
Do Slavkova u Brna se poslední červnovou
sobotu sjelo 1020 automobilových a motocyklo-
vých veteránů na jeden z největších srazů těchto
vozidel ve střední Evropě – Veteranfest. Akce,

která se v podobném duchu ko-
nala již po sedmnácté, přilákala
rekordní počet milovníků his-
torických vozidel – celkem se
jich v parku potkalo více než

deset tisíc. Mezi vystavovateli se
objevili nejen čeští sběratelé, ale

také majitelé ze Sloven-
ska, Polska,
 Rakouska, Ně-
mecka i Anglie.
Nejstarším vo-

zidlem byla mo-
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(Pokračování na str. 3)
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Vážení spoluobčané a čtenáři

tohoto oblíbeného periodika.
Pokud se prázdninový čas na-
zývá též okurkovou sezonou, kdy
se nic moc neděje, tak na slav-
kovské radnici tento stav roz-
hodně nepociťujeme! Jednou
takovou „okurkou“ a právem si

troufám říct – obrovskou, je dopis, který jsem ob-
držel od vedení společnosti LIDL Česká republika
v.o.s. Na tento dopis jsme všichni čekali více než
rok a z jeho obsahu je jasné, že se vlastníci nemo-
vitostí a kupující strana definitivně dohodli a ná-
kupní centrum v bývalém cukrovaru bude! 

Více než rok jsem všechny zainteresované pře-
svědčoval o nutnosti výstavby obchodního centra,
o ideální poloze na křižovatce dvou dopravních
tepen první třídy a smysluplnosti celé akce pro více
než dvacet tisíc obyvatel slavkovského správního

Michal Boudný
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Foto: J. Doupovec

torka JAP, které bylo 100 let, nejstarší auta pochá-
zela z 20. let.

„Nejmladším bylo hraničních třicet let, tedy rok
výroby 1988,“ řekl vedoucí odborné komise Pavel
Opletal. Opletal vyzdvihl například Saab Sonett
z roku 1972, C1 Corvette z roku 1955, Buick z roku
1936, předválečný Rolls Royce, české Z5, aerovky.
Také například renaulty a citroëny ze 40. a 50. let.
„Přijela také sportovní auta, například Ferrari a vý-
jimečný kus Porsche Spyder z roku 1984. Auta jsou
to krásná, dědí se z generace na generaci a lidé si je
předávají a starají se o ně,“ poznamenal Opletal.

Letošní sraz byl koncipovaný do prvorepublikové
doby vzhledem ke stému výročí Československa.
Návštěvníci si mohli užít také stylový doprovodný
program – mohli využít stylové přepravy z Brna

(Pokračování na str. 2)

Veteranfest přilákal rekordní počet
vystavovatelů i návštěvníků

Veteranfest v zámeckém parku z „pohledu“ dronu
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a Bučovic historickým vlakem. Z nádraží
až k areálu zámku se pak mohli svést his-
torickým autobusem. Na pódiu před zám-
kem se po celý den zněla swingová
hudba v podání Marty s Hendpecked
Club a Luis Armstrong revival. Atmo-
sféru dokreslovala i taneční skupina
Swing Wings Brno nebo dobové módní
přehlídky v režii kloboukového klubu
Dantes. Moderátorem doprovodného
programu byl Michal Chylík. 

V jižní části parku se mohly vydovádět
děti v dílnách a atrakcích, ve spodním
parteru parku pak nechyběla burza auto
– moto dílů a retro zboží. Návštěvníci se
mohli zapojit také do slosování o hod-
notné ceny od partnerů Veteranfestu.

„Děkuji všem, kteří se podíleli na or-
ganizaci a vzniku letošního ročníku Ve-
teranfestu. Tomuto úžasnému setkání
totiž ještě loni hrozil zánik a konec mno-

haleté tradice, která proslavila Slavkov za
hranicemi České republiky. Přestože jsme si
prožili náročné dny, které nás mnohému na-
učily, jedno vím jistě: Veteranfest ve Slav-
kově pokračuje dál a my budeme hrdě
vytvářet prostor pro setkání majitelů ojedině-
lých vozů a jejich milovníků i v následujících
letech. Termín pro příští rok je již stanovený:
sobota 29. června 2019,“ uvedla ředitelka
Zámku Slavkov – Austerlitz Eva Oubělická.  

