 005

www.papouscizoo.cz
Slavnostní otevření
pavilonu
amazoňanů

âERVEN

13

točené pivo
BERNARD
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ZALOÎENÍ ·KOLY

110
V¯ROâÍ

STO DESET LET  H ISTORIE  ODBORNÉHO ŠKOLSTVÍ  VE  SLAVKOVĚ U BRNA

Od pokračovací školy po odborné učiliště Destily

Léta 1953–1955 byla charakteristická orga-
nizačními změnami ve státní správě i v politic-
kém systému. Potíže ekonomického rázu
v průmyslu i zemědělství a změna politického
kurzu země – to byly faktory, se kterými se
stále potýkala celá společnost. Jaká byla den-
nodenní realita v daném období, vystihuje or-
ganizační anabáze jedné známé firmy v Brně. 

Za zárodek firmy DESTILA lze považovat
mědikoveckou a kovoliteckou firmu Indra. Její
zakladatel ji nechal zaregistrovat v roce 1875.
Během let prošla složitým vývojem a za druhé
světové války byla rozdělena na dva subjekty,
které v roce 1945 podléhaly znárodnění.
V obavě o další osud svých provozoven se
v roce 1946 zaměstnanci aktivně rozhodli a za-
ložili družstevní společenství s názvem »DES-
TILA«. Výrobním programem byla výroba
zařízení a destilačních přístrojů (odtud název)
pro potravinářský průmysl, lihovary a cukro-
vary. Výrobní družstvo bylo úředně zaregistro-
váno v březnu 1947. Po politických změnách
roku 1948 byly k Destile Brno direktivně při-
členěny další menší firmy s podobným výrob-
ním programem. Tím se změnila velikost
družstva, které mělo roku 1950 v Brně a okolí
na deset různorodých provozoven. V roce 1951
se stali zaměstnanci Destily z vlastního roz-
hodnutí členy družstva a firma měla ve stavu
158 družstevníků. 

Ředitelem školy byl k 1. září 1953 jmenován
Antonín Májek. Ředitel a učitelé učňovské
školy František Dvořák, Vladimír Flössler, Ja-
romír Lekavý, Antonín Slováček a Ladislav
Vykoupil, administrativně přešli pod státní
správu. Učebny pro teorii se stále nacházely
nad poštou a byl tam i sekretariát školy. Do
roku 1953 se provozní pedagogické porady tý-
kaly vždy jen učitelů. Na pololetní klasifikační
porady byli přizváni za praktický výcvik jen
vedoucí středisek a pouze vedoucí vychovatel
internátu. Od roku 1954 měli povinnou účast
na pravidelných poradách všichni mistři pra-
covního výcviku i vychovatelé. Změny nazna-
čily brzkou radikální reformu. Během jednoho
školního roku se učňovská škola přeměnila na
odborné učiliště.

Dnes je evidentní, že schvalování zákonů

Učňovská škola výrobních družstev 1953–1955 
bylo často ukvapené, protože výrobní sféra ani
při veškeré své snaze nestačila reformy a pro-
váděcí pokyny vždy plně uvádět do praxe.
Účastník tohoto přelomového období vzpo-
míná:„ Chtěl jsem se vyučit instalatérem a tu
možnost mi nabídl národní podnik Stavomon-
táže. Středisko pracovního vyučování i zá-
kladní odborná škola byly ve Slavkově u Brna
a já po prázdninách 1952 nastoupil do prvního
ročníku. Po roce učení přemístil podnik Stavo-
montáže své pracovní aktivity a sídlo ze slav-
kovského regionu na Opavsko. Proto jsem
musel po prázdninách 1953 bez námitek vy-
měnit Slavkov za Ostravu. Tam dokončit učení
a vykonat závěrečnou zkoušku“. 

Výrobní družstva – doba odborného učiliště 
Dobrovolné sdružování osob za účelem ře-

meslného podnikání byla často užívaná forma
spolupráce. S tímto záměrem postupně vzni-
kala rozmanitá odvětvová družstva i celý
 systém družstevnictví. Družstva zcela pragma-
ticky vytvářela vyšší organizační strukturu. Na
území Moravy řídil družstevní podniky Kraj-
ský svaz výrobních družstev v Brně. Nejvyšší
orgán Český svaz výrobních družstev s ústře-
dím v Praze zastřešoval všechny české a mo-
ravské kraje. Vrcholové svazové orgány měly
významný vliv na chod školy i na vznik a roz-
voj odborného učiliště. 

Velmi nevyhovující a nehygienické bylo
ubytování učňů v dřevěných barácích či
v učebnách školy nad poštou. Proto se krátce
po svém jmenování ředitel Antonín Májek
velmi zasazoval o výstavbu nového domova
mládeže. Investorem byl Český svaz výrobních
družstev Praha. Svaz ve Slavkově u Brna získal
stavební pozemek na konci ulice Čelakov-
ského a stavět se započalo v roce 1954. Vý-
stavba byla dokončena v září 1956. Součástí
internátu byla moderní kuchyně a prostorná jí-
delna. Do pěkných pokojů se 1. října stěhovali
první učni za dohledu vychovatelů Cyrila Ha-
vlíčka, Zdeňka Šmídy a Jindřicha Hudce.

Změna stávajícího systému přípravy na po-
volání v létě 1955 přeměnila učňovskou školu
výrobních družstev na „Odborné učiliště
družstva Destila Brno ve Slavkově u Brna“.
(dále OU). Odborné učiliště bylo koncipováno

jako výchovný celek, který zajišťoval přípravu
učňů ve třech jeho složkách; v odborném vý-
cviku, teoretickém vyučování a mimoškolní
výchově. Ředitelem OU zůstal Antonín Májek.
S novým organizačním schématem došlo k po-
třebnému navýšení počtu zaměstnanců. Na
chodu teoretické výuky se ekonomicky a in-
spekčně podílel školský odbor Krajského ná-
rodního výboru v Brně. 

Úsek odborného výcviku byl umístněn v za-
řízených dílnách, které předtím sloužily pro
výuku středisku praktického výcviku. Mistři
Josef Frank, Bohumil Dvořák, Jaroslav Tesá-
ček a Jan Vykoupil, mohli i nadále připravovat
budoucí řemeslníky pro kovodělné obory, a to
instalatéry, zámečníky, mědikovce.

„Učňovský zákon“ č. 89/1958 Sb., měl da-
lekosáhlé dopady a byl velkým předělem v ob-
lasti výchovy dorostu na povolání. Zákon
zrušil předchozí nehospodárnou normu Stát-
ních pracovních záloh i s jeho centrálním úřa-
dem a přenesl přípravu učňů v plném rozsahu
na podniky. Úsek školy dál zůstával pod státní
správou. Zákon žákům zásadně změnil jejich
právní přístup k vyučení. Všichni se zájmem
o „učební poměr“ museli mít učební
smlouvu.

Schválený učňovský zákon nastavil organi-
zační strukturu pro příští léta a stanovil:

• učební poměr sjednávat vždy učební
smlouvu uzavřenou mezi podnikem a učněm, 

• výchovu učňů převážně realizovat v odbor-
ných učilištích,

• učitelé na odborných učilištích i pod sprá-
vou podniků zůstanou státními zaměstnanci,
ostatní ve stavu učilišť zaměstnanci podniku
zřizovatele. 

Již při projektování domova mládeže se uva-
žovalo, že se časem na přilehlém pozemku po-
staví nové dílenské pracoviště, škola
s tělocvičnou a vybuduje sportovní areál. Po
letech užívání zastaralé tovární budovy bylo
nezbytné vystavět adekvátní učňovské dílny.
Původní objekt neodpovídal kapacitně, tech-
nologicky, ani požadavky na bezpečnost a hy-
gienu práce. Kolaudace nových dílen proběhla
v létě 1968 a představovala kvalitativní zlep-
šení podmínek. 

V+W „TĚŽKÁ BARBORA“, rok 1970–1971. Mužské role byly obsazeny chlapci Odborného učiliště Destily. Ženské party hrála, zpívala a tančila děvčata ze Zemědělského odborného učiliště.
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Odborné učiliště Destila Slavkov u Brna se
zaměřovalo na výuku tříletých učebních oborů:
strojní zámečník, stavební zámečník, instalatér,
potrubář a soustružník. Mladí řemeslníci se
připravovali pro výrobní družstva i pro národní
podniky z mnoha oblastí Moravy. Proto se
v neděli večer sjížděli na slavkovský internát
učni i z velmi vzdálených míst.

O dobré úrovni výuky svědčil zájem chlapců
o vyučení, ale i pěkná umístnění při soutěžení
v řemeslných dovednostech. Stranou nestály
ani jiné zájmové aktivity a odměnou byla
žákům přední ocenění na celostátních přehlíd-
kách. K nezapomenutelné události školního
roku 1970–1971 došlo žákovským nastudová-
ním hry Voskovce a Wericha »Těžká Barbora«.
Divadelní hru se podařilo zdárně secvičit
a předvést veřejnosti. S velkým zaujetím při-
stupovali chlapci rovněž i k sportovním aktivi-
tám. Družstvo odbíjené pod vedením učitele
Milana Riegla, získalo několikrát mistrovský
titul v rámci turnaje Českého svazu výrobních
družstev.

V přepise rozhovoru učitele Jaromíra Le-
kavého pro rozhlas stojí: „A to jsme ještě ne-
mluvili o činnosti sportovních kroužků:
stolního tenisu, kopané, odbíjené a lehké at-
letiky. Zvláště odbíjená má na našem učilišti
dobrou tradici. Už dvakrát přivezli naši hráči
z celonárodní učňovské soutěže pohár ví-
tězů.“  

V průběhu prázdnin 1972 došlo k opuštění
učeben a místností nad poštou. V přízemí do-
mova mládeže na Čelakovského byly adapto-
vané velké společenské klubovny na školní
třídy. Soustředěním všech úseků do jednoho
střediska se zlepšila jejich vzájemná součin-
nost. V srpnu 1973 došlo ke změně řídících

pracovníků na OU. Po dvaceti letech ve
funkci odešel ředitel Antonín Májek do dů-
chodu a na jeho místo byl jmenován PhDr. Ja-
roslav Bílek.

Podle archivních materiálů, kronik a svědectví
pamětníků napsal: PaedDr. Karel Häring,

prosinec 2014, Slavkov u Brna.

Radost, slzy, nervozita i strach. To vše
a mnohem víc prožilo pět žáků ISŠ Slavkov
u Brna koncem března. Měsíce trénovali tech-
nologické postupy, učili se kalkulace, sezna-
movali se s hygienickými pravidly. Tescoma
cup Kroměříž, mezinárodní soutěž pořádána
AKC ČR je zde. 

Jana – okouzlující slečna připravila porotě
„Kuřecí maso v kabátku z listového těsta“
a „Kuřecí stehno s krustou“. S rozvahou a lá-
skou uvařila perfektní jídlo, za které by se
žádná restaurace nemusela stydět.

Michal – nadějný mladý kuchař se rozhodl
pro „Supreme plněný cotagem“ a „Kuřecí
stehna plněná staročeskou nádivkou“. S ledo-
vým klidem svůj úkol splnil ještě před limitem

Tescoma Cup Kroměříž 
a podávaný pokrm lahodil očím diváků.

Soutěžili i cukráři se svými dezerty. Denisa
– naprostá profesionálka. Všem nám předvedla
perfektní výkon bez jakékoliv nervozity, přes-
tože studuje obor kuchař – číšník. Upekla sva-
tební cupcake s pomerančovou příchutí
zdobený marcipánem.

Baristkám se zlehka třásly ruce při šlehání
mléčné pěny na cappuccino, ale svého zadání
se zhostily dobře a s grácií. Lenka se rozhodla
pro latte s pomerančovou příchutí a Eva pro
oříškové espresso macchiato.

Všichni soutěžící si odnesli zážitky a přede-
vším zkušenosti. Inspirovali se  ostatními re-
cepturami, obkoukávali netradiční pracovní
postupy a přátelili se s kolegy. Jsem velice hrdá

na tento tým mladých lidí, kteří se dokázali po-
stavit životní výzvě čelem. O to víc mě těší, že
s nimi mohu spolupracovat a mít tu čest být je-
jich mentorem.

S poděkováním Inka Hanák Skoupá
za tým Hotelu Slavia Brno

Jménem svým i jménem vedení školy
upřimně děkuji paní Ince Hanák Skoupé za vý-
bornou spolupráci a přípravu našich žáků na
výše uvedené odborné soutěže, které mohou
naše žáky motivovat v jejich dalším studiu
a díky nim také získají řadu odborných infor-
mací. Poděkování patří i vedení Hotelu Slavia
za podporu našich žáků.

Kulhánková Vlad.

Ve dnech 17. a 18. března probíhal v ISŠ ve
Slavkově u Brna kurz vyřezávání z ovoce a ze-

Čarujeme se zeleninou, kouzlíme s ovocem
leniny. Lektor kurzu pan Luděk Procházka
z Czech carvingového studia v Benešově je
propagátorem tohoto pozoruhodného gastro-
nomického oboru a sám prvotřídní řezbář
s řadou mezinárodních ocenění. Po krátkém
seznámení s nářadím učil žáky gastronomic-
kých oborů vytvářet jednoduché zeleninové
a ovocné ozdoby. Ty, které tato zajímavá
tvorba zaujala, mají možnost se nadále zdoko-
nalit v kurzu pro pokročilé, kde se naučí vyře-
závat květy ze zeleniny a vodní melouny.
V případě zájmu se tento kurz na naší škole
uskuteční v dubnu 2016. Absolventky kurzu
získaly účastnický list. Věřím, že získané zna-
losti a dovednosti budou dále prohlubovat,
procvičovat a předvádět při různých akcích.

Bc. P. Horáková, ISŠ

Poděkování
Jménem svým a jménem všech zaměst-

nanců školy a děkuji panu Petru Smejsíkovi,
velitel i Městské policie Slavkov u Brna, za
velmi zajímavou a poučnou přednášku s prak-
tickými ukázkami týkající se bezpečnosti za-
městnanců a žáků školy.

