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Příští číslo vyjde 31. července

Poslední víkend v květnu proběhly Dny Slavkova
a Svatourbanské hody. Třídenní program byl  pestrý
a jistě každý si našel pro sebe to nejzajímavější. Kvůli
deštivému počasí muselo dojít ke změnám v programu.
Byla přesunuta soutěž základních škol „O pohár sta-
rosty města“ a neuskutečnilo se také mistrovství ČR
v lodním modelářství na slavkovském rybníce.  

(Pokračování na str. 6)

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.

V pondělí dne 24. května
2010 večer se naše město
zahalilo do nezvykle temné
oblohy, která s sebou při-
nesla prudký déšť a bouřku.
Po jejím skončení snad
nikdo nečekal, že může
přijít ještě něco horšího.

Následující den v úterý 25. května těsně před
13. hodinou však přišel intenzivně silný příva-
lový déšť, který trval pouhých dvacet minut,
avšak následky byly zcela ničivé. Město bylo za-
nedlouho zasaženo proudy valící se vody ze tří
světových stran – z východu, jihu a především
severu. Příčinou bylo nejen okamžité množství
srážek v přívalovém dešti, ale především dlou-
hodobé předcházející deště, po nichž půda ne-
byla schopna takové množství vody vůbec ab-
sorbovat. (Pokračování na str. 5)

Dny Slavkova
a Svatourbanské hody 

Pfiíchod stárkÛ na námûstí Foto: B. Maleãek

Dny Slavkova na námûstí Foto: B. Maleãek

Stárci Foto: B. Maleãek

Nedûlní prÛvod do kostela Foto: B. Maleãek



V úterý 8. června proběhl na zámku za účasti před-
stavitelů Jihomoravského kraje koncert hejtmana kraje
Mgr. Michala Haška konaný v rámci již XV. ročníku fes-
tivalu Concentus Moraviae. V úvodu hejtman připomněl,
že naše město bylo těžce zkoušeno v uplynulých dnech

přívalovými deštěmi a záplavami a v této souvislosti
bude zastupitelstvo kraje rozhodovat o poskytnutí do-
tace města na odstranění škod na městském majetku. Sa-
motný koncert měl na pořadu hanáckou Operu o Lande-
borkovi Josefa Schreiera. Zábavný příběh bodrých

Hanáků v době pruské války v podání sólového muž-
ského kvarteta za hudebního doprovodu předního brati-
slavského souboru staré hudby Solamente Naturali skli-
dil zasloužený aplaus publika v zaplněném Historickém
sále zámku. Ing. Pavel Dvořák, tajemník MěÚ

Koncert v rámci festivalu Concentus Moraviae

Dny Slavkova
a Svatourbanské hody 

Îáci ZU· F. France Foto: B. Maleãek

Îáci Z· Komenského Foto: B. Maleãek

LaMancha Foto: P. Maleãek

Herci z Mûstského divadla v Brnû Foto: B. Maleãek

Zábava na námûstí Foto: B. Maleãek

Pfiivání jubilantÛ v obfiadní síni radnice Foto: T. Cenková

Setkání jubilantÛ v obfiadní síni radnice Foto: T. Cenková

Lenka Krahulová

Glitter Stars

Zahájení DnÛ Slavkova

Socha sv. Urbana Foto: B. Maleãek
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

75. řádná schůze RM – dne 24. 5. 2010
1. RM doporučuje ZM vzít zprávu o průběžném pl-

nění programu rozvoje města ke konci měsíce května
2010 na vědomí.

2. RM doporučuje ZM ke schválení rozbory hospo-
daření města za I. čtvrtletí 2010.

3. RM doporučuje ZM ke schválení plnění plánu
VHČ za I. čtvrtletí 2010.

4. RM ruší usnesení z 65. schůze rady města konané
dne 30. 11. 2009 bod 4.8. (výběrové řízení na provádění
servisu a údržby zařízení pro vytápění bytů na sídlišti
Zlatá Hora)

5. RM potvrzuje výši slevy 25 % na nájemném v by-
tových domech Sídliště Nádražní č.p. 1157-1158 stejně
jako bylo schváleno i u předchozích dvou etap revita-
lizace bytových domů na Sídlišti Nádražní. 

6. RM souhlasí s převodem práv a povinností dle
Smlouvy o půjčce z pana Jana Huliáka, na pana Ond-
řeje Urbana a v případě uvedeného převodu práv a po-
vinností souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt
s panem Ondřejem Urbanem, která bude platná od 1. 6.
2010.

7. RM schvaluje přidělení uvolněných bytů takto:
Vargová Renata - nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou 1 rok za smluvní nájemné 55,50 Kč/m2,
podmínkou uzavření nájemní smlouvy je úhrada dluž-
ného nájemného po předchozím uživateli a složení
kauce; Lacinová Lenka – nájemní smlouva bude uza-
vřena na dobu určitou 1 rok za smluvní nájemné 55,50
Kč/m2; Kubena David – nájemní smlouva bude uza-
vřena na dobu určitou do 15.1.2011 za smluvní ná-
jemné 55,50 Kč/m2.

8. RM bere na vědomí informaci o stavu zpracování
kroniky města.

9. RM souhlasí se stažením výpovědi nájmu bytu
č. 5, v domě č.p. 1498 na ulici Litavská ve Slavkově
u Brna. 

10. RM odkládá zprávu ve věci záměru využití bu-
dovy č.p. 1414 Restaurace Gól do doby dopracování
studie rozšíření kapacity mateřské školy v budově MŠ
Zvídálek na Koláčkově náměstí.

11. RM doporučuje ZM uložit Městskému úřadu za-
členit parcely č. 340/1; 340/2 a 340/3 v k.ú. Slavkov
u Brna do ploch určených pro občanskou vybavenost.

12. RM ukládá MěÚ předložit žádost společnosti
Goodwill International, s.r.o. ze dne 29. 4. 2010 k pro-
jednáni komisi pro rozvoj města.

13. RM předkládá zastupitelstvu města návrh na
směnu pozemků parc. č. 3039/29 orná půda a parc.
č. 3039/59 orná půda z vlastnictví města za pozemky
parc. č. 3039/34 orná půda a parc. č. 3039/64 orná půda
s jejich budoucím vlastníkem společností Goodwill
Solar, s.r.o. formou smlouvy o budoucí směnné
smlouvě.

14. RM bere na vědomí zprávu o činnosti Sboru pro
občanské záležitosti při Městském úřadě Slavkov
u Brna a vyslovuje členkám Sboru poděkování za jejich
činnost.

15. RM ukládá odboru IR předložit ZM na vědomí
zprávu o revitalizaci bytových domů z fondu bydlení.

16. RM doporučuje ZM zrušit záměr výstavby měst-
ské knihovny na pozemcích parc. č. 69 a 70 v k. ú.
Slavkov u Brna a ukládá odboru IR předložit RM kon-
krétní návrh podmínek pro vypracování výzvy.

17. RM souhlasí s vybudováním vodovodního hlav-
ního řadu v lokalitě Pod Oborou dle předložené žádosti
a ukládá funkcionářům projednat s žadateli konkrétní
podmínky jeho realizace.

18. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy
s firmou Hradby s.r.o., na pronájem části pozemku p. č.
343/6 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 19 m2 s ročním
nájmem 70 Kč za m2 na dobu určitou 2 roky od podpisu
nájemní smlouvy a s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

19. RM doporučuje ZM dát souhlas ke směně po-
zemku parc. č. 1085/12 zastavěná plocha a nádvoří

v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města za pozemek
parc. č. 1089/14 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna
z vlastnictví GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s. bez
doplatku formou smlouvy o budoucí směnné smlouvě. 

20. RM ukládá odboru IR informovat žadatele o pro-
dej části pozemku parc. č. 1643/1, lokalita Zlatá Hora
o skutečnostech uvedených ve zprávě s tím, že o od-
prodeji pozemku bude možné rozhodovat až po jeho na-
bytí na základě nové žádosti.

21. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému bře-
menu s E.ON Distribuce, a.s., na pozemcích parc. č.
1806.

22. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému bře-
menu s E.ON Distribuce, a.s., na pozemcích parc.
č. 1806 a 1913 (kabelizace ul. Mánesova).

23. RM ve věci návrhu na zahájení výběrového ří-
zení na vytvoření napoleonské expozice schvaluje
okruh společností k oslovení podání nabídky, kvalifi-
kační předpoklady, jako hodnotící kritérium nejnižší
nabídkovou cenu, složení komise pro otevírání a hod-
nocení nabídek.

24. RM předkládá žádost SBD Žuráň o odprodej po-
zemku parc.č. 23/1, Komenského náměstí v k.ú. Slav-
kov u Brna k projednání ZM a doporučuje mu nedat
souhlas se zveřejněním záměru prodeje pozemku
parc.č. 23/1.

25. RM ukládá finančnímu odboru předložit RM
návrh rozpočtového opatření na pokrytí úhrady zpra-
cování PD pro stavební povolení v lokalitě Sadová. RM
dále po projednání zprávy a seznámení s textem plá-
novací smlouvy mezi městem Slavkov u Brna
a Ing. Jiřím Karkoškou a Ing. arch. Davidem Kudlou
doporučuje ZM dát souhlas k jejímu uzavření v pří-
padě schválení rozpočtového opatření.

26. RM odkládá zprávu o nákladech na komunální
odpady, známkách na popelnice.

27. RM souhlasí s vyhlášením soutěže Strom města
Slavkov u Brna 2010. 

28. RM schvaluje výši neinvestičních výdajů za rok
2009 na 1 žáka a na 1 měsíc uplatňovanou na základě
dohod o úhradě neinvestičních výdajů na žáky s obcemi
ve školním roce 2009/2010 a 2010/2011 a výši úhrad
od obcí za rok 2010 v celkovém objemu 1 164 240 Kč. 

29. RM schvaluje předložené Studie proveditelnosti
a navrhované Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí do-
tace a dává souhlas k podání žádosti na výzvu IOP 06
– Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích – Technolo-
gické centrum na ORP včetně elektronické spisové
služby a vnitřní integraci úřadu.

30. RM doporučuje ZM zvolit následující občany
Slavkova u Brna jako soudce přísedící u Okresního
soudu ve Vyškově: paní Ing. Lenka Stránská, paní
Mgr. Zdeňka Zukalová, pan Ladislav Urbánek, pan
Lumír Levíček, pan RSDr. Milan Ballon Mierny, pan
BSc Petr Hlaváč. RM současně doporučuje ZM uložit
starostovi města neprodleně o zvolených soudcích pří-
sedících informovat Okresní soud ve Vyškově. 

31. RM bere na vědomí finanční rozvahu organizace
Zámek Slavkov – Austerlitz na rok 2010.

32. RM souhlasí s přijetím finančního daru dle Da-
rovací smlouvy č. 20005/2010 a s jeho využitím na fi-
nancování Galakoncertu Die Flotten Geister pořáda-
ného dne 15. 5. 2010.

33. RM schvaluje program XV. řádného zasedání
ZM v upraveném znění.

34. RM doporučuje ZM ke schválen přijetí dotace
z rozpočtu JMK ve výši 40 000 Kč na projekt „Sta-
tické zajištění městské hradby – ul. Hradební, Slavkov
u Brna, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí do-
tace, RO č. 23 - Přijetí dotace – Statické zajištění měst-
ské hradby – ul. Hradební, RO č. 24 – Studie řešení
umístění – mateřská škola, RO č. 25 – Vzdělávání, RO

č. 26 – Technologické centrum na ORP.
35. RM souhlasí s prodloužením doby nájmu panu

Stanislavu Čermákovi do 30. 6. 2010.
36. RM bere na vědomí zprávu starosty města o prů-

běhu a výsledcích služební cesty delegace z našeho
města do partnerského polského města Slawkowa a vy-
slovuje poděkování všem členům delegace za dobrou
reprezentaci města. 

37. RM žádá zástupce města v organizacích RES-
PONO, a.s. a Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. o
předložení zprávy o činnosti a hospodaření těchto or-
ganizací v roce 2009.

38. RM pověřuje p. Radoslava Lánského zastupo-
váním funkcionářů města po dobu jejich služební cesty
ve dnech 6–9. 6. 2010.

39. RM se seznámila se zněním dopisu SK Beach-
volleyball zaslaného členům rady dne 14. 5. 2010.

LXII. mimořádná schůze
RM – 11. 6. 2010

1. RM bere na vědomí zprávu o rozšíření programu
jednání ZM na řádném červnovém zasedání a před-
kládá ji v jednání ZM.

2. RM dává souhlas k uzavření smlouvy na dodávku
prací na odvodnění zámecké aleje dle přiloženého roz-
počtu ve výši 354 134 Kč, včetně DPH, s firmou REI-
STAV s.r.o.

3. RM doporučuje ZM chválit přijetí dotace z Jiho-
moravského kraje ve výši 200 000 Kč pro TSMS. RM
současně schvaluje uzavření předložené Smlouvy o po-
skytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje za
podmínky přijetí dotace v ZM. RM dále doporučuje
ZM schválit: RO č. 31 – Dotace z JMK na protipovod-
ňová opatření.

4. RM ukládá odboru FO předložit na nejbližší za-
sedání ZM návrh rozpočtového opatření na krytí ná-
kladů na revitalizaci DPS ve výši 4,4 mil. Kč z fondu
bydlení a doporučuje ZM odsouhlasit realizaci akce:
„DPS – realizace úsporných opatření v rámci programu
Zelená úsporám“. 

5. RM rozhoduje, že nejvhodnější nabídka na veřej-
nou zakázku: „Stavební úpravy předzámčí zámku Slav-
kov – Napoleonská expozice – zastoupení v zadávacích
řízeních v oblasti veřejných zakázek“, byla předložena
společností ikis, s.r.o., za cenu 234 000 Kč. RM sou-
hlasí s uzavřením mandátní smlouvy se společností ikis,
s.r.o., až po předchozí kontrole procesu výběrového ří-
zení Úřadem regionální rady regionu soudržnosti JV.

6. RM doporučuje ZM stanovit pro volební období
2010–2014 počet členů zastupitelstva města na 15.

LXIII. mimořádná schůze
RM – 14. 6. 2010

1. RM doporučuje ZM schválit RO č. 32 - Reali-
zace úsporných opatření DPS.

2. RM doporučuje ZM ke schválení předfinanco-
vání prací na odvodnění zámecké zdi ve výši
355 000 Kč z položky Rezerva.

3. RM doporučuje ZM dát souhlas k výkupu po-
zemků parc. č. 3190/3 ostatní plocha o výměře 149 m2

a 3190/4 ostatní plocha o výměře 1801 m2, vše v k. ú.
Slavkov u Brna z vlastnictví manželů RNDr. Pavla
a MUDr. Zdeňky Szufnarowských do vlastnictví
města za kupní cenu ve výši 100 Kč/m².

4. RM doporučuje ZM schválit předfinancování od-
měny členům JSDH Slavkov ve výši 50 000 Kč z po-
ložky Rezerva. RM zároveň ukládá p. Hrabovskému
a p. Malému v případě schválení ZM bodu 1 tohoto
usnesení předložit návrh rozdělení odměny ve výši
50 000 Kč jednotlivým členům JSDH Slavkov.
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1. RM doporučuje ZM ke schválení RO č. 27 –
PD pro stavební povolení v ulici Sadová, RO č. 28
– Dotace – Regenerace městské památkové zóny,
RO č. 29 – Projektová dokumentace – školka.

2. RM schvaluje darovací smlouvy mezi Městem
Slavkov u Brna a: Římskokatolickou farností, Jiřím
Chudáčkem, Janem Halouzkou, Luďkem Fillou. RM
dále doporučuje ZM ke schválení: RO č. 30 – Pomoc
občanům – záplavy.

3. RM doporučuje ZM vyhlásit výběrová řízení
na poskytnutí půjček z „Fondu obnovy“ nemovitostí
na území města Slavkova u Brna podle úplného
znění Pravidel, schválených na XI. řádném zasedání
ZM dne 20. 6. 2005, vyvěšením na úřední desce,
a to 1. kolo dnem 16. 6. 2010 a 2. kolo dnem 1. 9.
2010. 

4. RM předkládá „Odvolání p. Soukopa proti
usnesení zastupitelstva města “ k projednání ZM.
RM současně doporučuje ZM dát souhlas s prode-
jem části pozemku parc. č. 525/1 v k. ú. Slavkov
u Brna panu Miroslavu Soukopovi, formou smlouvy
o budoucí kupní smlouvě za podmínek: cena za část
pozemku o výměře cca cca 27 m2 zastavěnou par-
kovištěm bude činit 1000 Kč/m2, cena za nezasta-
věnou část pozemku o výměře cca 29 m2 bude činit
300 Kč/m2, součástí kupní smlouvy bude bezúplatné
zřízení věcného břemene ve prospěch města na
umístění vedení kabelu VO a MR, vlastní kupní
smlouva bude uzavřena až po přestavbě parkoviště
a jeho geodetickém zaměření na náklady kupují-
cího, náklady spojené s převodem uhradí kupující.

5. RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje
bytu č. 1153/2 v domě č.p. 1153, 1154 na poz. p. č.
2830/1 a 2831/1 v k. ú. Slavkov u Brna v předlože-
ném znění. 

6. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na
provedení rekonstrukce kotelny DPS, Polní 1444,
Slavkov u Brna, s centrálním ohřevem TV s firmou
TERMO CZ, s.r.o., v celkové hodnotě 1 173 638 Kč
včetně DPH s termínem do 30. 6. 2010.

7. RM doporučuje ZM zrušit záměr výstavby
městské knihovny na pozemcích parc. č. 69 a 70
v k.ú. Slavkov u Brna a schválit konkrétní pod-
mínky, pro zveřejnění záměru prodeje parc. č.69
a 70 včetně budovy č.p. 63 v k.ú. Slavkov u Brna.

8. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o proná-
jmu a provozování zařízení vodovodu a kanalizace
vybudovaných v rámci stavby „Prodloužení vodo-
vodu a kanalizace Slavkov u Brna, ulice Slovanská“
na vodovodní řad v délce 47,80 m a kanalizaci
v délce 50,10 m včetně 2 ks kanalizační šachty s ak-
ciovou společností Vodovody a kanalizace Vyškov,

a.s. RM dále doporučuje ZM dát souhlas k uzavření
dohody o vypořádání nájemného dle smlouvy o pro-
nájmu a provozování zařízení vodovodů a kanali-
zací vybudovaných v rámci stavby „Prodloužení vo-
dovodu a kanalizace Slavkov u Brna, ulice
Slovanská“ se společností Vodovody a kanalizace
Vyškov, a. s., a současně doporučuje dát souhlas
k provedení nepeněžitého vkladu do majetku akci-
ové společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

9. RM doporučuje ZM dát souhlas ke směně po-
zemku parc. č. 1085/12 zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města za poze-
mek parc. č. 1089/14 ostatní plocha v k. ú. Slavkov
u Brna z vlastnictví GOLF INVEST AUSTERLITZ,
a.s. bez doplatku formou smlouvy o budoucí směnné
smlouvě. Vlastní směnná smlouva bude uzavřena po
vybudování veřejného parkoviště na pozemku parc.
č. 1089/14 pro návštěvníky sportovních areálů.

10. RM dává souhlas Mgr. Bohuslavovi Fialovi
a Ondřeji Fialovi vybudovat na pozemku ve vlast-
nictví města Slavkova u Brna p.č. 1744 před domem
čp. 975 na ulici Čelakovského, zpevněnou plochu
pro příjezd a odstavení vozidla o velikosti 3,85 m x
11,35 m z betonové dlažby v intencích podmínek
schválených 47. RM dne 18. 4. 2005 bod 4.14. 

11. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy
o budoucí smlouvě s paní Monikou Kováříkovou.

12. RM schvaluje uzavření předložené upravené
nájemní smlouvy mezi městem a SK BEACHVOL-
LEYBALL SLAVKOV, o.s.

13. RM schvaluje poskytnutí půjčky ve výši
8029 Kč paní Alici Valentové na úhradu nákladů
spojených s vypravením pohřbu pana Václava Va-
lenty, podle předložené smlouvy.

14. RM ukládá finančnímu odboru předložit
návrh na financování obnovy informační mapy před
Technickými službami na ulici Špitálská v hodnotě
3100 Kč.

15. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke
smlouvě o poskytnutí dotace z Regionální rady re-
gionu soudržnosti Jihovýchod na projekt: „Přístu-
pová komunikace a parkoviště k Zámku Slavkov –
Austerlitz“ ev. č. CZ.1.11/2.1.00/01.00051 dle před-
loženého návrhu.

16. RM schvaluje napojení částky 352 000 Kč
z rezervního fondu TSMS do rozpočtu organizace na
položku oprava a údržba koupaliště.

17. RM schvaluje napojení částky 11 000 Kč z re-
zervního fondu TSMS do rozpočtu organizace na
úhradu předepsané pokuty a nákladů řízení.

18. RM souhlasí s poskytnutím finančního přís-
pěvku ve výši 7000 Kč účelově určeného na úhradu

nákladů spojených s pronájmem sálů Společenského
domu Bonaparte. 

19. RM dává souhlas k používání znaku města
pro firmu AKTIV 95 Opava s.r.o. na reklamních
předmětech BUTTON.

20. RM doporučuje ZM zrušit své usnesení při-
jaté pod bodem 3.3. na 12. MZM konaném
3. 5. 2010 a vypracovat projektovou dokumentaci
pro stavební povolení řešící rozšíření kapacity MŠ
Zvídálek v budově ZŠ Komenského.

21. RM bere na vědomí zprávu ve věci záplav ve
Slavkově u Brna.

22. RM vyslovuje poděkování všem organizáto-
rům a účinkujícím na Dnech Slavkova.

23. RM se seznámila s dopisem – stížností p. Ja-
romíra Seiferta ve věci neprovedených protipovod-
ňových opatření ohrožující severní část města.

24. RM se seznámila s dopisem občanů ulic Špi-
tálská, Slovákova, Kollárova ve věci nepřiměřeného
provozu kamionů.

LXI. mimořádná schůze RM – dne 3. 6. 2010

Slevové kupony – povodně
Městský úřad ve Slavkově u Brně obdržel

od společnosti Kika Nábytek s.r.o. slevové
kupony ve výši 20 % a 50 % na zboží
a služby pro pomoc postiženým domácnos-
tem, kterým voda poškodila zařízení domu.
Podmínkou společnosti je předložení potvr-
zení o registraci škodní události od pojiš-
ťovny. Kupony jsou k vyzvednutí na poda-
telně MěÚ Slavkov u Brna, Palackého nám.
65. Úřední hodiny podatelny: po, st: 7.30–17
h; út, čt, pá 8.00–13 h.

Svoz popelnic v červenci
Společnost RESPONO, a. s. oznamuje, že

ve státní svátky – 5. a 6. července provede
pravidelný svoz komunálního odpadu dle
svozového plánu. Nezapomeňte přistavit po-
pelnice! 

Prodej známek na popelnice
Technické služby Města Slavkova u Brna

oznamují občanům, že známky na popelnice na
II. pololetí 2010 se budou prodávat termínu: 

Červen 
28. 6. a 30. 6.
pondělí a středa 8.00–11.30   12.30–16.30 hod. 
Červenec 
5. 7. zavřeno – státní svátek 
7.–28. 7. 
pondělí a středa 8.00–11.30   12.30–16.30 hod. 
Srpen
pondělí a středa 8.00–11.30   12.30–15.00 hod. 

Cena známky na II. pololetí 2010
Týdenní svoz („A“)   850 Kč
Čtrnáctidenní svoz („C“) 650 Kč
Měsíční svoz („M“)  540 Kč
Jednorázový svoz               90 Kč 
Pytlový svoz – pytel 70 l      90 Kč 

Radoslav Lánský, ředitel TSMS

Ochrana domÛ pfied záplavami
Rádi bychom vás seznámili s tím, jak je možné

ochránit se před zaplavením vašeho obydlí, či
firmy. Pro vaši informaci a ochranu v případě ne-
bezpečí slouží jednak včasnější předpovědi a va-
rování, jednak další preventivní opatření, mezi
která patří i různá technická opatření zajišťovaná
z prostředků města a státu, počínaje zvýšením ka-
pacit koryt, budováním pevných hrází apod. Ale
ani tato opatření nemohou vždy zajistit včasnou
ochranu všem a všude.

Nabízíme účinné protipovodňové zábrany pro
individuální ochranu budov. Mezi ně patří pro-
tipovodňové mobilní zábrany, které se díky
rychlosti použití stávají významným pomocníkem
při ochraně obytných i průmyslových budov.

Česká firma JaP-Jacina, s.r.o., Mnichovo
Hradiště vám nabízí možnost seznámit se
s protipovodňovými mobilními zábranami,
které chrání objekt – obydlí proti povodním a zá-
plavám z přívalových dešťů do různých výšek po-
vodňové hladiny. Nejjednodušší zábrana se insta-
luje před příchodem povodně nebo přívalových
dešťů, nebo i v jejich průběhu, do stavebního
otvoru (dveře, garážová vrata, sklepní okénka,
zídky apod.). Obvod zábrany je opatřen speciál-
ním nafukovacím těsněním, které se nafoukne na
3,5 Atm. hustilkou, či kompresorem. Instalace do
jednoho stavebního otvoru, který musí být pro zá-
branu upraven, trvá přibližně jednu minutu dle
šířky otvoru a místa skladování. Těsnění zaru-
čuje 100 % nepropustnost. Informace též na
www.stopzaplavam.cz a bezplatné telefonní
lince 800 700 060, kde můžete být seznámeni
i s jinými náměty na ochranu před povodněmi.

