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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, rok se

nám překlápí do druhé poloviny
a radnice musí denně čelit novým
i starým problémům a výzvám.

Problémem číslo jedna je do-
prava. O ní píši a bohužel budu
psát i v budoucnu. Absolvoval
jsem několik kontrolních dnů na

mostech přes vodní toky na obchvatu a výstupy
z nich nejsou vůbec pozitivní. V devadesátých le-
tech, kdy bylo dílo ku prospěchu města vybudo-
váno, stavebníci použili nevhodný materiál
a nevhodnou technologii. Nyní stavební firma tyto
nedostatky odstraňuje, což povede k prodloužení

Michal Boudný
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Koberce zeleného trávníku byly začátkem
května k vidění na Palackého náměstí, které

na chvíli vypadalo jako písčitá pláž. Specializo-
vaná firma tam totiž začala pokládat nový samo-
zavlažovací trávník, který zdobí centrální prostor
města. Úpravy tak navazují na postupnou rekon-
strukci Palackého náměstí, která byla zahájena
před dvěma lety výměnou mobiliáře a dalších
úprav. Kromě položení zeleného koberce se na ná-
městí buduje i nový chodník podél silnice u infor-
mačního centra, dláždí se restaurační zahrádka
vedle Společenského centra Bonaparte. Instalovalo
se také nové zábradlí podél schodiště ke společen-
skému domu. Do konce měsíce bude náměstí a obě
budovy radnice osazeny květinami. Pod památnou
lípou bude vysázen záhon barvínku. Pracím před-
cházelo zbourání rozpadajících se zídek a vysva-
hování terénu. vs

Palackého náměstí má

nový trávník

Pokládání travnatých pásů • Foto: 2x J. Sláma

Palackého náměstí s čerstvě položeným trávníkem  • Foto: B. Maleček
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Písní věnovanou slavkovské bitvě tří císařů „Slav-
kov“ od country kapely Poutníci to začalo a písní
„Sen“ z CD slavkovské rockové skupiny Exit to
skončilo. Co? Slavnostní setkání k 50. výročí od
předání zrekonstruovaného Společenského domu ve
Slavkově u Brna veřejnosti, které se uskutečnilo pod
záštitou našeho města a za účasti starosty a místo-
starostky v neděli 13. května odpoledne prostorách
SC Bonaparte.

Více než sto nynějších i dřívějších činovníků
v oblasti kultury, pozvaných hostů i účinkujících,
zavzpomínalo na dobu rekonstrukce a přístavby bý-
valé Záložny na moderní Společenský dům a na

 akcemi doslova nabité Slavkovské kulturní jaro
1968.

Ve dvouhodinovém programu se ukázkami ze své
tvorby představily hudební skupiny Poutníci, Výlet,
SMP+, Exit, Zámecká dechová hudba, Slavkovské
žestě a dále vokálně-instrumentální soubor Colle-
gium musicale bonum. Nechyběly také divadelní
ochotnické soubory Divadelní spolek Slavkov
u Brna, Per vobis a folklorní skupina Slavkovské
króžek. Pořadem provázela moderátorka Irena Roz-
sypalová, která vzpomenula též letošní 20. výročí
úmrtí svého otce Břetislava Rozsypala, významného
slavkovského muzikanta, kapelníka a kulturního or-

Setkání k 50 letům Společenského domu
ganizátora. Mezi hosty jsme také přivítali mnohé
ochotníky a hudebníky, kteří se přímo podíleli
v roce 1968 na slavkovských kulturních akcích, na-
příklad 93letého Jaroslava Ledvinku, spoludirigenta
slavnostního koncertu z 9. 5. 1968, či Zdeňku Ro-
treklovou, která v červnu 1968 odehrála coby só-
listka na příčnou flétnu Mozartův koncert pro flétnu
a orchestr.

Po skončení setkání si mnozí účastníci prohlédli
na Brněnské ulici soukromou výstavu fotografií
a předmětů z hudebního dění ve Slavkově ve druhé
polovině 20. století, kterou uspořádal Karel Ma-
rischler. Marie Jedličková, místostarostka

Společné foto účastníků setkání u Společenského domu Bonaparte

L. Ledvinka

Členové skupiny Exit

Skupina ochotníkůSlavkovské króžek Poutníci

Collegium musicale Bonum Prohlídky muzea u K. Marischlera

L. Bártová
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matrik v malých obcích a koncentrace této
služby do „trojkových obcí“, tedy i Slavkova
u Brna. V praxi to znamená zavřít křenovickou,
šaratickou a otnickou matriku a celou agendu
včetně staletých matričních knih předat Slav-
kovu u Brna. Na naprosto nepřijatelné řešení,
které se dotkne více jak dvacítky tisíc obyvatel
a také nás Slavkováků, jsme reagovali dopisem
na ministerstvo vnitra a takto postupovala dr-
tivá většina obcí. Snad se nad tímto nesmyslem
někdo vážně v Praze zamyslí… 

Jeden z dalších dopisů, který z radnice od-
chází, patří pojišťovnám, které rozhodují o bytí
a nebytí lékařů v našem městě. Naší snahou je
dostat chybějící speciality k nám a nejlépe roz-
šířit vybrané obory, zejména stomatologii.
Tento problém se netýká jen Slavkova. Při di-
skuzích se starosty jiných měst zjišťuji, že tento
sestupný trend je všude. Pokud se blížíme
době, kdy budeme lékařům poskytovat i měst-
ské byty, je situace více než na pováženou.

K zajištění dostupné lékařské péče však udě-
láme maximum – zajištění kvalitní zdravot-
nické péče pro vás je jednou z priorit vedení
města!

Vážení čtenáři zpravodaje, dovolte mi všem
zúčastněným a organizátorům pietního aktu
k výročí osvobození co nejsrdečněji poděkovat.
Svou krátkou přítomností v zámeckém parku
a na místním hřbitově jste udělali velké gesto
a službu k uctění padlých vojáků a civilistů při
osvobozování města od nacistické zlovůle.
Díky vám! Jen mě velice mrzí nízká účast vo-
lených zástupců města při tak významné histo-
ricko-společenské akci…

Dovolte mi na závěr pozvat vás na Dny Slav-
kova, kde jsme pro vás připravili bohatý a ce-
lotýdenní program. Věřím, že hlavně v sobotní
části člověk upustí od každodenních starostí,
vypne a bude se bavit, jak nejlépe umí. Těším
se na vás!

Michal Boudný, starosta města

termínu úplného otevření obchvatu až v polo-
vině prázdnin. Přesto že tato informace byla
pro mě skličující, jednám s investorem, aby ter-
mín dokončení oprav byl opravdu co nejkratší
a naše město tak netrpělo více, než by muselo. 

Dále jsme jednali o úplné uzavírce na příjez-
dové rampě z obchvatu k cukrovaru, kde ob-
nova povrchu potrvá dva dny a termín by
připadal na červencové státní svátky, kdy platí
zákaz jízdy kamionů a doprava je celkově
slabší. Doprava by byla vedena po staré komu-
nikaci Bučovickou, Lidickou a ulicí Boženy
Němcové. Jediné pozitivum na této akci je, že
se nám podařilo přesvědčit policii o nutnosti
přechodného značení přechodu pro chodce na
ulici Špitálská. Tato zebra není definitivní a při
rekonstrukci této komunikace se s ní počítá po-
blíž nákupního domu na konci ulice. 

Co se komunikací uvnitř města týče, tak vy-
soutěžená firma zahájila rekonstrukci chodníku
na ulici Tyršova u Svojsíkova parku a město
hledá další peníze na rekonstrukci dalších částí.
Jednou z priorit je také ulice Slovákova v části
blíže městu. 

Asi není nikoho, kdo okem nezavadil o ze-
lený pažit na Palackého náměstí. Jsem přesvěd-
čen, že toto jednoduché řešení bude vyhovovat
většině návštěvníků a obyvatelů našeho města,
včetně zábradlí pro lidi se ztíženým pohybem
a chodníku od pošty ke kulturnímu domu. Sou-
částí projektu je i zprovoznění kašny u kostela,
kde bude instalované „pítko“.

Dalším bodem, se kterým bych vás chtěl, vá-
žení občané, seznámit je návrh státu na zrušení

Slovo starosty

hové problematiky apod.) Kromě sociální práce
se zabývá dalšími činnostmi, např. správním ří-
zením ve věci zvláštního příjemce dávek dů-
chodového zabezpečení; výkonem funkce
veřejného opatrovníka; výkonem kurately pro
dospělé; vydáváním parkovacích průkazů ozna-
čující vozidlo přepravující osobu těžce zdra-
votně postiženou a vydáváním euroklíčů; podílí
se na koordinaci komunitního plánování soci-
álních služeb. 

Z praxe vyplývá, že nejčastěji se na nás ob-
rací osoby zdravotně znevýhodněné a senioři
nebo jejich rodinní příslušníci. Potřebují pora-
dit s vyhledáním vhodné sociální služby (výběr
vhodného pobytového zařízení, sepsání žádosti
apod.) v životní situaci, kdy již nezvládají péči
o svoji osobu či rodinného příslušníka. 

Další četnou skupinou jsou lidé, kterým
hrozí ztráta bydlení (např. z důvodu zadluže-
nosti), nebo ztráta zaměstnání (z různých dů-
vodů), v tomto případě jim můžeme taky
nabídnout odbornou pomoc a podporu při vy-
hledávání vhodných ubytovacích zařízení
a azylových domů. 

Dále sociální pracovník pro dospělé pracuje
s lidmi bez domova, i s těmi, kteří vedou rizi-
kový způsob života. Život na ulici představuje
mnohdy boj o přežití. Postoj veřejnosti vůči této
skupině je často ambivalentní. Na ulici se může
ocitnout každý z nás, někdy stačí souhra okol-
ností a nastartuje to např. rozpad rodiny. Soci-
ální práce spočívá v prevenci nežádoucích
sociálně patologických jevů, sociální pracovník

Sociální pracovníci města
pro dospělé se snaží motivovat klienty ke změně
nežádoucích postojů, podporuje je v samostat-
nosti a zodpovědnosti za svůj život, pomáhá jim
zajišťovat náhradní bydlení, zaměstnání, po-
máhá řešit dluhovou problematiku, zprostřed-
kovává odbornou pomoc při léčbě závislostí,
spolupracuje s charitními službami atd.

Nemohu opomenout i skupinu klientů – opa-
trovanců, v souvislosti s výkonem funkce ve-
řejného opatrovníka. Osobou pověřenou
výkonem funkce opatrovníka bývá sociální
pracovník pro dospělé, který má zákonem
přesně vymezené povinnosti a práva vůči opa-
trovancům.

Sociální pracovník pro dospělé u nás taky
vykonává kuratelu pro dospělé a pomáhá kli-
entům v návratu do společnosti. Cílovou sku-
pinou jsou osoby ve výkonu trestu odnětí
svobody, osoby ve výkonu vazby, osoby pro-
puštěné z výkonu trestu odnětí svobody z vý-
konu vazby, mladí dospělí po ukončení
nařízené ústavní či ochranné výchovy, mladí
dospělí po ukončení pěstounské péče.

V závěru bych chtěla zdůraznit, že pomoc
a podpora, kterou sociální pracovnice pro do-
spělé poskytují klientům je bezplatná a není vá-
zaná na přiznání či vyplácení jakékoliv sociální
dávky, ale že jejich náplní práce je oblast jiná
a pro klienta neméně důležitá. 

Řešení problémů klientů často vyžaduje cí-
lenou a plánovanou spolupráci s dalšími sub-
jekty jako je rodina, státní i nestátní instituce. 

Naďa Kabelková, sociální pracovnice

Na Městském úřadě ve Slavkově u Brna pů-
sobí Odbor sociálních věcí, na kterém pracují
sociální pracovníci pro dospělé a sociální pra-
covníci OSPODu (Orgán sociálně právní
ochrany dětí). Je potřeba rozlišovat mezi soci-
álním pracovníkem pro dospělé, který vyko-
nává sociální péči adresovanou dospělým
a sociálním pracovníkem OSPODu, který
především vykonává státní správu a plní úkoly
na úseku sociálně právní ochrany dětí. 

Ráda bych Vás seznámila s činností sociál-
ního pracovníka pro dospělé. Na Odboru soci-
álních věcí Městského úřadu ve Slavkově
u Brna, Palackého náměstí 260, I. patro, působí
dvě sociální pracovnice, na které se můžete ob-
rátit v úřední dny, a to v pondělí od 8 do 17 hod.
a ve středu ve stejnou dobu, v další dny pouze
po domluvě. V ostatní dny sociální pracovník
pro dospělé vykonává především terénní soci-
ální práci, tj. navštěvuje klienty v rodinném
prostředí, kteří z důvodu zdravotního stavu
nebo postižení se nemůžou dostavit do kance-
láře. Ve spolupráci se starosty obcí ORP Slav-
kov u Brna, ale i na základě podnětů občanů,
vyhledává osoby, kterým hrozí sociální vylou-
čení, vedou rizikový způsob života. 

Náplní práce sociálního pracovníka pro
 dospělé je především výkon sociální práce –
poskytování sociálního poradenství, buď zá-
kladního (zprostředkování sociálních služeb),
nebo odborného poradenství, zaměřeného na
řešení konkrétních problémů. (např. v oblasti
bydlení, mezilidských vztahů, či v oblasti dlu-

Schodiště s novým zábradlím • Foto: B. Maleček
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

Úplné znění na www.slavkov.cz

127. schůze RM – 2. 5. 2018
01, s paní Marií Jílkovou. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 60
Kč/m2.

9. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní
smlouvě ze dne 30. 4. 2013 k bytu č. 7, Bučovická 187,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Janou Štěrbovou, obsa-
hujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do
30. 4. 2021 za smluvní nájemné 55,50 Kč/m2.

10. RM souhlasí se systémem spolufinancování sociál-
ních služeb pro občany Slavkovska v roce 2019 podle Pra-
videl JMK pro rok 2019 a deklaruje potřebnost a finanční
podporu pro služby uvedené v tabulce zařazené do sku-
piny A dle možností rozpočtu města za podmínky, že
služby úspěšně projdou dotačním řízením JMK a ORP Slav-
kov u Brna.

11. RM doporučuje ZM schválit systém spolufinancování
sociálních služeb pro občany Slavkovska v roce 2019 podle
Pravidel JMK pro rok 2019 a deklarovat potřebnost a fi-
nanční podporu v konkrétní výši pro služby uvedené v ta-
bulce zařazené do skupiny A za podmínky, že služby úspěšně
projdou dotačním řízením JMK a ORP Slavkov u Brna.

12. RM bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti
Sboru pro občanské záležitosti za rok 2017.

13. RM souhlasí s uzavřením smlouvy se společností
Spectrum Visual, s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré
Brno, 602 00 Brno, IČ: 06909515, na vytvoření a odbavení
videomappingu k příležitosti oslav 100. výročí Čes -
koslovenska, v předloženém znění.

14. RM schvaluje uzavření smlouvy se Studio B - Otou
Balážem, se sídlem Praha 5, Smíchov, Janáčkovo nábřeží
85/5, IČ: 66892597, na vystoupení dne 2. 6. 2018, v před-
loženém znění. 

15. RM bere na vědomí informaci o stavu stížností po-
daných na Městský úřad Slavkov u Brna za I. čtvrtletí roku
2018. 

16. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 Zámku Slav-
kov – Austerlitz, příspěvková organizace v předloženém
znění.

17. RM souhlasí se zapojením Základní školy Komen-

ského Slavkov u Brna, příspěvková organizace, do projektu
kraje financovaného z operačního programu potravinové
a materiální pomoci na pozici partnera s finančním pří-
spěvkem, z výzvy 30_18_008 Operačního programu po-
travinové a materiální pomoci, jehož cílem je poskytnutí
finančního příspěvku na školní obědy dětem ze sociálně
slabých rodin.

18. RM schvaluje Základní škole Komenského Slavkov
u Brna, příspěvková organizace umístit jedno oddělení
školní družiny v Základní škole Tyršova Slavkov u Brna, pří-
spěvková organizace, od 1. 9. 2018, a to bezplatně.

19. RM schvaluje podání žádosti o zápis změn v údajích
vedených v rejstříku škol a školských zařízení v mimořád-
ném termínu s účinností od 1. 9. 2018

20. RM schvaluje základní škole Komenského Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, úplatu ve školní družině
a ve školním klubu ve výši uvedené v důvodové zprávě
a ceník za úhradu služeb, který je přílohou této zprávy.

21. RM schvaluje ceník služeb na období od 1. 9. 2018
do 31. 8. 2019, který předložila Základní škola Tyršova
Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

22. RM schvaluje havarijní stav elektroinstalace v bu-
dově MŠ Zvídálek, Koláčkovo náměstí 107.

23. RM schvaluje Mateřské škole Zvídálek, Komenského
náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace, roz-
počtovou změnu č. 4 na opravu elektroinstalace v budově
na Koláčkově nám. 107 v předloženém znění

24. RM bere na vědomí zajištění prázdninového pro-
vozu Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí 495,
Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

25. Oficiální záštitu nad přátelskými florbalovými turnaji
OPEN FAIR Vyškov 2018 konanými v termínu 1.–3. června
2018.

26. RM souhlasí s užitím znaku, loga a praporu města
na propagační materiály a jiné reklamní předměty užité
v souvislosti s uvedeným turnajem.

1. RM doporučuje ZM schválit v souladu s ustanovením
§ 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění a § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů celoroční hospodaření města a závěrečný účet
města za rok 2017 včetně zprávy nezávislého auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 bez vý-
hrad.

2. RM doporučuje ZM schválit úplatný převod pozemků
parc. č. 232/1 o výměře 119 m2 a parc. č. 2212/6 o výměře
42 m2, oba ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna z vlast-
nictví pana Bohumila Hanáka a paní Ludmily Hanákové
do vlastnictví města za kupní cenu ve výši 300 000 Kč
v předloženém znění. Náklady související s převodem ne-
movitostí uhradí město. Daňové povinnosti budou spl-
něny dle platného zákona.

3. RM schvaluje uzavření Smlouvy o souhlasu prove-
dení stavebního záměru na akci „III/4191 Slavkov u Brna,
most 4191 - 2 - zrušení“ se Správou a údržbou silnic Ji-
homoravského kraje, příspěvková organizace kraje, se síd-
lem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČ: 709 32
581, v předloženém znění.

4. RM souhlasí s realizací navržené úpravy dopravního
provozu v jihovýchodní části města

5. RM schvaluje uzavření Smlouvy o přeložce zařízení
distribuční soustavy č. 13010534 se společností E.ON
Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ: 257 335
91, v předloženém znění.

6. RM odkládá návrh na uzavření Smlouvy o přeložce
zařízení distribuční soustavy č. 13010535 se společností
E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ:
257 335 91, v předloženém znění.

7. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo se společností TVRDÝ, spol. s r.o., Lovčice 297,696
39 Lovčice, IČ: 26956071, v předloženém znění. 

8. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem
bytu č. 7, Sídliště Nádražní 1191, Slavkov u Brna, PSČ 684

1. RM doporučuje ZM schválit plnění plánu vedlejší
hospodářské činnosti za I. čtvrtletí roku 2018 v předlo-
ženém znění.

2. RM schvaluje a provádí v souladu s usnesením
č. 388/21/ZM/2017 soubor rozpočtových opatření v před-
loženém znění

3. RM doporučuje ZM schválit uzavření předloženého
návrhu dodatku č.4 ke kupní smlouvě ze dne 7.4.2008
se společností Kaláb – stavební firma, s.r.o.

4. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služeb-
nosti v rámci pokračování příprav stavby nové stanice
HZS JMK a JSDH ve Slavkově u Brna se společností Po-
vodí Moravy s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ:
70890013 v předloženém znění.

5. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu do-
hody o podmínkách vybudování stavby parkovacího
stání na pozemku parc. č. 1744 v k. ú. Slavkov u Brna,
který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna, k rodinnému
domu na pozemku parc. č. 1770 v k. ú. Slavkov u Brna
s paní Marií Novoměstskou, bytem Čelakovského 597,
Slavkov u Brna.

6. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě
o dílo se společností TVRDÝ, spol. s r.o., Lovčice 297,696
39 Lovčice, IČ: 26956071, v předloženém znění. 

7. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky: „Rekon-
strukce střechy SC Bonaparte čp.126“ dle předloženého
návrhu zadávací dokumentace.

8. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky: „Výměna
umělého sportovního povrchu v hale ZŠ Komenského“
dle předloženého návrhu zadávací dokumentace.

9. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o po-
skytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na re-

alizaci projektu „Tenkrát ve Slavkově 1805“ mezi Jiho-
moravským krajem, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82
Brno, IČ: 70888337, jako poskytovatelem a městem Slav-
kov u Brna jako příjemcem.

10. RM uzavření předložené smlouvy o poskytnutí do-
tace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci pro-
jektu „Centrální propagace vzpomínkových akcí na bitvu
u Slavkova“ mezi Jihomoravským krajem, Žerotínovo ná-
městí 449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337, jako poskyto-
vatelem a městem Slavkov u Brna jako příjemcem.

11. RM bere na vědomí zápis z 25. schůze Komise pro
sport a volný čas.

12. RM schvaluje poskytnutí dotace z programu „Pod-
pora činností organizací pracujících s mládeží“ a uza-
vření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s níže
uvedenými žadateli

13. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace
z programu „Podpora činností organizací pracujících
s mládeží“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy s níže uve-
denými žadateli v předloženém znění.

14. RM schvaluje poskytnutí dotace z programu „Pod-
pora veřejně prospěšných činností“ a uzavření veřejno-
právních smluv s níže uvedenými žadateli v před loženém
znění

15. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace
z programu „Podpora veřejně prospěšných činností“
a uzavření veřejnoprávních smlouvy s níže uvedenými
žadateli v předloženém znění.

16. RM doporučuje ZM schválit změnu obecně zá-
vazné vyhlášky města č. 10/2017 o nočním klidu, kterou
by byla udělena výjimka z doby nočního klidu pro konání
hudební produkce v rámci Dnů Slavkova v noci ze dne
2. 6. na den 3. 6. 2018, a to od 0.00 do 6.00 hodin.

128. schůze RM – 14. 5. 2018
17. RM schvaluje aby funkci pověřence pro ochranu

osobních údajů ve smyslu čl. 37 nařízení Evropského par-
lamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zru-
šení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení) pro příspěv-
kové organizace městem zřízené vykonávalo město
Slavkov u Brna. 

18. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o po-
skytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na re-
alizaci projektu „Zkvalitnění služeb poskytovaných
informačním centrem návštěvníkům formou veřejného
počítače a cizojazyčného materiálu“, mezi Jihomorav-
ským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82
Brno, IČ: 70888337, jako poskytovatelem, městem Slav-
kov u Brna jako zřizovatelem a Zámkem Slavkov – Aus-
terlitz, příspěvkovou organizací jako příjemcem.

19. RM schvaluje přesun finančních prostředků ZS-A
z rezervního fondu do investičního fondu ve výši
47 000 Kč

20. RM schvaluje čerpání investičního fondu Zámku
Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, ve výši
47 000 Kč.

21. RM schvaluje program 24. zasedání zastupitelstva
města v upraveném znění.

22. RM schvaluje upravené zadávací podmínky pro-
jektu Elektronické a moderní služby města Slavkova
u Brna v předloženém znění.

23. RM bere na vědomí informaci o změnách v souvi-
slosti s omezením přístupu do prostor Zámecké restau-
race Austerlitz

24. RM schvaluje úpravu otevírací doby zámeckého
parku v roce 2018 dle důvodové zprávy.
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100 let republiky
 připomene vysazení lípy

V letošním roce si Česká republika připo-
míná 100. výročí vzniku československé stát-
nosti. Jihomoravský kraj chce v této souvislosti
na stovce vybraných míst jižní Moravy vysadit
100 lip srdčitých jako připomínku této histo-
rické události. Lípy jsou symboly demokracie,
ale také lidské pospolitosti a hrdosti. Byly to
právě lípy, které byly vysazovány v roce 1928
k desetiletému výročí republiky, ve stoleté his-
torii to byly právě lípy, pod nimiž se lidé se-
tkávali, a právě lípy budou svědky i setkání
příštích. Buďte u toho společně s námi.

Ve Slavkově u Brna vysadíme symbolickou
lípu za přítomnosti hejtmana Jihomoravského
kraje a ředitele Ústavu výzkumu globální
změny AV ČR prof. Michala Marka za
Domem s pečovatelskou službou. Akce se
uskuteční v sobotu 2. června od 11 hodin.
Slavnostní sázení obohatí program dětí z Ma-
teřské školy Zvídálek, přípravky TeamGym
a folklorního souboru Křižanováček.  vs

Od 1. července 2018 budou mít motoristé
možnost požádat o vydání nebo o výměnu ři-
dičského průkazu na jakémkoliv obecním
úřadu obce s rozšířenou působností. Doposud
bylo nutné vyřizovat veškeré náležitosti týka-
jící se agendy řidičů na úřadě v místě trvalého
bydliště.

Dalším zjednodušením administrativy pro
řidiče je to, že od 1. července nebudou muset
nosit na úřad papírovou fotografii. Úředníci
budou pořizovat fotografie digitální, stejně
jako je tomu u občanských průkazů.

Na jakémkoli úřadě obce s rozšířenou pů-
sobností bude také možné požádat si o vydání
mezinárodního řidičského průkazu, o výpis
z evidenční karty řidiče, výpis z bodového
hodnocení, ale také např. vzdát se řidičského
oprávnění.

Možnost vyřizovat si potřebné doklady na
jakémkoli úřadu se vztahuje i na řidiče profe-
sionály, týkat se totiž bude také vydání pamě-
ťové karty řidiče nebo uznání profesní
způsobilosti řidiče.

Zdroj: tisková zpráva ministerstva dopravy

O řidičský průkaz bude možné
 požádat na jakémkoliv úřadě

Od 1. července vejde v platnost novela,
která mění vydávání cestovních dokladů a ob-
čanských průkazů ve zkrácené lhůtě. Využít
změny můžete od 2. července 2018. Od tohoto
data tedy bude možné získat cestovní doklad
už během 24 hodin, oproti stávajícím nejkrat-
ším 6 dnům.

Počítejte s tím, že za větší rychlost zaplatíte
více peněz. Zatímco nyní za šestidenní ex-
presní službu za vyřízení pasu zaplatíte
4000 Kč, nastávající výše poplatků bude
u dětí a mladistvých do 15 let 2000 Kč
a u osob nad 15 let 6000 Kč. Druhou varian-
tou pak je možnost získání pasu do 5 pracov-
ních dnů za 3000 Kč a u osob do 15 let za
1000 Kč. Občanské průkazy pak bude Minis-

terstvo vnitra vydávat ve 24 hodinové lhůtě za
poplatek 1000 Kč (držitel nad 15 let) a 500 Kč
mladší 15 let. 

Další změnou je, že žádost můžete podat
u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšíře-
nou působností a u Ministerstva vnitra. Žádosti
probíhají stejně jako u klasické 30denní lhůty.
Vyzvednout pas a občanský průkaz vydaný
v pracovních dnech do 24 hodin je ale možné
pouze u Ministerstva vnitra, které sídlí Na
Pankráci 72, Praha 4.

Abyste věděli, že je váš pas či občanský prů-
kaz již k dispozici, můžete při podání žádosti
zadat své telefonní číslo nebo e-mail a bude
vám zaslána informace o tom, že je doklad při-
praven k vyzvednutí. vs

Pasy a občanské průkazy můžete
mít od července už do 24 hodin

Tyršova ulice se dočká oprav dalšího úseku
chodníku. Tentokrát se bagry zakousnou do ze-
miny v západní části ulice – od vjezdu do in-
tegrované střední školy až po ulici Husova.

Téměř dvou set metrový úsek bude kom-
pletně rekonstruovaný a vyžádá si práce trva-
jící téměř dva měsíce. Přestože stavba omezí
pohyb chodců a uzavře chodník v téměř v ce-
lého jeho délce, vstupy do budov budou zajiš-

těny a exponované úseky zpřístupněny. Práce
potrvají od května do července. Město tak po-
kračuje v opravách nejponičenějších chodníků.
V loňském roce se dočkali nových dlaždic
obyvatelé v Sušilově ulici, následoval pak úsek
před Základní školou v Tyršově ulici. Připra-
vuje se také spuštění oprav v části ulice Slová-
kova a také vybudování dalšího parkovacího
místa před mateřskou školou Zvídálek. vs

Oprava chodníku v Tyršově ulici

Centrum denních služeb
V tomto jarním období bychom čtenáře Slav-

kovského zpravodaje chtěli informovat o dění
v charitním Centru denních služeb, které posky-
tuje podporu a pomoc seniorům i osobám se
zdravotním postižením od 27 let věku tak, aby
jim bylo umožněno co nejdéle žít v přirozeném
domácím prostředí. 

Kromě poskytovaných základních činností
CDS (pomoc při pohybu, podání jídla, osobní
hygieně, oblékání apod.) nabízíme i aktivizační
činnosti, které jsou oblíbenou součástí dne.
V zimních měsících jsme se, kromě tradičních
aktivit (např. cvičení na zachování pohybových
schopností, podpora estetického cítění, výroba
různých výtvarných předmětů či canisterapie –
tj. terapie za přítomnosti psa), věnovaly činnos-
tem na posílení paměťových schopností, vědo-
mostí a také vzpomínkovému programu – tzv.
reminiscence. S příchodem teplejšího počasí mů-
žeme užívat i pobyt venku. Všechny aktivity jsou
vedeny s ohledem na přání a možnosti klientů. 

Pracovnice Centra denních služeb se snaží
těm, kteří dochází do zařízení zpříjemnit čas
prožitý v kolektivu vrstevníků či lidí prožívají-
cích obdobnou životní situaci. V měsíci březnu
jsme uspořádali Jarní den s výrobou veliko-
noční dekorace, v dubnu jsme díky dopravě
charitním svozovým autem měli možnost opět
navštívit nádherné místo u kaple sv. Urbana ve
Slavkově. Někteří z našich uživatel zde byli po-
prvé, ostatní měli možnost zavzpomínat na
dobu svého dětství, protože sem jezdívali se
svými příbuznými.  

Plánujeme další zajímavé akce, o kterých Vás
průběžně budeme informovat.  

Máte-li doma nebo ve Vašem okolí seniora či
osobu se zdravotním postižením a chtěli by jste,
aby se dozvěděl o službách charitního Centra
denních služeb, řekněte mu o nás. Pokud Vás
zajímá naše činnost, můžete nás s případnými
dotazy či žádostmi o poskytnutí služby kontak-
tovat na telefonu 734 435 125 nebo na email
cds.slavkov@hodonin.charita.cz. Pokud by jste
chtěli Centrum denních služeb navštívit osobně,
sídlíme na ulici Polní 1444 ve Slavkově u Brna.
Těšíme se na Vás. 

Eva Vávrová, vedoucí služby

Oprava chodníku v Tyršově ulici • Foto: J. Sláma
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Program Dnů Slavkova již potřetí obohatí stu-
denti Konzervatoře Brno. Ve středu 30. května
od 18 hodin se na nádvoří Panského domu usku-
teční koncert žesťového kvinteta a bicí sekce.
Posluchači se mohou těšit na slavné filmové me-
lodie od Adriana Wagnera, který je spojený s ta-
kovými trháky jako Piráti z Karibiku, Jurský
park nebo Ledové království. Program připo-
mene i české evergreeny z pera Jaroslava Ježka. 

Oddělení bicích a nástrojů Slavkovanům už
také není neznámé. Žhavé podmanivé rytmy
přenesou posluchače v horkém podvečeru do
deštného pralesa na Bali, do latinskoameric-
kých tančíren samby nebo do Mexika, které je
domovem unikátního nástroje zvaného ma-
rimba.

Program bude trvat cca 80 min. a uskuteční
se zdarma. vs

Konzervatoř Brno představí
bicí a žesťovou sekci

Všechny lásky světa!
Ojedinělé hudebně-poetické pásmo prová-

zené charismatickým hlasem zpěváka Luboše
Javůrka s názvem Všechny lásky světa se ode-
hraje ve čtvrtek 31. května od 20.30 hodin na
nádvoří Panského domu. Představení, v němž
slavkovští divadelníci odhalují pravdu o podo-
bách lásky prostřednictvím děl světových
autorů, dostane díky potemnělé open air scéně
další rozměr. Představení sehrají pro slavkov-
ské publikum zdarma. vs

Uzavírka centra města
Žádáme obyvatele náměstí a majitele ob-

chodů, aby respektovali omezení vjezdu a par-
kování na Palackého náměstí z důvodu
pořádání Dnů Slavkova. Kvůli přípravě sobot-
ního jarmarku se Palackého náměstí a ulice
Husova uzavře již v pátek 1. 6. od 18 hod.
a otevře se až v neděli 3. 6. dopoledne (nejpoz-
ději ve 12 hodin). V této době nebude prů-
jezdná i Husova ulice, parkovat na ní bude
možné. Děkujeme všem obyvatelům a majite-
lům obchodů za respektování této uzavírky
a omlouváme se za dočasné omezení! vs

Prezentace spolků 
Chovatelé, fotbalisté, skauti, motorkáři nebo

i modeláři. Dny Slavkova dají opět prostor pro
prezentaci slavkovských spolků. Jarmark zájmo-
vých organizací se odehraje přímo na Palackého
náměstí v sobotu 2. června od 10 do 15 h. Napří-
klad chovatelé ukážou, co všechno jsou schopní
naučit se králíci při takzvaném králičím hopu.
Unikátní modely letadel představí zase modeláři.
Podle počasí buď přímo na náměstí, nebo
v malém sále SC Bonaparte. K vidění budou le-
tadla s rozpětím křídel až sedm metrů. Vyzkoušet
si můžete i lety na speciálním simulátoru. Dům
dětí a mládeže otevře svůj stánek pro všechny,
kteří si rádi hrají. K dispozici bude 3D tiskárna
a elektrozařízení pro malé elektromontéry.
V herně pak budou stolní hry, které si po celé od-
poledne můžou návštěvníci půjčovat. vs

Hlavní pódium 2. června 
9.30–11.15 Folklorní vystoupení a vystoupení dětí

z mateřských škol
11.15–12.00 Příprava ZUŠ – hudební obor na vystou-

pení 
12.00–14.00 Vystoupení žáků ZUŠ Františka France
14.15–14.45 Vystoupení N-YOJ
14.45–15.00 Orientální tance 
15.00–15.30 Předávání ocenění starosty
15.30–16.10 Vystoupení žáků ZŠ Komenského v pořadí:

gymnastická přípravka, Teamgym, Taneční
klub Martiny Bartuschkové

18.00 Ota Balage Band
19.00 The Firearms (19.10), Martin Křížka Band

(20.15), Šašci v manéži (21.20), Bára Basi-
ková (22.30)

Na nádvoří Panského domu
bude vládnout pohoda

Folkaři, písničkáři a pohodové kapely si
v sobotu 2. června dají dostaveníčko na poho-
dovém minifestivalu na nádvoří Panského
domu. V celodenním programu se od 9 do 20
hod. vystřídají kapely jako Výlet, Pepa Barnet
& Sešup, Petra Šany Šancová a další. K po-
slech příjemné hudby můžete spojit s poseze-
ním u dobrého piva a dalšího občerstvení, které
bude na nádvoří k dispozici. vs

Co by to to bylo první červnový den, kdyby
byly opomenuty děti. Páteční odpolední pro-
gram Dnů Slavkova se již tradičně zaměřuje na
nejmladší publikum a rodiče, kteří si mohou užít
atrakce a zábavu v zámeckém parku. V letošním
roce budou pod staletými stromy připraveny tři
dětské výtvarné dílny a další vyžití. Připraven
bude také skákací hrad a trampolíny. Zajištěno
bude malování na obličej i občerstvení. 

Páteční program však nemusí skončit pouze
u zábavy s dětmi. Od půl deváté večer se na ná-
dvoří Panského domu uskuteční koncert známé
kapely z Valašského Meziříčí Mňága a Žďorp.
Vstupenky na koncert si můžete zakoupit
v předprodeji za 250 korun na Informačním
centru nebo online na www.zamek-slavkov.cz .
Na místě se pak budou vstupenky prodávat za
300 korun. vs

Pátek: dětský den a Mňága
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Hospodaření města za rok 2017 skončilo
schodkem rozpočtu ve výši 10,326 mil. Kč.
(příjmy celkem – výdaje celkem). K pokrytí
tohoto schodku rozpočtu a splátek úvěrů byly
použity finanční prostředky města uspořené
v minulých letech.

Dobré zprávy
• Finanční situace města je stabilní
• Na nepředpokládané výdaje držíme re-

zervu ve výši 20 mil. Kč
• Snižujeme úvěrové zatížení

• Můžeme posílit rozpočet roku 2018 při-
bližně o 23 mil. Kč

• Ve velké míře využíváme dotací – 37 mil.
v roce 2017

Úvěrové zatížení
Součástí položky financování jsou i splátky

úvěrů. V roce 2017 nebyla uzavřena žádná
smlouva o poskytnutí úvěru. Byly splaceny
úvěry na výstavbu bytů na Litavské a střechy
zámku. Přehled o aktuálním stavu úvěrů města
je uveden v následující tabulce.

Závěrečný účet za rok 2017

Jiným slovy – kolik vody je ještě v rybníce,
jaká je její kvalita a kolik vody si můžeme do-
volit vypustit. 

