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(Pokračování na str. 7)

Slovo starosty města
Vážení spoluobčané, horké

počasí v první polovině čer-
vence následně na několik dnů
vystřídaly nižší teploty s čas-
tými dešťovými přeháňkami,
které osvěžily naše zahrádky,
sady, políčka i pole, často
i mnohé z nás. Děti si spoko-

jeně mohou užívat své prázdniny, chvíle bezsta-
rostnosti, dospělí svůj čas tráví na dovolených,
sportují, relaxují i odpočívají. Dění v našem městě
v tomto období však bylo a i nadále je velmi živé
a bohaté, ať už v oblasti kulturní a společenské, tak
i stavebně investiční.

V současné době je na mnoha místech ve městě
patrný čilý stavební ruch, který mnohdy způsobuje
omezení nejen nám místním, ale i těm, kteří naše
město navštíví. 

(Pokračování na str. 3)
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Odpolední teploty poslední červnové soboty lze
jen těžko zapomenout. Horký letní vzduch a ostré
sluneční paprsky motivovaly mnoho lidí k návštěvě
koupaliště, lesk historických automobilů přilákal
menší i větší milovníky vůně benzinu do parku
Zámku Slavkov – Austerlitz. 

Stejné automobily, které byly k vidění v zámecké
zahradě, jezdily v Evropě na sklonku první světové
války. Dost možná byl mezi vystavenými vozy také
model, kterým do Darney na východě Francie přijel
30. června 1918 tehdejší sekretář Čsl. národní rady
a pozdější prezident Československa Edvard Beneš.
Společně s francouzským prezidentem Raymondem
Poincaré vykonali ve vojenském táboře Kléber pře-
hlídku českých legií. Legionáři se při této příležitosti
dozvěděli o prohlášení francouzské vlády, která jako
první na světě uznala právo Čechů a Slováků na sa-
mostatný stát.

Popisovaná událost zapříčinila vyhlášení nového
významného dne ČR. Od roku 2002 patří Den ozbro-
jených sil do kalendária České republiky a místo v ka-
lendáři má právě 30. června. 

Dnes, po devadesáti čtyřech letech, si tento moment
české a slovenské historie připomenuli čeští, slovenští
a francouzští účastníci oslavy na návrší Kléber na do-
hled od našeho partnerského města Darney.

Českou republiku reprezentoval náměstek ministra
obrany pan Michael Hrbata, velvyslankyně České
 republiky ve Francii J. E. paní Marie Chatardová, zá-
stupci české armády, Československé obce legionář-
ské, studenti Univerzity Obrany v Brně a v neposlední
řadě několik českých válečných veteránů 2. světové
války. Oslavy se zúčastnili také zástupci francouzské
armády, slovenské ambasády v Paříži, evropského
a francouzského parlamentu i regionu Vogézy. Sta-
rosta Darney pozval k účasti také členy rady a zastu-
pitelstva našeho města. Zúčastnilo se rovněž několik
desítek místních občanů a jejich přátelé z města Se-
zemice ve východních Čechách. 

Další den partnerství

30. červen 2012
Slavkovská delegace u památníku v Darney

Ve výřezu: náměstek ministra obrany Michael Hrbata
předává pamětní medaili André Poirotovi
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Letní stavební činnost ve městě

Budování vodovodu ve Slovanské ulici

Oprava kanalizace v ulici
Boženy Němcové

Oprava kanalizace v ulici
Boženy Němcové

Stavba protihlukové stěny
v ulici Čs. červeného kříže

Zateplení domů na sídlišti
Zlatá Hora

Oprava vodního příkopu
u zámeckého parku Fo
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Slovo starosty k aktuálnímu dění ve městě
(Dokončení ze str. 1)

Již při příjezdu do Slavkova u Brna řidiči
musí nejen zvolnit rychlost, ale často i strpět
v menší koloně dopravní omezení související
s přeložkou inženýrských sítí u připravované
protihlukové stěny v ulici ČSČK (investorem
je Ředitelství silnic a dálnic). V těsné blízkosti
této mezinárodní silnice se setkají pěší i cyk -
listé s omezením průchodu či průjezdu podél
západní strany zámecké zdi v důsledku sta-
vebních prací na statickém zajištění a obnově
zámeckého vodního příkopu (investorem je
město Slavkov u Brna). Toto omezení je přede-
vším obyvatelům žijícím v této lokalitě kom-
penzováno možností využít po dobu výstavby
průchod zámeckým parkem, který je na jejich
podnět přes den umožněn vstupem z ulice Zá-
mecká.

Přechodné dopravní změny si vyžaduje re-
konstrukce kanalizace v ulici Boženy Ně-
mcové (investorem jsou Vodovody
a kanalizace Vyškov, a. s.), v jejímž důsledku
musí být doprava na křižovatce pod Palackého
náměstím řízena světelnými semafory, což do-
pravu značně zpomaluje a mnozí řidiči se snaží
této situaci vyhnout využitím průjezdu jinými
ulicemi, jejichž parametry však pro větší pro-
voz nejsou zcela optimální.

Stejný investor v minulých dnech dokončil
rekonstrukci kanalizace v ulici Nerudova. Za-
stupitelstvo města na svém červnovém zase-
dání rozhodlo o uvolnění částky 150 000 Kč,
díky níž bude v celé ploše, s finanční spoluú-
častí výše uvedeného investora, proveden zcela
nový povrch silnice včetně obrubníků, které ze
svého rezervního fondu uhradí TSMS.

V ulici Slovanská a v části sídliště Zlatá
Hora je prováděna úprava vodovodní infra-
struktury, což je patrné nejen na výkopech
v okrajích komunikace v této lokalitě a v na-
vazující soustavě polních cest vedoucích k vo-
dojemům, z nichž ten horní je zcela
rekonstruován (i zde jsou investorem Vodo-
vody a kanalizace Vyškov, a.s.). Celá tato roz-
vojová a finančně náročná investice je
realizována v rámci výstavby nového hlavního
přivaděče pitné vody do Slavkova u Brna, jeli-
kož ten stávající z Rousínova je již pro poža-
dovanou spotřebu našeho města i dalších obcí
na tento přivaděč napojených nedostatečný,
což jsme v posledních několika letech opě-
tovně zaznamenali především v letních měsí-
cích.

V oblasti realizace tohoto typu investic, jež
částečně mohou narušovat klid a pohodu
v dané lokalitě, je třeba zmínit též pokračující
výstavbu inženýrských sítí a dopravní infra-
struktury v lokalitě Zelnice (investorem je
Kaláb – stavební firma). I zde však stavebníci
velmi pečlivě dbají na to, aby vzniklá omezení

a dopad na pohodu lidí žijících v ulici Slová-
kova byly minimální.

Stejně tomu tak je v případě výstavby no-
vého pojízdného chodníku v ulici Zahradní
(zde je investorem Město Slavkov u Brna s vý-
razným finančním přispěním slavkovské firmy
Pegas Gonda, která jmenovitě na tuto akci vě-
novala částku 500 000 Kč).

Z výše uvedeného výčtu je patrné, že jed-
notlivé akce mají vesměs jiného investora
a není jednoduché vždy sladit jejich investiční
záměry a zajistit souběh jednotlivých akcí.
Každý má své vlastní priority zapracované ve
finančních rozpočtech a dlouhodobých plánech
investic. Přesto vše bych vás chtěl požádat
o shovívavost, trpělivost a pochopení při dopa-
dech všech omezení, které se stávající stavební
činností souvisí. Každá z těchto akcí je důle-
žitá pro budoucí pohodu života ve městě.

Z dokončených investic bych chtěl připo-
menout II. etapu protipovodňových opatření
a revitalizaci bytového domu na sídlišti Nád-
ražní čp. 1191–1193, o nichž je podrobně
psáno v samostatných článcích na dalších
stránkách tohoto čísla Slavkovského zpra vo-
daje. Na sídlišti Zlatá Hora pokračuje revita -
lizace bytového domu čp. 1228–1230.
Mimořádné zasedání zastupitelstva města
Slavkova u Brna plánované na polovinu srpna
by mělo rozhodnout o dofinancování revitali-
zace městských bytových domů na Zlaté Hoře,
což by umožnilo celý záměr na tomto sídlišti
plně dokončit ještě v letošním kalendářním
roce.

Při návštěvě zámku můžete pozorovat pro-
měny v prostorách předzámčí, kde základní
stavební práce finišují a od září budou probíhat
již práce na vlastní výstavní expozici, která
bude věnovaná napoleonskému období a vál-
kám a bude veřejnosti zpřístupněna od nové tu-
ristické sezóny v roce 2013.

Často se v poslední době setkávám s připo-
mínkami na nedostatky u dětských hřišť a na
odpočinkových zónách. Správce těchto zaří-
zení, Technické služby města Slavkova u Brna,
v součinnosti odborem investic a rozvoje za-
jišťují v současné době vše potřebné, aby
splňovaly podmínky stále přísnějších norem
a předpisů i plnohodnotnou funkčnost jednot-
livých prvků. Požadované úpravy za téměř
250 000 Kč by měly být dokončeny v několika
následujících dnech. 

Z oblasti kulturních a společenských akcí
bych chtěl zmínit dvě následující. V prvním
případě vzpomínkový pietní akt při příležitosti
94. výročí vzniku Československých legií,
který se uskutečnil 30. června 2012 ve fran-
couzském Darney v rámci Dne armády. Této
významné akce se zúčastnila celá řada vý-
znamných osobností z politické i vojenské

sféry z Francie, Slovenska i České republiky,
včetně zástupců z našeho města (zastupitelé
a dobrovolní hasiči). I o této události jsou
v rámci tohoto zpravodaje uvedeny dva vý-
stižné samostatné příspěvky. Přesto i já tuto
událost nemohu jako přímý účastník opome-
nout. Význam, který zaujímá toto malé fran-
couzské město v historii naší republiky, dodává
zcela jedinečný punc partnerským vztahům,
které se mezi Slavkovem u Brna a Darney da-
tují již od roku 1987. Při této příležitosti pro-
běhla na tamní radnici důležitá schůzka za
účasti velvyslankyně ČR ve Francii a náměstka
ministra obrany ČR se zástupci města Darney,
kterou jsme předem zprostředkovali a jako dů-
ležitý partner se jí i zúčastnili. Hlavním bodem
jednání byla nejen příprava oslav 95. výročí
Československa, které se zde uskuteční v roce
2013, ale též zde byla projednána otázka in-
vestičního záměru nasvícení památníku i ce-
lého přilehlého prostoru. Věřím, že i díky
našemu přispění se tak podaří ve státním roz-
počtu ČR prostřednictvím Ministerstva obrany
ČR potřebné finanční zdroje najít a rozvody
k památníku na jaře příštího roku položit
a osvětlení instalovat. 

Zmínku o druhé významné akce v oblasti
podpory turistického ruchu lze chápat jako po-
zvánku na tradiční Napoleonské dny, které se
uskuteční druhý srpnový víkend a budou plně
i tentokrát plně situovány na zámek a do zá-
meckého parku. Vojenská část programu se
bude letos nést v duchu 200. výročí bitvy u Bo-
rodina a bude doplněna o celou řadu dopro-
vodných akcí, z nichž se některé při této
příležitosti uskuteční poprvé. Napoleonských
dnů se tentokrát zúčastní i zástupci Možaj-
ského samosprávného okresu z Ruské fede-
race, se kterými v souladu s usnesením
Zastupitelstva města Slavkova u Brna a za pod-
pory i osobní účasti Generálního konzula
Ruské federace slavnostně podepíšeme
smlouvu o spolupráci a partnerství. V páteční
podvečer se v Historickém sále slavkovského
zámku rozezní ruské romantické písně. A ne-
bude to tentokrát jediná hudební vložka boha-
tého programu, který přitahuje každoročně
zájem návštěvníků z blízkého i širokého okolí.
Z našeho partnerského města, polského Slaw-
kówa, přijedou členové dechové hudby a pě-
veckého sboru, kteří vystoupí nejen v sobotu
na zámku, ale i při nedělní mši v kostele. Slav-
nostně by měl být během sobotního odpoledne
představen nový produkt Pivovaru Vyškov,
pivo Austerlitz, jehož provozovatel, obchodní
společnost Czech Beverage Industry Company
a.s. je novým partnerem letošních Napoleon-
ských dnů. V uniformě císaře Napoleona se
tentokrát premiérově při srpnových akcích
představí kanadský herec Mark Schneider,
jehož známe z prosincových Vzpomínkových
akcí. Věřím, že bohatě připravený program ne-
unikne pozornosti nejen místních, ale přiláká
zájem mnoha návštěvníků z celé České repu-
bliky, kteří každoročně na tuto akci, která se
právem řadí v rámci letní turistické sezóny
mezi jednu z nejvýznamnějších a nejvyhledá-
vanějších na jižní Moravě, přijíždějí.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám
popřál poklidné a slunečné léto, pohodovou
dovolenou, plno zábavy a nových zážitků i po-
znání, mnoho chvil pro odpočinek a relaxaci.

Ing. Ivan Charvát, starosta města

Začátkem července byla zahájena obnova
vodního příkopu zámeckého parku u silnice
I/50. Zastupitelstvo dne 25. 6. 2012 schválilo
financování celého projektu za 90 % účasti do-
tačních prostředků z ministerstva pro místní
rozvoj. Celkové náklady dle smlouvy o dílo
jsou 9 607 000 Kč. Stavbu provádí společnost
SKR stav, s.r.o., Brno a realizace bude probí-
hat od 26. 6. do 31. 10. 2012.

Obnova zámeckého vodního příkopu
Vzhledem k rozsahu prací, které budou spo-

čívat ve značných výkopových a sanačních pra-
cích (provádění ŽB stěn s mikropilotami) bude
celý prostor vodního příkopu zabezpečen jako
staveniště a tudíž zde z hlediska bezpečnosti
bude zákaz vstupu veřejnosti. Po provedení tě-
chto hrubých prací může být přístup částečně
povolen. V této věci prosíme za pochopení.  

Ing. Petr Lokaj, vedoucí odboru investic a rozvoje
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

36. řádná schůze RM – dne 27. 6. 2012
1. RM schvaluje návrh programu a termínů schůzí RM

a zasedání ZM na II. pololetí roku 2012 bez připomínek.
2. RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy (úvěr Bo-

naparte) s EuroEngineering, a. s.
3. RM ukládá finančnímu odboru zpracovat návrh pra-

videl pro rozdělení odvodů z loterií a jiných podobných
her na podporu činnosti organizací pracujících s mládeží
s následujícími podmínkami: 1) objem finančních pro-
středků na příspěvky představuje 10 % z celkového od-
vodu za předcházející rok, maximálně však 300.000 Kč za
kalendářní rok, 2) do konce měsíce dubna budou rozdě-
leny příspěvky do výše 75 % z celkového objemu, do
konce měsíce listopadu zbylá část, 3) příspěvek bude po-
skytován maximálně do výše 75 % celkových nákladů, 4)
rozdělení příspěvku organizacím bude provádět RM.

4. RM doporučuje ZM dát souhlas k výkupu pozemku
parc. č. 2887/3 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví  Ing.Vác-
lava Uhýrka a pozemku parc.č.2887/4 z vlastnictví pana
Pavla Šimbery do vlastnictví města. Náklady spojené s vý-
kupem uhradí město. Kupní cena ve výši 300,-Kč/m2 bude
uhrazena každému prodávajícímu do 15ti dnů od doru-
čení kupní smlouvy opatřené doložkou o vkladu vlastnic-
kého práva do KN.

5. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy o pro-
nájmu pozemku parc. č. 4423 orná půda v k.ú. Slavkov
u Brna o výměře 9.129 m2 k zemědělskému obhospoda-
řování s paní Markétou Řehákovou v souladu s podmín-
kami uvedenými ve zprávě.

6. RM odkládá zprávu ve věci pronájmu pozemku 986/3
a žádá MěÚ o stanovisko k vlastnictví reklamních zařízení
umístěných na pozemku parc. č. 986/3 a pozemku parc.
č. 1089/9 a stanovisko, zdali umístění reklamních zařízení
je v souladu se stavebním zákonem.

7. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy o pro-
nájmu pozemků v k.ú. Slavkov u Brna parc. č. 4227 orná
půda o výměře 2.197 m2,  parc.č.4229 orná půda o vý-
měře 1.566 m2,  parc.č. 4240 orná půda o výměře 1.533
m2 a parc.č. 5409 orná půda o výměře 161 m2 k země-
dělskému obhospodařování s panem Zdeňkem Doupov-
cem v souladu s podmínkami uvedenými ve zprávě.

8. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje po-
zemku parc.č. 1639 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví
města.

9. RM ukládá odboru investic a rozvoje předložit na
příští jednání RM vizualizaci návrhu.

10. RM ukládá MěÚ dále jednat se společnosti BK
TRADE, a.s., o záměru výstavby domu pro seniory v loka-
litě Polní.

11. RM dává souhlas k hostování a umístění atrakcí
Národní kolotočové společnosti provozovatele Vlasti-
slava Schulze v aleji ulice Kounicova ve Slavkově u Brna
při Dnech Slavkova a Svatourbanských hodech v roce
2013 a 2014.

12. RM souhlasí s přijetím dotace ve výši 38.714 Kč
pro město Slavkov u Brna na úhradu části nákladů na
pořízení výpočetní technicky na registr vozidel.

13. RM po projednání veřejnoprávní smlouvy (pro-
jednávání přestupků) bere její obsah na vědomí a schva-
luje její uzavření s obcí Kobeřice u Brna v předloženém
znění.

14. RM schvaluje uzavření smlouvy o provádění
úklidu na budově MěÚ, Palackého nám. 260 s firmou
Java s.r.o., za částku 6.480 Kč/měsíc včetně DPH.

15. RM deklaruje za svůj správní obvod záměr zařa-
dit do Akčního plánu sociálních služeb v Jihomoravském
kraji pro rok 2013 rozšíření sociálních služeb, a to rozší-
ření odlehčovací služby na kapacitu 8 uživatelů a zajiš-
tění služby rané péče pro 5 uživatelů formou nákupu od
poskytovatele Rodinná pohoda, o.s. Vyškov. Tento záměr
je prioritní a bude součástí 3. Komunitního plánu soci-
álních služeb města Slavkova u Brna 2013-2014.

16. RM bere na vědomí zprávu z jednání s Lesy ČR,
s.p. o způsobu využití slavkovské Obory a předkládá ji
v jednání ZM.

17. RM souhlasí s uzavřením smluv: o poskytování
vzdělávacích služeb s firmou M.C.Triton, spol. s r.o., na
vzdělávací a rozvojové aktivity v rámci projektu Opti-
malizace řízení lidských zdrojů MěÚ Slavkov u Brna dle
předložené nabídky v rámci přímých nákladů projektu,
o poskytování právního poradenství s advokátní kance-
láří JUDr. Bc. Martin Vlk v rámci projektu Optimalizace ří-
zení lidských zdrojů MěÚ Slavkov u Brna dle předložené
nabídky v rámci nepřímých nákladů projektu a o posky-
tování poradenských a konzultačních služeb s firmou
VISTA CONSULTING s.r.o., pro oblasti dotačního pora-
denství a vedení a nastavení účetnictví projektu v rámci
projektu Optimalizace řízení lidských zdrojů MěÚ Slav-
kov u Brna dle předložené nabídky v rámci nepřímých
nákladů projektu.

18. RM souhlasí s navrhovanou novou strukturou we-
bových stránek města a ukládá odboru KT předložit RM
stanovisko k udržitelnosti projektu „Přijďte poznat víc
Slavkov – Austerlitz“ ve vztahu k uvedenému návrhu.
RM dále ukládá odboru KT předložit návrh nových we-
bových stránek RM.

19. RM schvaluje přijetí daru ve výši 5.000 Kč od spo-

lečnosti  Rekonstruktiva spol. s r.o. na úhradu nákladů
spojených s realizací Dnů Slavkova pořádaných ve dnech
1.-3. 6. 2012.

20. RM bere na vědomí zprávu o návrhu harmono-
gramu rekonstrukce komunikací.

21. RM ukládá MěÚ připravit opravený protokol
o předání informačních tabulí.

22. RM bere na vědomí odpověď na dopis Ing. Šim-
kové ohledně stavu laviček. 

23. RM schvaluje napojení fondu reprodukce ve výši
332 000 Kč na rozpočet ZS-A v souladu s usnesením ZM
ze dne 25. 6. 2012, neschvaluje napojení rezervního
fondu ve výši 292 500 Kč na rozpočet ZS-A, schvaluje
počet zaměstnanců ZS-A na rok 2012 dle přeloženého
návrhu a limit mzdových prostředků pro rok 2012
v upraveném znění se snížením výdajů v oblasti nená-
rokových složek platů o 292 500 Kč a schvaluje rozpo-
čet organizace Zámek Slavkov – Austerlitz pro rok 2012
v upraveném znění.

24. RM bere na vědomí plnění úkolu ZS-A ve věci čiš-
tění rýn.

25. RM bere na vědomí zprávu o plnění úkolu z XXI.
MRM (zlepšení činnosti příspěvkových organizací).

26. RM schvaluje ceník služeb ZŠ Komenského pro
školní rok 2012-2013 dle předloženého návrhu.

27. RM schvaluje čerpání rezervního fondu ZŠ Ko-
menského ve výši 27 000 Kč na účast na ME v Amster-
damu kroužku Glitter Stars.

28. RM schvaluje ceník zájmového vzdělávání DDM
Slavkov u Brna pro školní rok 2012/2013.

29. RM ukládá odboru IR zajistit odborné posouzení
vhodnosti osazení venkovních žaluzií či instalace klima-
tizačních jednotek v budově MŠ Zvídálek.

30. RM schvaluje MŠ Zvídálek přijetí finančního daru
od JUDr. Jana Kovaříka ve výši 20 000 Kč.

31. RM schvaluje MŠ Zvídálek vyřazení dvou kusů
šplhací věže z majetku školy.

32. RM schvaluje MŠ Zvídálek vyřazení myčky nádobí
z majetku školy.

33. RM schvaluje zahraniční cestu do Darney ve dnech
29. 6.–2. 7. 2012 člena ZM pana Radoslava Lánského.

34. RM schvaluje přijetí finančního daru ve výši 5000
Kč od Beton Brož s.r.o., na zajištění potřeb družstva stol-
ního tenisu DDM Slavkov u Brna.

35. RM bere na vědomí smlouvu o výpůjčce mobil-
ního podia.

36. RM bere na vědomí ocenění ZS-A – nejlepší vý-
letní cíle za rok 2010 a 2011.

Aby práce dobrovolníků, úsilí a finance
města vynaložené na založení nových krajin-
ných prvků (polní cesty s alejemi, větrolamy
a biocentra) v okolí Slavkova nepřišly vniveč,
je potřeba o ně řádně pečovat. V letošním ex-
trémním suchém počasí bylo zapotřebí pravi-
delně každý týden téměř po dva měsíce
provádět závlahu, stromy a křoviny dostatečně
prolévat, aby přežily toto nepříznivé období.

Velký dík patří Technickým službám, které
se tohoto úkolu zhostily. Tato péče se vyplatila
a do současné doby evidujeme z celkového
počtu 200 stromů „pouze“ 30 suchých. A to
jsou ještě stromy, na které byla uplatněna re-
klamace a dodavatelem uznána. Tyto stromy
totiž ve školce při silných mrazech přemrzly
a na jaře už nenarašily. Na podzim bude prove-
dena jejich bezplatná výměna. Křoviny do-
padly lépe, tam z 600 kusů uhynulo jen několik
keříků.

Také zasetou luční směs sucho poznamenalo.
Semena trav začala pořádně klíčit až po červ-
nových deštích, tedy skoro dva měsíce od za-

Péče o nové slavkovské aleje
setí. Začátkem července, kdy dosáhl porost do-
statečné výšky a hustoty, provedla zahradnická
firma ze Slavkova sečení a mulčování. V prů-
běhu září se údržba sečením nebo mulčováním
provede pravděpodobně ještě jednou, aby
mohla tráva před zimou ještě dostatečně odrůst.
Po opadu listí se všechny křoviny natřou repe-
lenty odpuzující zvěř. Tyto práce provedou čle-
nové mysliveckého sdružení.

V současné době běží práce na projektu pro
další biocentrum s názvem „Spravedlnost“ na-
cházejícího se u hranice s Křenovicemi. Cel-
ková výměra bude 3,5 ha, z toho se 1,34 ha
zalesní a zbývající plocha osadí skupinovitě
stromy a křovinami opět s pomocí dobrovol-
níků. Zalesnění provede odborná lesnická firma
tak, jako v případě biocentra „Podsedky“ leží-
cího na katastrální hranici s obcí Vážany. Město
Slavkov u Brna se žádostí o dotaci na zalesnění
biocentra „Podsedky“ u Státního zemědělského
intervenčního fondu uspělo a pokusí se o další
dotaci zažádat i letos.

Ing. Jaromír Kamínek, odbor ŽP

Alej u Nížkovického potoka Foto: R. Lánský

Alej ke státní silnici Foto: R. Lánský



5SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU7/2012

VII. řádné zasedání ZM – 25. 6. 2012

Zprávy z rady města zpracovala
Martina Vilímová.

Úplné znění na www.slavkov.cz

XXII. mimořádná schůze RM
– 4. 7. 2012

1. RM schvaluje předfinancování výdajů z mandátní
smlouvy s EuroEngineering, a. s. z položky č. 62 – Ostatní
činnost místní správy.

2. RM souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě
o dílo se společností SKR stav na dodávku díla: „Napole-
onská expozice“ v předloženém znění. RM zároveň ukládá
starostovi města požádat ÚRR JV o prodloužení doby rea-
lizace projektu: „Stavební úpravy předzámčí zámku Slav-
kov u Brna – Napoleonská expozice“ do 31. 3. 2013.

3. RM na základě zprávy o posouzení a hodnocení na-
bídek rozhoduje o tom, že jako nejvhodnější nabídka na
akci: „Dětské hřiště na sídlišti Nádražní“ byla předložena
nabídka společností JM Demicarr s.r.o., za cenu
1 396 114,00 Kč včetně 20% DPH a souhlasí s uzavřením
smlouvy o dílo s touto společností

4. RM na základě zprávy o posouzení a hodnocení na-
bídek rozhoduje o tom, že jako nejvhodnější nabídka na
akci: „Rekonstrukce místní komunikace Zahradní – Slav-
kov u Brna“ byla předložena nabídka společnosti elitbau,
s.r.o., a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s touto spo-
lečností za podmínky uzavření darovací smlouvy se spo-
lečností PEGAS – GONDA s.r.o.

5. RM pověřuje starostu města zasláním poděkování do
francouzského města Darney za uspořádání důstojných
oslav Dne ozbrojených sil dne 30. června 2012 při příleži-
tosti 94. výročí vzniku Čs. legií.

1. ZM bere na vědomí průběžné plnění programu rozvoje
města na rok 2012 v předloženém znění.

2. ZM schvaluje rozbory hospodaření města za I. čtvrtletí
2012 a ukládá RM řešit pohledávky odboru DSH a předložit
zprávu na další řádné zasedání ZM.

3. ZM schvaluje plnění plánu vedlejší hospodářské čin-
nosti za I. čtvrtletí roku 2012.

4. ZM bere zprávu o bezpečnostní situaci ve městě na vě-
domí.

5. ZM schvaluje přijetí dotace na sociálně-právní ochranu
dětí ve výši 475 810 Kč, přijetí dotace na obnovu vodního
příkopu v zámeckém parku ve výši 8 709 028 Kč a přijetí do-
tace na Napoleonské dny a Vzpomínkové akce ve výši
500 000 Kč. ZM současně schvaluje rozpočtová opatření
č. 12-20.