Organizátor akce Zámek Slavkov – Auster-
litz děkuje zejména hlavnímu partnerovi: Re-
nocar, a.s., mediálním partnerům: Deník, rádio
Signál, rádio Čas a časopisu Automobil. Do-
pravu historickým vlakem a historickými auto-
busy zajistila společnost Kordis – Integrovaný
dopravní systém Jihomoravského kraje a Tech-
nické muzeum v Brně.

Novinkou letošního ročníku byla také
 odborná soutěž vystavovaných automobilů,
kterou hodnotilo deset akreditovaných odbor-
níků z krajských testačních komisí. vs

Veteranfest

Výsledky odborné
soutěže
Auta do roku 1945
1. Z 5 Express KM 9690 
2. Burek 1936
3. Renault 1938
Auta 1946–1970
1. Corvette C1
2. Tatraplan T 600
3. Jaguar O2V 0759
Auta 1977–1988
1. Saab Sonet
2. Škoda 110 R 1978
3. Porsche 911
Motorky
1. Šibrava
2. Saubeam
3. NSU
Traktory a ostatní
1. Zetor 15
2. Škoda 30
3. Zetor 25 A

(Dokončení ze str. 1)
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(Dokončení ze str. 1)

Do kalendáře si milovníci cyklistiky a in-
line bruslení zapište datum 28. září, tedy státní
svátek patrona české země svatého Václava,
kdy bude přímo na cyklostezce v Bučovické
ulici slavnostní vyhlášení tradiční „cykloakce“
Ždánického lesa a Politaví a otevření hotové
asfaltové cesty! Ti z vás, nedočkavých, kteří
nyní stavbu využíváte k běhu, mi jistě dáte za
pravdu, že dílo je možná rozsahem malé, ale
o to významnější, že bezpečně překonáte
 silnici I/50 a posune vás na další, klidnější
„okresky“. 

Bohužel jsem si nemohl nevšimnout di-
skuze a „odborných komentářů“ na městském
facebooku. Proč bude cyklostezka až v září,
proč dětské hřiště na stadionu bude rovněž na
podzim… atd. Do diskuzí nezasahuji, jelikož
si chci uchovat alespoň zbytek zdravého ro-
zumu, co mně po čtyřech letech ve funkci sta-
rosty zbyl. Vysvětlení je jednoduché: do voleb
jsem šel s programem, který nezatěžuje a ne-
zadlužuje městský rozpočet. S programem,
který bude využívat každých veřejných pro-
středků s minimálním finančním podílem
města. A přátelé – kdo platí, ten také diktuje
podmínky a jednou z nich je datum přiznání
těchto financí a termín zahájení a dokončení
stavby. Taková jsou pravidla hry! Radnice se
v loňském roce taky rekonstruovala přes zimu
a nebylo to tím, že jsme chtěli nechat fasád-
níky mrznout, ale zkrátka proto, že minister-
stvo kultury v říjnu rozhodlo, že fasáda má být
hotová do 31. prosince téhož roku. Proto vás
žádám o maximální toleranci a akceptaci.
Pokud totiž chceme městskou pokladnu co

nejvíce ozdravit a dokonce v ní i něco ušetřit
na další prioritní projekty, pak hledání dalších
zdrojů nemůžeme zatracovat kvůli „špatnému
načasování“. Objektivně statisticky vzato jsme
jedno z mála měst, kterému se za poslední
čtyři roky podařilo získat tak velký objem fi-
nancí z jiných zdrojů. Jiná města na podobné
výzvy ani nedosáhnou.