Město má na bankovních účtech uloženu
částku 83,111 mil Kč. Přibližně 13 mil. Kč si
musí ponechat na úhradu krátkodobých zá-
vazků a splátky úvěrů. Na účtech zůstává 20
mil. Kč rezerva na pokrytí případného dvou-
měsíčního výpadku v daňových příjmech a na
nedobytné pohledávky. Město zahájilo tři
velké dotační projekty – i ty se mohou fi-
nančně zkomplikovat – některé výdaje nemusí
být uznány, platby mohou chodit opožděně,

Tř. Příjmy (tis. Kč) Skutečnost
1 Daňové příjmy 106 938
2 Nedaňové příjmy 14 166
3 Kapitálové příjmy 2 093
4 Přijaté dotace 60 870
Příjmy celkem 184 067
8 Financování – dotace rozpočtu z úspor 18 097
Celkem s financováním 202 164

Tř. Výdaje (tis. Kč) Skutečnost
5 Běžné výdaje 114 886
6 Kapitálové výdaje (investice) 79 506 
Výdaje celkem 194 393

8 Financování – splátky úvěrů 7 771
Celkem s financováním 202 164

Rok Dlouhodobé úvěry tis. Kč
2014 Zůstatek k 31. 12. 45 755
2015 Čerpání úvěru na nákup budovy pro TSMS 10 700
2015–2017 Splátky úvěrů -21 926 
2017 Zůstatek k 31. 12. 34 529
2018 Předpokládaný zůstatek k 30. 9. 2018 31 047

Zajímavý pohled nabízí struktura sdílených
daní, které tvoří každým rokem většinu daňo-
vých příjmů města. Z uvedeného grafu plyne,
že pro město jsou zásadní příjmy z DPH, která

zatěžuje konečného spotřebitele (občan a stát),
dále daně z příjmů ze závislé činnosti (je srá-
žena zaměstnancům z jejich mzdy) a daně
z příjmů právnických osob. 

Jinak – z čí daní město žije a komu má děkovat:
Struktura příjmů ze sdílených daní v tis. Kč za rok 2017

Má město dost peněz?

Text (tis. Kč) 2017
Daň z příjmů – zaměstnanci DP zaměstnanci 19 605
Daň z příjmů – OSVČ DP OSVČ 520
Daň z příjmů fyzických osob – kap. výnosy DP KV 1 778
Daň z příjmů právnických osob DP PO 18 940
Daň z přidané hodnoty DPH 39 442
Sdílené daně celkem 80 285

nedodržení termínů výstavby a problémy
s udržitelností by mohly mít fatální následky.

Relativně volných finančních prostředků
bylo k 1. 1. 2018 cca 50 mil. Kč. I ony mají
dnes své využití – byl posílen rozpočet letoš-
ního roku a zbývající část tvoří základ pro vy-
řešení např. havarijního stavu naší „kulturní
památky – ruiny Husova 63“. 

Podrobné informace o závěrečném účtu jsou
zveřejněny na webu města. Zajímavé infor-
mace o rozpočtech měst a obcí najdete na
webu Ministerstva financí v sekci nazvané
Monitor. mj

Výstava V lese
Výtvarný obor ZUŠ Fr. France pro vás letos

chystá výstavu s názvem V LESE. Žáci již
pilně dokončují své práce, které vznikaly
v průběhu dvou let. Tematicky jsme si LES
rozdělili na rostlinstvo lesa, lesní živočichy,
pohádkový a temný les. Můžete se těšit na
kresby, malby, grafiky, keramiku i velmi
efektní kašírované objekty. Doufáme, že i vy
se budete cítit příjemně a dýchne na Vás ta
pravá lesní atmosféra.

Jste srdečně zváni na vernisáž výstavy, která
se uskuteční 25. června 2018 v 16 hodin v His-
torickém sále Zámku Slavkov – Austerlitz. Vý-
stava bude přístupná do 24. srpna 2018. jj

Beruškiáda
v zámeckém parku 

Hravé dopoledne plné zábavných her
a úkolů si pro děti a rodiče připravil slavkov-
ský Dům dětí a mládeže. V sobotu 2. června
od 10 do 12 hodin se v zámeckém parku usku-
teční rodinný program, s několika stanovišti,
na kterých mohou děti soutěžit v zábavných
disciplínách. Akce byla dříve známá pod ná-
zvem Z pohádky do pohádky. Koncept zůstává
podobný. Vstupné na akci je dobrovolné. vs
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Ve čtvrtek 26. dubna se sešlo v zámecké
parku několik desítek obyvatel Slavkova
u Brna, aby si připomnělo události před 73
lety, kdy naše město osvobodili vojáci Rudé ar-
mády, a aby uctili památku šestnácti padlých
rudoarmějců.

Pietního aktu u válečného hrobu v zámec-
kém parku se zúčastnili také zástupci města,
Senátu a ruského konzulátu – starosta města
Michal Boudný, místopředseda senátu Ivo

Bárek, ruský generální konzul Alexander Ni-
kolajevič Budajev, zástupci církví – farář
Milan Vavro a farářka Jarmila Řezníčková.

Úvodem položili jmenovaní účastníci věnce
a kytice k památníku. Po přivítání účastníků ta-
jemníkem Bohuslavem Fialou zapívali a za-
hráli žáci Základní umělecké školy F. France
spolu s učiteli ruskou a poté i českou státní
hymnu. Úvodní proslov přednesl starosta
města Michal Boudný, po něm se u mikrofonu

Pietní akt k výročí osvobození města
vystřídali I. Bárek a s emotivním projevem
i ruský konzul A. N. Budajev. Modlitbu spo-
lečně pronesli oba zástupci římskokatolické
a evangelické církve.

Pietní akt v parku zakončila trojitá salva ze
samopalů přítomných vojáků Armády ČR. Poté
se účastníci odebrali na hřbitov, aby uctili i pa-
mátku občanů Slavkova, kteří položili životy za
naši svobodu. Veřejnosti se prezentoval také 74.
lehký motorizovaný prapor Bučovice. vs

Ze Slavkova u Brna míří téměř 130 použí-
vaných kol do afrických škol. Charitativní akce
Kola pro Afriku vzbudila ve Slavkovanech ne-
bývalý zájem. Do areálu technických služeb
přivezli v měsíci dubnu jak stará, již nepouží-
vaná kola, tak i zánovní. V obou případech
projdou bicykly rukama opravářů z věznice
v Heřmanicích, kteří kola nejen seřídí, ale i vy-
lepší pro náročný africký terén. Nezisková or-
ganizace Kola pro Afriku následně zajistí
transport do odlehlých koutů Gambie. 

„Rád bych poděkoval nejen lidem, kteří se
rozhodli pro tento záslužný čin, ale i organizá-
torům slavkovské sbírky - iniciátorovi panu
Radovanu Kyjovskému, Autotransport Matuš-
tík za bezplatnou dopravu kol do Ostravy
a pracovníkům technických služeb za otevření
sběrného místa,“ uvedl starosta Michal
Boudný. Připomněl, že odvozem kol akce ve
Slavkově skončila.

Darovaná kola společnost Kola pro Afriku
věnuje již čtvrtý rok. Do projektu je v zápa-

130 afrických dětí bude jezdit do škol na kole ze Slavkova
doafrické zemi zapojeno přes 60 základních
škol. Darovaná kola se průběžně opravují
a chystají na cestu do Gambie ve Věznici Heř-
manice a v centrálním skladu společnosti KPA
v Ostravě - Koblově, kde společnost nabízí
pracovní příležitost lidem těžce uplatnitelným
na trhu práce. Pracovní místa vytváří společ-
nost i v Gambii. Do země společnost vozí také
náhradní díly a nářadí.

Více o projektu najdete na www.kolaproa-
friku.cz. vs

Kola pro Afriku • Foto: 2x archiv MÚ

Účastníci pietního aktu • Foto: V. Slámová

J. Řezníčková a M. Vavro • Foto: V. Slámová Kladení věnce • Foto: V. Slámová Žáci ZUŠ F. France • Foto: V. Slámová
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plochy a provedli již první postřik proti přítom-
nému zavíječi zimostrázovému. Oficiální za-
hájení letní sezony na městském koupališti
plánujeme za příznivého počasí na pátek 1.
června od deváté hodiny. V loňském roce jsme
do brouzdaliště umístili miniskluzavku
a střední bazén oživili minitobogánem. Na
horní terase přibyla trampolína a mládež si
všech atrakcí dosyta užila. Doufáme, že stej-
ným lákadlem a zdrojem radosti budou i pro
letošní malé dětské návštěvníky. Periférii ba-
zénu oživí tropické palmy, jejichž přítomnost
přiblíží tu pravou cizokrajnou atmosféru. Tře-
tím rokem jsou v běhu webové stránky:

Letní koupaliště Slavkov u Brna – sezona 2018
www.koupalisteslavkov.cz, na kterých lze
z pohodlí domova monitorovat momentální
dění v areálu koupaliště. Slouží především ke
zveřejnění aktuálních informací spojených
s plánovanými aktivitami, sportovními a kul-
turními akcemi na koupališti, což jistě široká
veřejnost ocení. Cena vstupného se již několik
let nemění. Ceník je zveřejněn na stránkách
TSMS a koupaliště.

Přejeme všem příjemný pobyt s vítaným
chladivým osvěžením a těšíme se na Vaši náv-
štěvu. 

Za TSMS a celý kolektiv zaměstnanců koupaliště
Petr Zvonek

V dubnu proběhla další etapa rekonstrukce
strojovny a lokální oprava propojení jednoho
ze čtyř filtrů. Dlouhá zima měla zásadní vliv
na zahájení venkovních stavebních prací.
Stejně jako v předchozích letech se i v letoš-
ním roce na jaře opravovalo vlastní těleso vel-
kého i středního bazénu. Novodobé receptury
speciálních betonových směsí a obkladových
hmot neumožňují urychlení zrání a následné
napouštění bazénu s dostatečným předstihem.
Opatovická přehrada má v současné době také
podlimitní stav vodní hladiny. S regulovaným
napouštěním začneme tak od poloviny května.
Ošetřili jsme prořezáním a vyčesáním travnaté

Můžeš to změnit! O tom se přesvědčili
 studenti Jakub Charvát a Marek Filip z bučo-
vického gymnázia, kteří se zapojili do stejnoj-
menného projektu. Díky němu zpracovali
námět na vybudovaní moderního hřiště před
areálem technických služeb ve Slavkově
u Brna, který nazvali Na Vodárce. 26. dubna na
brněnské Nové radnici byl jejich nápad oceněn
druhým místem a deseti tisíci korunami urče-
nými na pomoc s rozjezdem. V letošním roce
tak můžou vypracovat studii proveditelnosti,
díky níž pak může projekt postoupit do další

fáze projednávání na půdě zastupitelstva města.
Akci Můžeš to změnit připravil spolek Me-

zigenerace a sdružení Eutis s podporou pro-
gramu EU Erasmus+ a Jihomoravského kraje.
Jejím cílem je zapojit jihomoravské středoško-
láky do aktivního vnímání politiky a do pro-
jektů, které by změnily města a obce, kde žijí.
Na třinácti workshopech vzniklo šedesát návrhů
a do finále postoupilo dvanáct. První cenu získal
projekt Zebra, který nabízí řešení, jak by chodci
mohli bezpečně přejít frekventovanou komuni-
kaci na Nosálovské ulici ve Vyškově. vs

Studenti chtějí změnit hřiště u bývalé
 vodárny. Na rozjezd dostali 10 tisíc korun

Za zvíře odpovídá
jeho majitel

V poslední době se stává, že majitelé zvířat,
především psů, si plně neuvědomují své povin-
nosti. Především to, že mají povinnost zabez-
pečit zvířata proti úniku. Takový případ se stal
například v Kobeřicích na Slavkovsku. Kon-
cem března zde majitelce utekli dva psi
a usmrtili a poranili hned několik ovcí. Také
napadali jejich ošetřovatele, který se snažil zví-
řata chránit. Druhý z mužů se snažil oddělit
psy od ovcí a od ošetřovatele pomocí vozidla.
Jeden ze psů skončil pod koly automobilu.
Slavkovští policisté po provedeném šetření
oznámili přestupek majitelky psů příslušnému
správnímu orgánu. Neučinila totiž potřebná
opatření, aby zabránila úniku psů a tak majiteli
ovcí způsobila škodu. Policisté se na základě
oznámení majitelky psů zabývali i usmrcením
psa. Je třeba si uvědomit, že za zvíře odpovídá
jeho majitel a ten se musí postarat, aby zvířata
neutíkala, nepůsobila škodu a nikoho neohro-
žovala. por. Alice Musilová

Poplatek za komunální
odpad na II. pololetí 2018

Upozorňujeme občany, že poplatek za ko-
munální odpad na druhé pololetí letošního
roku bude možné zaplatit na pokladně Měst-
ského úřadu Slavkov u Brna, Palackého nám.
65 již od 1. června 2018. Platbu je možné pro-
vést v hotovosti nebo platební kartou. vs

Archiv starších vydání Slavkovského
 zpravodaje i aktuální číslo najdete na

www.veslavkove.cz

Oprava koupaliště před sezonou • Foto: 2x archiv TSMS

J. Charvát a M. Filip • Foto: 2x archiv MÚ
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S dětmi ze třídy Sluníček jsme využily na-
bídku ZŠ Komenského zacvičit si v gymnastic-
kém sále školy. Děti měly připravené batohy,
pití a sportovní oblečení a vyrazily cvičit. Vět-
šina dětí prostředí tělocvičny znala z našich kar-
nevalů, ale možnost cvičení si vyzkoušely až
nyní.

Využili jsme téměř všechno, co tělocvična
nabízí – ribstoly, kladinu, lana, odrazové

MŠ Zvídálek – ze třídy Sluníček
ve třídě Sluníček proběhla „tatínkova dílnička“,
ve které tatínci spolu s dětmi vyráběli dárky pro
maminku. V dalších třídách děti potěšily ma-
minky připravenými besídkami. 

A co nás ještě ke konci školního roku v ma-
teřské škole čeká? Pojedeme s dětmi na výlet,
na hřišti ZŠ Tyršova je připravena Dětská olym-
piáda „pasováním“. Tak, ať se nám vše vydaří.  

Dagmar Červinková, MŠ Zvídálek

můstky i švédskou bednu. Samozřejmě nechy-
běly lavičky a žíněnky. Mezi cvičením jsme si
vždy udělali krátké oddechové přestávky
v šatně, doplnili tekutiny a energii malým ob-
čerstvení. Na závěr nechybělo i „finále“ – hou-
pání v sedu na kruzích. V návštěvách tělocvičny
budeme ještě pokračovat.

V měsíci květnu jsme také v naší mateřské
škole již tradičně oslavili svátek matek. U nás

Český národní reprezentační tým (Czech
National Cheer Team, zkráceně CN/CT) je
výběr nejlepších cheerleaders z celé České re-
publiky. Dostat se do tohoto týmu je snem
každého cheerleaders, protože se mu dostane
cti reprezentovat svoji vlast na MS, které se
pravidelně koná koncem dubna v USA. Pří-

prava na tuto soutěž probíhá po celou sezonu
a členové národního týmu se musí pravidelně
zúčastňovat víkendových náročných tréninků
v gymnastické hale u Prahy. 

Mezi elitu českého cheerleadingu se do-
stalo i pět členu slavkovského týmu: Žaneta
Čermáková, Sabina Macharová, Tomáš Při-
chystal, Aneta Macharová a Ladislav Růžička
(poslední dva jmenovaní soutěžili na MS již
podruhé). Veliký dík patří Městu Slavkov
u Brna za pomoc při financování této akce,
a za to, že podpořilo slavkovské reprezentanty
Českého národního týmu na cestě za jejich ži-
votním snem. 

Letošní Mistrovství světa se konalo 25.–27.
dubna 2018 ve Walt Disney World Resortu
v Orlandu na Floridě v USA. Náš tým soutěžil
v kategorii Coed Elite (smíšené týmy – muži
+ ženy), kterého se zúčastnilo 21 týmů z nej-

Členové Glitter Stars Slavkov u Brna
na Mistrovství světa v cheerleadingu v USA

různějších koutů naší planety. Atmosféra celé
soutěže byla naprosto nepopsatelná. První sou-
těžní den byl kvalifikační, bojovalo se o postup
do finále mezi 10 nejlepších týmů světa. Bylo
to opravdu velmi napínavé, protože úroveň
všech zúčastněných týmů byla velmi vysoká.
Neuvěřitelnou radost jsme zažívali, když pre-
zident soutěže vyhlásil, že tým České repu-
bliky postoupil do finále, které se konalo
následující den. 

Ve finále naši soutěžící bojovali statečně
jako čeští lvi, do sestavy dali celé své srdce
a za svůj skvělý výkon získali 7. místo (v
rámci Evropy 2. místo). Na tento úžasný zá-
žitek budou určitě vzpomínat celý svůj život.
Velká gratulace a poděkování patří všem
našim reprezentantům a přejeme jim i ostat-
ním členům slavkovského týmu další účast na
MS. GS

Aktivity dětí z MŠ v tělocvičně • Foto: 2x archiv školy

Zástupci Glitter Stars v USA • Foto: 3x archiv GS

Slavkovské zastoupení na MS
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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

Mučení, vyslýchání a trestání a popravo-
vání. Kruté praktiky středověkého a novově-
kého soudnictví od 13. do 18. století mapuje
nově připravovaná expozice Zámku Slavkov
– Austerlitz Právo útrpné. Autentické pojetí
výstavy podtrhuje prostředí, do něhož bude
instalována – díky ní opět ožije rozsáhlé ba-
rokní zámecké podzemí. Historici zámku
shromáždili informace nejen o vývoji a způ-
sobech tortury, ale i konkrétní příběhy obvi-
něných obyvatel Slavkovska, kteří zažili
kruté postupy tehdejšího soudnictví. 

„Mučení však nebylo samoúčelné a mělo
mít vždy přesná pravidla. V případě, že tá-

zaný člověk na sebe vyznal určité zločiny, ná-
sledovalo vynesení trestu. Trest měla být ade-
kvátní odplata, kterou mělo dojít k urovnání
zločinu a jeho následků pro poškozeného
nebo jeho příbuzné. Krutost trestu měla slou-
žit k exemplárnímu odstrašení v drsné stře-
dověké a raně novověké společnosti,“
připomněl historik zámku Martin Rája.

Expozice představí nejen samotné mučící
nástroje z dílny křenovského uměleckého ko-
váře Oldřicha Bartoška, ale využívá i moderní
audiovizuální techniku, která návštěvníka do-
konale vtáhne do atmosféry doby. Expozice
Právo útrpné bude otevřená od 1. července.

Expozice o hrdelním právu ukáže příběhy
mučených a trestaných na Slavkovsku

Nápad s vybudováním náročné expozice
souvisí nejen s hledáním vhodného využití
zámeckého podzemí, ale také nově nale -
zenými informacemi o popravovaných na
 ši beničním vrchu mezi Slavkovem a Křeno-
vicemi. Část expozice ukáže, jak vězni pykali
za své hříchy, jaké byly výslechové metody
a jakými nástroji byly prováděny.