6. ZM schvaluje předloženou obecně závaznou vyhlášku,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Slavkov
u Brna č. 3/2010, o místním poplatku za provozovaný vý-
herní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povo-
lené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

7. ZM po projednání výše uvedené zprávy dává souhlas
k vydání obecně závazných vyhlášek o stanovení systému
shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním od-
padem na území města Slavkov u Brna a o poplatku za
komunální odpad.

8. ZM dává souhlas k uzavření smlouvy o sdružení mezi
Městem Slavkov u Brna a Mysliveckým sdružením Vážany
nad Litavou za účelem údržby a péče o biocentrum Pod-
sedky v k. ú. Vážany nad Litavou.

9. ZM schvaluje změnu účelu použití FRIM příspěvkové
organizace Zámek Slavkov – Austerlitz dle předloženého ná-
vrhu.

10. ZM bere informace z demografické prognózy na vě-
domí.

11. ZM schvaluje prodej bytové jednotky 1157/1 v bu-
dově č.p. 1157,1158 na poz.p.č. 2835/1 a 2836/1 a spolu-
vlastnického podílu na pozemku odpovídajícího
spoluvlastnickému podílu na společných částech budovy ná-
ležejícího k vlastnictví jednotky 1157/1, paní Ludmile Chum-
chálové, za kupní cenu 1 000 100 Kč (slovy
jedenmilionjednosto korun českých) + úhrada dluhu po

předchozím uživateli ve výši 103 234 Kč. ZM dále schvaluje
prodej bytové jednotky 1154/1, v budově č.p. 1153,1154 na
poz. p. č. 2830/1 a 2831/1 v k.ú. Slavkov u Brna a spolu-
vlastnického podílu na pozemku odpovídajícího spoluvlast-
nickému podílu na společných částech budovy náležejícího
k vlastnictví jednotky 1154/1, 1154, panu Miroslavu Černí-
kovi za kupní cenu 1 000 100 Kč (jedenmilionjednosto korun
českých). 

12. ZM schvaluje prodej bytové jednotky 1157/8 v bu-
dově č.p. 1157,1158 na poz.p.č. 2835/1 a 2836/1 v k.ú.Slav-
kov u Brna a spoluvlastnického podílu na pozemku
odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na společných čás-
tech budovy náležejícího k vlastnictví jednotky 1157/8, paní
Daně Vitulové za celkovou kupní cenu 494 403 Kč (se slevou
10% při platbě před podpisem kupní smlouvy).

13. ZM neschvaluje uzavření splátkového kalendáře na
úhradu dluhu ve výši 47 478 Kč formou měsíčních splátek ve
výši 1000 Kč s nájemkyní bytu Fügnerova 110.

14. ZM schvaluje uzavření dohody o splátkovém kalen-
dáři na dlužnou částku včetně poplatků z prodlení s měsíční
splátkou 4000 Kč s nájemkyní bytu Zlatá Hora 1227 s tím,
že v případě porušení splátkového kalendáře nebo řádné
platby nájemného se přistoupí k okamžité výpovědi nájmu.

15. ZM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci
projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Ji-
homoravském kraji II.“

16. ZM nesouhlasí s prodejem pozemku parc. č. 4245
v k.ú. Slavkov u Brna.

17. ZM bere na vědomí zprávu o rekonstrukci ulice Za-
hradní.

18. ZM dává souhlas k uzavření smlouvy o zajištění pro-
vozu vodohospodářského zařízení vodního díla „Vodovod
Slavkov u Brna rozšíření, řad 5-2 Jiráskova“ s VaK Vyškov,
a.s. ZM dále dává souhlas k provedení nepeněžitého vkladu
do majetku společnosti VaK Vyškov, a.s., zařízení vodovodu
DN 80 v délce 182 m vybudovaného v rámci uvedené stavby.

19. ZM dává souhlas k uzavření smlouvy
č. ÚZSVM/BVY/423/2011-BVYM o bezúplatném převodu po-
zemků parc. č. 2903/6, 2903/7, 2903/9 a 2903/11, všechny
ostatní plocha – zeleň v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví ČR
– ÚZSVM do vlastnictví města,

20. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje po-
zemků parc. č. 580 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště

o výměře 112 m2 a parc. č. 581 zastavěná plocha a nádvoří
– zbořeniště o výměře 113 m2 v k. ú. Slavkov u Brna z vlast-
nictví města.

21. ZM nedává souhlas k prodeji pozemku parc. č. 5169
orná půda o výměře 593 m2 v k. ú. Slavkov u Brna z vlast-
nictví města.

22. ZM nedává souhlas k prodeji pozemku parc. č. 5173
orná půda o výměře 197 m2 v k. ú. Slavkov u Brna z vlast-
nictví města.

23. ZM dává souhlas k uzavření kupní smlouvy o prodeji
pozemků parc. č. č. 2719/10, parc. č. 3793/2, parc. č. 3793/,
parc. č. 3793/13 a parc. č. 3793/16 vše ostatní plocha v k.ú.
Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví ŘSD ČR za
celkovou kupní cenu 146 160 Kč.

24. ZM nedává souhlas k výkupu pozemku parc. č. 1554/7
ostatní plocha, ostatní komunikace z vlastnictví společnosti
LUKROM, spol. s r.o. do vlastnictví města.

25. ZM dává souhlas k prodeji pozemku parc. č. 357/5
zahrada v k.ú. Slavkov u z vlastnictví města do vlastnictví
společnosti Kaláb – stavební firma, spol. s.r.o, Kupní cenu ve
výši 172 875 Kč (375 Kč/m2) a náklady spojené s prodejem
uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.

26. ZM dává souhlas k výkupu části pozemku parc.
č. 3189/36 orná půda a celého pozemku parc. č. 3190/6 os-
tatní plocha oba v k. ú. Slavkov u Brna (pruh v šíři 2 m
a v jižní části 3 m) od pana Pavla Komárka a pověřuje RM
dohodnout kupní cenu nižší než 300 Kč za m2.

27. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje po-
zemků parc. č. 1647/16, parc. č. 1647/, parc. č. 1780/37, parc.
č. 3750/29, parc. č. 3750/33, parc. č. 3750/34, parc.
č. 3750/55 a parc. č. 3750/69 – všechny v k. ú. Slavkov
u Brna z vlastnictví města.

28. ZM dává souhlas k uzavření dohody předloženého
znění s Možajským městským obvodem.

29. ZM bere dopis paní Věry Stojarové ve věci návrhu zís-
kání grantů na vybudování dětského hřiště na vědomí.

30. ZM bere na vědomí zápis z kontrolního výboru dne
28. 5. 2012 a ukládá RM předložit v souladu s doporučením
kontrolního výboru materiál o nájemních smlouvách uve-
dených v odstavci „Smlouvy uzavřené za jiných podmínek
než obvyklých“.

31. ZM bere na vědomí žádost o spolupráci na Dnu pro
zdraví.

Na základě připomínek k současnému řešení
přechodné úpravy silničního provozu ul. B. Ně-
mcové a Palackého náměstí Odbor dopravy
a SH v součinnosti s PČR DI Vyškov provedl
v rámci úpravy přechodného dopravního zna-
čení následující úpravu: 

Palackého náměstí bude jednosměrně uza-
vřeno ve směru jízdy z Palackého náměstí do
křižovatky ulice B. Němcové, Československé
armády. Bude zde osazeno svislé dopravní zna-
čení Z2 „Zábrana pro označení uzavírky“ do-
plněna dopravní značkou B1 „Zákaz vjezdu
všech motorových vozidel“ a dopravní značkou
IP 10a „Slepá pozemní komunikace“ která bude
doplněna dodatkovou tabulkou E3a s uvedením
vzdálenosti. 

Ul. Husova bude doplněna přechodným do-
pravním značením IP 10b „Návěst před slepou

pozemní komunikací“ s dodatkovou tabulkou
E3a s uvedením vzdálenosti. 

Před křižovatkou ulice Palackého náměstí
a Husova ulice bude doplněno přechodné do-
pravní značení dopravní značnou IP 22 „Změna
místní úpravy“ doplněna textem „Výjezd z ná-
městí uzavřen“.

V důsledku těchto úprav dopravního značení
bude možné demontovat na Palackého náměstí
signalizační zařízení, což bude znamenat zkrá-
cení intervalu u zbývajících dvou signalizačních
zařízení umístěných na ul. B.Němcové a ul.
Československé armády. 

Tímto opatřením dojde k lepší průjezdnosti
vozidel přijíždějících ve směru od ulice Česko-
slovenské armády a Slovákova ve směru k cen-
tru. Tato nová úprava platí od  20. 7. 2012. 

Mgr. Jan Habrda 

Odbor dopravy informuje
Oprava kanalizace v ulici Boženy Němcové Foto: R. Lánský
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V roce 1994 byla zpracována „Koordinační vo-
dohospodářská studie města Slavkova u Brna“
jako podklad pro dopracování návrhu územního
plánu sídelního útvaru Slavkov u Brna v okruhu
problému ochrany vodních toků, a to i ve vztahu
k městské kanalizaci a odvádění dešťových vod
z aglomerace Slavkov u Brna, jehož zpracovate-
lem byla společnost AQUATIS, a.s. V této studii
bylo zjištěno, že při průchodu Q100 dojde k přelití
pravobřežních hrází toku Litavy, a to až do výšky
90 cm. Podstatná část z průtoku Q100 se přelije do
souběžně vedoucího toku Prostředníček a zpětně
tímto tokem vnikne přímo do intravilánu města
Slavkova u Brna. Povodně roku 1997 a hlavně ne-
gativní výsledek studie vedl ke zpracování po-
vodňového plánu pro město Slavkov u Brna. Při
zpracování povodňového plánu města Slavkov
u Brna bylo shledáno, že vodní toky Litava a Pro-
středníček ohrožují jižní část města, a proto bylo
přikročeno k vypracování návrhu na technická
opatření, která umožní snížit riziko a velikost škod
při povodních. Skutečnost, že dno toku Litava je
v zastavěném území města nad úrovní okolního
terénu a pravobřežní zastavěná část města je pod
vzdušnou hrází toku, znamená přímé ohrožení cca
620 obyvatel a jejich nemovitostí, domu s pečo-
vatelskou službou a tří provozních areálů. Zá-
kladním cílem stavby tedy bylo ochránit níže
položenou část intravilánu města v povodí Pro-
středníčka proti povodňovým stavům vyvolaných
povodňovými průtoky v Prostředníčku a v Litavě.
V roce 2006 proběhla realizace zkapacitnění ko-
ryta toku Litava. Investorem stavby bylo Povodí
Moravy, s. p. To byl první základní krok k po-

Obyvatele Slavkova u Brna chrání před po-
vodněmi nová kompletní protipovodňová
ochrana za téměř 82 milionů korun. Stavba je
souborem několika opatření, od mobilního hra-
zení, přes obtokové kanály až po unikátní mo-
křad, který bude v případě zvýšených stavů
zadržovat vodu z Prostředníčka. 

Zástupci města dne 26. června slavnostně pře-
vzali dokončenou stavbu protipovodňové
ochrany Slavkova u Brna. Je dimenzována na za-
chycení stoleté vody z Prostředníčku a současně
je propojena s první etapou protipovodňových
opatření na Litavě. Součástí je obtokové rameno
Prostředníčku v délce asi 270 metrů, které je

skryto pod zemí. Jedná se o stavbu takzvaného
rámového zatrubnění. „Původní zatrubnění ne-
mělo dostatečnou kapacitu, takže hrozilo vzdutí
hladiny při přívalových deštích. To ohrožovalo
hlavně Luční a Litavskou ulici,“ vysvětlil gene-
rální ředitel Povodí Moravy, s. p. Radim Světlík.

Stavba vyřešila celkovou ochranu níže polo-
žené části města před vysokými průtoky v Pro-
středníčku a Litavě a představuje závěrečné
řešení ochrany města, zahájené před deseti lety.
„Město má nyní možnost svého rozvoje v pro-
storu lokality Zelnice, která byla až dosud v ak-
tivní zóně zátopového území,“ připomněl
starosta města Ivan Charvát. Zhruba na pěti a půl

Protipovodňová ochrana města je dokončena

hektarech pozemků byla v nedávných dnech za-
hájena výstavba nových bytových a rodinných
domů včetně příslušné inženýrské a dopravní in-
frastruktury.

V prostoru mezi Prostředníčkem a Litavou vy-
budovali stavbaři mokřad s náhradní výsadbou
porostů. Na ploše asi 35 000 metrů čtverečních
tak vznikl přirozený funkční biokoridor k za-
chycení povodňových průtoků. Uvnitř mokřadu
i na patě hrází stojí nově vysazené olše a vrby.
V místě je také lávka, pod níž vede boční přeliv
do mokřadu se systémem ohrazování. „Oceňu-
jeme hlavně to, že ve městě vznikla nejen
funkční protipovodňová ochrana, ale také oáza
přírody s možností procházek po jeho obvodu“,
dodal slavkovský starosta. 

Protipovodňová ochrana Slavkova u Brna se
stavěla na pozemcích, které vlastní město nebo
na nich hospodaří Povodí Moravy, včetně přís-
tupů k nim. Protože celá tato akce zabírala široké
spektrum vodohospodářských činností, přiučili
se na ní při celodenní exkurzi také studenti po-
sledního ročníku vodohospodářského oboru Fa-
kulty stavební Vysokého učení technického
z Brna. Gabriela Tomíčková

Základní informace o protipovodňové
ochraně Slavkova
Zahájení akce: květen 2011
Investor: Povodí Moravy, s. p.
Financování: Program MZe – Podpora prevence před

povodněmi, II. etapa (č. 129 120)
Dodavatelé: OHL ŽS, a.s. ve sdružení s IMOS Brno, a. s.

a IMOS holding, a. s.
Náklady: 81,5 milionu Kč bez DPH
Ukončení akce: květen 2012

vodňové ochraně města. Druhým krokem bylo za-
jištění území města proti zpětnému vzdutí hladiny
na toku Prostředníček a zajištění retenčního pro-
storu pro přívalové vody. Tento tok sbírá veškeré
přívalové vody z území nad městem (výškový roz-
díl dosahující až 150 m).

Před realizací opatření bylo město ohrožo-
váno:

a) průchodem velkých vod Litavou
V případě průtoku 100leté vody by došlo

k přelití pravé hráze Litavy, a tím k přímému
ohrožení města. V březnu 2005 a červnu 2009
k přelití již mnoho nescházelo.

Vzhledem k vysoké hladině Q100 v zaústění
Prostředníčka U Šestisplavu by došlo k zatopení
spodní části města (pod ul. ČSA) na kótu cca
202,20. Malý odtok zatrubněným Prostředníčkem
a vzdutí vody od Šestisplavu zvýší zaplavení ul.
ČSA až na kótu 204,80 a zahlcení městské kana-
lizace. Toto se stávalo pravidlem (ne v katastro-
fické výšce hladiny), ale zatápění sklepů a níže
položených míst docházelo pravidelně každým
rokem

b) povodňovými průtoky Prostředníčkem
Stávající koryto Prostředníčku není dimenzo-

váno na bezpečné převedení Q100. Zatrubnění Pro-
středníčku do trub o DN 1500 v prostoru nad
autobusovým nádražím a zasypáním původního
silničního mostu byla kapacita průtoku omezena
až na 1,86 m3/s. Území nad zatrubněním bylo tedy
ohroženo zátopami při každém průtoku větším než
Q1, Dá se konstatovat, že při každé větší bouřce.

Během posledních desetiletí nedošlo k přelití
hrází Litavy, i když nejednou toto hrozilo. Prob-

lémy byly více s odvodněním území města, zatá-
pění sklepů a níže položených míst při zahlcení
kanalizace a při zpětném vzdouvání vod z Litavy
přes Prostředníček a kanalizaci do města. Velké
škody působí městu srážkové vody z kopce nad
městem při větších srážkách. Zatopení ulic města,
zámeckého parku atd. s následky srážek v roce
2010 jsme se dosud nevyrovnali. Zřícená ohradní
zeď zámeckého parku dosud není postavena a po-
škozený vodní příkop v parku se až letos začíná
opravovat. Ochranu města před přívalovými vo-
dami z výše položených polností připravuje město
již několik let. Je zpracována studie na systém po-
ldrů a odvedení vod mimo zastavěnou část města
přímo do toku Prostředníček. Projekčně (i stavení
povolení) je na první suchý poldr nad městem pod
kopcem Urbánek. Tomuto napomohla zpracovaná
dokumentace „společných zařízení“ při schvalo-
vání komplexních pozemkových úpravách ukon-
čených v prosinci minulého roku.

Realizovaná protipovodňová opatření na tocích
jsou velkou jistotou pro občany a podnikatele
v nejnižší části města, že velké vody je již ne-
ohrozí. Bez provedení těchto opatření byl zablo-
kován rozvoj města v celé jeho jižní části pod
hrázemi Litavy. Zabezpečení před stoletými vo-
dami zajistilo bezpečnost obyvatel, umožnilo další
rozvoj města. Vedlejším produktem, ale pro pří-
rodu a krajinu ve městě velmi přínosným, je zří-
zený mokřad v retenčním prostoru. Dá se říci, že
uprostřed města, vznikl cca 4 ha mokřad s tůněmi
a stezkami po obvodě, vhodný pro procházky
a přínosný pro mokřadní společenstva rostlin a ži-
vočichů. Ing. Miroslav Zavadil

Velká voda Slavkovu již nehrozí
Nový mokřad vedle Litavy Foto: Z. Petráš
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Jak už zmínil ve svém článku pan Hynek
Charvat, součástí delegace do Darney při příle-
žitosti oslav Dne ozbrojených sil České repu-
bliky, a to nikoli bezvýznamnou, byli také
členové a členky SDH ve Slavkově u Brna. Rád
bych teď přinesl trochu podrobnější pohled na
celou akci z hasičského hlediska.

Hasiči spolu se zástupci města vyrazili auty
do Darney už v pátek 29. června ráno (pouze
starosta Ing. Charvát a pan Hynek Charvat byli
členy vládní delegace, která letěla do Francie
vládním speciálem) a po 13 hodinách cesty do-
razili do cíle. Hned po příjezdu jsme si mohli
prohlédnout celou hasičskou stanici včetně
techniky a vybavení. Po večeři v přátelském
duchu jsme se odebrali na internát poblíž pa-
mátníku, který se stal na tři dny naším domo-
vem.

Hlavní program nás čekal v sobotu. Na ná-
vrší Kléber se sešly delegace z Francie, České
republiky a Slovenska, aby uctily památku čes-
koslovenských legionářů, kteří pomohli začít
psát historii nového samostatného státu, státu,
který sice přestal v roce 1992 existovat, ale
jehož občané mají k sobě stále velmi blízko. 

Po ukončení oficiální části akce bylo při-
chystáno pro hosty malé pohoštění a k dobré
pohodě přispěli také členové Ústřední hudby
Armády České republiky. Vcelku lze říct, že ofi-
ciální část oslav proběhla nejen důstojně, ale že
také vzdor počasí – bylo horko a dusno – ji
všichni naši zástupci přečkali bez zdravotních
potíží, které se několika lidem u památníku ne-

Společnost EKO-KOM, a. s., zpracovala
v roce 2010 studii „Posouzení vlivu sběru a re-
cyklace využitelných komunálních odpadů
včetně obalové složky na životní prostředí“.
Každoročně je tato studie aktualizována a vý-
sledky tohoto výzkumu prokazují přínos celého
systému třídění a recyklace odpadů v ČR. Např.
v roce 2011 díky recyklaci papíru, plastů, skla
a nápojových kartonů bylo v rámci systému
EKO-KOM uspořeno 25,03 GJ energie, tedy
zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok

280 000 domácností. Dále systém EKO-KOM
přispěl ke snížení emisí o 1,031 mil. tun CO2

ekvivalentu, což představuje zhruba 1% celko-
vých emisí skleníkových plynů ČR.

Město Slavkov u Brna díky rozvoji a provozu
systému tříděného sběru a recyklace využitel-
ných složek komunálních odpadů, včetně oba-
lových, ve spolupráci se spol. EKO-KOM, a.s.,
přispělo ke zlepšení životního prostředí a snížení
„uhlíkové stopy“. Občané tak svým zodpověd-
ným přístupem za rok 2011 vytřídili z komunál-

Jak třídění odpadů přispívá ke zlepšení životního prostředí

Pozvání k oslavě přijali a s organizací akci po-
máhali také francouzští hasiči. Spolu s jejich slav-
kovskými kolegy, kteří na slavnost rovněž přijeli,
jsou dnes zástupci jediné organizace aktivní
v partnerství měst Slavkov u Brna a Darney.

Ceremoniál zahájil darneyský starosta pan
Hervé Buffe, následovaly projevy oficiálních
hostů. Starosta nezapomněl připomenout histo-
rický význam obce: „… Tehdy se začala tkát
pouta mezi Českou republikou a Francií, jež
nikdy nebyla zpřetrhána…“ .

Řečníci zdůraznili význam Masaryka, Be-
neše i Štefánika pro vznik československého
státu, zástupci ČR poděkovali Francii za teh-
dejší vojenské spojenectví a mezinárodní pod-
poru.

Slavnostní projevy následovalo položení
věnců k památníku, státní hymny Slovenska,
České republiky a Francie. Oficiální část za-
končila minuta ticha na počest padlých vojáků.

Československou historii přibližuje návštěv-

níkům Darney „Muzeum Československa“, oje-
dinělý projekt v celé Francii. Správce muzea
pan André Poirot, který stál zároveň u zrodu
Partnerství Darney se Slavkovem u Brna, ob-

držel od pana Michaela Hrbaty Pamětní medaili
ministra obrany ČR. Ocenění Československé
obce legionářské předali panu Poirotovi také zá-
stupci této organizace.

Českou přítomnost v Darney obohatil dar pro
československý památník – půda odebraná
ve slavkovském katastru bude opět součástí
země vzdálené 1080 km od našeho města. První
slavkovskou prsť přivezla na stejné místo dele-
gace ze Slavkova v roce 1987, před několika
lety bylo však místo zničeno vandaly.

Cestou od památníku položili zástupci mi-
nisterstva obrany kytku k pamětní desce, která
připomíná návštěvu obce T. G. Masarykem
v prosinci 1918.

Během jednání na radnici v Darney potvrdili
zástupci ČR a SR podporu projektu osvětlení
československého památníku. Nezbývá si než
přát, aby projekty přínosné pro Darney i Slav-
kov u Brna pokračovaly v tradici partnerství,
která v letošním roce trvá již 25 let. 

Hynek Charvat

30. červen 2012: Další den partnerství Slavkov–Darney
(Dokončení ze str. 1)

vyhnuly. Naštěstí šlo jen o drobné nevolnosti
nebo únavu z horka a pro všechny byla připra-
vena pro osvěžení minerální voda. Takové na
první pohled drobnosti se totiž nevyplácí pod-
ceňovat.

Později odpoledne jsme volili jako odpoči-
nek procházku po Darney včetně výstavy mi-
niatur významných staveb. Také jsme se ale
věnovali hasičině. Mladí hasiči z Darney právě
absolvovali výcvik a tak jsme mohli pozorovat,
hodnotit a srovnávat. Nutno říct, že ve Francii
jsou hasiči už od mládí vedeni k disciplíně a je-
jich výcvik je více zaměřen na zásahovou čin-
nost. Požární sport jako takový v podstatě
neprovozují. Součástí jejich výcviku je také
první pomoc, neboť zdravotní záchrannou
službu zajišťují ve Francii právě hasičské sbory.

V neděli ráno odjeli zástupci města domů

a francouzští hasiči pro nás připravili malé v pře-
kvapení – návštěvu výstavy „Vesnice v roce
1900“, která se konala v Xaronval, vesnici ležící
cca 45 km severně od Darney. K vidění byly živé
obrazy v historických kostýmech, ukázky tradič-
ních řemesel, výstava nářadí, nástrojů i strojů,
které ulehčovaly lidem práci. K nezapomenutel-
ným zážitkům patřila návštěva školy, kde nás
bodrá paní učitelka usadila do lavic a velmi pout-
avě vysvětlila, jak probíhala povinná školní do-
cházka v malých vesnických školách ve Francii
na přelomu století.

Po návratu do Darney už nás čekalo jen další
přátelské posezení s našimi přáteli a večeře.
V pondělí ráno jsme po snídani vyrazili na
1050 km dlouhou cestu směr Slavkov a večer
se přivítat opět se svými rodinami.

Roman Žilka, SDH Slavkov u Brna

Hasiči ze Slavkova v Darney

ního odpadu celkem 346,808 tun využitelných
složek. Tím bylo dosaženo úspory, jež předsta-
vuje 376,947 tun emise CO2 ekv. a 9 575 060
MJ energie. Celková částka 709 881,50 Kč za
loňský rok, kterou město od spol. EKO-KOM,
a.s., obdrželo za sebraný tříděný odpad, připadla
ještě podle smlouvy společnosti RESPONO,
a. s. Od letošního roku již budeme s finančními
příspěvky od EKO-KOMu hospodařit sami
a zpětně je vracet k rozšíření a zkvalitnění sys-
tému třídění odpadů.

Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP

Slavkovští hasiči v Darney Foto: R. Lánský

Uložení slavkovské půdy Foto: R. Lánský
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Živnostenský úřad zabezpečuje ve stálém per-
sonálním obsazení čtyř pracovníků výkon státní
správy dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnosten-
ském podnikání, což jsou tyto činnosti:

- registrace podnikatelů dle živnostenského
zákona v rozsahu všech živností a správa živ-
nostenského 

rejstříku
- kontrola nad dodržováním podmínek živ-

nostenského podnikání ve správním obvodu
města Slavkova u Brna a 17 spádových obcí 

- vydávání výpisů z celostátního živnosten-
ského rejstříku na žádost

- dozor nad dodržováním zvláštních právních
předpisů při živnostenském podnikání.

Živnostenský úřad dále vede samostatnou
agendu evidence zemědělských podnikatelů.

Na odboru pracuje dlouhodobě stabilizovaný
kolektiv pracovníků a všichni pracovníci mají
složeny zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
potřebné k výkonu státní správy na tomto úseku.
Výkon státní správy se vztahuje na správní
obvod města Slavkova u Brna a dále obcí: Bo-
šovice, Heršpice, Hodějice, Holubice, Hostě-
rádky-Rešov, Hrušky, Kobeřice u Brna,
Křenovice, Lovčičky, Milešovice, Němčany,
Nížkovice, Otnice, Šaratice, Vážany nad Lita-
vou, Velešovice a Zbýšov.

Živnostenský úřad v roce 2011 zaregistroval
302 nově vzniklých živnostenských oprávnění
a vybral na správních poplatcích za všechny pro-
váděné úkony 232 500 Kč. K 31. 3. 2012 evi-
duje 4138 podnikatelů s počtem 5817 platných
živnostenských oprávnění.

Agenda registrace a správy živností –
Alena Lánská, Ing. Tamara Fikarová

Zde občan vyřídí veškeré záležitosti týkající
se ohlášení nové živnosti nebo další živnosti,
oznámení změn údajů zapsaných v živnosten-
ském rejstříku a může požádat o vydání výpisu
z živnostenského rejstříku.