Kulhánková Vlad., ISŠKurz vyřezávání ovoce • Foto: archiv školy

Poděkování P. Smejsíkovi • Foto: archiv školy
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Amundsen Cup 2015
Jako každoročně, tak i letos se žáci naší

školy zúčastnili barmanské soutěže v Blansku.
Soutěžící měli za úkol vymyslet svůj vlastní
drink, který museli stihnout umíchat v časovém
limitu 6 minut. Letošní ročník byl obohacen
také rychlostní soutěží. Tato soutěž spočívala
v tom, aby barman namíchal pět porcí drinků
za co nejkratší dobu. Naši žáci odjížděli na sou-
těž s úsměvem a odhodláním postavit se před
dav lidí a ukázat jím tu pravou šou. Nic z toho
by ale nebylo možné bez kvalitní přípravy Bc.
A. Procházkové, která naše žáky podpoří na
každé barmanské akci. A proto i letos jsme si
odvezli krásné umístění. O. Kudlička obsadil
3. místo v hlavní soutěži a cenu za nejlepší ja-
kost a M. Čadíková stanula na 2. místě v rych-
lostní soutěži, kde zvládla namíchat drinky za
pouhou 1minutu a 38 sekund. Našim žákům
gratulujeme a tímto vyzýváme i další zájemce
z naší školy, aby se nebáli a zapojili se také do
týmu barmanů. M. Čadíková, ISŠ

Jarní srdíčkové dny 
Slavkov u Brna  nabízely srdíčka a náramky
štěstí a lásky nebo zdraví a radosti.

Někteří lidé rádi přispěli, ale jiní naopak
vůbec. Kdo by nepřispěl na děti, které potře-
bují pomoct? Myslíme si, že tyhle děti si to za-
slouží, museli si toho tolik projít a ještě nemají
vyhráno, ale bojují a vy jste právě ti, co jim
můžete pomoct. 

V těchto dnech vybralo sedm dvojic žákyň
krásnou částku 3910 Kč, která putuje na
pomoc vážně nemocným dětem. Výtěžek
sbírky bude použit na nákup zdravotních
a kompenzačních pomůcek, speciální výživy,
rehabilitačních a ozdravných pobytů apod. My
budeme doufat, že jsme nepatrně pomohli
a věříme, že se jim bude dařit a že v životě
budou mít jenom štěstí a hlavně zdraví, které
dosud některým dětem chybí.  

D. Veselá, M. Pavlincová, ISŠ

Život dětem je občanské sdružení, jehož
posláním je pomáhat vážně nemocným dětem,
které jsou odkázány na domácí péči svých ro-
dičů. Ve dnech 16.–20. března se uskutečnila
charitativní akce „Srdíčkové dny“. Žákyně ISŠ

Naše škola se dlouhodobě podílí na organi-
zaci bilaterálních i multilaterálních výměnných
programů pro své žáky, ať již v rámci evrop-
ských projektů či individuálně. Cílem těchto
studijních a poznávacích výměn je zprostředko-
vat našim žákům kontakt se zahraničními vrs-
tevníky, procvičit jazykové znalosti, získat nové
zkušenosti, rozvíjet příslušné kompetence, roz-
šířit vlastní obzory a v neposlední řadě také
 prezentovat zahraničním hostům krásy Jihomo-
ravského kraje i přilehlých moravských regionů.
K našim tradičním partnerům patří školy z Ně-
mecka a Polska. Před třemi lety jsme v rámci
platformy Comenius – Partnerství škol začali
intenzivně pracovat na možnostech spolupráce
také se školami, se kterými se z různých důvodů
výměnný pobyt v předchozích letech neusku-
tečnil. Zlom přišel v okamžiku multilaterálního
setkání „Comenius kemp“ ve Slavkově u Brna
na podzim v roce 2013. Zážitky, které si zahra-
niční žáci i učitelé odvezli, přispěly ke zdár-
nému jednání, a přestože v letošním roce nebyl
náš záměr podpořen programem Erasmus+,
měli jsme možnost poprvé v rámci bilaterální
výměny přivítat na Integrované střední škole ve
Slavkově u Brna skupinu italských žáků v do-
provodu dvou pedagogů. 

Pestrý program zahrnoval mimo jiné účast
ve vyučování, žáci 3.B HT a 4.B HT měli navíc

Návštěva italských studentů z Liceo Manzoni v Lecco
možnost zažít ve svých hodinách zahraniční
učitele. V doprovodu svých hostitelů si italští
studenti prohlédli školu a poté se v rámci jed-
notlivých workshopů věnovali různým kulturně
historickým tématům (UNESCO v ČR, Brno,
Jihomoravský kraj). Zvláštní poděkování patří
starostovi města Slavkov u Brna M. Boudnému
za oficiální přijetí našich hostů v reprezentač-
ních prostorách slavkovské radnice, a také
Ing. J. Sloukové za umožnění mimořádné pro-
hlídky slavkovského zámku, která byla pro Italy
nevšedním zážitkem. Samostatnou kapitolu pak
tvořily gastronomické zážitky v kavárně na ná-

městí. Pochopitelně jsme rovněž nemohli vyne-
chat návštěvu novodobé moravské metropole,
které jsme věnovali jeden den. Detailní pro-
hlídka Špilberku, zastávka v katedrále, Stará
radnice a volný program v centru završilo ve-
černí společenské setkání v bowling centru.
Během pobytu měli italští hosté možnost
zblízka poznat i život svých hostitelských rodin,
se kterými strávili nedělní den. Měsíce práce
a příprav snad stály za to, soudě podle slzou do-
provázených slov „já ji nikam nepustím, bude
se mi stýskat “ při závěrečném loučení českých
a italských studentů. Mgr. V. Hirt, ISŠ

Přednáška o závislosti
Dne 26. března naši školu poctil svoji náv-

štěvou vedoucí psycholog a supervizor,  zakla-
datel Drop In a expert na drogovou
problematiku PhDr. Ivan Douda. Přednáška
byla vedena na téma Závislost na drogách, al-
koholu a tabákových výrobcích. Obětavý lektor
se k problematice drog a závislostí často vyja-
dřuje v médiích a je velmi sympatické, že
ochotně navštívil Integrovanou střední školu ve
Slavkově u Brna, aby zde s vtipem a nadhle-
dem předal žákům své zkušenosti. Bez morali-
zujícího kázání pojmenoval drogová rizika
a přiměl posluchače, aby se nejen  zamysleli
nad zákeřností  tvrdých drog, ale i návykových
látek společností tolerovaných. Živý zájem
a zvídavé otázky byly svědectvím o tom, že pan
doktor nezklamal. Mgr. A. Spáčilová, ISŠ

V minulém školním roce byl předán téměř
celý areál bývalého nábytkářského učiliště
městu Rousínov. Integrovaná střední škola
Slavkov u Brna ale tradici výchovy nových
nábytkářů v Rousínově zachovala! Ponechala
si k tomu budovu dílen, která patří z hlediska
vybavení a prostor k nejlepšímu pro dřevo-
obory v rámci celého JMK. Proto zde usku-
tečňuje odborný výcvik truhlářů, teoretická
výuka probíhá ve Slavkově u Brna. Žáci zde
získávají první pracovní návyky a dovednosti,
které budou potřebovat. Od 2. ročníku již
výuka probíhá v rámci produktivní činnosti
na konkrétních zakázkách výroby nábytku
a žáci se také postupně seznamují s prací na
smluvních pracovištích u nábytkářských
firem.

Výuka truhlářů v Rousínově pokračuje!
Nejlepší žáci se účastní soutěží v rámci

svého oboru, přičemž letos naši žáci obhajují
v Hodoníně prvenství z minulého roku v me-
zinárodní soutěži Truhlář Junior. Naši truhláři
jsou také zapojeni do mezinárodních mobilit
v rámci programů Leonardo nebo Erasmus+.
Jedná se o 4 týdenní odborné stáže v zahraničí
u našich smluvních partnerů. V minulém škol-
ním roce strávili v italské Florencii, kde
 pracovali na opravách nábytku a jeho restau-
rování.

ISŠ Slavkov u Brna tak dokazuje, že výuka
truhlářů i za stávajících změn kvalitativně ne-
utrpěla, naopak posunula se vpřed, přizpůso-
bila se plně novým podmínkám a především
počítá s dalším pokračováním tohoto oboru.

Ing. V. Bábek, ISŠ

Srdíčkové dny • Foto: archiv školy

Italští studenti na slavkovské radnici • Foto: archiv školy
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Vysoké stavy vrabců domácích v minulosti
znamenaly i časté setkání s odlišně zbarvenými
ptáky. Částečně nebo i úplně bílé, albinotické
zbarvení nebylo ve sbírkách ptáků žádnou
zvláštností. I mne, ve východní části našeho
města upoutala vrabčí samička s bílými let-
kami na křídlech i ocasu. Zdárně přečkala
zimu a již nyní začíná hnízdit v nejbližším
okolí. Po zemi sbírá pírka a nosí je na hnízdo.
V zimním období, kdy u nás zimuje větší
množství dravých krahujců a vrabce s oblibou
loví, bylo lze vysledovat, kam skupina vrabců
zalétá do okolí, kde nalézá obživu většinou
v domácích chovech drůbeže. Na rozdíl od
vrabců polních, kteří se zdržují hlavně u krmí-
tek, vrabci domácí dávají přednost místům,
kde mohou krmivo přikrádat většinou domá-
cím slepicím. Na takových lokalitách se vrabci
domácí dokážou stále dobře rozmnožovat
a často i svým „guanem“ okolí nepříjemně
znečišťovat. Podle zbytků peří, které krahujci
uloveným ptákům oškubávají na zemi, jejich

Vrabec ve slušivém bílém plášti
kořistí jsou častěji vrabci polní. Zajímavostí je,
že samice krahujce, která je podstatně větší než
samec, ulovila v okolí krmítka a okolních
stromů, kde nocují hrdličky zahradní, od listo-
padu do poloviny dubna 13 hrdliček. Zjištěno
podle zbytků na zemi. 

Časté odlišné zbarvení vrabců domácích
v našem okolí popsal Evžen Pohle který spo-
lupracoval s Moravským Ornitologickým
Sdružením MOS, kde vydal publikaci „Ptactvo
Slavkovska“ a jeho sbírka preparovaných
ptáků a ptačích hnízd a vajec byla uložena
v muzeu Přerov. Součástí sbírky byli i odlišně
zbarvení ptáci. Často se vyskytovali u vrabce
domácího ptáci úplně černí (melanismus), žlutí
nebo nažloutlí (leucismus), nejčastěji částečně
nebo úplně bílí. U bílých ptáků většinou nejde
o albinismus, ale o mutaci, neboť bílí jedinci
mají téměř vždy pigmentovanou, zbarvenou
oční duhovku a zobák. Úbytkem stavu vrabců
je tento jev stále vzácnější. 

Pro oba druhy vrabců je vhodné vyvěšovat

budky, kde rádi zahnízdí, domácí vrabci však
nejčastěji hnízdí v různých dutinách na budo-
vách. Dřívější hnízdění v koloniích přímo na
stromech po způsobu snovačů postupem času
již vymizelo. Pro zvýšení jejich početnosti
platí zásady: vrabci musí mít kde přikrádat,
kde se schovat před dravci, nejčastěji v živých
plotech hustých jehličnanů, hnízdiště si najdou
sami.

M. Hrabovský, Slavkovský ochranářský spolek

V pátek 10. dubna mi telefonovala paní
Brunclíková. Hned jsem věděl o co jde, touhle
dobou by tu už mohli být čápi. Opravdu.
Přiletěl ale zatím jen jeden. Hned jsem se jel
na jejich hnízdiště na komíně v areálu
Agrozetu podívat. Seděl tam schoulený,
očividně unavený a odpočíval po náročné cestě
z daleké Afriky. Druhý den mi hlásila naše
členka Emilka Ambrožová, že jej viděla již ve
středu 8. dubna u Litavy.

Čáp bílý a vzácnější čáp černý byli
v loňském roce středem pozornost. Byli vyh-
lášeni Ptáky roku 2014 a Česká společnost or-
nitologická (ČSO) spustila masívní kampaň
pro odborníky i pro veřejnost ke sledování
příletu čápů a jejich hnízdění. Byla spuštěná
databáze čapích hnízd na cap.birdlife.cz.

Naše výzvy nalezly u veřejnosti velikou
odezvu,“ říká Zdeněk Vermouzek, ředitel
ČSO. „Došlo nám přes 5000 jednotlivých po-
zorování ze 1273 obsazených i neobsazených
čapích hnízd a umělých podložek. Máme tedy
absolutně plošné pokrytí, informace máme

Slavkovský čáp se vrátil z jihu
z 99 % čapích hnízd.“ A jaké jsou výsledky?
Celkem 806 hnízd bylo obsazených, přitom
z valné většiny z nich (konkrétně ze 633, tedy
78 %) čápi vyvedli alespoň jedno mládě.
Pouze 159 hnízd (20 %) bylo prokazatelně
neúspěšných, tj. hnízdění zde začalo, ale

mláďata se buďto nevylíhla nebo uhynula před
opuštěním hnízda. Zbývající část (14 hnízd,
2 %) tvoří hnízda, u nichž chybějí údaje
z poslední fáze hnízdění, takže nelze s určitostí
říct, zda byla úspěšná nebo neúspěšná.
Celkově nás výsledky potěšily,“ komentuje
zjištěné údaje Vermouzek. „Počet obsazených
hnízd je i po loňském roce, kdy se nevyvedla
skoro žádná mláďata, prakticky shodný jako
před 10 lety. Čápů bílých u nás tedy neubývá,
stále je u nás přes 800 hnízdících párů. Na
konci hnízdní sezóny, včetně vyvedených
mláďat, se u nás pohybuje přes 3000 čápů
bílých.“

V loňském roce do Slavkova přiletěl „náš“
čáp až 26. dubna. Za tři dny přilétl i druhý.
Následně zasedli do hnízda a vyvedli dva
mladé čapíky. Čápi bílí hnízdí na okrese
Vyškov ještě v Ivanovicích na Hané. Tam měli
dokonce pět mladých! Čáp černý je vázaný na
hnízdění v lesích. Hnízdí ve Ždánivkém lese
a v lesích severně od Rusínova a Vyškova.

Petr Navrátil, Slavkovský ochranářský spolek

Ornitolog. Přispívá do odborných časopisů.
V odborných kruzích velmi vážený.

Entomolog. Přispívá do odborných časopisů.
V odborných kruzích velmi vážený.

Dendrolog. Zabývá se sběrem a pěstování
vzácných jehličnanů. Mám na něj památku
v podobě již 6 m vysoké metasekvoje čínské.

Meteorolog. Řadu let zapisuje údaje ze své
meteorologické stanice a výsledky zasílá do br-
něnského Meteorologického ústavu.