K vidění bude například pranýř, ke kte-
rému byli připoutáni lidé, kteří se provinili
mírnějším způsobem nebo vůz, na němž se
převáželi vězni z městské šatlavy na popravčí
vrch. vs

Ani letos Slavkov nepřijde o špičkovou
hudbu, která je spojována s festivalem Concen-
tus Moraviae. Historický sál zámku Slavkov –
Austerlitz se rozezní tóny v podání světových
interpretů hned dvakrát. V druhém případě
bude dokonce svědkem závěrečného koncertu
23. ročníku festivalu, jenž se ponese v duchu
„hudba a humor“. 

14. června se představí francouzský kontra-
tenor Dominique Visse, vyhledávaný interpret
renesanční hudby i barokní opery, jeden z nej-
aktivnějších pěvců na evropské barokní scéně.
Komické kantáty v provedení tohoto význam-
ného umělce můžete slyšet od 19.30 hodin.

Druhý koncert si můžete přijít poslechnout
27. června od 19 hodin. Zde se Vám představí

Slavkov bude hostit dva koncerty festivalu
Concentus Moraviae. Druhý bude závěrečný

barokní orchestr Les passions de l’Ame. Buďte
tedy připraveni na barokní humor na nejvyšší
úrovni! Díky slavnostnímu puncu večera se
můžete těšit i na další překvapení.

Vstupenky na oba koncerty zakoupíte na in-
focentru, které je pro Vás v červnu otevřeno
každý den od 9 do 17 hodin nebo online na
stránkách www.concentus-moraviae.cz. ZS-A

Basketbalistka Edita Šujanová, světový
kardiolog Miloš Táborský, cyklista Pavel
Boudný nebo historik Jiří Pernes. Všechna
tato slavná jména mají společného jmenova-
tele: jsou spjatá se Slavkovem u Brna. Por-
tréty nejen těchto významných osobností
budou vystaveny od čtvrtka 31. května v pří-
zemních výstavních prostorách Zámku Slav-
kov – Austerlitz. Doplní tak galerii tváří,
které za svou dlouholetou fotografickou
práci shromáždil významný fotograf Otto
Ballon Mierny. 

„Sérii fotografií s názvem Osobnosti již
několik let vystavuji v různých moravských
galeriích. Vždy se však jedná o jedinečný
mix, protože se snažím soubor vybírat tak,

aby co nejvíce charakterizoval daný region
a návštěvníci v tvářích poznali významné ro-
dáky. Když jsem však začal vybírat portréty
pro slavkovskou výstavu, zjistil jsem, že před
mým objektivem stálo jen velmi málo osob-
ností ze Slavkovska, proto jsem se rozhodl
pořídit aktuální snímky významných rodáků
nebo lidí spjatých s tímto městem,“ prozradil
Otto Ballon Mierny.

Projekt Osobnosti se zabývá fotodoku-
mentací, archivací a vystavováním portrét-
ních fotografií významných osobností z řad
umělců, vědců, politiků, sportovců, spisova-
telů, hudebníků, dramatiků, válečných vete-
ránů, aj. z obcí, měst a regionů České
republiky popřípadě zahraničních osobností,
kteří naši republiku navštívili a po nějakou
dobu zde pracovali či jinak působili. Mezi
vystavenými portréty jsou nové tváře jako
například Soňa Červená, Vladimír Buryan,
Iva Bittová, Pavel Kohout, Jitka Frantová,
Antonín Malach, Inez Tuschnerová, Ivan
Ruller, Ladislav Pilka, Nicholas Winton,
Zdeněk Mácal a jiní. Součástí vernisáže je
pozvání nejen hostů, ale především někte-
rých z osobností, kteří jsou na vystavova-
ných fotografiích. Ti budou jistě významným
obohacením vernisáže výstavy.

Výstava bude přístupná denně dle oteví-
rací doby. Potrvá do 14. června 2018.
Vstupné je 60 korun dospělí, 50 korun seni-
oři, 40 korun děti, studenti a ZTP. vs

Výstavu Osobnosti obohatí i slavní  slavkovští rodáci

Šípková Růženka na zámku
Přijďte na Zámek Slavkov – Austerlitz, kde

se v neděli 17. června v časech 13.30, 14.30
a 15.30 hod. odehraje pohádka o Šípkové Rů-
žence. V samotných interiérech zámku se se-
tkáte s hodnými i zlými postavami a stanete se
součástí pohádky. Kostýmy dětí jsou srdečně
vítány, avšak nejsou podmínkou.

Délka prohlídky je přibližně 45 minut
a z důvodu velkého zájmu a omezené kapacity
je nutná rezervace předem na pokladně zámku
– tel. 544 227 548 (v provozu souběžně s ote-
vírací dobou).

David Kučera, Zámek Slavkov – Austerlitz
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Ve čtvrtek 17. května Zámek Slavkov –
Austerlitz navštívila známá česká umělkyně
Iva Hüttnerová, která jej naplnila svou neutu-
chající pozitivní energií. Beseda se nesla
v přátelském duchu a slova paní Hüttnerové

bavila celý Historický sál. Děkujeme Vám, že
jste přišli v tak hojném počtu a přispívali do
besedy svými dotazy. Naše díky patří samo-
zřejmě i paní Hüttnerové. Snad se zase brzy
uvidíme. ZS-A

Beseda s paní Ivou Hüttnerovou

V sobotu 19. května od 17 hodin již po 19.
rozezněl zámek koncert „Z operety do ope-
rety“ v podání Johann Strauss Orchestru. Zcela
zaplněným Historickým sálem se nesly známé
melodie jako Lauretta, Florentinský či Radec-

kého pochod a řada dalších. Členové orchestru
předvedli opět vynikající výkony stejně jako
sólisté Marta Hanfová a Jaroslav Kovacs.
V roli dirigenta letos zářil Christian Pollack
a se svými houslemi čaroval Jiří Preisinger.

Johann Strauss Orchestr po devatenácté 
Všichni si díky těmto umělcům odnesli neza-
pomenutelný hudební zážitek, za který všem
velice děkujeme a těšíme se, co si pro nás při-
praví v příštím roce.

ZS-A

Beseda s Ivou Hüttnerovou • Foto: 3x archiv ZS-A

Koncert J. Strauss orchestru • Foto: 7x R. Lánský
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Více než 70 luxusních i zachovalých histo-
rických Volkswagenů Brouků se sjelo první
květnovou sobotu do zámeckého parku ve
Slavkově u Brna. Každý kdo si tudy v dopole-
dních hodinách naplánoval procházku, mohl
obdivovat barevnou variaci a originalitu kaž-

dého stroje i kreativitu jejich majitelů, kteří se
sladili se svými stroji a převlékli se za tvory
z říše zvířat. Historické volkswageny opět při-
jedou do zámeckého parku už 30. června na
Veteranfest Slavkov. Těšíme se brzy na vidě-
nou. ZS-A

Broukování v zámeckém parku

Příkladem dobré spolupráce mezi institu-
cemi je již sedmý rok probíhající projekt Slav-
kovského restaurování.

Studenti vyšší odborné školy restaurátorské
z Brna v atraktivních prostorách bývalých ko-
níren zámku ve Slavkově u Brna zúročují své
restaurátorské dovednosti. Návštěvníci uvidí
postupy restaurování, mohou se rovněž dotázat

na různé problémy spojené s obnovou před-
mětů. 

Není bez zajímavosti, že restaurátory zašti-
ťují rovněž absolventi Slavkovského restauro-
vání, dnes již zkušení odborníci, Klaudia
Mikulová a Dominik Jančev. Tato akce je kaž-
doročně prezentována nejenom v tisku, ale
i v televizi. 

Slavkovské restaurování opět na zámku 
Přijďte se i vy přesvědčit o šikovnosti mla-

dých restaurátorů, kteří vracejí sbírkovým
předmětům původní lesk i funkčnost.

Slavkovské restaurování probíhá v pra-
covní dny v zámeckých konírnách v době od
14. května do 8. června 2018 v souladu s ote-
vírací dobou zámku. Vstup zdarma

Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz

Nádvoří Zámku Slavkov – Austerlitz je už
po několik let spjato s unikátními vystoupeními
Městského divadla v Brně v kulisách této nád-
herné památky. Výjimkou nebude ani tento rok.
Podobně jako loni se můžete těšit dokonce na
dvě představení.

V pátek 7. září zde můžete v premiérovém
představení shlédnout českou muzikálovou kla-
siku Šíleně smutná princezna. Jak je všem
dobře známo, jedná se o hudební pohádku,
která nadchne stejně tak malé diváky jako do-
spělé. Jedná se o divadelní zpracování filmové
verze, která se připravuje přímo pro prostory
slavkovského zámeckého nádvoří. V podání
herců se můžete tedy těšit na písně jako jsou
Znám jednu starou zahradu, Dejte mi malíři
nebo Slza z tváře padá.

V sobotu 8. září Vám předvede Městské di-
vadlo Brno bohatýrsko-milostnou hudební ko-
medii napsanou podle románu Alexandra
Dumase Tři mušketýři. Čtyři nerozlučné přá-
tele z počátku 17. století zná celý kulturní svět.
Strhující cesta za diamantovými přívěsky na-
bízí ideální divadelní zážitek. Pod širým nebem
tak budou diváci moci v nové verzi sledovat
známý příběh plný lásky, intrik, statečnosti
a především přátelství v režii Igora Ondříčka,
který v minulosti již zdárně připravil inscenaci
Noc na Karlštejně.

Obě představení mají začátek ve 20 hodin.
Vstupenky lze zakoupit v předprodeji na infor-
mačním centru ve Slavkově nebo si je můžete
vytisknout přímo z pohodlí domova z odkazu
na stránkách www.zamek-slavkov.cz. ZS-A

Nádvoří zámku zažije premiéru muzikálu Šíleně smutná princezna
N A B Í D N E  K U L I S Y  I H U D E B N Í M U  Z P R A C O VÁ N Í  T Ř Í  M U Š K E T Ý R Ů

Restaurování • Foto: 2x archiv ZS-A

Sraz VW ve Slavkově • Foto: 3x archiv ZS-A

Tři mušketýři • Foto: archiv ZS-A
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Literární soutěž Slavkovské memento ve fotografiích

Jazz a swing – hlavní doména věhlasného
orchestru Melody Makers Ondřeje Havelky
– zazní 28. července od 19.30 hodin na ná-
dvoří Zámku Slavkov – Austerlitz. Hudebníci
s prvorepublikovým šmrncem sehrají před-
stavení s názvem Od první křaplavky jazzové.
V úvodu tak zazní první jazzové písně, jež
byly v roce 1917 v USA nahrány na křa-
plavky – tedy šelakové desky, jež byly velmi
křehké. Trochu neopatrnosti – křup! – a bylo
po nich. Prostřednictvím gramofonových
desek se tak jazz začal šířit z jižanského New
Orleans do celé Ameriky a dál do celého

světa. Bylo to jako lavina, byla to omamná
tsunami nového rytmu, radosti, krásy! 

Zbrusu nová show Ondřeje Havelky a jeho
Melody Makers chce vzdát hold těm prvním
deskám jazzovým, které odstartovaly novou
éru populární hudby. Ale dlouho u nich nezů-
stane, neboť doménou kapely je swing, a ten
vstoupil do nejšťastnějšího období až o dvacet
let později. Takže jako obvykle – swingová
smršť až budou střepy z křaplavek lítat!

Vstupenky v hodnotě 450 a 550 korun jsou
již v předprodeji na informačním centru nebo
online na www.zamek-slavkov.cz. vs

Ondřej Havelka s orchestrem přenesou nádvoří
zámku do doby, kdy vznikl jazz

Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte
se podívat 5. října od 19 h. do SC Bonaparte
na slavnou one man show o tom, co dělá muže
mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi,

o lásce, partnerství a vtipně utajených kvali-
tách obou pohlaví. 

Vstupenky na divadelní představení, které
vyprodává sály napříč Českou republikou,
 můžete zakoupit v Informačním centru ve
Slavkově u Brna nebo na stránkách
www.zamek-slavkov.cz. ZS-A

CAVEMAN navštíví SC Bonaparte

Ondřej Havelka • Foto: archiv 

Gymnázium Uherské Hradiště • Foto: archiv ZS-A VSŠ Moravská Třebová • Foto: archiv ZS-A

Porota • Foto: archiv ZS-A

Caveman • Foto: archiv

Gymnázium Vyškov – Cena hejtmana • Foto: archiv ZS-A
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V minulých dnech proběhla anketa o nejlepší
báseň v anglickém jazyce. Celkem se hlasování
zúčastnilo 72 žáků. Z deseti básní žáci šestých
až devátých tříd vybrali jako nejvydařenější
báseň číslo 1 s názvem Stupid test, jejímž auto-
rem je Kateřina Lotreková. V žákovském hla-
sování báseň vyhrála s obrovským náskokem,
což je pro nás učitelky anglického jazyka hodně
zarážející, jelikož vydařených básní bylo daleko
více. Naše hodnocení se vůbec neshoduje s ná-
zorem žáků, což nás velmi mrzí. Rozhodování
bylo velmi těžké. Hodnotily jsme zejména kva-

litu rýmů a celkovou myšlenku básně. Do na-
šeho užšího výběru se dostaly tři básničky: číslo
8 - MY SPACE TRIP od Dominika Jopka, číslo
9 - SCHOOL TEST od Antonína Červinky
a číslo 10 - SPACE od Azízy Samhari. Pořadí
jsme určily následovně: 3. místo MY SPACE,
2. místo SCHOOL TEST, 1. místo SPACE.
Všichni zmínění básníci byli odměněni.

Všem zúčastněným děkujeme za ochotu za-
pojit se do nové soutěže. Doufáme, že příští
rok budeme ve skládání básní v anglickém ja-
zyce pokračovat. Ej, mn

Time for Rhyme – výsledky

V letošním roce pořádal Zámek Slavkov –
Austerlitz již čtrnáctý ročník festivalu litera-
tury faktu Slavkovské memento, jehož součástí
je také literární soutěž pro žáky základních
a středních škol. Této soutěže se žáci naší školy
účastní pravidelně již od prvních ročníků, a to
vždy s úspěchem. Ani letošní rok nebyl výjim-
kou. Přestože jsme letos do soutěže poslali
pouze pět prací, čtyři z nich byly porotou oce-
něny. Zbyněk Přibilík získal za svou práci „Na

východní frontě“ 3. místo v kategorii próza,
stejně jako Adéla Antošová v kategorii poezie
za svou báseň „Bitva u Slavkova“. Adéla zí-
skala navíc ještě čestné uznání za svoji úvahu
o sebevědomí současných teenagerů s názvem
„Ego“. Čestným uznáním ocenila porota
i práci Pavlíny Plotěné „Příběh mého pradě-
dečka“. Všem oceněným žákům gratulujeme
a věříme, že se soutěže s úspěchem zúčastní
i příští rok. pp

Na festival literatury faktu byli
naši žáci opět úspěšní

Úspěch v okresním kole
Nejlepší mladí matematikové z šestých a os-

mých ročníků základních škol okresu Vyškov
si 17. dubna poměřili své síly v okresním kole
předmětové olympiády ve Vyškově. Řešení za-
peklitých příkladů se zúčastnili také reprezen-
tanti naší školy Antonín Červinka a Martin
Jelínek.

Antonín Červinka z 8.A podal vynikající
výkon a odměnou mu je skvělé druhé místo.
Martin Jelínek také zabojoval a vysoutěžil si
pátou příčku. Oběma matematikům děkujeme
za reprezentaci a blahopřejeme jim k úspěchu.

Doufáme, že příští rok budou naši repre-
zentanti dosahovat podobně kvalitních vý-
sledků. zšt

McDonald’s Cup
Jedenadvacátý ročník fotbalových turnajů

pro nejmladší žáky s názvem McDonald s Cup
probíhá opět za účasti žáků naší školy. Ve čtvr-
tek 26. 4. vyjeli na okrskové kolo naši nej-
menší sbírat zkušenosti a obsadili
v Kře novicích čtvrté místo. Tomu v pondělí
23. dubna předcházel turnaj fotbalistů z pátého
ročníku. Tam kluci dosáhli na pátou příčku.
Zápasy byly velmi vyrovnané, ale na nejlepší
týmy naši reprezentanti nestačili. Mladší
v souboji o třetí příčku prohráli až na penalty.
Přesto si za snahu a bojovnost zaslouží poch-
valu.

Mladší reprzentanti: Novotný Kryštof, Po-
láček Matěj, Vrána Filip, Kuchta Jan, Urban
Arnošt, Rumler Denis, Nčas Filip, Menšík Jiří,
Schneider František. Na poslední chvíli bohu-
žel onemocněl Matěj Tůma.

Starší reprezentanti: Fiala Jan, Kudla Vít,
Vrána Denis, Andrla Jan, Cenek Diminik,
Šaněk Patrik, Jeřábek Filip, Stanislav Filip,
Přerovský Šimon a Dvořák Adam. zšt

Krajské kolo soutěže v recitaci
Po úspěchu v okresním kole recitační soutěže Dětská scéna 2018 se v pátek 20. dubna Markéta

Moudrá, žákyně 6. třídy, zúčastnila krajského kola recitační soutěže v Brně. Za velmi pěkný přednes
získala pochvalu odborné poroty. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. zšt

Žáci naší školy se každoročně účastní dětské
soutěže ve zpěvu lidových písní „Zazpívej, sla-
víčku“. V letošním jubilejním třicátém ročníku
se v okrskovém kole, které proběhlo dne
23. dubna 2018 v DDM ve Slavkově u Brna,
umístili naši žáci takto: I. kategorie (1.–3. roč-
ník): Ester Kučerová – 2. místo. Čestné uznání
obdržela Marie Moudrá III. kategorie (6.–9.
ročník): Alžběta Šujanová – 3. místo IV. kate-
gorie (dueta): Soňa Kyselová a Terezie Schwe-
cová – 1. místo, Ella Vanessa Carroll a Jolana
Karkošková – 3. místo.

První tři soutěžící z každé kategorie postou-
pili do okresního finále konaného v Bučovi-
cích dne 10. května. Naši školu zde
reprezentovaly čtyři dívky. Ve velké konku-
renci zpěváků celého okresu Vyškov se jim bo-
hužel nepodařilo obsadit žádné čelní místo,
přesto načerpaly mnoho zkušeností během pří-
pravy repertoáru i v průběhu prezentace svých
pěveckých dovedností.

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou
reprezentaci naší školy a přejeme mnoho ra-
dosti nejen ze zpěvu. lh

Slavíci z TyršovkyŠachový turnaj 
Ve středu 18. dubna se v ZŠ Tyršova usku-

tečnil již šestý ročník šachového turnaje žáků
základních škol ze Slavkova a okolí. Po vzá-
jemných zápasech obsadila první příčku Jana
Tauchmanová (VIII. B, ZŠ Komenského),
Emma Rybecká (6. B, ZŠ Tyršova) společně
se Štěpánem Červinkou (1. A, ZŠ Komen-
ského) si vybojovali dělené druhé a třetí místo.