Okurková sezona přinesla alespoň jedno ci-
telné ulevení. Slavkov už přestaly sužovat ne-
konečné kolony a to nejhorší je za námi.
V druhé polovině srpna již silničáři otevřou
obchvat a všem se nesmírně uleví. S majitelem
komunikace, kterým je Jihomoravský kraj, je
dohodnuto, že opraví všechny zničené úseky
na stávající objížďce. Vyjeté koleje, výtluky,
pukliny… 

obvodu. Času takto stráveného nikdy nebudu
litovat a jsem nesmírně rád, že záměr, který
měla společnost SPAR od roku 2007 se nyní
novému majiteli podaří zrealizovat. Nyní je
nutné plány přeprojektovat a projít cestou sta-
vebního a územního řízení. Dle akvizitora
společnosti můžeme počítat s druhou polovi-
nou příštího roku. S tímto časovým úsekem
však můžeme počítat za předpokladu hlad-
kého průběhu projekce a vlastní stavby. Ne-
musím čtenářům připomínat, co způsobilo
objevení židovského pohřebiště před osmi
lety! 

Dopis z LIDLu II

tak na druhé příčce dlouhodobě umístěné Bu-
čovice (viz tabulka). K tomu je třeba dodat, že
Slavkov u Brna je soustředěn výhradně do jed-
noho katastrálního území (Slavkov u Brna), za-
tímco město Bučovice je tvořeno pěti
katastrálními územími (dříve samostatnými
obcemi) Bučovice, Vícemilice, Marefy, Klo-
boučky a Černčín. 

Od roku 2015 je Slavkov u Brna druhým
nejlidnatějším městem okresu Vyškov

Ve všech obcích a městech v nejbližším
okolí Brna dochází v posledních dvaceti letech
k výraznému nárůstu počtu obyvatel. V naší
oblasti se to týká zejména obcí Holubice a Ve-
lešovice, ale i většiny ostatních.

A týká se to i města Slavkov u Brna, které
se už koncem roku 2015 stalo druhým nejlid-
natějším městem okresu Vyškov a nahradilo

Město
Datum Ivanovice na Hané Rousínov Bučovice Slavkov u Brna Vyškov

1. 1. 2010 2 956 5 306 6 462 6 220 21 847
1. 1. 2014 2 917 5 576 6 464 6 299 21 341
1. 1. 2015 2 896 5 620 6 482 6 456 21 312
1. 1. 2016 2 908 5 621 6 439 6 564 21 250
1. 1. 2017 2 943 5 663 6 460 6 597 21 120
1. 1. 2018 2 944 5 665 6 468 6 647 20 999

2018–2010 –12 359 6 427 –848

Zdroj: Český statistický úřad

To ovšem vůbec neznamená, že všichni oby-
vatelé města zde mají trvalé bydliště, neboť
mnozí obyvatelé mají oficiální trvalé bydliště
jinde, ale využívají služeb našeho města. Na
druhé straně ne každý občan s trvalým bydliš-
těm ve Slavkově zde skutečně také bydlí, takže
dopátrat se objektivního stavu není vůbec jed-
noduché. Tento vývoj má samozřejmě výrazný
dopad do infrastruktury města (školství, zdra-

votnictví, doprava, obchody a služby, kultura,
sport), ale též dopad finanční (daňové příjmy
závislé na počtu obyvatel). Je proto v zájmu
všech obyvatel našeho města, aby se oficiální
počty obyvatel co nejvíce blížily těm skuteč-
ným.

Z tabulky je též zřejmé, že oficiální počet
obyvatel našeho okresního města Vyškov za
posledních osm let poklesl téměř o tisícovku.

Marie Jedličková, místostarostka 

Rovněž probíhá výměna betonového po-
trubí za keramické v Malinovského ulici. S in-
vestorem, kterým jsou Vodovody a kanalizace
Vyš kov, domlouváme kompletní nový asfal-
tový povrch, ne jen zalátání spáry nad výko-
pem. To vše musí stihnout stavebník do konce
prázdnin! V těchto dnech je již hotova ulice
Příční u koupaliště, kterou postavil na své ná-
klady a na základě smlouvy s městem staveb-
ník komplexu v místě bývalého statku. Nově
 vysázené stromy, hladký a bezprašný povrch
doufám uklidní většinu vášní, která kolem
stavby byla. 