Hydrolog.
Znalec přírodních poměrů a souvislostí.
Znalec přírody, ale i historie Severní Ame-

riky.
Cestovatel – Severní Amerika, postsovětské

asijské republiky.

Pan ing. Milan Hrabovský
oslavil 5. dubna 80 let

Znalec pořekadel a přísloví.
Bojovník proti zásahům v přírodě a v našem

městě (mj. se zasadil se o ochranu brouka pách-
níka hnědého a starých stromů v rámci evrop-
ského programu Natura, zasloužil se o odmítnutí
výstavby bioplynové stanice ve Slavkově apod.).

Velmi trpí, když se kácí staré stromy, které
mají v přírodním řetězci své nezanedbatelné
místo. Je to jako s lidmi…

Jeho skvělé příspěvky do Slavkovského zpra-
vodaje mají vysokou odbornou hodnotu a jsou
vždy velmi čtivé. Zasloužily by si knižní vy-
dání.

Nejen můj učitel a vzor. Nedostižný…
Za Slavkovský ochranářský spolek

Petr Navrátil
Milan Hrabovský • Foto: P. Navrátil

Čáp bílý na hnízdě • Foto: P. Navrátil

Vrabec s bílými letkami• Foto: M. Hrabovský
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Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz

RODINNÁ OZNÁMENÍ

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ

Vzpomínka

Dne 24. dubna 2015 by se dožila 80 let naše maminka, babička
a prababička, paní

ANNA HRAZDÍROVÁ
známá jako teta Hana z jeslí,

která nás 2. března 2015 navždy opustila.
S láskou vzpomíná rodina.

Nabízím
prostory k podnikání

67 m2 v přízemí
u náměstí ve Slavkově u Brna.

Vhodné k provozování prodejny, kanceláře, služby, vzorkovna…

Tel. 737 867 922

Vzpomínka
Letos poprvé jsme si připomněli

narozeniny naší maminky bez její přítomnosti.
Dne 16. dubna 2015 by se dožila 71 let paní

VĚRA RUČOVÁ
S láskou vzpomínají manžel, syn, dcery a vnuci.

Vzpomínka
Nikdo nám neřekne, nikdo nám nepoví, čím byla maminka každému z nás.

Nikdo již nevrátí, nikdo ji nevzbudí, již nezazní nám její hlas.
Jak tiše žila, tak tiše odešla. Skromná ve svém životě, velká ve své lásce a dobrotě.

Dne 22. dubna 2015 to bude 1 rok, kdy nám navždy odešla paní

VĚRA PAŘILOVÁ
z Bučovic

S láskou vzpomínají dcera Věra s rodinou a syn Mirek s rodinou.

Vzpomínka
Odešel od všech, jež miloval, pro které žil a pracoval. Prázdný je domov,

smutno je v něm. Chybíš nám, tatínku, chybíš nám všem. Osud nám nevrátí to,
co nám vzal, zanechal vzpomínky a v srdci žal.

Dne 22. dubna 2015 uplynulo 17 let, kdy nás navždy opustil manžel,
 tatínek, dědeček a pradědeček, pan

VÁCLAV ŠMÍD
Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka
Každičká vzpomínka smutný je vzdech,

navždycky však zůstaneš v srdcích nás všech.

Dne 19. dubna 2015 to byly 3 roky, co nás navždy opustil pan

MILAN BLISA
S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

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

Dne 21. března 2015 by se dožil 75 let náš
manžel, tatínek a dědeček, pan

MILOSLAV SVOBODA
ze Slavkova u Brna

a dne 9. dubna 2015 jsme vzpomněli 10. výročí jeho úmrtí.
S láskou a vděčností vzpomíná manželka Heda a syn Kamil s rodinou.

Vzpomínka
14. duben 2015 byl den, kdy jsme vzpomněli 10 let od úmrtí,

a taky den, kdy by oslavila 92. narozeniny naše maminka, babička
a prababička, paní

VLASTA KRBKOVÁ
Stále vzpomínají dcery s rodinami.

Vzpomínka

Jen láska zůstává, ta nikdy neumírá.

Dne 12. dubna 2015 jsme vzpomněli páté smutné výročí úmrtí pana

MIROSLAVA ŘEHOŘE
ze Slavkova u Brna

S láskou a úctou vzpomínají manželka Věra s dětmi a rodinami.

Chovatelské okénko
Měsíc duben je teplý a slunný měsíc, který

nás nutí jít na zahrádku, na procházky, výlety.
Sledujeme pípání ptáčku, rozkvetlé stromy
vůni květinových předzahrádek. My chovatelé
začínáme navštěvovat výstavy, které jsou teď
v plném proudu. Bohužel u některých plemen
zvířat je toto období nešťastné – nejsou připra-
veni na výstavy (nemají kondici, visáž, línají…
atd). Ve dnech 24. a 25. dubna se pořádá vý-
stava drobného zvířectva ve Vyškově.

Naše organizace pořádá dne 31. května Dět-
ský den v areálu chovatelské haly. Program je
stejný jako v minulých letech hry, soutěže, ma-
lování na obličej, sladkosti, výstava zvířat. Jste
srdečně zváni. VA

Dětský den
V neděli 31. května se v chovatelském

areálu ZO ČSCH Slavkov u Brna, Polní 1423
koná od 14 do 17 h. a za každého počasí již 4.
Dětský den. Připraveny jsou hry, soutěže, ma-
lování na obličej. Po tento den bude k vidění
i ukázková expozice zvířat. Občerstvení zajiš-
těno! Těšíme se na vás. VA
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Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři
v Brněnské ulici 642 od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.
Přijímáme i oznámení o narození dětí. Tato služba je zdarma.

Opustili nás
Zdeňka Kalužová (1947) 23. 3.
Vladislav Kučera (1953) 24. 3.
Vilém Holásek (1931) 1. 4.

RODINNÁ OZNÁMENÍ

INZERCE
ZAVEDENÁ obchodní firma hledá skladníka
- prodejce s praxí se zemědělskou mecha-
nizací a opravárenství zem. techniky a trak-
torů. Velmi dobré platební podmínky,
zavodní stravování. Místo: Brno-Horní Her-
špice. Životopis prosím zasílejte na mail: si-
mona.hanouskova@monsta.cz.

PRODÁM dětské odrážedlo, kovový rám,
nafukovací kola, červená barva, nepouží-
vané. Cena 500 Kč. Tel. 604 706 900.

NEPLAŤTE drahým firmám a zkuste to
s malířem a natěračem Vránou levněji. Malba
místností již od 17 Kč/m2. Nátěr celých dveří
od 300 Kč. Provádíme natěry fasád, oken,
ra diátorů a jiných konstrukcí, na přání i úklid.
Vše se zárukou. Z. Vrána, 775 652 906.

HLEDÁM ke koupi domek se zahradou ve Slav-
kově nebo v okolí do 10 km. Tel. 792 284 071.

KOUPÍM byt v OV nebo může být i druž-
stevní ve Slavkově u Brna. Tel. 722 063 341.

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

PRONÁJEM 2kk přízemí, část. zařízený.
Slavkov. Tel. 775 631 096.

NEPLAŤTE drahým firmám a zkuste to s ma-
lířem a natěračem Vránou levněji. Malba míst-
ností již od 17 Kč/m2. Nátěr celých dveří od
300 Kč. Provádíme natěry fasád, oken, ra -
diátorů a jiných konstrukcí, na přání i úklid.
Vše se zárukou. Z. Vrána, 775 652 906.

PRONAJMU přízemní byt 2+kk v klidné části
nedaleko centra Slavkova u Brna. Byt je ci-
hlový, součástí terasa, zahrádka a sklepní
kóje. Parkování u domu. Tel: 731 109 115.

PRONAJMU byt 3+1 ve Slavkově ve středu
města. Balkon a sklep. Tel. 603 286 194.

Vzpomínka

Dne 24. dubna 2015 uplynulo 5 roků, kdy nás navždy opustil
pan

ALOIS KUČERA
ze Slavkova u Brna

Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje rodina.

Vzpomínka

Utichl navždy Tvůj hlas, vzpomínka na Tebe však zůstane stále v nás.

Dne 6. května 2015 uplyne 17 let, kdy nás navždy opustil
manžel, tatínek a dědeček, pan

JAN JURIŠ

Stále s láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka
Čas ubíhá a nevrací, co vzal, jen vzpomínky zůstávají dál.

Dne 24. dubna 2015 uplynulo 12 let, co nás navždy opustil
náš drahý  manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF ZAVADIL
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka
Navečer, když slunce zemi opustilo, Tvé srdce se navždy zastavilo.

Odešel jsi nám noční tmou věčný spánek spát, aniž jsi nám stačil sbohem dát.
Prázdný je domov, když už nejsou dva. Je smutno v něm bez Tebe, můj drahý žít.

Nemá kdo potěšit a krutou ránu v srdci zahojit, která tolik, tolik bolí a zapomenout nikdy nedovolí.
Utichly kroky i Tvůj hlas, vzpomínky i v srdci žal zůstane navždy a nikdy nezanikne.

Dne 14. května 2015 vzpomeneme desáté smutné výročí,
kdy nás navždy opustil můj drahý manžel, pan

JAROSLAV HORÁČEK
S láskou, úctou a stálou vzpomínkou vzpomíná manželka Milada,

švagr s manželkou, bratr s rodinou a veškeré příbuzenstvo.
Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu vzpomínku s námi.

Vzpomínka
Už jen hezké kvítečko Ti můžeme dát a s láskou na Tebe tiše vzpomínat.

Dne 7. května 2015 vzpomeneme 8. výročí úmrtí, kdy nás navždy  opustila
manželka, maminka, babička a prababička, paní

OLGA KUČEROVÁ
Stále ji máme v srdcích. S láskou a úctou na ni vzpomínají manžel,

synové Karel, Gustav a dcera Olga s rodinami.
Kdo jste ji měli rádi a znali ji, věnujte jí vzpomínku s námi.

Vzpomínka

Dne 26. května 2015 by se dožila 100 let
naše maminka, babička, prababička, paní

LUDMILA VOZDECKÁ

a 2. března 2015 uplynulo 10 let, kdy nás navždy opustila

Vzpomíná rodina Vozdecká.

Vzpomínka

Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.

Dne 8. května 2015 uplyne šesté smutné výročí, kdy nás opustil pan

JAN ROTREKL
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Za tichou vzpomínku děkuje manželka Zdeňka a celá rodina.

Slet čarodějnic
Čarodějnice všeho věku, jste srdečně očeká-

vány radou starších na sletu čarodějnic ve čtvr-
tek dne 30. dubna L. P. 2015.

Setkání bude od 17 hod. na hřišti naproti
VAK ulice ČSA, zde budeme křepčit a dovádět
kolem ohně. Výběr oděvů je na vaší fantazii,
nezapomeňte na dopravní prostředek! Je
možné si donést špekáček a prut na opékání,
také drobné na čaj.

Srdečně zve Sdružení čarodějnic
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SBOR  C ÍRKVE  ADVENT ISTŮ  SEDMÉHO DNE

Něžné objetí

Program římskokatolické farnosti:
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele:

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

Svátost smíření každou středu od 19.00 do
20.00. 

1.- 2. 5. zájezd do Želivi a kláštera Nad Vlta-
vou.

3. 5. Výlet rodin na Klimentek (sraz 14,00
v Koryčanech u kostela).

8. 5. Pěší pouť do Žarošic, 10.00 od kostela,
14.30 autobus, 16.30 mše sv.

16. 5. Generální úklid interiéru kostela ve
Slavkově.

23. 5. Ministrantský den na Vranově.
15. - 23. 5. Svatodušní novéna.
23. 5. Vigilie Svatodušní, setkání účastníků

Charismatické obnovy v Dolních Bojano-
vicích.

24. 5. Slavnost Seslání Ducha Svatého, sbírka
na Charitu.

24. 5. Pouť na Urbánku, 17.00 křížová cesta
s žehnáním nových obrazů zastavení,
18.00 krojovaná mše sv.

29. 5. Noc kostelů, pátek 18.00 - 22.30.
31. 5. Svatourbanské hody ve Slavkově, 9.30

mše s průvodem.
Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek nebo se do -
mluv te na tel. 604 280 160 nebo 544 221 587.
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

Slavkovský zpravodaj na internetu

www.veslavkove.cz

Na této akci, která vznikla v naší zemi
v roce 2009, spolupracují duchovní tří církví
se svými farníky – farář římskokatolické far-
nosti Milan Vavro, farář Hu-
sova sboru Milan Vostřel
a evangelická farářka Jarmila
Řezníčková.

Letošní ročník připomene
na katolické půdě Rok zasvě-
ceného života a u evangelíků
a husitů 600. výročí upálení
mistra Jana Husa. Otevřeny budou prostory
chrámu Vzkříšení Páně s oratořemi a půdou,
katolická fara, modlitebna Českobratrské cír-
kve evangelické na Fügnerově ulici a Husův
sbor Československé církve husitské na Jirá-
skově ulici. Programy vám kromě výstav
a hudebních vystoupení v podání varhanních
koncertů a pěveckých sborů přiblíží také život

Noc kostelů ve Slavkově potřetí
místních křesťanských komunit. Zmíněná té-
mata Jana Husa a řeholního života, konkrétně
školských sester ve Slavkově, zazní v prezen-

tacích a výstavách. Nebudou
chybět ani aktivity pro děti,
které jsou připravené hned od
začátku večera.

Objekty budete moci nav-
štěvovat v libovolném po-
řadí, program je sestaven
v intervalech a částečně se

opakuje. K prohlídkové trase budou vytiš-
těny letáčky s časovým programem. V pátek
29. května večer jste znovu pozváni navštívit
naše kostely a modlitebny netradičním způ-
sobem. Program Noci kostelů je k dispozici
na internetových stránkách www.farnostslav-
kov.cz. 

Za přípravný tým P. Mgr. Milan Vavro, děkan

Pozvání na besedu
Přijměte pozvání na komponovaný pořad

s názvem: Byli jsme v zemi květů. Na půlroční
zájezd Armádního uměleckého souboru Víta
Nejedlého v Číně, v roce 1952, vzpomene jeho
přímý účastník, p. Jaroslav Málek.

Beseda je umocněna čínskými písněmi,
které si osobně můžete vyslechnout za dopro-
vodu kytary a houslí. Celý program je oboha-
cen 30 minutovým dokumentárním filmem
režiséra Karla Kachyni, Vojtěcha Jasného a ko-
mentářem Karla Högera.