Zprávy z rady mûsta zpracovala
Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz
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(Dokončení ze str. 1)

Škody po záplavách nelze z hlediska jejich
rozsahu vůbec porovnat s něčím obdobným ve
Slavkově u Brna. Voda s bahnem se přehnala
především přes sídliště Zlatá Hora, ulicí Tyr-
šovu, Špitálskou a Nádražní. Mnoho domác-
ností mělo zaplavené sklepy, garáže, někteří ob-
čané i obytné prostory. Mnoha dalším se
v bahně topila auta. Zámecká zahrada se během
krátké chvilky ocitla pod vodou, došlo ke zří-
cení asi 70 metrů historické zámecké zdi. Po-
stiženy vodou byly obyvatelé i v dalších ulicích
Slovanská, Boženy Němcové, Jiráskova, Čela-
kovského. Na čas byl zastaven provoz na želez-
ničním nádraží, které se ocitlo též pod vodou.
Slavkovské serpentiny byly ještě ve večerních
hodinách neprůjezdné. 

Během krátké doby byly zapojeny do zá-
chranných a pomocných prací všechny pří-
slušné složky ve městě. K zásahům vyjeli pří-
slušníci Sboru dobrovolných hasičů nejen ze
Slavkova u Brna, ale i Bučovic, Vyškova a dal-
ších obcí z okolí, pracovníci Technických služeb
Města Slavkova u Brna, Vodovodů a kanalizací
Vyškov a Správy a údržby silnic ve Slavkově
u Brna. Velmi účinná však byla bezprostřední
reakce a okamžitá pomoc občanů v postižených
oblastech, kteří ihned začali řešit potřebná
ochranná opatření ještě před plnou kumulací
přívalové vody. Prvotně se začalo s odstraňová-
ním překážek v přívalových proudech, s pomocí
občanů města byly likvidovány nánosy bláta
včetně dalších naplavenin a koryta tekoucí vody
byla usměrňována tak, aby plynule protékala po
komunikacích do dešťové kanalizace. 

Tato situace se v průběhu dalších dnů opako-
vala několikrát. Do postižených lokalit byly roz-
váženy protipovodňové pytle s pískem, prová-
dělo se zde čistění zaplavené a porušené
kanalizace od nánosů z okolních svahů a polí.
Dobrovolní hasiči odčerpávali stále přitékající
vodu do dešťové kanalizace, čímž se zmírňoval
příval, který ohrožoval především obytné části
města. Ze solidarity se postupně s pomocí po-
stiženým zapojili i občané z nepostižených částí
města. Všechny záchranné a pomocné složky
velmi dobře spolupracovaly a vzájemně koor-
dinovaly svoji činnost. Od středy 3. června se
k záplavám z přívalových dešťů přidalo i po-
vodňové ohrožení Litavou, jejíž hladina se po
dva dny pohybovala těsně pod hranici 3. po-

vodňového stupně. Trvalé zvýšení stavu vody
v řece mělo za důsledek, že se přítokem Pro-
středníčka vracela voda zpět do obytné části
města, kde došlo k zatopení několika domů
v ulici Nerudova.

Pravidelně v době záplav zasedal krizový štáb
města, který neustále koordinoval technická
a organizační opatření, pomoc v postižených lo-
kalitách, spolupráci s občany, monitorování bez-
prostřední situace a potřeb přímo v postižených
místech. Ve dnech 2. a 3.června, v době hrozí-
cích povodní, zasedala též povodňová komise
města. Se situací se přijel seznámit ihned po
1. vlně přívalových vod 26. května hejtman Ji-
homoravského kraje Mgr. Michal Hašek. Zú-
častnil se přímo jednání krizového štábu, zají-
mal se o následky záplav a o jejich odstraňování,
o prováděná protipovodňová opatření. Prohlédl
si přímo na místě zřícenou zámeckou zeď,
škody na vodním příkopu a následky v ulici Zá-
mecká a Špitálská. Přislíbil finanční pomoc při
odstraňování škod, což rada Jihomoravského
kraje potvrdila operativně přiznáním mimo-
řádné dotace ve výši 200 000 Kč pro Technické
služby Města Slavkova u Brna. Při své návštěvě
2. června si pan hejtman prohlédl zkapacitněné
koryto Litavy, opětovně zhlédl aktuální stav
v aleji za zámeckou zdí, v ulicích Špitálská
a Zámecká. Přislíbil nejen další finanční pomoc,
ale též podporu urychlení procesu příprav dal-
ších protipovodňových opatření. Realizace
2. etapy protipovodňových opatření na Pro-

středníčku by měla
započít ještě v le-
tošním roce. Tímto
by město mělo být
komplexně chrá-
něno před vodou
v Litavě. Severní
část města by měla
být v budoucnu
ochráněna realizací
společných zaří-
zení plánovaných
v rámci komplex-
ních pozemkových
úprav, jejichž sou-
částí je též příprava
území pro suché
poldry pod Vino-
hrady a provedení
opatření k zachy-
cení splachů ze ze-
mědělsky obdělá-

vaných pozemků. Zastupitelstvo Jihomorav-
ského kraje 17. června vyhovělo žádostem
města a přiznalo Slavkovu u Brna dotace ve výši
1 500 000 Kč a 376 000 Kč na úkony spojené
s technickými opatřeními proti povodni a poří-
zení prostředků a materiálu nezbytného pro pro-
tipovodňová opatření. Již v průběhu záplav bylo
zahájeno rozšíření a čištění svodnice kolem kaš-
tanové aleje podél zámeckého parku včetně vy-
hloubení provizorní retenční nádrže s napoje-
ním do dešťové kanalizace. Připravuje se
rozsáhlé čištění dešťových vpustí, oprava po-
škozených dešťových vpustí, odbahnění
a oprava hrází retenční nádrže nad ulicí Tyr-
šova, pořízení nových protipovodňových pytlů
či dalších vhodných zábran. V pátek 4. června
navštívil Slavkov u Brna též ministr zemědělství
ČR Ing. Jakub Šebesta v doprovodu svého ná-
městka pro vodní hospodářství Ing. Aleše Ken-
díka a ředitele Krajské agentury pro zemědělství
a venkov Ing. Karla Venery, které jsme sezná-
mili nejen s následky záplav a prováděnými
opatřeními, ale též přípravou 2. etapy již výše
zmiňovaných opatření na Prostředníčku a se zá-
měry obsaženými v generelu odvodnění severní
části města. Prohlédl si též polnosti pod Urbán-
kem, odkud se do města dostávalo nejvíce pří-
valové vody. Taktéž on přislíbil podporu
a pomoc při přípravě a realizaci uvedených
plánů a záměrů, které by měly naše město před
podobnými přívaly vody v budoucnu ochránit.

Chtěl bych touto cestou z pohledu starosty
města ocenit obrovské osobní nasazení a soli-
daritu občanů města v krizových situacích po
dobu záplav. Bylo pro mne velmi příjemným
překvapením, s jakou trpělivostí a rozvahou po
celé dva týdny občané v postižených místech
tuto situaci zvládali. Poděkování si zaslouží také
všichni nasazení pracovníci zapojených organi-
zací, kteří se na odstranění následků záplav
a povodní podíleli. Zvláštní uznání si zaslouží
členové sboru dobrovolných hasičů, kteří pře-
devším při odčerpávání dlouhodobě přitékající
či nastupující vody odpracovali téměř v kuse
plných 750 hodin. Všem vám patří velký dík
a uznání.

Ing. Ivan Charvát, starosta města

Pozn. autora: Přívalové deště postihly Slav-
kov u Brna na den přesně, jako před 20 lety sou-
sední Vážany nad Litavou, kde při záplavách
došlo k obrovským škodám na majetku občanů
i obce a při nichž zemřela jedna osoba (stalo se
tak v noci ze 24. na 25 května 1990).

Slovo starosty

Náv‰tûva ministra zemûdûlství J. ·ebesty (uprostfied) ve Slavkovû Foto: B. Maleãek

Michal Ha‰ek a Ivan Charvát Foto: R. Lánsk˘
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Autorizovaná obalová společnost EKO-
KOM, a. s. vyhlásila na podporu zkvalitnění tří-
děného sběru stejně jako v loňském roce i pro rok
2010 soutěž obcí ve třídění odpadů s názvem „My
třídíme nejlépe“.

Cílem této soutěže je podnítit zájem veřejnosti
a obcí o správné nakládání s odpady a zvýšit počet
obyvatel v kraji, kteří své odpady pravidelně a dů-
kladně třídí. Realizátorem soutěže byla na základě
výběrového řízení vybrána společnost Agentura
Dobrý den, s.r.o. 

Do soutěže byly automaticky zařazeny všechny
obce, které jsou zapojeny do systému EKO-KOM.
Obce jsou pro účely soutěže rozděleny podle

Celému víkendu předcházela slavnostní udá-
lost. Ve čtvrtek v odpoledních hodinách bylo
otevřeno nově zrekonstruované nádvoří Zámku
Slavkov – Austerlitz. 

V pátek 28. května mohli zájemci shlédnout
praktickou ukázku hasičů, prohlédnout si slav-
kovskou hasičskou zbrojnici a večer strávit na
náměstí s příjemnou hudbou, kde vystoupily sku-
piny Osada a Oáza 2. 

Druhý den byl ve znamení krásného sluneč-
ného počasí. Na programu byl tanec, zpěv, gym-
nastická cvičení, ukázky hasičského cvičení, pre-
zentace žáků základních škol a dětí z mateřské
školy Zvídálek. Návštěvníci mohli slyšet různé
hudební žánry např. v podání žáků Základní

umělecké školy Františka France, slavkovských
hudebních skupin a zpěváků Městského divadla
Brno. Doprovodný program se nekonal nejen na
náměstí, ale letos poprvé v zámeckém parku, kde
si slavkovští junáci pro děti připravili zajímavé
pohybové hry a aktivity. 

Nedělní odpoledne bylo spjato s prvním set-
káním slavkovských jubilantů. Na výzvu zveřej-
něnou ve Slavkovském zpravodaji reagovala celá
řada současných i minulých občanů našeho
města. Celkem na radnici přišlo více než 50 osob,
pro které bylo velmi příjemné se opět po letech
vidět se svými vrstevníky. Nevšední atmosféru
navozovala hudba Zámecké dechové kapely. 

Dny Slavkova jsou již neodmyslitelně spojeny
se Svatourbanskými hody. Nechybělo tradiční

Dny Slavkova a Svatourbanské hody 

počtu obyvatel do čtyř velikostních kategorií. Pro
vyhodnocení budou použita data získaná ze čtvrt-
letních písemných výkazů o vytříděném, využi-
tém a odstraněném množství a druzích komunál-
ního odpadu. Tato hlášení zasílají jednotlivé obce
společnosti EKO-KOM, a. s. Za město Slavkov
u Brna a ostatní obce svozové oblasti podává tyto
výkazy společnost RESPONO, a. s. v rámci kom-
plexních služeb akcionářům.

Průběžné i konečné výsledky soutěže budou
zveřejněny na stránkách www.tridime-jihomo-
ravsky.cz.

V roce 2009 obsadilo naše město v této soutěži
ve své kategorii výborné třetí místo. Odměna za

Soutěž ve třídění odpadů

Zastupitelstvo města schválilo na svém XV. za-
sedání dne 14. června záměr rozšíření kapacity MŠ
Zvídálek v prostorách základní školy Komen-
ského. Jedná se o reakci na dlouhotrvající nárůst
populační křivky, kdy současné kapacity nejsou
schopny zajistit aktuální potřebu. Tento záměr je
již projednáván v orgánech města od roku 2007.
Do té doby došlo k rozšíření o dvě oddělení v pro-
storách historické budovy ZŠ Komenského.

Přehled stávajících kapacit:
Koláčkovo náměstí: 57 dětí
Malinovského náměstí: 78 dětí
ZŠ Komenského: 56 dětí
Celkem: 191 dětí

Nyní se krátce zmíníme o některých lokali-
tách, které byly zvažovány pro výstavbu nové
budovy školky. Lokality byly posuzovány
s ohledem na územní plán, velikost, dostupnost
veřejné infrastruktury a hlavně s ohledem na
vlastnictví.

1. Zlatá hora-jih (za víceúčelovým sportoviš-
těm ZŠ Tyršova)

Pozemek je nejvhodnější pro výstavbu, ale nej-
větším problémem je vlastnictví Českou republi-

(Dokončení ze str. 1) stavění máje s předáním práva, hodová zábava
a nedělní průvod stárků se sochou sv. Urbana od
radnice do kostela Vzkříšení páně, kde se konala
mše svatá. 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem,
kteří se na přípravě a realizaci celé akce podíleli.
Ocenění patří především všem účinkujícím, kteří
velice dobře dokázali prezentovat své dovednosti. 

Věříme, že i příští rok bude Dny Slavkova
a Svatourbanské hody doprovázet dobrá nálada
a slunečné počasí. Uvítáme také všechny připo-
mínky k celé akci nebo jejím částem či nové ná-
měty, které můžete zasílat na e-mailovou adresu
austerlitz@meuslavkov.cz.

Tereza Cenková, DiS.,
odbor kanceláře tajemníka

Zastupitelstvo schválilo rozšíření mateřské školy Zvídálek
kou (nikoliv městem) a navíc tento pozemek je
blokován církevními restitucemi. Z tohoto dů-
vodu s ním nelze nakládat a musí se počkat na vy-
rovnání státu s bývalým církevním majetkem.

2. Škvárové hřiště na sportovním stadionu
Pozemek je sice ve vlastnictví města, ale není

k němu dovedena veřejná infrastruktura a není
v souladu s územním plánem města.

3. Koláčkovo náměstí u synagogy
Pozemek je opět ve vlastnictví města, ale pro

uskutečnění záměru je malý a je v rozporu s re-
gulačním plánem, který zde uvažuje parkoviště. 

4. Polní 
Tato lokalita byla vybrána zastupitelstvem

jako nejvhodnější z důvodů velikosti pozemku,
dostupnosti infrastruktury, vlastnictvím města
a umístěním do klidové zóny. Na tento záměr je
již vypracována projektová dokumentace pro
územní řízení, ale musí se počkat na změnu
územního plánu, která se dá očekávat až koncem
prvního čtvrtletí roku 2011.

Ale zpět již k výše schválenému záměru.
Záměr, na který je vypracována studie, počítá
s využitím severní strany východního křídla do-
stavby a s novou přístavbou. Výškově bude pří-

stavba ctít stávající budovu, ale s tím rozdílem, že
na místo sedlové střechy je uvažováno s plochou
pochůznou střechou. V přístavbě budou umístěny
dvě oddělení, včetně zázemí pro školku. Jedná se
o skladovací plochy, kanceláře, šatny, vstupní
prostor a výtah. Studie řeší celkem zřízení 6 od-
dělení pro zhruba 160 dětí. Celkové náklady na
úpravu stávajících prostor a výstavbu přístavby
jsou propočtem odhadnuty na 30,0 mil. Kč vč.
DPH 20%. Pro porovnání s uvažovaným zámě-
rem v restauraci Gól na Zlaté Hoře se jedná
o nižší náklady o 12,0 mil. Kč, kdy se uvažovalo
pouze o čtyřech odděleních. Snahou bude pro-
vést výstavbu co nejdříve s termínem otevření
provozu do konce srpna roku 2011. Vzhledem
k tomu, že převážná část výstavby bude probíhat
v zimním období a město jako veřejný zadavatel
musí dodržet různé zákonné lhůty a schvalovací
procedury, nebude se jednat o jednoduchý úkol. 

Zde je však na místě připomenout, že tento
záměr bez dlouhé diskuze získal velkou podporu
převážné většiny zastupitelů a z tohoto důvodu
se domníváme, že tato podpora a důvěra v tento
projekt bude vyjadřována i nadále.
Ing. Petr Lokaj, vedoucí odb. investic a rozvoje

Východní pohled Severní pohled

toto umístění byla použita pro nákup prostředků
k ekologické výchově do slavkovských škol.
Městský úřad podmínky pro separovaný sběr prů-
běžně zlepšuje – v tomto roce například formou
zvýšení četnosti svozu plastů – svoz 2x týdně.
Množství vytříděných odpadů má také vliv na
cenu za pronájem a svoz těchto odpadů. Od mě-
síce dubna společnost RESPONO výrazně snížila
cenu za svoz papíru a plastů. Město tak ušetří více
než sto tisíc korun ročně.

Vážení občané, děkujeme za dosavadní spolu-
práci a věřím, že s vaší pomocí je možné úspěch
z loňského roku nejen zopakovat, ale i zlepšit.

Ing. Pavel Janeba, odbor ŽP
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Ve čtvrtek 27. května se uskutečnilo slavnostní
otevření nádvoří a přístupových cest k slavkov-
skému zámku. Zúčastnili se ho zástupci města,
Jihomoravského kraje, státní památkové péče,
Regionálního operačního programu a zhotovi-
tele stavby.  

Projekční práce na projektu byly zahájeny
koncem roku 2007, kdy projekt nádvoří byl již
hotov v roce 2004. V roce 2004 byl součástí žá-
dosti o dotaci z SROP, které nebylo vyhověno.
Projekty byly aktualizovány a doplněny o nové
stavební objekty, především parkoviště. Celý
projekt je rozdělen na čtyři samostatné objekty
SO01-04. 

SO01 - Nádvoří
V rámci stavebního objektu nádvoří byla pro-

vedena výměna druhu povrchu nádvoří, kdy stá-
vající volně ložený říční štěrk „kačírek“ byl na-
hrazen kamennou žulovou dlažbou. Pod celou
plochu nádvoří byla položena novodobá hydroi-
zolační fólie, které zabraňuje zatékání do bez-
prostředních podzemních prostor. Povrch ná-
dvoří je odkanalizován novým systémem dešťové
kanalizace, která je napojena do stávajících ba-
rokních stok. Další důležitou stavební částí
v rámci nádvoří bylo provedení vzduchového ka-
nálu kolem budov předzámčí sloužící pro trvalé
odvlhčení podzemních stěn.

SO02 - přístupové komunikace a parkoviště
První přístupová komunikace řeší severní pří-

stup do areálu zámku a parku. její délka je 115
m a šířka 4,5 m. Povrch je proveden z kamenné
žulové dlažby. Další přístupová komunikace řeší
zpřístupnění předzámčí ze severní strany. Její
délka je 90 m a šířka 3 m. Povrch z betonové
dlažby. Parkoviště je vybudované na ulici Mali-

Strom mûsta Slavkova u Brna 2010
Město Slavkov u Brna vyhlašuje první ročník

ankety Strom města Slavkova u Brna 2010.
Cílem ankety není nalézt nejstarší nebo největší
strom, ale strom, který je ve svém okolí významný,
strom, který je krásný a přináší radost lidem v jeho
okolí žijícím.  

První ročník této ankety byl zahájen 20. 6.
2010. Návrhy stromů na Strom roku může podat
každý občan nebo skupina občanů a to od vyhlá-
šení ankety až do 31. 8. 2010. Navrhovatelé ví-
tězného stromu budou odměněni. Odborná po-
rota vybere z navržených stromů 10 finalistů.
O vítězi následně rozhodne veřejnost hlasová-
ním. Hlasovat bude možné prostřednictvím inter-
netových stránek města Slavkov u Brna nebo po-
mocí hlasovacích lístků. Hlasování veřejnosti bude
probíhat v období mezi 10. zářím a 10. říjnem
2010. Vyhlášení vítězného stromu se uskuteční
u příležitosti Dne stromů, který je v České repub-
lice stanoven na 20. října.

Navrhněte váš oblíbený strom do ankety
Strom roku 2010 města Slavkov u Brna.
Návrh a jeho součásti:
- druh stromu
- přibližné stáří
- obvod stromu ve výšce 1,3 m nad zemí
- výška
- fotografie stromu – lokalita (ulice, číslo domu

před kterým se nachází)
- příběh stromu (např. pověst či historická fakta,

osobní příběh, vztah ke stromu nebo důvod na-
vržení stromu).
Své návrhy můžete zasílat do 31. 8. 2010 v elek-

tronické podobě na adresu: klara.andrlova@meu-
slavkov.cz nebo poštou na adresu: Město Slavkov
u Brna, Odbor životního prostředí, Palackého ná-
městí 65, 684 01 Slavkov u Brna. Své návrhy mů-
žete přinést také osobně na odbor ŽP (ochrana pří-
rody a krajiny) a na podatelnu.

Těšíme se na vaše návrhy, příběhy, fotografie
či další zajímavosti spojené se stromy, které si
zaslouží pozornost. 

novského a Kounicova v počtu 3x BUS a 22x os.
automobil z toho 1x ZTP.

SO04 - venkovní osvětlení
Provedení nového venkovního osvětlení

v počtu 11 svítidel osvětlující severní cestu a par-
koviště na ulici Kounicova.

Slavnostní otevfiení nádvofií zámku a pfiístupov˘ch cest

Některé údaje o stavbě:
Název akce:

„Přístupová komunikace a parkoviště
k zámku Slavkov – Austerlitz“

Poskytovatel dotace:
Regionální operační program Nuts II Ji-
hovýchod

Počátek akce: 11/2008
Konec akce: 06/2010
Datum kolaudace: 25. 5. 2010
Celkové náklady: 39,0 mil

z toho dotace: 34,0 mil
vlastní: 5,0 mil

Projektant:
Generální: doc. Ing. Miloslav Novotný,
CSc., pozemní stavby
Ing. Jana Pexová, pozemní stavby
Ing. arch. Libor Vlček, návrh nádvoří
Ing. Jindřich Černík, statika
Ing. Stanislav Beránek, dopravní stavby
Zdeněk Mžourek, venkovní osvětlení

Dodavatel stavby: Imos Brno, a. s.
TDI: Ing. Jan Reichl
Dozor státní památkové péče:

Jarmila Němečková, KrÚ Jmk, odbor kul-
tury a památkové péče
Ing. arch. Jana Firbasová, NPÚ OÚP Brno

Ing. Miroslav Zavadil,
MěÚ Slavkov u Brna, odbor ŽP

Pohoda na cestách
Blíží se doba prázdnin a dovolených, mnozí

z vás budou cestovat stovky kilometrů vozidlem.
Proto je důležité znát všechna rizika s cestováním
spojená, jako jsou únava a odpočinek, ochrana
před horkem, pitný režim nebo např. správná
strava. Doporučujeme vám prostudovat krátký
článek o rizicích spojených s cestováním a jak
jim předcházet, který je uveřejněn na stránkách
Nadace BESIP – http://www.nadacebesip.cz/. 

Bc. Dagmar Janebová, vedoucí odboru do-
pravy a SH MěÚ Slavkov u Brna

Nález jízdního kola
Dne 10. 6. bylo nalezeno a předáno na poda-

telnu MěÚ Slavkov u Brna (která zajišťuje agendu
ztrát a nálezů) jízdní kolo zn. Ocelot. Žádáme ma-
jitele, aby se o uvedené kolo přihlásil. Úřední ho-
diny podatelny: po, st: 7.30–17 h; út, čt, pá 8.00–13
h. Případný vlastník bude vyzván k prokázání to-
tožnosti a k předložení dalších dokladů prokazují-
cích vlastnictví věci (např. doklad o koupi kola).
Pokud tak neučiní, nebude věc vydána.

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla
je pondělí 19. července do 12 hodin. Přednostně budou
zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu do půl strany
formátu A4 zaslané e-mailem na adresu info@bmtypo.cz.
U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrá-
cení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje pří spěvky za-
sílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě. (red)U
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Slavnostní pfiestfiiÏení pásky na nádvofií Foto: B. Maleãek

Slavnostní otevfiení nádvofií Foto: B. Maleãek
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Slavnostní závěrečný
koncert letošního 15. roč-
níku Mezinárodního
 hudebního festivalu Con-
centus Moraviae s pod -
titulem Baroko & jazz –
dobrodružství improvizace

se uskuteční v sobotu 26. června od 19.30
hodin v Historickém sále.

Představí se soubor Gli Incogniti v čele s vy-
nikající houslistkou a uměleckou vedoucí

Výstava „Hračky našich babiček“ oživuje
od 15. června 2010 historické salónky sever-
ního křídla slavkovského zámku. Sbírku hraček

O tom, že je zámek Slavkov zařazen do pres-
tižního mezinárodního programu „TOP Výletní
cíle Jižní Morava“, jsme již veřejnost infor-
movali. Pouze připomínám, že se jedná o akti-
vitu, která má za cíl posílit příhraniční turistický
styk, turistické aktivity mezi státy a zviditelnění
TOP výletních cílů jižní Moravy za společné
prezentace a spolupráce s Top-Ausflugsziele Ni-
ederösterreich. Účastí na tomto rozsáhlém
česko-rakouském projektu získáváme výraznou
konkurenční výhodu oproti ostatním atraktivi-
tám a nabídkám v rámci cestovního ruchu. Pro-
jekt je spolufinancován Evropským fondem pro
regionální rozvoj v letech 2009–2011, proto ne-

Ve čtvrtek 10. června se uskutečnila vernisáž
výstavy s názvem „U nás“ malíře Petra Ber-
narda. Program vernisáže zajistila Veronika Ry-
šavá ze ZŠ Komenského, která pod vedením Ivy
Kočí připravila a zarecitovala vlastní báseň Petra
Bernarda, podle které byla výstava nazvána. Ver-
nisáž, doplněná hudebním vystoupením žáků ZUŠ
FF pod vedením Antonína Vodičky, byla zakon-
čena prohlídkou výstavy s komentářem autora.

Inspiraci pro své obrazy nachází Petr Bernard
v krajině Čech a Moravy, která se podle něj vy-
značuje „svou neuchopitelnou, ale jedinečnou
poetičností“. 

Výstava je přístupna v galerii v 1. patře zámku
souběžně s provozem zámku do 29. srpna 2010.
Zveme vás k návštěvě výstavy a prohlídce mi-
lých obrazů.