Od 1. 7. 2008 živnostenský úřad využívá
formu elektronického podání – pořizování
vstupních dat spojených s ohlášením živnosti,
podáním žádosti o koncesi nebo oznámením
změny podnikatelem , a to přímo do elektronic-
kých formulářů (tzv. Jednotné registrační
 formuláře JRF). Vedle údajů povinně vyplňova-
ných podle živnostenského zákona jsou zde vy-
plňovány i některé údaje potřebné pro dotčené
orgány státní správy (finanční úřady, správy so-
ciálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny).
Lhůta pro zpracování podání a zápis do registru
živnostenského podnikání je ze zákona 5 pra-
covních dní, při rozhodování o koncesi se lhůta
řídí správním řádem. Vedle běžné agendy – re-
gistrace podnikatelů a vedení živnostenského
rejstříku pracovnice vykonávají tyto další čin-
nosti:

• konsolidace a verifikace údajů v Infor-
mačním systému registru živnostenského
podnikání – péče o správnost a čistotu dat vlo-

Nové znění obecně
 závazných vyhlášek 

Zastupitelstvo města Slavkov u Brna po pro-
jednání schválilo vydání obecně závazné vy-
hlášky č. 2/2012 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů a na-
kládání se stavebním odpadem na území města
Slavkov u Brna. A dále vyhlášky č. 3/2012 o po-
platku za komunální odpad. Obě vyhlášky na-
byly účinnosti dnem 1. 7. 2012. S jejich zněním
se můžete seznámit na www.slavkov.cz, Doku-
menty města/Vyhlášky města/Platné/2012. 

Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP

žených do živnostenského rejstříku. Činnost
spočívá v pravidelném zpracovávání příchozích
dávek dat, která trpí určenou chybovostí, a je-
jich opravě.

• zpracování avíz z jiných informačních
systémů 

od 1. 8. 2010 byl spuštěn nový proces Avíza
o změně údajů, který umožňuje zpracování
změn údajů z jiného informačního systému a je-
jich zápis do živnostenského rejstříku. Avíza při-
cházejí z Centrálního registru obyvatel (CRO),
Cizineckého informačního systému (CIS). 

• přidělování IČP (identifikačního čísla
provozovny)

Od 1. 7. 2010 přidělovaly živnostenské úřady
každé provozovně oznámené podnikatelem tzv.
IČP – identifikační číslo provozovny. V rámci
podání podnikatele je IČP přiděleno nové
 provozovně anebo provozovně již zapsané v rej-
stříku. Provozovnám evidovaným před uvede-
ným datem bylo IČP taktéž přidělováno bez
účasti podnikatele z moci úřední. 

• transformace volných živností 
pokračují transformace volných živností, jak

je přinesla novela živnostenského zákona
v r. 2008, kdy všechny obory volné živnosti byly
nahrazeny jedinou volnou živností s předmětem
podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, do
níž náleží 80 oborů činností, dříve samostatných
volných živností. 

• transformace ze zákona
k 1. 1. 2011 vstoupil v platnost zákon o spo-

třebitelském úvěru a vznikla nová vázaná živ-
nost „Poskytování nebo zprostředkování
spotřebitelského úvěru“. Podnikatelé mohli do-
savadní činnosti vykonávané v rámci volné živ-
nosti provozovat do 31. 12. 2011, před
uplynutím lhůty však museli oznámit živnos-
tenskému úřadu, že v živnosti budou i nadále po-
kračovat, a doložit doklady prokazující splnění
odborné způsobilosti pro výkon nové vázané
živnosti. 

• pravidelné sledování termínů v živnos-
tenském rejstříku

k dalším stálým činnostem na registraci patří
sledování lhůt, od nichž se odvíjí změny v živ-
nostenském oprávnění konkrétních podnikají-
cích osob nebo jeho platnost.

Kontrolní činnost – Mgr. Stanislav Lupač
V roce 2011 zkontroloval živnostenský úřad

132 podnikatelských subjektů, z toho bylo 96
fyzických osob, 11 právnických osob a 25 za-
hraničních fyzických osob. S tím bylo spojeno
celkem 47 kontrol provozoven včetně místních
šetření k faktické existenci provozovny. V rámci
kontrol bylo zjištěno celkem 110 porušení živ-
nostenského zákona, za které bylo uloženo 65
blokových pokut , 15 těchto případů bylo ozná-
meno dle místní příslušnosti příslušnému živ-
nostenskému úřadu nebo jinému orgánu státní
správy a v 19 případech bylo zahájeno správní
řízení. Z uvedených 19 správních řízení bylo
jedno vedeno za porušení zákona na ochranu
spotřebitele (neoznačení zboží na stánku ce-
nami), v 9 případech pro podezření z neopráv-
něného podnikání a v 9 případech za závažné
porušení podmínek stanovených živnostenským
zákonem . Závažné porušení podmínek bylo ve
všech těchto případech spojeno s nesplněním
povinností podnikatele viditelně označit ob-
chodní firmou, popř. názvem, nebo jménem
a příjmením a identifikačním číslem objekt,

v němž má místo podnikání, liší-li se od byd-
liště, sídlo nebo organizační složku podniku
a dále pak prokázat na žádost živnostenského
úřadu vlastnické nebo užívací právo k objektu
nebo prostorám, v nichž má podnikatel na
území České republiky místo podnikání, liší-li
se od bydliště, sídlo či organizační složku pod-
niku. Za tato porušení byla v 7 případech ulo-
žena pokuta, ve 2 případech bylo sankčně
pozastaveno provozování živnosti a v 1 případě
dokonce zrušeno živnostenské oprávnění. V ob-
lasti neoprávněného podnikání dominuje ne-
oprávněné podnikání ve stavebnictví, konkrétně
v řemeslných živnostech „Zednictví“, „Pokrý-
vačství, tesařství“ a „Zámečnictví, nástrojář-
ství“. Další případy pak byly zjištěny v oblasti
řemeslné živnosti „Opravy silničních vozidel“.
V roce 2011 proběhla rovněž spolupráce s Čes-
kou obchodní inspekcí, Inspektorátem jihomo-
ravským a zlínským v Brně, kdy bylo společně
zkontrolováno 20 provozoven. 
Obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík,
insolvenční zákon, bezúhonnost,
 evidence zemědělských podnikatelů –
Ing. Helena Jelínková

Na živnostenském úřadě jsou pravidelně pře-
bírána elektronická data o změnách zapsaných
v obchodním rejstříku a zapisována do rejstříku
živnostenského. Podnikatel tak nemusí opako-
vaně oznamovat změny, týkající se jeho firmy,
na několika úřadech. Živnostenský úřad dále
zpracovává informace poskytnuté soudy - trestní
příkazy a rozsudky, které souvisejí s podnikateli.
Podle obsahu dokumentů je třeba posoudit, zda
podnikatel není v úpadku, vyskytly se překážky
provozování živnosti nebo zda u podnikatele ne-
došlo ke ztrátě bezúhonnosti ve vazbě na provo-
zování živnosti. Nelze nezmínit rovněž podněty
orgánů státní správy – zejm. zdravotní pojiš-
ťovny ke zrušení oprávnění podnikatelům, kteří
dlouhodobě neplní splatné závazky vůči těmto
orgánům. V r. 2011 obdržel živnostenský úřad 5
takových podnětů od Vše obecné zdravotní po-
jišťovny, pobočky Vyškov. Se všemi podnikateli
bylo zahájeno správní řízení, z nichž 3 řízení
skončila pravomocným rozhodnutím o zrušení
živnostenského oprávnění, v ostatních 2 přípa-
dech, v úzké spolupráci VZP, živnostenského
úřadu a podnikatele, bylo řízení zastaveno. Ke
dni 1. 5. 2004 odbor převzal agendu evidence
zemědělských podnikatelů ze spádové oblasti
města Slavkova u Brna a 17 výše jmenovaných
obcí. V rámci služeb poskytovaných pracoviš-
těm CzechPoint jsou na odboru vydávány na žá-
dost výpisy z obchodního rejstříku.

Ing. Helena Jelínková, vedoucí odboru ŽÚ

Zpráva o činnosti odboru obecní živnostenský úřad v roce 2011
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V posledních třech číslech tohoto periodika
jste byli informováni o činnostech šesti odborů
městského úřadu. Jednalo se vždy o výtah z vý-
roční zprávy o činnosti odborů, které provádějí
přenesený výkon státní správy. Zbývající od-
bory se zabývají výhradně nebo téměř vý-
hradně činností samosprávnou a o jejich
činnosti jste nepřímo průběžně informováni
zejména v souvislosti s aktivitami v oblasti rea-
lizace investic, správy majetku města či jeho
ekonomiky, a to formou usnesení z jednání or-
gánů města, příp. samostatnými předmětně ori-
entovanými zprávami.

Přestože jsme již v polovině prázdnin, může
být pro občany zajímavé na závěr předložit ně-
kolik málo údajů o úřadu jako celku, které byly
součástí mé souhrnné zprávy určené radě
města. Tato zpráva se zabývala činností úřadu
v roce 2011 a plánem na rok 2012, nicméně byť
se jedná o údaje ke konci minulého roku, jsou
fakticky platné i nyní a záměrně je předkládám
až po předložení zpráv odborů. Pro pořádek
uvádím, že úřadem obce s rozšířenou působ-
ností jsme od 1. 1. 2003, kdy jsme převzali
kompetence z rušených okresních úřadů, a tím
jsme výrazně rozšířili okruh agend a činností,
přibyla nám tehdy v té souvislosti řada zamě-
stnanců a převzali jsme pro svoji činnost část
bývalé budovy pošty.

Nyní již několik údajů:
• Úřad je stále členěn do 10 odborů
• Momentálně má úřad 62 zaměstnanců
• V roce 2011 odešlo 11 pracovníků, přišlo jich

pět
• Z úřadu odešlo v roce 2011 27.001 zásilek (z

toho 33 % datovou schránkou)
• Přijato bylo v tomtéž období 15 465 zásilek 
• Výraznými úspornými opatřeními došlo

k úsporám ve výši 95 tis. Kč oproti r. 2010
u poštovného a u kancelářských potřeb, při-
čemž se jedná o dlouholetý trend (v minulých
letech byl pokles ještě výraznější)

• Věkový průměr zaměstnanců je 43,3 roku
(muži 41,9, ženy 43,9 roku)

• Vzdělanostní struktura: 57 % personálu má
VŠ vzdělání (muži 72 %, ženy 51%)

• Ze Slavkova u Brna je 25 zaměstnanců, 12
jich je z okolních obcí správního obvodu

• Od začátku volebního období do 31. 3. 2011
(termín projednání zprávy), tj. za 16 měsíců
zasedala rada města na 49 schůzích, kde pro-
jednala 1218 předložených zpráv, ke kterým
přijala unesení
Také bych rád připojil ještě několik pozná-

mek. Jak je známo, snižuje se příspěvek na
výkon státní správy v rámci celostátních úspor-
ných opatření, nicméně v tomto kontextu je dů-
ležité uvést několik údajů, které reflektují
skutečnost, že na úřadě postupujeme v hori-
zontu posledních 9 let výrazně efektivně.
Kromě čísel o výdajích a příjmech na výkon
veřejné správy, kdy evidentně reforma v roce
2002 saldu města výrazně pomohla v porov-
nání s dobou, kdy jsme byli úřadem pověřeným
(a to hovořím pouze o finančních vazbách, kdy
město na státní správu doplácelo jak absolutně,
tak relativně, zatímco od roku 2003 je saldo
výrazně výhodnější), je třeba uvést i to, že ne-
vyčíslitelným, ale podstatným aspektem je to,
že občané ze správního obvodu nemusí od roku
2003 již jezdit za vyřizováním některých svých
agend do Vyškova a reforma je pro ně tedy jis-
tým způsobem komfortem z hlediska časové

Několik informací o MěÚ Slavkov u Brna
a finanční náročnosti. V ekonomických souvi-
slostech je třeba říci i to, že k 1. 1. 2003 měl
úřad 71 schválených míst v organizační struk-
tuře, z toho plných 43 míst bylo určeno pro
čistý výkon státní správy. K dnešnímu dni má
úřad v organizační struktuře schváleno 63 míst
(fakticky zde nyní pracuje 62 zaměstnanců),
z toho je 36 míst pro čistý výkon státní správy.
Tento údaj výrazně potvrzuje, že jsme prů-
běžně nastavovali náklady na pracovní sílu tak,
abychom co nejefektivněji regulovali potřeby
úřadu s ohledem na potřebné úspory (mj. byla
zrušena dvě místa na ŽÚ, na školství, dále na
ŽP, na SV atd.), a to přerozdělováním pracov-
ních náplní, využíváním technických pro-
středků, zvýšením požadavků na pracovníky,
elektronizací, atd. To vše přesto, že úkolů ze
strany státu neustále přibývalo. 

Chci tím pouze dokladovat, že nelze říci, že
samospráva stále více doplácí na výkon státní
správy. Resp. přesněji řečeno, nelze říci, že
v horizontu posledních let úbytek financí na
výkon státní správy znamená, že by část vý-
konu státní správy nereagovala. Snížení stavů
podtrhuje tuto tezi a navíc neustálá snaha o sni-
žování administrativních nákladů nese své
ovoce (výběrová řízení pro výběr dodavatelů
potřeb, razantní organizační opatření v oblasti
elektronizace dokumentů a v užívání poštov-
ních služeb, výběru dodavatelů telekomuni-
kačních i jiných služeb, využívání projektů,
atd.)

Také bych chtěl zvýraznit fakt, že se zvyšuje
vzdělanostní struktura úřadu a prakticky
všichni jsou odborníky ve svém oboru, jsou
přezkušováni i před ministerskými komisemi,
absolvují povinná školení, musejí reagovat na
časté legislativní změny apod. Jen pro porov-
nání: v roce 2003 bylo vysokoškolsky vzdě-
láno 47 % mužů a 24 % žen, dnes je to, jak
jsem již uvedl, 72 % mužů a 51 % žen, což
znamená výrazný posun, byť si jsem vědom, že
VŠ vzdělání není zárukou kvality pracovníka
ani jeho odbornosti, nicméně trend je to zřejmý
a vypovídá minimálně o snaze o zvyšování
kvalifikace, obecných znalostí a dovedností. 

To vše zmiňuji i proto, že je zvykem u ve-
řejnosti se na úředníky dívat spíše „skrze prsty“
a nepopírám, resp. připouštím, že v jednotli-
vých, dle mého názoru věřím, že spíše v ojedi-
nělých případech, může být tento pohled na
některé z nás občas oprávněný. Doba je však
již jiná a úředník není někdo, kdo vykonává
pouze administrativní práci, ale musí být zej-
ména odborníkem ve svém oboru, povinně se
vzdělávajícím.

Přesto jsem si vědom, že máme stále rezervy
a z hlediska vnímání úřadu je nejdůležitější po-
hled veřejnosti, protože my jsme zde pro vás
občany, nikoliv vy pro nás. Veřejnost má právo
a nárok na naše dobré služby. Z tohoto pohledu
je nedílnou součástí profilu úředníka schopnost
profesionálního a vstřícného chování k obča-
novi a tato část osobnosti úředníka je naprosto
nepomíjitelným atributem. Je jisté, že ne vždy
je možné vyhovět každému naprosto ať již
z technických nebo legislativních důvodů,
někdy i z povahy věci je vždy někdo, kdo je
a musí být nespokojen, nicméně vždy by měl
být výsledek či výstup sdělen slušnou a tran-
sparentní formou. V této oblasti budeme dále
pokračovat v potřebném a oprávněně očekáva-
ném směru, a to jak v oblasti motivace pracov-

níků, tak pravidelným připomínáním těchto
pravidel chování. Také plánuji v nějaké formě
výzvu k vám občanům s žádostí o lepší zpět-
nou vazbu. Uvítám jakékoliv podněty, náměty,
připomínky, kritiku, ale i pochvalu pro své ko-
legy.

K úřadu jako celku chci říci, že ve směru do-
vnitř úřadu budeme dále hledat cesty, jak být
efektivnější a úspornější, profesionálnější
a směrem navenek, jak ještě lépe splňovat stále
náročnější, ale oprávněné požadavky veřej-
nosti. I proto na úplný závěr zopakuji to, co
uvádím vždy v závěru těchto celoročních
zpráv, a co se tedy nemění jako zásadní vý-
chodiska:
• orientace na potřeby občanů 
• plnění úkolů orgánů města
• tlak na další vzdělávání a zvyšování kvalifi-

kace úředníků
• hledání stále efektivnějších postupů v čin-

nostech i provozních záležitostech
• precizace výstupů i postupů úřadu
• zlepšování vnitřních mechanismů odboru

i úřadu, jejich větší transparentnost
• další modernizace nástrojů i postupů, jejich

využívání, další elektronizace dle legislativy
• slušnost, rovnost, odbornost, odpovědnost

v jednání navenek i uvnitř úřadu
• kolegialita, loajalita, sounáležitost

což lze shrnout lapidárně:

- být kvalitní v činnostech vůči občanům tak,
aby byli uspokojeni při zachování efektivity
úřadu

- plnit úkoly, které úřadu uloží orgány města
- mít dobré vztahy uvnitř úřadu, spolupraco-

vat

Nezměnilo se však nic na mém přesvědčení,
že pracovníci úřadu požívají mé důvěry
a pracují velmi dobře. Jsme na velmi dobré
odborné úrovni a tak náš standard je cel-
kově na velmi solidní úrovni.

Ing. Pavel Dvořák, tajemník MěÚ

Výsledky z benchmarkingu
Pro doložení některých údajů a tvrzení

v článku si dovoluji předložit několik srovná-
vacích údajů. Město Slavkov u Brna, resp. jeho
úřad, se již několik let zúčastňuje benchmar-
kingové iniciativy, v jejímž rámci se úřady po-
rovnávají na základě přesných a ověřitelných
dat, z nichž se tvoří porovnatelné ukazatele.
V roce 2011 jsme mezi asi 60 městy z celé re-
publiky dopadli velmi dobře právě v parame-
trech, o nichž jsem v článku hovořil. Máme
4. nejnižší provozní výdaje na jednoho zamě-
stnance, 6. nejnižší výdaje na činnost místní
správy na jednoho obyvatele správního ob-
vodu, máme nejvyšší podíl zaměstnanců do 30
let, nejvyšší podíl VŠ vzdělaných zaměstnanců
vůbec a rovněž nejvyšší podíl VŠ vzdělaných
vedoucích odborů. V prakticky žádném z dal-
ších porovnávaných parametrů nejsme hůře
než v 1. třetině hodnocení.

Je pravdou, že ve vzorku jsou města menší,
než jsme my, i výrazně větší, čili nelze tato
čísla považovat za dogma, nicméně celkové
vyznění je evidentní a myslím, že souzní
s trendem řízení našeho úřadu.

Ing. Pavel Dvořák



SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU10 7/2012

Zájmový útvar Vedoucí ZK Místo Den a čas Začátek Cena za I. pol.
1. Aerobik – pro dívky (2.–4. tř.) Ondrušková Simona ZŠ Komenského ČT 15.00–16.00 4. 10. 350,–

(malá tělocvična)
2. Aerobik pro nejmenší Mgr. Majárková Iva ZŠ Komenského PO 15.00–16.00 1. 10. MŠ 600,–

(předškoláci + 1.–2. tř. ZŠ) (malá tělocvična) ZŠ 350,–
3. Aerobik pro dívky a ženy Mgr. Majárková Iva DDM ÚT 18.30–19.30 13. 9. 40,– jedn. vstup
4. Angličtina pro předškoláky Mgr. Ptáčková Eva DDM ST 15.00–16.00 3. 10. 600,–
5. Angličtina – pro pokročilé Mgr. Ptáčková Eva DDM ST 13.00–14.00 5.10. 600,–

(1.–2.třída ZŠ)
6. Italština pro pokročilé Benýchová Lenka DDM ÚT 15.00–16,00 2.10. 600,–
7. Baby klub s programem DDM PO  9.30–11.30 1. 10. 40,– jedn. vstup

I. skupina – pondělí (s programem) 
8. Baby klub DDM ÚT  9.30–11.30 2. 10. 30,– jedn. vstup

II. skupina – úterý (bez programu) 
9. Baby klub DDM ST  9.30–11.30 3. 10. 30,– jedn. vstup

III. skupina – středa (bez programu)
10. Baby klub DDM PÁ  9.30–11.30 5. 10. 30,– jedn. vstup

IV. skupina – pátek (bez programu) 
11. Basketbal dívky + mládež Ing. Charvát Lukáš Hala ISŠ PÁ 18,00-19,00 5. 10. 350,–
12. Cvičení rodičů s dětmi (odpol.) Nováková Hedvika Hala ISŠ ST 16.00–17.00 3. 10. 40,– jedn. vstup
13. Cvičení rodičů s dětmi (dopol.) Nováková Hedvika Hala ISŠ dle rozvrhu haly ISŠ 40,– jedn. vstup
14. Korálkování Bc. Šilerová Jana DDM dle rozvrhu vedoucí ZK 400,–
15. Dračí doupě Bc. Vykoukal Vít DDM dle rozvrhu vedoucího ZK 400,–
16. Florbal mladší hoši Ondrušková Simona ZŠ Komenského PO 14.00–15.00 1. 10. 350,–

1.–2. třída ZŠ (velká hala)
17. Florbal mladší hoši ZŠ Ondrušková Simona ZŠ Komenského PO 15.00–16.00 1. 10. 350,–

3.–5. třída (velká hala)
18. Florbal starší hoši Bezrouk Petr ZŠ Komenského ČT 16.30–17.30 4. 10. 350,–

6.–9. třída ZŠ (velká hala)
19. Florbal pro mládež Bezrouk Petr ZŠ Komenského ČT 17.30–18.30 4. 10. 350,–

(studenti SŠ) (velká hala)
20. Kondiční zdrav. cvičení Mgr. Charvátová Hana DDM ST 19.00–20.00 3. 10. 40,– jedn. vstup 
21. Kung –fu 2x týdně Ing. Marada Zbyněk ZŠ Kom. (malá těl.) PO 17.00–8.30 1. 10. 600,–

ZŠ Tyršova ST 17.30–19.00 3. 10.
22. Míčové hry – přípr. na beachvolej. Mgr. Zehnálková Olga ZŠ Tyršova ST 14.30–15.30 3.10. 350,–
23. Pilates – zdrav. cvičení pro ženy Mgr. Sekerková Jana ZŠ Tyršova (tělocvična) ČT 19.00–20.00 4. 10. 40,– jedn. vstup
24. Rybářský kroužek Křivonožka Antonín DDM ÚT 16.00–18.00 2. 10. 100,–

Mgr. Čermák Miroslav (vždy první úterý v měs.) (ročně)
25. Sportovní hry 1.–2. třída ZŠ Ondrušková Simona ZŠ Kom. (malá těl.) ČT 13.00–14.00 4. 10. 350,–
26. Sport. hry + badbinton 3.-5.tř. ZŠ Ondrušková Simona ZŠ Kom. (malá těl.) ST 15.15–16.15 3. 10. 350,–
27. Sportovní kroužek pro předškoláky Olejníková Ivana ZŠ Kom. (malá těl.) dle rozvrhu tělocvičny 600,–
28. Stolní tenis – okresní soutěž Daněk Zdeněk ZŠ Komenského ÚT 16.30–18.30 11. 9. 2x   1 200,–

(tréninky+ víkendové turnaje) (malá tělocvična) ČT 18.00–20.00 13. 9. 1x      600,–
29. Šachový kroužek Bc. Vykoukal Vít DDM PÁ 14.00-–15.00 5. 10. 200,–
30. Školička vaření (1.–2. třída) Martinková Pavla DDM ÚT 13.00–14.00 2. 10. (vč. surovin) 600,–
31. Keramický kroužek (3.–5. třída) Martinková Pavla DDM 1x za 14 dnů ST 13.30–14.30 3. 10. (vč. surovin) 600,–
32. Keramický kroužek (6.–9. třída) Martinková Pavla DDM ST 15.00–16.30 3. 10.  600,–
33. Keramika pro dospělé (tříměs. kurzy) Martinková Pavla DDM Tříměsíční kurz = 6 lekcí

I. kurz říjen–prosinec 1 000,–
34. Tvořivá dílnička (1.–2. třída) Martinková Pavla DDM ÚT 14.00–15.00 2. 10. 400,–
35. Tvořivá dílna (5.–9. třída) Martinková Pavla DDM ÚT 15.30–17.30 2. 10. 400,–
36. Tvořivá dílnička pro matky s dětmi Martinková Pavla DDM 1x za měsíc ČT 16.00–17.30 40,– jedn. vstup
37. Tvořivé odpolední hrátky Ondrušková Simona DDM ST 11.45–15.00 5. 9. 1 h 100 Kč pololetí
38. Sportovní odpolední hrátky Ondrušková Simona DDM ÚT 11.45–15.00 11. 9. 1 h 100 Kč pololetí
39. Společenské odpol. hrátky Martinková Pavla DDM ČT 11.45–15.00 6. 9. Za 1 hod.

Olejníková Ivana 100 Kč pololetí
40. Výtvarné odpolední hrátky Martinková Pavla DDM PO 11.45–15.00 10. 9. 1 h 100 Kč pololetí
41. Pohádkové odpol. hrátky Martinková Pavla DDM PÁ 11.45–15.00 7. 9. 1 h 100 Kč pololetí

Ondrušková Simona
42. Lesní moudrost (1.-2. tř. a 3.-4. tř.) Nováková Hedvika DDM ČT 16.00–18.00 4. 10. 350,–
43. Mladý vědec Bc. Vykoukal Vít DDM dle rozvrhu ved. ZK 500,–
44. Magic pro pokročilé Procházka Jan DDM PÁ 5. 10. 300,–

45. Atletický kroužek (1.-3. tř., 2x týdně) Mgr. Vičar Zdeněk ZŠ Tyršova ÚT 15.30–17.00 10. 9. 650,–
Fiala Ondřej Hala ISŠ (od října) ČT 15.30–17.00 12. 9.

46. Volejbal –dívky (3.–5. tř., 2x týdně) Ing. Zmrzlý Jan ZŠ Tyršova ÚT 16.00–17.00 2. 10.
(tělocvična)  PÁ 16.00–17.00 5. 10. 600,–

47. Čeština hrou (3.–5. třída) Mgr. Zehnálková Olga DDM dle zájmu dětí 350,–
40,– jednotl. vstup 

Dívky z DDM Slavkov
na volejbalovém kempu

V termínu 15. až 16. června se zúčastnil zájmový
kroužek DDM Slavkov volejbal dívky – přípravka
volejbalového kempu v Čeladné u Frýdlantu nad Os-
travicí pod vedením svého trenéra a za účasti někte-
rých rodičů. Jednalo se o dvoudenní kemp, který byl
zaměřen na rozvoj herních činností jednotlivce a po-
hybovou a herní průpravu. Kempu se zúčastnilo 12
dívek z našeho volejbalového družstva DDM Slav-
kov, které absolvovaly v pátek několikahodinový tré-
ninkový blok, kde načerpaly spoustu nových
zkušeností, kdy se jim věnovali profesionální trenéři.
Druhý den byl hrací, neboť probíhal za krásného slu-
nečného počasí turnaj v mini volejbalu. Naše dívky
se umístily ve své kategorii na předních místech.
Z 30 přihlášených dvojic skončila nejlepší dvojice
na pěkném 5. místě.

O letních prázdninách se dívky zúčastní dalšího
tréninkového kempu, tentokrát v Lulči u Vyškova.
V následujícím školním roce 2012/2013 roce je
v plánu oddílu častější účast na turnajích v mini vo-
lejbalu a postupný přechod do soutěží v šestkovém
volejbalu. Tréninky budou opět pravidelně probíhat
v úterý a v pátek v tělocvičně ZŠ Tyršova od 16 do
17 hodin a jsou určeny pro dívky nejen obou slav-
kovských škol, ale i okolních. 