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

Dne 18. dubna se uskutečnilo okresní kolo
soutěže ve volejbale dívek. Ve Vyškově naši
školu reprezentovalo družstvo ve složení: Nela
Stavělová (7. A), Viktorie Obořilová (7. B),
Adéla Horáčková (8. A), Tereza Zezulová (8.
A), Sabina Vargová (9. A), Tereza Šedá (9. B)
a Tamara Zmrzlá (9. B). Děvčata v silné kon-
kurenci dalších šesti družstev předvedla vyni-
kající výkony a po celém dopoledni náročných
utkání, z nichž až na jedno všechna vyhrála,
obsadila krásné 2. místo. Všem děvčatům gra-

tulujeme, děkujeme za vynikající reprezentaci
školy a přejeme, aby se jim ve volejbale dařilo
i nadále!

Také družstvo našich chlapců ve složení On-
dřej Válka, Šimon Jurajda, Štěpán Šmerda,
Adam Janek, Tomáš Jochman a Marek Kosař
si ve stejné soutěži vedlo velmi dobře, chlapci
hráli pěkný volejbal, ale bohužel v rozhodují-
cím zápase ve skupině prohráli, takže nemohli
bojovat dál. Ve skupině skončili na třetím
místě. zšk

Úspěch našich dívek v okresním kole
soutěže ve volejbale

Hravá angličtina ve třetí
třídě

Jaro už je všude kolem nás a zavítalo také
k nám do školy. Žáci 3. třídy si v hodině an-
gličtiny „hráli“ s jarem a se vším, co k němu
patří. Při pohybové písničce předváděli zví-
řátka a protáhli si celé tělo. Během luštění kří-
žovky a jiných slovních rébusů se děti naučily
spoustu nových slovíček. Třeťákům se jarní
hravá angličtina velice líbila a společně si i ve
škole užili „Happy Spring“. zšt
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Egypt je pro mnohé z nás místem letních do-
volených. Jezdíme tam za teplem, k moři, ale
také za památkami. Školní výlet se nám do
Egypta uspořádat ještě nepodařil. Zajeli jsme
alespoň si v prosinci do Vídně na stálou expo-
zici egyptského umění. 

A tam vzešel nápad uspořádat výtvarnou vý-
stavu naší školy. Od ledna pracovali žáci v ho-
dinách výtvarné výchovy a pracovních
činností, seznamovali se se starověkým Egyp-
tem, památkami, kulturou a posmrtným živo-
tem tehdejších obyvatel. 

Kreslili egyptské božstvo, malovali šperky
k oděvům, vytvořili velkou školní encyklope-
dii nebo modelovali kanopy a posvátné kočky.

Ti menší skládali velbloudy, ušili si svoje
vlastní sandály nebo si vytvořili masku podle
Tutanchamona. Nechybí ani sarkofág s „pra-
vou“ mumií. Ale je toho samozřejmě mnohem
více. Výstava bude slavnostně zahájena již 5.
června 2018 v 15 hodin v prostorách školního
sklepení na staré budově (vstup od kostela).
Prostory jsou to krásné, tajemné a plné překva-
pení. Provázet vás budou dvě záhadné Egyp-
ťanky. Budete se také moci vyfotit ve
staroegyptském fotokoutku. Nebo se dozvíte,
co znamená ten zvláštní název naší výstavy.

Výstavu můžete navštívit během celého
června, stačí si jen zazvonit. Jste všichni sr-
dečně zváni. Jana Ševčíková, učitelka VV

Egypt – „Je tiens l’affaire!“

Volejbalové úspěchy
Po dlouhých letech jsme se přihlásili do celo-

státního volejbalového turnaje AŠSK a hned
jsme slavili úspěchy. V okresním kole jsme po-
razili rozdílem třídy všechny zbývající soupeře
a s přehledem vyhráli celý turnaj. Postoupili
jsme díky tomu do krajského finále, které se
odehrálo v Brně 27.4. Zde byla volejbalová kva-
lita zcela jiná – účastnili se i úzce specializované
volejbalové školy. V takto silné konkurenci jsme
vybojovali postup ze základní skupiny a celkové
4. místo v rámci celého kraje. Martin Bauer

Soutěže McDonald’s Cup se každý rok
účastní tisíce škol a desítky tisíc žáků. Jako
každý rok, tak i letos se naše škola ZŠ Ko-
menského tohoto fotbalového turnaje úča-
stnila.

Bojovalo se ve dvou kategoriích: mladší
žáci 1.–3. třída a starší žáci 4.–5. třída. Starší
žáci skončili na 4. místě. Větší úspěch slavili
mladší žáci, kdy doslova vybojovali 3. místo.

Počasí nám i přes obavy nakonec přálo. Pa-
novala skvělá sportovní atmosféra, maxi-
mální nasazení hráčů a perfektní týmová
spolupráce. Rozhodující utkání o 3. místo
s týmem ZŠ Tyršova skončilo remízou 2:2.
Napětí tedy pokračovalo prodloužením ko-
pání penalt, a to skončilo výsledkem 3:1. Bla-
hopřejeme vítězům a čest poraženým!
Vítězné družstvo bylo oceněno ředitelem

McDonald’s Cup patří naší škole

Biologická olympiáda
V pondělí 23. dubna se naši žáci zúčastnili

okresního kola Biologické olympiády v kate-
gorii C (osmé a deváté třídy). Tématem letoš-
ního ročníku byl „Pohyb“. Soutěžilo se
v tradičních „disciplínách“ – praktické pozná-
vání rostlin a živočichů, laboratorní práce a test
teoretických znalostí. Každý účastník okres-
ního kola navíc vypracoval vstupní úkol zamě-
řený na vlastní pozorování. Školu
reprezentovali Adam Janek z 9.B a Štěpán Ku-
čera s Liborem Tesařem z 8.A. V silné konku-
renci chlapci obstáli. Nejlépe se umístil Adam
Janek na 12. místě, hned za ním skončil Libor
Tesař a 17. místo obsadil Štěpán Kučera.

Chlapcům patří poděkování za vzornou re-
prezentaci školy a za píli, kterou práci věno-
vali. ej

Žáci ZŠ Tyršova Slavkov u Brna se každo-
ročně účastní atletické soutěže Pohár rozhlasu
s Českou spořitelnou. V letošním ročníku
došlo k úpravám v organizaci a žáci byli zařa-
zeni do kategorií podle ročníku narození.

Starší kategorii v atletických disciplínách
běh na 60 m, 800 m, 1500 m, skok daleký,
skok vysoký, vrh koulí a štafetový běh 4x60 m
reprezentovali žáci a žákyně ze 7.–9. ročníku. 

Okresní kolo probíhalo na atletickém stadi-
onu ve Vyškově. V konkurenci 12 družstev zá-
kladních škol okresu Vyškov dosáhlo družstvo
dívek (ve složení Barbora Šujanová, Sarah Vin-
klerová, Dominika Chmelařová, Tamara
Zmrzlá, Adéla Žáková, Tereza Šedá, Adéla An-
tošová, Tereza Zezulová, Nela Navrátilová
a Adéla Horáčková) vynikajícího výsledku

a ve své kategorii děvčata vyhrála. Postupují
tak do krajského kola. 

Nejlepšího výsledku dosáhla Barbora Šuja-
nová, která výkonem 10,75 m ve vrhu koulí ob-
sadila 1. místo a Sarah Vinklerová v běhu na
800 m skončila třetí (čas 2:45.36). Na třetím
místě se také umístila štafeta dívek (Navráti-
lová, Zmrzlá, Chmelařová, Vinklerová). 

Mezi hochy nejlepšího výsledku dosáhl Ri-
chard Novák v běhu na 60 m, kde skončil na
5. místě. Mezi třinácti družstvy ze škol okresu
Vyškov skončili hoši na 9. místě. 

Všem závodníkům patří poděkování za pří-
kladnou reprezentaci školy. Družstvu dívek
navíc velká gratulace a přání, aby se jim poda-
řilo dosáhnout co nejlepších výsledků i v kraj-
ském kole v Břeclavi. Hana Charvátová

Pohár rozhlasu 2018 – vítězství našich dívek

školy a patřičně odměněno medailí a gratu-
lací. Všichni se již teď těšíme na příští rok.

Milada Kolínská

Předání ocenění fotbalistům • Foto: archiv školy Vítězné družstvo • Foto: archiv školy

Volejbalisté • Foto: archiv školy
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Kouzlíme se dřevem
Na polytechnickou výchovu je kladen velký

důraz ve výchovně vzdělávacím procesu ve
škole. Proto jsme využili nabídky pana
Mgr. Jana Helise pro práci se dřevem. Jednalo
se o sestavení výrobků z připravených dřevě-
ných polotovarů. Měli jsme možnost vybrat si
z velké nabídky. Jednoznačně vyhrála kytička
a stojánek na ubrousky. Vždyť v květnu mají
svátek maminky a to je pěkný dárek.

Žáci pracovali pod odborným vedením pana
Helise. Jednotlivé díly museli nejprve opraco-
vat smirkovým papírem, sestavit, slepit a po-
případě barevně vyzdobit. Podle úsměvů
a rozzářených očí bylo vidět, že je tato práce
baví. Odměnou jim byl i hřejivý pocit, že ta-
kový dárek udělá mamince opravdovou radost.

Hana Stárková

Sběr starého papíru
Sběr starého papíru se uskuteční ve čtvr-

tek 31. května od 7 do 15 h. Papír budeme
vybírat u tělocvičny, průčelí staré budovy.
Nejlepší sběrači obdrží sladké odměny.

Jedním z témat učiva přírodovědy žáků čtvr-
tého ročníku jsou ekosystémy. V letošním roce
jsme se zaměřili přímo na slavkovské ekosys-
témy: pole, les – obora, park, louka, mokřady.
A proč si o tom povídat v lavicích, když to
máme přímo „pod nosem“. Proto se žáci, pod
dohledem paní učitelek, vydali do terénu. Samo-
zřejmě předcházela teoretická příprava: rozdě-
lení do skupin (jedna skupina jeden ekosystém),
domluva, co budeme sledovat, potřebné vyba-
vení (fotoaparáty, hrníčkové lupy) a blok na po-
známky. A můžeme jít. Každá skupinka se
zaměřila hlavně na svůj ekosystém, ale zároveň
sledovala i ostatní. Třeba získané poznatky
budou potřebovat při písemném opakování. Za-
jímavosti zachytili na svých fotoaparátech
a v poznámkových blocích. Ve škole i doma měli
možnost své poznatky z exkurze zpracovat do
prezentace, kterou předvedli před spolužáky.

Zajímavá byla i prezentace na téma „Proti-
povodňová opatření ve Slavkově“. Elenka na

svém fotoaparátu zachytila jednotlivé části to-
hoto opatření a dokázala svým spolužákům
pěkně vysvětlit jejich význam.

A to není vše. V měsíci červnu máme do-
mluvenou procházku slavkovským mokřadem
se zasvěceným výkladem pana Petra Navrátila.
Už chystáme dalekohledy a moc se těšíme.

Některé fotografie, které pořídili žáci, mů-
žete vidět na našich webových stránkách.

Hana Stárková

Učíme se o přírodě v přírodě

Ve čtvrtek 10. května se konalo v bučovic-
kém Katolickém domě finále již 30. ročníku
pěvecké soutěže ve zpěvu lidových písní „Za-
zpívej, slavíčku“, kterou pořádá DDM Bučo-
vice. Podle slov předsedy poroty se zde sešli ti
„nejlepší z nejlepších“ zpěváků ze základních
škol Slavkovska, Bučovicka a Vyškovska. Naše
škola měla v každé kategorii zastoupeného jed-

noho soutěžícího, vzešlého z okrskového kola.
V I. kategorii to byla Dominika Chvátalová, ve
II. kategorii Amalia Džumaniazová a ve III. ka-
tegorii Martin Holoubek. A právě Dominika
Chvátalová si ve své kategorii vyzpívala vyni-
kající 1. místo. K tomuto vynikajícímu umís-
tění jí srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho
úspěchů v dalších soutěžích. Zdeněk Farkas

Vynikající úspěch v pěvecké soutěži „Zazpívej, slavíčku“

V sobotu 12. května byl velký svátek pro 27
cheerleadingových týmů ČR. Konalo se totiž
Mistrovství ČR ve sportovním cheerleadingu.
Do Prahy na Letnou se tak sjelo 1500 nejlep-
ších cheerleaders, kteří bojovali o kvalifikaci
na ME, které se letos koná poslední víkend
v červnu ve Finsku.

A jak to dopadlo pro Glitter Stars?
1. místo – Junior Coed Elite
2. místo – Senior Coed Elite
2. místo - Peewee Freestyle
5.–6. místo – Peewee Cheer (což nás celkem

mrzelo, protože naše děti zajely svoji sestavu
naprosto skvěle).

Glitter Stars Slavkov u Brna vybojovali nominace na ME
Tímto výsledkem získal tým dvě nominace

na ME 2018.
V rámci šampionátu proběhlo i exhibiční

vystoupení národního týmu CN/CT, jehož sou-
částí jsou i naši členové, kteří na letošním MS
obsadili skvělé 7. místo

GS

Ve dnech 10. a 15. května proběhl tradiční
okresní přebor v atletice – Pohár rozhlasu, kte-
rého se účastnili žáci z dvanácti škol okresu.
Vynikajícího výsledku dosáhlo 10. května druž-
stvo starších žáků, které obsadilo třetí místo. 

V upršeném úterním dopoledni 15. května
se našim mladším žákům a žákyním velice da-
řilo v individuálních soutěžích. Výborných vý-
sledků dosáhly dívky B. Hadincová a E.
Crhová, které ovládly běžecké disciplíny (dvě
1. místa na 60 m a 2. místo na 600 m).
Z chlapců získali zlato M. Stehlík v běhu na
1 km a O. Jovsaj v hodu kriketovým míčkem.
Na 2. místě ve skoku do výšky skončila V. Svo-
bodová. Vše korunovalo družstvo dívek na šta-
fetě 4x60 m, které bezkonkurenčně zvítězilo. 

Takže jsme dosáhli na pět zlatých a dvě
stříbrná místa. K dosaženým výsledkům moc
blahopřejeme. Martin Bauer a Petr Žižlavský 

Atletické žákovské závody o Pohár rozhlasu

Atleti • Foto: archiv školy

Kouzlíme se dřevem • Foto: archiv školy

Učíme se v přírodě • Foto: archiv školy

Glitter Stars • Foto: 3x archiv školy

Dominika Chvátalová • Foto: archiv školy



Nejpoužívanější
rozměry

Colop 20 – 38x14 mm
Colop 30 – 47x18 mm
Colop 40 – 59x23 mm

BM typo, s.r.o.
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
Obdelníkové, kulaté, datumovky

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

Poradenská kancelář

Kosmetika 

Možnost vyzkoušení

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

Zdraví je největší bohatství, které člověk má.

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
• pyly v ovzduší – pomoc při potížích
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• ocelové profily I, IPE, U, UPE,
HEA, HEB

• profily ocelové uzavřené,
 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)

• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé,

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

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,

 řezáním pilou

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

775 697 788

Milan Májek a syn

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Prodejní doba:
po, st      7–17 h.
út, čt, pá 7–15 h.
sobota    8–11 h.
polední přestávka 11.45–12.30 h.

JIŽ 15 LET S VÁMI

VÝSTAVBA BYT  
A RODINNÝCH DOM  
VE SLAVKOV  U BRNA

vyberte si sv j
VYSN NÝ D M

vyberte si sv j
VYSN NÝ BYT

WWW.REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ
T: +420 725 688 312 / E: INFO@REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ

Máte-li zájem o určitou námi nabízenou pozici, neváhejte a kontaktujte
nás na e-mailu: Marta.Loefflerova@cz.LRMed.com nebo na tel. čísle
+420 544 425 632, na mobilu +420 739 529 558, ale také na adrese Loh-
mann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

ŠVADLENA
VE ZDRAVOTNICKÉ VÝROBĚ

DĚLNICE
VE ZDRAVOTNICKÉ VÝROBĚ

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

týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozici

Aktuální nabídku námi nabízených pozic najdete na

https://www.lohmann-rauscher.com/cz-
cs/kariera/nase-nabidka-volnych-mist/

•

•

WWW.SALONDELAROM.CZ

KOSMETICKÝ SALON

LASEROVÁ LIPOLÝZA VÝHODNÝ BALÍČEK  
PRO TŘI A VÍCE OŠETŘENÍ:

2 partie + 2 partie ZDARMA  
+ ZDARMA infraterapie  
    v hodnotě 2400 Kč   
+ skořicový zábal ZDARMA

cena jedné partie 390 Kč

VHODNÉ PRO MUŽE I ŽENY

ZBOROVSKÁ 47         
SLAVKOV  
U BRNA

Další ošetření na:

Nejoblíbenější 
metoda  
hubnutí 

Ošetření pro 
boky, stehna,  
břicho a pas 
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Že už je jaro v plném proudu jsme mohli
s dětmi pozorovat přímo na zahradě naší ma-
teřské školy. Na vrbě si postavila hnízdo ro-
dinka kosů. S dětmi jsme sledovali, jak
maminka statečně sedí na va-
jíčkách a nenechá se vyrušit.
To bylo radosti, když jsme
jednoho dne v hnízdě našli
i tři čerstvě vylíhnuté ptáčátka
a mohli se na ně podívat.
Tímto pozorováním jsme se
pomalu přesunuli k hlavnímu
tématu tohoto měsíce, které je
zaměřeno na maminčin svá-
tek. V každé třídě se vždy
všichni pečlivě chystají na
vystoupení pro maminky.
Děti si vyzkoušely na vlastní
kůži, že nacvičit divadelní
představení dá spoustu práce,
učili jsme se texty, malovali kulisy, chystali
kostýmy a také jsme vyrobili pro maminky
dárek. Všichni se do příprav zapojili, protože
maminčina radost a pochvala je vždy zaručená
odměna za všechnu snahu. Po přípravách na
vystoupení jsme si rádi odpočinuli venku a uží-
vali jsme si krásného slunečného počasí třeba
u pletení věnečků z pampelišek, házení míčků

Moje milá maminka má svátek
a vyrobených vlaštovek nebo při jízdě na kole.
Abychom měli na tento školní rok vzpomínku,
proběhlo ve školce společné fotografování tříd.
Ve středu 9. května jsme oslavili svátek Matky

Terezie, tato řeholní sestra se
věnovala výchově chudých
dívek. Zakládala kláštery chu-
dých školských sester, které se
později rozšířily i k nám do
Slavkova a sestřičky, které ji
následovaly, založily naši
školku Karolínka. Pro děti byl
nachystaný zábavný program,
při kterém se dozvídaly infor-
mace ze života Matky Terezie
a za pomoci středoškolaček
plnily úkoly na stanovištích.
Předškoláci mají za sebou
zápis do první třídy a my
máme před sebou poslední

měsíc tohoto školního roku, který sebou přináší
spoustu oblíbených akcí. Na jednu z nich, Za-
hradní slavnost, tímto zveme také naše loňské
předškoláky a jejich rodiče a sourozence. Slav-
nost proběhne ve středu 13. června od 16 hodin
v zahradě školy a my budeme moc rádi, když
se s vámi, milí prvňáčci, opět setkáme. 