Jaroslav Málek je dlouholetým učitelem
hudby, externím zpěvákem opery ND v Os-
travě a absolventem státní konzervatoře.

Beseda se uskuteční v Husově sboru ul. Ji-
ráskova 959, ve Slavkově u Brna, ve čtvrtek
21. května 2015 od 17 hodin. 

Předpokládaná délka programu je 70 minut;
vstupné dobrovolné.

Za radu starších CČSH vás zve
Milan Vostřel

Byla jednou jedna holčička, která vyžado-
vala, aby jí maminka každý večer přečetla
aspoň jednu pohádku. Maminku však jednoho
dne napadlo, že koupí sérii audiokazet s převy-
právěnými pohádkami. Holčička se naučila
ovládat magnetofon a pouštěla si pohádky
sama.

Všechno šlo celý týden dobře, až jednou
večer zase požádala maminku, aby jí šla vyprá-
vět. Maminka byla překvapená: „Cože? Vždyť
už přece umíš ovládat magnetofon!?“

Holčička: „Ano, maminko, ale ten mě neumí
vzít do náručí!“ 

„Nedostatek něžnosti je pro dítě zákeřnější
než hlad!“ (P. Pellegrino)

„Dobrořeč, duše má, Hospodinu a nikdy ne-
zapomeň na jeho odměnu! On tě korunuje láskou
a něžností, on štědře naplňuje tvé žádosti…“

(Bible, překlad B21 - Žalm 103,2.4b-5a)
Milé maminky, při příležitosti Vašeho svátku

Vám přejeme dostatek lásky, trpělivosti a Bo-
žího požehnání v naplňování Vašeho nenahra-
ditelného poslání.

CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. Vás zve
v květnu na sobotní bohoslužby konané 2., 16.
a 30. 5. na adrese: Lidická 307, Slavkov. Začí-
náme v 9 h. společným studiem Božího slova a od
10.30 h. následuje úvaha nad biblickým textem.

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

Výlet – tak se jmenuje nová slavkovská
amatérská skupina složená z dvou členů bývalé
skupiny Osady Milana Slezáka a Karla Fikara,
hráče na foukací harmoniku bývalé skupiny
Echo kvartet Oty Odehnala a nadějného mla-
dého zpěváka Jana Rusnáka. Skupina Výlet
vám zahraje k poslechu a tanci písně známých
českých i zahraničních interpretů různých hu-
debních žánrů.

Skupina vznikla v únoru letošního roku při
setkání (hracím sedánku) v restauraci U Čer-
ného lva. Po dohodě s Martinem Křížkou nám
Městský úřad Slavkov u Brna umožnil zkoušet

Přijďte na Výlet

v prostorách zkušeben kulturního domu, za což
jsme velmi rádi, neboť prostory pro zkoušení
byly v minulosti ve Slavkově omezené.
Kdy a kam můžeme zajít v nejbližší době na
Výlet?
Sobota 2. května – restaurace Na Zastávce,

Slavkov u Brna
Pátek 3. července – nádvoří Panského domu,

Slavkov u Brna
Těšíme se na vaši návštěvu. Výlet

Oslava svátku práce
Svátek práce 1. května oslavíme v 10 h.

v sále kina Jas ve Slavkově u Brna. Bude před-
nesen projev k 1. máji – Mgr. Věra Křivánková.
Po projevu bude promítnut film Babovřesky 2.

Vzpomínková akce
U příležitosti 70. výročí osvobození Česko-

slovenska proběhne v pátek 8. května u pom-
níku J. Jírovského u Zlatého jelena
vzpomínková akce. Začátek v 10 hodin. Hlavní
projev přednese PhDr. Miroslav Grebeníček,
poslanec PČR. Odjezd autobusu z parkoviště
na ulici B. Němcové je v 8.30 hodin.

Zve ZO KSČM Slavkov u Brna
Jaroslav Málek • Foto: archiv 

Výlet
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místo, kde  
zalitujete, 
že nejste psi

Stavte se a dejte svému mazlíkovi  
vybrat z pěti chodů a ochutnat  
degustační menu zdarma.

Sobota 30. května • 9–12 hodin
CHOVATELSKÉ POTŘEBY ŠTROFF
Brněnská 118, Slavkov u Brna

www.pestaurace.cz

stroff.topfirma.cz

RODINNÁ OZNÁMENÍ

Blahopřání
Narodil ses, je to doba, ale rozhodně žádná škoda,

co by kdokoli jiný dal, aby to, co ty dokázal.
Ať kvítí na cestu sype se Ti, ať každé přání splní se Ti.
Ať oči Tvé štěstím září, ať kvete úsměv na Tvé tváři.

Dne 30. dubna oslaví své životní jubileum 90 let pan

MIROSLAV OLEJNÍK
Všechno nejlepší, pevné zdraví,

spokojenost a všestranný elán Ti do dalších let přeje
manželka, synové, snacha, vnoučata a pravnoučata.

Blahopřání
Maminko, Ty jedině jsi nejlepší přítelkyně, vše Ti můžu říct, nemohla jsem si

přát víc, než tu skutečnost nádhernou, moci být Tvojí dcerou!
Krásné narozeniny, mami, jsme moc rádi, že jsi s námi, za všechno Ti moc

děkujeme a přejeme štěstí jen, zdraví a splněná přání.

Dne 11. dubna 2015 oslavila své 86. narozeniny
naše maminka, babička a prababička, paní

JIŘINA SLANINOVÁ
Ať Ti tento den přinese tolik štěstí a radosti,

kolik lásky Ty sama rozdáváš svým blízkým. Z celého srdce
přeje a děkuje dcera Eva s manželem a vnuk Miroslav s rodinou.

Stelinka posílám prababičce pusenku!

Farní kostel Vzkříšení Páně (18.00–22.30 h.)
17.50–18.00 Slavnostní vyzvánění všemi zvony
18.00–18.45 Mše svatá nejen pro rodiny s dětmi – slouží otec Milan Vavro, zpěvem doprovází rodiče s dětmi
19.30–20.30 Varhanní intermezzo – Veronika Andrlová, Václav Vymazal
20.30–21.00 Nešpory – večerní modlitba řeholních sester ze Slavkova
21.00–21.45 Collegium musicale bonum – koncert duchovní hudby, pěvecký sbor řídí Karol Frydrych
22.00–22.20 Noční varhanní koncert – Olga Frydrychová
22.20–22.30 Modlitba za město – otec Milan Vavro
celý večer Krátce o křesťanství – prezentace mládeže na základní témata víry
celý večer Farní muzeum – výstava starých bohoslužebných oděvů, knih a předmětů
celý večer Dřevěná klenba – prohlídka klenby kostela a kostelních hodin
celý večer Slovo povzbuzení – zastavení nad slovem středem kostela

Farní kostel Vzkříšení Páně – fara a pastorační centrum (18.45–22.30 h.)
18.45–21.00 Stavíme kostel – dílničky pro malé děti a školáky na faře
18.45–22.30 Kavárna na faře – občerstvení pro návštěvníky s promítáním z farního života

Husův sbor Církve československé husitské (18.00–22.30 h.)
18.00–21.00 Lukostřelba pro děti i dospělé – farní zahrada, instruktáž br. Antonín Kuchař
18.00–21.00 Hra pétanque – farní zahrada
18.00–19.00 Kreslené filmy pro děti – biblické příběhy (DVD)
19.00–20.00 Film Jan Hus – 1. díl z nové trilogie České televize (internetové vysílání)
20.00–21.00 Film Dějiny udatného národa českého – jeden ze sedmi dílů České TV (DVD)
18.00–22.00 Výstava fotografií
22.00–22.30 Ztišení při svíčkách a písních z Taizé 

Modlitebna Českobratrské církve evangelické (18.45–22.30 h.)
18.45–19.00 Úvodní slovo
19.00–19.30 Hoboj a kytara – hudba napříč staletími – koncert
19.30–20.00 Mistr Jan Hus – Pravda osvobozuje – prezentace s doprovodným slovem
20.00–20.45 Vystoupení pěveckého sboru s varhanními intermezzy
21.00–21.30 Vítáme Vás u evangelíků – prezentace s doprovodným slovem
21.45–22.15 Mistr Jan Hus – Pravda osvobozuje – prezentace s doprovodným slovem
22. 20 Pobožnost na dobrou noc
celý večer Dílo a o díle M. Jana Husa – výstavka

Zveme vás na

NOC KOSTELŮ VE SLAVKOVĚ U BRNA
pátek 29. května 2015
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Motoklub Austerlitz informuje
JU

N
Á

K
SLAVKOV U

BR
N

A Pestré junácké jaro

První týdny měsíce dubna lákají motorkáře
na silnice, díky teplému počasí, které tomuto
krásnému sportu jenom hraje do karet. Minulý
týden se od 16. do 19. dubna pořádala na mo-
todromu v Brně pořádala akce nazvaná Velká
jarní cena Brna. Ve čtvrtek byly jízdy a závody
nelicencovaných jezdců ve kterých již něko-
likátým rokem startuje Slavkovák Lukáš
Poláček, není členem motoklubu, ale je naším
partnerem při pořádání akcí. Všem mo-
torkářům je známý svou prodejnou všech typů
motopneumatik, pro nás motorkáře je to ta ne-

jkrásnější obuv na světě. Je to výhodné po za-
koupení přezuje a vyváží pneuservis M.
Marka v jedné budově. V další dny se se
v pátek jely tréninky všech tříd, které jsou
především známy z přírodních okruhů.
V sobotu ranní tréninky a pak už se závodilo
o 106! Počasí, které nemělo chybu přálo všem
jezdcům tak divákům, kteří si jistě přišly na
své. Na startovním poli chyběli dva naší člen-
ové. Mladší Olda Hanák, který se stále zo-
tavuje po loňské havárii. Druhý Frenki
Mrázek, který už závodí na okruhu, který

všichni fandové navštívíme, ale až za pár let.
Byl to jezdec se srdcem zapáleným pro
závodění, rodinu, přátele. Bohužel srdce ho po
operaci zradilo. J.M.

Fechtl GP Brno 
Motoklub Austerlitz a Automotodrom Brno

vás zvou na Fechtl GP Brno #2 – vytrvalostní
silniční závod týmů v kategoriích Fechtl klasik
a úpravy a Pitbike, Fechtl sport a Pařez. Závod
se koná v sobotu 23. května od 11 hodin na
trati Automotodromu v Brně. 

Sběr železného šrotu
V sobotu 11. dubna jsme uskutečnili sběr sta-

rého železa na území města Slavkova. Letos,
jako i v minulých letech, jsme naložili více než
deset tun starých plechů, tyčí, kamen, van a ji-
ných kovových výrobků. Sesbírané železo jsme
odevzdali k recyklaci a získané prostředky vy-
užijeme k obnově táborového materiálu
i údržbě v klubovnách, kde probíhá celoroční
skautský program.

Děkujeme občanům za kovové příspěvky do
této akce a pracovníkům městského úřadu
i městské policie za vyřízení související admi-
nistrativy a podporu celé akce. 

Junák – český skaut, z. s.
Nový občanský zákoník přinesl změnu

v právní formě naší skautské organizace, která
se stává „zapsaným spolkem“, v názvu se obje-
vuje zkratka „z. s.“. Zároveň s touto změnou
loňský Valný sněm Junáka v Litomyšli rozhodl,
že zjednoduší a zkrátí celý název. Počínaje 1. 4.
2015 se jmenujeme Junák – český skaut, z.s.

Exit Game
V sobotu 4. dubna se členové Dvojky zúčast-

nili Exit Game. Jde o interaktivní zážitkovou
hru, která prověřuje týmové schopnosti a lo-
gické uvažování. Oběma skupinám, které se

zúčastnily této hry jako detektivové vyšetřující
vraždu, se akce moc líbila.

Slavkovská obora: úklid a závody
Nejprve úklid
V sobotu 22. března se vydaly holky ze

Čtverky na úklid Obory. Už druhý den bylo
jaro, i když počasí vypadalo spíš na podzim.
Úklid se stal také obhlídkou prostoru, kde se
týden poté konaly tradiční závody Junácký slu-
novrat. Naše nejmladší světlušky a skautky na -
sbíraly několik pytlů odpadků, které předchozí
návštěvníci na dohled od města zapomněli
v okolí cest a pěšin. Je udivující, že lidé mají
dost času a síly, aby donesli „binec“ až do
obory, když cestou tam i zpět snad vždy projdou
kolem odpadkových košů, kontejnerů na tříděný
odpad, případně sběrného dvora f. Respono.
Cestou zpět holky čekala návštěva zámeckého
parku, kde si zahrály několik her.

Úklid následovaly závody
Poslední březnovou sobotu uspořádalo naše

středisko 25. ročník závodu ve skautských do-
vednostech „Slunovrat 2015“. Tyto závody po-
řádáme pro oddíly ze Slavkova i odjinud, letos
přijeli soutěžit skauti a skautky z Vyškova,

Lulče a Křtin. Téma závodu, které určilo ně-
které disciplíny, znělo „Z pohádky do po-
hádky“. Několik šikovných soutěžních týmů
přišlo soutěžit ve společných maskách – Slav-
kov zastupovali Šmoulové (družina Benja-
mínků) a tradičně-netradiční družina Švestky
v maskách upírů a zakladatelů skautingu.  

Závodníci startovali na trať dvěma směry, ne-
bylo tedy důležité pořadí disciplín. Na soutěžní
hlídky čekaly úkoly na jedenácti stanovištích.
Rozhodčí se zajímali o jejich znalosti první po-
moci a ošetření zranění, poznávání stromů
a keřů, práce s mapou, skautské historie a sym-
boliky. Soutěžící dokazovali, že umí třídit od-
pady, vyvenčit psy v přírodě (bez ohrožení volně
žijících zvířat), samostatně si zabalí batoh, vy-
luští šifrovanou zprávu, mají logické myšlení
v kvízu i fyzickou zdatnost na lanové dráze. 

V cíli na skauty a skautky čekalo občerstvení
a vyhlášení výsledků závodu. Na pomyslné
„bedně vítězů“ stanulo i několik soutěžících ze
Slavkova, kterým patří GRATULACE!

Více fotek z akcí najdete zde: http://ctverka-
slavkov.rajce.idnes.cz/ 

Hynek Charvat, Oldřich Bayer,
členové střediskové rady Junáka Slavkov

Sezona zimních plavců měla mít v letošní se-
zóně 25 soutěží. Začala v polovině října minu-
lého roku ve Slavkově, poslední setkání se
uskutečnilo první dubnovou sobotu v Nové
Pace. Kvůli technickým a klimatickým příčinám
odpadly čtyři soutěže. Soutěž nese již od 70. let
název Český pohár. Z hlediska obvyklého spor-
tovního vnímání je to ale vlastně „liga“.