Mgr. Zuzana Mičková, ZS-A)

Vernisáž výstavy Petra Bernarda

v jedné osobě Amandine Beyer. Soubor uvede
dílo klasika barokní hudby Antonia Vivaldiho.
Zapomeňte na každodenní starosti během vy-
stoupení prvotřídního evropského souboru staré
hudby a jeho fenomenální houslistky. Čeká vás
instrumentální zážitek z radostné hudby mistra
benátského baroka. V rámci tohoto koncertu
čeká příchozí účastníky na nádvoří zámku pře-
kvapení, při kterém se spojí téma letošního roč-
níku festivalu: Baroko & jazz! Přístup do zámku
bude přes jeho nádvoří.

15. ročník Concentus Moraviae má finále na zámku!
Cena vstupenky je 300 Kč, cena pro dů-

chodce, studenty a držitele průkazu ZTP 
a ZTP-P je po předložení příslušného dokladu
150 Kč. 

O slavnostní závěrečnou tečku letošního fes-
tivalu se postará od 22.15 hodin ohňostroj
Ing. Martínka v zámeckém parku kompono-
vaný na barokní hudbu. Zveme tímto širokou
veřejnost k jeho návštěvě. Vstup na ohňostroj je
volný.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Hračky našich babiček
uspořádalo a na zámek zapůjčilo Občanské sdru-
žení Otnický SAD – spolek aktivních dětí. Ně-
kolik vystavených hraček pochází také ze sbírek
Zámku Slavkov – Austerlitz.  

Vystavené hračky - dávno zapomenuté na pů-
dách - tak znovu získaly život. A vy je teď máte
možnost zhlédnout na slavkovském zámku.
Spolu se členkami Občanského sdružení
Otnický SAD věříme, že každý, kdo se na vý-
stavu půjde podívat, tam tu svoji hračku najde.
Díky ní tak bude mít možnost vrátit se zpět do
dětství.

Výstava je přístupna do 30. června 2010 sou-
běžně s provozem zámku buď samostatně nebo
současně s prohlídkovou trasou.

Mgr. Zuzana Mičková, ZS-A

Zámek Slavkov se prezentoval na tiskové konferenci v Praze 
znamená po toto uvedené období žádné rozpo-
čtové náklady ze strany ZS-A.

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava

uspořádala dne 1. června 2010 v Praze tiskovou
konferenci pro zástupce médií, kde byl tento
projekt prezentován. Na tiskové konferenci byl
zámek Slavkov představen jako partner, který se
jako první z Jihomoravského kraje díky splně-
ným kritériím zařadil do tohoto programu. 

Podle bezprostředního ohlasu a díky naváza-
ným kontaktům je možné tuto prezentaci zámku
již nyní hodnotit jako mimořádně přínosnou.
Město Slavkov u Brna a jeho zámek se takto
dostanou do povědomí veřejnosti v dalších re-
gionech ČR. Z tiskové konference přinášíme
několik dokumentárních fotografií.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Petr Bernard Foto: archiv ZS-A

Expozice hraãek Foto: archiv ZS-AExpozice hraãek Foto: archiv ZS-A

Tisková konference v Praze Foto: archiv ZS-A
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Jedliãka, Martina Vilímová, Eva Janková.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém
volném ãase a bezplatnû.

Dvořákova opera Ru-
salka, která v tomto roce
slaví 110 let od jejího
zkomponování, se na
Zámku Slavkov – Auster-
litz představí v letošním
roce hned dvakrát. 

První možnost seznámení se známou operou
věhlasného skladatele Antonína Dvořáka mají
návštěvníci zámku již od čtvrtka 8. června 2010,
kdy byla v galerii v přízemí vernisáží zahájena
výstava „Dvořákova Rusalka“.

Výstavu zapůjčil na slavkovský zámek Pa-
mátník Antonína Dvořáka ve Vysoké 
u Příbrami. Dokumentuje skladatelovu tvorbu
od počáteční korespondence s autorem libreta
Jaroslavem Kvapilem až po premiéru opery
v Národním divadle v Praze v roce 1901. Ná-
vštěvníci si mohou prohlédnout mimo jiné ru-

V neděli 4. července bude zámecký park
patřit folkloru. Od 14 hodin se zde představí
folklorní soubory z Makedonie, Polska a Slo-
venska. Soubory, které na slavkovském zámku
vystoupí, se zároveň zúčastní 3. ročníku soutěž-
ního festivalu folklorních souborů Dambořice.

Klasika pod hvězdami 
Rusalka 2010 – Klasika pod hvězdami je

název monumentální open-air akce, kterou na
zámku Slavkov-Austerlitz uvede umělecká
agentura Arttriton. Představení se uskuteční
v sobotu 3. července od 20 hodin na nádvoří
zámku Slavkov-Austerlitz.

Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji
na pokladně zámku v různých cenových rela-
cích od 490 Kč. 

Zveme všechny milovníky kultury na před-
stavení nejznámější opery Antonína Dvořáka,
které je premiérovou kulturní akcí na nově
zrekonstruovaném nádvoří zámku.

Mgr. Zuzana Mičková, ZS-A

Po mnoha letech obnovujeme tradici letních
filmových festivalů. Letošní úvodní ročník je si-
tuován do zámeckého parku a je věnován nejús-
pěšnějším českým filmům (až na jednu výjimku)
posledního období. Naším partnerem pro tuto
nepochybně poutavou akci je Kinematograf bra-
tří Čadíků, který není zcela jistě třeba sáho-
dlouze představovat. Právě ve spolupráci s ním
pořádáme ve dnech 19. – 25. července Letní fil-
mový festival Slavkov. 

Opera Rusalka – nové
nižší ceny vstupenek!

Na základě připomínek provedla pořádající
agentura ArtTriton přeskupení sedadel na nádvoří
zámku. Současně se tím naskytla možnost upra-
vit – výrazně snížit cenu vstupenek na připra-
vovanou inscenaci opery Antonína Dvořáka Ru-
salka, které se uskuteční v sobotu 3. července.

Nové ceny vstupenek jsou od 490 Kč, resp.
od 790 Kč za vstupenku.

Všem zájemcům doporučujeme zajistit si za
tyto zvýhodněné ceny vstupenky na pokladně
zámku co nejdříve (tel./fax: 544 220 988; e-mail:
infocentrum@zamek-slavkov.cz).

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

kopisy díla, korespondenci a velké množství do-
bových fotografií v konfrontaci se současným
nastudováním představení  světovými operními
scénami i předními interprety. Výstava také
představí obec Vysokou jako místo Dvořákovy
inspirace k této opeře, a to jak v době vzniku, tak
i v současnosti. 

Součástí výstavy je i projekce úspěšného fil-
mového zpracování opery Rusalka filmovým
studiem AB Barrandov z roku 1977 (režie
P. Weigl) s hlavními hereckými představiteli
Magdou Vašáryovou a Milanem Kňažkem nebo
nezvykle pojaté libreto v podání Opéra National
de Paris – Bastille z roku 2002 s Renée Fleming
a Evou Urbanovou v hlavních rolích.

Tato velmi zajímavá výstava bude přístupna
souběžně s provozem zámku do 18. listopadu
2010. 

Ing. Aleš Šilhánek (ředitel ZS-A)

Výstava Dvořákova Rusalka zahájena

Letní filmový festival Slavkov v zámeckém parku!
Projekční plocha bude umístěna za velkým

bazénem v dolní části parku, takže návštěvníci
mohou využít přirozeně tvarovaného terénu jako
filmového amfiteátru. Pro všechny bude připra-
veno i občerstvení. Začátky všech představení
jsou ve 21.30 hod., hrát se bude za každého po-
časí. A překvapení na závěr – pondělí až pátek
VSTUP ZDARMA. Upozorňujeme současně,
že v době konání festivalu nebude Kino Jas
v provozu. Těšíme se na vaši návštěvu.

Program Letního filmového festivalu Slavkov: 
19. 7. pondělí Bobule 
20. 7. úterý 2 Bobule 
21. 7. středa Ulovit miliardáře 
22. 7. čtvrtek Líbáš jako Bůh 
23. 7. pátek Gympl 
24. 7. sobota Ženy v pokušení (vstupné 75 Kč)
25. 7. neděle Robin Hood (vstupné 50 Kč)

A. Šilhánek, J. Blažek, ZS-A

Festival se koná v termínu 2.–4. července na
téma Boj o jablko.

Mezi vystupujícími na Zámku Slavkov – Aus-
terlitz bude folklorní soubor ANPI BISERI
z Makedonie, který pracuje pod záštitou Domu
kultury „BISERI“ v městě Ohrid. Skupina
vznikla v průběhu roku 1975. Repertoár souboru
je spjat s národními lidovými tanci z celé Ma-
kedonie. 

Představí se také polský soubor BIOŁODU-
NAJCANIE Folkgroup pocházející z regionu
Malopolska. Založen byl v roce 2004. Skupina
„Biołodunajcanie“ získala od svého vzniku řadu
ocenění. Soubor patří do úzkého okruhu skupin

zastupující vysoké umělecké věrnosti kulturní
pravdy. 

Nebude chybět také zástupce ze Slovenska -
folklorní soubor URPÍN. Skupina byla založena
v roce 1957 v Banské Bystrici. K jejímu vzniku
vedla snaha skupiny nadšenců o založení repre-
zentačního krajského folklorního tělesa, která
by scénicky ztvárňovala folklorní bohatství Ban-
skobystrického kraje. V průběhu své dlouhodobé
činnosti uskutečnil soubor řadu vystoupení ve
28  státech Evropy, Asie, Ameriky a Afriky. 

Přijďte strávit příjemné folklorní odpoledne
v zámeckém parku. Vstup volný.

Mgr. Zuzana Mičková, ZS-A

Folklor na zámku

Rusalka Foto: archiv ZS-A

Mgr. V. ·plíchalová, fieditelka Památníku A. Dvofiáka (vlevo), PhDr. V. Zichová, historiãka ZS-A Foto: archiv ZS-A
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Poklady nejen z depozitáfiÛ (78)
Pohlednice (pokračování)

ÚJEZD U BRNA
Obec leží cca 15 km jihovýchodním směrem od

Brna. Je jednou z 24 moravských obcí, které nesou
název Újezd.V dřívějších dobách se psal rovněž
jako Vgezdec, Vgezd či Wgesd. Nejstarší písemná
zmínka pochází již z roku 1131, kdy se v listině
olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka Újezd ob-
jevuje v soupisu majetku olomouckého biskupství.
V roce 1295 je jako nájemce obce připomínán Rat-
mír z Újezdu a v roce 1318 pak Jakub z Újezdu.
V roce 1388 byl Újezd společně s dalším majet-
kem zastaven markraběti Joštovi. Již v roce 1389
se však hovoří o dalších nájemcích Újezdu –
Markvartovi, Heršíkovi a Petrovi. V polovině 15.
století patřilo k Újezdu 32 lánů a mlýn, tři chalupy
pak byly opuštěné. V této době zde již nebyl ryb-
ník a na jeho místě se nacházela louka. Od roku
1391 se v okolí obce nacházely vinohrady. V roce
1550 olomoucký biskup Jan prodal Újezd králi
Ferdinandovi I. a ten jej později přiřadil k majetku
brněnského hradu Špilberk. Posléze se však Újezd
opět dostává do vlastnictví olomouckého biskup-
ství. V roce 1552 byl nad Újezdem vybudován
velký rybník. Před třicetiletou válkou (1618–1648)
se v Újezdu nacházelo 48 domů se 360 obyvateli.
Po třicetileté válce ubyla téměř polovina obyvatel.
K zajímavým informacím patří možnost odběru
rákosu z rybníka místo palivového dříví, kterého
bylo v okolí Újezdu nedostatek. 

V obci byly dva svobodné dvory. Mezi vlast-
níky tzv. Pruskaurova dvora jsou mimo jinými
uváděni rovněž kardinál František Ditrichstein či
arcivévoda Leopold Vilém. Druhým dvorem pak
byl Proboštský dvůr, později nazývaný Flamme-
nův. V letech 1783–1786 se po zrušení dvorů v je-
jich okolí vyčlenily vsi Rychmanov a Šternov. 

V roce 1909 byl Újezd povýšen na městys.
V r. 1952 byl sloučen s Rychmanovem a Šterno-
vem pod společným názvem Újezd u Brna. Dne
14. prosince 2005 pak byl povýšen na město.

Škola byla v Újezdu postavena již v roce 1785.
R. 1794 vyhořela, byla však znovu vybudována
a sloužila dětem z Újezdu, Rychmanova, Šternova
a Žatčan. V roce 1862 byla vybudována nová, jed-
nopatrová školní budova se třemi třídami. Po-
slední školní budova pro 8 tříd pak byla zřízena
v roce 1909. Škola v obci působí dodnes.

K památkám patří farní kostel sv. Petra a Pavla.
Byl postaven kardinálem Maxmilianem Somme-
raurem-Beeckhem v letech 1845–1846 na místě
budovy starého kostela. Ve věži kostela se nachází
renesanční zvon Maria z roku 1536. Přesto, že byl
zvon za II. světové války zrekvírován, byl Památ-
kovým úřadem v Praze zachráněn a 23. září 1945
znovu zavěšen na původní místo. 

Severním směrem od Újezdu stojí na kopci
kaple sv. Antonína Paduánského. Starší stavba
byla za Josefa II. zrušena a v r. 1814 zbořena
úplně. V roce 1863 byla farářem Janovským kaple
v podobě rotundy opět postavena. Tato stavba
patří do okruhu napoleonských památek – byla
jedním z francouzských stanovišť při bitvě tří cí-
sařů 2. prosince 1805. 

Ve sbírkovém fondu Zámku Slavkov – Austerlitz
se nachází 12 pohlednic Újezdu u Brna. Nejstarší
– ještě dopisnice, byla odeslaná 16. 5. 1900. Zná-
zorňuje dálkový pohled na Újezd – v pozadí s far-
ním kostelem sv. Petra a Pavla. Další, rovněž ještě
dopisnice, zobrazuje náves se shromážděním oby-
vatel, pravděpodobně při příležitosti pouti nebo
jiné slavnosti. Další dopisnice se secesní úpravou
přináší tři záběry na obec – v pozadí s kaplí sv. An-
tonína Paduánského, farní chrám sv. Petra a Pavla
a obchod. Kaple je rovněž zobrazena samostatně
na černobílé pohlednici. Pod názvem Újezd u So-
kolnic je představena kolorovaná pohlednice s dál-
kovým pohledem na obec. Jako kuriozitu pak mů-
žeme vnímat tři bílé husy v popředí. Další dvě
černobílé pohlednice ukazují dálkové pohledy na
obec z různých stran – z 20. let 20. století. Do to-
hoto období spadají rovněž pohlednice se zábě-
rem na kostel sv. Petra a Pavla a budovu školy. Do
30. let 20. století spadají 2 pohlednice. Jedna s de-
víti záběry na významné budovy Újezdu, druhá
s celkovým pohledem na obec, školou a kapli sv.
Antonína Paduánského. K zajímavostem patří ba-
revná pohlednice se záběrem na První česko-mo-
ravskou továrnu divadelního zařízení Pepy Mácy.

PhDr. Vladimíra Zichová,
Zámek Slavkov – Austerlitz

Pohled na významné budovy v obci a v jejím nejbližším okolí – třicátá léta
20. století.

První česko-moravská továrna divadelního za-
řízení Josefa Mácy. Otec Josefa Mácy vlastnil
stolařskou dílnu. Jeho druhý syn Josef vybudo-
val kolem roku 1925 továrnu na výrobu divadel-
ních kulis a dalších jevištních potřeb. Josef Máca
(*17. 9. 1899 – 21. 9. 1973) se vyučil uměleckým
malířem divadelních dekorací. Maloval opony
s historickými výjevy a vyráběl divadelní kulisy
a další zařízení jevišť – tehdy jako jediný v Čes-
koslovensku. V 50. letech 20. století však byl od-
souzen k nuceným pracem v uranových dolech
a jeho firma byla znárodněna. 

Nové knihy
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ VE SLAVKOVĚ U BRNA

�
Cussler, Clive: Korzár – už v pěti románech

přivedl Cussler své čtenáře na palubu Oregonu, na
první pohled zchátralého plavidla plného super-
moderního vybavení, jemuž velí odvážný jedno-
nohý kapitán Juan Cabrillo. Jeho posádka čelí
dosud největší výzvě – zachránit ze spárů islám-
ských teroristů ministryni zahraničních věcí Spo-
jených států.  

Kohout, Pavel: Cizinec a Krásná paní –
román je situován do severočeského městečka,
v němž se setkávají a navzájem na sebe narážejí
různé kultury – zvyklosti a představy místních
Čechů s odlišným hodnotovým vzorcem imi-
grantů přicházejících z nejrůznějších koutů světa. 

Girardot, Annie: Horká krev – Francii dojí-
mala k slzám ve filmu Zemřít na lásku Andrého
Cayatta a přiváděla k smíchu v Audiardově Ne-
pije, nekouří, neflirtuje, ale… ráda mluví. Již na
konzervatoři o ní učitelé říkali, že může hrát co-
koli. Dodnes zůstává nejpopulárnější herečkou
francouzského filmu. 

Lodge, David: Nejtišší trest – vtipný a velice
lidský příběh profesora literatury Desmonda Ba-
tese, který se nechal předčasně penzionovat. Spo-
kojený ale není: chybí mu univerzitní rutina a stu-
denti. Zatímco mladší manželka prožívá ohromný
kariérní úspěch, Desmond se pozvolna propadá
do samoty, kterou provází i nastupující hluchota. 

Trujillo, Eduardo: Hledej bojovníky – v této
knize poznáš život pradávných bojovníků – sa-
murajů, nindžů, vikingů, rytířů, indiánů a dalších. 

Scheffler, Ursel: Detektiv Klubko – Případ
černého ducha – otrávené medové perníčky,
černý duch, černočerné Porsche, černá sedma
a navíc ztracená pozůstalost lupiče Charlieho...
To jsou případy, ze kterých vidí detektiv Klubko
černě. Pusť se s ním do pátrání a pomocí detektivní
superlupy vyřeš všechny případy.

Úplný seznam všech nových knih v městské
knihovně lze získat elektronickou poštou (e-mai-
lem). V případě zájmu o tuto službu pište, prosím,
na adresu: blazek@zamek-slavkov.cz

Mgr. Jiří Blažek, MK ve Slavkově u Brna

Tak jde čas
HODINY A HODINKY Z CYKLU „POKLADY Z DEPOZITÁŘŮ“

Své poklady odhalí depozitář Zámku Slavkov
– Austerlitz. Tentokrát se bude jednat 
o rozličné hodiny a jejich ciferníky, množství ho-
dinek a řadu budíků. Nabízí se tak možnost zhléd-
nout mimo jiné nejstarší ciferník pocházející z 16.
století. Výstavu doplní práce žáků výtvarného
oboru Základní umělecké školy Františka France
zaměřených na stejné téma.

Na výstavu, která bude k vidění v prostorách
před kavárnou od 6. července 2010, je vstup
volný. Výstava bude přístupna souběžně s provo-
zem zámku do 10. listopadu 2010. 

Mgr. Zuzana Mičková, ZS-A



11SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU6/2010

Stovky historických vozidel, ženy i muže
v dobových kostýmech, tisíce návštěvníků dych-
tíce spatřit zašlou slávu mnoha modelů nejrůz-
nějších automobilů a motocyklů to vše patří
k poslední červnové sobotě na zámku ve Slav-
kově. Zámek Slavkov Austerlitz se společností
AGM CZ pořádá již po sedmnácté Oldtimer
festival v sobotu 26. června od 7 hodin v zá-
meckém parku.

Toto výjimečné setkání automobilových ve-
teránů patří k nejvýznamnějším akcím tohoto
druhu pořádaným vůbec. Kde jinde v Evropě
můžete zhlédnout historii dopravy v historickém
kontextu dvou století, počínaje koňským spře-
žením přes parní povozy až po současné spor-
tovní automobily a motocykly. Očekáváme ne-
jméně 700 historických vozidel. Oficiální
zahájení akce je v 9 hodin. Do 16 hodin bude
možné prohlédnout si tuto jedinečnou výstavu,
jejíž součástí bude také burza náhradních dílů
nebo jízda elegance.

Současně je pro návštěvníky připraven bohatý

doprovodný program, který je koncipován nejen
pro milovníky historie, ale pro celou rodinu
a jistě uspokojí i toho nejnáročnějšího návštěv-
níka.

Akce se koná v překrásném zámeckém parku,
který svou zelení jako každý rok i letos vyčaruje
neopakovatelnou kulisu. Je tedy patrné, že se
v sobotu 27. června v zámeckém parku rozhodně
nudit nebudete a zažijete příjemný den.
Program:
8–12 Výstava historických vozidel a burza ná-

hradních dílů (moderovaná prezentace
klubů a představení exponátů)

8–12 Soutěž elegance – divácká anketa
9–11 Hvězdicová jízda – dojezd účastníků

11–12 Soutěž elegance – moderovaná pre-
zentace

12–13 Klubové prezentace
13–15 Vyhlášení výsledků
15–17 Závěrečné hodnocení, volný program,

rozloučení 
Hana Lokajová, ZS-A

Tajemné podzemí
V pátek 9. července od 18 do 21 hodin se

pro návštěvníky naskytne možnost nahlédnout
do zámeckého podzemí, které pro tuto příležitost
ožije. Podzemí slavkovského zámku představují
unikátní prostory dvou pater zámeckých sklepů,
systému spojovacích chodeb, schodišť, hospo-
dářské zázemí s pekárnou a pomocnou kuchyní. 

V rámci oživených prohlídek zde budou k vi-
dění postavy, které pojí úzký vztah se slavkov-
ským zámkem. Setkáte se zde s dobovými vo-
jáky, služebnými, hraběnkou z rodu Kouniců
a také s Napoleonem. 

Nenechte si tedy ujít tuto jedinečnou příleži-
tost a objednejte si prohlídku tajemného podzemí
na pokladně zámku (tel.: 544 227 548). Ceny
vstupného: dospělí 90 Kč, důchodci 70 Kč, děti,
studenti a ZTP 60 Kč. Těšíme se na vaši ná-
vštěvu. Mgr. Jana Šemorová, ZS-A

Oldtimer festival 2010

Oslava dne dětí
Žáci základní školy speciální a žáci 6. roč-

níku základní školy praktické oslavili Den dětí
netradičně – výletem na Jalový dvůr. Starobylý
statek, který býval dříve součástí slavkovského
panství Kouniců, je dnes soukromou rodinnou
ekofarmou, kde naši žáci mohli obdivovat pa-
soucí se ovce, koně, kousek dál mláďata divo-
kých prasat, osly, pávy nebo také lamu. Pro-
cházkou k rybníku si vyzkoušeli své znalosti
listnatých a jehličnatých stromů a vyslechli
poutavé vyprávění pana hajného nejen o pří-
rodě Ždánského lesa, ale také o nedaleké vrtuli
letadla a její historii, která zde zůstala jako
vzpomínka na druhou světovou válku. Ve sty-
lové restauraci „U Hříbka“ si všichni pochut-
nali na dobrém obědě, zazpívali písně s kyta-
rou u táboráků a vůbec nevadilo, že byl pro
nepřízeň počasí jen v krbových kamnech.
Milým překvapením a současně největším dár-
kem však byla projížďka na voze taženým koň-
ským spřežením. Majitelům Šumberovým dě-
kujeme za pohostinnost a panu hajnému
Vytopilovi za dlouholetou spolupráci a citlivý
přístup k dětem. 

Mgr. Dagmar Kachlířová

29. květen byl slavnostní den pro
děti z předškolní třídy „ Štěňátka“
z mateřské školy Zvídálek. Důvodem
bylo vystoupení na slavkovském ná-

městí v rámci akce nazvané „Dny Slavkova“.
Moc se na tuto chvíli těšily,dva měsíce pilně na-
cvičovaly a žádný za nich nechtěl chybět. Při-
pravily si tanec na hudbu zpěváka a především
velkého tanečníka M. Jacksona. Děti si jeho pís-
ničky oblíbily a bylo to poznat i na jejich ra-

Veselé klobouky na náměstí
dostném tanci. Počasí jim také přálo, sluníčko
svítilo, jen vítr si chvíli hrál s jejich klo-
bouky,ale i on se nakonec umoudřil.

Na naše nejmenší se přišlo podívat mnoho
diváků. Široká veřejnost, rodiče, příbuzní i za-
městnanci mateřské školy věřily, že se jim vy-
stoupení povede. Podle velkého potlesku sou-
díme, že se tak také stalo. Přejeme dětem, aby
je hudba a tanec provázela i v dalších letech. 

Ludmila Špánková, Jitka Krejčířová

Celkem 30 hráčů se dne 25. 5. zúčastnilo 2. roč-
níku turnaje ve vybíjené. Za ŠD Nesovice soutě-
žilo smíšené družstvo, složené z žáků ZŠ Tyršova
i ZŠ Komenského. Jako další k nám přijeli hráči ze
ŠD Rašovice. V zápase, který trval s přestávkami
65 minut, zvítězila naše školní družina, jako druzí
se umístili hráči smíšeného družstva, třetí místo
obsadily Rašovice. Díky peněžním darům našich
rodičů, jsme mohli odměnit nejenom všechny
hráče, ale i děti, jejichž rodiče na utkání při-
spěly. Chtěli bychom touto cestou poděkovat
jmenovitě rodičům A.Novosada, A. Vítkové,
F. Červinky, V. Halouzkové, T. Jochmana, B.
Ševčíkové, T. Hanáka, T. Schneidera, T. Mrá-
zové, V. Kejdové a S. Procházkové. Prvně
jmenovaný je i sponzorem naší družiny. Vě-
noval nám dva počítače. Poděkování patří
i správci, panu Janáčkovi, který ozvučil halu,
a tím při zápase šetřil naše hlasivky.