Poděkování patří dívkám za reprezentaci DDM
Slavkov a rodičům za morální a finanční podporu
svých ratolestí. trenér Ing. Jan Zmrzlý

Nabídka a rozvrh zájmového vzdělávání
DDM Slavkov ve školním roce 2012/2013

Nábor do zájmových kroužků probíhá celé září 2012, odevzdejte vyplněnou přihlášku co
nejdříve, dle podaných přihlášek bude činnost kroužků zahájena k 1. 10. 2012, odpolední
hrátky od 5. 9. 2012. Kapacita kroužků omezena, přihlaste se včas! Bližší podrobnosti a vy-
zvednutí přihlášky v DDM Slavkov denně od 8 do 16 hod., tel. 544 221 708, e-mail:  ddmslav-
kov@tiscali.cz, www.ddmslavkov.cz

Poděkování z MŠ Zvídálek
Se závěrem školního roku odchází do zaslouže-

ného důchodu naše dlouholetá kolegyně paní učitelka
Jarmila Volešová. Byla vždy upřímným a laskavým
člověkem s nebývalou ochotou a energií. Svým po-
zitivním naladěním rozdávala vždy dobrou náladu
dospělým i dětem kolem sebe. Pracovala nejen jako
učitelka, ale také se podílela na práci ve Sboru pro
občanské záležitosti. Pravidelně vystupovala s dětmi
z mateřské školy při vítání občánků, navštěvovala
s přáním starší spoluobčany.

Milá Jaruško, přejeme Ti, aby sis i další etapu
svého života užila ve zdraví a spokojenosti !

Kolegyně z MŠ Zvídálek

Slavkovské volejbalistky Foto: archiv DDM

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

Ve dnech 6. a 7. července se v prostorách zá-
mecké zahrady ve Slavkově  u Brna uskutečnil
Hudební festival SLAVKOV 2012.

Dvoudenní hudební maratón se nesl ve zna-
mení velkých veder a také silných bouřek. Ta
páteční přerušila rozjetý program a z důvodu
časového posunu nemohla vystoupit slibovaná
kapela AC/DC Czech revival. I když nepřízeň
počasí odradila značnou část návštěvníků, při
vystoupení hlavní hvězdy pátečního večera, po-

Protože se folklorní činnost ve Slavkově
u Brna těší dlouhodobé oblibě místních, Zámek
Slavkov – Austerlitz ve spolupráci s organizátory
mezinárodního folklorního festivalu Dambořice
pro své příznivce uspořádal dne 1. července vy-
stoupení hned několika folklorních tanečních
souborů.

Na nádvoří zámku své umění předvedly dva
soubory ze Slovenska Slnečnica a Očovan,
které i přes nepřízeň počasí v podobě velkého

Po dvou předchozích ročnících jsme i letos
připravili letní filmový festival. Naším partnerem
pro toto zpestření dlouhých letních večerů je spo-
lečnost Kinoservis, s.r.o., Zlín, která má s orga-
nizací filmových festivalů dlouholeté zkušenosti.
Ve spolupráci s ní pořádáme ve dnech 3.–10.
srpna Letní filmový festival Slavkov 2012. 

Místo konání zůstává stejné – zámecký park.
Projekční plocha bude umístěna za velkým ba-
zénem v dolní části parku, takže návštěvníci
mohou využít přirozeně tvarovaného terénu jako
filmového amfiteátru. Sezení je individuální, po-

pulární skupiny Čechomor, byla místa pod
podiem příjemně zaplněná. V pátek diváci
zhlédli také vystoupení skupiny O5 & Radeček
a zpěváků Markéty Poulíčkové, Petra Kutheila
& Rockstars. 

Sobotní program již nenarušovaly rozmary
počasí a návštěvníci se tak mohli zaposlouchat
do melodií Petra Bendeho, kapely Airfare
a Mňága a Žďorp. Vyvrcholením sobotního
večera pak bylo vystoupení Brněnské filharmo-

nie pod vedením známého německého dirigenta
Friedemanna Riehle s názvem Queen Sym p-
hony in Rock. Za zpěvu čtyř výborných zpěva-
ček tak zámecký park rozezněly legendární hity
nejen kapely Queen, ale zazněly i skladby sku-
pin Pink Floyd, Deep Purple či Rolling Stones. 

Věříme, že i přes drobné problémy způsobené
počasím, byla akce pro všechny zúčastněné pří-
jemným zážitkem. 

Ing. Jana Slouková, ZS-A

Hudební festival SLAVKOV 2012

Program Letního filmového
festivalu Slavkov 2012

3. 8. pátek Zrození planety opic 
4. 8. sobota Prci, prci, prcičky: školní sraz 
5. 8. neděle Perfects Days – I ženy mají své dny
6. 8. pondělí Moje krásná učitelka 
7. 8. úterý Probudím se včera
8. 8. středa Líbáš jako bůh
9. 8. čtvrtek Líbáš jako ďábel

10. 8. pátek Půlnoc v Paříži

Letní filmový festival Slavkov 2012 v zámeckém parku
dobně jako na hudebních festivalech. Pro
všechny bude připraveno i občerstvení. 

Začátky všech představení jsou ve 20.30
hod., hrát se bude za každého počasí – vyjma si-
tuace, kdy by projekci znemožnil silný vítr.

Vstupné na všechny produkce je jednotné 50
Kč, kromě filmu „Líbáš jako ďábel,“ kdy jsme se
museli přizpůsobit požadavkům distributora (80
Kč). Těšíme se na vaši návštěvu.

(Rozšířený program je uveden na obvyklém
místě Zpravodaje.)

Ing. Aleš Šilhánek, Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

horka návštěvníkům ukázaly, jak zajímavá
a výrazná je původní lidová kultura na Sloven-
sku. Během hodinového vystoupení jsme mohli
sledovat pozoruhodnou choreografii a nápadité
kroje, které, podpořené oddaností účinkujících,
přinesly takříkajíc strhující vystoupení.

Tanečníky doprovázela živá i reprodukovaná
hudba, návštěvníci odcházeli s úsměvem na
rtech, a nám nezbývá než dodat jediné – Do vi-
denia na budúcí rok! Mgr. Radek Žák, ZS-A

Slovenské folklorní soubory na zámku

Degustace skotské whisky
V půlce července byla na slavkovském zámku

otevřena výstava s názvem „Skotská whisky –
známá neznámá,“ jež je volně přístupná v míst-
nosti před zámeckou pokladnou.

Na výstavu navazujeme degustací tohoto ušle-
chtilého nápoje, která se bude konat ve čtvrtek
30. srpna od 17 hod. v sala terreně zámku.
Ochutnávka bude sestavena ze vzorků pěti skot-
ských single malt whisky reprezentujících jed-
notlivé oblasti a chuti, kterými vás provede
Ing. Petr Křenek z Whisky Clubu Krnov. Cena
kompletní ochutnávky činí 150 Kč, bude však
také možné vybrat jen určité vzorky (1 vzorek /
0,02 litru / 30 Kč). S pozdravem „Slainte Mhath“
neboli „Na zdraví“ se těšíme na vaši účast i ná-
vštěvu výstavy.

Mgr. Jiří Blažek, ZS-A a Mgr. Miroslav Merta

P. Kutheil a M. Poulíčková Foto: T. Kučera Čechomor Foto: T. Kučera Mňága a Žďorp Foto: T. Kučera Petr Bende Foto: T. Kučera

Folklor na nádvoří zámku Foto: archiv ZS-A

Whisky Foto: J. Blažek
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Musaion
Zámek Slavkov – Austerlitz připravuje výstavu k 90 letům od vzniku městského muzea ve

Slavkově u Brna s názvem Musaion. Návštěvníci zde budou moci obdivovat řadu zajímavostí
a kuriozit ze sbírek naší instituce (např. předměty z bývalého papírnictví pana Šimáčka ve Slav-
kově, vybavení slavkovského holičského salonu, školní obrazy). 

Vernisáž výstavy se bude konat v úterý 7. srpna v 17 hodin v prostorách Rubensova sálu slav-
kovského zámku. Výstavu bude k vidění až do konce sezony, tedy do 9. prosince 2012.

Mgr. Martin Rája, ZS-A

Již čtvrtý ročník multižánrového festivalu
HRADOLOGIE, se uskuteční v období od 29.
června  do 25. srpna 2012 na rozličných hra-
dech a zámcích jižní Moravy. Letos je to po-
druhé, kdy si pořadatelská agentura Kouřící
králík production zvolila za festivalové místo
také Zámek Slavkov – Austerlitz. 

V parku slavkovského zámku se festival us-
kuteční ve dnech 24. a 25. srpna 2012 od 16.30
hodin a od 14.30 hodin. Dvoudenní akce na
slavkovském zámku je zároveň zakončením ce-
lého putovního festivalu, k čemuž rádi dodá-
váme: „To nejlepší nakonec!“.

Návštěvníci populárního festivalu se tak
mohou těšit na celou řadu známých českých
zpěváků a kapel – vystoupí Petr Bende a Band,
Petr Kolář nebo legendární brněnská kapela,
průkopníci progresivního rocku Progres 2. Po-
myslnou třešničkou na dortu pak bude velko-
lepé vystoupení Metropolitního symfonického
orchestru s rockovým frontmanem Jiřím Zo-
nygou v čele. Chybět ale nebudou ani oblíbené
folkové kapely Fleret a Folk Team. Můžete se
těšit rovněž na „Objev roku“ v rámci předávání
cen Anděl, mladou rockovou kapelu Goodfel-
las. Celý festival pak uvede „nejlepší lepidlo na
lidi“, kapela Lidopop. 

Koncert roku
BLACKMORE’S NIGHT

Legendární roc-
kový kytarista Rit-
chie Blackmore se
svojí současnou sku-
pinou Blackmore’s
Night vystoupí v ne-
děli 29. července od
20 hodin v zámec-

kém parku ve Slavkově u Brna. Jedná se o je-
diný koncert této výjimečné kapely v České
republice, který se uskuteční v rámci jejich
turné. 

Vstupenky na koncert lze zakoupit přímo na
pokladně Zámku Slavkov – Austerlitz, v obvy-
klých předprodejích a v síti Ticketportal. K di-
spozici budou také přímo na místě v den konání
koncertu.  

Nenechte si ujít tuto jedinečnou kulturní
událost letošního léta!

Ing. Jana Slouková, ZS-A

Bál princezen v parku
V pořadí již 9. princeznovský bál proběhne

v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. Do
České republiky tak opět zavítají opravdové
Disney princezny! 

Zveme proto všechny malé i velké prince
a princezny v sobotu 18. srpna do zámeckého
parku, kde na ně čeká bohatý doprovodný pro-
gram. V čase od 10 do 16 hodin jsou pro ná-
vštěvníky připraveny souboje udatných rytířů,
ukázky lovu dravých ptáků, turnaj na koních,
divadelní představení oblíbených pohádek, zá-
mecká diskotéka a vystoupení populární sku-
piny 5 Angels. Děti budou moci během dne
plnit řadu pohádkových úkolů, za které dosta-
nou pěkné dárky. 

V rámci Bálu princezen také proběhne
sbírka pro děti z Klokánku. K tomu, abyste se
do ní mohli zapojit, stačí, abyste na akci při-
nesli jednu školní pomůcku. 

Vstup na akci je zdarma! 
Ing. Jana Slouková, ZS-A 

Již tradiční součástí Napoleonských dnů se
stala mezinárodní výstava vín - Grand Prix
Austerlitz 2012, jejíž IX. ročník je letos při-
praven opět ve spolupráci s Moravskou bankou
vín. 

V sobotu 11. srpna 2012 od 12.00 do 19.00
hodin na nádvoří slavkovského zámku budou
mít návštěvníci možnost okusit soutěžní vzorky
vín, to nejlepší nejen z jižní Moravy, co se uro-
dilo v posledních letech. 

Cílem této výstavy je nejen propagace vinné

Slavkovský sklepmistr 2012
Příjemně chladivé prostory zámeckého pod-

zemí se v průběhu srpna a září zaplní výstavou
uměleckých řemesel a umění. „Slavkovský
sklepmistr“, jak je výstava nazvána, bude k vi-
dění od 2. srpna do 30. září 2012.

Na výstavě se vám představí přední čeští
umělci a tvůrci zabývající se uměleckým ře-
meslem, mezi něž patří Jan Bružeňák, Michal
Plíhal, Radka Kuželová, Petr Ševčík či Pavel
Zouhar. Budete si moci prohlédnout výrobky
z keramiky, keramické plastiky, keramiku raku,
umělecké sklo, uměleckou litinu, klasické ob-
razy a další druhy exponátů. Výstava bude pro-
dejní, proto si budete moci domů odnést
příjemné doplňky vaší domácnosti, které budou
nejen esteticky vhodné, ale i užitečné.

Srdečně vás zveme také na vernisáž výstavy,
která se za přítomnosti vystavujících umělců
a hostů uskuteční na nádvoří slavkovského
zámku ve čtvrtek 2. srpna v 17 hodin. Jako
doprovod zahrají a zazpívají Katka a Dalibor
Štruncovi, neboli kapela Cimbal Classic. Mů-
žete se těšit na další doprovodný program
včetně soutěže o drobné ceny.

Mgr. Radek Žák, ZS-A

Festival HRADOLOGIE 2012 je tradičně sy-
nonymem vysoké dramaturgické kvality, který
staví na originální kombinaci velmi kvalitního
hudebního programu a atraktivních historických
míst.  Cílem projektu je mimo jiné popularizo-
vat jednotlivé hrady a zámky mezi širokou ve-
řejností a zejména mladými lidmi tak, aby je
nevnímali pouze jako nositele historického dě-
dictví, nýbrž jako živá místa, kde mohou ak-
tivně trávit svůj volný čas.

Vstupenky budou od srpna k dostání v před-
prodeji na pokladně Zámku Slavkov – Auster-
litz (Palackého nám. 1, 544 227 548,
hanouskova@zamek-slavkov.cz). Cena se po-
hybuje v několika relacích – pouze pátek za
165 Kč, sobota za 365 Kč, permanentka na oba
dva dny za 495 Kč. Přímo na místě akce vstu-
penky koupíte za 195 Kč, 395 Kč a 540, Kč.
On-line prodej nabízí síť Ticketstream
(http://www.ticketstream.cz). Děti do 12 let
v doprovodu rodičů a držitelé průkazu ZTP-P
včetně 1 doprovodu budou mít vstupné zdarma. 

Podrobnější a pravidelně aktualizované in-
formace naleznete na www.hradologie.cz nebo
na www.zamek-slavkov.cz. Těšíme se na Vaši
návštěvu!

Mgr. Radek Žák, ZS-A

Hradologie 2012 opět ve Slavkově u Brna

Mezinárodní výstava vín
kultury a snaha vrátit do okolí Brna tradici
vína, ale také spojením termínu výstavy s při-
pomínkou Napoleonových narozenin ukázat
propojení České republiky a Francie v oblasti
kultury vína. V neposlední řadě si tato výstava
klade za cíl představit široké veřejnosti krásy
tohoto nápoje. 

Věříme, že v těchto letních dnech návštěv-
níky zámku možnost okusit výborná vína jistě
zaujme. Všichni jste srdečně zváni.

Mgr. Radek Žák, ZS-A

Středa 27. června byla pro letošní žáky 9. tříd
na ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna malou
slavností. Proč tomu tak bylo? Jejich docház-
kou u nás se uzavřela jedna z mnoha kapitol ži-
vota. Šlo o kapitolu z  knihy, která měla název
„Povinná školní docházka na ZŠ“. Měla
opravdu mnoho stran, ještě více ilustrací.
A právě letos ji naši deváťáci přečetli úplně
celou a dostali se tak až k poslední stránce.
Děvčata a chlapci se sešli v Historickém sále
slavkovského zámku, aby si převzali svá vy-
svědčení. Prostředí pro malou školní oslavu
přímo ideální! O tom svědčila i proměna šat-
níku. Mohli jsme vidět vyparáděné mladíky
a ještě  krásné slečny. Sál byl zcela zaplněn,
protože takovou událost si nenechali ujít ani ro-

Pro vysvědčení na zámek?
diče žáků. Svou účastí se přidali i zástupci
z MěÚ ve Slavkově – pan starosta ing. Ivan
Charvát a pan tajemník a předseda školské rady
ing. Pavel Dvořák.

V krásných prostorách zámku zazněla lehce
nostalgická hudba, ale především spousta pěk-
ných a hřejivých slov. Slova hodnotící devítile-
tou docházku, slova chvály a ocenění pro
vyznamenané žáky, slova díků a loučení a slova
mnoha přání. Přání hodně štěstí, odvahy, píle,
vytrvalosti, přání pro mnoho úspěchů nejen na
nových školách, ale i v životě osobním. Takže
naši milí deváťáci, ať se vám všem daří!

Fotografie na www.zskomslavkov.cz, Foto-
galerie, Školní rok 2011/2012.

Hana Červinková
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PROGRAM

Napoleonských dnů 2012
Pátek 10. srpna, zámecký park:

od 16.00 stavba vojenského tábora v zámeckém parku

Sobota 11. srpna, zámecký park:
10.00–11.30 výcvik a manévry v zámeckém parku
15.00 bitevní ukázka v aleji mezi zámeckým parkem a golfovým hřiš-

těm–téma: Borodino 1812 (ruské tažení roku 1812 a bitva
u Borodina)

20.45–21.15 přehlídka vojsk pod zámeckým balkonem, slavnostní dělo-
střelba a ohňostroj (náměstí)

Neděle 12. srpna, zámecký park: 
9.30–10.30 výcvik a manévry v zámeckém parku

10.30–11.30 bitevní ukázka v aleji mezi zámeckým parkem a golfovým hřiš-
těm – téma: Borodino 1812 (francouzský ústup od Moskvy)

D O P R O V O D N É  A K C E

Pátek 10. srpna: 
Zámek Slavkov – Austerlitz
18.00–19.30 Koncert ruských romantických písní v Historickém sále

(Táňa Janošová, mezzosopran), uskuteční se pod záštitou Ge-
nerálního konzula Ruské federace v Brně Andreje Šaraškina

Sobota 11. srpna: 
Golfové hřiště  

8.30 začátek Napoleon Golf Cup 2012
X. ročník golfového turnaje

Zámek Slavkov – Austerlitz
9.00–18.00 Řemeslný jarmark v zámeckém parku s občerstve-

ním
11.00 Živá ukázka řemesel v zámeckém parku – pozvánka na

výstavu Slavkovský sklepmistr

9.00–9.30 Dechová hudba hasičského sboru Sławków (Polsko)
ORKIESTRA DĘTA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SŁAW-
KOWIE – hraje na řemeslném jarmarku v parku

10.00–10.40 Vystoupení pěveckého sboru CANTAMUS DOMINO
Sławków (Polsko) v zámecké kapli

11.00–11.30 Dechová hudba hasičského sboru Sławków (Polsko)
ORKIESTRA DĘTA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SŁAW-
KOWIE – hraje na řemeslném jarmarku v parku

12.00–19.00 Grand Prix Austerlitz 2012
IX. ročník Mezinárodní výstavy vín – výstava pro veřejnost na
nádvoří zámku 

12.00–19.00 výstava pro veřejnost; 
19.30–21.00 vyhlášení výsledků a společenský večer, pouze pro zvané

9.45–16.00 Kostýmované prohlídky zámku s Napoleonem (vstu-
penky na oživené prohlídky je možné rezervovat předem na
pokladně zámku na tel. č. 544 227 548)

Neděle 12. srpna: 
Sokolnice
13.00 odhalení pamětní desky v Sokolnicích
14.00 malá napoleonská bitva
15.00–17.00 prohlídky expozice Mohyly míru

Probíhající výstavy na zámku 
Denně 9.00–17.00 
Obrazy a grafika výstava malíře Kristiana Kodeta 
Musaion výstava k 90. výročí založení muzea ve Slavkově u Brna
Slavkovský sklepmistr výstava uměleckých řemesel v podzemí
Duch skotské whisky výstava o lahodném nápoji 

Změna programu vyhrazena. Vstup na vojenské akce, řemeslný jarmark, vystoupení
pěveckého sboru a na ohňostroj ZDARMA.

Napoleonské dny 2012 v duchu připomínky
200. výročí bitvy u Borodina

Město Slavkov u Brna společně se Zámkem Slavkov – Austerlitz pořá-
dají u příležitosti 243. výročí narození Napoleona Bonaparta ve dnech
10.–12. srpna tradiční Napoleonské dny. Letošní slavnosti se ponesou
v duchu připomínky 200. výročí bitvy u Borodina (1812). 

Armády zavítají do města Slavkova u Brna již v pátek 10. 8., kdy v zá-
meckém parku jednotlivá vojska rozloží svá vojenská ležení. 

Tentýž den od 18 hod. se uskuteční pod záštitou Generálního konzula
Ruské federace v Brně Andreje Šaraškina v Historickém sále zámku kon-
cert ruských romantických písní v podání mezzosopranistky Táni Ja-
nošové (vstup volný).

V sobotu 11. 8. se budou zúčastněné jednotky věnovat výcviku a ma-
névrům, jež vyvrcholí odpoledne bitevní ukázkou v aleji mezi zámeckým
parkem a golfovým hřištěm (téma: ruské tažení roku 1812 a bitva u Bo-
rodina). Armády provedou slavnostní přehlídku v zámeckém parku, při-
pomenou výročí Napoleonova narození; večerní program pak uzavře
slavnostní dělostřelba a slavnostní ohňostroj na náměstí. V roli Napo-
leona se opět představí skvělý a populární Mark Schneider.

Současně se na golfovém hřišti uskuteční X. ročník golfového turnaje
Napoleon Golf Cup 2012 a na nádvoří zámku IX. ročník mezinárodní
výstavy vín Grand Prix Austerlitz 2012, jejíž výsledky budou večer slav-
nostně vyhlášeny v Rubensově sále slavkovského zámku.

Sobotní den bude v zámeckém parku patřit také řemeslnému jar-
marku, který se bude konat v době od 9 do 18 hodin. Nabídka sortimentu
bude bohatá, od rozmanitých řemeslných výrobků z rozličných materiálů,
které se mohou stát dárky pro Vás či Vaše blízké, po občerstvení, jídlo
a pití, všeho druhu. 

Dopoledne si zde budete moci poslechnout dechovou hudbu hasič-
ského sboru Sławków (Polsko) – ORKIESTRA DĘTA OCHOTNICZEJ
STRAŻY POŻARNEJ W SŁAWKOWIE. V zámecké kapli potom od
10.00 hodin vystoupí pěvecký sbor CANTAMUS DOMINO Sławków
(vstup volný). Tito zástupci našeho partnerského města se účastní Napo-
leonských dnů na vlastní žádost a celou návštěvu si financují sami.

V souvislosti s výstavou uměleckých řemesel v podzemí zámku pro-
běhne v parku živá ukázka řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na umě-
leckého kováře či výrobu keramiky. 

Zámek Slavkov – Austerlitz vedle klasických prohlídek a probíhajících
výstav nabídne kostýmované prohlídky zámku s Napoleonem. Vstu-
penky na oživené prohlídky je lépe rezervovat předem na pokladně zámku
(tel.: 544 227 548, e-mail: hanouskova@zamek-slavkov.cz). 

V neděli 12. srpna dopoledne se budou moci návštěvníci seznámit s ži-
votem tehdejší doby ve vojenských leženích a na programu bude druhá
bitevní ukázka s odlišným scénářem a průběhem (francouzský ústup od
Moskvy), opět v aleji mezi zámeckým parkem a golfovým hřištěm. 

V neděli ve 13 hodin odpoledne dojde v nedalekých Sokolnicích k od-
halení pamětní desky.

Vstup na vojenské akce, řemeslný jarmark, vystoupení pěveckého sboru
i sobotní ohňostroj je zdarma. Přijměte proto pozvání na příjemně strá-
vený víkend ve Slavkově a na slavkovském zámku.

Podrobné informace včetně časového rozpisu najdete na samostatném
místě tohoto čísla Slavkovského zpravodaje, na webových stránkách
Zámku Slavkov – Austerlitz a na webu města Slavkov u Brna.

Ing. Jana Slouková, ZS-A
Bc. Martina Tesáčková, odbor KT

Loňský Napoleonský den Foto: B. Maleček



SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU14 7/2012

www.zskomslavkov.czZákladní škola, Komenského nám. 495, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 621, reditel@zskomslavkov.cz
Základní škola Komenského

Po úspěšném účinkování skupiny Glitter Stars
ze ZŠ Komenského nám. ve Slavkově u Brna
na Mistrovství ČR v cheerleadingu následovala
nominace na Mistrovství Evropy, které se letos
konalo v nizozemské metropoli. Do moderní
sportovní haly v Amsterdamu se sjelo více než
1750 sportovců z 21 zemí, kteří během dvou dnů
– 30. 6. a 1. 7. měřili své síly v seniorské a juni-
orské kategorii v cheerleadingu.

První soutěžní den patřil seniorům, a tak se
naše slavkovská výprava snažila velmi hlasitě
a bouřlivě podpořit Český národní tým, který je
složen z nejlepších cheerleaders – seniorů v ČR.
Tento tým nakonec obsadil 9. místo. Druhý sou-
těžní den již patřil juniorské kategorii, kde kromě
děvčat ze Slavkova u Brna hájily barvy České re-
publiky týmy z Ústí nad Labem a Tábora. Velmi
na nás zapůsobil velkolepý úvodní ceremoniál,
kde se představovaly všechny zúčastněné státy.
I když jsme patřily mezi méně početné výpravy,
hrdě jsme nesly naši státní vlajku a cedulku s ná-
pisem Czech Republic. Před každou soutěžní se-
stavou probíhal celý sled aktivit. Nejdříve každá
dívka musela projít kontrolou své totožnosti, poté
následovalo focení soutěžících, pak probíhala
prostorová zkouška v zahřívacím sále. 

V silné konkurenci slavkovská dvojice ve slo-

Krajské finále OVOV
Zamračenou středu 13. června se vydala ví-

cebojařská reprezentace ZŠ Komenského do
Břeclavi, kde mělo proběhnout krajské finále ce-
lonárodně propagovaného desetiboje „Odznaku
všestrannosti olympijských vítězů“ tzv. OVOV,
nad kterým opět převzala záštitu vynikající at-
letka Šárka Kašpárková. 

Naši reprezentaci tvořili čtyři mladší žáci -
Kazda, Poláček, Žemla, Borovský a čtyři mladší
žákyně – Hudcová, Martínková, Urbanová a Ku-
čerová. Soutěžilo se v modifikované verzi
OVOV, tj. v sedmiboji. Vícebojaři porovnali
svoje dovednosti, sílu a rychlost v následujících
disciplínách: 60 m, trojskok z místa, hod medi-
cinbalem, skok přes švihadlo, sedy-lehy, kliky
a závěrečný běh na 1 kilometr.

Podle slov Šárky Kašpárkové bylo toto kraj-
ské finále jedno z nejkvalitnějších v letošním
ročníku v rámci celé republiky – o to více nás
těší 4. místo, které se podařilo našim žákům vy-
bojovat. Mgr. Martin Bauer, učitel TV

Pohár starosty města
I letos se v předprázdninovém čase, kdy se

všichni žáci již velice těší na zasloužené dva mě-
síce odpočinku, uskutečnilo klání dvou základ-
ních škol: Komeňáku a Tyršovky. Zamračené
pondělí 25. 6. sice neuvítalo žáky nejvlídněji,
ale pro samotné sportovní výkony bylo ideální.

Tradiční zápolení se odehrálo v prostorách
obou základních škol. Na ZŠ Tyršova se konaly
atletické soutěže (běh na 60 m, vrh koulí, skok da-
leký a štafeta) a zápasy žáků a žákyň ve fotbale.
Na ZŠ Komenského se v prostorách haly odehrála
všechna florbalová utkání a na venkovním hřišti
poměřily síly ve vybíjené mladší žákyně. 