O úspěších slavkovských plavkyň v rámci
léto ligy jsme se zmiňovali již vícekrát. Uspět
v celé sezoně je náročnější než v jednorázovém
závodě. Přesto úspěchy přibývaly. Český pohár
vyhrála Vlaďka Fialová dokonce již třikrát, še-
stkrát se pak po ukončení sezony postavila na
stupních vítězů na druhý stupeň. Pocit vítězky
znají i Jitka Pospíšilová a Hana Matýšková. Na

Slavkovský zimní plavec úspěšný v Českém poháru
stupně vítězů se po skončení jedné z uplynulých
sezon mohla postavit i Jana Matuštíková.

Slavkovským mužům medailová umístění
v pohárové soutěži osm let unikala. „Mezi muži
je totiž zhruba třikrát větší zastoupení,“ vysvět-
luje Petr Mihola, předseda oddílu Fides Brno. 

Při vstupu do vyšší věkové kategorie je šance
na úspěch vždy o něco větší. Přesto bylo nutné
se v kategorii nad 69 let vypořádat s další třicít-
kou soupeřů. Bedřich Hanuš z Brna si dálkopla-
veckou premiéru odbyl již v roce 1972. Na
Lipně tehdy na trati 10 kilometrů hned při své
premiéře zvítězil. Matně si vzpomíná na jméno
druhého plavce v pořadí. O tom třetím pak
žádné pochybnosti nemá ani po letech. Franti-
šek Venclovský.

Náš adept střádal body pravidelně po celou
sezónu, dvakrát dokonce startoval na nejdelší
kilometrové trati, hned 13x pak na 750 metrové
trati. Na mistrovství republiky v kraulovém
a prsařském závodě získal dvě bronzové me-
daile a velmi dlouho byl v čele celkového po-
řadí Českého poháru. Těsně před koncem
seriálu závodů byl předstižen výborným mlado-
boleslavským Michalem Štěpánem. Historické
druhé místo je i tak nesmírně cenným prvním
medailovým ziskem slavkovského plavce z nej-
náročnější tuzemské soutěže zimního plavání. 

Tím odvážným slavkovským plavcem, který
svými vynikajícími výkony po dobu půl roku
získal druhé místo v nejstarší mužské věkové
kategorii je Zdeněk Kyjovský. Martin Dubina

Exit Game • Foto: archiv Junáka

Sběr železného šrotu • Foto: archiv Junáka

Úklid obory • Foto: archiv Junáka
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okénkoRady do zahrady – květen

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

Poradenská kancelář
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

Kosmetika 

Možnost 
vyzkoušení

D E T O X I K A C E  O R G A N I S M U

Pranostika: Chladno a večerní mlhy v máji,
hojnost ovoce a sena dají.

Vše se zelená, bujně roste a kvete, radost po-
hledět. Den je stále delší a delší, slunce začíná
výrazně stoupat nad hlavu a hřát. Do „ledových
mužů“ musíme stále počítat s možností pozd-
ních jarních přímrazků, hlavně přízemních.
Jarní období je v tuto dobu velmi příjemné,
čeká nás mnoho práce a rozhodně se nebudeme
nudit. Většinu zeleniny již máme vysetu a za-
číná se pomalu zvedat od země. Plevele však
jsou rychlejší, nastává dlouholetý boj, či spíše
zákopová válka mezi námi a zbytky divoké pří-
rody. Můžeme tuto válku  s plevelem vyhrát?
Asi ne, ale můžeme úspěšně a dlouhodobě od-
olávat s pomocí motyky a přípravků na jejich
likvidaci tak , abychom se dočkali pěkné a bo-
haté úrody.

Záhony jahod pravidelně zavlažujeme a od-
plevelujeme pouze vytrháváním – neokopá-
váme! Pokud hrozí nebezpečí přízemních
mrazíků, porost chráníme netkanou textilií. Je-
li vlhký průběh počasí, kontrolujeme výskyt
plísně šedé na porostu jahod. Napadené plody
a části rostlin pečlivě odstraňujeme. Porost udr-
žujeme vzdušný bez plevelů. Vhodné je i pěsto-
vání na fólii, podkládání plodů, příp. mulčování.

Asi tři týdny po odkvětu meruněk je vhodná
doba na probírku plodů, jestliže je na stromech
nadměrná násada. Plody by neměly být ve
shlucích, ale pokud možno samostatně. S pro-
bírkou broskví tolik pospíchat nemusíme a pro-
bírku jablek necháme na dobu po tzv.
„červnovém propadu“.

U meruněk 10 až 14 dnů po odkvětu nastává
vhodná doba pro první ošetření proti hnědnutí
listů meruněk vhodným fungicidem: NOVO-
ZIR MN80 NEW 0,2%, SYLLIT 400SC

0,17%, SYLLIT 65WP 0,1%, TALENT 0,07%,
ZATO 50WG 0,045%. Postřik opakujeme po
dalších 10 až 14 dnech.

Pokud chceme mít jistotu, kdy správně za-
sáhnout proti náletu obalečů, opatřete si pro
signalizaci výskytu sexuální feromonový lapač
DELTASTOP. Potom zasáhněte některým
z přípravků CALYPSO AL, DECIS AL, KA-
RATE SE ZEON 5 CS, ZDRAVÁ ZAHRADA
PˇIPRAVEK PROTI ŠKŮDCŮM a jiné.

U slivoní je velmi důležitá ochrana proti pi-
latkám (žlutá, švestková). Je to zásadní krok
k jejich každoroční a bohaté plodnosti. Provádí
se postřik přípravkem CALYPSO 480 SC
0,02% nebo DECIS 15 EW 0,03–0,035% do
plného květu s ohledem na přítomnost včel –
buď brzy z rána a nebo později večer.

Začínají se objevovat různé druhy mšic na
nejrůznějších plodinách. Zde chraňme jejich
predátory (slunéčka, zlatoočka…). Pokud je
výskyt mšic velký, použijme některý z pří-
pravků: CALYPSO AL, DECIS MEGA 0,01 –
0,015%, MOSPILAN 20 SP 0,05%, PIRIMOR
50 WG 0,05 – 0,075%. 

Po odkvětu hrušní je vhodná doba na
ochranu proti rzi hrušňové, jak jsem uvedl
v minulém čísle zpravodaje.

Pokud pominuly jarní mrazíky a je stálé
teplé počasí, vysazujeme sazenice paprik, oku-
rek, melounů a tykví. Sazenice rajčat vysazu-
jeme až po první pravý list šikmo do brázd,
čímž podpoříme tvorbu adventivních kořenů,
takže rostliny budou mít mohutnější kořenovou
soustavu a vyšší výnos. Po výsadbě rostliny
dobře zalijeme. Další zálivka je vhodná až za
14 dní, čímž se omezí růst a urychlí kvetení.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža 

Nejdříve informace o našich aktivitách v nej-
bližším období. Od 5. do 12. května pojede 37
našich členů na týdenní rekondiční pobyt do
lázní Luhačovice. Ubytování je v nově oprave-
ném léčebném domě Taťána, stravování v re-
stauraci Společenský dům a procedury
v centrálních lázních. V době našeho pobytu
bude otevřena lázeňská sezona tradičním svě-
cením pramenů s bohatým kulturním a folklor-
ním programem. Na 26. května máme zaplacen
autobusový zájezd do Thermalparku v Dunaj-
ské Stredě pro 48 účastníků. Pro rodiče diabe-
tických dětí, kterých v našem regionu stále
přibývá, připravujeme na 11. června setkání
s nutriční terapeutkou FN u sv. Anny v Brně
o zdravém stravování zejména o prázdninách. 

Všechny naše členy upozorňujeme, že 23.
června bude v zasedací místnosti Městského
úřadu členská schůze s volbou výboru na další
4 roky a zápis naší organizace do veřejného rej-
stříku spolků u Městského soudu v Praze. Na
této schůzi vás budeme informovat o letních ak-
tivitách a přítomní členové získají prázdninový
zájezd do termálního koupaliště Veľký Meder
za mimořádně nízkou cenu. Dostanete infor-
mace o nových podmínkách poskytování pomů-
cek pro diabetiky, hrazených zdravotními
pojišťovnami, které platí od 1. 4. 2015. Jedná se
o glukometry, testovací proužky, inzulínová
pera a pumpy, zdravotní obuv apod. Informace
bude také o nových podmínkách poskytování
peněžních bonusů v rámci preventivní péče
VZP. Naši členové a ostatní zájemci, zejména
z řad seniorů se už mohou přihlásit na 10 lekcí
cvičení s plaváním na letním koupališti, které
začíná v pondělí 29. června v 10 hodin opět pod
vedením Mgr. Jany Sekerkové. Podmínkou pro
získání mimořádné slevy je účast na dopole-
dním cvičení. 

Květen je nejkrásnějším měsícem v roce, kdy
rostliny obsahují největší množství biologicky
aktivních látek, potřebných na svůj růst, ale i pro
lidské zdraví. Toho využívá gemmoterapie, kde
se připravují v lihovém základu výtažky z pu-
penů mladých stromů, keřů a rostlin. Byliny se
dávno zpracovávaly do čajů, mastí, nebo olejů
a také do koupelů, kdy se účinné látky dostávají
pokožkou do těla. Udělejte si procházku do lesa,
kde si můžete nasbírat různé léčivky a možná při
tom najdete také houby májovky, které obsahují
řadu minerálů a vitamínů a jsou zcela bez sacha-
ridů, tedy výborné pro jídelníček diabetika. 

V tomto období bychom si měli připravovat
ke každému hlavnímu jídlu zeleninovou pří-
lohu, nejlépe ze sezonní zeleniny, která je vy-
pěstovaná na vlastní zahrádce, nebo od českých
pěstitelů. V květnu už také dozrávají první ja-
hody a třešně, které obsahují řadu vitamínů, ale
také fruktózu, která zvyšuje krevní glykémii.
Doporučuje se mezi hlavními jídly jedna porce
v kelímku od jogurtu (150 g) jíst toto ovoce čer-
stvé, bez přidání cukru a umělých sladidel,
v kombinaci s jogurtem a tvarohem, kdy vy-
nikne lépe ovocná chuť a vůně.    

Jahodové mojito: 10 ks jahod, 10 lístků máty,
šťáva z limetky, sodovka a led. Jahody a mátové
lístky pokrájet, vysypat do vysoké sklenice, za-
kapat šťávou z limetky, přidat led a dolít perli-
vou vodou, zamíchat a ozdobit jahodou
a lístkem máty.  

Pěkné májové počasí na procházce přírodou
přeje Marie Miškolczyová

Plavecká sezona 2014 Katky byla
úspěšná a těžká. Katka nyní při hod-
nocení spadá do kategorie staršího do-
rostu, kde je to náročnější pro
umístění mezi staršími plavci. Vý-
borně se s tím poprala a dokonce se
při Mistrovství České republiky, jak
v zimním, tak letním, dostala sou-
hlasně do finále na 100 metrů a 200
metrů kraul. Svými úspěchy se do-
stala do družstva Komety A ženy, kde
jim úspěšně ubírá sekundy v kraulo-
vých štafetách.

Katka také v loňském roce splnila
limity pro Sportovní centru mládeže

Plavecká sezona Katky Kaláškové
ČR v plavání, kde jezdí pravidelně
na dvou týdenní soustředění. Úspě-
chem tedy jsou finále MČR s dosa-
žením 5., 6., 8., 8., 9. místa. Dále
Velká cena Ostravy – finále 6 místo,
Velká cena Olomouce – 3x 4. místo,
Velká cena Trutnova – 2., 4., 5.
místo, Cena Krnovska – finále – 3.
a 5. místo, Cena Brněnského draka –
pohár primátora města Brna za nej-
lepší výkon závodu, 3. místo v dál-
kovém plavání na Seči na 3 km, atd.

Se svým úsměvem a optimismem
se nyní již pilně připravuje na novou
sezonu. Tak ji přejme rychlou vodu!

Katka Kalášková
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Motivací malého, ale i velkého bojovníka
bude bezesporu mimo dovednost i jeho hodno-
cení. V tomto případě jde o vyšší stupeň v bo-
jových sportech a umění.

Žáci Krav Maga Kids budou dělat již druhé
zkoušky v tomto školním roce, na které se peč-
livě připravují. Co obnáší zkouška na 7kyu-
žlutý pás? Mimo fyzické kondice i údery
a kopy do lap a bloků, postoje, kryty a tech-
niky. Techniky v sebeobranném systému Krav
Maga – Obrana proti útočníkům beze zbraně -
údery na obličej, břicho, ale i kopy, obrana
proti útočníkovi s nožem/ mnoho technik, ob-
rana proti napadení s tyčkou, nebo pistolí. To
vše musí umět žák naší akademie k dosažení
vyššího žákovského stupně. Veškeré zkoušky
se řídí v naší akademii přísným zkušebním
řádem A.O.A.A (Academy of Asia Associ-
ation).

Podobně se chystají na zkoušky i děti z od-
dílu Kung-Fu Drak. V tomto oddílu se děti
zaměřují na postoje, údery, kopy, bloky a ná-
sledovně na sestavu Tao Lu. Věřím, že budou
zkoušky úspěšné a děti dosáhnou vyššího
stupně.

Všichni žáci akademie se mohou účastnit
různých seminářů a workshopu jak v naší aka-
demii, tak v zahraničí, kam máme již pravi-

Akademie Bojových Umění v plném proudu
delné pozvánky. Každý rok pořádá naše aka-
demie přibližně 20 seminářů s různým zamě-
řením.  Semináře: sebeobrana pro ženy
a dívky, speciální seminář s teleskopem, stře-
lecký seminář, přepadení ve vozidle (CarJac-
king), intensivní noční seminář, který začíná
ve 22hod. a končí 02:00h a také Sebeobrana
pro všechny v Anglickém Milton Keynes, kam
letíme opět v květnu.  A asi nejoblíbenější se-
minář s názvem BootCamp. Na tuto událost se
přihlásilo v letošním roce přes 100 žáků, in-
struktorů a mistrů z různých bojových škol
a států.  Naše kapacita je hodně omezena a tak
se setkáme jen s polovinou zájemců.