Tímto výčet akcí ŠD ale nekončí. Dne 2. 6.
k nám opět přijeli pejsci s programem zamě-
řeným na bezpečnost dětí při hrách se psem.
Týden potom následovala soutěž ve zpěvu,

s těmito výsledky: 1. místo Monika Bui, 2.místo
Drahuška Křivonožková a 3. místo Markéta Vojt-
ková. Také dvě praktikantky přispěly díky novým
hrám a soutěžím ke spokojenosti žáků. Teď už nás
čeká jen závěrečný piknik a prázdniny. Chtěly by-
chom touto cestou poděkovat všem rodičům za to,
že spolu s námi pomáhali vytvářet pohodovou at-
mosféru družiny, naplněnou porozuměním a kli-
dem. Za ŠD vychovatelky

My se v ŠD nenudíme!

Podzemí zámku Foto: archiv ZS-A

Veselé klobouky Foto: archiv M· Veselé klobouky Foto: archiv M·

ProjíÏìka Foto: archiv Z·

Vybíjená Foto: archiv ·D
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Zprávy ze Základní ‰koly Tyr‰ova www.zsslavkov.cz

Úspěch v krajském kole
Biologické olympiády

Ve čtvrtek 25. května se
ve Středisku volného času
Lužánky v Brně konalo kraj-
ské kolo Biologické olympi-
ády kategorie D (šesté
a sedmé třídy).  Mezi třicet
nejlepších biologů základ-
ních škol a víceletých gym-
názií Jihomoravského kraje
se probojovala i naše žákyně
Klára Klinkovská po vítěz-
ství v okresním kole.  

Téma soutěže „Ptáci žijící na území České re-
publiky“ zůstalo stejné jako ve školním i okre-
sním kole, jen otázky a úkoly byly náročnější.
Přesto Klára opět dokázala, že její přírodopisné
znalosti jsou velmi široké, a umístila se na vyni-
kajícím 2. místě.

Všichni Kláře srdečně blahopřejeme a přejeme
mnoho úspěchů v dalším studiu i v ostatních sou-
těžích. Patří jí velký dík za vynikající reprezentaci
školy.

Tyršovka & multikulturalita  
Multikulturalita jako střetávání se a vzájemné působení různých kulturních skupin je novodobý ter-

mín objevující se v naší zemi po listopadové revoluci, kdy padla „železná opona“ a otevřely se hranice.
To s sebou přineslo možnosti svobodného cestování do zahraničí, ale současně i příliv uprchlíků a žada-
telů o azyl. Na povrch vyplavaly problémy, které do té doby nebyly záměrně na veřejnosti ventilovány.
Nový systém vzdělávání na českých školách vyčlenil problematice multikulturality značný prostor.

Ve dnech 20. a 21. května proběhl na naší škole blok workshopů právě na téma multikulturalita. Pro
žáky 6.–9. ročníků připravila paní Lada Bastelová z OPU (Organizace pro pomoc uprchlíkům) zají-
mavé hodiny k otázkám střetávání se menšin v Evropě. Pod jejím vedením si děti zopakovaly základní
pojmy jako je rasismus, xenofobie, diskriminace, tolerance, intolerance aj. Poté se věnovaly proble-
matice odlišných kultur. Nejčastěji používanou metodou byla skupinová práce, při které žáci rozvíjejí
své komunikativní dovednosti. Šárka Navrátilová

Úspěchy v Pythagoriádě
Ve středu 19. května se na vyškovské škole

Nádražní uskutečnilo okresní kolo matematické
soutěže Pythagoriáda. Z naší školy se jí zúčast-
nili čtyři žáci, dvě děvčata z 6. ročníku a dva
chlapci ze 7. ročníku, kteří byli vybráni na zá-
kladě výsledků školního kola.

V kategorii 6. tříd, ve které svedlo boj celkem
43 soutěžících, si odnesla 3. místo Terezie Hra-
bovská, která vyřešila deset úloh z patnácti.
Stejný počet úloh vyřešil Rudolf Ruský, který
mezi pětadvaceti „sedmáky“ vybojoval také
3. místo. Poděkování patří nejen zmíněným
dvěma žákům, ale také Kláře Klinkovské a Mi-
chalu Sedlákovi za reprezentaci naší školy.

Mgr. Marcela Kozmonová

V rámci dlouhodobého projektu „Rovná
záda“ a na základě stanoveného harmonogramu
proběhlo měření stavu držení těla u dětí 2. – 6.
ročníků. Kineziologický rozbor prováděla Bc.
Hana Vardžáková, fyzioterapeut rehabilitačního
pracoviště B.Braun Avitum Austerlitz  ve Slav-
kově u Brna.

Děti byly na základě výsledku měření zařa-
zeny do tří skupin: 1. norma, 2. vadné držení
těla - VDT ,3. skolióza – kyfóza/kyfóza. Výsle-
dek vyšetření obdržel zákonný zástupce dítěte.

Celkem bylo vyšetřeno 125 dětí. U 74 žáků
(59,2%) bylo držení těla v normě. 38 (30,4%)
dětí bylo zařazeno do skupiny s vadným držením

Kam po ‰kole – struãná zpráva?
Deváté třídy ZŠ Tyršova navštěvovalo ve škol-

ním roce 2009/2010 celkem 55 žáků. V průběhu
dubna 2010 přestoupil z jiné školy do osmého
ročníku další vycházející žák.

Podobně jako vloni žáci měli v prvním kole
přijímacího řízení možnost podat až 3 přihlášky.
Tuto možnost využili následovně:

V prvním kole byli umístěni 53 žáci (z toho 5
na odvolání). Ve druhém kole podávalo přihlášky
5 žáků, z toho 2, kteří byli umístěni již v 1. kole,
využili možnosti hlásit se na jinou školu.

Pohár Rozhlasu je atletická soutěž, která je
určena žákům druhého stupně základních škol.
Je to soutěž, která vytváří a udržuje atletické tra-
dice na školách a podchycuje chlapce a děvčata
k pravidelnému aktivnímu sportování. 

Okresní kolo základních škol probíhalo na at-
letickém stadionu ve Vyškově v kategorii star-
ších žáků 20. 5. a mladších žáků 22. 5. 2010. 

Nejlepších výsledků z naší školy dosáhla
v kategorii starších dívek Dana Vičarová, která
podala zvítězila ve skoku dalekém (450 cm).
Mezi medailisty patřil také Erik Glatz, který ve
skoku dalekém v kategorii mladších žáků skon-
čil na třetím místě (458 cm). K dalším úspěchům

Pohár Rozhlasu s Českou spořitelnou
pak patřila čtvrtá místa Denisy Škrabalové v ka-
tegorii starších žákyň ve vrhu koulí (8,31 m)
a mladších žáků Petra Lorenze v hodu kriketo-
vým míčkem (52,38 m) a Erika Glatze v běhu na
60 m (8,2 s).

Celková umístění družstev Základní školy
Tyršova v jednotlivých kategoriích v okresním
kole Poháru Rozhlasu: starší žáci 9. místo, starší
žákyně 5. místo, mladší žáci 4. místo, mladší žá-
kyně 10. místo.

Všem reprezentantům školy patří poděkování
za jejich výkony s přáním dalších sportovních
úspěchů.

Mgr. Hana Charvátová

těla (VDT). Náznak kyfo - skoliotických křivek
s typickým postavením pánve bylo zjištěno u 13
dětí (10,4%), kterým byly doporučeny speciální
metodiky cvičení pod vedením fyzioterapeutů.
V příštím školním roce proběhnou kontrolní mě-
ření s kineziologickým rozborem.

Pro žáky 3. až 6. ročníků nabízí škola od příš-
tího školního roku 2010/2011 v rámci dlouho-
dobého projektu „Rovná záda“ možnost pre-
vence a nápravy VDT formou nepovinného
předmětu Zdravotní tělesná výchova (ZTV).
Výuka ZTV bude probíhat jedenkrát týdně, vždy
ve středu od 13.30 do 14.15 hod. v tělocvičně ZŠ
Tyršova. Mgr. Hana Charvátová

Jak pokračuje projekt „Rovná záda“?

Atletická soutûÏ Foto: 3x archiv ‰koly

Klára Klinkovská
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V pondělí 17. května vyrazilo 25 žáků naší
školy na poznávací zájezd do Anglie. Cílem naší
cesty byl Londýn a okolí.

Prohlídku Londýna jsme zahájili návštěvou
muzea hrůzy London Dungeon. Pro některé to
byl zážitek na celý život. Dále jsme se projeli
v London Eye, viděli jsme Big Ben, Bucking-
hamský palác, Tower, Tower Bridge. Odpočinuli
jsme si na Trafalgarském náměstí a také v St.
Jamses’s Parku. Asi hlavně kluci si vychutnali
prohlídku křižníku Belfast, který slouží jako mu-
zeum a kde prohlídku podpalubí oživuje množ-
ství figurín námořníků v různých situacích. Dále
jsme si také vyzkoušeli jízdu londýnským met-
rem a lodí po Temži. 

V programu pobytu byly také dva výlety do
okolí, první do Canterbury a Leeds Castle, druhý
do Windsoru a Legolandu. V Legolandu se
všichni patřičně vyřádili, protože jsme měli
krásné počasí, mohli jsme vyzkoušet i různé

Moravsk˘m krasem s ãelovkou
Terénní exkurze začínají neodmyslitelně patřit

k posledním hodinám přírodopisu deváté třídy.
Tentokrát jsme s deváťáky vyrazili poznávat Mo-
ravský kras. Opět pod vedením zkušených lektorů
z Rychty Krásensko jsme začali naši pouť ve Staré
huti Františka u Adamova, kde se až do 19. století
vyrábělo železo z železné rudy těžené v nejbližším
okolí. Nad geologickou mapou se žáci seznámili
s geologickou stavbou Moravského krasu, zopa-
kovali si nejdůležitější pojmy spojené s krasovými
jevy a pak už vzhůru na pochod Josefovským údo-
lím. Po necelých dvou kilometrech, během nichž
jsme si pilně opakovali botaniku, se před námi ob-
jevil temný vchod do jeskyně Jáchymka. Nikdo
nezaváhal. Vybaveni čelovkami či obyčejnými ba-
terkami jsme jeskyni všichni prolezli, i když místy
po čtyřech či po zadku. Ačkoliv venku panovalo
krásné slunečné počasí, v jeskyni byly patrné do-
zvuky velkých dešťů a povodní, všude mokro,
kluzko a spousta bláta. Ti, kterým se nepodařilo
ustát průzkum jeskyně, se sušili na sluníčku, ale
rozhodně nic nevzdávali. Vždyť Jáchymka byla
jenom rozcvičkou na jeskyni Kostelík u Býčí
skály. Tady lezli už jen ti největší odvážlivci, buď
po kolenou nebo plazením po břiše. Ale zážitek
z této první speleologické výpravy do podzemí
byl určitě nezapomenutelný.

Posledním zastavením byla pískovna Seč u Ru-
dice. Celá scenérie lomu a hlavně všudypřítomné
barevné písky, které jsou zde k vidění, nadchnou
každého. Vybaveni igelitovými sáčky na sběr
vzorků písků jsme vyrazili do terénu. Ale místo
jemňoučkého písečku na nás čekal tvrdý pískový
škraloup udusaný prudkými lijáky minulých
týdnů. Kdo se nezalekl a probil se přes něj, mohl
si nabrat bílý,béžový, žlutý, okrový, oranžový,
červený i fialový písek, doma dosušit a vyrobit si
třeba pěknou dekoraci. 

A to už byla opravdu poslední tečka za příro-
dopisem základní školy. (MiL)

Poděkování
Dne 3. 6. se uskutečnil na ZŠ Slavkov u Brna,

Komenského náměstí projektový den na téma
Řemesla. V rámci příprav na projektový den se
uskutečnila pro třídu III.A, jejíž téma bylo vče-
lař, přednáška s ukázkou včelařských pomůcek
od pana včelaře Kyjovského. Tímto bych chtěla
panu Kyjovskému poděkovat za připravený pro-
gram a za ochotu podělit se s námi o své mno-
haleté zkušenosti. E. Trněná (TU III.A)

Ve čtvrtek 3. 6. se v naší škole vyučovalo ne-
tradičním způsobem. Tento den patřil mezi ty,
kdy žáci nemusí sedět celé dopoledne v lavicích,
ale mohou se v rámci svého vzdělávání pohybo-
vat po celé škole na základě vlastního výběru.

Jak to celé začalo?
V listopadu roku 2009 se učitelé na společné

pracovní schůzce dohodli, že tématem pro pro-
jektový den v červnu budou řemesla a tradice
s nimi spojené. Úkolem pro jednotlivé třídy bylo
vybrat si jedno řemeslo, s tím se pak podrobně se-
známit a připravit jeho prezentaci pro ostatní žáky
školy. Práce na samotné realizaci projektu ve tří-
dách započaly v dubnu. Řada tříd si zajistila ex-
kurzi a žáci se tak přímo seznámili v terénu s prací
příslušných řemeslníků.

Navštívili vinaře, pekaře, kováře, cukráře, šva-
dlenu, truhláře, včelaře, zahradníka a byli v pivo-
vaře. Bylinkáři vyrazili nasbírat bylinky a včelaři
med, kuchaři číšníci zašli do ISŠ, výrobci ruč-
ního papíru do tiskárny a výrobci pizzy do pizze-
rie. Perníkáři shromáždili snad všechny formičky,
co jich existuje, rybáři pruty a řezníci měli i ču-
níka. Žáci zmapovali i historii řemesel ve Slav-
kově a zašli se podívat na místa, kde byly mlýny
nebo cukrárny. Jedna třída se rozhodla, že zma-
puje, kolik existuje řemesel zpracovávajících
dřevo. Je jich prý čtyřicet dva. S jedním řemeslem
se museli žáci jít seznámit do zámku ve Slavkově.
Mistři tohoto řemesla žili na okraji společnosti
a už 20 let je zákonem zakázáno ho provozovat.

Týden před projektovým dnem si žáci vybrali
tři řemesla a šli se přihlásit do „učení“ do jiných
tříd. Kapacita byla omezena. Do každé učebny se

vodní atrakce, které jsou v tomto zábavním
parku.

V čem ještě byl tento zájezd přínosný? Žáci
byli ubytováni v anglických rodinách, takže byli
nuceni komunikovat v anglickém jazyce a museli
se spolehnout jen na sebe a své znalosti. Každé
ráno si vzájemně nadšeně sdělovali, co se jim
podařilo „své“ rodině říct a na čem se domluvit. 

Doufáme, že se žákům výlet do Londýna líbil
a že získali další motivaci pro studium anglic-
kého jazyka. L. Záleská, M. Bůbelová

vešlo maximálně 22 učňů.
Konečně nastal den „D“. První hodina byla vy-

hrazena posledním přípravám a v devět hodin na-
stoupili první učni do učení. V učebnách se jich
ujali vybraní žáci-pedagogové, aby svým učňům
řemeslo představili a seznámili je s ním. Ale, co
by to bylo za školu bez zkoušení a výstupního
hodnocení? Ke konci hodiny musel každý z učňů
vypracovat testík a po jeho úspěšném zvládnutí
dostal výuční list a mohl tak vyrazit za vzděláním
do další třídy. Aby to žáci-pedagogové neměli tak
jednoduché, tak i oni byli zhodnoceni svými učni
formou dotazníku.

Nakonec se žáci sešli ve třídách, aby společně
se svými třídními učiteli zpracovali dotazníky,
které vyplňovali učni, a vyhodnotili průběh ce-
lého dne. Výstupem je hodnotící zpráva za kaž-
dou třídu, zpracovaná na velkoformátovém pa-
píru a vystavená v aule školy. Tam si ji mohou
v následujících dnech prohlédnout žáci a učitelé
a seznámit se ve zkratce s průběhem dne v celé
škole. 

K projektu bude vydán sborník, v němž se
bude prezentovat každá třída.

Na závěr chci poděkovat učitelům a žákům za
skvěle odvedenou práci při přípravě a průběhu
tohoto projektového dne. Věřím, že se žáci do-
zvěděli něco nejen o vybraném řemesle, ale že se
i naučili spolupracovat na společném díle a oce-
nit práci svých spolužáků.

Naše poděkování patří i lidem od řemesla, kteří
se ochotně ujali našich žáků a poodkryli jim taje
své práce a pomohli žákům dobře zvládnout pro-
jekt. Mgr. Vladimír Soukop, ředitel školy

Projektový den v Základní škole Komenského

Zájezd do Anglie

Zájezd do Anglie Foto: archiv ‰koly

V jeskyni Mor. krasu Foto: archiv ‰koly

Poznáváme bylinky Foto: archiv ‰koly

V˘roba papíru Foto: archiv ‰koly
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Školní den trochu jinak
Dne 26. května navštívili žáci naší školy la-

nové centrum v Baldovec. Toto sportovní stře-
disko se nachází na území Moravského krasu asi
10 km od propasti Macocha.  Na programu byly
týmové hry, lanové aktivity, horolezecká věž
a lukostřelba. I přes nepřející počasí žáci odjíž-
děli spokojení a s úsměvem na tváři. 

Bc. Valoušková M., ISŠ

Beseda s právníkem
Na začátku června jsme pro žáky naší školy

zorganizovali besedu s právníkem JUDr. Petrem
Živělou. JUDr. Živěla informoval žáky o rodin-
ném a trestním právu velmi zajímavým způso-
bem. Na případech, které řešil ve své praxi, upo-
zorňoval na důležité životní situace, které mohou
potkat každého z nás. Ve druhé části besedy se
žáci mohli zeptat na všechno, co je zajímá.

Vystoupení JUDr. Živěly všechny zaujalo
a určitě budeme podobné akce pro naše žáky při-
pravovat i v budoucnu. Mgr. I. Boková, ISŠ

Odborná exkurze
Dne 26. května se žáci 2. ročníku oboru vzdě-

lávání Kuchař –číšník zúčastnili odborné ex-
kurze v brněnském pivovaru Starobrno. Žáci byli
seznámeni s historií pivovaru, s postupem vý-
roby piva a nakonec se zařízením, ve kterém se
výroba piva uskutečňuje. Součástí výuky 2. roč-
níku je výroba piva, a tak si žáci mohli převést
dosavadní teoretické znalosti do praxe.

Návštěvu pivovaru Starobrno doporučuji
všem milovníkům piva, protože se zde přesvědčí
o výborné hygieně a profesionalitě při výrobě
piva a také zde ucítí směsi vůní v různých čás-
tech pivovaru a mohou zde ochutnat, pokud jsou
plnoletí, lahodná piva z velké nabídky výrobků
pivovaru Starobrno. Kocmanová M., ISŠ

Odborná exkurze našich žáků
Dne 27. května se konala odborná exkurze

žáků 1. ročníků oboru kuchař - číšník v HO-
TELU VORONĚŽ v Brně. K hotelovému kom-
plexu Voroněž patří hotel 1 s 368 pokoji, hotel 2
se 110 pokoji a Moravská chalupa s letní za-
hrádkou, kuželnou a vinným sklípkem. Žáci si
prošli celý hotelový komplex, včetně pokojů, sa-
lonků a kuchyní. Exkurze se velmi vydařila
a všichni byli velmi spokojeni.  

Bc. Valoušková, ISŠ

Konec školního roku 2009/2010 se neúprosně
přiblížil. Nastal čas maturit, závěrečných zkoušek
pro ty, kteří zvládli všechna úskalí studentského ži-
vota a byli připuštěni ke složení zkoušky. Pro ty
ostatní se alespoň přiblížily očekávané dva měsíce
lenošení a odpočinku. Ve dnech, kdy čtvrťáci před-
kládali své znalosti maturitním komisím, si nižší
ročníky užívaly volnějšího programu ve formě kul-
turního a sportovního dne. Nejdříve jejich pozor-
nost upoutalo divadelní podání knihy Jaromíra
Johna Memento, poté se žáci přesunuli do areálu
slavkovského kina, kde zhlédli film Nine .

Druhý den byl naopak ve znamení pohybu. Pro

Dne 1. 6. se v 8 hodin sešli žáci tříd 2.A KČ
a 2.A KČ oboru Kuchař – číšník před Integrova-
nou střední školou ve Slavkově u Brna.V 8 hodin
jsme odjeli za nevšedním dobrodružstvím a za
novými poznatky do Mikulova. Po hodinové
cestě jsme si udělali menší výlet na hrad Mikulov,
kde úžasným průvodcem byl náš spolužák Mi-
chal Práchynský z 2.BKČ. Na hradě jsme si vše
prohlédli a vyfotili velmi zajímavé snímky do
svého školního alba. Všichni využili hodinovou
přestávku na poznání krás města Mikulova. Něk-
teří z nás obdrželi několik nepatrných dárečků,
které dostali od místních lidí ke Dni dětí. Krásné
prostředí a klidná atmosféra žáky velmi uchvátila,
ale už bylo na čase odjet tam, kam jsme se celou
dobu nejvíc těšili, do Vinařských závodů Miku-
lov. Velkou budovu a na její zdi dvě obrovské
láhve, které znázorňovaly logo firmy, jsme viděli
už z dálky. Průvodcem nám byl odborník, který
nám vysvětlil výrobu a distribuci vína. Ochotně
odpovídal na naše otázky a vysvětlil nám struk-
turu a organizaci vinařských závodů. Žáci se

Ve dnech 7.–11. června proběhl školní spor-
tovně-cyklistický kurz pro žáky 3. ročníku oboru
Hotelnictví. První den si žáci vyzkoušeli svou od-
vahu v Lanovém centru Dolní Bušínov a vodáckou
šikovnost na raftech. Kurz pokračoval jako každý
rok v rekreačním zařízení LDT Kosov u Zábřehu.
Tento areál má k dispozici tři hřiště s pevným po-
vrchem, tělocvičnu, krytý bazén, posilovnu
a hernu stolního tenisu. Počasí k nám bylo příznivé

mohli podívat na výrobu vína, na jeho plnění do
láhví, balení a expedici do supermarketů i do sou-
kromých vinných sklípků. Mnoho zajímavých in-
formací ze svého oboru si žáci odnesli do života.

Po ukončení prohlídky Mikulova jsme odjeli
do Lednice, kde jsme si mohli samostatně pro-
hlédnout celé město a nádherný zámek a obdivo-
vali jsme zámecký park. Cestou domů jsme si
jako správný kolektiv společně zazpívali a vrátili
se v dobré náladě. Exkurze se nám vydařila.

Zuzana Komůrková, žákyně 2.B KČ, ISŠ

Odborná exkurze druhých ročníků KČ

Sportovnû-cyklistick˘ kurz IS· Slavkov u Brna
a splnili jsme tak celý program kurzu, včetně cyk-
listických vyjížděk do blízkého okolí. Navštívili
jsme areál Aleše Valenty pro akrobatické lyžování
ve Štítech, přehradu v Dolním Bušínově, hrad
Mírov a další zajímavá místa v této části podhůří
Jeseníků. Ve večerních programech se navzájem
bavili svými vystoupeními žáci a tým pedagogů.
Podle ohlasu žáků mohu říci, že se jim kurz líbil
a sportování se velice užívali. J. Lekavý, ISŠ

příznivce adrenalinového sportu byl připraven zá-
jezd do sportovního lanového centra Baldovec. Po-
časí nepřálo programu, který pro ostatní studenty
připravili učitelé tělesné výchovy, a proto se veš-
keré soutěže odehrály v tělocvičně školy. Do tur-
naje v sálové kopané se zapojilo 7 tříd. Zbytek fan-
dících studentů se utkal v přetahu lanem,
podbíháním švihadla, střelbě na koš, tedy v soutě-
žích, které vyplňovaly chvilky oddechu mezi jed-
notlivými zápasy. První místo obsadila 3. B AU
třída, ale zvítězil každý, kdo se zapojil. A příští
rok se budou u závěrečných zkoušek a maturit potit
právě někteří z nich. Mgr. Sekerková J., ISŠ

Maturitní dny na naší škole

Odborná exkurze Foto: archiv ‰koly

Sportovnû-cyklistick˘ kurz Foto: archiv ‰koly

Odborná exkurze Foto: archiv ‰koly

Memento Foto: 3x archiv ‰kolySportovní denLanové centrum
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Pfiíspûvky do zpravodaje posílejte na:

info@bmtypo.cz

V letošním roce bylo v italském Turíně mi-
mořádně vystaveno Turínské plátno – pohřební
plátno, které na sobě nese otisky Kristova těla.
Naše slavkovská farnost pořádala16. – 20.
května poutní zájezd, na kterém jsme mimo jiné
mohli osobně tuto relikvii shlédnout. 

Po cestě jsme navštívili několik italských
měst. Prvním byla Padova s bazilikou sv. Anto-
nína Paduánského. Tento oblíbený světec zde žil
ve 13. století. Přesto, že zemřel ve svých 36 le-
tech, stal se obdivuhodným kazatelem, při jehož
promluvách se obraceli na víru i ti největší od-
půrci. Jeho strhující proslovy si přišlo poslech-
nout někdy až 30 tisíc lidí. Věřící se k němu často
obracejí při hledání ztracených věcí, lépe je však
prosit o nalezení duchovních hodnot – například
ztracených vztahů mezi lidmi nebo ztracené víry
v Boha. Zde jsme měli po prohlídce kostela čes-
kou mši svatou.  

Dalším místem bylo v blízkosti Turína Colle
Don Bosco, rodiště sv. Jana Boska, který se sta-
ral o výchovu opuštěné mládeže. V Turíně jsme
ještě navštívili kostel Panny Marie Pomocnice
s hrobem Dona Bosca. Je zde vybudovaná tzv.
oratoř, neboli velký komplex budov, který slouží
kongregaci saleziánů. Jedná se o celosvětové
společenství kněží a laiků, kteří se věnují vý-
chově mládeže podle pedagogické metody svého
zakladatele, nazvaného Preventivní  výchovný
systém, neboli předcházení problémů vedením
k pozitivní činnosti. 