Letošní ročník vyhrála a pohár starosty města
pro rok 2012 získala ZŠ Komenského. Vítězství
to letos bylo jednoznačné – s tím se ale pojí mo-
tivace i odpovědnost obhájit ho i v příštím roč-
níku. Mgr. Martin Bauer 

Vybíjená
Sport je důležitý pro zdraví dětí, to ví každý.

Ještě lepší je, když nejen sportují, ale zároveň se
u toho i baví. A přesně to se dělo ve středu 13.
června na ZŠ Komenského náměstí, kde pro-
běhlo finále II. ročníku soutěže školní mládeže
ve vybíjené „O putovní cenu DSO Ždánický les
a Politaví“. Soutěžilo celkem šest družstev: jedno
místní a pět z okolních škol. Každá desítka hráčů
se skládala ze třetích, čtvrtých a pátých ročníků.
Boj to byl opravdu lítý, protože se hrálo o pu-
tovní pohár, který si vydobude na rok pro svou
školu jen ten nejlepší.  

Družstva se rozlosovala do dvou skupin,
v nichž sehrála za podpory diváků jednotlivé zá-
pasy. Vítězové z  každé skupiny se utkali o první,
druhé a třetí místo. Pohár nakonec putoval do ZŠ
Otnice. Naše škola získala krásné druhé místo.

Během celého dopoledne panovala zdravá bo-
jová nálada, všichni zúčastnění vkládali do hry
celé své umění. Tato soutěž byla o to cennější,
že po celou dobu nikdo neporušil pravidla fair
play, z čehož by si mnozí dospělí skupinoví spor-
tovci mohli vzít příklad.

Sláva vítězům, čest poraženým. Držíme pěsti
do dalšího kola. Ať opět zvítězí ten nejlepší!

Jana Formánková

V dnešním uspěchaném světě je stále více sklo-
ňován pojem „zdravý životní styl“. Co toto slovní
spojení znamená ví většina z nás, ale žijeme
všichni zdravě? Nebo se o to alespoň snažíme?

Co se v mládí naučíš, ve stáří jak když najdeš,
praví známé české přísloví. S touto myšlenkou
jsme pojali již tradiční červnový projektový den
na naší škole. Náš zdravý životní styl se dotýkal tří
základních témat: Dentální hygiena čili péče
o chrup, Nutriční výživa čili jíme zdravě a Ma-
sáže čili pečujeme o tělo. 

O odbornou spolupráci jsme požádali stu-
dentky a pedagogy ze SZŠ Brno, Merhautova,
studentky LF Masarykovy univerzity v Brně
a lektory z občanského sdružení Rezekvítek Brno.
Každá třída se zabývala pod dohledem odborníků
a svého třídního učitele zadaným tématem.

Prvňáci prozkoumávali Tajemnou skříň doktora
Stravy. Hravou formou se dozvídali, co je zdravé,
co méně a co by se na jejich talířích nemělo obje-
vovat skoro vůbec. Podobně o zdravém stravování
diskutovali i třeťáci, čtvrťáci a žáci sedmých a os-
mých ročníků. Nechyběla vlastnoručně připra-

žení Aneta Macharová a Natálie Hudcová vybo-
jovala 6. místo v kategorii Double Cheer Jazz.
Naše „pětka“ v soutěži nazvané Junior All Girl
Group Stunt obsadila 9. místo a celá naše skupina
v kategorii Junior All Girl Elite 11. místo.

Mezi nejlepší týmy Evropy zcela jistě patří
družstva z Norska, Švédska a Německa, která do-
provázela mnohočlenná výprava fanoušků. Účast
a umístění skupiny Glitter Stars v tak významné
sportovní soutěži je velkým úspěchem, dívky zís-
kaly velmi cenné zkušenosti. I v hodnocení po-
rotců se několikrát objevilo, že mají velký
potenciál. Jedinou nevýhodou našeho týmu je, že
je nás stále málo. Vždyť v kategorii Junior All Girl
Elite většinou startuje 25 soutěžících a nás bylo
jen 15. Proto pro dosažení ještě vyšší úrovně po-
třebujeme zvýšit počet členek. Z tohoto důvodu
rádi přivítáme do naší skupiny nové dívky s gym-
nastickými dovednostmi ve věku 6–14 let. Moti-
vace na příští rok je obrovská, protože Mistrovství
Evropy se bude konat ve Skotsku.

Velký podíl na účasti Glitter Stars na ME
v Amsterdamu má město Slavkov u Brna a ZŠ
Komenského nám. Díky finančním dotacím se
mohla skupina této soutěže zúčastnit. Chtěla
bych touto cestou za celé družstvo upřímně po-
děkovat. Mgr. Renáta Macharová

Velký úspěch Glitter Stars na ME 

Projektový den – Zdravý životní styl
vená pomazánka, zeleninový salát a další po-
choutky ze světa zeleniny, ovoce, sýrů a tvarohu.
Na vlastních jazýčcích většina dětí zjistila, že jsou
tato jídla nejen zdravá, ale i dobrá. 

Čištění zubů je pro každého z nás každodenní
rutinou. Ale čistíme si zuby správně? Na tuto
otázku vám zcela jistě odpovědí žáci druhých
a šestých tříd. Pod vedením studentek – odbornic
přes dentální hygienu, se děti dozvěděly nejen
o stavbě zubu, o tvorbě zubního kazu a zubního
kamene, ale hlavně jak se o své zuby starat, aby
jim vydržely co nejdéle zdravé. 

Péče o naše tělo by měla začínat každý den roz-
cvičkou, protažením spánkem odpočinutých
svalů. V uspěchaném světě mizí z běžného života
přirozený pohyb, lidé se dopravují auty a chodí
čím dál méně. Že je chůze nejzdravějším a nej-
přirozenějším pohybem člověka zjišťovali žáci pá-
tých a devátých ročníků. Deváťáci si vyzkoušeli
základy masírování. 

Naše zdraví je nejcennějším majetkem každého
z nás, a proto bychom se o své zdraví měli velmi
pečlivě starat. Miroslava Lónová

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

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

Příjem inzerce

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

pátek 24. srpna do 16 hodin
Podmínky viz

www.bmtypo.cz

BOŠOVICE

Lipová 57–58, 683 55 Bošovice
Tel.: 777 169 005
www.papouscizoo.cz

Poliklinika
Malinovského 551
Slavkov u Brna

telefon 544 211 579
mobil 739 053 046

www.eyes-optik.cz

Najdete nás v 1. patře
POLIKLINIKY ve SLAVKOVĚ

NEJLEPŠÍ CENY
. . . dle hodnocení zákazníků!

Po předložení kuponu
sleva 20% sleva

na veškeré

MULTIFOKÁLNÍ

ČOČKY
MULTIFOKÁLNÍ

ČOČKY

20%
SLEVA
20%
SLEVA

PRODEJ
� hasicích pfiístrojÛ
� hydrantov˘ch systémÛ
� poÏárních ÏebfiíkÛ 
� autolékárniãek 
� v˘straÏn˘ch vest
� hasicích rou‰ek

KONTROLA A OPRAVY
� hasicích pfiístrojÛ
� poÏárních vodovodÛ
� tlaková zkou‰ka hadic

ZAJIŠŤUJEME
A DODÁVÁME
 KOMPLEXNÍ

SLUŽBY V OBLASTI
POŽÁRNÍ OCHRANY

NAŠE SLUŽBY –
VAŠE BEZPEČNOST
VYSOKÁ KVALITA –
PŘIJATELNÉ CENY

ČSN EN ISO 9001:2001

www.cervinka-hodejice.cz

Hodûjice 104, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 220 169, 606 630 539
cervinka@cervinka-hodejice.cz

âERVINKA, s.r.o.

Milan Hamerník
Veškeré stavební a dokončovací práce

včetně obkladů, sádrokartonů i malování.
Němčany 217, tel.: 777 284 440

hamernikmilan@seznam.cz

ZEDNICTVÍ

• Odvoz autovraků k likvidaci zdarma
• Vydání potvrzení o ekologické likvidaci vozidla – zdarma
• Likvidace starých zařízení – konstrukcí hal, kotelen apod.
• Veškerá technika včetně odvozu materiálu zdarma

Ekologická
likvidace autovraků

Tel.:
608 461 660
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Nehtové studio

Pedikúra

Nově otevřeno od září
na Bučovické 147

NOVĚ OD ZÁŘÍ

PETRA SNÁŠELOVÁ
Bučovická 147, Slavkov u Brna739 496 706

Daniela
HANÁKOVÁ

Kateřina
SNÁŠELOVÁ

POZOR!

�

• Kari sítě
• Roxory
• Ocel

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

areál Agrozetu
Slavkov u Brna
Čs. armády 1081
tel./fax. 544 220 816

HUTNÍ
MATERIÁL

Milan Májek
a syn nabízí

pro firmy
stavebníky

občany

604 272 975
775 697 788

NOV¯ SORTIMENT PRO ROK 2012

www.jonas-klub.estranky.cz
tel. 604 994 476, Marie Zdražilová
Čelakovského 839, Slavkov u Brna

Kosmetika Možnost vyzkoušení

Prodej
• bylinné přípravky pro děti i dospělé
• vitaminy, minerály
• výrobky Aloe vera
• prodej rozšířen o zelené potraviny

mladý (zelený) ječmen a řasa chlorela
• konzultace a poradenství

Poradenská kancelář

www.azvercajk.cz

internetový obchod ve vašem sousedství

www.azvercajk.cz  

Další služby : ostrění nástrojů, výroba klíčů
                   půjčovna nářadí, repase akumulátorů

Tel.:777 577 990; 544 220 644
Čs armády 217, Slavkov u Brna (areál STK Slavkov)

e-mail: obchod@azvercajk.cz
  

Provozní doba: Po–Pá 7–17 hodin So 8–11 hodin

naše prodejna:  Slavkov u BrnaNÁŘADÍ SLAVKOV s.r.o.



• různé druhy koktejlů
• výborné točené pivo
• široký výběr alkoholických

a nealkoholických nápojů
• moravská vína

• kvalitní káva
• dezerty, studená kuchyně
• zapékané panini
• wi-fi internet zdarma
• rodinné oslavy, firemní večírky

točené pivo
BERNARD

NOVĚ OTEVŘENÝ CAFE A COCKTAIL BAR

U HAVRANA

Vás zve k příjemnému posezení
v nekuřáckém prostředí

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

Příjem inzerce do Slavkovského zpravodaje
info@bmtypo.cz • 544 220 661 • 605 742 853

Uzávěrka pro inzerci:
v pátek 24. srpna do 16 hodin

Podmínky viz www.bmtypo.cz
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dům hobby
MALÍŘSKÉ POTŘEBY

po-pá: 6:45-12:30,  13:30-17:00
so: 7:30 - 11:00

Hradební 38
Slavkov u Brna

parkoviště pod náměstím v provozu

Objednejte inzerci
do ročenky

INFORMACE
SLAVKOVSKO 2013

mimořádnou 
SLEVU 10 %!

Objednávky a dotazy pište 
na uzenac@slanecek.cz nebo

volejte na tel. 544 220 661.

do konce srpna a získejte
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TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642
Slavkov u Brna

tel.: 544 220 661
e-mail: info@bmtypo.cz

www.bmtypo.cz

Nabízíme ve‰keré tiskafiské v˘robky
reklamní sluÏby, grafika, tisk

Reklamní
letáky

BroÏury,
katalogy

Roãenky,
v˘roãní
zprávy

Tiskopisy,
formuláfie

Kalendáfie
stolní 

i nástûnné

Knihy 
a ãasopisy

Obecní 
i firemní

zpravodaje

Reklamní
plachty
a cedule

Razítka,
pozvánky

Samolepky
plastové
i papírové

Dále nabízíme moÏnost inzerce ve Slavkovském
a Rousínovském zpravodaji a na informaãním
webu veslavkove.cz s denní unikátní náv‰tûvností
cca 1400 pfiístupÛ. Více na 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

Prodej obalů na uzenářské výrobky • tel.: 725 365 444

Zahradní
technika
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Předprázdninová exkurze 2.BKČ
Poslední předprázdninový školní den 28. 6.

2012 strávili žáci 2.BKČ na zajímavé odborné
exkurzi do vyškovského pivovaru s následnou
návštěvou Muzea Vyškovska. V pivovaru nás
pan sládek ochotně provedl místy, kde se pivo
vaří, vysvětlil nám, co je např. rmutování či
mladina a seznámil nás se všemi druhy a pří-
chutěmi piva i limonád, které se v pivovaru Vy-
škov připravují. Poté jsme sestoupili do spilky,
kde oproti venkovním vysokým teplotám bylo
pouhých 8 °C, což je ideální teplota pro kvasící
pivo. Na závěr první části exkurze jsme přihlí-
želi mytí sudů a jejich opětovnému plnění
pivem.

Druhá část exkurze byla pro žáky oboru ku-
chař – číšník také velmi přínosná. V muzeu
právě probíhala výstava o čokoládě s názvem
Čokoládové mámení, kde se žáci seznámili
s historií a výrobou oblíbené pochutiny, přečetli
si zajímavosti o jednotlivých obchodních znač-
kách, které se výrobou čokolády již dlouhá léta
zabývají a dostali také vynikající čokoládovou
pralinku v dárkovém balení na ochutnání.
Kromě této výstavy jsme si prohlédli i stálé ex-
pozice muzea, zabývající se historií města Vy-
škov již od doby pravěku a navštívili jsme
i výstavu prací malíře, kreslíře a muzejníka
Svatopluka Součka.

Informace a zážitky z obou částí exkurze
jsou zcela jistě žákům přínosem, nejen pro je-
jich nadcházející závěrečné zkoušky.

Mgr. M. Burgetová, ISŠ

Kdo dnes vlastně ví, co chce? V dnešní době
je tolik rozmanitých oborů, které studovat či se
jim věnovat. Já se rozhodla pro Integrovanou
střední školu ve Slavkově u Brna. Když se ale
blížil závěr mé docházky a já přemýšlela, co
dál, tak jsem si nevěděla rady. Nejsem typ člo-
věka, který leží v knížkách, takže vysoká škola
nepřipadala v úvahu. Pak mi kamarádka povy-
právěla svůj příběh o tom, jak se stala au-pair
v Americe a poté si našla práci letušky. To byla
má velká inspirace, za čím si jít. Naneštěstí –
u pohovoru do Ameriky u Student Agency ne-
byla má angličtina na au-pair dostačující, ale
nevěšela jsem hlavu a zkusila jsem se dostat ale-
spoň do Anglie. Vyšlo to. Asi do měsíce mi
našli rodinu. Bylo to tak rychlé i díky tomu, že
mi bylo jedno, kde budu umístněna. Jsem holka
z vesnice, takže jsem nechtěla jít do Londýna,
jak většina holek upřednostňuje. Takže mě dali
na farmu se 160 kravami a ta vesnice se jmeno-
vala Nomansland. Dostala jsem na starost tři
kluky v letech šest, devět  a dvanáct let – no
horor, Co si budem povídat, ale tato zkušenost
v zahraničí mi dala strašně moc. Naučila jsem
se být hodně samostatná a nezávislá na rodičích.
I když pro mě byly první tři měsíce těžké jak
nikdy v životě, když jsem to překonala, byla
jsem na sebe strašně pyšná. Jezdila jsem po An-
glii autobusem s mapou v ruce, fotila zajímavá
místa a nejvíc času jsem samozřejmě strávila na
nákupech.

Jednou se mi stala super příhoda, když jsem
projížděla Bristolem. Měla jsem dopředu kou-
pený lístek – tak to vyjde levněji. Už byl večer
a měla jsem se vrátit zpět na farmu, tak jsem
přišla na autobusové nádraží. Čekám na svůj au-
tobus… a už konečně dorazil. Jdu na přede-
psané stanoviště, kontroluju číslo autobusu
a čas taky sedí. Nebyla jsem si ale pořád jistá,
tak se radši řidiče ptám a ukazuju mu velký list
A4, na kterém je můj předplacený lístek. Dědek
plesnivý má nějakou klepavku, sotva mi odpoví
a jen kývá. Našla jsem si místo hezky vzadu,
vzala jsem si mp3 přehrávač a začala číst
knížku. Po dvou hodinách, kdy jsem měla do-
razit na místo, zvednu hlavu a vidím automo-
bilku, která je blízko Tivertonu, kde mám
vystupovat. Ještě na chvilku jsem se začetla,
a když autobus zastavil a já se podívala ven,
málem mě ranila mrtvice! Dojela jsem tam, kde
jsem nastupovala! Myslela jsem, že toho dědka
zabiju, ale byl za sklem, tak měl štěstí!

Takže jsem si musela na místě koupit další
lístek, který stál stejně jak ten zpáteční. Čekala
jsem další dvě hodiny na správný autobus a na-
konec šťastně dorazila domů. J Asi po dvou týd-
nech u rodiny Lawler jsem začala chodit do

kurzu angličtiny, kde jsem potkala další au-pair
a našla si tam kamarádky z různých koutů světa.
Doposud jsem s některými holkami v kontaktu
a s jednou Maďarkou jménem Reni se dokonce
navštěvujeme.

Když jsme si s Reni povídaly a ona se zep-
tala, jestli čtu knížky, trochu jsem se jí vysmála.
Jestli jsem za život přečetla pět knížek, tak je to
moc J Ale se spoustou volného času a pomalu se
rozvíjejícím jazykem jsem sáhla po anglické
knížce. Prvních asi 50 stran jsem moc nevěděla,
o co se tam jedná a pořád jsem si překládala
neznámá slova. Později už jsem si je jen odví-
jela z kontextu. Mně osobně pomohly ty knihy
nejvíc pochopit jejich myšlení a těch dvanáct
nesmyslných časů. A kdo by to byl řekl, že za
ten rok strávený v zahraničí přečtu celkem dva-
náct knih?

Samozřejmě také jsem ráda, že rodina se
mnou hodně komunikovala a snažila se mi po-
moct.

Každé jiné holce tuto zkušenost vřele dopo-
ručuji! Můj další krok byl, najít si práci letušky.
Na jedné internetové stránce jsem zadala po-
třebné parametry a oni mi podle toho posílali
pracovní nabídky. Zaujala mě nízkonákladová
společnost Ryanair, která měla kurzy v Brati-
slavě, tudíž asi 45 minut autem od mého byd-
liště. Neváhala jsem, šla jsem na pohovor a asi
týden jsem netrpělivě čekala na rozhodnutí. Do-
padlo úspěšně! Za tři měsíce se konal kurz.
Trval pět týdnů a nevím, jestli jsem se na střední
škole musela tak moc „drtit“, jako tam! Na za-
čátku nás bylo ve třídě 35. Docházka byla od 9
do18 hodin. Pak vždy hned rychle domů, ospr-
chovat se, najíst se a zase se učit asi 3–4 hodiny,
protože druhý den jsme vždy psali test na to, co
jsme předešlý den probrali. A že toho nebylo
málo. Po namáhavém dni plných nových infor-
mací jsem se už nezvládala učit večer, tak jsem
vstávala o čtyři hodiny dříve ráno, abych se vše
stihla naučit a zapamatovat si.

Nakonec nás v kurzu zbylo 30. Byly nám při-
dělovány základny do měst Barcelona – Girona,
Valencie a Oslo – Rygge. Samozřejmě, že jsem
„vychytala“ základnu v Oslu. Nejdřív jsem ne-
byla vůbec nadšená. „Ostatní jdou do krásných
slunných destinací. A já? Norsko! Zima!
Sakra!“ říkala jsem si.

Když mi ale instruktor řekl, že ve Španělsku
jsou sice pláže, super počasí a pořádají se tam
párty, ale ekonomika tam není nijak dobrá a je
risk, že nebude práce třeba dva měsíce a pasa-
žéři prý také nejsou zrovna dobře vychovaní,
začala jsem se radovat, protože Norsko je
známo dobrou ekonomikou a obyvatelé jsou
většinou velmi seriozní lidé, a tudíž i bezpro-

Ve dnech 14. a 19. června se na naší škole us-
kutečnila beseda pro druhé a třetí ročníky učeb-
ních oborů i hotelové školy o prevenci rakoviny
prsu MAMO, seznamující žákyně, ale i žáky
s existencí mamografického screeningu, ultra-
zvuku a s možností samovyšetření prsu, tedy
s různými formami prevence rakovinového one-
mocnění. Přední osobností besedy byla paní
Jana Kyjovská, která s naší školou již dlouho
spolupracuje. „Je dobře, že to slyší i kluci,“
řekla jedna z posluchaček, a měla pravdu.
I chlapci mohou být nápomocni maminkám, ba-
bičkám či jiným členkám rodiny, přimět je

Všechno jde, když se chce
blémoví pasažéři. Dne 25. března byl můj první
den online J Létání je prostě super. Někdy
sedím v kokpitu, kecám s kapitánem a užívám si
krásného výhledu na fjordy a tak různě. Den
uteče hrozně rychle a práce je to dá se říct
snadná, jenomže jak je člověk ve výšce cca 20
000 stop, tak se na konci dne cítí úplně vyčer-
paný.

Mám ráda práci s lidmi, takže mi tento druh
práce velice vyhovuje. Navštívím různá místa
a mám i výhodnější cenu letenky.

A norština? Zní sice šíleně jako „bla, bla,
blaaa“, ale je to vlastně mix angličtiny s němči-
nou. To se mi celkem hodí, protože jsem se ně-
mecky učila devět let ve škole a anglicky
mluvím plynule. Tak si říkám, že jak se zabyd-
lím, tak bych se přihlásila do kurzu norštiny.
Aspoň to zkusit, ne?

Byt, ve kterém bydlím s kamarádkou z kurzu
pro Ryanair patří samozřejmě Norům. Je to
starší pár, ale jsou to strašně milí a ochotní lidé.
Paní domácí umí trochu anglicky, tak bych měla
s kým procvičovat.

A jestli mi to půjde, tak proč nezkusit něja-
kou norskou, ještě lépe placenou společnost?
Hlavně je to vše velká příležitost, jak si vydělat
dobré peníze a taky poznat svět, pak se vrátit do
mé milované země, postavit dům a vychovávat
děti. To by byla asi má další vize do budoucna.
A jaká je vaše vize? 

Eliška Trčková, absolventka ISŠ Slavkov u Brna

Eliščino vyprávění nás velmi oslovilo. Tato
cílevědomá a odvážná dívka je příkladem pro
všechny. Je vidět, že pokud má člověk svůj cíl
a chce ho dosáhnout, opravdu všechno jde. Pře-
jeme všem našim letošním absolventům, aby
i oni dosáhli všech svých cílů a byli v životě spo-
kojeni. ISŠ

k mamografickému vyšetření, pokud na něm
ještě nebyly nebo otálejí. Chlapci byli také pou-
čeni, že mohou stejně tak pomoci i svým přítel-
kyním, pokud by pohmatem našli něco
neobvyklého v dívčině podpaží či v okolí prsou.
Paní Kyjovská a její kolegyně zmínily ještě pre-
venci rakoviny varlat u chlapců, rozdaly letáčky
a materiály, které se prevenci rakoviny věnují
a ukázaly na modelu prsou, jak správně samo-
vyšetřovat. Na závěr byl dán prostor pro pří-
padné dotazy a nabídnuta možnost individuální
konzultace s přednášejícími, kterou několik
žákyň využilo. Mgr. M. Burgetová, ISŠ

Beseda o prevenci rakoviny MAMO
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R O D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ

STùHUJEME A VYKLÍZÍME PO CELÉ âR
NÁKLADNÍ A DODÁVKOVÁ DOPRAVA

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

www.akr-stehovani.cz

• stûhování firem, bytÛ, RD, klavírÛ, trezorÛ, strojních
zafiízení atd. • balicí servis, zapÛjãení pfiepravek

zdarma • montáÏ, demontáÏ a moÏnost uskladnûní
nábytku • víkendy a svátky bez pfiíplatku • uklízecí

práce vãetnû odvozu a likvidace odpadu

Půjčky, úvěry, vyplácení exekucí pro lidi
s doložitelným příjmem. I pro začínající OSVČ.

Telefon: 721 688 667
Kancelář Topolová 1418, Slavkov u Brna

ÚP pro více věřitelů

PÛjãka na cokoliv aÏ 50 000 Kã
• nejlevnější krátkodobá půjčka v ČR
• bez ručitele, bez poplatku předem
• peníze obdržíte do 48 h od schválení
• vyřízení půjčky u Vás doma
V případě zájmu kontaktujte:
tel. 773 246 786, email: pujckyDF@seznam.cz

Welsh Corgi a Kelpie klub CZ vás zve na
klubovou výstavu Club show, která se bude
konat v zámeckém parku ve Slavkově u Brna
v sobotu 4. srpna 2012.

Klubová výstava psů

Vzpomínka

Dne 22. července 2012 by se dožila 90 let paní

LIBUŠE ŠOLCOVÁ

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Dcera Libuše s rodinou.

Vzpomínka

Dne 23. července 2012 by se dožil 90 let náš tatínek, pan 

V L A D I M Í R  M A JÁ R E K

Za tichou vzpomínku děkuje
syn s rodinou.

Vzpomínka

Dne 23. července by se dožil 90 let pan

FRANTIŠEK OPLUŠTIL

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Josefka a dcery Milada a Jana s rodinami.

Vzpomínka

Čas plyne, bolest v srdci zůstává…
Dne 17. července 2012 uplynul 2. smutný rok, kdy nás navždy opustila

paní

B O Ž E N A  S KO Č KOVÁ

S láskou a úctou stále vzpomíná manžel, syn, dcera a vnuk.

Blahopřání

Dne 8. srpna 2012 oslaví své krásné 80. narozeniny
pan 

BEDŘICH KNÉSL

Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přeje
manželka, sestra a syn s rodinou.

Vzpomínka
Čas plyne, bolest v srdci zůstává.

Dne 11. července 2012 vzpomeneme smutné 5. výročí, kdy nás navždy
opustil můj manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

V L A D I M Í R  Š KO L U D
S láskou a úctou vzpomínají manželka, syn a dcery s rodinami,

vnoučata a pravnoučata.

Vzpomínka
Dne 30. července 2012 by se dožil 100 let náš drahý tatínek a dědeček,

pan

JUDr. A L O I S  Z Y K A
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte společně s námi

na skvělého člověka, který kolem sebe šířil jen klid, pohodu a lásku.
Rodina Zykova, Holešanská, Cabicarova a Věra Mazlová.

Vzpomínka

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 17. července 2012 uplynuly dva smutné roky,
kdy nás navždy opustila paní

HANA VINKLÁRKOVÁ

Za tichou vzpomínku děkují manžel, maminka a dcera s vnoučaty.
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R O D I N N Á  O Z N Á M E N Í Opustili nás
Marie Láníčková (1924) 1. 7.

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři na ul. Brněnská 642 od 9
do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč. Přijímáme i oznámení o narození dětí. Tato služba je zdarma.

Příspěvky do Slavkovského zpravodaje vítáme
dodané nejlépe e-mailem, na flash disku, popř.
na disketě, v krajním případě psané strojem.
Toto opatření neplatí pro inzerci a rodinná
oznámení. Děkujeme za pochopení. red.

Vzpomínka

Dne 31. července 2012 uplyne již 20 let, co nás navždy opustil
náš manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

MILAN PAVÉSKA

S láskou a úctou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Vzpomínka

Dne 3. srpna 2012 uplyne 100 let od narození
a 21. září 30 let od úmrtí pana

FRANTIŠKA ŠTROFA

Dne 16. srpna 2012 uplyne 98 let od narození
a 7. července 18 let od úmrtí paní

MARIE ŠTROFOVÉ

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Děkuje syn Mirek s manželkou Věrou,
vnoučata Martin a Pavlína s rodinami.