Za KMŠ Karolínka Veronika Buchlovská

Charitní poradna Bučovice
a Slavkov u Brna

Poskytuje bezplatné odborné sociální pora-
denství dle zákona o sociálních službách, typ
občanské poradenství. Zřizovatelem je Oblastní
charita Hodonín, která poskytuje i další sociální
a zdravotní služby ve Slavkově u Brna, v Bučo-
vicích a v obcích ORP Slavkov u Brna a ORP
Bučovice.

Poradna je určena pro osoby starší 18 let,
které se nacházejí v tíživé životní situaci a po-
třebují získat informace či radu, jak svoji situaci
řešit. Poskytujeme poradenství v sociální
a právní oblasti. Poradenství je poskytováno
formou osobní konzultace na pracovištích po-
radny, telefonicky, případně přes online po-
radnu na našich stránkách. Pokud se osoba
nemůže ze závažných důvodů (např. zdravot-
ních) na poradnu dostavit, je možné poskytnout
poradenství v jeho domácím prostředí. 

Co nabízíme: 
• Informujeme o právech a povinnostech,

které vyplývají ze zákonů a o tom, jakým způ-
sobem se člověk může svých práv domáhat. Vy-
světlujeme obsah právních dokumentů a dalších
listin.

• Informujeme o systému státní sociální pod-
pory a možnostech pomoci ze strany sociálních
služeb a pomáháme najít vhodnou službu dle
konkrétní situace. 

• Pomáháme při sepisování dopisů, návrhů,
žádostí, vyplňování formulářů, podporujeme při
kontaktování a komunikaci s institucemi
a úřady.

• Poskytujeme poradenství, jak řešit tíživou
životní situaci a hledáme alternativy řešení
a možnosti pomoci. 

Poskytujeme poradenství v následujících ob-
lastech:

Rodina a mezilidské vztahy, zaměstnanost,
sociální systémy a služby, dluhové poradenství
včetně přípravy na oddlužení, ochrana spotře-
bitele, vlastnická práva, občanské soudní řízení,
základní práva občana ČR, podpora v nouzi (dle
možností zprostředkování pomoci charity čr).

Pokud si nevíte rady s řešením životní situ-
ace, kontaktujte nás.

Pracoviště Slavkov u Brna
Adresa: Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna

(přízemí domu s pečovatelskou službou, pro-
střední vchod)

Tel. 544 212 021, 731 646 977
Email: poradna.slavkov@hodonin.charita.cz
Více informací na www.hodonin.charita.cz

Všechny lásky světa!
V rámci Dnů Slavkova 2018 uvádí Diva-

delní spolek reprízu své nejnovější inscenace
Všechny lásky světa!

Pásmo divadelních výstupů a písní inspi-
rovaných divadelními hrami uvedeme
31. května v prostorách dvorku na Panském
domě ve Slavkově. Začátek je ve 20.30 h.,
představení trvá asi 80 minut a v případě ne-
příznivého počasí je možné čekat jeho před-
vedení na jevišti Společenského centra
Bonaparte. Vstup zdarma.

Zvou divadelníci

Denně čerstvé zprávy ze Slavkova na

www.veslavkove.cz

Svátek Matky Terezie • Foto: archiv školy

Mladí kosi • Foto: archiv školy
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RODINNÁ OZNÁMENÍKADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková

BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

JAZYKOVÉ CENTRUM
BUČOVICE A SLAVKOV U BRNA

LETNÍ VÝUKA
CIZÍCH JAZYKŮ

SUMMER CAMP – letní jazykové třídy
pro děti s rodilými mluvčími zážitko-
vou angličtinou. 1. týden prázdnin
9–15 hodin i pro začátečníky!

DOUČOVÁNÍ – maturity, reparáty ZŠ,
SŠ, VŠ individuálky 

ZÁPIS DO 1. POLOLETÍ 2018/2019 za-
hájen, rozpis tříd na webu

Bližší informace na

www.jazyky-bucovice.cz

Vzpomínka

Utichl navždy Tvůj hlas, vzpomínka na Tebe však zůstane stále v nás.
Dne 28. května 2018 uplyne rok, kdy nás navždy opustil

manžel, tatínek a dědeček, pan

JAN PILÁT
Dne 28. července 2018 by se dožil 85 let.

S láskou vzpomíná manželka Jarmila a děti Jarmila a Jan s rodinami.

Vzpomínka

Dne 20. května 2018 jsme vzpomněli 15. smutné výročí, kdy nás opustil
manžel, tatínek, dědeček a kamarád, pan

JAROSLAV ŽAHOUREK

S láskou stále vzpomínají děti s rodinami.

Vzpomínka
Kdo žije v srdcích těch, které opustil, ten neodešel.

Dne 22. května 2018 jsme vzpomněli 3 roky od úmrtí paní

HANY HEMALOVÉ
S láskou a úctou vzpomíná manžel, syn Martin a Pavel s přítelkyní,

maminka a celá rodina.

Blahopřání
Sice nejsem básník, který tvoří básně, a nejsem ani malíř,
který maluje krásně, zato jsem člověk, který Tě má rád,

a lásku, zdraví, štěstí chtěl by Ti přát.
Dne 22. května 2018 oslaví 50leté jubileum pan 

MICHAL ŽOUŽELA
Můj drahý manželi, chtěla bych Ti jen říct:

Ať slza a bolest Ti tvář nikdy nezmáčí, žal a smutek
ať se Ti zády otáčí, ať jen zdraví, štěstí, láska a dobrota

jsou náplní Tvého života.
S láskou Marcela, dcera Sandra, Jesika, zeť Tom,

vnoučátka Emmička a Tomášek.

Vzpomínka
Kdo v srdcích žije těch, které opustil, ten neodešel.

Dne 3. května 2018 uplynul rok, co nás opustil náš milovaný tatínek,
dědeček a pradědeček, pan

JAROMÍR ONDRÁČEK
S láskou a úctou vzpomínají dcera Marcela a syn Jaromír s rodinami,

vnučka Iveta s rodinou a maminka.

Vzpomínka

Dne 13. května 2018 jsme vzpomněli 15. výročí úmrtí
naší manželky, maminky a babičky, paní

MARIE PAVÉSKOVÉ

Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Blahopřání
Koncem května oslaví půlkulaté životní jubileum pan

Ing. ALEŠ ŠILHÁNEK, dlouholetý úspěšný ředitel zámku.

Za jeho působení došlo k realizaci a k dokončení zásadních oprav zámku,
především nádvoří, fasády, koníren, ale i bazénů v parku. Výsledkem bylo
mj. ocenění zámku prestižním titulem Národní kulturní památka. Svojí
aktivitou výrazně přispěl k propagaci tohoto historického klenotu města,
což přineslo postupně až zdvojnásobení počtu návštěvníků, který dosáhl
rekordní úrovně a přesáhl 115 000 za rok, a současně titul TOP Výletní
cíl jižní Moravy. Podílel se na rozšíření kulturně historické nabídky, kte-
rou ocenili nejen občané města, ale i nejširšího regionu.

Do dalších let mu přejí bývalí a současní kolegové a přátelé především hodně zdraví
a neutuchajícího elánu! 



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.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ Opustili nás

Milan Brázda (1959) 6. 5.
Karel Kantor (1947) 12. 5.
Zdeňka Zbořilová (1929) 17. 5.
Zuzana Petrů (1925) 17. 5.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 23. června 2018 by oslavil 51. narozeniny pan

Ing. VLASTIMIL TRNKA

23. května 2018 jsme vzpomněli čtvrté smutné výročí,
kdy nás navždy opustil.

Za tichou vzpomínku děkuje Marcela.

Vzpomínka

Dne 23. května 2018 uplynulo 20 let od úmrtí pana 

KARLA KUBÍNKA

Všem přátelům za vzpomínku děkují manželka Eva
a dcery Eva a Hana s rodinami.

Vzpomínka

Dne 30. května 2018 vzpomeneme 28. výročí, kdy nás opustil pan

FERDINAND OSLÍK

Dne 3. června by se dožil 93 let.
S láskou stále vzpomínají dcery s rodinami
a pravnoučata Vojtěch, Alžbětka a Nelinka.

Vzpomínka

Dne 3. června 2018 by se dožil padesáti let náš milovaný syn, bratr,
tatínek a dědeček pan

ALOIS ŠEMORA

S láskou vzpomínají rodiče, sourozenci Petr a Jana s rodinami
a dcery Monika a Markéta s partnery a vnouček Eiden. 

Vzpomínka

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 19. června 2018 uplynou 3 roky od úmrtí pana

Mgr. BOHUMILA SLANINY

S láskou vzpomínají manželka Liba, syn Bohdan a syn Radek s rodinou.

Vzpomínka
Ráno, když slunce zazářilo, Tvé srdce se navždy zastavilo.

Odešel jsi od všech, jež jsi miloval, pro které jsi žil a pracoval.
Prázdný je domov, smutno je v něm, chybíš nám, chybíš nám všem.

Dne 16. června 2018 uplyne 5 let, co nás navždy opustil pan

JIŘÍ KÖHLER
Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka
Navěky žije ten, koho nosíme s láskou v srdci.

Dne 27. května 2018 by se dožil 90 let pan

VLASTIMIL VRÁNA
S láskou a úctou vzpomínají

synové Luděk, Vlastimil a Pavel s rodinami.

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

Dne 12. června 2018 by se dožila 85 let naše drahá maminka,  babička,
prababička, sestra, teta a švagrová, paní

L U D M I L A  F L O R I Á N OVÁ
ze Slavkova u Brna

Vzpomínají syn Miroslav, dcery Zdeňka a Ludmila s rodinami,
syn Karel s rodinou a vnoučata.

INZERCE

KOUPÍME byt ve Slavkově u Brna, min. 3+1,
nebo 3kk, balkon nebo terasa, sklep, parko-
vací místo, ideálně zařízený. Tel.739 654 502,
MalikovaH@email.cz.

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

NABÍDNE mi někdo ke koupi domek k tr-
valému bydlení. S opravami počítám. Tel.
732 907 439.

KOUPÍME byt 2+1 nebo 3+1, balkon výho-
dou, Slavkov a okolí. Tel. 731 333 710.

POTRAVINY Křenovice u Slavkova na Vác-
lavské ulici přijmou vedoucí směny. Infor-
mace na 731 460 945.

KOUPÍM garáž ve Slavkově u Brna. Tel.
728 549 142.

Babské hody
Zveme vás na 15. babské hody, které se

uskuteční v sobotu 30. června 2018 v re-
stauraci Bonaparte. 

Na programu bude ve 14 hod. předání
Babského práva u radnice a od 19 hod. ta-
neční zábava. Hraje kapela Sebranka.

Srdečně zvou ženy-stárky

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
544 220 661, 605 742 853

Uzávěrka pro inzerci
pátek 22. června do 16 h.

Podmínky viz

www.bmtypo.cz

Kostýmované prohlídky
zámku 2. června

Již tradičně připravuje skupina Per Vobis na
Dny Slavkova kostýmované prohlídky zámku
Slavkov-Austerlitz. Proto ani letos nebudou
chybět. Probíhat budou v sobotu 2. 6. v časech
10.30, 11.30, 12.30, 14.30 a 15.30 hodin.

Nestudujte historii jen z knih, přijďte ji zažít
na vlastní kůži. Pobavíte se a dozvíte se různé
pikantnosti o našich předcích. Rezervace vstu-
penek na pokladně zámku na tel. 544 227 548
nebo na mailové adrese rezervace@zamek-
slavkov.cz. Skupina Per Vobis
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Motoklub Austerlitz informuje
níku a Českomoravské vysočiny. Zejména ma-
lebný kraj Křemešnické vrchoviny se nám
vryl do paměti a připravil nám báječné jez-
decké  zážitky. V blízkosti Pacova jsme projeli
historickou trať „Vylučovacího závodu Ra-
kousko-Uherska pro Coupe Internationale“
a při pomenuli si historický úspěch jezdce Vác-
lava Vondřicha i motocyklů Laurin & Kle-
ment. Týden na to jsme se vrátili z polské
Vratislavi (Wrocław). Trasa výletu proťala Or-
lické hory, Krkonoše a Jeseníky. Kromě atrak-
tivních pasáží horských silnic jsme obdivovali
historickou i moderní architekturu města
Wroclawi. 

Připravený tradiční rychlostní závod silnič-
ních motocyklů v serpentinách jsme odvolali.
Nebylo možné uzavřít serpentiny pro závod,
musely zůstat průjezdné vzhledem k opravám
a uzavírkám komunikací kolem Slavkova. Mo-
tocyklovým sportovcům a fandům se omlou-
váme, zachovejte nám přízeň v příštím ročníku
závodu. 

Šestá vyjížďka, téměř stokilometrový te-
rénní okruh, startuje právě v den vydání tohoto

čísla Zpravodaje. Trať se chystá prověřit jez-
deckou zručnost i průchodnost strojů terénem.
Přejme jezdcům, aby se nástrahami trati vyrov-
nali s úspěchem. 

V sobotu 2. června vám představíme klubo-
vou činnost na prezentaci zájmových organi-
zací mikroregionu Slavkova. Zveme vás
k návštěvě našeho stánku v prostorách velkého
sálu kulturního střediska. Podrobnosti o akti-
vitách klubu se dozvíte z první ruky. Třídenní
cestování Slovenskem a Maďarskem startuje
8. června. Cílem je obrousit stupačky o silnice
slovenských horských sedel, navštívit pamětní
místa slovenského odboje, najít stopy svérá-
zného folkloru v zapomenutých údolích,
ochutnat něco z maďarské historie i kuchyně
a prohlédnout si vodní dílo Gabčíkovo na Du-
naji. 

Neváhejte, přidejte se k nám, ať žádný záži-
tek nezmeškáte. Těšíme se na setkání při ně-
které klubové akci. Podrobnosti najdete na
stránkách: mkausterlitz.cz, fechtl.cz, nebo
slavkov.cz

Za Motoklub Austerlitz Vlastik Jelínek

které žijí po celý život pospolu. Je mezi ptáky
pěvci skutečnou výjimkou. Mladí ptáci jsou
zbarveni odlišně, jsou jednobarevně šedohnědí
a bez černé kápě na hlavě, až do
podzimního pelichání, kdy se
již tvoří trvalé páry, které se
drží pohromadě celý rok. Je to
pták bystrý a po všech strán-
kách sympatický, není přelé-
tavý. Očekává se, že hýlové
v našem okolí i zahnízdí.

Ke hnízdění vyhledávají hý-
lové převážně jehličnaté
stromy. Hnízdo si staví po-
měrně nízko u země, většinou
do čtyř metrů výšky. Ve starších
smrkových porostech dává přednost nahodi-
lým, byť i ojedinělým korunám stromů, zlo-
mům na zemi a podobně. Nikoliv v koruně
smrku, ale poblíž kmene stromu. Mladé při-
krmují oba rodiče hlavně živou potravou,

Barevní hýlové v našich zahradách
hlavně hmyz všeho druhu, přednostně sbírají
mšice v okolí hnízda, také natrávenými se-
meny z volátek. Hýlí otec je pozoruhodně

emancipovaný. Když samička
sedí podruhé na vejcích, sameček
ji dokáže přikrmovat, i když sám
vodí mláďata z prvého hnízdění. 

V době hnízdění se hýlové
ozývají velmi zřídka. Z minu-
losti, kdy bylo možné na trhu či
jiných prodejních akcích prodá-
vat i naše běžné ptactvo k chovu
či ke konzumaci, je známo, že
hýl chovaný v zajetí je schopen
naučit se zahvízdat i jednoduchý
nápěv, který často slyší. V pří-

rodě se často ozývá směsí žvatlavých a hvíz-
davých tonů a vábením. Jednotlivé ptáky bylo
možné u nás pozorovat i počátkem května.
Pravděpodobně zde i hnízdí ve skupině jehlič-
natých stromů. Milan Hrabovský 

Počátkem měsíce března uhodily silné
mrazy, přesto se již někteří stěhovaví ptáci
k nám již navrací. Překvapením bylo, že malá
skupina hýlů obecných se toulá po našich za-
hradách, od poloviny března již nastává jejich
doba hnízdění. Velké množství hýlů bylo u nás
kroužkováno a zpětných hlášení přišlo již více
jak 700. Hýl je velmi nápadný pták, nelze ho
zaměnit s jinými druhy. Podobná může být
jeho příbuzná křivka, avšak tak sytě růžověčer-
venou spodinu a svítivě bílý kostřec patrný
i v letu má jen samec hýla. Oba, samec i sa-
mička, mají hlavu i s očima ozdobenou černou
čepičkou. Popisuje se, že samička má spodinu
těla šedo hnědou, je však světle růžově hnědá,
až načervenale okrově šedá. Ve skutečnosti
jsou to i u samičky velmi slušivé barvy. Pohyb
celé rodinky hýlů se neustále ozývá švitoři-
vými až vrzavými zvuky. Je to pták převážně
vyšších nadmořských výšek. Hejnko hýlů je
sympytické i tím, že se skládá z několika párů,

Zdravím přátele řídítek a jedné stopy. Le-
tošní slunečné a teplé počasí motorářům přeje.
Hned první aprílový den se cestovní sekce
klubu vypravila najít stopy bájného Veligradu,
hlavního města Velké Moravy. Následující ví-
kend jsme vyzkoušeli rychlost strojů na pří-
rodní silniční trati Pezinská Baba a v sobotu
21. dubna jsme si zajeli do Ostravy-Vítkovic.
Ze samotného vrcholu vysoké pece jsme pro-
hlíželi technické památky průmyslového kom-
plexu oceláren, dolů a koksoven. 1. května
jsme se vrátili z dvoudenního putování silni-
cemi kolem Jindřichova Hradce, Velkého Bla-

Tři rodiny ze Slavkova u Brna a dalších
21 rodin z okresu Vyškov dostalo finanční
podporu nadace Dobrý anděl, která po-
máhá rodinám, v nichž se dítě potýká s vá-
žným onemocněním. Díky každoměsíčním
příspěvkům dárců – Dobrých andělů –
mohou všechny těžkosti zvládat lépe ales-
poň po finanční stránce. Pomozte najít další
rodiny, které tuto podporu potřebují!

„Dětí s vážným onemocněním, jejichž ro-
diny by potřebovaly finanční podporu, je mno-
hem více. Rodiče často neví, že u nás mohou

o příspěvek požádat. Naší snahou je, aby se
tato informace co nejvíce rozšířila,“ říká Petr
Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý
anděl. „Některým rodinám poradí lékaři či so-
ciální pracovníci přímo v nemocnici, jiným
pomoc doporučí pacientské organizace.
K mnohým z nich se ale i přesto tato informace
nedostane,“ dodává.

Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc

 podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi,
které zasáhlo vážné onemocnění. Typicky se
jedná o:

• onkologické onemocnění,
• selhání ledvin či jater,
• vážné metabolické poruchy,
• nemoc motýlích křídel,
• a další těžká kombinovaná postižení.
Za 6 let fungování nadace podpořili dárci

Pomozte rodinám s vážně nemocnými dětmi
více než 5 000 rodin z celé České republiky.
Kromě dětských pacientů podporují také ro-
diny s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou
jeden z rodičů.

Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto

vážně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc
nadace doporučit. Kontakt je velmi jednodu-
chý – stačí zavolat nebo napsat e-mail a pra-
covníci již zajistí vše potřebné. Důležité je
nebát se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi po-
mohou.

Staňte se i vy Dobrými anděly!
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz

a můžete začít přispívat. Vaše finanční pomoc
bude rodinám odeslána do posledního haléře.
Díky svému Andělskému účtu si navíc můžete
přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým pomá-
háte. TZ

Velký Blaník • Foto: archiv MK

Samec hýla • Foto: M. Hrabovský
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DIA okénkoZahrádkářské okénko
Rady do zahrady – červen

Pranostika: Netřeba v červnu o déšť prositi,
přijde jak začneme kositi.

Při letošním nedostatku dešťových srážek
o déšť prosíme již velmi dlouho a stále nejsme
vyslyšeni. Situace začíná být kritická. Stromy
bohatě odkvetly a násada plůdků je je veliká.
Při nedostatku dešťových srážek a s tím spo-
jené vzdušné vlhkosti by mohla většina plůdků
spadnout a opět zapláčeme nad úrodou. 

Počátkem měsíce června začínají stoupat
teploty a dny se stále prodlužují až do sv. Jana
(24. 6.) kdy noc nebývá žádná. Zrající jahody,
třešně a další ovoce dostávají červenou barvu
a zřejmě podle této barvy dostal šestý měsíc
v roce název červen.

Pokud bude trvat dosavadní suché počasí ne-
musí se vyskytnout mnoho škůdců a chorob.
V opačném případě, kdy budou dešťové srážky
vydatné s vysokou vlhkostí bude výskyt cho-
rob a škůdců vydatný. Proto pozorujme po-
rosty zeleniny a ovocné stromy a po obeznání
choroby okamžitě zasáhneme.

Velmi často se vyskytuje plíseň okurková –
použijeme Kuprikol 50 0,4 % s OL 3-7 dní.

Aliette 80WG 0,2 % s OL 3 dny. U plísně ci-
bulové Kuprikol 50 0,4 %, Infinito SC 0,12 až
0,16 % s OL 7 dní. Totéž u brambor a rajčat.
Pokud již nestíháme ruční sběr mandelinky
bramborové použijeme Spintor 0,02 % s OL 3
dny, Decis Protech 0,03–0,035 % s Ol 28 dní,
Mospilan 20 SP 0,06 = s OL 14 dní.

U jádrovin za deštivého počasí proti strupovi-
tosti použijeme Zato 50 WG 0,015 s OL 14 dní,
Talent 0,03 % s ol 14 dní. Na padlí za suchého
počasí použijeme Kumulus 0,06 % s OL 3 dny.
Pokračujeme v zásahu proti obaleči jablečnému
přípravkem Spintor 0,06 % s Ol 3 dny. Na všech
ovocných dřevinách se již nyní vyskytují mšice.
Zde použijeme Decis Protech 0,03–0,035 %
s OL 28 dní. Třešně a višně napadá vrtule třeš-
ňová a proti ní použijeme Decis Protech 0,03–0,
035 % s OL 28 dní a nebo Mospilan 20 SP 0,015
– 0,02 % s Ol 14 dní. Při letošním suchém počasí
se často u všech ovocných dřevin objevuje Chlo-
róza (světlezelené listy), což je nedostatek že-
leza… Formou kapalného postřiku na list
použijeme přípravek Tekuté železo – Fytovit.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Naše letošní zájezdy do Thermalparku v Du-
najské Stredě jsme zahájili 16. května, další se
uskuteční 26. června a potom v září a říjnu.
Účastníme se na dnech Slavkova v sobotu 2.
června v SC Bonaparte, kde zabezpečíme kon-
trolní měření glykémie a tlaku krve jako pre-
vence onemocnění na diabetes. V rámci
edukace bude k dispozici talíř diabetika, počí-
tání výměnných jednotek a doporučené pohy-
bové aktivity. 

Minule jsme si vysvětlili, jak funguje u zdra-
vých lidí vylučování inzulinu ze slinivky tak,
aby se glykémie dostávala do všech buněk
v našem těle. Glykémie se v průběhu dne mění,
vyšší je po jídle a snižuje se při tělesné aktivitě.
Normální hodnoty glykémie na lačno jsou 4–6
mmol/l, opakovaně nad 7 mmol/l už je potřebné
zopakovat měření. Dvě hodiny po jídle by měly
být hodnoty glykémie do 10 mmol/l a jakmile
přesáhnou 11 mmol/l už je potřebné další vyše-
tření. Inzulin produkují beta-buňky Langerhan-
senových ostrůvků ve slinivce, kde jich je 1–2,5
milionů, až jejich množství poklesne na 30%,
nejsou schopny produkovat potřebné množství
inzulinu tak, aby reguloval glukózu v krvi, jedná
se o inzulinovou rezistenci. Zvláště když se ob-
jeví častěji zvýšené glykémie, žízeň, časté mo-
čení, únava, ketolátky v moči, už je podezření
na vznik cukrovky. Pro upřesnění mají lékaři
možnost zjistit hodnoty glykovaného hemoglo-
binu po dobu 6–8 týdnů tzv. dlouhého cukru.
Jeho hodnoty by měly být do 60 % a nad 70 %
už je diagnostikováno onemocnění diabetes mel-
litus. Diabetes 1. typu se objevuje u mladších pa-
cientů, kde došlo k destrukci beta-buněk a musí
se přistoupit k injekčnímu podávání inzulinu.
Diabetes 2. typu vzniká většinou po 40 věku
a jeho vznik podporují obezita, nedostatek po-
hybu, stres a další faktory. Existují ještě typy di-
abetu MODY, LADA, nebo těhotenský diabetes.
Zpočátku se pacienti léčí tabletami, které pod-
porují slinivku k tvorbě potřebného inzulinu,
pokud se onemocnění zhorší, je nutné také při-
stoupit k injekční léčbě inzulinem. Léčba anti-
diabetiky a jednotlivými druhy inzulinů
krátkodobých, střednědobých a dlouhodobě pů-
sobících je plně v rukou odborných lékařů. Pa-
cient však musí dodržovat léčebný režim
a naučit se měřit glykémii, podávání léků a in-
zulinu a hlavně upravit stravování.  

Vlivem teplého počasí budou dříve dozrávat
jahody, třešně, višně a další letní ovoce. Diabe-
tik však musí vědět, že jejich konzumace zvedá
krevní cukr, i když obsahují cenné vitamíny
a další prospěšné látky. Musíme si jejich množ-
ství započítat do povolené denní dávky sacha-
ridů. Doporučujeme jednu dávku drobného
ovoce do 150 g kelímku od jogurtu a už nesla-
dit, více vynikne chuť ovoce. Oblíbené ovocné
knedlíčky se připravují z kynutého, bramboro-
vého nebo krupicového těsta. Doporučujeme
lehčí varianty z tvarohového těsta, na dvě porce,
asi 12 knedlíků potřebujeme: 250 g tvarohu,
1 vejce, špetku soli, 4 lžíce krupice, nebo 100 g
hrubé mouky a 2 lžíce strouhánky. Vypracu-
jeme polotuhé těsto, vytvoříme váleček a krá-
jíme stejné kousky, ze kterých tvoříme malé
knedlíčky. Do každého vložíme kousek ovoce,
uzavřeme a vaříme 5–8 minut v osolené vodě.
Propíchneme vidličkou, polijeme rozpuštěným
máslem a rozvařeným ovocem, nebo posypeme
tvrdým tvarohem s práškovým sladidlem.   

Marie Miškolczyová

Zájezd na divoký západ
Rádi bychom své členy, jejich rodiče, sym-

patizanty i širokou veřejnost pozvali na středi-
skový výlet do westernového městečka
v Boskovicích. Zájezd se koná v sobotu 16. 6.
Sraz je na vlakovém nádraží ve Slavkově u Brna
v 6.45 h. a návrat tamtéž v 20.50 h. Cena zá-
jezdu: 500 Kč/dospělý, 350 Kč/dítě. V ceně je
jízdenka vlakem a vstupenka do areálu.

Přihlášku, kterou stáhnete na našem webu
www.junakslavkov.cz, i s penězi odevzdejte
prosím nejpozději v pátek 8. 6. 2018. Platit je
možno u vedoucích na schůzkách vždy v pátek
po 17. hodině, nebo po domluvě u vedoucího
akce Oldy Bayera, olda.bayer@seznam.cz, te-
lefon: +420 739 528 017.

Pořádný jarní úklid
Člověk se nestačí divit, kolik se během zimy

nashromáždí špíny, prachu, pavučin a dalších ne-
čistot. Proto, stejně jako spousta domácností, se
každý rok s příchodem května vrháme na úklid
i u nás na skautské klubovně. Letos brigáda pro-
běhla v sobotu 12. 5. a pomoci přišlo i velké
množství rodičů. A přiznáváme, že zejména díky
nim se podařilo dát do pořádku kuchyňku, to-
alety, sprchový kout i centrální chodbu, nařezat
velikou hromadu dřeva na topení a posekat trávu
v okolí budovy. Děti mezitím poumývaly okna
a podlahy, vedoucí poklidily na půdě a v kni-
hovně a po poledni bylo všechno důležité hotové.
Moc děkuje všem, kteří obětovali půl soboty na
pomoc skautům! Vedoucí oddílů
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scéně. Holky se samozřejmě nedaly zahanbit
a věřím, že si to pořádně užily! Pohádkovou
atmosféru nám pomohla vytvořit schólička,
která dodávala malým recitátorům na jistotě
při zpěvu písniček, provázejících celé pásmo
pohádek. Na závěr jsme ještě divákům nabídli
osvěžující drink z nových písní, které bude
schólička zpívat v nejbližší době na některé
z dalších akcí. Vřelý potlesk, který nebral
konce nás nejen potěšil, ale také povzbudil do
dalších činností s dětmi. Velké poděkování
patří paní Elišce Rubešové za organizaci a ná-
cvik recitace a kolektivu maminek doprováze-
jících schóličku na hudební nástroje. J.M.

Divadelní kavárno – díky, bylo narváno!
Tak by se dala vyjádřit účast v nedělní diva-

delní kavárně, která byla věnována nejen do-
spělým, ale hlavně dětem. Téměř letní počasí
vybízelo k pobytu venku, ale publikum nás ne-
zklamalo a ve více než hojném počtu přišlo
podpořit děti z Divadelního spolku a farní
schóličky. Pohádkové říkanky Františka Hru-
bína s nadšením a velkým nasazením zarecito-
valy děti ve složení: Barunka Blažková, Erička
Spáčilová a Honzík s Kristýnkou Markovi.
V případě Honzíka si dovolím napsat, že nešlo
jen o recitaci, ale i herecký výkon, do svých
rolí vstupoval s takovým přesvědčením, že si
vysloužil první odpolední potlesk na otevřené

Divadelní kavárna • Foto: archiv DK
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Automobileum 2018
Dne 3. května se vybraní automechanici

zúčastnili dalšího ročníku krajské soutěže
Automobileum 2018. Dvanáct nejlepších sou-
těžících z celého JMK předváděli svojí šikov-
nost a dovednost ve dvou částech soutěže.
První část byla zaměřena na vědomostní test ze
silničního zákona, jízdu na závodním trenažéru,
výměnu kola, montáž sněhových řetězů, parko-
vání a jízdu slalomovou tratí. Druhá část byla
hodnocena zvlášť, kdy soutěžící závodili v Kart
aréně Brno na motokárách a před samotným
závodem měli možnost tréninku. Naši školu re-
prezentovali F. Macháň, který se umístil na 5.
místě a P. Maxián na 3. místě. Jejích umístění
je katapultovalo na postupující místa do celo-
státního kola v Hradci Králové, které se bude
konat dne 16. a 17. května. Děkujeme a blaho-
přejeme za umístění a postup. J. Kosař, ISŠ

Ve dnech 3. a 4. dubna probíhal v naší škole
kurz vyřezávání zeleniny a ovoce. Lektor
kurzu pan Luděk Procházka z Czech carvingo-
vého studia v Benešově je propagátorem to-
hoto pozoruhodného gastronomického oboru
a sám prvotřídní řezbář s řadou mezinárodních
ocenění. Jeho kurzy prošlo mnoho gastrono-
mických odborníků, kteří využívají carving ve
své profesi. Začátek kurzu věnoval lektor krát-
kému seznámení s nářadím a technikou řezání,

učil žáky vytvářet jednoduché zeleninové
a ovocné ozdoby. Ty, které tato zajímavá
tvorba zaujala, mají možnost se nadále zdoko-
nalovat v navazujících kurzech, ve kterých se
vyřezávají květy ze zeleniny a vodních me-
lounů. Absolventi kurzu získali účastnický list.
Věřím, že nové znalosti a dovednosti budou
dále prohlubovat, procvičovat a uplatňovat ve
svém oboru.

P. Horáková, ISŠ

Carving – kouzla ze zeleniny a ovoce

Gastro Kroměříž 2018
V pátek 23. března 2018 se žáci oboru cuk-

rář a kuchař-číšník zúčastnili 7. ročníku gastro-
nomické soutěže Gastro Kroměříž v kategorii
cukrář junior a kuchař-senior. Obor cukrář re-
prezentovala žákyně prvního ročníku E. Ryb-
nikářová. Soutěžním úkolem bylo upéct šest
cupcakes na téma Jak jde čas a naše žákyně
zvolila název Nebeský měsíc a dosáhla na 8.
místo z 19 soutěžících. V oboru kuchař se sou-
těže zúčastnil žák 3. ročníku V. Večeřa a zá-
kladní surovinou v soutěži byla vepřová
krkovička. Oběma žákům patří poděkování za
vzornou reprezentaci a zvláštní poděkování
patří i učitelkám, které žáky připravovaly na
soutěž. L. Hladká, ISŠ

Výuka jinak
Dne 10. dubna 2018 navštívili žáci 1.A HT

Divadlo BuranTeatr v Brně, kde skupina Do-
mino Theater ztvárnila divadelně ilustrované
vyprávění v německém jazyce DER TURM na
motivy romantických příběhů bratří Grimmů.
Jednalo se o dva příběhy – Jungfrau Maleen
a Rapunzel. V hlavní roli se představil norim-
berský profesionální herec Jörg René Hunds-
dorfer. Divadlo se žákům velice líbilo
a pomohlo ke znalosti německého jazyka.

K. Mašková, R. Doležalová, ISŠ

V měsících lednu a únoru 2018 firma Ferdus
se sídlem v Chropyni, která se zabývá vybavo-
váním pneuservisů a servisů, vyhlásila celo-
státní soutěž se zaměřením pro automechaniky
s názvem „Do servisu s Ferdusem“, které se
zúčastnilo 16 středních škol. Hlavním požadav-
kem vyhlašovatele bylo navštívit co nejvíce se-
rvisů a pořídit fotodokumentaci včetně zápisu
o exkurzi. Tuto soutěž si za své vzala učitelka

odborného výcviku M. Krahulová a se žáky
2.B AU začali navštěvovat servisy v okolí. Po-
dařilo se jim navštívit 54 servisů a to je vyneslo
na krásné 1. místo. Hlavní cenou byla vyvažo-
vačka pneu, kterou si paní Krahulová se žáky
(D. Vinklárek, T. Goga a M. Halouzka) převzali
na slavnostním vyhlášení přímo v místě firmy.
Blahopřejeme k úspěchu a děkujeme všem
zúčastněným za aktivitu. J. Kosař, ISŠ

Do servisu s Ferdusem

Žáci prvních ročníků oboru automechanik
navštívili dne 3. května 2018 Kopřivnici, kde
prožili zajímavý den a dozvěděli se spoustu za-
jímavostí. Nejprve navštívili závod TATRU,
která pod heslem „TATRA vás dostává dál již
120 let“ je velmi úspěšná při výrobě svých ná-
kladních vozidel. Seznámili se s historií vý-
roby, s tatrováckou koncepcí podvozku
automobilu, která se neustále rozvíjí a zdoko-
naluje. A co nám ještě v závodě ukázali? Mohli
jsme si prohlédnout hasičskou zbrojnici a mo-
derní hasicí techniku. Někteří chlapci si vy-
zkoušeli na vlastním těle oblečení a výzbroj

hasiče při zásahu. Exkurze pokračovala v tech-
nickém muzeu Tatry, kde je soustředěna nej-
ucelenější sbírka automobilů Tatra ze všech
etap výroby. Sbírku doplňují podvozky, mo-
tory, sportovní trofeje a dobové fotografie.
Jedna z expozic je věnována manželům Emi-
lovi a Daně Zátopkovým a jejich úžasným
sportovním úspěchům. Žáci se vrátili plni
dojmů a nových poznatků. Určitě se budou
těšit na další zajímavé exkurze. Na závěr mu-
síme poděkovat Nadaci Student, která nám při-
spěla na dopravu autobusem.

V. Otáhalová, ISŠ

Exkurze do Tatry Kopřivnice

Návštěva vrtulníkové
základny v Náměšti

V pátek 13. dubna se žáci 2.A KČTR účastnili
odborné exkurze vrtulníkové základny v Náměšti
nad Oslavou. Žáci si mohli vyzkoušet, jaké to je
být v kokpitu bojových vrtulníků, viděli praktic-
kou ukázku výcviku vojenských psů, ukázky se-
beobrany a v závěru si vyzkoušeli slaňování
z výšky s překonáním vodorovné překážky. Ex-
kurze byla velmi zajímavá a všichni si odnesli
plno hodnotných zážitků. R. Vaňura, ISŠ

Dne 24. dubna se žáci třídy 1.A AU úča-
stnila odborné exkurze na již 11. ročníku Ve-
letrhu dopravní prevence „Jezdím cool“
v Brně. Akci pořádalo Krajské ředitelství po-
licie Jihomoravského kraje.