Vrchol naší pouti - Turínské plátno, bylo vy-
stavené v katedrále sv. Jana Křtitele. Během ně-
kolika týdnů je shlédlo kolem dvou milionů
poutníků, proto byly k místu vybudovány pří-
stupové cesty, na kterých se o poutníky staralo
mnoho italských dobrovolníků. Součástí cesty,
na které jsme se pohybovali pomalou chůzí asi
dvě hodiny, byly panely s výstavou a promítací
sál s popisem relikvie v základních světových ja-
zycích. V bazilice bylo plátno vystaveno před
oltářem a za bezpečnostním sklem v přítmí, aby

vynikly krvavé stopy Kristova umu-
čeného těla a jeho ran. Na pohřeb-
ním plátnu, zvaném Syndonu, se také
objevují jiné obrysy, než od krve. Ty
vynikly až v minulém století při prv-
ním vyfotografování a vyvolání ne-
gativu filmu. Tím vznikl pozitiv ob-
razu Kristovy tváře (plátno se totiž
chová jako „negativ“). Poutník měl
možnost setrvat před plátnem v tichu
asi tři minuty. V tomto krátkém čase

nešlo ani tak o prohlížení detailů, jako o mod-
litbu a meditaci před plátnem, které se dotýkalo
Ježíšova těla a nese na sobě pozůstatky jeho
krve. Viděli jsme na vlastní oči množství ran,
které Kristus podstoupil za odpuštění našich hří-
chů.

Na zpáteční cestě jsme zastavili ve Veroně,
v Benátkách a v Mariazell. Zájezd byl povzbu-
zením naší víry, ale také obdivem nad krásami
přírody a architektury navštívených měst.

P. Mgr. Milan Vavro, farář

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Stará bolest
Jako následek úrazu v dětství měl jeden muž

chromou nohu. Dost často trpěl velkými bolestmi,
ale nestěžoval si. „Moc děkuji za tvé pozvání,“
řekl jednoho dne jeho starý přítel, když spolu se-
děli u dobrého jídla a pití. „A přeji ti z celého srdce
plné zdraví,“ pokračoval. „Jestli jsi opravdu mým
přítelem, neměl bys mi něco takového přát,“ zare-
agoval hned hostitel. „Samozřejmě, že jsem tvůj
oddaný přítel,“ divil se onen muž, „proč bych ti
neměl přát to nejlepší zdraví?“ „Víš, stali jsme se
přáteli, protože jsme takoví, jací jsme. A já nevím,
jaký bych byl, kdybych neměl toto trápení.“ 

„Byl jsem pokořen a bylo mi to k dobru, nau-
čil jsem se tvým nařízením.“  (Žalm 119,71)

„Lidé mají přirozeně vždy mnoho přání, ale
není vždy moudré je vyslovit.“ (A. Moravia)

CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. vás zve k so-
botním bohoslužbám 3. a 24.7. na adresu Li-
dická 307, Slavkov. Začínáme v 9 hodin společ-
ným studiem Božího slova a od 10.30 hod.
následuje úvaha nad biblickým textem. 

Kontakt na tel.: 775 789 034 (kazatel Libor
Škrla), http:// www.casd.cz

Program fiímskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: ne-

děle 8.30 a (v červenci a srpnu je večerní mše
v 19.00), úterý 18.00, čtvrtek 7.00, pátek
18.00, sobota v 7.30.

Mše sv. v penzionu čtvrtek 1. 6. v 8.00.
Svátost smíření, čtvrtek 1. 6. kostel 19.00 –

20.00.
Návštěvy nemocných, pátek 2. 6. dopoledne.
Farní tábor 2. - 12. 7.
Katolická charismatická konference v Brně

7. - 11. 7.

Úřední hodiny na faře:
středa 9.30–12.00 a 15.30–16.30 pátek 9.30–12.00
Kontakt: T.: 544 221 587,  604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz  www.farnostslavkov.cz

Na pouti k Turínskému plátnu

Svatourbanské hody
Měsíc květen již uplynul, stejně jako čas, po

který nám bylo dovoleno užívat práva a klíče od
města Slavkova. Toto se však neuděluje jen tak ně-
komu. Vždy je zapotřebí velké úsilí a čas na pří-
pravu hodů, které trvaly (pouhé) tři dny a dvě noci.

Nejprve se v pátek zhodnotila práce těch, kdo
dopravili vzrostlý smrk z lesa bezpečně až do
centra Slavkova. Již nazdobená mája se za pomoci
jeřábu a mnoha párů rukou pevně zakotvila do
připraveného otvoru na náměstí. Hned poté nám
starosta předal svitek s právem od města Slavkova
spolu se symbolickým klíčem od jeho bran.
Dlouho jsme neotáleli a večer jsme úspěšný den
oslavili na předhodové zábavě v restauraci Gól.

Další den jsme pokračovali průvodem pro
hlavní stárku a městem Slavkovem. Za doprovodu
Túfaranky jsme po dvou hodinách dorazili před
radnici, kde jsme předvedli českou besedu, zazpí-
vali a zatančili. Program pokračoval od osmé ho-
diny večerní v sále Bonapartu. Zaplněný parket
a účast mnoha místních i přespolních nám byly
odměnou za několikaměsíční úsilí. Pevně věříme,
že se nám podařilo uspořádat pěknou zábavu pro
všechny, kteří se na nás přišli podívat. Celkem se
nás sešlo přes 230–170 návštěvníků, 20 domácí
a přespolní chasa, 5 klepníků a 36 stárků.

V neděli pak vše vyvrcholilo při hodové mši
svaté v chrámu Vzkříšení Páně, kam jsme průvo-
dem od radnice přinesli dřevěnou sochu svatého
Urbana, patrona vinařů, kterému je zasvěcena
kaple nad Slavkovem. Po skončení bohoslužby
jsme před kostelem vrátili starostovi právo i klíč
od města, kterého jsme užívali, jak nejlépe jsme
dovedli.

Doufáme, že jsme dokázali vykouzlit úsměv na
Vašich tvářích; děkujeme, že jste se na nás přišli
podívat a povzbudit nás. Zapomenout nesmíme
ani na pomoc vedení města, farního úřadu, EU
a programu „Mládež v akci“, všem dárcům a těch,
kteří nás podporují, hlavně rodinám a přátelům.
Bez nich by to nešlo. Příští rok se na shledanou
s vámi těší slavkovští stárci

Více o neformálním sdružení Mládež pro tra-
dice, které pořádalo Svatourbanské hody, s nimi
spojené akce a další chystané plány naleznete na
www.mladezprotradice.cz a v některém z dalších
článků.

Stárci Foto: B. Maleãek
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• Realizace staveb
• Realizace přípojek
• Odvoz, recyklace a ukládka suti
• Odvoz odpadu
• Demolice
• Terénní úpravy
• Veškeré zemní práce
• Dovoz a prodej písků, recyklátu

a stavebního materiálu
• Hutnicí technika – vibrační pěchy,

příkopové vibrační válce, sbíjecí kladiva
• Mobilní drticí a třídicí jednotka
• Smykové nakladače 3,5–4 t
• Pásové nakladače 3,5–4 t
• Traktorbagry 8–12 t
• Kolové bagry 12–20 t
• Pásové bagry 5–27 t
• Avia kontejner 3,5 t
• Renault Kerax sklopka 15 t
• Man – kontejner 15 t
• Volvo – čelní nakladač 15 t

www.demolicniprace.eu

DEMOLIâNÍ, ZEMNÍ A V¯KOPOVÉ PRÁCE
AUTODOPRAVA

Jiří Šlimar
Pavel Maršík
mobil: 608 816 835
mobil: 604 634 253
slimarj@seznam.cz
bagrymarsik@seznam.cz
Rousínov – Vyškov

Klimatizace pro všechny typy budov!
Od bytu až po halu!

 Technický návrh klimatizace zdarma
 Neustále akční ceny - informujte se
 Odborná montáž a servis
  548 210 953  rychlý kontakt: 774 494 785
  info@rajklimatizace.cz

www.rajklimatizace.czjkli i

Domy jsou dvoupodlažní velikosti 5+kk.
U domu nadzemní garáž pro jedno vozidlo s možností dal-
šího parkovacího stání před garáží.
Obytná plocha domu: 73 m2

Celková plocha domu: 137 m2

Cena s DPH (včetně pozemku) od 2 000 000 Kč
Zahájení výstavby: 04/2010
Kolaudace: 11/2011

Bližší informace na tel.: 777 738 227
e-mail: j.hajek@trasko-as.cz  • www.trasko-as.cz

VÝSTAVBA OSMI
RODINNÝCH DOMŮ
V ROUSÍNOVĚ ZA DOMEM CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ
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KAMENICTVÍ ŠAFRÁNEK

na
bí

zí
m

e
Slavkov u Brna, Koláčkovo nám. 111
mobil: 731 572 240
e-mail: info@kamenictvi-safranek.cz

www.kamenictvi-safranek.cz

- pomníky z přírodního kamene
- broušení pomníků a renovace
- obnova a přisekání nápisů
- žulové doplňky (vázy, svítilny…)
- bronzové a nerezové doplňky
- ochranné nátěry
- zákrytové desky
- urnové schránky
- prodej drti
- schodišťové obklady
- kuchyňské desky

z přírodního kamene

Příjem inzerce

inf
o@

bm
typ

o.c
z
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4 2
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1
60

5 7
42

 85
3

Uzávěrka
pro inzerci
pátek 23. 7.
do 16 hodin
(Podmínky viz

www.bmtypo.cz)

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

www.rumpova.cz

Máte problém s vysokou trávou?
Pomůžeme Vám najít řešení.

Nabízíme Vám
bubnovou sekačku již od 19 890,–
Lehká, snadno složitelná do auta.

Jako příslušenství lze dokoupit
mulčovač za 5 480,–

Nyní máte možnost vypůjčení na prodejně.
Dále půjčujeme vibrační desku, motorový
vrták na sloupky, křovinořez, rotavátor

Informace na tel. 544 227 177

Platnost 1.–31. 7. 2010. Ceny s DPH.

STAVEBNINY
Čs. armády 1213
Slavkov u Brna
tel. 544 220 757, 602 288 219
slavkov@pro-doma.cz

Asfaltový izolační
pás V60 S35 (IPA)

49,–/m2

Dlažba zámková

Íčko šedá 4 cm

175,–/m2

Dlažba zámková

Íčko šedá 6 cm

189,–/m2

Šlechtěné pastovité
a mozaikové omítky Cemix

sleva 35 %

Obrubník zahradní
50x20x5

25,–/kus



ZLATNICTVÍ GOLD
• moderní šperky Swarovski
• zlaté a stříbrné šperky, briliantové

šperky, snubní prsteny
• zhotovení gravírovaného portrétu

na zlatou destičku
• výkup zlata
• stříbro –50 %, hodinky –70 %

Nejlepší investice
ZLATO A BRILIANTY

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

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642, Slavkov u Brna

tel.: 604 706 900, uzenac@slanecek.cz

Převod z VHS
a videokamer na DVD
1 hodina záznamu 300 Kč

ZDARMA
Otitulkování a tvorba DVD
s kapitolami, krabička a přebal

Darujte sv˘m blízk˘m
dávné vzpomínky
v nové kvalitû!

NNOOVVĚĚ  OOTTEEVVŘŘEENNÁÁ
SSPPEECCIIAALLIIZZOOVVAANNÁÁ  PPRROODDEEJJNNAA

se širokým sortimentem barev, laků a pomocných prostředků

Sušilovo nám. 23 (býv. staré Tusculum), Rousínov
parkoviště: příjezd z ulice U Mlýna

NABÍZÍME:

• tónování interiérových, fasádních
 barev, syntetik, lazur a omítkovin od
výrobců: Dulux, Barvy a laky Teluria

• omítkoviny
• fasádní barvy
• malířské a natěračské potřeby
• barvy vodové a syntetické
• lazury, laky

Tel. 736 458 588
604 744 630

emailburian@seznam.cz
www.barvylaky-petrburian.cz

NOVĚ

otevřeno

DÁREK

KOLOROVACÍ CENTRUM

U Ml˘na 1075 ve Slavkovû u Brna – star˘ Cutisin

MÁ PRO VÁS CELÉ LÉTO 2010 K NÁKUPU

OTEV¤ENO 
v pracovní dny 6.45–12.30 a 13.30–17.00

ãervenec a srpen i v sobotu 8.00–11.00

v tomto roce LETNÍ SOUTùÎ – více na 
tel. 731 305 759, www.stavbyaprojekty.cz

nebo osobnû pfii Va‰em nákupu u nás na adrese:

Bezplatná právní pomoc
pro každého 

Tel.: 777 900 925

Hledáme ženy
na kancelářskou práci z domu

Tel.: 777 315 033

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

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

Kosmetika
•PERMANENTNÍ MAKE-UP
•Zábaly proti celulitidě

Obj.: 776 339 930 (I. Šmídová)
Arnika.kosmetika.sweb.cz

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brněnská 642
Slavkov u Brna
Po–Pá 9–12   13–17 h.
tel.: 544 220 661
mobil:605 742 853
e-mail: info@bmtypo.cz
www.veslavkove.cz
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Původně jsem měl v plánu napsat tři články,
jeden o dni otevřených dveří 28. května, druhý
o předání nového auta pro Jednotku SDH města
Slavkova u Brna v rámci Dnů Slavkova a třetí
o výsledku humanitární sbírky. Jenže člověk míní
a … znáte to.

Po mnoha dnech téměř neustálých dešťů, přehá-
něk a nedělní prudké bouřce přišel v úterý 25.
května odpoledne přívalový déšť, během 20 minut
spadlo 60 mm srážek a všem nám bylo jasné, že nás
čeká pěkná fuška. Ovšem skutečnost nakonec na-
prosto překonala „očekávání“. Jen v ono kritické
úterý zasahovaly ve Slavkově 4 profesionální a 3
dobrovolné jednotky. V dalších dnech se sice vy-
hrocenou situaci podařilo zvládnout, ale stále hro-
zilo nebezpečí dalších dešťů a následných záplav.
Ve středu 2. června dokonce hrozila vylitím Litava
a bylo nutné postavit mobilní protipovodňovou
stěnu na ulici Polní. Naštěstí však k nejhoršímu
scénáři nedošlo. Mnozí z vás zažili velkou vodu na

vlastní kůži, a proto se nebudu opakovat. Nebudu
ani vyčíslovat počet zásahů. Jisté je však jedno –
všichni jsme si sáhli prakticky až na dno svých sil.

V pátek 28. května se ale počasí trochu vy-
bralo a plánovaný den otevřených dveří a odpo-
lední ukázky zásahů mohly proběhnout. Navští-
vilo nás cca 250 dětí a 50 dospělých a doufám, že
jsme je nezklamali. Dokonce i přesto, že neustále
probíhalo (a dodnes probíhá) odčerpávání vody
z laguny na konci zámecké aleje, jsme nemuseli
program nijak redukovat.

V sobotu 29. května v rámci Dnů Slavkova pře-
vzala Jednotka SDH Slavkov u Brna z rukou sta-
rosty města Ing. Charváta nové zásahové vozidlo
DA 12 L1Z na podvozku Ford Transit. Toto vo-
zidlo bude sloužit pro přepravu hasičů v maxi-
málním počtu 1+8, požární stříkačky a výzbroje.
Nahradí stávající dopravní automobil na podvozku
Avia 30, který už má přece jen svá nejlepší léta
dávno za sebou a je starší než někteří z jeho řidičů.

Hasiči – dřina, oslava a humanitární sbírka
Po předání vozidla ještě následovala ukázka

požárního útoku družstva žáků. Pak už jen spo-
lečné foto a odjezd techniky.

Ještě jednou se ale vrátím k povodním. SDH
Slavkov uspořádal humanitární sbírku na pomoc
občanům postiženým povodněmi v Moravskos-
lezském a Olomouckém kraji. Vybrali jsme
hlavně čistící a úklidové prostředky a mezi členy
SDH a příslušníky HZS jsme vybrali na hotovosti
částku přesahující čtyři tisíce Kč, za něž jsme
rovněž nakoupili prostředky na úklid. Předpoklá-
dali jsme, že výtěžek sbírky povezeme do Trou-
bek, ale nakonec všechno skončilo ve Slavkově
a bylo rozděleno mezi jeho postižené občany,
takže sbírka pomohla občanům našeho města.
Tímto bychom chtěli poděkovat občanům, kteří
se na sbírce podíleli a nic netušíce pomohli ob-
čanům Slavkova.
Za slavkovské profesionální i dobrovolné hasiče

Roman Žilka

zámek Slavkov – Austerlitz za podpory Měst-
ského úřadu ve Slavkově u Brna připravuje na
pátek 13. srpna již 12. ročník přehlídky s názvem
Folk a country na zámku.

Festival začne v 19 hodin a jeho závěr bude
tvořit, po koncertní části, jako vždy taneční
country bál do druhé hodinu ranní v sobotu 14.
srpna. Místo konání koncertu se ještě upřesní.
Jsou dvě varianty, buď nádvoří našeho zámku
anebo park tamtéž.

A jaký bude program? Letos bude mírně kon-
cipován ke čtyřicátému výročí skupiny Poutníci.
To se projeví na tom, že někteří účastníci naší

přehlídky kdysi prošli Poutníky a do Slavkova si
přijedou tak trochu na toto období zavzpomínat se
svými současnými hudebními kolegy. Takže při-
jede dlouholetý zpěvák naší kapely Jirka Mach
z Českých Budějovice se skupinou legendárního
českého banjisty Vojty Zíchy, která se jmenuje
Druhá míza. Další bývalý Poutník bude Robert
Křesťan, ten přijede se svojí Druhou trávou.

Roberta není nutno zvlášť představovat. Je to
originální zpěvák, ale hlavně hudební skladatel.
Já osobně mám jeho písničky rád a ty, které na-
psal pro Poutníky, hrajeme většinou dodnes.
Ostatně diváci by nás nepustili z pódia, kdyby-
chom nezahráli Robertovu Panenku, Pojďme se
napít nebo Ukolébavku pro milenku. V součas-
nosti Šlach (taková je jeho přezdívka) jezdí se
svojí Druhou trávou. To je kapela složená z před-
ních českých a slovenských bluegrassových mu-
zikantů. Připomenu jen Luboše Malinu na banjo,
Emila Formánka na kytaru nebo Luboše Novot-
ného na dobro. To jsou skutečně hráči evropského

kalibru, kteří jsou už také známí i v kolébce
country a bluegrassu ve Spojených státech ame-
rických, kam kapela vyjíždí každoročně na hu-
dební turné. Máme se všichni určitě na co těšit.
Zbylé účinkující, trampského barda a písničkáře
Jaroslava Samsona Lenka, Poutníky a kapelu,
která ukončí Folk a country na zámku country
bálem, představím zase až příště.

Za Poutníky, Zámek Slavkov – Austerlitz,
Městský úřad ve Slavkově u Brna vás zdraví a na
vaši návštěvu se těší Jiří Karas Pola

Vážené dámy vážení pánové a všichni milovníci dobré country a folkové hudby,

Îáci se sv˘mi vedoucími u nového autaHasiãi u nového auta Foto: 6x archiv HZS

PoÏární útok Ukázka zásahu

Druhá tráva

Den otevfien˘ch dvefií âerpání laguny u zámecké aleje
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• plně klimatizované prostory
• vzduchotechnika
• dietologické poradenství
• jídelníček
• profesionální lektoři
• individuální přístup + poradenství
• lekce každý den
• speciální lekce Spinning + posilování
• lekce Bodyform
• možnost soukromých lekcí

NEUTRÁCEJTE ZA „ZÁZRAČNÉ“ PILULKY A STROJE NA HUBNUTÍ,
PŘIJĎTE NA SPINNING, SHOĎTE PŘEBYTEČNÁ KILA A DEJTE SE

DO FORMY ZDRAVÝM A ZÁBAVNÝM ZPŮSOBEM!

Koláčkovo nám. 681
naproti Úřadu práce

Slavkov u Brna
Objednávky a veškeré info
tel.: 737 114 045

SPINNING® CLUB SLAVKOV

Kdo byl Antonín Klimeš?
Odpověď budou znát asi už jen pamětníci.

Byl to vynikající hudebník, který založil v rod-
ném Slavkově první taneční orchestr THE
AMATEUR JAZZ BAND. Populární zkratku
TAJB si jeho kolegové muzikanti „počeštili“
na Tonda A Jeho Banda.

Byl skvělý aranžér, každý nový hit dokázal,
takřka přes noc, rozepsat pro všechny nástroje.
Jeho doménou byl saxofon a klarinet, objevil
a vychoval řadu mladých talentů, zpěváků
a muzikantů. Pan Klimeš byl předchůdcem
Břetislava Rozsypala. Spolu pak dlouhá léta
hráli v nově vzniklých tanečních orchestrech
STYL a STUDIO.

27. 7. 2010 uplyne 100 let od jeho narození.
Plně si zaslouží aspoň tuto malou vzpomínku.

Za všechny, kterým jste věnoval svou muzi-
kantskou přízeň, Vám, milý Tondo Klimeši dě-
kuje Zdena Zahradníková

Dle dlouhodobých průměrů hydrometeorolo-
gického ústavu (ČHMÚ) nejčastější povodně při-
chází až v měsíci červnu, kde srážkové maxi-
mum činí 85 mm, zatím co srážkové maximum
v květnu činí pouze 68 mm. I když květnová pra-
nostika praví: „v máji nemá oschnout pastýřovi
hůl“, květnové maximum srážkami 220 mm bylo
více jak trojnásobně překonáno, také prostý mě-
síční srážkový průměr dešťoměru ve Slavkově
byl více jak čtyřnásobně překonán. Jen jediný
den v uplynulém měsíci, 9. květen byl beze srá-
žek. Vydatné srážky, doprovázené přívalovými
vlnami a bouřemi s ničivým nárazovým větrem
pokračují i v červnu. Vodou nasycená půda po-
vrchovou i spodní vodu již nepřijímá a způsobuje
ve městě již čtvrté a páté záplavy. V širším časo-
vém úseku je to až 260 litrů na čtvereční metr.
Lze také předpokládat, že srážky, které mají lo-
kální charakter, v západní, více postižené části
města byly ještě vyšší. 

Supermoderní, nejnovější velmi výkonný me-
teorologický počítač, který ČHMÚ pořídil při-
bližně před třemi měsíci za 70 milionů Kč před
ničivou povodní na Moravě varoval již předem.
Včasná předpověď, která přišla necelý týden před
povodněmi se naplnila. Má to fungovat tak, že
hydrometeorologové rozesílají výstrahy na kraj-
ská operační střediska hasičských sborů. Před-
pověď však byla orientována a skutečnost to po-
tvrdila na severovýchod Moravy, Beskydy,
povodí Bečvy až na Zlínsko. Následně pak s pří-
valovými dešti i dolní tok řeky Moravy. Nápor
padesátileté až stoleté vody způsobil povodeň

nesoucí něžné dívčí jméno YOLANDA která
způsobila na dvaceti místech vyhlášení třetího
povodňového stupně. 

Bouře však podle hydrometeorologů jsou tak
složité a závislé na dalších jevech, že je přesně lo-
kalizovat nelze. Tak mohutné deště v období po
polovině května meteorologové nepamatují. Po-
slední dekáda měsíce května, kdy záplavová voda
začíná opadávat, sčítají se škody ve stovkách mi-
lionů korun, předpovědi počasí slibují, že s vytr-
valým deštěm je konec, začíná však období bou-
řek a místních přívalových dešťů, které jsou pro
Slavkov katastrofální. Schopnost krajiny zadržovat
vodu již nefunguje, záchytné nádrže nestačí nebo
i chybí, voda splavuje hlínu a nečistoty z okolních
polí, zaplavuje domy, sídliště, sklepy i přízemí.
Bouře a průtrže vody pokračují, pomístně i bouř-
livý a ničivý přepadový vítr typu smrště i tornada,
které způsobuje náhlý podtlak a zvedá předměty,
v nejlepším případě jen střešní tašky. 

Mají pravdu islandští vulkanologové, kteří
tvrdí, že za ničivé, deštivé počasí v Evropě, při-
cházející od Atlantiku může popel po výbuch is-
landské sopky? M. Hrabovský

Intenzita nynější velké vody,
jedna ze tří za posledních 138 let

Foto: B. Maleček
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V úterý dne 25. května v odpoledních hodi-
nách postihly naše město nečekané záplavy. Po
necelých dvaceti minutách, tedy relativně krát-
kého, ale o to více intenzivního deště, se ze se-
verních a jižních lokalit valilo na město osm řek
srážkové vody nasycené blátem, travinami, ka-
mením a taktéž různými odpady, odloženými
v krajině „ekologicky“ uvažujícími občany. 

Nejvíce vodní živel zasáhl severozápadní část
ulice Špitálská, a to především nemovitosti pana
Chudáčka a Kudy. V ulisi Tyršova byly nejvíce
zasaženy rodinné domy pana Kellnera a Doče-
kala. U nádraží si živel vybral hotel Florián.
Z majetku obce nejhůř dopadla část zámecké zdi,
která v délce cca 70 m byla živlem zbořena.

Ve čtvrtek dne 27. května v nočních hodinách
se situace poněkud v mírnějším rozsahu opako-
vala. Tentokrát se již občané nenechali zaskočit.

Ve dnech 2. a posléze 3. června, kdy trvale pr-
šelo, byla situace díky předchozím zkušenostem
a spolupráci především s Technickými službami
města bez velkých komplikací. Ve čtvrtek dne 3.
června, kdy živel nejvíce postihl obec Hrušky,
kde se vylil potok Rakovec, přestala v jižních čás-
tech města plnit funkci městská kanalizace. 