Vzpomínka
Proč musel jsi jít od nás dál? Když ses vždycky tak rád smál?

Věz, že v našich srdcích místo navždy máš, tatínku náš.
Dne 3. srpna 2012 uplyne 7 smutných let, co nás navždy opustil

náš milovaný tatínek, dědeček a dobrý kamarád, pan

A N T O N Í N  P O L ÁČ E K
ze Slavkova u Brna

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkují děti Michal s rodinou, Lucie, Valerie a modlí se za něj Jarmila.

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

jen v srdci věčnou vzpomínku si na mne zachovejte.

Dne 2. srpna 2012 uplyne rok, kdy nás navždy opustila paní

DA N U Š E  S K Ř I VÁ N KOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Syn s rodinou.

Vzpomínka
Že čas rány osudu hojí je jen zdání,

nám stále zůstává jen bolest a vzponínání.
Dne 10. srpna 2012 vzpomeneme 2. smutné výročí, kdy od nás navždy

odešel manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

JOSEF NOVOMĚSTSKÝ

Při této příležitosti také vzpomínáme 2. smutné výročí,
kdy nás 15. června 2010 navždy opustila naše dcera

LUDMILA

Stále vzpomíná a za tichou vzpomínku děkuje manželka Ludmila
a celá rozvětvená rodina.

Vzpomínka
Kdo byl milován, není zapomenut…

Dne 9. srpna 2012 by se dožil 80 let náš milovaný manžel, tatínek a dědeček,
pan

JAROSLAV GABRIEL

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají manželka, dcera a vnoučata.

KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.

ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577, Lubomír Re-
miáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.

AUTOBAZAR – VÝKUP AUT za hotové.
AUTODOPRAVA – PŘEPRAVA OSOB a zboží.
Tel. 608 634 575, www.vranaslavkov.cz.

KOUPÍM byt 2+1 ve Slavkově. Spěchá! Tel.
737 182 462.

PRONAJMU dlouhodobě nezařízený byt 2+1
na ZH. Volný od srpna 2012. Tel. 725 870 333.

PRONAJMU přízemní byt 2+kk v klidné části
nedaleko centra Slavkova u Brna. Byt je ci-
hlový, součástí terasa, zahrádka a sklepní
kóje. Parkování u domu. Tel: 737 713 593.

INZERCE

JINLONG CLUB SRPEN
Kavárna – Bar – Sportovní centrum
Rezervace: Tel. 544 221 122, 775 734 606

3. 8. DJ Peejay / Dance/Club/House/Techno/ R&B
4. 8. DJ Tublat and DJ Dave  Oldies music 80’ 90´ léta

11.8. DJ Mark / Rock / Metal / Ballads
17.8. DJ Petr Jaroš / Radio Hits 
18.8. DJ CORONA/ Dance/Club/House/Techno/ R&B/ Rock
24.8. DJ MIKE / Dance/Club/House/Techno/ R&B
25.8. DJ Tačůůůd and Čárifu(c)k - Rockotéka Live (show)

WWW.JINLONG-CLUB.CZ

Skácení lípy na hřbitově
Ve středu 11. července skáceli pracovníci od-

borné firmy jednu z lip na slavkovském hřbi-
tově. Pokácení stromu provedli na základě
rozhodnutí odboru životního prostředí MÚ ve
Slavkově u Brna a na objednávku Technických
služeb města Slavkova.

Důvodem k odstranění stromu byl rychle se
zhoršující stav lípy, která usychala. Příčinou byl
zřejmě narušený kořenový systém stromu. Hro-
zilo nebezpečí pádu větví nebo vyvrácení
stromu. Náhradou za skácený strom budou vy-
sazeny na hřbitově dva listnaté stromy.

Kácení lípy Foto: R. Lánský
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Program římskokatolické farnosti
Pouť za umělce,  pondělí 30. 7. Slavkov, v 18.00

mše sv., v 19.00 „Slepci“, kaple farního kos-
tela ve Slavkově, čtení divadelní hry belgic-
kého dramatika M. de Ghelderode.

Celostátní setkání mládeže ve Žďáře n. S. 14. –
19. 8.

Slavnost Nanebevzetí P. Marie, Slavkov, 15. 8.
v 18.00.

Pouť rodin, Žďár nad Sázavou, sobota 18. 8. od
9.00 do 16.00.

Pěší pouť na Velehrad ze Slavkova 23.–25. 8.
odchod 9.00 od kostela.

Pobyt mládeže v Tyrolských Alpách, 2 turnusy,
19. 8. - 1. 9.

Hody v Hodějicích, neděle 26. 8. v 11.00 mše
sv. 

Na faře jsme k dispozici:
středa 9.30–12 a 15.30–16.30 pátek 9.30–12 h.
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.czSBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Reklama

Slavkov u Brna, Za Branou 279

• koberce (metrové i kusové)

• PVC
• přírodní linoleum
• plovoucí podlahy

DOVOZ • POKLÁDKA • KOMPLETNÍ SERVIS

OTEVŘENO:
po–pá: 10–16 h

tel./fax: 544 227 555
mobil:  777 769 975

KOBERCE PVC

www.koberce-pvc.cz

Novinka! !

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ,

SEDAČEK A MATRACÍ

PÁROU

„Tak máme kostel konečně opravený“, říkali
jsme si v posledních letech po dokončené vý-
malbě chrámu. Avšak nebyla to zcela pravda.
Na farní radě jsme se rozhodli k výměně po-
dlah lavic, po více než sto letech. Proč jsme se
do práce pustili? Prkna byla tak strávená a pro-
žraná červotočem, že jejich úklid a umývání
bylo pro naše ženy velmi obtížné. Na jednom
místě se dokonce podlaha propadla, že si člo-
věk mohl zvrtnout kotník. 

Při výměně podlah jsme provedli úpravu
prostoru kostela tak, že posunutím bloků lavic
vznikl prostor před oltářem, např. pro sedící při
křtu nebo pro děti při dětské mši sv. a zároveň
také větší prostor pro stojící vzadu v kostele.
Nejprve byla výměna podlah provedená u za-
dních bloků. Trvala déle, než jsme předpoklá-
dali. Zaskočilo nás hlavně obtížné rozebrání
cementem zaspárovaných dlaždic, které bylo
třeba předláždit (dlažba pod lavicemi je ci-
helná) z důvodů posunutí lavic k sobě. Původní
podlahy měly modřínová prkna na nosných du-
bových trámech, které byly nahnilé a cihelná
podlaha pod nimi vlhká a plesnivá. Nové po-
dlahy jsou ze smrkového dřeva, napuštěné ole-
jovou barvou, lemování je z dubových fošen.
Nové nosné polštáře leží na izolačních páskách
a celý prostor je od cihelné podlahy odvětrá-

ván mezerou v krycí liště. Opravu také pro-
táhly práce formou brigády, kdy se po odpo-
ledních odstraňovaly staré podlahy, několikrát
přenášely lavice, vykopávala zemina, dláždila
a betonovala se podlaha. Zajímavostí se stala
skutečnost, kdy se při vystěhování lavic nabí-
zel návštěvníkům chrámu jedinečný pohled –
kostel bez lavic. To se dá vidět jednou za 150
let. S nadsázkou bychom mohli říci, že další
možnost bude až kolem roku 2160.

Poděkování patří mužům, kteří si přesto
našli čas a brigádou jsme ušetřili. Zajímavostí
byly kopečky prachu pod prkny a zbytky pís-
kovcových dlaždic z původní dlažby, později
nahrazené mramorovou šachovnicí. Cena
opravy bude kolem 220 tisíc korun. Zatím jsme
na sbírkách vybrali kolem 120 tis. Kč, podle
rozpočtu lavice uhradíme v letošním roce. Na
klekátka, která si vyžádají dalších 50 tisíc,
a stejně tak na nové potahy sedadel lavic si po-
čkáme z finančních důvodů. Nové podlahy
jsou poslední velkou opravou v interiéru. Ještě
budou vyrobeny dubové lavice pro ministranty
a sedadla pro kněze v kněžišti, před lavicemi
lavičky pro rodiny s dětmi a jednoduché lavice
u stěn v zadní části kostela. Na závěr nám zůs-
tane konečné doladění interiéru a po 17 letech
bude celková obnova kostela dokončena. 

P. Mgr. Milan Vavro, farář

Jakob Finkelstein si otevírá obchod. Na vý-
lohu napíše velkými písmeny: ‚ZDE KAŽDÝ
DEN V PRODEJI ČERSTVÉ RYBY‘.

Přijde ho navštívit přítel Leo. Hned u dveří
říká: „Víš, myslím, že je zbytečné psát, že pro-
dáváš čerstvé ryby. Jaké jiné bys měl prodávat?“

„Máš pravdu,“ souhlasí Jakob a jde smazat
slovo ‚čerstvé‘.

Za chvíli jde kolem přítel Šmuel: „Já ti nevím,
Jakobe, proč píšeš, že ty ryby prodáváš zde. Je
přece jasné, že je budeš prodávat v tomhle ob-
chodě.“

Jakob přikývne a smaže slovo ‚zde‘.
Ještě stojí u výlohy, když jde kolem Manuel.

„Jakobe, proč jsi sem napsal, že máš ryby
‘v prodeji’? Každého přece napadne, že je ne-
budeš dávat zadarmo!“

„Máš pravdu, Manueli...“ 
Ještě má hadr v ruce, když jde kolem Mojše:

„Víš, Jakobe, nic mi do toho není, ale proč sis
na výlohu napsal ‘ryby každý den’? Kdybys je

Oprava lavic v kostele

každý den neměl, co by u tebe zákazníci kupo-
vali?“

„Máš pravdu, je to směšné, hned to smažu.“
Abram vidí, jak Jakob leští sklo kolem slova

‚ryby‘: „Jakobe, jsi si opravdu jistý, že si musíš
na výlohu psát slovo ‘ryby’? Vždyť ten smrad je
cítit až na druhý konec ulice!“ 

(z knihy „Třistakrát z židovského humoru,
 Portál)

„Zeptej se svého bližního jen na to, co víš sám
lépe. Pak může být jeho rada cenná.“ (K. Kraus)

„U mne je rada i pohotová pomoc, jsem ro-
zumnost, u mne je bohatýrská síla.“ (Bible, Pří-
sloví 8,14)

CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. vás zve
v měsíci srpnu na sobotní bohoslužby konané 4.
a 18. srpna na adrese Lidická 307, Slavkov. Za-
čínáme v 9 hodin společným studiem Božího
slova a od 10.30 hod. následuje úvaha nad bib-
lickým textem. Kontakt na tel.: 775 789 034 (ka-
zatel Libor Škrla) http:// www.casd.cz

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz

Kostel bez lavic Foto: archiv ř.-k. farnosti
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Úspěšní mladí fotbalisté ZŠ Komenského
Každoroční fotbalový turnaj McDonald’s Cup pro hráče a hráčky prvního stupně se našim

klukům náramně vydařil. Okrsková kola vyhrála obě naše družstva. Mladší vyhráli i kolo
okresní a zaslouženě si zahráli v Brně krajský turnaj. Zde jsme v těžké konkurenci obsadili
7. místo. Ceny našim hráčům předával prvoligový útočník Petr Švancara a ředitel pořádající
školy ZŠ Janouškova, také dlouholetý prvoligový fotbalista, Jan Maroši. 

Družstvo tvořili: Zrotal Kryštof, Köhler Adam, Kachlíř Karel, Garcia David, Vlach Jiří,
Kovář Bohuslav, Gonda Robert, Lebeda Vít, Šenkyřík Matěj, Řehák Milan a Kolísek Roman.

Mgr. Petr Žižlavský

Jestliže se chcete povznést nad pozemské
starosti, máte možnost podívat se do vesmíru.
Alespoň pomocí dalekohledů a průvodců ves-
mírem na vyškovské Hvězdárně. Je na východě
za Vyškovem směrem na Ivanovice v Marcha-
nicích v areálu spolu s DINOPARKEM. Po
stisknutí zvonku na bráně u DINOPARKU se
Vám otevře vstup a uslyšíte pokyny k další
cestě na Hvězdárnu. Očekávají Vás odborní na
naše vesmírné okolí.

Hvězdárna je otevřena i každé úterý a pátek,
v srpnu od 21 do 23 hodin. Těšíme se na Vaši
návštěvu. Informace získáte na nových strán-

Poděkování
Majitelka Domova pro opuštěná zvířata

v Srbcích paní Jana Lišková posílá touto cestou
velké poděkování za dárečky ve formě krmení
a dalších potřebných a užitečných věcí, které
převzala 3. července (výjimečně namísto pátku
13. 7.) letos už potřetí v rámci akce symbo-
licky nazvané „Sázka na třináctku“. Díky
všem, kteří se k této akci přidali!

Takoví lidé jsou skromní a nečekají na dík.
Přesto, a nebo právě proto, dík právem adresu-
jeme tentokrát Marii Kaderkové, Blaženě
Plchotové, Heleně Hýzlové, Haně Sušilové, Li-
boru Eliášovi, rodině Rosnerových, rodině Ma-
cháčkových, manželům Sušilovým, Blance
Zbořilové, Janě Maňasové, Míše Zemánkové,
Zdeně Joanovičové, Zdeňku Sušilovi, Dáše
Bělehrádkové, Václavu a Martinovi Samco-
vým, a Lence Šudákové.

Panu Václavu Samcovi z Rostěnic ještě
jeden dík za doručení nákladu na místo určení.

I když v letošním roce už pátek třináctého
v kalendáři nenajdeme, naše „Sázka na tři-
náctku“ samozřejmě nekončí. Tak jako jistě
jsou a nekončí podobné „Sázky“ kolem nás!?
Je potřeba se jenom rozhlédnout s otevřenýma
očima…

Kdo by se chtěl něco víc dozvědět například
právě o Domově pro opuštěná zvířata
v Srbcích, informace najde na www.estran-
kysrbce.cz.

Kdo by chtěl vsadit s námi na Třináctku,
kontakt: + 420 733 108 539.

O. Smitalová

V KMŠ Karolínka jsme zahájili realizaci ob-
novy školní zahrady v přírodním stylu. Chceme
vést děti k vnímavosti k přírodě a zároveň
chceme podporovat rozvoj tvořivosti, sociální
inteligence a volné hry dětí. Zapojením rodičů,
příznivců i cílové skupiny získává projekt soci-
ální dimenzi, kde každý může přispět pro něj
nejvhodnějším způsobem. 

Návrhem projektu se zabýváme od podzimu.
Ten byl na jaře prodiskutován s rodiči a peda-
gogy a od května probíhá jeho realizace. Jednou
z priorit školy je spolupráce s rodinou, proto se
snažíme hřiště vybudovat svépomocí a po-
třebný materiál financujeme ze sponzorských
darů. V současné době jsou organizovány bri-
gády dobrovolníků z řad rodičů a přátel školy,
jsou také oslovovány a ke spolupráci zvány slav-
kovské firmy a podnikatelé. Projekt byl prezen-
tován v rámci slavkovských dnů v zámeckém

parku, tato prezentace přinesla mnoho příjem-
ných setkání, důležité kontakty na dodavatele
a sponzory, a také nějakou tu korunu. Přispět
můžete i Vy na účet č. 35-2636451359/0800
s udáním jména a adresy pro vystavení daro-
vací smlouvy.

Obnova zahrady je od počátku svěřena do pat-
ronace sv. Josefa a odtud také název Josífkova
zahrada. Jako správná zahrada pro děti má
i svůj příběh, který se v projektu zrcadlí v umís-
tění jednotlivých přírodních herních prvků. Ať
už jsou to vrbičkové chýšky, velký kámen, pís-
koviště obehnané kůly nebo navršený kopec
s tunelem a skluzavkou, vše má v zahradě
a jejím příběhu svůj význam. Není neznámý, ale
pro nás má své kouzlo, protože v sobě ukrývá
jednotlivé herní prvky. Tak tedy: 

Bylo – nebylo jedno stavení v jedné velmi
vzdálené zemi za devatero horami a devatero ře-
kami. On to vlastně nebyl žádný dům, jak ho
známe my, ale prostá chýše spletená z vrbových
proutků. Žil byl tam jeden statný mládenec, který
se jednoho dne rozhodl, že půjde do světa, aby
vysvobodil princeznu, která byla uvězněna v dra-
čím doupěti. Tomu mládenci říkali Honzík. Cesta
byla strastiplná, musel nejdříve překonat skalnaté
pohoří, poté se ocitl na vyprahlé poušti, až na-
konec došel k místu, kde drak věznil princeznu.
Bojoval s nestvůrou tři dny a tři noci, až nako-
nec draka v ukrutném boji zabil. Pak vysvobodil
krásnou princeznu, která byla uchvácena jeho

Realizace projektu přírodní zahrady v KMŠ Karolínka

hrdinským činem. A jak to v pohádkách bývá,
pak byla velká svatba. A jestli neumřeli, tak tam
v té daleké zemi žijí šťastně dodnes. No a zazvo-
nil zvonec a pohádky je konec. 

Také vy nám můžete pomoci dojít k tomuto
konci. Vám, kteří jste již jakkoliv přispěli, fi-
nančně, materiálně i duchovní podporou, vám,
kteří jste se pro tento záměr nadchli a rozhý-
báváte jej dále svými silami i myšlenkami,
vám patří náš dík. A Bohu díky za tolik dob-
rých lidí, se kterými smíme sdílet společnou
radost z vydařené práce pro novou generaci. 

Za KMŠ Karolínka
s. Josefa Hana Jarošová, ředitelka školy

Vyškovská Hvězdárna vás zve 
kách www.zoo-vyskov.cz a na telefonu 602 59
62 09, 517 348 668. 

Jsme také na facebooku: Hvězdárna Vyškov.
Srpnové noci jsou známé především větším

počtem meteorů. Nejvíce jich můžeme vidět
12. a 13. srpna, kdy vrcholí meteorický roj Per-
seid.

Pokocháme se také jasnými hvězdami a pla-
netami. Na jihu nás upoutá trojúhelník hvězd
Deneb (v Labuti), Vega (v Lyře) a Altair (v
Orlu). Na jihozápadě září Arcturus v Pastýři.
Výrazně je také vidět Mléčná dráha.

Mars je viditelný ráno nad východem, Ve-
nuše není pozorovatelná, Jupiter vidíme
v druhé polovině noci a Saturn září večer nad
západem.  Měsíc je v úplňku 2., v poslední
čtvrti 9., v novu 17. a v první čtvrti 24. Srpna,
další úplněk je 31. srpna.

Na pozorování srpnové oblohy si raději vez-
měte s sebou teplý svetr.

Pozorování Slunce speciálními dalekohledy
je součástí prohlídky DINOPARKU.

Od září se bude na Hvězdárně scházet astro-
nomický kroužek pro děti od 10 do 14 let
a klub astronomů pro mládež od 14 do 30 let.
Přihlášky přijímáme už nyní.

Dobromila Patáková

Zahrada KMŠ Foto: archiv

Vyškovská hvězdárna Foto: archiv

Fotbalisté s Petrem Švancarou Foto: archiv školy
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Syn slavkovského živnostníka a člena Rady
města Slavkova JUDr. Alois Zyka se narodil
30. 7. 1912 v Brně. Obecnou školu navštěvo-
val ve Slavkově a gymnázium v Bučovicích.
Poté studoval práva na právnické fakultě Ma-
sarykovy univerzity v Brně a v roce 1938 získal
diplom doktora práv. 

Po okupaci Československa hitlerovským
Německem se aktivně zapojil do protifašistic-
kého odboje a 15. 1. 1942 byl pro svoji odbo-
jářskou činnost zatčen gestapem, obviněn
z velezrady a odsouzen na doživotí. Po osvo-
bození Československa v roce 1945 a téměř
čtyřech letech strávených v koncentračních tá-
borech, byl osvobozen a vrátil se zpět do Slav-
kova. Pracoval jako soudce a později
prokurátor. Zde žil až do konce svého života do
roku 1987. 

S manželkou Janou byli od mládí členy So-
kola a Alois Zyka všechen svůj volný čas vě-
noval této činnosti, ke které vedl i svého syna
Milana. Byl zdatným výkonnostním gymnas-
tou, který v době před II. světovou válkou do-
sahoval v krajském i celostátním měřítku velmi
dobrých výsledků. Již v té době se také věnoval
odbíjené ve Slavkově nejen jako aktivní hráč.
Jeho sportovní růst přerušila okupace, po které
se opět zapojil do práce tělovýchovného hnutí
a zastával různé funkce ve výboru a ve cviči-
telských sborech jednoty, košíkové, ledního ho-
keje a lehké atletiky. Nakonec ze všech sportů
vyhrál volejbal, kterému věnoval jako trenér,
nejvíce času. Byl vedoucím mužů, dorostenců
i žáků odbíjené a za svoje  úsilí o rozvoj odbí-
jené byl poctěn mnoha oceněními. I syn Milan
začínal jako žák v oddíle gymnastiky a odbí-
jené, ale nakonec zvítězilo kolo, prvně dráhové,
kde dosáhl několika titulů mistra ČR a největ-
ším úspěchem byla účast na Olympijských
hrách v Mnichově, později silniční cyklistika,
které se věnuje dodnes.

Když se v roce 1947 výbor TJ Slavoj Slav-
kov rozhodl zahájit výstavbu stadionu ve Slav-
kově, pan Zyka se stal vedoucím stavebního
odboru. Tato funkce se mu stala skutečně
funkcí doživotní. Zásluhou jeho obrovského

nadšení, neutuchající iniciativy a velkého pra-
covního úsilí spolu s dalšími obětavými členy
TJ a občany, vyrostl ve Slavkově sportovní
areál, který slouží dodnes široké veřejnosti.
Jako slavkovský občan se zasloužil největší
měrou o jeho výstavbu. Každý rok na jeho
stavbě odpracoval nejméně 500 hodin – za celý
jeho život jich byly tisíce. Stadion byl jeho vel-
kou láskou a druhým domovem a trávil zde nej-
více svého času.

Alois Zyka byl sportovcem tělem i duší.
Velmi dobře se v životě uplatnil jako cvičitel,
výborný hráč i jako atlet. Skvěle se osvědčil
jako trenér odbíjené a pod jeho vedením vy-
růstala řada hráčů od těch nejmenších žáčků až
po dospělé muže. Pro všechny byl jen Lojza,
vždy obětavý a dobrý trenér, spravedlivý
a správný chlap. 

Byl předsedou Jihomoravského krajského
výboru Českého volejbalového svazu a do po-
slední chvíle svého života rozdával radost a po-
hodu všem kolem sebe, jak sportovcům, tak
i svým nejbližším. iz

B. Knésl se dožívá 80 let
Dne 8. srpna 2012 se dožívá významného ži-

votního jubilea pan Bedřich Knésl, dlouholetý
člen a předseda organizace Českého svazu cho-
vatelů ve Slavkově u Brna. Ve svém dlouhodo-
bém působení stojí za zmínku pořádání pěti
národních výstav drobného zvířectva, výstavba
chovatelské haly v Polní ulici a nespočet výstav
v rámci OV ČSCH i místní organizace ve Slav-
kově u Brna. Samozřejmě tyto akce by nešly
uskutečnit bez pomoci ostatních členů organi-
zace a hlavně jeho syna Lubomíra Knésla,
který už bohužel není mezi námi.

I teď v pokročilém věku se věnuje chovatel-
ství a dobrou radou vždy pomůže mladým ná-
stupcům, kteří se začínají tomuto koníčku
věnovat.

Mohli bychom popsat ještě spousty řádků,
ale Ti, co ho znají, vědí své. Ještě jedna věc:
málokdo ví, že p. Knésl se věnoval v mládí bas-
ketbalu, kde dosahoval se svým týmem velice
dobrých výsledků.

Přejeme mu do dalších let hodně zdraví,
úspěchů v jeho práci i v rodinném životě.

J+J+M+M

Vzpomínka na JUDr. Aloise Zyku

Horké paprsky červencového slunce urychlilo
dozrávání obilí i ovoce, pokud nám pozdní
mrazy a jarní přísušky něco ponechaly. Měsíc
červenec, podle takřka 200 let starých pramenů,
stoletý kalendář uvádí průměr červencových srá-
žek 83 mm. Pranostiky praví: prší-li na den Na-
vštívení Panny Marie, (2. 7.), dešťů bode bez
konce. Podobně pršelo i 13. 7. na Svatou Mar-
kétu: zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.
Dále se o ní praví: Svatá Markéta vede žence do
žita, V Čechách je to: Počuraná Markéta. U nás
pršelo téměř celý den. Dosud bez vážnějších zá-
plav a větrných kalamit. Známý Eliášův oheň,
sršení elektřiny z kovových hrotů při silném

elektrickém poli předpovídá pranostika: bouřky
často ohněm straší i o Svatém Eliáši. (20. 7.)
Dále: Marie Magdalena své hříchy oplakává,
proto rádo poprchává. (22. 7.). V poslední den
v měsíci, v den Svatého Ignáce, zakladatele řádu
Jezuitů, kteří navrátili opět moc katolické církvi:
Ke Svatému Ignáci zima už se navrací. 

V lidové literatuře je i mnoho zmínek a citací
o zvěři, její vliv na vývoj dnešní kultury, jak se
dochoval v bajkách, pověstech, písních i pranos-
tikách, historie slovanských pralovců, zaniklá
historie o slovanských bozích lovu, kdy člověk
se zvěří žil, uctíval ji po tisíciletí. Zvěř a mysli-
vost ve světle věků. Tato část naší historie upadá
v zapomenutí.

V měsíci červenci pokračuje lov srnce, začíná
srnčí říje, tuto zvěř je možné pozorovat i v našem
okolí, v lesních honitbách začíná již v srpnu lov
i zvěře jelení, kteří se budou pyšnit novým paro-
žím. Svatý Prokop, patron myslivců (4. 7.) po-
dobně jako Svatý Hubert jsou zobrazováni
s jelenem, který má kříž mezi parožím, jsou
ochránci jelení zvěře, která je posvátná a jeho laň
je přímo uctívána a chráněna. 