Vážení spoluobčané! Užívejte léta plnými
doušky a radujte se s blízkými a přáteli z kaž-
dého krásného dne!

Michal Boudný, starosta města

Trasa cyklostezky pod silnicí I/50 • Foto: B. Maleček
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

Úplné znění na www.slavkov.cz

135. schůze RM – 25. 6. 2018

136. schůze RM – 29. 6. 2018
1. RM schvaluje přijetí peněžitého daru od Výboru

partnerství Darney–Slavkov, se sídlem 14 rue Stanislas,
88 260 DARNEY, zastoupeným panem Jean-Marie Diche,
ve výši 200 EUR.

2. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 Zámku Slav-
kov – Austerlitz, přísp. organizace, v předloženém znění.

cích prvků včetně realizace dopadových ploch v areálu
stadionu, dle předložených návrhů zadávacích podmínek
soutěže.

12. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor - poliklinika 70/324 s MDDr.
Vladimírou Loudovou, trvale bytem, IČ: 01235613, jehož
předmětem je rozšíření pronajímaných prostor na poli-
klinice ve Slavkově u Brna o místnost č. 2.26 o výměře
20,80 m2 ve II. NP budovy č. p. 324, v předloženém znění.

13. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu garáže
č. 3 o výměře 19 m2 umístěné ve dvorním traktu budovy
polikliniky, Malinovského 551, Slavkovu Brna. Nájemné
je stanoveno ve výši 650 Kč/m2/rok a nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
3 měsíce.

14. RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s Brněn-
ským městským střeleckým sborem, z. s. jako obdarova-
ným, se sídlem Antonína Procházky 40, 623 00 Brno, IČ:
26620235 ve výši 5000 Kč, v předloženém znění. RM do-
poručuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 38 v před-
loženém znění.

15. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace spolku
PC AUSTERLITZ 1805, z. s., Čelakovského 552, 684 01
Slavkov u Brna, IČ: 26988518 ve výši 7500 Kč na mezi-
národní turnaj v pétangue – Grand Prix d’Austerlitz 2018.

16. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí individuální dotace se spolkem PC AUSTER-
LITZ 1805, z. s., Čelakovského 552, 684 01 Slavkov
u Brna, IČ: 26918518 v předloženém znění.

17. RM schvaluje předložený Plán rozvoje sportu
města Slavkov u Brna.

18. RM stanoví celkový počet pracovních míst a za-
městnanců zařazených do městského úřadu s účinností
od 01.07.2018 na 81 zaměstnanců.

19. RM souhlasí s navrženým způsobem financování
nákladů na zvýšení počtu zaměstnanců.

20. RM schvaluje předloženou „Zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek“ projektu „Elektronické a moderní
služby města Slavkova u Brna“, reg. č. CZ.06.3.05/0.0
/0.0/16_044/0005263 a rozhoduje, že nejvýhodnější na-
bídka byla podána společností C SYSTEM CZ a. s., IČ:
27675645, se sídlem O. Ševčíka 840/10, 636 00 Brno.

21. RM schvaluje předložený návrh termínů a pro-
gramu schůzí rady města a zasedání zastupitelstva
města na II. pololetí roku 2018 (do konce volebního ob-
dobí).

22. RM schvaluje Základní škole Komenského Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, přidat si do ceníku pro-
nájmů, projednaného a schváleného pod bodem

2637/127/RM/2018, pronájem učebny cvičná kuchyně za
cenu 150 Kč za jednu hodinu.

23. RM schvaluje provedení rozpočtové změny č. 14 ZŠ
Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace

24. RM souhlasí s čerpáním investičního fondu (416)
na nákup akrobatické podlahy za cenu do 130 000 Kč pro
Glitter Stars.

25. RM souhlasí s přijetím věcného daru – gymnastický
přeskokový stůl v ceně 39 421,80 Kč, Základní školou Ko-
menského Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

26. RM bere na vědomí organizaci provozu v DDM
Slavkov u Brna během letních prázdnin ve školním roce
2017/2018 dle předloženého dokumentu.

27. RM schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách v Ma-
teřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, na školní rok 2018/2019
v rozsahu uvedeném ve zprávě.