Pokud se stále rozhodujete, že se přidáte do
našeho oddílu Krav Maga, tak máte poslední
možnost před letními prázdninami. Jen za po-
slední 3 měsíce použilo 5 žáků naší akademie
Krav Magu k sebeobraně své osoby, blízkého,
nebo ve službě.  Nábor do oddílu Krav Maga
proběhne 7. 5. v 17.30 h. v Akademii Bojo-
vých Umění, Čs. armády 347, Slavkov
u Brna (vedle autobusového nádraží) Zápis je
jak pro ženy tak muže od 17let. Trénink bude
2x týdně po 75minutach. Pod vedením Petra
Smejsíka. Rovněž budou tréninky  1x týdně
i o letních prázdninách.

Hlaváč Petr, Head Instructor 

Svatourbanské hody
Slavkovští stárci a chasa vás srdečně zvou

na 17. Svatourbanské hody. Hody jsou jedineč-
nou příležitostí připomenout si historii a kul-
turu našeho regionu, oprášit hlasivky
a prošlapat střevíce. Na co se můžete těšit? Na
cimbálovou muziku Májek, pásmo brněnských
tanců, dechovou hudbu Zlaťanku, obnovené
slavkovské ženáčské kroje a žehnání nových
obrazů zastavení křížové cesty na Urbánek.

Za velkého zájmu médií a odborné veřej-
nosti byla v pondělí 13. dubna zahájena vý-
stavba světově významného projektu
LIKO-NOE, který přinese nové výzvy v ob-
lasti výstavby komerčních budov. Jeho cílem
je vrátit přírodu zpět lidem, a to i do míst ko-
merční výstavby nebo do měst. Budova je ab-
solutně soběstačná a nepotřebuje přísun
energie, vody nebo kanalizaci. Unikátní je také
zateplení Chytrou izolací®, kanadskou izolační
pěnou ICYNENE®, pro kterou se LIKO-NOE
stane vývojovou základnou v Evropě. Neoddě-
litelnou součástí celého projektu bude retenční
jezero, které zároveň poslouží jako zásobárna
vody pro celý firemní areál LIKO-S.

Zajímavostí je, že tento objekt si firma po-
staví z vlastních zdrojů, bez čerpání dotací, a to
v rekordním čase 27 dnů! Chce tak ukázat dal-
ším investorům, jak je možné stavět v souladu

Světově unikátní stavba bude ve Slavkově
s přírodou. Některá z použitých stavebních ře-
šení, například kořenová čistička na střeše
a dočišťovací mokřadní zelené fasády, jsou svě-
tovým unikátem. Objekt bude zřízen jako me-

zinárodní vývojové centrum. Součástí meziná-
rodního týmu budou i mladí technici, kteří tak
dostanou možnost se podílet na významných
světových projektech. js

Program hodů
Neděle 24. května
17.00 Křížová cesta na Urbánek s žehnáním nových

obrazů zastavení
18.00 Krojovaná mše svatá na Urbánku
Pátek 29. května
16.00 Stavění máje a předávání hodového práva
19.00 Předhodová zábava s cimbálovou muzikou

Májek v prostorách Zámecké restaurace Aus-
terlitz (vstupné dobrovolné)

Sobota 30. května
14.00 Krojovaný průvod městem, začátek u máje
17.00 Pásmo brněnských tanců na náměstí?
20.00 Hodová zábava v sále Společenského centra

Bonaparte (vstupné 100 Kč, krojovaní zdarma)
Hraje DH Zlaťanka

Neděle 31. května
9.15 Krojovaný průvod se sochou sv. Urbana od rad-

nice
9.30 Hodová mše svatá v kostele Vzkříšení Páně

Doufáme, že se zúčastníte a dobře pobavíte.
Budeme se na vás těšit. Děkujeme těm, kteří
přispěli k tomu, aby se hody uskutečnili, ať už
finančními nebo jinými prostředky: městu Slav-
kov, o. s. Slavkovský króžek, Římskokatolické
farnosti Slavkov, firmám Lohmann & Rauscher
a Stavebniny Stanam. stárci

Vizualizace stavby

Visací zámek
na Slavkovském pivovaru

Zveme vás na koncert skupiny Visací zámek
do Slavkovského pivovaru. Koncert punk-roc-
kové skupiny, působící na české hudební scéně
již od roku 1982, proběhne v sobotu 16. května
od 18 hodin. Dále vystoupí: Forrest Jump
a Šašci v manéži. Cena vstupného 230 Kč na
místě (190 Kč v předprodeji). Lístky k dostání
v naší restauraci. Info na tel.: 775 930 603.
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Roku 1938, po zabrání českého pohraničí
Německem a Polskem, muselo mnoho místních
Čechů hledat útočiště ve vnitrozemí. Jedním
z nich byl i učitel Jakub Jureček (nar. 17. 7.
1908 v Podolí u Opavy), kterému se podařilo
získat místo odborného učitele na Dívčí měš-
ťanské škole ve Slavkově u Brna. Spolu se svou
manželkou Hildou a malým synkem Jakubem
se nastěhoval do domu na Slovákově ulici
č. p. 1045.

Především díky svému aktivnímu přístupu ke
sportu se brzy zapojil do veřejného života ve
Slavkově u Brna. Stal se členem místní organi-
zace Sokola a až do jejího zrušení roku 1941 se
plně věnoval sportu, zejména lehké atletice. Se
svými přáteli jistě bedlivě sledoval zostřující se
situaci v protektorátu, která byla zvláště po pří-
chodu zastupujícího říšského protektora Rein-
harda Heydricha na podzim 1941 prodchnuta
zatýkáním a popravami. Vyvrcholením represí
proti skutečným i domnělým odpůrcům režimu
bylo období po atentátu na Heydricha v květnu
1942, kdy v rámci druhého stanného práva pro-
bíhaly popravy jako na běžícím pásu.

O to víc je třeba ocenit Jurečkovu odvahu, se
kterou se na konci roku 1942 nechal získat pro
činnost v odbojové organizaci Legie svobody.
Tehdy již pracoval jako úředník na Úřadu práce
v Brně, kam byl dosazen kvůli zvýšené agendě
úřadu v prosinci 1941. Je známo, že Němci se
snažili využít české obyvatelstvo na práci pro
Říši a v tomto směru vyvíjeli nemalé úsilí. 

Počátky odbojové organizace Legie svobody
spadají do jara 1942, kdy se zaměstnanci Zem-
ského úřadu v Brně František Malíšek a Franti-
šek Vejmola pustili do budování její členské
základny. Ta měla být tvořena především býva-
lými vojáky, kteří měli v případě převratu ob-
sadit vojensky důležité objekty a státní úřady.
V první fázi šlo především o nábor nových, spo-
lehlivých členů a navázání spojení s jinými od-
bojovými organizacemi. Kvůli utajení probíhal
nábor pouze ústně, členové byli evidováni pod
čísly a ve většině případů se navzájem neznali. 

S činností Legie svobody seznámil Jurečka
jeho švagr, bratr manželky Hildy, medik Rudolf
Harok, který žil a pracoval v Brně, rovněž na
zemském úřadě. Aby členové vyjádřili svůj sou-
hlas se vstupem do organizace, složili slib a pří-
sahu, kterou vytvořil velitel Legie svobody
František Malíšek. Na konci roku 1942 tedy Ju-
reček před svým švagrem přednesl přibližně
tato slova: „Přísahám při památce národních hr-
dinů a mučedníků, že v boji proti Německu ne-
ustanu dříve, než bude Německo zničeno
a český lid znovu dosáhne své svobody. Budu
bezpodmínečně poslouchat rozkazy a nařízení
vedoucího Legie svobody, budu je svědomitě
a důkladně provádět, nikdy neprozradím sku-
tečnosti týkající se Legie svobody a nezneužiji
důvěru ostatních členů k osobním zájmům“.

Stejně jako švagr Rudolf Harok a většina
ostatních členů Legie svobody, zahájil i Jureček
získávání nových členů. Není nic zvláštního na
tom, že zabrousil do řad kolegů z tehdy již zru-
šené sokolské organizace. Jako prvního ovšem
získal svého kolegu z pracovního úřadu Ladi-
slava Málka (nar. 2. 7. 1894 v Těchově) z Brna.
Jednoho prosincového dne o polední pauze ho

Smutný osud ilegální organizace
Legie svobody ve Slavkově u Brna

seznámil s cíli Legie svobody, které Málek pod-
pořil svým slibem a přísahou. Ani druhý Jureč-
kem naverbovaný muž nebyl ze Slavkova
u Brna, ale z Černčína. Jednalo se o řídícího
učitele Vítězslava Bílka (nar. 1. 9. 1906 v Me-
tylovicích). Bílek navštívil Jurečka koncem
ledna 1943 a spolupráci mu přislíbil okamžitě.
Sám Bílek pak získal jako nového člena rovněž
učitele Ottu Zunta z Bučovic (nar. 18. 11. 1917
v Bučovicích).

Uprostřed března 1943 navštívil Jurečka
v pracovní záležitosti dělník František Latten-
berg (nar. 4. 6. 1907 v Křenovicích) ze Zbýšova.
Také jemu nabídl Jureček členství v tajné orga-
nizaci a rovněž on účast přislíbil. Začátkem
dubna, tedy asi týden před svým zatčením, zašel
Jureček s obdobnou nabídkou k Jaroslavu Ha-
nákovi (nar. 22. 9. 1891 ve Slavkově), krejčímu
ze Slavkova u Brna, kterého znal ze Sokola.
O něco později pak zkusil agitovat u stolař-
ského pomocníka Františka Trnčáka (5. 10.
1908 v Olomouci), rovněž ze Slavkova u Brna.
Oba jeho nabídku přijali. Posledním člověkem,
kterého stihl oslovit, byl pracovník slavkovské
pobočky Úřadu práce v Brně Jaromír Šimáček
(nar. 3. 2. 1921 ve Slavkově u Brna). Jureček,
který pracovně trávil každý čtvrtek právě ve
slavkovské pobočce, nabídl Šimáčkovi členství
v Legii svobody 6. dubna 1943. 

Bohužel právě Jurečkův nábor se stal nejslab-
ším článkem v celé síti, kterou členové Legie
svobody postupně budovali. Jaromír  Šimáček
udělal chybu, která spustila lavinu zatýkání
a poslala na popraviště jedenáct spolučlenů. Byl
mezi nimi i Jakub Jureček. 

Šimáček se rozhodl začít s náborem nových
členů ještě týž den, co ho oslovil Jureček. Na
hudební zkoušce v budově slavkovské spoři-
telny (dnešní restaurace Bonaparte) se obrátil
na svého známého Jiřího Matuchu s tím, že by
mu rád pověděl o jisté organizaci formující se
ve Slavkově u Brna. Co přesně si mladíci sdělili
a zda se již hovořilo přímo o ilegální organizaci,
není jisté. Poválečné výpovědi svědků se
v mnoha detailech lišily. 

Následujícího dne 7. dubna získaly události
rychlý spád. Jiří Matucha se svěřil svému otci,
obchodníku látkami Františku Matuchovi, který
následně celou událost oznámil na místní čet-
nické stanici. Odtud se již informace dostala na
Gestapo do Brna, které si ještě téhož dne pro Ja-
romíra Šimáčka přijelo. Gestapáci Anton Jurak
a Ludvík Mayerhofer, kteří prováděli výslechy
Šimáčka v Kounicových kolejích v Brně, již vě-
děli, jak z něho potřebné informace dostat.
Vzhledem k tomu, že Šimáčka pro organizaci
získal právě Jakub Jureček, bylo jen otázkou
času, kdy Gestapo zatkne i jeho. Stalo se to 13.
dubna. Dva gestapáci v doprovodu českého čet-
níka Jurečka zatkli a bez rozloučení s rodinou
odvezli do Kounicových kolejí. Vzápětí prohle-
dali jeho byt za přítomnosti manželky a nemoc-
ného syna.

V poválečném soudním procesu s Františkem
a Jiřím Matuchovými u Mimořádného lidového
soudu v Brně se dopodrobna řešilo, jak k udání
došlo a proč. Jediné, co nikdo nepopíral, byla
skutečnost, že František Matucha ohlásil rozho-
vor jeho syna s Šimáčkem na místní četnické

stanici. Pak už se výpovědi lišily. František Ma-
tucha zdůvodňoval svůj čin strachem o syna,
přičemž zdůrazňoval, že se na četnickou stanici
přišel pouze poradit, jak má postupovat. Vrchní
četnický strážmistr Tomáš Stuchlík naopak tvr-
dil, že Matucha trval na svém oznámení
i přesto, že mu bylo doporučeno si to ještě pro-
myslet. 

Také Matuchova snaha podplácet advokáta
obviněných Slavkováků, aby vykonal v jejich
prospěch, co bude v jeho silách, může svědčit
jak o výčitkách svědomí, tak o snaze napravit
chybu, kterou se dopustil poradou se Stuchlí-
kem. Role vrchního strážmistra v případu je
rovněž nejasná. I když se vůči obyvatelům Slav-
kova u Brna choval za války korektně a snažil
se mnohé věci nevidět, přeci jen byl Němcům
zavázán. Měl za manželku Němku a jen díky ní
nebyl jako bývalý legionář propuštěn ze služby.
Zda bylo jeho hlášení na Gestapo motivováno
Matuchovým nátlakem či strachem z postihu,
který by plynul z případného zjištění neohlášení
případu, se již nedozvíme. Každopádně první
impulz přišel od Františka Matuchy a ten byl
také za svůj čin po válce potrestán.

Mnohem dříve však byli za svou ilegální čin-
nost potrestáni postupně zatýkaní členové Legie
svobody. Výslechy Jakuba Jurečka, které Ges-
tapo provádělo v brněnských Kounicových ko-
lejích, přinesly ovoce. I když ne hned.  Zpočátku
Jureček přiznal pouze členy Haroka a Šimáčka.
Zostřené výslechy pak vedly k prozrazení všech
jeho spolupracovníků. Nutno dodat, že o Lat-
tenbergovi, Hanákovi a Trnčákovi se Gestapo
dozvědělo až 27. září 1943, tedy po více než
pěti měsících od Jurečkova zatčení.