Probíhaly zde přednášky přímých účastníků
vážných dopravních nehod jak na motocy-
klech, tak v automobilech. Dále si žáci pro-
hlédli různé druhy ochranných doplňků pro

jízdu na motocyklu. Mohli jsme si vyzkoušet
účinnost bezpečnostních pásů na simulátoru
autonehody a při nárazu ve třicetikilometrové
rychlosti. Zlatým hřebem byla komentovaná
ukázka zásahu záchranných složek JMK u ne-
hody automobilu s motorkářem. Z exkurze
jsme si odnesli plno zážitků a snad i poučení
pro další život budoucích účastníků silničního
provozu. R. Vaňura, ISŠ

Jezdím cool

Dne 25. dubna se uskutečnilo pro žáky
oboru truhlář v areálu BVV Brno v rámci ve-
letrhu nábytku MOBITEX finálové kolo této
soutěže. Organizátorem celého mistrovství re-
publiky a pořadatelem finálového kola byla In-
tegrovaná střední škola Slavkov u Brna
a vyhlašovatelem KLASTR českých nábyt-
kářů. Z regionálních kol postoupil vždy nej-
lepší truhlář z každého kraje a 4 účastníci byli
z Maďarska a Polska. Finalisté měli za úkol vy-
robit před návštěvníky veletrhu v daném časo-
vém limitu stoličku, kterou hodnotila nezávislá
komise složená z odborníků a zástupce KLA-
STRU. Mistrem České republiky se stal žák ze

Střední školy technické a zemědělské Nový
Jičín, 2. místo obsadil žák ze Střední odborné
školy nábytkářské Bystřice pod Hostýnem a na
3. místě skončil žák ze Střední odborné školy
Písek. Náš žák J. Vařeka jako vítěz Jihomorav-
ského kraje nezklamal a skončil v silné konku-
renci na krásném 6. místě. Nejlepším
zahraničním účastníkem byl vyhodnocen žák
z maďarské Šoproně. Všichni soutěžící ob-
drželi upomínkové předměty a drobné dárky
a Ti nejlepší si odnesli hodnotné ceny a vítěz
i finanční odměnu, za což děkujeme všem
sponzorům této akce.

V. Bábek, ISŠ

Mistrovství ČR oboru truhlář
Pozvánka

Výstava slavnostních tabulí se uskuteční ve
dnech 4. a 5. června  OD 10 Do 14 hodin v tě-
locvičně ISŠ ve Slavkově u Brna.

Srdečně zvou žáci oboru kuchař-číšník



29SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ5/2018

Letošní zima byla dlouhá, jelikož jsme v pří-
pravě nezaháleli, s radostí jsme přivítali nád-
herné počasí, které začátek dubna přinesl.

S velkým očekáváním i s mírnými obavami
jsme se připravovali na slavnostní otevření sta-
dionu v sobotu 14. 4., spojené se zahajovacími
závody dětí Slavkovska a Politaví. Vzhledem
k tomu, že některé důležité vybavení stadionu
(elektronická časomíra, výškařský sektor) byly
dodány jen pár dní před plánovaným otevře-
ním, byly tyto obavy opravdu na místě.

Nakonec vše dopadlo nad očekávání, elekt-
ronická časomíra a zejména její obsluha zafun-
govala na výbornou. Na všech ostatních
sektorech soutěže probíhaly také bez prob-
lémů. Závodníci si tak mohli užít atletiku na
zbrusu novém stadionu se špičkovými podmín-
kami. Ti nejlepší z nich byli dekorováni krás-
nými medailemi, které jim předával starosta
Michal Boudný. Vše bylo umocněno letním
počasím a výbornou diváckou kulisou.

Následující víkendová sobota patřila tradič-
nímu atletickému podniku, kterým je brněnský
závod Morenda Kooperativa mítink. Na tento
závod v letošním roce jela slavkovská výprava
jako jedna z nejpočetnějších, když čítala takřka
padesátku mladých atletek a atletů. I přes vy-
sokou úroveň mítinku se podařilo přivézt ně-
kolik medailí a řadu nových osobních rekordů.
Nejúspěšnějšími závodníky byli:

Marek Hrubý 2005 – vrh koulí 3 kg – 1. místo (11.51) –
nový rekord mítinku
Julie Hrubá 2007 – vrh koulí 2 kg – 1. místo (7.41) – vy-
rovnaný rekord mítinku
Marek Hrubý 2005 – skok vysoký – 2. místo (1.40) 
Barbora Šujanová 2003 – vrh koulí 3kg – 2. místo
(10.46)
Patricie Pavlíková 2004 – skok daleký – 3. místo (4.74)
Sarah Vinklerová 2004 – 300 m – 3. místo (46.51)
Tomáš Ošmera 2009 – 600 m – 3. místo (2:13.39)

Jakub Navrátil

Zahájení venkovní atletické sezony

Poděkování trenérům
Děkujeme trenérům 1. a 2. tréningové sku-

piny atletiky Slavkov, jmenovitě Lucii a To-
máši Hrňovým, Monice Odehnalové, Petře
Janíkové a Ondřeji Fialovi za celoroční vedení
atletických tréninků. Především pak za vyni-
kající organizaci atletického soustředění Pod
Templštýnem 2018. Rodiče malých atletů

O posledním dubnovém víkendu se na slav-
kovských kurtech TC Austerlitz konal turna-
jový den, zaměřený na děti a mládež.
V průběhu dopoledne se na kurtech vystřídaly
děti, jejichž zájem vyvolala právě oranžová an-
tuka, a proto se rozhodly věnovat se tenisu.

Výhodou místního tenisového klubu je, že se
zaměřuje nejen na výchovu vrcholových spor-
tovců, ale i na pohybový rozvoj těch, kteří si
antuku zatím chtějí jen „ochutnat“ a zjistit,
jestli je to směr, kterým se ve své sportovní ka-
riéře chtějí vydat. Startovní pole bylo široké
a různorodé. Soutěžilo se od mini tenisu přes
baby tenis až po klasický tenis. Každý z účast-
níků chtěl odevzdat to nejlepší, bez ohledu na
aktuální dosaženou úroveň svých tenisových
dovedností, a tak rozhodně bylo na co koukat.
Vše bylo přesto podrženo přátelskou atmosfé-
rou, velkou vnitřní motivací účastníků i dětskou
rozverností, jenž v konečném důsledku doka-
zuje prožívanou radost z tenisu i původní záměr
trénérů, že tenis má děti především bavit.

Martin Žemla a Imrich Solnica se jako po-
řadatelé a šéftrenéři slavkovského klubu posta-
rali nejen o hladký průběh i férovost celého

Sportovní zábava na slavkovských kurtech

turnaje, ale i o společenský podtext celé akce.
Ač se jedná o individuální sport, v tomto klubu
na vás dýchne rodinná atmosféra i základní
nosná myšlenka, že lepší je táhnout za jeden
provaz a i přes individualitu si máme vzájemně
co předat. A pojďme si přiznat, že to je, ob-
zvláště pak v dnešní době, velké a důležité po-
selství. Další turnaj se uskuteční 24. června od
9 hodin. Srdečně vás zveme. TC Austerlitz

Je sobota 21.dubna roku 2018. Sál Společen-
ského centra ve Slavkově u Brna se pomalu
plní. Mnozí z diváků přišli – a neví vlastně, co
od tohoto projektu očekávat...

Divadelní spolek Slavkov u Brna uvádí svoji
novou premiéru. Pod názvem „Všechny lásky
světa“, se skrývá hudebně-poetické představení
inspirované různými autory a jejich dramatic-
kými díly. Jak spojit dohromady Shakespeara
s Čapkem, nebo Samuela Becketa s dílem bratří
Mrštíků ? Geniální nápad autora scénáře Milana
Jablonského. Spojme je dvojicí kulisáků, kteří
vás představením provedou.

A tak, po úvodní skladbě „Kulisácké re-
kviem“, se slova ujímá dvojice Kulisáků v po-
dání Ivana Marka a Radima Kachlíře.
A podívejme se ! Diváci se pochechtávají. To je
dobrý začátek. Na scénu vchází razantní reži-
sérka Elena Knotková a se dvěma herci před di-
váky inscenuje „balkonovou scénu“ z Romea
a Julie. A kdo je Romeem ? Pavel Šujan. A Julie
Marty Šujanové, se může okamžitě postavit na
balkon ve Veroně. Vzniklé nálady využije vzá-
pětí autor a zároveň interpret většiny písní

Luboš Javůrek ke svému výstupu v romantické
písni „Naše láska je kýč“. A divák má první
možnost zamáčknout slzu v oku. Píseň je do-
jemná a proto rychle na scénu opět poslat Kuli-
sáky, kteří neváhají dát k dobru své zkušenosti
z práce v divadle. Ale co se to děje ? Někdo volá
o pomoc! No ovšem. Pan Moliére napsal svého
Lakomce opravdu výstižně. A Milan Hrazdílek
má figuru dobře odpozorovanou. Luboš Javůrek
dává k dobru „Kdo mi co dá“. Tahle ukázka se
sice příliž nehodí do naší přehlídky kladných
lásek, ale konečně tato láska je v dnešní době
hodně oblíbená. A „Zkrocení zlé ženy“ pana
Shakespeara je také aktuální. Vtipně napsaný
text následující písně „Žena přes palubu“ nás
přenáší na mořský břeh, kde slušivé plavečky
předvádějí Ivan Marek a Milan Hrazdílek, pro-
následováni rozčileným vodníkem Pavla Šu-
jana. Mohl bych ještě podrobně popisovat scénu
chrobáčků, kteří si valí svou kuličku, Rostan-
dova Cyrana, jak trpí, když jeho milovaná Ro-
xana (v podání vynikající Petry Vyšehradské)
recituje jeho verše v domnění,že jí je poslal
mladý a pohledný Krystián, nebo výborný před-

Slavkovská premiéra
nes Radima Kachlíře v ukázce z Vančurova
„Rozmarného léta“. Přeskočím „Maryšu“ bratří
Mrštíků a zmíním se o poslední skladbě, kterou
postupně recitují a zpívají všechny herečky
a herci. Je jí „Něco k obědu a něco k večeři“.
Jest-li doposud naše něžné pohlaví v hledišti
neuronilo slzu, teď k tomu má obrovskou příle-
žitost. A tak to má být. Divadlo se má dotknout
divákova srdíčka. 

Tak jenom ještě rychle zrekapitulovat tvůrce
této podařené inscenace:
Autoři: Milan Jablonský – text, Luboš Javůrek

– hudba a zpěv 
Interpreti: Elena Knotková, Marta Šujanová,

Petra Vyšehradská, Jarmila Pospíšilová, Si-
mona Tihelková, Ivan Marek, Milan Hrazdí-
lek, Radim Kachlíř, Pavel Šujan

Nápověda: Marie Kostíková, Silva Skokanová
a Jana Zrebná

Kostýmy: Jarmila Pospíšilová
Choreografie: Simona Tihelková
Světla a zvuk: Miroslav Felix Slováček a Jan

Matyáš
Režie: Stanislav Olbricht sol

Mladí atleti • Foto: archiv atletů

Mladí tenisté • Foto: archiv atletů

Mladí tenisté • Foto: archiv atletů
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KALENDÁŘ AKCÍ – ČERVEN 2018
Datum                                      hod.      akce/místo konání pořadatel

28. 5.–3. 6.                 Dny Slavkova. Podrobný program na straně 7 zpravodaje. město Slavkov
1. 6.             20.30    Mňága a Žďorp, Nádvoří Panského domu                                                                 město Slavkov
1. 6.              14.00    Dětský den ZS-A
2. 6.   10.00–12.00   Beruškiáda v zámeckém parku DDM
2. 6.   10.30–15.30   Kostýmované prohlídky zámku se skupinou Per Vobis ZS-A
3. 6.              17.00    Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles, Rubensův sál ZS-A
4. a 5. 6.      10–14   Výstava slavnostních tabulí, tělocvična ISŠ ISŠ
8. 6.   18.00–21.00   Festival muzejních nocí – večerní komentované prohlídky, Expozice Austerlitz                     ZS-A
9. 6.              11.00    Topfest 2018, zámecký park ZS-A

9. a 10. 6.                    Doba kamenná (divadelní představení), SC Bonaparte
14. 6.              19.30    Concentus Moraviae 2018 – Dominique Visse, Vis Musica. Historický sál ZS-A
17. 6.   13.30–15.30   Šípková Růženka na zámku ZS-A
27.6.               19.00    Concentus Moraviae 2018 – Les Passions de l’ame. Historický sál ZS-A
30. 6.                          Veteranfest Slavkov, zámecký park ZS-A
30. 6.              14.00    Babské hody, restaurace Bonaparte stárky

Výstavy na zámku
do 31. 8.          9–17    Výstava Svět kostiček – filmová tvorba, OK galerie
do 14. 6.          9–17    Výstava Osobnosti: Otto Balon Mierny, přízemí
do 31. 8.          9–17    Výstava tvorby Darii Novotné, slavkovské malířky, před kavárnou
25. 6.–31. 8.     9–17    Výstava V lese ZUŠ Fr. France, galerie přízemí

zkušenosti. Až na první turnaj, na kterém se
spíše nesměle rozkoukávali, vše dopadlo na vý-
bornou a výsledkem je 4. místo.

Starší žáci, to byla trošku jiná písnička než
v předešlé sezoně. Tým byl zcela nově posklá-
dán a bylo to velice znát. První polovina přiná-
šela spíše prohry než body, ale poctivým
tréninkem se dá mnohé napravit. No a po
novém roku přišly i body a výhry. Celkově to
však stačilo pouze na 11. místo.

Posledními dvěma mužstvy bylo družstvo
mladších žáků a elévků. U těchto kategorií se
nevedou dlouhodobé tabulky. Jde spíše o hru
samotnou a pocity a radost z dílčích úspěchů.  

Florbal: Jak to celé dopadlo?
To byl ve zkratce výčet výsledků FBC

SLAVKOV za sezonu 2017/2018. Chtěl bych
tedy touto cestou za vedení a hráče poděkovat
za podporu fanoušků, pomoc rodičů při turna-
jích a dopravě na ně. 

Dále si dovolím dvě pozvánky na akce ko-
nané o víkendu 1.–3. června. Jednou je Vyš -
kovský OPEN FAIR, kde se v pátek představí
žáci ZŠ Komenského a v neděli mužská část
klubu FBC SLAVKOV. Druhou akcí je veletrh
zájmových organizací, který se uskuteční v SC
Bonaparte 2. června od 10 do 15 h. Přijďte se
za námi podívat, zasoutěžit si a popovídat si
nejen o sportu. Za FBC Slavkov Jan Šícha

Dne 21. dubna se v Ostravské ČEZ aréně ko-
nalo Superfinále Tipsport Superligy ve florbale,
které napsalo definitivní tečku za florbalovou
sezonou 2017/2018.

V uplynulé sezoně měl FBC Slavkov v sou-
těžích ČFbU rekordní počet 6 týmů, a to v ka-
tegoriích elévové, mladší žáci, straší žáci,
dorost a muži (A, B).

V mužské části jsme měli dva týmy. Mužské
A mužstvo hrálo po loňském sestupu z nejvyšší
regionální ligy Jihomoravskou ligu mužů.
První polovina sezony byla rozpačitá, druhá
byla herně vydařenější a je jen škoda pár těs-
ných proher, kvůli kterým „áčko“ obsadilo ko-
nečnou šestou příčku. Muži „B“ hráli druhým
rokem Jihomoravskou soutěž. Celoroční snaha
mužstva stačila na konečnou 5. příčku. I když
florbal je kolektivní sport, rád bych vyzvednul
brankáře Davida Pokorného, který celou se-
zonu předváděl výborné výkony.

V letošní sezoně jsme po dlouholeté pauze
přihlásili i družstvo dorostenců. Je to stejný
tým, který v minulé sezoně 2016/2017 ovládl
kategorii starších žáků. Hlavní otázkou tedy
bylo, jak se dokáží popasovat s přechodem do
starší kategorie, se kterou neměli žádné herní

Fitness & squash
Když cvičíte, aerobně či anaerobně, potře-

bujete energii. Tu získáváte z glykogenu, čili
zásobního cukru v krvi. Glykogen se synteti-
zuje, ukládá a odbourává ve svalech a játrech
(1/3 játra, 2/3 sval). Po uplynutí 20 minut (zá-
leží na intenzitě tréninku), zásobní glykogen
v krvi dochází. Tělo jej produkuje ze zásob
v játrech a zbytek si vytváří z aminokyselin,
které obsahují svaly. Tedy tělo „pojídá“ svaly,
aby mělo energii. Proto je velice důležité do-
plňovat aminokyseliny L-leucin, L-valin a L-
isoleucin neboli BCAA. A to před tréninkem,
během i po tréninku. Také BCAA výrazně na-
pomáhají k regeneraci svalů. Petr Smejsík 

Květen každoročně patří v běžeckém kalen-
dáři Pražskému maratonu. Letošní 24. ročník,
který se konal 6.5.2018 opět naplnila maxi-
mální kapacita 10 600 běžců z celého světa.
Mezi nimi rozhodně nezapadla skupinka vy-
trvalců z oddílu ASK Slavkov: Radovan Ky-
jovský, Ondřej Leitner, Martin Leitner, Jan
Martinek a Pavel Nosek. V přípravě na tento
svátek běhu naběhali tisíce kilometrů a výsled-
kem jsou kvalitní časy. V hlavní kategorii 18-
40 let běželi Jan Martinek za 2:55:54 hod (38.
v ČR, 128. celkově), Radovan Kyjovský za
2:59:49 hod (61. v ČR, 199. celkově) a mara-
tonskou premiéru si v této kategorii odbyl nej-
mladší oddílový vytrvalec Martin Leitner za
3:47:17 hod. 

Nejstarší oddílový maratonec Pavel Nosek
závodící v kategorii M50 zaběhl čas 3:22:28
hod. (24. v kategorii a 679. celkově).

Bezkonkurenčně nejvíce startů na PIM má
ze zmiňované sestavy stříbrný pražský mara-
tonský král Ondřej Leitner (M45). Letos načal
už svoji druhou desítku startů na PIM. Maraton
je pro Ondřeje sice „jen“ přípravou na letní se-
riál Iron Mana, ale musíme ho pochválit, pro-
tože i v jeho sedmačtyřiceti mu to běhá lépe
než řadě třicátníků a mladších. Letos si opět
zlepšil osobní rekord na této trati a posunul ho
na hodnotu 3:49:10 hod. Čipový čas, který

měří skutečný čas od překročením startovní
a cílové čáry dosáhl dokonce hodnoty 3:42:34.

Bohužel, ani letos se některým běžcům ze
Slavkova, kteří se tvrdě připravovali, nevyh-
nulo těsně před startem zranění a museli svoji
účast oželet. Celkově se letos na startu objevilo
sedm maratonců ze Slavkova. Kromě běžců
z oddílu ASK Slavkov to byli ještě V.Netopil
v barvách MK Seitl Ostrava a P. Kozmon zá-
vodící za MST Jihlava. 

Vyzýváme proto další slavkovské vytrvalce
a vytrvalkyně, aby přestali lenošit a následovali
nás, abychom mohli po příštím jubilejním 25.
ročníku prohlásit, že na start se postavila ales-
poň patnáctka maratonců bydlících nebo pů-
vodem ze Slavkova u Brna. Nováčkům rádi
poradíme. Začněte už dnes například na
www.ubehnito.cz. L. Keson

Ani letos se běžci z ASK Slavkov
na Pražském maratonu neztratili

Slavkovští účastníci maratonu • Foto: archiv 
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