1. RM schvaluje a provádí v souladu s usnesením
č. 388/21/ZM/2017 rozpočtové opatření v předloženém
znění

2. RM nedoporučuje majetkově nakládat s pozemkem
parc. č. 3592 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna o výměře
3414 m2 ve vlastnictví města Slavkov u Brna z důvodů
ponechání pozemku pro možnost zajištění majetkopráv-
ního vypořádání pozemků pro realizaci odvodnění bu-
doucích poldrů pro zachycení extravilánových dešťových
vod nebo zpřístupnění pozemků v lokalitě Vinohrady.

3. RM souhlasí s podáním návrhu na zahájení soudního
řízení ve věci zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k po-
zemku parc. č. 3725/1 v k. ú. Slavkov u Brna.

4. RM doporučuje s podáním návrhu na zahájení sou-
dního řízení ve věci zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
k pozemku parc. č. 3725/1 v k. ú. Slavkov u Brna.

5. RM schvaluje uzavření předloženého návrhu dohody
o převodu práv a povinností získaných z územního roz-
hodnutí č. 20/2018 se společností SKR stav s.r.o., Nováč-
kova 18, 614 00 Brno, IČ: 269 61 474 ve věci výstavby
veřejného osvětlení na ulici Příční a Kaunicova.

6. RM schvaluje uzavření dohody o finančním vyrov-
nání ve výši 138 652 Kč za přeložku kabelů NN na po-
zemku parc. č. 1238/1 k. ú. Slavkov u Brna se společností
SKR stav s.r.o., Nováčkova 233/18, 61400 Brno, IČ: 269
61 474.

7. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společ-
ností CMC HEATING, s.r.o., sídlem Žarošice 65, 696 34 Ža-
rošice, IČ: 29230586, jejímž předmětem bude užívání
části pozemku parc. č. 1643/24 ostatní plocha v k.ú. Slav-
kov u Brna o výměře cca 25 m2 dle přiložené mapy za
roční nájemné ve výši 20 Kč/m2.

8. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společ-
ností FACILITY RP, s.r.o., sídlem Sokolská 510, 696 32 Ždá-
nice, IČ: 04290275, jejímž předmětem je užívání části
pozemku parc. č. 1643/24 ostatní plocha v k.ú. Slavkov
u Brna o výměře cca 115 m2 dle přiložené mapy za roční
nájemné ve výši 20 Kč/m2.

9. RM rozhoduje na základě zprávy o hodnocení nabí-
dek, že nejvhodnější nabídka na akci: „Rekonstrukce stře-
chy SC Bonaparte čp. 126“ byla předložena uchazečem
Tvrdý, s.r.o., Lovčice 297, 696 39 Lovčice, IČ: 269 56 071.

10. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci: „Re-
konstrukce střechy SC Bonaparte čp.126“ se společností
Tvrdý, s.r.o., Lovčice 297, 696 39 Lovčice, IČ: 269 56 071,
za podmínky doložení součinnosti při uzavření smlouvy
o dílo.

11. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na stavební
práce, při kterých bude dodána soustava herních a cvičí-

Od srpna začnou platit dopravní změny na
Palackého náměstí, v Husově ulici a části Ko-
menského náměstí. Povolena zde bude maxi-
mální rychlost 30 km/h a změní se také
dopravní značky u křižovatky Palackého ná-

městí a Husova. „Centrum města dlouhodobě
zažívá nárůst dopravy a s tím spojených koliz-
ních situací, zejména při přecházení silnice na
Palackého náměstí. Proto jsme se rozhodli
kontaktovat Policii České republiky a iniciovat
alespoň základní změny, které pomůžou do-
pravu zklidnit,“ informoval starosta města Mi-
chal Boudný.  