Vyšetřování Gestapa odhalilo celkem 33
členů Legie svobody, včetně jejího vedoucího
Františka Malíška. Z Kounicových kolejí byli
všichni koncem roku 1943 odvezeni do věznice
v Breslau, kde byli na jaře 1944 odsouzeni. Je-
denáct členů bylo popraveno, přičemž Jakub Ju-
reček přišel na řadu jako první. Na popravišti
vratislavské věznice byl sťat 3. června 1944.
Z nám známých aktérů slavkovského případu
byl popraven i Rudolf Harok (3. října 1944),
Ladislav Málek a Vítězslav Bílek (oba 2. listo-
padu 1944). Vedoucí Legie svobody František
Malíšek šel na popraviště tentýž den jako Jakub
Jureček, tedy 3. června 1944.

Mgr. Michaela Zemánková

Jakub Jureček • Foto: archiv MZA
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Před 70 lety – 26. dubna v 16.45 h., kdy se první rudoarmějci objevili na Palackého
náměstí – bylo naše město osvobozeno Rudou armádou. Několika příspěvky
se ještě vrátíme do této doby, abychom si připomněli především oběti této války.

Před 70 lety byl osvobozen Slavkov

Slavkov byl od roku 1941 přechodnou stanící
pro nástup německých vojáků proti Sovětskému
svazu. Z toho důvodu byly v zámku ubytovány
jednotky SS, které přišly z Francie; po nich se
sem nastěhovalo německé vojsko z Rakouska.
Ve staré vile u cukrovaru byla ubytována ně-
mecká mládež Hitlerjugend.

Městská rada zůstala v té době v původním
složení (starosta Dr. J. Walter). Na vedení obce
měl však velký vliv Andreas Michel z Opavy,
sudetský Němec, který do Slavkova přišel
25. ledna 1941. Byl vedoucím bývalé Strachovy
pálenice a výrobny likérů. Brzy byl jmenován
okresním úřadem ve Vyškově náměstkem sta-
rosty a v krátké době se zmocnil Strachova ve-
škerého nemovitého majetku. Za jeho vedení se
stávaly případy, že Češi u něho anonymně udá-
vali své spoluobčany z velezrádných činů. Za
svou činnost byl Michel po válce odsouzen k 20
letům vězení.

Kulturní činnost v době německé okupace
byla téměř nulová. Spolky (jako např. Sokol,
Orel, Národní jednota, Skaut a jiné) byly roz-

Zatýkání během války
puštěny v r. 1941. Fungovalo jen kino, ale ná -
vštěvníci měli povinnosti být přítomni od za-
čátku, kdy se vysílaly zprávy z bojiště.

K získání Čechů ke spolupráci založili
Němci v našem městě tři politická střediska:
Národní souručenství, Kuratorium mládeže
a Moravskou nacionálně socialistickou stranu
se znakem moravské orlice. Tato strana byla za-
ložena na Moravě pouze ve Slavkově a v Brně,
kde existovala jen tři měsíce. Po skončení války
byli vedoucí této strany potrestáni (kronika
města však žádná jména neuvádí).

Stejně jak v celém protektorátu, tak i v našem
městě trpěli během okupace občané pod útlakem
nacistů. Situace se ještě více zhoršila po atentátu
na R. Heydricha. Stačilo jen malé podezření.
Gestapo řádilo zvlášť v noci. Jeho členové pře-
padávali spící rodiny, odváželi jejich živitele
a podrobovali je krutým výslechům. Nejhůř se
vedlo rodinám, jejichž člen uprchl do zahraničí.

Legionáři z 1. světové války ve funkci učitelů
a úředníků byli ze služby propuštěni (např. Jar.
Schneider nebo Josef Hanák).

Zatčení občané Slavkova
(tučně uvedení válku nepřežili)
Karel Čech
zatčen 8. 12. 1941, popraven 10. 5. 1943 ve Vratislavi
František Mareček
zatčen 18. 4. 1941, popraven 15. 9. 1942 ve Vratislavi
Josef Ryšánek
zatčen 23. 8. 1941, popraven v k. t. Mauthausen 7. 5. 1942
Robert Ondráček
zatčen 21. 1. 1942, popraven 15. 6. 1942 v Brně
Ing. Jan Procházka
Správce cukrovaru. Zatčen a popraven 14. 6. 1942 v Brně
Josef Zatloukal
zemřel 27. 12. 1942 v konc. táboře v Mauthausenu
Antonín Zukal
zatčen 30. 5. 1942, popraven 4. 6. 1942 v Brně
Jakub Jureček
zatčen 13. 4. 1943, popraven 3. 6. 1944 ve Vratislavi
Zdeněk Dvořák
zatčen v r. 1944, popraven v Růžce u Vsetína 9. 11. 1944
Antonín Vorálek
zatčen, zemřel v konc. táboře Sachsenhausen v r. 1945
Václav Pavézka
zatčen 31. 8. 1944, popraven 2. 3. 1945 ve Flösenburgu
František Orálek
zatčen, 1. 5. 1945 prohlášen soudně za mrtvého v Německu

Marie Vaňková, zatč. 5. 10. 1941, propuštěná 30. 4. 1942. Znovu
zatčena 17. 9. 1942 a umístěna do konc. t. ve Svatobořicích

prof. Ladislav Vaněk (manžel M. Vaňkové), zatčen 4. 9. 1942,
odsouzen k smrti 8. 1. 1943. Rozsudek byl odkládán až
v r. 1945 byl koncem války osvobozen

Jaroslav Ševčík, J. Cigánek – zatčení 21. 1. 1942
Ota Preis, Greta Preisová a Ruth Preisová – zatčeni 1. 4. 1942,

6. 6. 1945 propuštěni
Bohumil Petřík, zatčen 13. 11. 1942, propuštěn 29. 5. 1945
JUDr. Alois Zyka, zatčen 15. 1. 1942, propuštěn 27. 6. 1945
Rostislav Boleloucký, zatčen 17. 3. 1943, propuštěn 19. 4. 1945
Adolf Cetkovský, zatčen 2. 9. 1943, propuštěn 31. 7. 1944
Jaroslav Hanák, zatčen 1. 10. 1943, propuštěn 1. 6. 1945
Jan Pytela, zatčen 8. 6. 1943, propuštěn 18. 5. 1945
František Trnčák, zatčen 1. 10. 1943, propuštěn 14. 5. 1945
Antonín Homola, zatčen 21. 4. 1944, propuštěn 11. 8. 1944
Felicitas Lustigová, zatčena 9. 4. 1943, propuštěna 2. 6. 1945
Karel Lustig, zatčen 18. 9. 1944, propuštěn 2. 6. 1945
MVDr. Otmar Lustig, zatčen 27. 9. 1944, propuštěn 13. 5. 1945
MUDr. Otmar Strach, zatčen 30. 9. 1944, propuštěn 15. 5. 1945

V polovině dubna 1945 stálo před Berlínem,
centrem Třetí říše, půl milionů rudoarmějců.
Ještě za tmy 16. dubna otřásla pozicemi
obránců německé metropole mohutná dělo-
střelba a sovětská děla během půlhodiny vystří-
lela půl milionu tun munice. Poslední velká
bitva druhé světové války začala.

Američané podnikli jeden z posledních ná-
letů na Berlín 20. dubna. Po náletu se po opuš-
tění bunkru po zahradě říšského kancléřství
prošel Adolf Hitler, který si právě připomínal
své 56. narozeniny. Vojska 1. běloruského
frontu maršála Žukova a 1. ukrajinského frontu

Co se dělo v době osvobozování Slavkova v Berlíně?
maršála Koněva dokončila 24. dubna obklíčení
Berlína a zahájila závěrečný útok na město. Na-
konec stála sovětská armáda o celkovém počtu
až 2,5 milionů vojáků proti milionu německých
obránců. Hitler v zoufalé snaze zvrátit postup
sovětské armády vydal rozkaz zakazující ně-
meckou kapitulaci. Všechny německé dezer-
téry čekala smrt. Prudké boje v ulicích Berlína
toto město téměř zničily a vyžádaly si kolem
80 až 100 tisíc padlých na obou stranách. Hitler
spáchal 30. dubna 1945 sebevraždu a týden
poté Německo kapitulovalo.

Ladislav Jedlička

V minulém čísle SZ byla u obrázku (horní vpravo) uvedena mylná informace, že zničený dům se nachází na rohu
Čapkovy a Čelakovského ulice. Na tuto chybu nás upozornil pozorný čtenář Jiří Křivánek a doplnil, že se jedná
o rohový dům ulic Tyršova a Tylova, a přinesl i další fotografie. Takto vypadal dům v roce 1937 a na vedlejší foto-
grafii je stav dnes. Za chybu se omlouváme a panu Křivánkovi děkujeme za opravu.
Tato oblast města byla častým cílem útoků sovětských letadel, protože na okraji Svojsíkova parku měli Němci
polní kuchyni a ve Stodolách shromažďovali vojenskou techniku.
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Dvoustranu o 2. světové válce připravil a zpracoval B. Maleček

Č. Příjmení a jméno Narozen/a Datum úmrtí Místo
MUDr. Pavel Bachrich 15. 11. 1891 28. 3. 1945 Polsko
Zdeňka Bachrichová 5. 4. 1870 Terezín
František Bayer 8. 9. 1894 26. 4. 1945 Slavkov u Brna
Benjamin Berkovič 20. 1. 1898 Rejowiec
Frieda Berkovičová 18. 4. 1891 Rejowiec
Marianna Berkovičová 18. 5. 1929 Rejowiec
Antonín Cenek 1894 19. 4. 1945 Slavkov u Brna
Anna Cigánková 18. 6. 1907 Lublin
Karel Čech 21. 1. 1898 10. 5. 1943 Vratislav
Viktor Čermák 1. 9. 1907 26. 4. 1945 Slavkov u Brna
Zdeněk Dvořák 9. 11. 1944 Růžka u Vsetína
Arnold Engelsrath 14. 7. 1864 1942 Treblinka
Arnoštka Engelsrathová 8. 2. 1866 15. 4. 1943 reblinka
Benno Engelsrath 10. 12. 1893 Rejowiec
Berta Engelsrathová 4. 11. 1904 Rejowiec
Hana Engelsrathová 26. 6. 1930 Rejowiec
Judita Engelsrathová 3. 11. 1933 Rejowiec
Vlasta Fejfárková 26. 9. 1922 25. 8. 1944 Brno-Líšeň
Wilhelm Fürst 25. 7. 1891 1942 Terezín
Petr Friedmann 19. 5. 1886 Zamošč
Alžběta Friedmannová 28. 11. 1888 Zamošč
Vladimír Fryč 13. 5. 1922 31. 10. 1945 prohl. za mrtvého (Nordhausen)
Irma Grossová 7. 2. 1898 1. 2. 1943 Osvětim
Louis Gross 31. 7. 1923 1. 8. 1943 Osvětim
František Gross 29. 6. 1921 1. 8. 1943 Osvětim
Otto Haniliš prohl. za mrtvého
Valtr Horner 14. 7. 1890 Izbica
Anna Hornerová 21. 3. 1893 Izbica
Pavel Horner 5. 4. 1924 Belzec / Sobibor
Robert Horner 5. 4. 1924 Belzec / Sobibor
Ladislav Hrozek 27. 6. 1921 26. 4. 1945 prohlášen za mrtvého
Emanuel Huppert 5. 7. 1886 18. 4. 1942 Rejowiec
Erna Huppertová 25. 10. 1897 18. 10. 1942 Rejowiec
Julius Huss 10. 1. 1884 Osvětim
Eliška Hussová 9. 11. 1893 Osvětim
Leo Huss 18. 11. 1886 Osvětim
Sára Hussová 24. 12. 1885 Osvětim
Hynek Huss 26. 11. 1916 Osvětim
František Jakubíček 1860 19. 4. 1945 Slavkov u Brna
Jiří Jirka 28. 8. 1939 25. 10. 1945 Slavkov u Brna 
Anna Jirková 26. 7. 1893 28. 4. 1945 Slavkov u Brna
Jakub Jureček 17. 7. 1908 3. 6. 1944 Vratislav
Bohumila Kneslová 24. 4. 1904 16. 7. 1945 Slavkov u Brna
Jan Kočovský 5. 6. 1930 15. 4. 1945 Slavkov u Brna
Viktor Kollek 12. 12. 1880 (prohl. za mrtvého 1947 – Polsko)
Josef Koritschan 6. 5. 1854 22. 4. 1942 Terezín
Bedřiška Koritschanová 16. 12. 1887 Rejowiec
Eva Kosíková 17. 10. 1941 30. 5. 1945 Slavkov u Brna
Miroslav Kostečka 12. 2. 1928 4. 5. 1945 Slavkov u Brna
Josef Kramer 8. 6. 1878 Rejowiec
Josef Kratěna 25. 3. 1925 7. 1. 1945 prohlášen za mrtvého
Miroslav Kříž 5. 5. 1945
Kristina Lokajová 29. 12. 1891 20. 11. 1944 Brno
Leopold Lustig 28. 4. 1863 Treblinka
Josefa Lustigová 29. 1. 1868 Terezín
František Mareček 24. 3. 1914 15. 9. 1942 Vratislav
Arnošt Medak 9. 8. 1875 Lublin
Hermann Medak 4. 8. 1909 neznámo
Marie Medaková 10. 6. 1907 neznámo
Hermína Morbergerová 20. 7. 1870 Treblinka
Josef Polák 25. 8. 1873 Lodž
Marie Poláková 28. 5. 1901 Lodž
Jana Poláková 4. 3. 1924 Lodž
Greta Preissová 25. 7. 1904 27. 10. 1942 Izbica 
Jakub Preiss 23. 4. 1895 27. 10. 1942 Izbica
Jindřich Hugo Preiss 17. 12. 1936 Izbica
Robert Ondráček 2. 8. 1897 15. 6. 1942 Brno
František Orálek 9. 4. 1922 1. 5. 1945 prohl. za mrtvého v Německu
Václav Pavézka 28. 5. 1899 2. 3. 1945 Flösenburg
Ing. Jan Procházka 11. 11. 1891 14. 6. 1942 Brno
Bedřich Rafael 11. 6. 1929 Izbica
Jindřich Rafael 10. 10. 1893 Izbica
Regina Rafaelová 23. 11. 1901 Izbica
Valtr Rafael 31. 5. 1923 Izbica
Otto Rafael 27. 8. 1890 Rejowiec
Josef Ryšánek 15. 3. 1908 7. 5. 1942 Mauthausen
Mirumil Řehák 9. 3. 1927 25. 10. 1945 Slavkov u Brna
Emil Sachs 15. 7. 1891 1942 Terezín
Mořic Selinger 6. 5. 1875 Treblinka