Červencové bouře jsou často doprovázeny ni-
čivým nárazovým větrem, který má podle Beau-
fortovy stupnice 12 stupňů od bezvětří po ničivý
orkán. Vzniká mezi dvěma místy s odlišným tla-
kem vzduchu. V neděli uprostřed měsíce přichází
nečekaně zpráva o ničivém tornádu na severu
Polska. Meteorologové tento větrný vír nazývají
tromba, která má několik podob. Od neškodných
mírných zvíření prachu nebo písku, který vzniká
i za bezvětří, který rychle zaniká, má různé
názvy, Čertík nebo Rarášek, vzniká přehřátím
vrstev vzduchu na zemi, který vírem stoupá
vzhůru. Je to velmi častá malá tromba. Velká
tromba je vždy spojena s bouřkovými mraky.
Vzdušný vír může mít i 1 km od země a průměr
trychtýře 100 m. Dosahuje rychlosti až 360 km
za hodinu. Ve středí Evropě je tento jev ojedi-
nělý, zatím co v severní Americe se vyskytuje až
stopadesátkrát v roce. Zažil a popsal ho zaklada-
tel moderní genetiky Gregor Mendel, opat au-
gustiniánského kláštera v Brně, dne 13. 10. 1870
nad Brnem. Je to vpád studeného vzduchu na
přehřátý zemský povrch, který nelze předpoví-
dat. M. Hrabovský

Léto vrcholí, lidové pranostiky a vítr fouká

Bedřich Knésl Foto: R. Lánský

Alois Zyka v r. 1985 Foto: rodinný archiv

Bouřkové mraky Foto: M. Hrabovský
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V neděli 17. června byl ve Slavkově u Brna
zakončen tříletý kvalifikační varhanický kurz
jednoty Musica sacra. Slavnost začala v 16 hod.
v kostele Vzkříšení Páně varhanním preludiem
a pokračovala liturgií zpívaných nešpor Zdeňka
Pololáníka (viz jednotný kancionál 084). Před-
zpěvujícímu PhDr. Willi Türkovi sekundovala
čtyřčlenná schola ze Znojma (Natálie Türková,
Lenka Molíková, Eliška Juhaňáková, Svatava
Baráková), na varhany doprovodil organolog
brněnské diecéze MgA. Ondřej Múčka. Na prů-
běhu liturgie se aktivně podíleli nejen absol-
venti kurzu, kteří tak zúročili několikaměsíční
nácvik nešpor, ale i jejich rodiny, blízcí pří-
buzní, přátelé či místní hudbymilovní farníci.
Hlavním celebrantem byl PhDr. Karel Cikrle,
který ve své promluvě rozebral téma varhanické
služby v několika rovinách: postavení varhaníka
ve farnosti, poslání varhaníka, varhanická zbož-
nost, spolupráce varhaníka s knězem a s jinými
hudebníky, další vzdělávání, členství v jednotě
Musica sacra, etc. Je škoda, že tuto promluvu
slyšelo jen pět koncelebrujících kněží – právě
rovina kněze a varhaníka, jakožto jeho nejbliž-
šího a nejdůležitějšího spolupracovníka, byla
více než podnětná. 

Poté následoval slavnostní akt předání di-
plomů absolventům kurzu. Ze slavkovské far-
nosti získali osvědčení kvalifikace D: Veronika
Andrlová, Eva Červinková, Jana Dolečková,
Elena Knotková a Markéta Šemorová. Čestné
uznání obdržel Ing. Roman Zukal a Anežka Šu-
janová z Heršpic, jež byla největším překvape-
ním u závěrečných zkoušek. Tato mladá, teprve
dvanáctiletá slečna zaujala vyspělou koordinací
hry na manuálu a pedálu. V jejím případě je

sklouben talent s pílí a ryzím zájmem o varha-
nickou službu, což skýtá velkou naději do bu-
doucna.  

Na řadu přišla i slova díků, jež byla určena
především slavkovskému panu děkanovi
Mgr. Milanu Vavrovi, vedoucímu kurzu
PhDr. Willi Türkovi, asistentce Svatavě Bará-
kové, lektorům PhDr. Ing. Karolu Frydrychovi,
MDDr. Olze Frydrychové, MgA. Davidu Po-
stráneckému, Bc. Ivo Prchalovi, absolventům
kurzu, schole, ale i kuchařce MŠ Zvídálek Lud-
mile Outratové. 

Nastoupivší nově graduovaní kantoři pak za-
zpívali tříhlasou sborovou skladbu Plně zvučně
Bohuslava Korejse, provedení řídil Willi Türk.
Krásnou tečkou za liturgií byla závěrečná var-
hanní improvizace MgA. Davida Postráneckého
vystavěná z výrazových prostředků moderní hu-
dební řeči. David Postránecký zde potvrdil re-
nomé profesora Církevní konzervatoře v Opavě
a pedagoga Janáčkovy akademie múzických
umění v Brně především nevšední hudební in-
vencí. Sváteční nálada pak doznívala při pří-
jemném agape, jež nachystali slavkovští
kursisté a které sponzorsky podpořil němčan-
ský varhaník Oldřich Svoboda. 

Jménem jednoty Musica sacra bych chtěl po-
děkovat P. Marku Slatinskému, P. Kamilu So-
vadinovi a P. Milanu Vavrovi za to, že nám
nezištně umožnili výuku na kůrech v Šaraticích,
Křenovicích, Heršpicích a ve Slavkově u Brna,
panu děkanu Milanu Vavrovi též za ochotu, ma-
ximální vstřícnost, výborné zázemí, zapůjčení
pomůcek pro hladký průběh výuky (datapro-
jektor, CD přehrávač, kopírku) a za zajištění vý-
tečných obědů s obsluhou manželů Miroslava

a Šárky Jeřábkových s dětmi. Nutno dodat, že
před kuchařským uměním Ludmily Outratové
lektoři pravidelně smekali. Velkou zásluhu na
bezproblémovém chodu kurzu má rovněž Jana
Lstibůrková, která roli manažerky zvládla se ctí.
Poděkování náleží také prof. PhDr. Jiřímu Se-
hnalovi, CSc. a PhDr. Karlu Cikrlemu za dílčí
přednášky a účast při závěrečných zkouškách,
prof. Jiřímu Sehnalovi a MgA. Ondřeji Múč-
kovi za účast při postupových zkouškách, kole-
gům lektorům, zvláště však předsedovi jednoty
Musica sacra PhDr. Willi Türkovi, který byl
hlavním protagonistou tohoto projektu. V po-
řadí šestý kurz pro chrámové varhaníky Jednoty
na zvelebení církevní hudby na Moravě Musica
sacra byl zakončen vskutku slavnostně, byl ra-
dostí i podnětem k dalšímu takovému počinu,
jenž od října 2012 začne v Třebíči. 

Karol Frydrych

Slavnostní zakončení kurzu pro chrámové varhaníky

V pátek 29. června uspořádali slavkovští ry-
báři ve spolupráci se Zámkem Slavkov – Aus-
terlitz  „Benátskou letní noc“ na zámeckém

nádvoří. Skvělé letní počasí na začátku prázd-
nin a krásné prostředí zrenovovaného nádvoří
navodili příjemnou atmosféru celého večera
při svíčkách. U jižní brány vítali přicházející
dva granátníci rakouské armády, kteří zahájili
večer slavnostní salvou.

Uvítací slovo přednesl za MRS pan Michal
Boudný, který zmínil pořádání této akce u pří-
ležitosti 70. výročí založení rybářského spolku
ve Slavkově u Brna. Ředitel zámku pan
Ing. Aleš Šilhánek naopak připomenul touto
akcí navázání tradice na v minulosti pořádané,
širokou veřejností navštěvované a velmi oblí-
bené Zámecké a Císařské letní noci. K tanci
a poslechu hrála skupina Panorama Band
Brno. Jejich kvalitní a profesionální podání

Benátská letní noc na nádvoří zámku

Opět začíná fotbal
V polovině měsíce srpna bude zahájen nový

fotbalový soutěžní ročník 2012/2013 na našem
městském stadionu těmito mistrovskými zá-
pasy:
So 11. 8., 16.30 h. derby utkání Slavkov A–

Bučovice
So 18. 8., 10.15 h. Slavkov B–Zbýšov
So 18. 8., 14 h. dorost Slavkov–Chrlice
So 25. 8., 16.30 h. Slavkov A–Velká n. Velič-

kou
Ne 26. 8., 9 a 10.45 h. st. a ml. žáci Slavkov–

Kuřim
VV SK Slavkov u Brna zve všechny své pří-

znivce – přijďte v co největším počtu povzbudit
naše mužstva v boji o mistrovské body! rs

V průběhu června bylo dokončeno zateplení
městských bytových domů na sídlišti Nád-
ražní čp. 1191, 1192 a 1193. V roce 2010 byla
podána žádost o dotaci v rámci programu Ze-
lená úsporám Ministerstva životního prostředí.
Po potvrzení rezervace finančních prostředků
v prosinci 2011 bylo na konci března 2012 za-
hájeno zateplování BD. V rámci dotace byla
vyměněna všechna okna a dveře na vnějším
plášti budovy. Obvodové stěny byly zatepleny
kontaktním zateplovacím systémem o tloušťce
160 mm. Již mimo dotaci byla také zateplena
střecha. K všeobecné spokojenosti a ve zkrá-
ceném termínu byly požadované práce reali-

zovány společností WELLCO Brno, s.r.o. Ná-
klady na zateplení fasády domů a výměnu
oken byly cca 4 mil Kč bez DPH a na zate-
plení střechy 0,9 mil Kč bez DPH. V současné
době probíhá administrace dotace. Obyvatelé
všech 24 bytů budou moci již v průběhu le-
tošního léta poznat menší přehřívání bytů za
slunečních dnů. Zateplené domy jsou nejen es-
tetickým prvkem této části sídliště Nádražní,
ale omezením spotřeby energií o 46% přispějí
k snížení finančních nákladů na bydlení a eko-
logičtějšímu využití zdrojů neobnovitelných
energií.

Ing. Petr Janek, odbor IR

Město zateplilo další domy

hudební produkce celého večera bylo velice
kladně hodnoceno od všech přítomných ná-
vštěvníků. Ohnivé šaty Carmen na plakátech
a billboardech přilákaly na jeden ze dvou par-
ketů několik profesionálních tanečních párů,
které zde předvedli hned řadu společenských
a latinsko-amerických tanců. O půlnoci se
zámek zahalil do tajemné tmy a z oken zdra-
vila přítomné návštěvníky pokynutím v záři
svícnu jeho bílá paní, která byla oceněna
srdečným potleskem. Závěrem bychom chtěli
dodatečně velice poděkovat všem, kteří se ja-
kýmkoliv způsobem podíleli na přípravě, ca-
teringu a vlastním průběhu tohoto krásného
večera.

Ing. Jana Slouková, ZS-A a Petr Zvonek, MRS

Milan Vavro, Willi Türk a Anežka Šujanová
u slavkovských varhan Foto: K. Frydrych

Benátská noc Foto: B. Maleček
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V sobotu 23. června se na koupališti ve Slav-
kově u Brna konal turnaj Regionálního mistrov-
ství republiky v plážovém volejbalu mužů a žen
a v neděli 24. 6. v kategorii smíšených dvojic.

V kategorii mužů vyhrála brněnská dvojice
Viktor Lípa – Petr Říha, kteří ve finále porazili
slavkovskou dvojici Luboš Kuchta – Jan Biječek.
V ženách zvítězily Lucie Pehalová – Martina Jan-
sová a v kategorii smíšených dvojic vyškovští
Tomáš Luska – Kateřina Veselá. Domácí dvojice
J. Biječek – M. Biječková obsadila 3. místo.

V pátek 29. června „po vysvědčení“ se v bea-
chvolejbalovém areálu na koupališti ve Slav-
kově u Brna sešli dvojice dětí, aby odehrály
premiérový ročník turnaje v plážovém volejbalu
určený pro úplné začátečníky. Vedle slavkov-
ských dětí projevily zájem i dvojice z Brna
a Vyškova a návštěvníci koupaliště tak mohli
sledovat mnohdy zajímavější hru, než je k vi-
dění u dospělých. 

Turnaj se uskutečnil ve dvou kategoriích.
Mladší, začátečníci, kteří se plážový volejbal te-
prve učí, si zahráli podle pravidel modifikované
přehazované, ve které dominovali výhradně
slavkovské děti, které pravidelně trénují pod ve-
dením paní učitelky Olgy Zehnálkové. Zvítězila
dvojice Matěj Brokeš a Martin Novák.

V kategorii starších, „modrých“, kteří již
předvádějí hru podle pravidel beachvolejbalu,
si vítězství odvezla brněnská dvojice Lucie
Cimburková – Mirka Dunárová, která ve finále
porazila o něco mladší kluky Michaela Vodičku
a Tadeáše Tezzeleho.

za sportovní klub SK Beachvolleybal Slavkov
O. Zehnálková, J. Biječek, L. Kuchta

V sobotu 14. července uspořádal Moravský
rybářský svaz, MO Slavkov u Brna tradiční ry-
bářské závody „Bučovický kapr“. Deštivý
pátek a víkendová předpověď možná odradili
některé rybáře, přesto se na letošním šestém
ročníku registrovalo 69 startujících. Od toho ale
přeci máme svatého Petra, který tam nahoře za-
řídil krásné slunečné ranní a dopolední počasí.
Záběry od kapříků na sebe nenechaly dlouho
čekat a do půl hodinky už byly zdolávány první
úlovky. Závody probíhaly na obou dvou ryb-
níčcích a z toho důvodu byla prostřední hráz
značně obsazena. Přesto se závodící tolerovali
a navzájem si pomáhali. Jeden z účastníků do-
konce vlezl do vody a vyvedl uvázlou rybu
z pod haťování, za což sklidil od ostatních
obdiv a uznání. Nejen pro startující ale i pro os-
tatní příchozí návštěvníky pořadatelé připravili
bohatou tombolu a kulinářské pohoštění. Nabí-
zena byla, mimo jiné speciality, taktéž skvěle

připravená uzená makrela. V průběhu závodů
bylo celkem uloveno 70 kusů ryb. Hodnotné
ceny byly udělovány až do desátého místa. Na
třetím místě se umístil se čtyřmi kapry a 191
body pan Josef Gracl. Druhé místo obsadil
s pěti kapry a 233 body pan Karel Machala
a první místo si vychytal taktéž s pěti kapry pan
Roman Darebník s celkovým počtem 249
bodů. Odměněni byli taktéž i nejmladší účast-
níci těchto závodů. Chtěli bychom za naší or-
ganizaci poděkovat sponzorům za věcné ceny
a všem pořadatelům za perfektní připravenost
a zdařilý průběh těchto závodů. Na závěr vás
tímto srdečně zveme na příští ročník a zároveň
na letošní rybářské závody mládeže do 15 let,
které se budou konat v sobotu dne 8. září na
malém rybníku ve Slavkově.

Celá fotodokumentace je na www.momrs-
slavkov.cz

Za MRS Petr Zvonek

Bučovický kapr 2012

Regionální mistrovství ČR v beachvolejbale
Výsledky – muži:
Finále: V. Lípa, P. Říha–L. Kuchta, J. Biječek

2:0 (15, 16)
Výsledky – ženy:
Finále: L. Pehalová, M. Jansová – A. Vojkův-

ková, K. Cmerková 2:1 (15, -19, 12)
Výsledky – smíšené dvojice:
Finále: T. Luska, K. Veselá – M. Chevalier,

H. Zítová 2:0 (19, 19)
za sportovní klub SK Beachvolleybal Slavkov

J. Biječek, L. Kuchta

Mini BEACH volejbal

Horké dny na mokřadu
Léto si vzalo na pár dní dovolenou, horké slu-

nečné dny vystřídalo ochlazení a přeháňky. Tento
čas mi umožnil prostřednictvím pořízených
snímků vrátit se k vycházkám a pozorováním ži-
vota u mokřadu Šámy.

Vysychající mokřad dává svým obyvatelům
málo prostoru pro plavání, ale jeho zelenající hla-
dina se stala jejich hlavní obživou. Na ni sem za-
létávají různé druhy volavek i dokonce plachý čáp
černý. Mokřad nemá vlastní zdroj vody, zásobuje
ho vodou právě sousední Litava. Léta se o to stará
Myslivecké sdružení ve Slavkově, které zajišťuje
povolení na zastavení Litavy u Šestisplavu a ná-
sledné dopouštění mokřadu. Jen díky jim můžeme
každý rok pozorovat rodící se život na Šámech.

A pokud nás pozorování vodních ptáků unaví,
stačí si sednout do trávy, pozorovat nejen pole-
tující motýly, šidélka a vážky, ale i život v trávě.   

Věra Kohoutková

Lucie Pehalová a Martina Jansová
Foto: archiv BV

Petr Říha a Viktor Lípa
Foto: archiv BV

Katka Veselá a Tomáš Luska
Foto: archiv BV

Bučovický kapr Foto: P. Zvonek Bučovický kapr Foto: P. Zvonek
„Žlutí“ Foto: archiv BV

„Modří“ Foto: archiv BV

Labutě Foto: V. Kohoutková Vážka Foto: V. Kohoutková
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Pranostika: Vavřinec ukazuje, jaký podzim
nastupuje.

Poslední letní měsíc nám přináší zkracování
dne a mírné snížení teplot. Pokračuje období
sklizně a zpracování našich výpěstků. V sadu
sklízíme letní jablka, hrušky, broskve, me-
ruňky, renklódy, rané pološvestky, nebo pozdní
višně a rybíz. Zralost určíme oddělitelností
stopky od plodonoše. Plody sklízíme opatrně
i se stopkou, protože jedině tak je možné plody
dobře skladovat. Pokud máme nadměrnou
úrodu (letos snad jen vyjímečně), tak větve ra-
ději podepřeme. U třešní a višní můžeme
stromy řezem prosvětlit již při sklizni. Neza-
pomínejme však řezné rány zahladit a zatřít.

Jednou plodící maliníky jsou již sklizené
a tak odstraníme odplozené výhony těsně
u země, pokud jsme tak neučinili již dříve.
Novým letorostům tak vytvoříme prostor pro
nový růst. Neplatí to však pro remontantní od-
růdy(ty, které plodí na letorostech až do pod-
zimu).

Pokud máme v tomto měsíci volnou plochu,
můžeme sázet jahodník. Výsadba v této době
má řadu výhod. Do zimy nám porost výborně
zakoření a vyroste. Takové rostliny mají kva-
litní plody a velký výnos. Pokud zvolíme šla-

houny ze svých rostlin, nezískáme spolehlivě
zdravé jedince. Výsadba v tomto termínu vy-
žaduje mimořádnou péči a především závlahu.

V zeleninové zahradě dbáme na dostatek
vláhy. V suchém období vydatně ale opatrně
zaléváme. Zbrklé kropení porostu zvýší výskyt
chorob i znečištění listové zeleniny. Plíseň
ohrožuje naše okurky a hniloba naše papriky.
V deštivém období se bohužel bez ošetření fun-
gicidy neobejdeme. (ochrana uvedena v minu-
lém zpravodaji).

Uvolněné plochy osejeme zeleninou s krát-
kou vegetační dobou, například ředkvičkou, sa-
látem, ale vyséváme i ozimou zeleninu. Pro
kvalitní sklizeň je nutné vysévat nebo vysázet
pekingské a čínské zelí již v první půlce mě-
síce. Výsevy z července vyjednotíme. Pro lepší
vybělení můžeme přihrnout pórek. Spodní část
je pak křehčí a jemné chuti.

Obracíme se na všechny pěstitele, aby si již
v tomto období při kontrole své úrody vytipo-
vali jednotlivé vzorky ovoce a zeleniny, které
by chtěli ukázat ve dnech 22. až 24. září na Ob-
lastní výstavě ovoce a zeleniny, kterou pořá-
dáme ve Společenském domě Bonaparte.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Součástí dlouhodobé vzdělávací kampaně
Diabetické asociace ČR je soutěž pro širokou ve-
řejnost, která tu ještě nebyla. Pod názvem „Pří-
běhy z cukru“ můžete poslat nejveselejší,
nejdramatičtější, nejstrašidelnější, nejzajíma-
vější, zkrátka nej… příběhy, nebo povídky o ži-
votě s cukrovkou. Zároveň se můžete stát
spoluautory stejnojmenné publikace a získat
věcné ceny. Cílem soutěže je přiblížit české ve-
řejnosti život lidí, kteří žijí kolem nás s celoži-
votní nemocí, o které se často nic neví a zažívají
s ní obyčejné i neobyčejné příhody. Soutěž byla
vyhlášena v červnu a potrvá do 10. října 2012.
V odborné porotě zasednou také známí publi-
cisté Rudolf Křesťan a Ondřej Neff. Porota vy-
bere deset příspěvků a jedenáctý vyberou
hlasováním účastníci internetu. Bližší informace
najdete na internetových stránkách „rok1.cz“,
nebo přímo pod názvem „příběhy z cukru“. Zde
můžete přidat svůj příspěvek a hlasovat pro už
zveřejněné příběhy.  

V srpnu i v září se ještě odjíždí na dovolenou.
Diabetici by se před tím měli poradit se svým lé-
kařem, zvláště pokud chtějí odjet mimo EU, nebo
pokud si plánují sportovní aktivity. Jestli poletíte
letadlem, mějte u sebe mezinárodní průkaz dia-
betika a potvrzení o tom, že jste diabetik a máte
u sebe v osobním zavazadle inzulin. Ten nejlépe
uchováte ve speciálním pouzdru, zakoupeném ve
zdravotnických potřebách, nebo i v potravinářské
termo tašce. Nevystavujte ho příliš horku ani
slunci. I o dovolené musíte dodržovat obvyklý čas
jídla, aplikace inzulinu a ostatních léků. Při jízdě
autem dodržujte bezpečnostní přestávky, změřte
si glykémii a pokračujte v cestě, až když jste
v optimálním stavu. Místo salámů a paštik si na
cestu vezměte trvanlivé pečivo, sýry, ovoce, ze-
leninu a pití. Přílišná horka a meteorologické
změny mohou mít vliv na naši únavu, malátnost,
poruchy spánku a na zvýšené glykémie. Ochut-
nejte místní speciality, zvláště dary moře s čer-
stvou zeleninou a ovocem. V restauraci si ale
musíte spočítat množství sacharidů na talíři
a podle toho upravit svůj další program. Vodu ku-
pujte pouze balenou, předejdete tím řadě zdra-
votních potíží, a ovoce také přírodně balené jako
banán, citrusové plody. Protože ovoce mimo vi-
taminů a vlákniny obsahuje také fruktózu, mů-
žeme ho sníst tolik, kolik se vejde do kelímku od
jogurtu, ale zeleniny třikrát tolik. Za letní osvě-
žení se považuje zmrzlina, která je ale hodně
sladká, přitom nezasytí ani nezažene žízeň. Ne-
musíte celou dovolenou jen odpočívat. Pohyb je
součástí léčby cukrovky, ale nepřeceňovat své
síly. Mít vhodné oblečení a obuv, sluneční brýle,
opalovací krém, hroznový cukr a pití. Při každé
činnosti musíte mít glykémie pod kontrolou. 

Při vaření v létě volte jednoduchá jídla, rychlá
na přípravu. Každý den si dopřejte zeleninovou
přílohu z letních jablek, okurky, mrkve, rajčat,
papriky se sýrem, bílým jogurtem, ochucené ci-
bulí, česnekem. Vyzkoušejte cuketový nákyp, na
který potřebujete: 500 g cukety, 100 g sýru
Eidam, 200 g měkkého salámu, 2 vejce, 3 lžíce
oleje, 5 lžic mouky, cibuli, česnek, prášek do pe-
čiva a koření na maso. Oloupanou cuketu se
sýrem a salámem postrouhat nahrubo, přidat
vejce, olej, cibuli a česnek. Zahustit moukou
s kypřícím práškem a dochutit kořením. Zpraco-
vanou hmotu dáme zapéct do trouby na plech
s alobalem, nebo pečícím papírem.

Pohodu a pěkné letní dny přeje
Marie Miškolczyová

Projetím úvodní trasy prologu na slavné cy-
klistické Tour de France se startem v belgic-
kém Liége se 55 letému Ivanovi Křivánkovi ze
Slavkova u Brna splnil jeho dávný sen. Trasa
6,5 km kolem walonské řeky Meuse byla pro-
jeta poprvé tréninkově již v pátek a „na ostro“
v sobotu před vlastním startem profesionálů
v ústroji řadového granátníka s plnou polní,
která i předovkou a šavlí váží 25 kg. A to na
dřevěném kole bez pedálů – replice odrážedle
barona von Draise z roku 1817. V horku 40
stupňů Celsia Ivana zdravili i někteří meziná-
rodní cyklističtí rozhodčí, kteří start draisíny
znali ze závodů Pro Tour – loňský závodu
kolem Walonie a z letošní jarní akce Okolo
Flaner. Nejméně milionový dav diváků z ce-
lého světa znemožňoval dobrý výhled na trasu
prologu kolem řeky a třetí okruh prologu - již
po chodníku - trval 2 hodiny. Prodrat se davy
fanoušků bylo velice těžké. Spolu s dalším his-
torickým kolem a jezdcem Martinem Zbořilem
z Vyškova jsme byly neustále nuceni pózovat.
Rozhovor pro RTL a fotka na 2. místě oficiální
strany Tour de France dokazuje velký zájem
a pro nás velký mazec. Nakonec draisína za-
kotvila u parníku se Španěly na obrátce, kde
málem spadl mladý slovenský jezdec Petr
Sagan. Týden po rekordu v hodinovce na ve-
lodromu v Brně - 13 km 988 metrů jsme tak
oslavovali na „LeTour“.

Další den v neděli jsme stihly být na 2 mís-
tech etapového průjezdu „Staré dámy“ Tour de
France, která se pojede v příštím roce již po
sté. Poprvé u města Spa, kde nám reportér Eu-
rosportu domluvil krátký vstup pří dojezdu.
Projíždějící karavana nás již znala z prologu
a zastavil se u nás i mechanik od Mavicu - se-
známil se s námi na závodě Paříž - Roubaix.
Po krátkém přejetí k městu Neupré jsme měli
výhodné divácké postavení v kopci a pro Eu-
rosport jsme dělali kulisu pro natáčení prů-

jezdu skupiny v úniku i peletonu. V Seraingu
jsme ještě stačili nasát cílovou atmosféru do-
jezdu. Kdo nebyl na Tour neví co je cyklistika!

Souběžně s Tour de France startovala Tour
de Pologne. Draisína nevynechala účast
i v polském Cieszynu, kde se několikrát okru-
hově dojížděla 3. etapa. Na pozvání Janka
a Vítě z partnerského Slawkova jsme se po-
vzbuzovali cyklisty po startu 4. etapy v neda-
lekém Bedzinu a ještě stihli přejet do Katowic
na cílové okruhy. Několik rozhovorů pro
místní rádio a tisk - měli jsme letáčku i v pol-
štině – a jelo se na noc domů.

Ihned další den v sobotu se projela drezína
Tour de Vápenky – 25 km v Karpatech a to
z Vápenek na Velkou Javořinu (970 m nad
mořem) a po vrstevnici – slovensko-morav-
skou hranicí se sjezdem zpět na Vápenky ukon-
čila první polovinu sezóny!

Na 8. září tohoto roku připravujeme při cy-
klistické Le Mans 2012 v nedalekých Šarati-
cích pokus o zlepšení vlastního světového
rekordu v jízdě na draisíně za jeden den. Zku-
síme zlepšit rekord  roku z Dánska 2011 a to
120 km za 13 hodin, 10 minut. Zde bude před-
vedena výstavka všech 8 kusů drasin, které
vlastní Ivan Křivánek. 18. srpna je rovněž mů-
žete vidět na Histopedálu ve Ždánicích!

Ivan Křivánek

Za 14 dnů lze stihnout tři „Tour“!

Ivan Křivánek Foto: archiv IK
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MK Austerlitz informuje

Zdařilý závoda Olina Hanáka
O víkendu 7. a 8. července se konal již tra-

diční mezinárodní závod silničních motocyklů
na přírodních tratích Okruh Františka Bartoše
v Ostravě-Radvanicích. Tento závod je čím dál
více navštěvovaný jak ze strany diváků, kterých
letos bylo asi 15 tis., tak ze strany jezdců, kte-
rých bylo přihlášeno 184 z 11 zemí. Závodů se
zúčastnil i Olin Hanák, který reprezentoval MK
Austerlitz, ale hlavně hájí barvy města Slavkov
u Brna. Po páteční cestě ze Slavkova do Radva-
nického depa proběhla technická přejímka
strojů, předání čipu jezdcům. 

Olin v I. tréninku zajel nádherné 7. místo
v třídě 600 ccm, a 10. místo ve třídě 125 SP. Při
II.tréninku se v třídě 600 ccm vylepšil na 6.
místo a ve třídě 125 SP si dojel pro 1. místo. Při
Oldově jízdě se tajil dech – je tam ta závodnická
vášeň, hbitost, včasné dobrždění, sklony v za-
táčkách a celkově jízda která se jen tak nevidí.
Karty po tréninku byly rozdány a vše se ladilo
na nedělní závod.