Průběh řádění živlu byl následující: První
potok ze severních zemědělských honů šel přes
Frédskou cestu kolem židovského hřbitova a byl
převážně zachycen stávající retenční nádrží ze se-
dmdesátých let minulého století v ulici Tyršova
západ. Řádění v nemovitostech na západní straně

ulice Tyršova přinesla především voda, která šla
otevřeným příkopem přes ucpanou mříž městské
kanalizace ze svahu nad zahradami.

Druhý potok opět ze severní lokality postupo-
val přes Frédskou cestu a odtud svodnicí od bý-
valé Stojarové studánky kolem východní strany
komunikace na Rousínov a u sochy sv. Jana Ne-
pomuckého, kde přibral vodu ze dvou polních
cest částečně přes komunikaci na západní stranu,
svodnicí přes ucpané česle městské kanalizace do
města a značná část přes zahrady východní zá-
stavby ulice Tyršova. 

Třetí a čtvrtý potok, opět ze severních ploch,
směřoval po polní cestě přes příčnou silniční
vpusť do atrií obytných domů na ZH. Kolem ko-
telny se dostala voda do zahrad a nemovitostí
v ulici Slovanská východ.

Pátý a šestý potok šel jednak z lokalit nad gol-
fem a golfu a přes městskou skládku. Potok přes
golf podmočil alej, část zámecké zdi a po jejím
sesutí pokračoval přes zámeckou zahradu do se-
verozápadní ulice Špitálská. Část vod z golfu
a voda od skládky pokračovala přes alej kolem
západní zámecké zdi opět do ulice Špitálská a do
některých nemovitostí.

Sedmý potok z jižní lokality od vážanské ko-
munikace si vytyčil trasu přes zahradu majitele
hotelu Florian, kterou poničil, vnikl do sklepních
prostor hotelu v ulici Nádražní a dostal se do ko-
lejiště ČD.

Osmý potok šel ze severních ploch nad alejí ve

Povodně ve Slavkově u Brna

směru do Křenovic. Zde skončil ve svodnici, na
vozovce a na polích před Litavou a je tam dosud.

Důvody popsaných událostí lze stručně shr-
nout takto: na zemědělských honech, odkud se
voda řítila, je vysázena kukuřice, která v kombi-
naci s předchozí nasyceností pozemků mimořád-
nou srážkovou činností maximálně urychlila
odtok. V ulici Tyršova východní strana a nad síd-
lištěm Zlatá Hora chybí suché poldry – retenční
nádrže typu stávající retenční nádrže na západní
straně ulice Tyršova. Chyběla svodnice v místě
zřícené zámecké zdi a přinejmenším jižní zá-
chytná hráz na golfu. Chybělo řádné odvedení
srážkových vod do kanalizace v ulicích Tyršova,
Špitálská, Nádražní, Slovanská. Není dosud pro-
vedena druhá etapa protipovodňových opatření,
která se týkají především Prostředníčku.

Věřím, že město, které se v průběhu záplav
chovalo iniciativně, zahájí realizaci v praxi ově-
řených opatření. H. L.

V sobotu 12. června jsme se brzy ráno sešli na
Malém rybníku ve Slavkově s mladými adepty
Petrova cechu v doprovodu jejich rodičů. S těmi,
kteří úspěšně složili závěrečné zkoušky kroužku
a vlastní svoje první rybářské povolenky.

Měli jsme v plánu celý víkend strávit u vody
v maximální možné míře, kterou nám umožňuje
zákon lovu ryb. Na programu byly také doved-
nostní soutěže a připravovaná strava v přírodě na
ohni. Ryby po ránu pěkně braly, vyšlo sluníčko
a udělal se krásný den. Dokonce i komáři, ze kte-
rých jsme měli obavu, někam zmizeli. Zkrátka po-
hodička na rybách. Krátce před polednem se k nám
přidali i děti z oddílu slavkovského Junáka. Se
svými  vedoucími postavili stany, uvařili brambo-
rový guláš a všichni se přidali k nám, aby si splnili
přání, kvůli kterému přišli: zasoutěžit a zachytat si
ryby. Krásné jasné počasí dokreslovalo odpolední

atmosféru tu větších, tu menších úspěchů při zvlád-
nutí rybolovné techniky. Proběhly soutěže v naha-
zování na cíl, na dálku a navazování háčků.

To už ale pomalu nadešel čas pro vrchol na-
šeho rybářského víkendu – NOČNÍ LOV! Doba,
kdy chodí rybí děti spát, a kdy vyjíždějí do tem-
noty hlubin ryby netušených velikostí, aby nakr-
mily svá hladová břicha. Doba plná tajemství, ne-
známých zvuků a překvapení všeho druhu. Jedno
z nich se nám všem záhy odtajnilo. Nad Slavko-
vem se přehnala ohromná bouřka doprovázená vi-
chrem, provazci deště a blesky, které nezřídka
osvětlily rybník i přilehlé okolí.

Místo lovu ryb jsme celou noc strávili ve sta-
nech a doufali, že nás neodnese voda. Naštěstí ry-

Rybářský tábor na Malém rybníku
báři ani Junáci nejsou z cukru. Bouřka se pře-
hnala, do rána přestalo pršet a společně jsme
mohli celé víkendové rybaření ukončit nedělními
,,Pidizávody ,,. Kdo vyhrál, není vůbec podstatné.
Důležité je, že se akce vydařila. Velký dík patří ro-
dičům, kteří tak podpořili svoje ratolesti v této zá-
jmové činnosti a také Junákům, kteří nám před-
vedli táboření v přírodě a z nichž někteří po
prázdninách možná také začnou navštěvovat ry-
bářský kroužek. V neposlední řadě tímto chceme
také poděkovat městu Slavkov u Brna, které naší
neziskové organizaci již pravidelně přispívá na
činnost s mládeží. Těšíme se na příští ročník to-
hoto víkendového tábora.
Miroslav Čermák, vedoucí rybářského kroužku

Foto: R. Lánský

Rybáfisk˘ tábor Foto: 2x R. Lánsk˘
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RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADEŘNICTVÍ

Opravna ‰icích strojÛ
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ A STROJŮ

Martina Babyrádová
Gebauerova 5, Brno
Tel. 548 321 502
Mob. 737 112 770

âI·TùNÍ SEDAâEK, KOBERCÒ,
T¤ÁSNÍ, KOâÁRKÒ, KOÎE·IN

tel. 605 414 856K Ř E N O V I C E

VELK¯CH PLY·. HRAâEK

kvalita vysoká ➚ cena nízká ➘
ZAKÁZKU JE MOŽNÉ PŘIVÉZT I K NÁM

D O D ÁV K A  A M O N TÁ Ž

Milan Slezák
Pod Vinohrady 302

684 01 Slavkov u Brna
tel.: 544 221 641, 544 227 676

e-mail: slezak.emes@volny.cz

Kontaktní osoba:
Milan Slezák - 602 765 729

Ondřej Slezák - 724 261 813

sádrokartonové pfiíãky, podhledy
stropní akustické podhledy
tepelné a zvukové izolace
plovoucí podlahy
pÛdní vestavby

SÁDROKARTON

Vzpomínka
Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 12. června 2010 uplynulo smutných 32 let, kdy nás navždy opustil

náš drahý a milovaný tatínek, dědeček a pradědeček, pan

JA N  U R BA N E C
a dne 10. června by oslavil své 90. narozeniny.

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

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

a oči, které se tak jasně dívaly, navždy se již zavřely.
Dne 14. června 2010 uplynuly dva roky, kdy nás navždy opustila

maminka, babička a prababička, paní

JULIE CVILINKOVÁ
ze Slavkova u Brna

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Manžel, syn a dcera s rodinou.

Vzpomínka
Dne 17. června 2010 uplynuly dva smutné roky ode dne,
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, paní

B O H U M I L A  C H U DÁČ KOVÁ

S láskou a úctou vzpomínají manžel, dcery, syn,
a maminka.

Vzpomínka

Dne 21. června 2010 uplynulo 17 let, kdy nás navždy opustil pan

JAROSLAV LOUČANSKÝ

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcery s rodinami.

Čas plyne, bolest v srdci zůstává…

Dne 4. července 2010 uplynou 4 roky, kdy nás opustila
naše maminka a babička, paní

MILUŠKA LOUČANSKÁ

S láskou a bolestí vzpomínají a za tichou vzpomínku
děkují dcery Alena, Renata, Nataša s rodinami, vnuci Barbora, Kris-

týna, Martina, Dan, Jirka a pravnučky Leonka a Izabelka.

Lázeňský dům, Zlatá Hora 1466, Slavkov u Brna
hledá vhodného kandidáta/ku na pozici

RECEPČNÍ
Pracovní náplň:

- telefonická a e-mailová komunikace s klienty
- zpracování pošty, aktualizace databází
- podpora provozu hotel, rehabilitace a RTG
- vedení pokladny, evidence objednávek
- administrativní podpora kolegům
- pasivní telemarketing
- zajištění chodu recepce
- přijímání návštěv

Požadujeme:
- SŠ ekonomického, hotelového směru výhodou
- praxe na podobné pozici výhodou
- dobrá znalost anglického jazyka
- uživatelská znalost MS Office
- příjemné a reprezentativní vystupování
- velmi dobré vyjadřovací schopnosti
- flexibilita, důslednost, samostatnost
- ŘP sk. B vítán
- bydliště ve Slavkově a nejbližším okolí velkou výhodou

Nabízíme:
- místo výkonu ve Slavkově u Brna
- nástup možný ihned
- zázemí silné a stabilní nadnárodní společnosti
- různorodou náplň práce
- nadstandardní program zaměstnaneckých výhod (5 týdnů

dovolené, stravenky, čerpání ostatních benefitů dle vlast-
ního výběru)

Své strukturované životopisy zasílejte pouze písemně na adresu:
iveta.tomankova@bbraun.com
v kopii na zdenka.capkova@bbraun.com

VIBROMASÁŽNÍ 
POSILOVACÍ STROJ

www.brejskova.cz

Denně aktuality ze Slavkova
a polední menu

slavkovských restaurací
najdete na

www.veslavkove.cz



Příspěvky do Slavkovského zpravodaje vítáme dodané nejlépe e-mailem, popř. na
disketě, v krajním případě psané strojem. Toto opatření neplatí pro inzerci a rodinná
oznámení. Děkujeme za pochopení. red.
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RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í Opustili nás
Pavel Stehlík (1942) 31. 5.

ZÁCHRANA DAT

uzenac@slanecek.cz, 604 706 900

ze smazaných i poškozených
karet do digitálních fotoaparátů

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři na ul. Brněnská 642 od 9 do
12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.

ŽALUZIE•ROLETY
MARKÝZY•SÍTĚ
proti hmyzu na plastová a eurookna

Tel. 604 863 437, 544 220 577
Lubomír Remiáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972

Vzpomínka

Dne 27. června 2010 by se dožila 100 roků naše maminka a babička,
paní 

M A R I E  C H RO M E Č KOVÁ

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Dcera a syn s rodinami.

Vzpomínka

Odešels jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.

Dne 25. června by se dožil 100 let
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan 

JAKUB GARGOŠ

Letos uplynulo 5 let, kdy nás navždy opustil.
S láskou stále vzpomíná manželka Anežka.

a dcera Ludmila a Marie s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Vzpomínka
Dne 27. července 2010 by se dožil 100 let pan

ANTONÍN KLIMEŠ
† 29. 9. 1986

Svůj život zasvětil hudbě a své rodině.
S láskou stále vzpomínají dcery Libuše a Marie, zeť Štefan a vnoučata

Petr, Hana, Jiří a Eva s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi

Vzpomínka

Dne 1. července 2010 uplyne jeden rok,
kdy nás navždy opustila naše maminka,

babička i prababička, paní

V Ě R A  L Á N Í Č KOVÁ

A dne 4. července uplynou 3 roky,
kdy nás navždy opustil náš tatínek, dědeček

i pradědeček, pan

M I RO S L AV  L Á N Í Č E K

21. června by se dožil 85 let.

S láskou a úctou vzpomínají dcery s rodinami.

Vzpomínka
Dne 10. července 2010 vzpomeneme 5. výročí, kdy nás opustila

naše maminka, babička, prababička a teta, paní

I R E N A  L O KO S OVÁ

Za tichou vzpomínku děkují dcera Irena, Marcela a syn Jaroslav
s rodinami.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 11. července 2010 uplynou 3 smutné roky, kdy nás navždy opustil
můj manžel, tatínek a dědeček, pan

V L A D I M Í R  Š KO L U D
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

S láskou stále vzpomíná manželka, syn Vladimír, dcery Zdena a Renata
s rodinami, 10 vnoučat a 4 pravnoučata.

ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu na plastová
a eurookna – 10 % sleva! Tel. 604 863 437,
544 220 577, Lubomír Remiáš, Slavkov
u Brna, ČsČk 972.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.
KOUPÍM starší a historické počítače výhradně
zn. Apple Macintosh. Tel. 604 706 900.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
SVATEBNÍ salon Lucie - služby pro vás. Vá-
žany n. Lit., tel. 544 220 119.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
HLEDÁME ženy pro úklidové služby ve vel-
kých RD v okolí Brna. Zkrác. prac. úvazek
 dopoledne. Spolehlivost podmínkou, ŘP vý-
hodou. Profesní životopisy zasílejte na e-mail:
skromachova@seznam.cz
ČIŠTĚNÍ sedaček i z kůže, plyšových koberců
aj. včetně třásní, kočárků, velkých plyšových
hraček. Křenovice 605 414 856
PROVÁDÍME úklidy velkých domů. Nabízíme
vysokou kvalitu práce a spolehlivost dobrého ko-
lektivu naší firmy. Praxe již 11 let. 605 414 856

VÝKUP OJETÝCH AUT všech značek – ihned
za hotové – přímo u Vás. Tel.: 608 634 575.
www.vranaslavkov.cz

VYMĚNÍM SB 3+1 na Zlaté Hoře za 2+1,
nejraději tamtéž. Tel. 724 851 178.

KOUPÍM DŮM nebo byt alespoň 2+1 ve
Slavkově a blízkém okolí do 1,8 mil. Nabíd-
něte, spěchá, tel. 728 845 330.

PRODÁM starší bobrovku, cca 400 ks.
2 Kč/ks, Tel.: 777 272 723.

PRODÁM DB 2+1 sídl. Nádražní, Slavkov, 1. po-
dlaží + balkon a velký sklep. Tel. 724 094 464

HLEDÁME rodinný domek 2+1 – Chrlice, Tuřany,
Prace. Tel. 775 118 163, 608 157 788.

PRODÁM štěňátko, je to pejsek, Yorkšír, odběr
možný ihned. Cena 4500 Kč. Pouze do dobrých
rukou, kupírovaný ocásek, naučený na granulky.
Mazlík! Tel. 725 792 822.

INZERCE
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Moje konto
Červen 
Stydlivě se zardívá 
jako cudný chasník, 
krásou se však odívá
jako veršem básník. 

Nejen sliby oplývá, 
také dary nosí:
vlahá jitra zářivá,
zvučné písně kosí.

Škálou barev, akordů 
věnčí cestu k létu.
Červen – to je poeta 
vůní, barev, květů.

P.S. 
Jenom světce Medarda
měl by usměrniti. 
Víc než třeba – v předstihu –
už mu zalil kvítí. 

Kdo se smáčen kapkami 
kalužemi brodí, 
nejednou si povzdechne: 
„Všeho moc už škodí!“ L.K.

KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  ččeerrvveenneecc  22001100
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

3. 7.  20.00 kult. Opera „Rusalka“ v rámci projektu „Rusalka 2010 - Klasika pod hvězdami“ nádvoří zámku Zámek Slavkov - Austerlitz
zakončeno ohňostrojem, předprodej vstupenek  v pokladně zámku, tel.: 544 227 548

4. 7. 14.00 kult. Folklorní soubory z Makedonie a Slovenska. Vstup volný zámecký park Zámek Slavkov - Austerlitz
9. 7.  od 18.00 kult. Kostýmované prohlídky podzemí zámecké podzemí Zámek Slavkov - Austerlitz
19.–25. 7. od 21.30 kult. Letní filmový festival v parku. Kinematograf bratří Čadíků. Začátky představení zámecký park Zámek Slavkov - Austerlitz

cca ve 21.30 hodin. Filmy: Bobule, Bobule2, Jak ulovit milionáře, 
Líbáš jako Bůh, Gympl, Ženy v pokušení, Robin Hood - film (z r.2010) Ridleyho Scotta 

17. a 18. 7. sport. ME F1 Slavkov u Brna areál Auto RC www.arcslavkov.cz
24. a 25. 7. sport. ME TC Slavkov u Brna areál Auto RC www.arcslavkov.cz
24. 7. od 9.00 sport. Grand prix Austerlitz. Mezinárodní turnaj v pétanque zámecký park Zámek Slavkov - Austerlitz
27.–29. 7. 8.00-20.00 sport. Pohár klubů smíšených družstev mládeže do 16 let – finále 2010 golfové hřiště ČGF
31. 7. od 9.30 sport. Český pohár v plážovém tenise - muži a ženy koupaliště Slavkov www.beachtennis.cz
veškeré neděle od 10.00 sport. Pravidelné turnaje v beachvolleyballu pro příchozí v červenci a srpnu koupaliště Slavkov www.beachvolleyballcz.cz
Výstavy: 
do 4. 7. výst. Výstava historických oděvů na panenkách od Zdeny Mudrákové. Výstavu doplňuje sbírka galerie před kavárnou Zámek Slavkov - Austerlitz

vystřihovaných papírových panenek a oblečků Jany Šemorové ze Slavkova u Brna
6. 7.–10. 11. výst. Výstava „Tak jde čas“ – hodiny a hodinky výstava z cyklu „Poklady z depozitářů“ galerie v přízemí Zámek Slavkov - Austerlitz

doplněná tvorbou dětí ZUŠ Františka France, volně přístupná v přízemí zámku
do 29. 8. výst. Výstava „U nás“ malíře Petra Bernarda. krajinářská tvorba představuje místa z blízkého okolí galerie OK Zámek Slavkov - Austerlitz

umělcova bydliště obce Křetín u Letovic na Českomoravské vrchovině. 
do 18. 11. výst. Antonín Dvořák - Rusalka. Výstava ke 110. výročí zkomponování opery „Rusalka“ galerie v přízemí zámku Zámek Slavkov - Austerlitz

dokumentuje skladatelovu tvorbu od počátku až po premiéru opery v Národním divadle v Praze v roce 1901. 
Vystaveny budou rukopisy díla, korespondence a velké množství dobových fotografií.
Tato výstava má na zámku ve Slavkově evropskou premiéru, v r.2011 bude představena i v zahraničí. 

Otevírací doba Zámku Slavkov – Austerlitz v červenci: pondělí–neděle 9–17 hod., vč. státních svátků.

V sobotu a v neděli 5. a 6. června se na be-
achvolejbalových kurtech na koupališti ve Slav-
kově u Brna představili nejlepší chlapci a dívky
– juniorské beachvolejbalové naděje. A skutečně
se bylo na co dívat, vždyť ty nejlepší dvojice,
které doplnily dva špičkové páry ze Slovenska,
již běžně porážejí své soupeře i na turnajích do-
spělých. Pozadu nezůstalo ani počasí a po ně-
kolikadenních nepřestávajících přeháňkách byla
o víkendu obloha azurově čistá. Konečně přišlo
letní beachvolejbalové počasí.

V sobotu dosáhla skvělého úspěchu nejvýše
nasazená dvojice juniorů Hadrava-Pfeffer i pře-
sto, že se turnaje ve Slavkově vlastně vůbec ne-
zúčastnila. Dvojici se totiž podařilo v pátek po-
stoupit z kvalifikace do hlavní soutěže souběžně
hraného turnaje mužů v Pňově a tak do Slav-
kova vůbec nedojela. Této absence využili
a účast ve Slavkově dotáhli do vítězného konce

Gala Cup Slavkov (junioři, juniorky)
Démar s Guckým z Prahy, i přesto, že ze čtvrt-
finále postoupili jen těsně a po velkém boji s do-
mácí dvojicí Tomáš Biječek – Tomáš Hakl, kteří
nakonec na turnaji obsadili celkově 5. místo.

Dvoudenní turnaj juniorek byl v sobotu roze-
hrán úvodními vyřazovacími zápasy a opravami,
ze kterých do nedělních závěrečných bojů po-
stoupilo nejlepších 8 dvojic. Také nejvýše nasa-
zené hráčky turnaje juniorek Eliška Gálová –
Adéla Machová vybojovaly na turnaje žen
v Pňově obrovský úspěch, když se probojovaly
dokonce až mezi nejlepší šestku, takže na uvol-
něné místo ve Slavkově dosáhly skvěle hrající
Natálie Kolderová a Patricia Missottenová.
Škoda jen, že mezi juniorkami nemá Slavkov
svoje zastoupení, takže z Jihomoravanek obsa-
dily nejlepší místo celkově druhé Alice Suchá
a Veronika Víšková z Brna.

Jan Biječek, Luboš Kuchta, Radek Majnuš

Nejlep‰í dvojice juniorÛ Foto: archiv BV

Zleva Tomá‰ Hakl, Luká‰ Guck˘, Tomá‰ Bijeãek,
Matyá‰ Démar
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okénko
Vrátili jsme se z rekondičního pobytu v lázních

Luhačovice, kde jsme si potvrdili jak správně žít
s cukrovkou. Pro diabetiky a seniory jsme opět
připravili letní pohybové aktivity. Patří sem pře-
devším jednoduchá pohybová hra s kovovými
kouleni – pétanque, kterou zvládne každý. Přijďte
za příznivého počasí vždy ve středu od 17 hodin
do zámeckého parku. Oblíbené je cvičení s pla-
váním pod vedením zkušené cvičitelky Mgr. Jany
Sekerkové. Najdete nás na letním koupališti každé
pondělí a čtvrtek od 9,30 hodin. Permanentku na
deset lekcí si můžete zakoupit za 100 Kč. Díky po-
chopení vedení Technických služeb si můžeme
užít sluníčka a vody v krásném prostředí letního
koupaliště. Účastníci ozdravného pobytu k moři
do Bibione musí do konce července zaplatit celou
sumu zájezdu v naší kanceláři. Volných je ještě ně-
kolik míst na termín 10.–19. 9. 2010.

V červenci vrcholí léto a příroda nám poskytuje
vše nejlepší, co stačilo vyrůst ze životodárné matky
země. V lese a na loukách, daleko od silnic, kde ne-
jsou zplodiny z aut a z chemikálií, si můžeme na-
sbírat rostliny, ve kterých je největší obsah účin-
ných látek právě teď. Je známé, že některé rostliny
působí na snižování hladiny cukru v krvi. Samo-
zřejmě žádná léčivá rostlina nemůže cukrovku vy-
léčit, ale zvláště ve formě čaje slouží jako pod-
půrný přírodní léčivý prostředek, který pomáhá
udržet rovnováhu cukrů v našem organismu. Pra-
videlné pití přírodních čajů je lepším řešením jako
uměle vyrobené přeslazené, chemicky barvené
a ochucované limonády. Jistě léčivé čaje jednop-
ruhové i směsi dnes koupíte v každé lékárně a ve
specializovaných obchodech. Ale určitě vás po-
těší, když si při letní procházce sami tyto léčivky
nasbíráte. K tomu si vezměte nůžky, košík, nebo
papírový sáček. Každý druh sušíme zvlášť ihned
po sběru, nejlépe přirozeným způsobem ve stínu,
kde je dobré větrání. Smícháme až po usušení
a uskladníme v papírových, nebo plátěných sáč-
cích, nebo ve skleněných nádobách. Sbíráme jen
tolik materiálu, který spotřebujeme do jednoho
roku. Diabetikům se většinou doporučuje nasbírat
si více druhů léčivých rostlin na čaje. Sbíráme tedy
ty, které jsou např. ve směsi čajů s názvem „dia-
betan“, nebo které připravují různí léčitelé: Je to
list borůvky, natě jestřabiny, kopřivy, smetanky,
fazolové lusky, chmelové šišky, třezalka, ostružník,
řepík, šalvěj, řebříček, čekanka a oddenky pýru. Při
nachlazení s oblibou užíváme květ lípy, bez černý,
heřmánek, jitrocel, květy hluchavky, podběl, mátu.
Pokud máte odšťavňovač na přírodní šťávy z ovoce,
můžete ho použít i na získání šťáv z čerstvých by-
linek. Smíchané s minerálkou jsou výborným
a zdravým nápojem. Tak jak střídáme minerálky,
střídáme po třech týdnech také různé čajové směsi.

Diabetici, pokud jedete na dovolenou do za-
hraničí letadlem, nezapomeňte na potvrzení od lé-
kaře, že musíte mít u sebe cartridge s inzulinem.
V naší kanceláři dostanete mezinárodní průkaz
diabetika. Pokud jedete autem, dodržujte bezpeč-
nostní přestávky, zkontrolujte si glykémii, najezte
a napijte se a pokračujte v cestě až pak, když je
glykémie v normě. Inzulin uchovávejte ve speci-
elním pouzdru, nebo si aspoň kupte potravinářský
termo sáček. Na dovolenou si berte dostatečnou
dávku inzulinu a všechny léky, které užíváte. Při
změně stravování si musíte spočítat zvláště hod-
notu sacharidů, klidně si přidejte zeleninu a moř-
ské plody. Nepřeceňujte svoje síly při sportovních
výkonech, abyste se nedostali až do bezvědomí. 