Platit již nebude stávající hlavní silnice ve
směru od radnice na Husovu ulici a začne platit
přednost jízdy zprava. Pozor tak budou muset
dávat hlavně řidiči přijíždějící z Husovy ulice.
Přednost budou muset dát automobilům najíž-
dějícím od kostela. Ve vyjmenovaných ulicích
bude také platit zákaz vjezdu vozidel nad 3,5
tuny s výjimkou dopravní obsluhy a linkových
autobusů IDS JMK. Na podnět občanů vznikne
také před historickou radnicí přechod pro
chodce. Změny začnou platit od 1. srpna 2018
a dva měsíce budou řádně označeny značkami
„Pozor změna přednosti v jízdě“. vs

Centrem města maximální rychlostí 30 km/h

Kamerový systém pomáhá
Slavkovským policistům i kriminalistům na-

pomáhá při jejich práci mimo jiné i kamerový
systém. Kamery umístěné ve Slavkově u Brna
jsou velmi užitečné při objasňování trestné čin-
nosti jak majetkového, tak násilného chara-
kteru. V letošním roce přispěly například
k objasnění několika případů sprejerství, na-
pomohly k výraznému posunu v několika kau-
zách vloupání do firem či pokusu podvodného
vylákání zboží. por. Alice Musilová

Kompostéry budou k vyzvednutí
pouze do konce srpna

Slavkované, kteří chtějí využít možnosti zí-
skání kompostéru zdarma, mají šanci do středy
28. srpna 2018. Po tomto datu pak budou kom-
postéry rozvezeny do obcí mikroregionu Žďá-
nický les a Politaví, kde o ně projevili místní
občané zájem. V současné době je k dispozici
stále ještě cca 200 kompostérů z původních 500
kusů. Přednostně budou nádoby vydávány re-
gistrovaným občanům, nicméně registrace již
není podmínkou. K dispozici jsou stále i hnědé
nádoby na biologický odpad.

Kompostéry i „popelnice“ jsou občanům
vydávány zdarma v areálu Technických slu-
žeb, Čs. armády 1676 v pondělí a středu v čase
8–11.30 a 13–15 hodin. vs

Kamera na Panském domě • Foto: B. Maleček
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1. RM schvaluje záměr společného nákupu energií
s příspěvkovými organizacemi města Slavkov u Brna pro-
střednictvím komoditní burzy.

2. RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s obcí
Blatnička se sídlem Blatnička 163, 696 71, IČ: 00488518
na zajištění „Společného nákupu silové elektřiny anebo
zemního plynu pro rok 2019“ v předloženém znění.

3. RM schvaluje a provádí v souladu s usnesením
č. 388/21/ZM/2017 rozpočtová opatření v předloženém
znění.

4. RM doporučuje ZM schválit směnu části pozemku
parc. č. 4353/1 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna o výměře
cca 240 m2 ve vlastnictví města Slavkov u Brna za část
pozemku parc. č. 4332 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna
o výměře cca 240 m2 ve vlastnictví Římskokatolické far-
nosti Slavkov u Brna, sídlem Malinovského 21, 684 01
Slavkov u Brna, IČ: 61729710 dle přiložené mapky, a to
bez finančního doplatku. Náklady související s převodem
nemovitostí, tj. správní poplatek za návrh na vklad
a geometrický plán, uhradí město. Daňové povinnosti
budou splněny dle platné legislativy.

5. RM schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu prostor
o výměře 28 m2 na parcele 1784/296 v k. ú. Slavkov u Brna,
s panem Ing. Markem Doleželem. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
a nájemné stanoveno ve výši 500 Kč/m2/rok.

6. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 11 k nájemní
smlouvě ze dne 13. 1. 2006 se společností Agria, a.s.,
sídlem 684 01 Nížkovice 74, IČ: 60699175, jehož před-
mětem bude pouze zvýšení pachtovného z 3,25% na
3,75% z průměrné ceny půdy dle vyhlášky č. 298/2014
Sb. v k. ú. Nížkovice, v k.ú. Hodějice. Celkové roční pach-
tovné, počínaje rokem 2018, tak bude činit 110 801 Kč
za užívání pozemků na LV 1165 v k. ú. Hodějice, na LV
č. 2042 v k. ú. Nížkovice a LV. 803 v k. ú. Němčany.