Nedělní slunečné ráno začaly pracovat nervy,
protože pokud dnes vše dobře dopadne poje-
deme s pohárem domů. Chvilku po poledni vy-
hlásil ředitel závodu: „Teď se pojede ta nejtěžší
a nejnáročnější třída, třída 600 ccm“, to už mi
běhal mráz po zádech. Měla jsem tu možnost
jako „hosteska“ Oldovi přidržet deštník a záro-
veň 6. místo na startu „podupat“ pro štěstí. Jízda
byla dravá, slovy nepopsatelná a Olin projíždí
o půl motorky na 4. místě. Což je v této třídě úc-
tyhodný výkon. Takže jsme málem vezli pohár!

Ihned po skončení Olin přesedá na druhou
třídu 125 SP, kde je na 1. místě startovního roštu.
Nervozita stoupá, protože jet dvě třídy po sobě
je velmi náročné fyzicky i psychicky. Olin star-
tuje, po horším startu, ale později zvyšováním
svého náskoku, kde na poslední jezdce předjíždí
dvě kola si jede pro vynikající 1. místo a po-
tvrzuje tím svou formu. Po vyhlášení výsledků
přichází kontrola technických komisařů, kteří
konstatují diskvalifikaci kvůli nevyhovujícímu
dílu. Někteří jezdci si myslí, že výhra je o dobré
motorce, ale bohužel to tak není. Motorka musí
být vyladěna a zároveň si musí sednout s jezd-
cem. Pokud to tak není, nikdy poháru nebo ně-
jakého umístění nedosáhne. Ale protestujícím to
nikdo nevysvětlí.

Andrlová Vendula, manažerka Olina Hanáka

Vážení čtenáři. měsíc červen, jako každý rok,
je naplněn motoristickými podniky. MK Aus-
terlitz popisoval v minulém čísle Zpravodaje
první rychlostní závod  AC1-cena Slavkova, ko-
naný na vyškovkém letišti. Přesto se jelo ce-
lostátně mnoho podniků jako Slovakia ring,
Rieka, Brno – Adria Cup. Našeho MK se týkal
náročný silniční závod v Ostravě-Radvanicích,
konaný ve dnech 7. a 8. července, jehož se zú-
častnil Olda Hanák v obsahových třídách 125
SP a 600 sport. Podrobný průběh závodu obou
tříd je popsán v článku jeho manažerky Ven-
duly Andrlové vlevo.

Další důležitý závod se jede 21. a 22. čer-
vence v nedalekých Kopčanech u Hodonína.
Zde bude Olda Hanák startovat jen ve třídě 125
ccm SP, kde opět zahájí boj o 1. místo jako loni.
V neděli 15. července bylo uspořádáno odpo-
lední setkání členů našeho motoklubu na sta-

dionu v restauraci U dvou kapříků s okružní vy-
jížďkou na motorkách směr Mohyla míru a zpět.
Po příjezdu proběhla menší debata  o dosavad-
ních akcích MKA s návrhem plánovaných akcí
pro příští rok, kterou akci zopakovat pro úspěch
a kterou přehodnotit.Další připravovanou akcí
bude 18 srpna. Na trati u Liko-s pod názvem Fi-
chetl Sava Trade Cup-pro pitbike všech katego-
rií + fechtl. Podrobnější informace jsou již na
výstižném plakátě ve vývěsní skříňce a za ně-
kterými výlohami prodejen na náměstí. Je
škoda, že se koná ve stejný den významný
závod Těrlický okruh. Snad to v neděli stihneme
a budeme fandit Oldovi Hanákovi. Loni jel na
této trati poprvé a dojel na hondě 600 ccm ne-
uvěřitelně na 7. místě a ve třídě 125 ccm obsa-
dil 3. místo. Bude to jeden z rozhodujících
závodů pro mistrovské body! Opět, jako vždy
mu budeme držet palce. J.M.

Odpolední beseda s vyjížďkou
V neděli 15. července se u restaurace U dvou kapříků v areálu fotbalového stadionu sešli k odpo-

lední besedě a společné vyjížďce členové MK Austerlitz a účastníci závodů motocyklového seriálu
AusterliCz Cup 12. Zhodnotili závody letošního ročníku, diskutovali o nově připravovaném závodě
18. srpna, zařazeném do Letního mezinárodního poháru promotéra Pitbikemoravia. Za Mk JZ

Martin Bayer mistrem Evropy
Přesnou a rychlou jízdou si dojel Martin

Bayer pro titul Mistra Evropy 1:5 Touring Cars
2012 na ME, které se konalo ve dnech 15.–21.
července ve Španělsku nedaleko Valencie.
V semifinále i finále nedal nikomu šanci a vy-
bojoval vítězství, v které věřil málokdo.

Česká republika měla na mistrovství velmi
skromné zastoupení – mezi startujícími byl
pouze jediný její zástupce – svůj loňský titul
Mistra Evropy přijel obhájit Martin Bayer.

V sobotu 21. července se konalo v Peci pod
Sněžkou Mistrovství ČR v cross country na
horských kolech. Čtvrtý titul z domácího šam-
pionátu si do sbírky přidal slavkovský rodák
Pavel Boudný. Boudný navázal na triumfy z let
2005, 2006 a 2009. Spěšného porazil o 54 vte-
řin. Eberl zůstal zpět o dalších 29 sekund.

Republikové klání se naopak příliš nevy-
vedlo olympionikům. Nejlépe z nich skončil
Ondřej Cink, jenž jezdil s Boudným v čele až
do poloviny závodu, ale poté mu začaly do-
cházet síly a finišoval čtvrtý.

Dosavadní trojnásobný český král a loňský
mistr světa Jaroslav Kulhavý měl hned
v prvním kole defekt, který mu sebral naděje
na další vavřín. Ještě hůře dopadl Jan Škarnitzl,
který se při pádu zranil a ze závodu odstoupil.

Pavel Boudný již počtvrté mistrem ČR

MČR v cross country na horských kolech
v Peci pod Sněžkou – muži:
1. P. Boudný (Česká spořitelna Specialized) 1:34:36
2. Spěšný (S&H Superior) -54
3. Eberl (Remerx Merida Kolín) -1:23.

Olin Hanák Foto: archiv 

Odpolední vyjížďka Foto: archiv MK 

Pavel Boudný Foto: archiv
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KKAALLEENNDDÁÁŘŘ  AAKKCCÍÍ  ––  SSRRPPEENN  22001122
Datum hod. druh akce místo konání pořadatel

2 .8. 17.00 výst. Vernisáž výstavy uměleckých řemesel „Slavkovský sklepmistr“ v podzemí, výstava potrvá do 30. 9. podzemí Zámek Slavkov – Austerlitz
3.–10. 8. 20.30 kult. Letní filmový festival v zámeckém parku park Zámek Slavkov – Austerlitz
5. 8. sport. Gala cup 2012 - pravidelné nedělní turnaje pro příchozí (5., 12., 19. a 26. srpna) koupaliště SK Beachvolleyball Slavkov
4. 8. spol. Výstava welschcorgů park Zámek Slavkov – Austerlitz
7. 8. 17.00 výst. Vernisáž výstavy „Musaion“ k 90. výročí založení muzea ve Slavkově), výstava potrvá do 9. 12. Rubensův sál Zámek Slavkov – Austerlitz

10.–12. 8. spol. Napoleonské dny (podrobný program na straně 7 zpravodaje) město Zámek Slavkov – Austerlitz
11. 8. 12.00–19.00 spol. Mezinárodní výstava vín Grand Prix Austerlitz 2012 nádvoří zámku Zámek Slavkov – Austerlitz
11. 8. 9.00–17.00 spol. Řemeslný jarmark v zámeckém parku park Zámek Slavkov – Austerlitz
11. 8. 9.45–16.00 spol. Kostýmované prohlídky zámku interiéry zámku Zámek Slavkov – Austerlitz
11. 8. 10.00–11.30 spol. Výcvik a manévry v zámeckém parku, bitevní ukázka – téma Borodina 1812 v zámeckém parku zámek Zámek Slavkov – Austerlitz

přehlídka pod zámeckým balkonem, slavnostní dělostřelba a ohňostroj
12. 8. 9.30–11.30 spol. výcvik a manévry v zámeckém parku, bitevní ukázka v zámeckém parku park Zámek Slavkov – Austerlitz
18. 8. 10.00 - 16.00 spol. Bál princezen v zámeckém parku park
24. a 25.8. spol. Hradologie v zámeckém parku (24. 8. 16.00–23.30; 25. 8. 14.00–24.00). Vystoupí mj.: Kamil Střihavka, 

Anna K, Progress 2, Fleret, David Dragoun Band, Metropolitní symfonický orchestr a Jiří Zonyga, Goodfellas a d. park
26. 8. 10.00 sport. X-terra – desetiprocentní želený muž koupaliště Austerlitz Adventure

Výzva pro pořadatele akcí 
Žádáme všechny organizátory společen-

ských, kulturních, sportovních a podobných
akcí, aby zasílali informace, které chtějí uve-
řejnit v přehledu akcí ve Slavkově u Brna, na
adresu austerlitz@meuslavkov.cz.

Martina Tesáčková, Bc., kancelář tajemníka

• Pane Křivánku, kdo neuvidí, neuvěří. Máte
velmi zajímavý koníček: jezdíte na dřevě-
ném kole bez pedálů. Jak jste se k takovému
sportu dostal?

V roce 2003 se ve francouzském městě Blois
uskutečnilo Mistrovství světa historických kol.
Při závodě drezín jsem sledoval finále těchto
„strojů“ a právě tam mě napadlo nechat si se-
strojit také repliku drezíny a porovnat se příští
rok s konkurenty. A v Rakousku jsem hned vy-
hrál! 
• Jak si to vysvětlujete? Bylo to tak snadné?

Vybral jsem si typ kola, který odpovídal nej-
více mým představám, a to kolo barona Draise
von Sauerbronn z Karlsruhe. A jednoduché to
rozhodně není a nikdy nebylo! Chce to trénink
a pořádnou dávku píle a odříkání. Ale baví mě
to. Do dnešního dne jsem od začátku své osmi-
leté drezínářské kariéry projel čtrnáct států!
Vlastně díky mně – protagonistovi tohoto
sportu – začali tito předchůdci kol jezdit na mi-
strovstvích světa jako oficiální kategorie. 
• Proč zrovna replika drezíny barona von
Draise? 

Baron K. F. Drais byl v roce 1817 tím, kdo si
nechal toto odrážedlo jako jeho konstruktér
a vynálezce patentovat. Na skoro 200 let sta-
rých originálech ze dřeva se už jezdit nedá, roz-
padly by se, proto jsou repliky u této kategorie
povoleny. 
• Proč stroj vůbec nese název drezína?

Název je odvozen od jména prvního výrobce
– původně jezdící stroj, draisina, drezína, kolo-
běhadlo, odrážedlo, hobbyhours, laufrad, fiets-
rad…
• Jak dlouho výroba takového kola trvá?
Z jaké je dřeva a z kolika kousků se skládá?

Vlastní výroba probíhá po vysušení starého
dřeva na 14–16 °C, tělo je z dubu, loukotě
a hlava kol z jasanu. Použít je však možné na-
příklad i akát, tedy materiál dostatečně pružný
a houževnatý. Obvyklá doba výroby jedné dre-
zíny je asi půl roku. 

• Použily se stejné materiály, jako měl baron
von Drais?

V podstatě ano, jen některé doplňky, jako
třeba vyztužení, jsme řešili jinak. Rozhodli
jsme se tak po praktickém vyzkoušení jízdou,
a to kvůli překonávání několikrát delších vzdá-
leností než tomu bylo v minulosti u originál-
ních kol. Tělo koně mého prototypu je
vyrobeno z 200 let starého zámeckého trámu.
• Měl jste s drezínou při závodech někdy po-
tíže?

Mnohokrát. Jde o přírodní materiál, a tak se
čas od času stane, že i přes veškerou předzá-
vodní údržbu a přípravu se drezína „unaví“
a praskne. A občas tomu napomůže i náhoda.
Například při Říčanské lávce jsem při pádu do
rybníka zlomil trup kola, při akci Pět Slavkovů
mi po pádu z metr vysoké rampy praskly lou-
kotě, v Japonsku (pozn. 450 km dlouhý závod
z Hirošimy do Nagasaki - mírová mise na osm
dnů jízdy s Jaroslavem Brablcem z Veselí nad
Moravou na vysokém kole) se mi suchem udě-
lalo z předního kola vajíčko atd. Obyčejně si
poradím a opravuji to sám kladivem, svářečkou
a vodou (dřevo se zatáhne a drží tvar). Ani mně
ani drezíně se při jízdě odřeniny a drobné úrazy
nevyhýbají, ale i to k tomu jaksi patří.
• Kolik bot jste už prošlapal? 

Hodně. Ročně spotřebuji tak tři páry obuvi.
A už dvakrát mi dokonce hořely i podrážky!  
• Na svém kontě máte několik světových re-
kordů… 

Světové rekordy překonávám na certifikova-
ných trasách při mistrovství světa velocipedů,
které se obyčejně jezdí po okruzích tam a zpět.
Tam se při jízdě ve skupině asi 200 cyklistů na
různých typech kol nedá nic zkrátit, navíc kon-
troly zapisují čas a dávají speciální razítka.
Přistupuji k tomu vždy zodpovědně a poctivě.
• Co na vás říkají kolemjdoucí?

Zpočátku jsou často rozpačití, ale později
bych jejich reakce popsal jako spontánní
a kladné. Dozvídám se většinou až posléze, kde
mě lidé potkávají. Ti, co nás s drezínou neznají,
někdy nechápou. Můj doprovod na kole to ale
sleduje víc než já.
• Trénujete jen na drezíně nebo praktikujete
i jiné doplňkové sporty?

Velmi rád trénuji i u televize na upraveném
rotopedu. Mohu tak jezdit za každého počasí
a navíc u toho sledovat sport, především svoji
oblíbenou cyklistiku.

• Jakého svého výkonu si nejvíce vážíte?
Kromě čtyř titulů mistra světa (pozn. Ra-

kousko, Kanada, Dánsko a Francie) držím
i dvanáct světových rekordů na vzdálenosti od
1 km až po 120 km za den. Po náročné zimně
jarní přípravě – dolů šlo celých devět kilo váhy!
- jsem 31. 3. 2012 absolvoval v Belgii 87 km
dlouhý závod Okolo Flander s dvanácti kopci
se stoupáním i 22 %, což skoro nejde vyjít ani
bez kola. Tento výkon řadím mezi své nejfa-
móznější a připisuji mu největší význam ze
všech svých dosavadních spanilých jízd. A to
přesto, že v závěru to šlo již doslova na krev
a já si připadal spíše jako při jízdě na oslu. Ale
nohama jsem brzdil sám, ne drezína! 
• A co vaše nejbližší plány?   

Měl bych u nás na Moravě začít znovu více
jezdit po krásném okolí. Vždyť mám více pre-
zentací v zahraničí než doma! Až 4. srpna mě
čeká druhý výjezd na Praděd – 20 km dlouhý
závod Mistři na Pradědu s celkovým převýše-
ním 888 metrů, 18. srpna pak pohodová akce
Ždánický Histopedál a mnoho dalšího. 
• Otázka na závěr: zažil jste na drezíně také
nějakou veselou příhodu?

Nespočet! Úsměvné třeba bylo, když mě při
rozhovoru pro belgickou televizi na kopci Oude
Kwarmont oslovila redaktorka s rutinní otáz-
kou, jaké převody volím. Nevšimla si přitom,
že kolo nemá pedály a tudíž moje odrážení
a kmitání nohou je tím jediným převodem. Asi
to do dneška nepochopila, ale já jel na „těžký“
převod dál! 

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho dalších
úspěchů s drezínou! Karla Hrabalová

Ivan Křivánek: Podrážky mi hořely už dvakrát 
Na replice dřevěného kola bez pedálů jezdí pětapadesátiletý Ivan Křivánek ze Slavkova

u Brna. Nejen o tom, jak se k takovému netradičnímu sportu vlastně dostal, jsme se bavili
přímo s českým rekordmanem.

Ivan Křivánek Foto: archiv IK
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VE VÝŠE UVEDENÉM VSTUPNÉM JE ZAHRNUT PŘÍSPĚVEK 1 Kč NA ROZVOJ KINEMATOGRAFIE

KINO JAS SLAVKOV SRPEN 2012
LETNÍ FILMOVÝ FESTIVAL V ZÁMECKÉM PARKU
3. 8. pátek 20.30 hod. ZROZENÍ PLANETY OPIC 105 minut

Zrození planety opic barvitě a napínavě líčí revoluci, která vedla k tomu, že nás na piedestalu civilizace vystřídali nižší primáti. Remake
kultovní klasiky je unikátní v tom, že je z větší části líčen z pohledu opic, a také tím, že v něm nehrají herci v maskách, ale primáti, kteří
jsou jako živí. Hrají: James Franco, Freida Pinto, Andy Serkis, Tom Felton, Brian Cox.
Vstupné: 50 Kč

4. 8. sobota 20.30 hod. PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ 113 minut
Jablečný koláč coby trenažer prvního sexu už nečekejte. Jinak se ale hrdinové komediální série Prci, prci, prcičky příliš nezměnili, i když
jako dospělí spíš než erotické úspěchy sbírají trapasy a ztráty. Hrají: J. Biggs, A. Hannigan, S. William Scott, M. Suvari, T. Reid, Ch. Klein.
Vstupné: 50 Kč

5. 8. neděle 20.30 hod. PERFECT DAYS – I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY 108 minut
Celý příběh začíná čtyřiačtyřicátými narozeninami Eriky (Ivana Chýlková) , která sice nedostane největší kytici, jakou si dovede představit,
zato ale pěkné přáníčko od své bývalé švagrové (Zuzana Bydžovská), trapný vzkaz v rozhlasovém pořadu od bývalého manžela (Bob
Klepl), krém na vrásky od kamaráda Richarda (Ondřej Sokol) a dárkový striptýz od své nevyzpytatelné matky (Zuzana Kronerová).
Existenciální otázku hlavní hrdinky přetavila režisérka Alice Nellis v originální komedii, jejíž hrdinka nestihla dospět.
Vstupné: 50 Kč

6. 8. pondělí 20.30 hod. MOJE KRÁSNÁ UČITELKA 98 minut
Oscarový Tom Hanks hraje v nové americké komedii chlapíka středního věku, který díky ekonomické krizi ztratí práci. Larry zjišťuje, že bez
vzdělání dobrou práci nezíská a proto se rozhodne pro návrat do školních lavic. Ve škole se zapíše do hodin komunikace a nečekaně se
zamiluje do své učitelky Mercedes (Julia Roberts), která ve svém osobním životě řeší spory s manželem. 
Vstupné: 50 Kč

7. 8. úterý 20.30 hod. PROBUDÍM SE VČERA 120 minut
Komedie s originální zápletkou, v níž si věčně svobodný profesor češtiny Petr, díky třídnímu srazu uvědomí, že jediná dívka, kterou vždy
miloval, byla jeho spolužačka Eliška. Tehdy v sedmnácti letech, nenašel odvahu jí říct, že ji má rád a ona se pak navždy vytratila z jeho
života. Petrovi se naskytne jedinečná šance. Cestovat zpět v čase do svých studentských let, kdy chodil do třeťáku. Dostane možnost
napravit, co promeškal. Jenže zahrávat si z minulostí není jen tak.Hrají: Eva Josefíková, Jiří Mádl, Filip Blažek, Martina Válková, Viktor
Preiss, Miroslav Táborský, Ljuba Krbová.
Vstupné: 50 Kč

8. 8. středa 20.30 hod. LÍBÁŠ JAKO BŮH 115 minut
Muž mezi dvěma ženami a žena mezi dvěma muži – to jsou motory komedie, poháněné pošetilostmi, sebeiluzemi i sny, kterým podléhají
zamilovaní, nemilovaní i žárliví... S humorem, nadhledem, temperamentem, laskavou ironií a pochopením vypráví scénáristka a režisérka
Marie Poledňáková příběh, který mohl prožít kdokoliv z nás. Hrají: Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Eva Holubová, Jiří Bartoška, Milan
Šteindler, Martha Issová, Jaroslava Adamová, Nela Boudová, Roman Vojtek, Václav Postránecký a další.
Vstupné: 50 Kč

9. 8. čtvrtek – 20.30 hod. LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL 113 minut
Dva roky po diváckém hitu Líbáš jako Bůh posílá autorka a režisérka Marie Poledňáková v novém filmu Líbáš jako ďábel kvarteto hlavních
hrdinů do nových životních situací. V úchvatných exteriérech exotického Maroka se odehrává další příběh plný humoru, romantiky a lásky
a tentokráte i trošky napětí. K hlavní čtveřici herců  přibudou nové postavy v podání Jiřího Langmajera a Terezy Kostkové.
Vstupné: 80 Kč

10. 8. pátek 20.30 hod. PŮLNOC V PAŘÍŽI 94 minut
Mladý pár (Owen Wilson) a Inez (Ráchel McAdams), který se má na podzim brát, přijíždí s jejími rodiči do Paříže. Gil je nevýznamným
spisovatelem, který miluje Paříž a chtěl by se sem po svatbě přestěhovat. Ovšem Inez jeho romantickou představu nesdílí. Jednoho večera
jde Inez se svými přáteli tancovat a Gil se prochází noční Paříží. Jeho půlnoční zážitky mu odhalí Paříž v jiném světle a ovlivní nejen jeho
budoucí život. Dále hrají: Marion Cotillard, Kurt Fuller, Carla Bruni.
Vstupné: 50 Kč

18. 8. sobota 19.30 hod. KOCOUR V BOTÁCH 90 minut
19. 8. neděle 16.30 hod. Poznali jsme ho jako nájemného vraha, který měl sprovodit ze světa milovaného zlobřího hrdinu Shreka. Přesto se z Kocoura v botách

časem stala s přehledem nejpopulárnější postava téhle ságy. A když se jeho sláva „dotkla hvězd“, dostal za odměnu vlastní filmový příběh.
Ve filmu zastihneme titulního hrdinu v době, která časově předchází setkání se zeleným zlobrem. Repríza animovaného filmu v českém znění.
Vstupné: 65 Kč  Mládeži přístupný

22. 8. středa 19.30 hod. MUŽI V ČERNÉM 3 104 minut
Známí agenti J (Will Smith) a K (Tommy Lee Jones) jsou zpět... A opět včas. J během svého patnáctiletého fungování v agentuře Muži
v černém viděl spoustu nevysvětlitelných věcí, ale nic – ani mimozemšťané – ho nedokáže tak zmást jako jeho sarkastický tajnůstkářský
partner. Ale když je život agenta K i osud planety Země v ohrožení, musí agent J cestovat v čase zpět do minulosti, aby dal vše do pořádku.
Dále hrají: Josh Brolin, Alice Eve, Emma Thompson, Lady Gaga. Akční sci-fi komedie v českém znění.
Vstupné: 75 Kč Mládeži přístupný

26. 8. neděle 16.30 hod. PAN VČELKA 86 minut
Nekorunovaný král animovaných pohádek, studio DreamWorks, se spojilo se slavným komikem Jerrym Seinfeldem, a společně vás zavedou
do zábavného světa, ve kterém to hučí jako v úle. Animovaná komedie v českém znění.
Vstupné: 65 Kč   Mládeži přístupný  

Provozovatel ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ Podrobn˘ program kina na: www.veslavkove.cz



První prázdninovou sobotu se na stadionu
ve Slavkově po roce opět sešli fanoušci atle-
tiky, aby zakusili slasti i strasti třetího ročníku
Slavkovského devítiboje. Dvanáct žen a pě-
tačtyřicet mužů zápolilo v devíti disciplínách
v tropickém horku letního dne. Po lítém boji
opět obhájil první místo Lukáš Pavelka, z žen
byla nejlepší Jana Olšová. Jako při většině
akcí občanského sdružení Austerlitz Adven-
ture šlo však hlavně o to, změřit své síly, po-
sunout hranice a pobavit se. K tomu přispěla
také večerní zábava s vystoupením legendární
slavkovské kapely Axiom. 

Děkujeme všem partnerům včetně města
Slavkova, bez nichž by se třetí ročník Slav-
kovského devítiboje nemohl uskutečnit, přáte-
lům, kteří pomáhali s organizací i divákům,

V neděli se konal křest papoušků ara ararauna.
Tato mláďata jsou prvními „velkými“ ary, které se
vylíhly v nové Papouščí zoologické za-
hradě. A to byl důvod ke slavnostnímu
křtu papoušků. A jak samotný křest pro-
bíhal? 

Papoušci byli krmeni v záletové části
tzv. zimovišti a před slavnostním aktem
byli přeneseni do výletové části expo-
zice. Ta byla slavnostně vyzdobena
a označena jmény papoušků: Roky, Aron
a Mercedes. Pak se již čekalo na příjezd
těch nejdůležitějších osob a těmi byli
kmotři arů. Prvním z nich byl pan Víc-
tor Julián Hernández León, velvyslanec Bolívarovské
republiky Venezuela, druhým pan Jaroslav Šimandl,
starosta obce Bošovice a třetím pan Petr Švancara, ka-
pitán fotbalové Zbrojovky Brno. Všichni tři pánové
zvládli svůj úkol na jedničku, stejně jako papoušci,
kteří se v novém prostředí okamžitě zabydleli. 

Slavnostního odpoledne v zoo se zúčastnily téměř
dvě stovky hostů. Pozvání přijal mimo jiné starosta
Ivančic a poslanec Parlamentu ČR Vojtěch Adam,
šéfredaktorka časopisu Papoušci Bc. Alena Doleža-
lová a několikanásobný mistr světa v jízdě na dre-

Křest papoušků ara ararauna
zíně Ivan Křivánek. Celé odpoledne zpří-
jemnil Karel Gott revival Morava, slovem
provázel moderátor Josef Bouda.

V horkém počasí přišlo všem vhod občer-
stvení, nejmenší návštěvníci využívali hojně
dětský koutek s minibazénkem. 

A co na to pokřtění papoušci? Velmi
rychle se v novém prostředí zabydleli a za-
čali okusovat připravené stromy. I když jsou
papouškům teprve tři a půl měsíce, mají
prakticky velikost svých rodičů – jejich váha

je něco přes jeden kilogram (dospělý pa-
poušek váží 1000 a 1200 g). haš

Slavkovský devítiboj a X-TERRA
kteří přišli fandit svým blízkým a vytvořili tak
skvělou atmosféru celého závodu. Na stránkách
www.austerlitz-adventure.cz naleznete kom-
pletní výsledky a fotografie z letošního ročníku
Slavkovského devítiboje i podrobné informace
k další chystané akci na konci prázdnin.

V neděli 26. srpna od 10 hod. přijďte opět vy-
zkoušet, co ve vás je v triatlonu X-TERRA aneb
desetiprocentní železný muž. Čeká vás 400 m
plavání, 18 km na kole a 4,2 km běhu. To vše
v atraktivním areálu slavkovského koupaliště,
obory a golfového hřiště. Soutěžit můžou také
děti od 6 let, které absolvují zkrácenou trať. Tě-
šíme se, že se sejdeme v hojném počtu a zakon-
číme tak prázdniny ve sportovním duchu
a přátelské atmosféře.

Austerlitz Adventure, o.s.

Křest papoušků Foto: B. Maleček

Křtí venezuelský velvyslanec Foto: B. Maleček

Křtí Jaroslav Šimandl Foto: B. Maleček
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