Pěkné léto a příjemnou dovolenou přeje
Marie Miškolczyová

Rady do zahrady – červenec
Pranostika: Na mokrý červenec následuje

bouře a krupobití.
Když píši o deštích, tak mě jímá hrůza z toho

co jsme si ve Slavkově při čtyřech záplavách
užili. Ti, kteří byli vodou zasažení přímo jsou na
tom psychicky ještě hůře. Poděkujme však hasi-
čům, pracovníkům Technických služeb a všem,
kteří pomohli, že následky nebyly dalekosáh-
lejší. Udělejme však taková opatření, aby se si-
tuace neopakovala. Ale vraťme se v číslech
k tomu co nás v minulém měsíci potkalo. Za
květen bylo 23 dešťových dnů a v období od 22.
do 30. května se nad námi vystřídalo 13 bouřek.
Za tu dobu spadlo 108 mm srážek z celkových
květnových 204 mm. 1. a 2. června při dvaceti-
hodinovém dešti to bylo dalších 41 mm. Je to víc
jak za období od ledna do dubna (171 mm) a to
byla zima bohatá na sníh a kdy postupným od-
táváním všechna voda vsákla. Nyní, kdy se po-
časí umoudřilo je půda od dešťů natolik ubyta, že
se hodně zapotíme abychom narušili pevný škra-
loup a provzdušnili  ji.

Nyní se již věnujme zahradě. Uprostřed léta
bychom se neměli nechat ukolébat tím, že je ob-
dobí dovolených. Jistě některé práce mohou po-
čkat, ale více než jinde  platí úsloví, že „většina
toho, co odkládáme na zítřek, jsou věci, které
jsme měli udělat už včera“. Na pozemcích na
kterých byla splavena vrchní úrodná vrstva or-
nice je nutno přidat novou vrstvu kompostu
a přihnojit kombinovanými hnojivy. Další dávku
dáme před podzimním rytím nebo orbou.

Po červnovém propadu ovoce kde zůstalo
ještě větší množství provedeme ruční probírku
tak, aby vzdálenost mezi plody byla asi 10 cm.
Odrůdy jabloní náchylné k hořké pihovitosti čili
fyziologické skvrnitosti plodů ( Coxova, Dukát,
Lord Lambourné, Vanda, Goldspur,Topaz a jiné)
ošetříme přípravkem Kalkosol (0,5 až 1 %) na
list. Jde o chlorid vápenatý. Lze použít i ledek

vápenatý 15 %. Začínáme sklízet pozdní odrůdy
třešní (chrupky), višně, meruňky, broskve
a v druhé polovině měsíce i letní odrůdy jablek
nebo hrušek. Slabší nebo málo pevné větve ob-
těžkané ovocem podepřeme, aby se nezlomily.
(V naší oblasti asi nebude nutno). Ihned po sk-
lizni nebo dokonce současně s ní můžeme pro-
řezat třešně, jestliže jsme tak neučinili dříve
v době kvetení. (Omezí se  výskyt klejotoku).
Když při sklizni ovoce z vyšších stromů opí-
ráme žebřík o větve, dbáme, aby nesklouzl do
strany. Nejlépe je, když raději přivážeme obě
bočnice k takovým částem stromu, kde nehrozí
zlomení.

Vyčistíme prostory jahodníku od starých listů
a nežádoucích odnoží a přihnojíme je kombino-
vanými hnojivy (cererit). Starou jahodovnu zru-
šíme a připravíme si půdu pro novou výsadbu ja-
hodníku.

Pokračujeme ve sklizních rybízu černého, čer-
veného a bílého, dále angreštu, malin a zahrad-
ních borůvek. Na zeleninové zahradě sklízíme
celou řadu zeleniny – salát, zelí, kapustu hláv-
kovou, kedlubny, květák, hrášek, zelené fazo-
lové lusky, mangold, novozélandský špenát. Vy-
séváme ředkev, vodnici, tuřín, čínské zelí,
karotku, začátkem měsíce keříčkové fazole a če-
kanku hlávkovou. Vysazujeme předpěstovanou
sadbu košťálové zeleniny, endivie, čekanky hláv-
kové a začátkem měsíce ještě sadbu póru zim-
ního.

Pokud nebudeme uvolněné záhony osévat či
osazovat zeleninou, osejeme je vhodnou směs-
kou na zelené hnojení. 

Při letošním teplém a vlhkém počasí je možné
předpokládat velký výskyt houbových chorob
jako je padlí a strupovitost. Buďme připraveni
a při zjištění příznaků vhodně zasáhněme.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

I přes nepříliš příznivou předpověď počasí se
do beachvolejbalového areálu na koupališti ve
Slavkově u Brna sjela o víkendu 29. a 30. května
k závěrečnému turnaji série Poš-
tovní spořitelny početná skupina
volejbalistů. Počasí bylo nakonec
při sobotním turnaji mužů a žen
slunečné, jen v neděli přerušila tur-
naj smíšených dvojic krátká
bouřka.

V turnaji mužů dominovala do-
mácí dvojice Pavel Kolář s Petrem Nezdařilem,
kteří si poradili i s legendou českého plážového
volejbalu Igorem Stejskalem a předními ligo-
vými hráči Martinem Klapalem, Mirkem Svo-
bodou a Honzou Václavíkem. Mezinárodní punc
dodala turnaji velice kvalitní slovenská juniorská
dvojice Martin Bílik a Oliver Čizmazia.

Turnaji žen dominovaly brněnské volejba-
listky Ivana Cebáková a Michaela Formánková
a již tradiční vysokou výkonnost potvrdily druhé
sestry Hejlovy, které prohrály až ve finálovém
utkání. Milým překvapením byly výkony kře-
novické dvojice Lenka Robešová s Šárkou Hu-
bíkovou, kterým unikl postup do finále jen o vlá-
sek.

Velice populární nedělní turnaj smíšených
dvojic se stal kořistí brněnských párů Radovana

Makovského s Michaelou Formánkovou a Ma-
těje Louba s Ivanou Cebákovou. Špatně si ne-
vedla ani domácí dvojice Honza Biječek s Mar-

tinou Biječkovou, kteří obsadili
pěkné čtvrté místo.

I když na koupání počasí ne-
bylo, přesto se již tradičně přišlo
na turnaj podíval okolo 200 diváků,
kteří se v průběhu obou dnů měli
na co dívat (krásný volejbal
a hezká těla). Je jen škoda, že se

nepřihlásilo více juniorských dvojic, který byly
zařazeny do turnajů dospělých.

Na závěr mohu jen vyzvednout vysokou spor-
tovní úroveň turnaje, na kterém se vedle beach-
volejbalových specialistů a hráčů ligových vo-
lejbalových družstev utkávají i ryzí amatéři
a připomenout těm, kteří by si podobný zážitek
nechtěli příště nechat ujít, že již o tomto víkendu
5.-6.června 2010 se na slavkovském koupališti
koná další výborně obsazený turnaj – juniorský
Gala cup. Naše nadějné chlapce a dívky můžete
zhlédnout v sobotu a v neděli vždy od 9 hodin.
Finále juniorů je na programu v sobotu přibližně
kolem 16 hodin, finále juniorek až v neděli
kolem 14 hodin. Srdečně vás zve SK Beachvol-
leyball Slavkov,

J. Biječek, L. Kuchta, R. Majnuš

Turnaj …s Poštovní spořitelnou do finále“
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FINANČNÍ ÚŘAD VE SLAVKOVĚ U BRNA
vypisuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení těchto pracovních pozic:

pracovník / pracovnice vyměřovacího oddělení –
správa daně z příjmů FO ze závislé činnosti, srážko-
vých a majetkových daní

pracovník / pracovnice vyměřovacího oddělení –
správa daně silniční a majetkových daní

pracovník / pracovnice vyměřovacího oddělení –
správa daní z příjmů, DPH, daně silniční

Požadavky: 
VŠ, SŠ vzdělání (nejlépe ek. směru), odborná ekonomická praxe se zamě-
řením na výše uvedené daně vítána, dobrá orientace v daňových, účet-
ních a souvisejících právních předpisech, spolehlivost, komunikativnost, psy-
chická odolnost, občanská bezúhonnost, dobrá znalost práce s PC nutná.
Nástup ve 3.–4. čtvrtletí 2010.

Odměňování a požad. kvalifikace:
dle platných předpisů – NV č. 564/2006 Sb. a č. 469/2002 Sb.

Přihlášky je nutné doručit do 7. července 2010 na adresu: Finanční
úřad ve Slavkově u Brna, Palackého nám. 89, 68401 Slavkov u Brna, e-mail
podatelna@slb.br.ds.mfcr.cz, fax: 544 424 398, tel. 544 424 303, 311. 
Uchazeči o místo přiloží strukturovaný profesní životopis a uvedou, o které kon-
krétní pracovní místo se ucházejí.
Výběrové řízení se uskuteční v období červenec–srpen 2010 v budově Finančního
úřadu ve Slavkově u Brna (uchazeči obdrží pozvánku s bližšími údaji). 

Finanční úřad si vyhrazuje právo v 1. kole zpracování přihlášek vy-
řadit uchazeče, kteří nevyhověli požadovaným podmínkám.

➡

➡

➡Objednávky na tel.: 604 994 476, Marie Zdražilová, Čelakovského 839, Slavkov

Umělo, kdyby bylo uvnitř čisté. Tedy zbavené všech toxinů ze životního
prostředí, jídla, vlastního metabolismu a infekcí.

To umí řízená detoxikace podle MUDr. Josefa Jonáše
• prodej přírodních vitaminů a minerálů
• produkty na hubnutí
• prodej výrobků Aloe vera

Víte, že by si Vaše tělo umělo
poradit s 90 % všech nemocí,

které Vás za život potkají?
Očista organismu
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• Pokládáme koberce i PVC!
• Navštívíme vás se vzorky

ZDARMA!
• Vaše prostory změříme

ZDARMA!
• Zboží vám přivezeme ZDARMA!

KOMPLETNÍ SERVIS: OTEVÍRACÍ DOBA:

Pondělí–pátek: 9–17 h

KONTAKTY:

Tel.: 544 227 555,
777 769 975,
608 416 887

E-mail: kobercem@volny.cz

KOBERCE PVC

www.koberce-pvc.cz

V sobotu 12. června se uskutečnila na slav-
kovském rybníce pro nepřízeň počasí odložená
soutěž, která měla probíhat v rámci Městských
slavností Slavkova.

Tentokrát nám počasí přálo, a tak se mohlo
soupeřit naplno. I při menší účasti závodníků se
odjely všechny vypsané kategorie.

Sportovní klání zahájil slavnostním projevem
místo starosta Města Slavkova Ing. Jiří Dole-
žal. A po technické rozpravě hlavního rozhod-
čího se začalo soupeřit. Úspěch zaznamenali
i členové Slavkovského klubu:

FSR V-35
1. Zdeněk Žaroský 81 kol; 2. Petr Vaněrka

79 kol; 3. Luděk Mátl 69 kol
FSR V-15
1. Petr Kuban 83 kol; 2. Kinčok Michal 80

kol; 3. Martin Raška 78 kol
FSR V-7,5
1. Petr Vaněrka 71 kol; 2. Jaroslav Krajča 66

kol; 3. Zdeněk Žaroský 44 kol
FSR V-3,5
1. Josef Kobrle 63 kol; 2. David Škvarenina

54 kol; 3. Jaroslav Krajča 49 kol
FSR V-3,5 junioři
1. Tomáš Kuban 46 kol; Anna Otáhalová 31

kol; 3. Matěj Vaněrka 10 kol
Závěrem chci poděkovat představitelům

města a technickým službám, kteří nám vyšli
vstříc a pomohli nám zdárně provést tu akci.

Luděk Mátl
předseda klubu lodních modelářů Slavkov

Mistrovství âeské republiky dálkovû ovládan˘ch modelÛ rychlostních lodí

Závody lodních modelÛ Foto: 4x R. Lánsk˘
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

VIDEOPÒJâOVNA DÁLE NABÍZÍ
• ·irokou nabídku prodejních filmÛ na DVD

v‰ech ÏánrÛ za zajímavé ceny.

• Totální v˘prodej v‰ech VHS.

• Pro na‰e zákazníky jsme roz‰ífiili ‰irokou na-
bídku ‰perkÛ ze stfiíbra, chirurgické oceli
a oceli.

• BiÏuterii rÛzn˘ch odstínÛ ve spoustû barev
a zajímav˘ch tvarÛ vãetnû vlasov˘ch doplÀkÛ.

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po + St + Pá 9–12 h   14–19 h
Út + ât 14–19 h
So 9–11    17–19 h

Slavkov, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

NÁHRADNÍCI BRUCE WILLIS V blízké budoucnosti, kdy lidé
proÏívají svÛj Ïivot prostfiednictvím dokonal˘ch náhradníkÛ, které
kontrolují z bezpeãí sv˘ch domovÛ, je vraÏda vûcí minulosti.
KdyÏ je ale zavraÏdûn student, spojen˘ s tvÛrcem tûchto lidsk˘ch
kopií, musí agent FBI znovu vstoupit do reality a riskovat svÛj
Ïivot, aby záhadu objasnil. 

PROKLET¯ OSTROV LEONARDO DiCAPRIO, MARK RUFFFALO.
Federální agent dorazí do vûznice pro psychicky naru‰ené zlo-
ãince, kde se má zúãastnit zdánlivû rutinního vy‰etfiování. Na-
konec zjistí Ïe existují místa, která ãlovûku uÏ nikdy nedovolí ode-
jít! Mraziv˘ thriller.

MORGANOVI HUGH GRANT, SARAH JESSICA PARKER záfií v této
pÛvabné komedii o hledání lásky na tûch nejneobvyklej‰ích místech.

PROROCTVÍ NICOLAS CAGE. Roku 1959 byla pfii slavnosti do
zemû uloÏena ãasová kapsle. O padesát let pozdûji vydá svÛj
obsah. Záhadn˘ list popsan˘ fiadami ãísel. Ten se dostane do
rukou profesora Johna Koestlera, kter˘ ‰ifru rozlu‰tí. Zji‰Èuje Ïe
vzkaz naprosto pfiesnû pfiedpovídá katastrofy minul˘ch let. Zb˘-
vají tfii události a ta poslední znamená konec svûta… Co se
stane aÏ ãas vypr‰í?

âTVRT¯ DRUH MILLA JOVOVICH. Film natoãen podle skuteã-
n˘ch událostí na Alja‰ce, kde od 60.let dochází k záhadnému
mizení lidí, které nebylo nikdy uspokojivû vysvûtleno. Existují
ãtyfii druhy setkání s mimozemskou civilizací. Tím ãtvrt˘m dru-
hem je únos!

CTIHODN¯ OBâAN GERARD BUTLER, JAMIE FOXX.. Clyde vedl
klidn˘ a spofiádan˘ Ïivot. Jednoho dne v‰ak byla zavraÏdûna
gangem jeho manÏelka i dûti. Soudní spravedlnost je na viníky
krátká a tak se Clyde rozhodne bez slitování pomstít v‰em, kdo
nechali z vûzení propustit vrahy jeho rodiny.

LÍTÁM V TOM GEORGE CLOONEY pfiedvádí svÛj Ïivotní v˘kon
ve zdánlivû romantické komedii, kde smyslem Ïivota není jen
cesta z místa na místo, ale i vztahy, které pfii ní ãlovûk naváÏe. 

NA SV. VALENT¯NA JULIA ROBERTS, JESSICA ALBA, ASHTON
KUTCHER. Tolik hvûzd! Tolik legrace! Bájeãná romantická ko-
medie. Hádky, polibky, trapasy, správné tahy a mnohem více. AÈ
uÏ s láskou zaãínáme nebo konãíme. Do téhle vlídné a zábavné
oslavy romantiky se prostû zamilujete.

RANDE S HVùZDOU tedy s okouzlující mladou popovou hvûz-
dou STERLING KNIGHT, kterého náhoda svede dohromady
s dívkou z malého mûsta, DANIELLE CAMPBELL, a proÏijte
spolu s nimi jejich bájeãné hollywoodské dobrodruÏství. Pro-
stû „Got to Believe“!

STAR¯ PÁKY JOHN TRAVOLTA a ROBIN WILLIAMS dva neroz-
luãní kamarádi dostanou neodolatelnou obchodní nabídku ve
chvíli kdy jim osud pfievrátí Ïivot naruby - dostávají totiÏ neãe-
kanû na starosti sedmiletá dvojãata.Snaha dvou bezradn˘ch sta-
r˘ch mládencÛ vede od katastrofy ke katastrofû!!!

VLKODLAK BENICIO DEL TORO, ANTONY HOPKINS, EMILY
BLUNT. Legenda oÏívá za úplÀku. VypusÈte monstrum!

KNIHA P¤EÎITÍ DENZEL WASHINGTON, GARY OLDMAN. Nûk-
tefií by zabíjeli, aby to získali. On zabíjel, aby to ochránil.

ZROZENÍ ·AMPIONA SANDRA BULLOCK StaÀte se svûdky po-
zoruhodné cesty mladíka, kter˘ byl ve v˘bûru americk˘ch uni-
verzit v prvním kole draftován do NFL a stal se vítûzem je‰tû
dfiíve, neÏ vÛbec vstoupil na hfii‰tû. Film natoãen podle neoby-
ãejného skuteãného pfiíbûhu.  

Květen uběhl jako voda, i když od poloviny
měsíce začalo velmi nepříznivé, deštivé počasí,
které přineslo mnoho problémů. Vydatné deště
zaplavily mnoho domů, sklepů, garáží, zahrad
i sportovních areálů. Námi připravený Crossfest
– motorový závod jednotlivců včetně juniorů na
den 30. května byl zrušen pro přívaly vody po
celém Slavkově. Motorová trať byla podmáčená
a nezpůsobilá k závodu, který jsme odložili. 

Ve dnech 22. a 23. května se konal silniční
závod motocyklů v Hořicích Tři sta zatáček Gu-
stava Havla. Tohoto závodu se zúčastnil i Olda
Hanák ze Slavkova ve třídě 125 ccm SP. V so-
botním tréninku měl problémy s motorem a chtěl
nahradit časovou ztrátu. V místě pod vodojemem
lehce na mokru havaroval.V neděli startoval na
tomto všestranně náročném okruhu a obsadil
8. místo. 

Nyní se vrátím k historii slavkovských okruhů.
V pondělí 14. června 1970 byl ve Slavkově od-
startován 14. ročník silničního závodu, bohužel
naposledy. K tomuto 40. výročí si dovoluji cito-
vat slova z článku dlouholetého redaktora a foto-
grafa Českých motocyklových novin Jiřího
Franka. „Sahám po albu fotografií ze závodní
sezony 1970. Ne snad proto, že bych měl k to-
muto letopočtu zvláštní citový vztah, konec
konců jde o stejné kulaté výročí, jako o 10 či 20
let později. Jenže v té době měl už málokdo
potuchu o tom, že se závodívalo i ve Slavkově.
Shodou okolností právě onoho roku 1970,
pokud jde o silnici, počtrnácté takto naposled.
Nešlo, pravda, o žádnou bitvu tří císařů jako
spíš o druholigový sportovní souboj severu
proti jihu, myšleno Moravy. Závody pořádali
nadšenci. Durdit se dnes na dlouhodobou pře-
vahu jižanů postrádá jakýkoliv smysl, zvláště
když jsme sice byli rivalové, ale co hlavně, také
kamarádi a vydrželo nám to dodnes, tedy vět-
šinou. Podobně jako v těch letech třeba v Os-
travě pořádali závody lidé kolem Richarda Bí-
lého, či Táni Valové, obdobně tomu bylo

všeobecně i jinde a stejně nakonec i ve Slav-
kově. Jarda Ludvík, Jaroslav Marek i Karel
Májek z nedalekých Bučovic, to byla jména,
kolem nichž fungovalo hejno neméně bacilem
závodění napadených nadšenců. Mirek
Marek, jinde na závodech Jardův Mechanik
i brácha v jedné osobě, vzal doma onoho in-
kriminovaného 14. června 1970 na sebe rou-
cho, v němž se ženil, nebo snad přinesl domů
školní vysvědčení a v tu ránu byl z něho ředi-
tel závodu. Po příjezdu nás tehdy vítali ná-
romně, jakoby se už ani nemohli dočkat, jak
nám nařežou. Pominu-li však padesátky, kde
jsme neměli nikoho, vraceli jsme se domů
vcelku se vztyčenou hlavou. Dokonce stopěta-
dvacítky nad všemi z jihu vyhrál bohumínský
Jaromír Skotnica. Ve dvěstěpade sice seveřané
Bílý, Králík, Štěpánek i Macholda skončili až
za domácím Jardou Ludvíkem, ale toho,
kromě Brňáků Medka Quirenze jr. a Vašíčka
otrávil i čtvrtý v cíli Přerovák Tonda Dostál.
Stejně pátý jako soused Ludvík z vedlejší slav-
kovské ulice, skončil také Jarda Marek ve třis-
tapadesátkách. Šanci blýsknout se před míst-
ními slečnami na bednách mu vyfoukli
Quierenz senior, Ostravák Pírek a zlínští šoféři
Jerry Zátopek s Pepou Hanulíkem. Jak je tr-
vale zvykem, po závodě jsme si řekli tak ahoj
příště a bylo hotovo. Do následujícího týdne,
kdy se závodilo v Karviné a o další týden po-
zději v Novém Jičíně.

Co dělají závodníci dnes? Na Jardu Ludvíka
můžeme bohužel už leda vzpomínat, Karlu
Májkovi už pár let závodí vnuk, přes otce
Karla takto Karel Májek III. A Markové? Oba
od klasického „Macesu“ zůstali traťovými ko-
misaři při závodech v Brně dodnes a po vlas-
tech moravských i českých dodnes provozují
topenařinu. Jarda, jako divák, chybí na závo-
dech jen málokde. Co by to také jinak bylo za
prezidenta Motoklubu Austerlitz (Slavkov)?

J. Marek

Odpověď pošlete na mailovou adresu
info@bmtypo.cz nebo poštou: Sl. zpravodaj, Br-
něnská 642, Slavkov u Brna nejpozději do 15.
července. Úspěšní řešitelé budou zařazeni do slo-

sování. Vítěz obdrží od Zámecké restaurace Aus-
terlitz poukázku v hodnotě 1000 Kč na konzu-
maci v Zámecké restauraci. Druhý a třetí v pořadí
získá od vydavatelství BM typo knihu. red.

Velká soutûÏ o ceny se Zámeckou restaurací Austerlitz
Soutěžní otázka
č. 6/10

Vyhodnocení z minulého čísla: na
obrázku byl Petr Pithart.
Ze správných odpovědí byli vylo-
sováni tito výherci:
1. cena – poukázku na 1000 Kč

do Zámecké restaurace
Austerlitz získává Naďa
Urbancová, Slavkov u Brna

2. cena – knihu získává Lucie Masaříková, Slavkov
3. cena – knihu získává Antonín Florián, Hodějice

Poukázku si výherce vyzvedne v Zámecké restauraci Auster-
litz a knihy dostanou výherci v redakci zpravodaje.

Otázka:
Ve vstupním (největším –
červeném) salonku Zá-
mecké restaurace Austerlitz
visí dva velké obrazy s por-
tréty muže a ženy. 
Kdo jsou muž a žena na ob-
razech?
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Člen napoleonské císařské slavkovské Gardy
d’Austerlitz a člen TJ Sokol Slavkov u Brna Ivan
Křivánek absolvoval za 5 dnů trasu 280 km
z Lodi u Milána přes Castiglione, Lonato, Va-
leggio, Rivoli, Arcole u Verony, do Bassana del
Grappa.

Jednalo se o další „spanilou jízdu“ před-
chůdce prvního kola v doprovodu 2 vysokých
historických kol (Jirka Fiala z Brna, Jaroslav
Brablc z Veselí nad Moravou) a 2 horských kol
s nosiči vody (Jirka Mazal ze Slavkova u Brna
a Mirek Malík z Viničných Šumic). Servis, tech-
nický doprovod a dokumentaristiku zajišťoval
Zdeněk Měsíček z Čeložné u Kyjova.

Start v napoleonské uniformě v městě Lodi
byl pro radní pány a občany na jarmarku po-
zdvižením. Přejezd legendárního mostu v do-
provodu městské policie na kole se nám líbil.

A pak to začalo. Po rozpačitém začátku způ-
sobeném rozdílem podnebí a počasí u Milána –
stálé slunečno a 25–30 stupňů Celsia jako denní
normál nám po deštivé přípravě u nás připadalo
jako sen. Vybírali jsme si okresní silnice a cyk-
lostezky s horším povrchem, abychom nebyli
v ohrožení divokými italskými řidiči, ale všichni
byli ohleduplní a často jsme je potkávali i víc-
krát. Počáteční nezájem o naší akci na radnicích
a muzeích vytyčených napoleonských bitev
a měst byl nahrazen zájmem prostých obyvatel,
cyklistů a později našich fandů co s námi jeli
části trasy. Dobré byly plakátky s trasou a infor-
mací v italštině, které jsme cestou rozdávali. 

Slunce nám všem cyklisticky opálilo paže
a lýtka, dřevěné kolo z jasanu vyžadovalo pra-
videlné polévání vodou. Defekt doprovodného
vozidla a upadlé sedlo na drezíně se zvládlo
dobře. V městě Lonátu na nás čekali zástupci
světové cyklistické stáje Kaťuša. Navštívit jejich
základnu bylo zážitkem a rádi jsme dojížděli ča-
sovou ztrátu. U jezera Lago di Garda před stou-
páním do Rivoli jsme vzpomenuli Giro ď Itália
– 2 x jsme jeli v nedaleké vzdálenosti. Muzeum
v horách o nás vědělo a o památníku bitvy ve vi-
nicích jsme měli dobré informace. 12 km sjezd
na Veronu byl velmi pohodový a exhibiční jízda
městem milenců Romea a Julie byla zajímavá.
Na ubytování u Arcole jsme potkali partu Slo-
váků a provedli základní družbu a výměnu in-
formací. Lehká kilometrová ztráta zavelela Iva-
novi s doprovodem cyklisty Mirkem vyjet ještě

Famózní světový
výkon na replice
 historickém kola! 