Viktorie Selingerová 21. 5. 1879 Treblinka
Františka Schlesingerová 3. 12. 1863 Terezín
František Schlesinger 2. 4. 1878 Lodž
Kamila Schlesingerová 20. 5. 1892 Lodž
Alexander Schön 1. 9. 1863 Terezín
Gisela Schönová 1. 5. 1882 Terezín
Leopold Slanina 16. 10. 1906 25. 8. 1944 Kuřim
Růžena Slaninová 4. 6. 1907 25. 8. 1944 Kuřim
Leopold Slanina 25. 8.1942 25. 8. 1944 Kuřim
Augustin Slanina 7. 4. 1933 25. 8. 1944 Kuřim
František Slezák 22. 8. 1906 5. 5. 1945 Slavkov u Brna
Ida Spáčilová 6. 10. 1912 19. 3. 1943 Osvětim
Ignatz Steiger 12. 1. 1881 Rejowiec
Mina Steigerová 28. 5. 1881 Rejowiec
Viktor Steiner 8. 3. 1870 15. 4. 1943 Treblinka 
Bedřiška Steinerová 1. 6. 1907 16. 10. 1944 Osvětim
Ilsa Steinerová 26. 4. 1937 16. 4. 1945 Osvětim
Pavel Steiner 3. 6. 1937 16. 4. 1945
Jakub Stiassny 7. 7. 1863 Treblinka
Valerie Stiassna 14. 1. 1897 Osvětim
Antonín Stojar 7. 5. 1895 26. 5. 1945 Slavkov u Brna
Emil Strach 31. 5. 1884 27. 10. 1942 Izbica
Berta Strachová 27. 11. 1860 29. 4. 1942 Terezín
Pavlína Tintuerová 9. 7. 1877 Terezín
Ervín Tobias 22. 11. 1902 18. 4. 1942 Rejowiec
Felicitas Tuschaková 19. 12. 1918 27. 4. 1942 Izbica
Teresa Tuschaková 14. 2. 1923 27. 4. 1942 Izbica
Karel Valach 26. 1. 1918 23. 6. 1941 Nieuwe Niedrop (NL)
František Valíček
Antonín Vorálek 14. 6. 1906 1945 Sachsenhausen
Marta Vytopilová 8. 9. 1891 Rejowiec
Amálie Waschmannová 17. 1. 1885 Rejowiec
Hermine Weilová 28. 2. 1885 1942 Trawniki
Renée Weilová 27. 1. 1920 1942 Trawniki
Evžen Weinberger 21. 10. 1922 18. 10. 1942 Rejowiec
Zigmund Wodak 28. 2. 1880 Sobibor
Gisela Wodaková 8. 1. 1886 Sobibor
Julius Wodak 19. 8. 1920 Sobibor
Amélie Wodaková 25. 6. 1929 Sobibor
Edita Wodaková 28. 11. 1932 Sobibor
Julie Wodaková 20. 7. 1925 Sobibor
Josef Zatloukal 12. 1. 1908 27. 12. 1942 Mauthausen
Antonín Zukal 15. 3. 1898 4. 6. 1942 Brno
Bedřich Zweig 18. 7. 1892 18. 10. 1942 Rejowiec
Kurt Zweig 26. 4. 1931 18. 10. 1942 Rejowiec
Oskar Zweig 16. 7. 1883 Rejowiec
Ilona Zweigová 8. 3. 1897 Rejowiec
Karolina Zweigová 10. 9. 1903 Rejowiec
Klára Zweigová 24. 8. 1855 Treblinka
Helena Zweigová 5. 3. 1897 18. 10. 1942 Rajovice (PL)
Valerie Zweigová 25. 3. 1882 Rejowiec
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Oběti z řad občanů Slavkova u Brna ve II. světové válce
Č. Příjmení a jméno Narozen/a Datum úmrtí Místo

Krutý osud slavkovských Židů
Začátkem nacistické okupace žilo podle dostupných pramenů ve

Slavkově 109 Židů. Němečtí okupační úředníci v r. 1941 nařídili všem
Židům z okolí, kterých bylo 55, aby se nastěhovali do Slavkova.
V roce 1942 dostali pak všichni příkaz k deportaci do Terezína. Odtud
většina z nich putovala do vyhlazovacích táborů do Polska.

V seznamu obětí jsou uvedeni pouze Židé, kteří měli na začátku
války domovské právo ve Slavkově u Brna. Podle dalšího pátrání bylo
do koncentračních táborů deportováno 105 židovských obyvatel,
z nichž 92 nepřežilo a 13 se vrátilo. Transportům unikli čtyři lidé.

Oběti 2. sv. války na území Československa
Padlých nebo popravených vojáků na našem území bylo během války 117 104,
z toho vojáků Rudé armády 97 325, vojáků rumunské armády 12 742, vojáků
čs. armády – východ 5620, čs. armády – západ 896 a 521 popravených důstoj-
níků čs. armády. K tomu je nutno připočítat další oběti: 15 000 obětí Sloven-
ského národního povstání, 1694 pražského povstání a 36 530 obětí nacistické
persekuce. V Terezíně bylo popraveno nebo zemřelo 35 000 lidí. Dále 279 Ame-
ričanů, 268 Britů, 474 Francouzů, 44 Holanďanů, 10 Belgičanů, 91 Poláků,
34 Jihoslovanů a 17 Bulharů. Celkem tedy 206 545 obětí na území ČSR.
Z území českých zemí a Slovenska bylo deportováno do vyhlazovacích táborů
cca 107 477 Židů.
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Příjem inzerce do čísla 5/2015
Uzávěrka pro inzerci je pátek 15. května do 16 hodin

tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz
Harmonogram a ceník naleznete na www.bmtypo.cz
Redakční uzávěrka pro příspěvky do č. 5/2015
Uzávěrka pro předání příspěvků je úterý 12. května. 

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

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

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

Oznámení o narození dětí je zveřejňováno zdarma.

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

neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách. 

Toto číslo vyšlo 25. dubna 2015

Slavkovský pivovar

Datum                                    hod.     akce/místo konání pořadatel

1. 5.                    10.00   Oslava svátku práce. Sál kina Jas. Projev a film Babovřesky 2.                                    ZO KSČM
1. 5.                    20.00   Máj. Scénické čtení básně Máj na nadvoří Panského domu.                                     Město Slavkov
3. 5.              13, 14, 15   Škola čar a kouzel. Kostýmovaná prohlídka zámku                                                             ZS-A
7. 5.                                Rybí trofeje. Výstava. Zámecká restaurace
8. 5.                    10.00   Vzpomínková akce k 70. výročí osvobození. U Zl. jelena.                                             ZO KSČM
9. 5.           9.00–15.00   Výstava anglických ohařů. Zámecký park MSKAO, ZS-A
9. 5.                    16.00   Čertův mlýn. Divadelní představení v SC Bonaparte. Divadelní spolek Slavkov
10. 5.                  17.00   Veselá Trojka Pavla Kršky, velký sál SC Bonaparte
11. 5.–12. 6.                   Slavkovské restaurování ZS-A
16. 5.                  17.00   Z operety do operety. Historický sál zámku Společnost Johanna Strausse, ZS-A
16. 5.                  18.00   Visací zámek. Punk-rocková kapela. Vystoupí i Forrest Jump a Šašci v manéži Sl. pivovar
21. 5.                  17.00   Beseda: Byli jsme v zemi květů. Přednáší J. Málek. Husův sbor, Jiráskova 959                CČSH
24. 5.     12, 13.30 a 15   Sněhurka na zámku. Kostýmovaná prohlídka zámku s pohádkou ZS-A
24. 5.                  16.00   Divadelní kavárna. J. S. Bach a hudba 20. století. Pastorační centrum Divadelní spolek
26. 5.                  17.00   Přednáška: Druhá sv. válka na jižní Moravě. Přednáší JUDr. J. Kux Rubensův sál zámku. ZS-A
28. 5.                  17.00   Svět loutek a animovaných filmů J. Karpaše – vernisáž výstavy pro děti (Salla terrena)  ZS-A
29. 5.                  20.00   Vlasta Redl s kapelou, nádvoří Panského domu Město Slavkov
29..5.–1. 6.                     Dny Slavkova a Svatourbanské hody (program viz strana 2) Město Slavkov
30. 5.         9.00–12.00   Psí restaurace – degustační menu zdarma. Chov. potřeby Štroff, Brněnská 118, Slavkov
31. 5.       14.00–17.00   Dětský den – soutěže, hry, malování na obličej. Chovatelská hala.                   ZO ČSCH Slavkov
Probíhající výstavy:         Výstava Mnoho tváří krajky ZS-A
                                      Jablko se ne/kouše – výstava počítačů Apple ZS-A
                                      Svět kostiček – výstava exponátů z dětské stavebnice (do 17. 5.) ZS-A

KVĚTEN
1. 5. pátek Nová měsíční nabídka jídel
1. 5. pátek MENU Svátku práce = PÁREK (80 % masa)

s hořčicí a rohlíkem na papírovém tácku za li-
dovou cenu a Rum Božkov 0,04 l za 18 Kč (do
neděle 3. 5., nebo do vyprodání zásob)

6. 5. středa Pivo měsíce Slavkovský Amber Ale 14%
9. 5. sobota SVATBA – celý den pivovar uzavřen

15. 5. pátek SVATBA – celý den pivovar uzavřen
16. 5. sobota od 18 h. KONCERT kapely Visací zámek a hosté

(předprodej vstupenek v restauraci)
20. 5. středa Pivo měsíce Slavkovský Hopfenweisse 14%

Hádanka z č. 3 vám dala pravděpodobně za-
brat, protože přišlo velmi málo správných od-
povědí. A kde se tedy nachází zazděný
kamenný vchod s letopočtem 1622? Je to prů-
jezd domu v Husově ulici č. 8 (mezi prodejnou
Boutique Ornella a Zelený list). 

Znáte dobře svoje město?

SOUTĚŽ SLAVKOVSKÉHO ZPRAVODAJE

Ze správných odpovědí byli vylosováni tři
výherci: František Bláha, Marie Boubínová
a Bronislav Urbanec. Výherci si mohou u nás
v redakci (Brněnská 642) vyzdvednout knihu
dle vlastního výběru.

Dnešní hádanka:
Výstavby domků na fotce vypadá, jako kdyby
byla pořízena někde na horách. Ale je to ve
Slavkově. O jaké místo se jedná?

Svoje odpovědi pište mailem na adresu:
info@bmtypo.cz nebo poštou na adresu Slav-
kovský zpravodaj, Brněnská 642, Slavkov.
Z došlých správných odpovědí vylosujeme tři
výherce, kteří si u nás v redakci mohou vybrat
z naší nabídky libovolnou knihu.

Na odpovědi čekáme do 15. května. red.

KALENDÁŘ AKCÍ – KVĚTEN 2015

Fotbal v květnu
V měsíci květnu budu na městském stadionu

sehrána následující mistrovská utkání:
Sobota 2. května

st. přípravka Slavkov–Rousínov, zač. v 10 h.
dorost Slavkov–Ráječko, zač. ve 14.15 h.
Slavkov A–Břeclav B, zač. v 16.30 h.

Neděle 3. května
st. a ml. žáci Slavkov–Rájec, z. v 9 a 10.45 h.

Sobota 16. května
st. přípravka Slavkov–Zbýšov, zač. v 10 h.
dorost Slavkov–Brankovice, zač. ve 14.15 h.
Slavkov A–Bořetice, zač. v 16.30 h.

Neděle 17. května
st. a ml. žáci Slavkov–Medlánky, 9 a 10.45 h.

Sobota 30. května
st. přípravka Slavkov–Šaratice, zač. v 10 h.
dorost Slavkov–Cetkovice, zač. ve 14.15 h.
Slavkov A–Rakvice, zač. v 16.30 h.

Neděle 31. května
st. a ml. žáci Slavkov–Soběšice,9 a 10.45 h.
VV SK zve všechny přátele fotbalu do

ochozů stadionu! Přijďte povzbudit naše muž-
stva v boji o mistrovské body! rs

Přednáška: záchrana života
V úterý 28. dubna ve 14 hodin se koná před-

náška v zasedací místnosti MÚ. Vlasta Vaře-
ková, Zdravotnická záchranná služba JMK:
Záchrana života. Pořádá SD ČR Slavkov. mm

Nábor dětí 
Tímto bychom chtěli pozvat děti a mládež

na kurty v prostoru městského koupaliště, kde
budou každou středu probíhat tréninky dětí
a mládeže. Obě kategorie tj. děti ve věku 9 až
15 let a mládež ve věku nad 15 let zahájí tré-
ninky ve středu 6. května od 16.30 hod., při-
čemž se bude kombinovat přehazovaná
a beachvolejbal. Obě kategorie jsou zdarma!

Jarní akce beachvolleyballu pro veřejnost
Tréninky začátečníků

Dále nabízíme dospělým tréninky začáteč-
níků a to každý čtvrtek od 18 do 19 hod. v ceně
50 Kč/hod.

Začínáme 4. června pod vedením zkušených
trenérů. Sraz vždy u pokladny.

Na setkání s vámi se těší SK Beachvolley-
ball Slavkov.

Více info na www.beachvolleyballcz.cz. lk



CITY
100 volných minut

     mobilního volání každý měsíc

Pokud si objednáte náš spolehlivý 100 Mb internet za 490 Kč, nebo 1000 Mb internet za 690 Kč,
dostanete navíc SIM kartu, na kterou vám každý měsíc přidáme 100 volných minut 

pro volání do pevných i mobilních sítí v ČR zdarma. Po provolání volných minut voláte 
do pevných i mobilních sítí jen za  1,49 Kč včetně DPH.  SMS jsou také za 1,49 Kč.

Akce není časově omezena. Volání vám budeme poskytovat dokud si to budete přát.

100 volných minut, HD kabelovou televizi, spolehlivý 30 Mb internet
a 200 volných minut volání z pevné linky najdete také v balíčku MENŠÍ

Celý balíček jen za 550 Kč

VIVO CONNECTION spol. s r.o.     http://www.citymail.cz     info@vivo.cz     515 537 537

Přijďte si vše nejdřív vyzkoušet do naší prodejny ve společenském centru Bonapart

INTERNET, TELEVIZE, TELEFON, MOBIL

za 0,- Kč

V našich prodejnách a na internetu také nabízíme mobilní telefony za výhodné ceny 
od mobilního operátora. K objednání také na internetu na http://www.citymail.cz, odkaz DIGIMAX



Cenová 

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTO - BAYER, s.r.o.