Na vzdáleném dánském ostrově Mon zís-
kal 53 letý Ivan Křivánek ze Slavkova u Brna
ve středu 2. 6. 2010 titul Mistra Světa v jízdě
na replice dřevěného kola bez pedálů – dre-
síny barona von Draise z roku 1817. Trasu
4 km suverénně vyhrál a po Rakousku a Ka-
nadě po třetí obhájil svůj titul světového šam-
piona.

Den po té vytvořil absolutní světový výkon
v jízdě na drezíně a to neskutečných 120 km
za 13 hodin 10 minut. Loňský vlastí rekord
z švýcarského Neuchatelu zlepšen o 13 km.
Tři okruhy po 20 km trase k moři a zpět se
startem v 6 hod v blízkosti města Stege měly
zvlněný profil s výživnými kopečky (při brž-
dění zničen 1 pár sportovní obuvy) kolem do-
jezdů jednotlivých kol. Silný vítr dělal pro-
blémy zejména ve 3 kole. Nově okutá dřevěná
kola po různých površích jela rychlostí kolem
12 km za hodinu a bouřkové slunce pálilo
celý den. Časté mazání, krátké pitné pře-
stávky končené komářími nálety, povzbuzo-
vání okolojdoucích kolegů, kteří jeli trasu 60,
120, 160 km a zejména dobrý servis na trati
pomohli k fantastickému výkonu oceněného
zvláštní cenou šampionátu historických kol.
Na trati se pohybovalo celý den asi 250 - 300
cyklistů z celého světa. Tajné kontroly švéd-
ského rozhodčího na trati prokázaly regulér-
nost absolvování celé trasy a velký aplaus při
vyhodnocení včetně české státní hymny byl
pro Ivana zaslouženou odměnou. Kvalitní pří-
prava v Itálii ( 280km za 5 dnů) pro deštivé
počasí u nás byla dobrou volbou, celoroční
trénink na speciálním rotopedu (normální tre-
nažér se špatným sedlem), zvýšení dávek jízd
v přípravě na 20 – 30 km a dobrý doprovod na
trati, to vše dopomohlo k abnormálnímu vý-
konu bývalého úspěšného triatlonisty Ivana
Křivánka.

Itálií na drezíně
280 KM ZA 5 DNŮ PO STOPÁCH SEDMI NAPOLEONSKÝCH VÁLEK V ITÁLII NA DŘEVĚNÉM
ODRÁŽECÍM KOLE BEZ PEDÁLŮ – REPLICE PRVNÍHO KOLA BARONA VON DRAISE Z 1817

před šestou hodinou ranní a pěkně v chládku sta-
hovat ztrátu. Kolem poledne nás zatkli v malém
městečku místní cyklisté a zkoušeli naše kola.
Trochu vína s vodou nás povzbudilo a závěrečné
kilometry do posledního města Bassanna del
Grappa se zdály maličkostí. Sledování konce
královské etapy italského Gira nás sice dost zdr-
želo, ale zas jsme si odpočinuli, Ivan už toho
měl dost. Posledních 20km do centra a dojezd na
slavný vycházkový dřevěný most bylo davem
turistů dosti oceněno a v euforii oslav došlo po
dojezdu i k lehčímu pádu Ivana s drezíny včetně
šrámu na čele a odřenin na těle.

Akce byla brána jako příprava na Mistrovství
Světa historických kol, kde Ivan po třetí obhajuje
titul Mistra Světa v jízdě na drezíně. Ve středu 2.
6. 2010 se na dánském ostrově Mon koná závod
na 4 km drezín. Den po té je při závodě na 100
mil nahlášen jeho pokus o zlepšení vlastního
světového rekordu na jeden den – stávající je
107 km.

Ivan Kfiivánek v Itálii Foto: archiv I. Kfiivánka

Ivan Kfiivánek s doprovodem Foto: archiv I. Kfiivánka
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V letošním roce slaví naše skautské středisko
90. výročí založení prvního oddílu ve Slavkově
u Brna. Jak jste již určitě zaznamenali, hned na
několika akcích budou mít členové střediska i ve-
řejnost možnost výročí oslavit. 

Protože se toho ve slavkovském skautu ode-
hrálo za tolik let spoustu a Junák odjakživa k ži-
votu v našem městě patřil, budeme postupně uve-
řejňovat krátké úryvky ze starých, ale i novějších
oddílových kronik, zápisníků či deníků. Jsme si
jisti, že tam najdete známé jméno nebo třeba
přímo svou vlastní vzpomínku. 

Dnes sáhneme hluboko do historie, do mezi-
válečného období a roku 1935. Skauting v Čes-
koslovensku tehdy zažíval nefalšovaný, jak by se
dnes řeklo, boom.

Nadešel den tak dlouho očekávaný všemi
hochy i oldskauty. Nádherné jarní slunečné po-
časí zastihlo oddíl na cestě k tábořišti v lese za
vesnicí Kobeřice. Kolem čtyřiceti krojovaných
hochů prošlo se zpěvem na rtech městem, v čele
průvodu vykračoval jeho vůdce Macek. Na místo
se dorazilo kolem šesté hodiny odpolední. Něk-
teří hoši zde byli již od rána, pilně pracujíce, no-
síce dřevo připravujíce tábořiště, nosíce vodu
pro vaření večeře a upravujíce tribunu pro hlav-
ního pořadatele a vůdce Otecka.

Noc přebírá vládu nad dnem, třeba osvětlení
a hle, již vidět pestré lampiony kol stanů a v po-
zadí tábora v úžlabině kmitá se malý indiánský
ohýnek. Tábor jest rozložen na kruhovitém pro-
stranství, jež bývá domorodci používáno k výlet-
ním zábavám. Na vyvýšeném místě sloužícím pro
tribunu, jsou dřevěné lávky pro hudebníky, nyní
slouží za jeviště pro nás. Toto je zrobeno ze sta-
nových pláten a pokrývek. Uprostřed na stožáru
visí vlajka republiky a po jejím boku vlajka od-
dílová. Blíže vlajkového ráhna jest narovnána
hranice pro táborák.

A již zní volání Mackovo: „Oddíl Slavkov na-
stoupit!“. A Otecko mluví: „Bratři, dnešním
dnem nadešla pro vás velká chvíle, kdy slíbíte
slavnostně věrnost k národu, vlasti a k velké
skautské rodině celého světa. Buďte si vědomi
toho, že tento slib jest dobrovolný a jako takový
musí býti slibován srdcem a nikoliv jen ústy.
Žádám vás bratři, kteří budete slib skládati, by
jste vystoupili z řady a postoupili k ohni...“

Poslední slova slibu splynula z jejich rtů
a z hlouby lesa se ozývá naše krásná národní
hymna. Trubači se překonávají v nádherném
přednesu této skladby. Hoši stojí v pozoru a v je-
jich tvářích lze pozorovati, že jim tato chvíle ne-
vymizí nikdy z paměti. Po národní hymně násle-
duje hymna skautská...

Z přepisu kroniky tehdejšího vedoucího br.
Rudolfa Kachlíře st. věnované družině Vlků, rok
1935, doplněno originální kresbou. 

Milan Šemora

V jarních měsících se konalo mnoho různých
akcí, na kterých se sešli skauti a skautky z Junáka
Slavkov.

Zvládli jsme společně brigádu na klubovně,
program v zámeckém parku a prezentaci skau-
tingu na Palackého náměstí při Dnech Slavkova,
pro veřejnost jsme uspořádali Zájezd do Morav-
ského krasu (viz níže).

Holky z 2. oddílu v dubnu reprezentovaly naše
středisko na okresním kole Závodu světlušek
a vlčat ve Vyškově. Legenda závodu byla letos
„Únos do doby ledové“. Želvičky (účastnice ze
Slavkova) si vyzkoušely plnění závodních úkolů
na trase vedoucí mimo jiné přes Dinopark a Zoo-
park Vyškov.

Jeden z květnových víkendů patřil setkání skau-

tek a skautů z 1. a 2. oddílu s Vyškovany v Lulči.
Tento víkend navazoval na letošní ročník Rád-
covského kurzu z dílny střediska Vyškov, který
jsme navštěvovali i my. Naše zmíněné členky
a členové rovněž podnikli krátkou cyklovýpravu
mezi Slavkovem, Vrčavou a Jalovým dvorem.

Holky ze 4. oddílu uspořádaly koncem dubna
Čarodějnickou schůzku, na kterou byly pozváni
také rodiče. V květnu se skautky zúčastnily krás-
ného potlachu v Moravském krasu (osada Druhý
dech). V červnu spolu s Orly (2. oddíl) pořádají
„Výpravu za rybami“ – s programem garantova-
ným rybářským kroužkem. Měsíc před prázdni-
nami také Čtverka otevírá táborový program.

Většina družin zakončí červnový program tá-
borákem.

Koncem května houkají hasičské sirény čas-
těji než hrají v rádiu nejnovější hity, Slavkov bo-
juje s další a další záplavou a také jinde to není
lepší. Pak přichází sobota 3. června a s ní najed-
nou sluneční letní den, v kterém slavkovský
Junák pořádá k 90. výročí organizace ve městě
zájezd do Moravského krasu.

Trasa byla zvolena tak, aby ji zvládli nejen otrlí
skauti, ale i malé děti se svými rodiči či naši starší
příznivci.

Navštívili jsme jeskyni Balcarku a jeskyni Vý-

Oddíly Junáka před prázdninami

Zájezd do Moravského krasu
pustek, Rudické propadání, zříceninu hradu Hol-
štejn a několik dalších míst. Některá z nich patří
k těm známějším, jiná nezná zdaleka tolik lidí,
což jim ale nijak neubírá na půvabu. 

Na závěr jsme se občerstvili v zařízení Na kni-
hovně, kde se vyřádili jak děti, na vypůjčených
koloběžkách, důmyslných prolézačkách a sklu-
zavkách tak dospělí, kteří si tam dali něco chut-
ného k snědku. Pak již následovala cesta domů,
kam nás odvezl spolehlivě ,jako po celý den, pan
řidič Oskar. O. Bayer

Letošní devadesáté výročí skautingu ve Slav-
kově připomene historii skautských oddílů sou-
časným členům oddílů i veřejnosti. 

Vyzýváme naše příznivce z řad bývalých
členů i veřejnosti, pokud jsou vlastníky kronik

činnosti, fotografií či jiných zajímavých doku-
mentů, které by bylo možno zapůjčit pro plá-
nované akce letošních oslav, kontaktujte prosím
některého z členů střediskové rady (vedoucí
střediska, oddílů atp.). Děkujeme.

Opakujeme a Ïádáme: v˘zva – archivní dokumenty

Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko
Slavkov u Brna pořádá na konci letních prázdnin
příměstský tábor.

Vážení rodiče, vedoucí oddílů našeho střediska
připravují pro vaše děti zajímavý prázdninový
program v podobě příměstského tábora. Rozhodli
jsme si také letos uspořádat na konci prázdnin ne-
tradiční a zajímavé dobrodružství plné her, soutěží
a výletů do okolí Slavkova. Tento tábor je určen
pro všechny děti, které mají zájem prožít něco no-
vého a zahnat nudu. Připravena je celotáborová
hra s přitažlivou tematikou, díky které prožijí děti
nezapomenutelné okamžiky.

Termín tábora: 23.–27. srpna 2010
Tábor je určen pro děti ve věku od 5 do 12 let,

kterým se budou věnovat zkušení vedoucí.
V ceně tábora je strava – přesnídávka, oběd a sva-

čina. Tábor bude probíhat formou celodenního
programu (od 8 do cca 17 hod.)

Cena tábora je 1200 Kč za pobyt (včetně výletů,
stravy a veškerých aktivit), cena pro druhé dítě
z rodiny a členy oddílů Junáka Slavkov 1000 Kč. 

Přihlášky je možné vyzvednout a doplňující in-
formace získat u vedoucích oddílů Junáka Slav-
kov nebo na uvedeném kontaktu. V případě zájmu
je možné účastnit se pouze části programu. Uzá-
věrka přihlášek je 30. července 2010.

Kontakt na vedoucí: Kristýna Mazalová –
email: tynanika@volny.cz – tel.č. 605 007 366     

Aktuální informace o dění v Junáku Slavkov
najdete na www.junakslavkov.cz . Zde se budou
také objevovat ukázky ze starších kronik. 

Hynek Charvat,
s přispěním vedoucích a činovníků

Příměstský tábor

Dûti Foto: 3x archiv Junáka V Moravském krasu

Úãastníci a organizátofii zájezdu
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VE VÝŠE UVEDENÉM VSTUPNÉM JE ZAHRNUT PŘÍSPĚVEK 1 Kč NA ROZVOJ KINEMATOGRAFIE

KINO JAS SLAVKOV âERVENEC–SRPEN 2010
3. 7. sobota 19.30 hod. DEŠŤOVÁ VÍLA 96 min.
4. 7. neděle 16.30 hod. Klasická romantická pohádka o dobru a zlu. Dešťová víla jde krajem převlečená za chudou ženu. Pozná, že lidé začali

myslet hlavně na peníze a vytrácí se mezi nimi dobro a láska. Rozhodne se tedy, že jim vezme vodu. Dobro a láska zvítězí. 
Režie: Milan Cieslar. Hrají: Simona Stašová, Miroslav Donutil, Lenka Vlasáková, Petr Nárožný, Martin Dejdar a další.  
Vstupné: Mládeži přístupno

6. 7. úterý 19.30 hod. MAMAS & PAPAS 110 min.
7. 7. středa 19.30 hod. Čtyři příběhy filmu tvoří mozaiku osudů několika manželských či partnerských dvojic, které v určitém zlomovém bodě života

řeší otázky chtěného, nechtěného, vytouženého nebo zmařeného rodičovství. Záměrem scénáristky a režisérky  Alice Nellis je
ukázat pomocí souběžného vyprávění několika příběhů, že problém rodičovství je širší a hlubší než konkrétní situace kterékoliv
jednotlivé postavy. Hrají: Zuzana Bydžovská, Martha Issová, Filip Čapka, Václav Jiráček, Zuzana Krónerová a další.
Vstupné: Mládeži přístupno od 12 let

10. 7. sobota 19.30 hod. PRINC Z PERSIE: PÍSKY ČASU 116 min.
11. 7. neděle 19.30 hod. Akční dobrodružný film, který se odehrává v tajuplné Persii. Rozpustilý princ Dastan je v něm nucen spojit své síly s tajemnou

princeznou Taminou a společně se pokusit porazit temné síly v honbě za prastarou Dýkou, která je schopna ovládat Písky času
- dar bohů.V původním znění s titulky. Režie: Mike Newell. Hrají: Jake Gyllenhaal, Ben Kingsley, Gemma Arterton, Alfred Molina. 
Vstupné: Mládeži přístupno od 12 let

13. 7. úterý 19.30 hod. ČESKÝ MÍR 103 min.
14. 7. středa 19.30 hod. Dokumentární komedie o americkém radaru v Čechách. Ve filmu uvidíte Baracka Obamu, George Bushe, Mirka Topolánka

i Tomáše Klvaňu, mírové aktivisty, obyvatele Brd a také ochočeného divočáka Jonáše. Režie: Vít Klusák a Filip Remunda.
Vstupné: Mládeži přístupno od 12 let

LETNÍ FILMOVÝ FESTIVAL SLAVKOV V ZÁMECKÉM PARKU
19. 7. pondělí 21.30 hod. BOBULE 90 min

Letní komedie, která nás zavede na moravské vinice, je příběhem dvou kamarádů Honzy a Jirky. Jednoho dne se Honza dozví,
že jeho moravský děda, kterého dlouho neviděl, je vážně nemocný. Tato zpráva vytrhne Honzu ze zajetých kolejí a rozhodne se
splnit dědovi jeho životní sen. Režie: T. Bařina. Hrají: K. Hádek, T. Voříšková, V. Postránecký, J. Bábek, T. Matonoha a další
Vstup zdarma Mládeži přístupno

20. 7. úterý 21.30 hod. 2BOBULE 90 min
2Bobule jsou volným pokračováním úspěšné filmové komedie Bobule. Opět budeme sledovat trampoty dvojice kamarádů
Honzy a Jirky, z nichž ten první se pouští jakožto vinař začátečník do vrcholného umění slámového vína. Režie: Vlad Lanne.
Hrají: Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer, Tereza Voříšková, Jana Pidrmanová, Lubomír Lipský a další
Vstup zdarma Mládeži přístupno 

21. 7. středa 21.30 hod. ULOVIT MILIARDÁŘE 120 min.
Miliardáře touží ulovit každý i každá. Policisté, novináři, politici, umělci, dámy i chlápci od náboženství. Česká komedie. Režie:
Tomáš Vorel. Hrají: Tomáš Matonoha, Ester Janečková, Jiří Mádl, Tatiana Pauhofová, Josef Carda a další
Vstup zdarma Mládeži přístupno 

22. 7. čtvrtek 21.30 hod. LÍBÁŠ JAKO BŮH 110 min.
Muž mezi dvěma ženami a žena mezi dvěma muži, to jsou motory komedie poháněné pošetilostmi, sebeiluzemi i sny, kterým
podléhají zamilovaní, nemilovaní a žárliví. Repríza úspěšné komedie Marie Poledňákové. Hrají: Jiří Bartoška, Eva Holubová,
Oldřich Kaiser, Kamila Magálová, Martha Issová a další.
Vstup zdarma Mládeži přístupno

23. 7. pátek 21.30 hod. GYMPL 110 min.
V prvním plánu jde o příběh party studentů gymnázia, kteří se věnují malování graffiti. Na pozadí se ale odkrývají problémy
mladé generace. Česká komedie. Režie: Tomáš Vorel st. Hrají: T. Vorel ml., J. Mádl, E. Holubová, T. Matonoha, J. Schmitzer,
M. Šteindler, M. Zbrožek, T. Vorel st., Z. Bydžovská, T. Hanák a další
Vstup zdarma Mládeži přístupno 

24. 7. sobota 21.30 hod. ŽENY V POKUŠENÍ 118 min.
Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy, zjišťuje, že se dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty.
Nová komedie režiséra Jiřího Vejdělka. Hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Jiří Macháček, Roman Zach, Veronika Kubařová.
Vstupné: 75 Kč Mládeži přístupno

25. 7. neděle 21.30 hod. ROBIN HOOD 140 min.
Britské ostrovy nebyly ve 13. století optimálním místem k životu. Už tak chudá země ještě financovala ambiciózní křížové
výpravy svého krále Richarda. V řadách jeho vojsk hájil problematickou čest Anglické koruny i bezejmenný lučištník Robin
(Russell Crowe). Ten se stane očitým svědkem smrti krále při obléhání francouzského hradu a spolu s několika kumpány se
rozhodne na vlastní pěst dostat se po letech trmácení světem co nejrychleji domů, do Anglie. Režie: Ridley Scott
Vstupné: 50 Kč Mládeži přístupno

3. 8. úterý 19.30 hod. IRON MAN 2 117 min.
4. 8. středa 19.30 hod. V hitparádě okouzlujících rošťáků by bral bezkonkurenční první místo. I proto se původem komiksový superhrdina Iron Man

v podání Roberta Downeye dočkal druhého dílu. Ten slibuje další intenzivní zážitek, v němž navíc už tak luxusní herecké
obsazení doplňují Scarlet Johansson, Sam Rockwell a Mickey Rourke. Režie: Jon Favreau. Film USA.
Vstupné: Mládeži přístupno od 12 let

Provozovatel ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ Program kina téÏ na: www.veslavkove.cz nebo kina.365dni.cz



Když dozněly poslední tóny rockového muzi-
kálu JESUS CHRIST SUPERSTAR, rozlehl se zá-
meckým parkem bouřlivý aplaus. V podání „top
obsazení“ zpěváků a herců Městského divadla
Brno jsme totiž shlédli jedno z nejproslulejších
světových děl tohoto žánru. Skvělé pěvecké vý-
kony všech hlavních protagonistů – Petra Gazdíka
v roli Jidáše, Dušana Vitázka v roli Ježíše a Hany
Holišové v roli Máří Magdalény nás naprosto str-
hujícím způsobem vtáhly do děje. Jakoby se zasta-
vil čas, všichni účinkující se rozezpívali a rozehráli
k výkonům, které přítomní posluchači oceňovali
v krátkých pauzách ohlušujícím potleskem. Za-
zněly nejen melodie, které
muzikál proslavily, ale i ty
relativně méně známé. Jistě
pak mnohé posluchače na-
padlo, že toto provedení
převyšuje svoji kvalitou to
možná známější „pražské“.
Ačkoliv muzikál (nebo
chcete-li rocková opera) byl
napsán již před řadou let
(1971), jeho hudba, melo-
die, ale i texty mají mnohé
co říci i současníkům. Jde
totiž o opravdovou klasiku
světové populární hudby od
Andrew Lloyd Webbera.

Všichni, kteří se nezalekli
vrtkavého počasí z předcho-

Lužánky – středisko volného času Brno
a ZŠ Komenského, Slavkov u Brna

otevírají od září 2010
dopolední miniškolku pro děti od 2 let do 4 let bez rodičů.

Zahájení 20. září 2010
Program:

pohádky, básničky, výtvarné hrátky, zábavná cvičení nejen
s míči a padákem, procházky, noví kamarádi, hodné

a zkušené tety macešky…
Cena: 200 Kč/dopoledne

Zápis do Macešky proběhne v prostoru ŠD
při ZŠ Komenského, Slavkov:

v pondělí 6. 9. a v úterý 7. 9. od 8.30 do 11.30 h
Maceška bude probíhat v pondělí a ve středu.

Kapacita macešky je omezena
Veškeré další informace:

Silvie Kernová Veronika Nováková
mob. 739 471 863 mob. 774 903 059

Petra Košťálová Vladimír Soukop
e-mail: petralany@luzanky.cz reditel@zskomslavkov.cz

zích dnů a zavítali do zámeckého parku, byli na-
dšeni skvělým provedením i strhující atmosférou
představení. Více jak dvouhodinový koncert tak
skončil v nádherné atmosféře a zařadí se do „dějin“
slavkovského kulturního dění po bok dalších mi-
mořádných kulturních akcí posledních let. 

Poděkujme na tomto místě také MgA. Martinu
Křížkovi, který ve spolupráci se ZS-A představení
zajistil a zorganizoval. Přejme si jen, aby tímto
vznikla nová tradice červnových hudebních akcí
v zámeckém parku a aby bylo již v příštím roce
možné navázat něčím neméně kvalitním.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Jesus Christ – opravdová
superstar na zámku

Jesus Christ Superstar ve Slavkovû Foto: 6x B. Maleãek





Záplavy ve Slavkově u Brna 2010

25. 5. Slovanská 25. 5. Pan‰ula v Zámecké ulici 25. 5. âSâK

25. 5. ·pitálská 25. 5. ·pitálská 25. 5. NádraÏní

25. 5. NádraÏní 25. 5. NádraÏí 25. 5. Sesuv zídky zámeckého parku

Dne 24. května 2010 přišla prudká bouřka s vichřicí, která se prohnala v noci Slavko-
vem, zanechala po sobě spoušť v podobě vyvrácených stromů, spadaných zídek a po-
dobně. Dílo zkázy dokonal druhý den přívalový déšť, kdy během 20 minut byl téměř
celý Slavkov pod vodou. V okrajových částech (např. v Tyršově, Špitálské a Nádražní
ulici nebo na Zlaté Hoře) obrovské množství vody s sebou strhávalo bahno, které za-
plavilo ulice, sklepy, garáže a někde i obytné místnosti. Tato situace se v průběhu dal-
ších dnů několikrát opakovala. Přinášíme fotodokumentaci ze Slavkova těchto dnů.



25. 5. Konec Tyr‰ovy ulice 25. 5. Poldr v Tyr‰ovû ulici 26. 5. Zlatá Hora

26. 5. Hejtman JmK M. Ha‰ek na radnici 26. 5. M. Ha‰ek a I. Charvát 28. 5. Chystání pytlÛ s pískem

28. 5. ·pitálská 30. 5. Alej 30. 5. Tyr‰ova

1. 6. Pfiíkop u zámeckého parku 1. 6. âSâK 1. 6. Alej

2. 6. âSâK 2. 6. Slovanská 2. 6. Slovanská



2. 6. Alej 2. 6. ·estisplav 2. 6. ·pitálská

2. 6. NádraÏní 2. 6. Polní 2. 6. U rybníka

2. 6. Zlatá Hora 2. 6. Alej 2. 6. Alej

2. 6. âSâK 2. 6. âSâK 2. 6. Litava, âs. armády

2. 6. ·estisplav 2. 6. Litava 2. 6. M. Ha‰ek, I. Charvát a R. Lánsk˘



Starosta Ing. Ivan Charvát 602 533 815

Místostarosta Ing. Jiří Doležel 724 187 380

Referentka CO Marie Kučerová 724 180 319

Ředitel TSMS Radoslav Lánský 603 156 818

Vodovody a kanalizace Valdemar Lifka 606 729 003

Hasičský záchranný sbor 950 643 100

Městská policie 544 121 156, 725 746 435, 723 746 436

SÚS cestmistrovství Slavkov, Přemysl Žižlavský 544 221 688, 737 237 050

Záchranná služba 155

Policie ČR 158

Hasiči 150

Tísňové volání 112

Poruchy el. proudu (E.ON) 800 225 577

Vodaři – havárie 800 137 239, 544 221 809

Plyn – poruchy 1239

Lékařská pohotovostní služba Vyškov 517 315 631

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

4. 6. Frédy 4. 6. U Litavy 4. 6. I. Charvát, J. ·ebesta a R. Lánsk˘

7. 6. ·pitálská 8. 6. Alej 10. 6. Tyr‰ova

11. 6. Pod Urbánkem 11. 6. âSâK 11. 6. âSâK

13. 6. Kfienovická alej 14. 6. Alej 14. 6. âSâK

Foto: R. Lánský, B. Maleček