7. RM rozhoduje, že na základě zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na akci „Herní
a cvičební prvky včetně dopadových ploch v areálu sta-
dionu, Slavkov u Brna“, kdy byla podána pouze jediná
nabídka, která splnila požadavky zadavatele, o přidělení
veřejné zakázky společnosti Bonita Group Service s.r.o.,
Koráb 131, 666 01 Tišnov, IČ: 277 38 795.

8. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci
„Herní a cvičební prvky včetně dopadových ploch
v areálu stadionu, Slavkov u Brna“, se společností Bonita
Group Service s.r.o., Koráb 131, 666 01 Tišnov, IČ: 277 38
795, v předloženém znění za podmínky schválení finan-
cování.

9. RM schvaluje zahájení výběrového řízení na službu:
„Zpracování strategických dokumentů (koncepcí) pro
město Slavkov u Brna“ dle předloženého návrhu zadá-
vací dokumentace.

10. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy s panem Ru-
dolfem Protivou na dodávku exponátů do napoleonské
expozice dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.

11. RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebyto-
vých prostor – poliklinika č. 46/324/2015, která byla uza-
vřena se společností ORNIDES, s.r.o., se sídlem Laci nova 1,
PSČ 621 00 Brno, IČ: 64507122, dohodou k datu 31. 7.
2018.

12. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu ordi-
nace  č. 2.27 o výměře 21,80 m2, umístěné ve II. NP bu-
dovy polikliniky ve Slavkově u Brna, Tyršova 324,
Slavkov u Brna. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a nájemné sta-
noveno ve výši 900 Kč /m2/rok.

13. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu  pro-
stor č. 2.08 o celkové výměře 73,20 m2, umístěných ve
II. NP SC Bonaparte, Palackého nám. 126, Slavkov
u Brna.

14. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o odstranění odpadů a provedení dalších služeb – spe-
cifikace a ceny služeb – se společností EKOTERMEX, a.s.,
Pustiměřské Prusy 268, 683 21 Pustiměř, IČ: 15526305,
v předloženém znění. 

15. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 Zámku
Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, v předlo-
ženém znění.

16. RM schvaluje čerpání investičního fondu Zámku
Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, ve výši
85 572 Kč.

17. RM schvaluje dodatek č. 4 k nájemní smlouvě
mezi Městem Slavkov u Brna, Zámkem Slavkov – Aus-
terlitz, příspěvkovou organizací a panem Ladislavem
Horváthem, IČ: 70498024 v předloženém znění.

18. RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce v sou-
ladu s ust. § 2193 až 2200 zákona č. 89/2012 Sb., ob-
čanský zákoník, uzavřené mezi Jihomoravským muzeem
ve Znojmě, příspěvkovou organizací, se sídlem: Přemys-
lovců 129/8, 669 02 Znojmo, zastoupené Ing.Vladimírou
Durajkovou, ředitelkou, jako půjčitelem, městem Slavkov
u Brna, Zámkem Slavkov – Austerlitz, příspěvková orga-
nizace jako vypůjčiteli a společností SKRstav s.r.o. jako
zprostředkovatelem, v předloženém znění.

19. RM bere na vědomí informaci o žádosti ZS-A o do-
taci pro rok 2018.

20. RM bere na vědomí zprávu o nákupu akrobatické
podlahy pro Základní školu Komenského Slavkov u Brna,
příspěvková organizace za cenu 116 802 Kč bez DPH.

21. RM schvaluje Mateřské škole Zvídálek, Komen-
ského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková orga-
nizace, přijetí věcného daru – repasovaného počítače.

22. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu do-
hody o podmínkách vybudování stavby vodovodní, ka-
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nalizační a plynovodní přípojky na pozemcích parc.
č. 2022/2 a 2023 v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou ve
vlastnictví města Slavkov u Brna,  pro pozemek parc.
č. 2022/3 v k. ú. Slavkov u Brna v ul. Slovanská s manželi
Petrem a Zlaticí Šafářovými.

23. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu
dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu na po-
zemku parc. č. 1238/1 v k. ú. Slavkov u Brna, který je ve
vlastnictví města Slavkov u Brna, na pozemky parc.
č. 1251 a 1238/25 v k. ú. Slavkov u Brna s manželi La-
dislavem a Věrou Hrubými. 

24. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu
dohody o podmínkách vybudování stavby přístupového
chodníku na pozemku parc. č. 2690/193 v k. ú. Slavkov
u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna,  pro
pozemky parc. č. 2690/56 a 2690/57 v k. ú. Slavkov
u Brna v ul. Luční s panem Ing. Hynkem Charvatem.

25. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu
dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu na po-
zemku parc. č. 1553/1 v k. ú. Slavkov u Brna, který je ve
vlastnictví města Slavkov u Brna, k projektu rodinného
domu na pozemku parc. č. 1438 v k. ú. Slavkov u Brna
se společností PARTAGAS Group s.r.o., Cihlářská
1021/15, 602 00 Brno, zastoupené panem Ing. Marti-
nem Rychteckým.

26. RM rozhoduje na základě zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek, že nejvhodnější nabídka na veřej-
nou zakázku na stavební práce na akci „Rekonstrukce
části místní komunikace ul. Nádražní“ byla předložena
uchazečem SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodova 60,
620 00 Brno, IČ: 480 35 599.

27. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku:
„Rekonstrukce části místní komunikace ul. Nádražní“
se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodova 60,
620 00 Brno, IČ: 480 35 599 po povolení stavby staveb-
ním úřadem.

28. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností České telekomunikační infra-
struktury, a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
3 - Žižkov, IČ: 04084063, týkající se pozemku parc. č.
2498/1 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna, jehož vlast-
níkem je město, dle přiloženého geometrického plánu č.
3419-803/2017 (stavba s názvem „VPIC Slavkov ul. Slo-
vanská“) v předloženém znění.

29. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení služebnosti se společností České teleko-
munikační infrastruktury, a.s., se sídlem Olšanská
2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ: 04084063, týkající
se pozemku parc. č. 5208 ostatní plocha v k. ú. Slavkov
u Brna, jehož vlastníkem je město, dle přiložené situace
a mapy s nákresem vedení (stavba s názvem „VPIC
Slavkov Zahradní centrum“) v předloženém znění.

Kontrola parkovacích lístků na placených
parkovištích, nebo zaměření se na cyklisty
ohrožující chodce. Nejen to jsou pravidelné
úkoly městské policie. Po zklidnění dopravy
související s opravou obchvatu na silnici I/50
tak strážníci již nemusí každodenně v ranních
hodinách řídit dopravu na ulici ČSA a mohou
se ještě více zaměřit na přestupky uvnitř města. 

Kontrolu uhrazení parkovného provádějí
strážníci na Palackého náměstí a na parkovišti
v ulici Boženy Němcové. „Upozorňujeme také
řidiče, že se na Komenského náměstí u rohu
pošty nachází vodorovné dopravní značení
V12c – nepřerušovaná žlutá čára, která zna-
mená zákaz zastavení. Protože v posledních
měsících řidiči tento zákaz nerespektují, za-
měřili jsme se i na tuto lokalitu a za porušení
udělujeme sankce,“ uvedla velitelka Městské
policie Radmila Fialová. Městská policie se
rovněž zaměřuje na cyklisty, kteří jezdí po

chodníku na kole a ohrožují přecházející
chodce.

Městská policie od 1. dubna do 20. července
2018 vyřešila 184 přestupků, za které byla ulo-

Policie kontroluje parkování i cyklisty ohrožující chodce
žena sankce 27 700 korun, oznámeno správ-
nímu orgánu bylo 12 přestupků.

Za neplacené parkování na ul. Palackého ná-
městí a ul. Boženy Němcové uloženo 54 pokut.

Deset pokut udělili
strážníci za stání na
veřejné zeleni na Ko-
láčkově náměstí. Ři-
diči byli také v téměř
padesáti případech po-
kutováni za vjezd do
pěší zóny v Brněnskké
ulici.

V ulicích bylo od-
chyceno také deset psů
a odstraněn jeden
vrak. Na parkovném
se za výše uvedené ob-
dobí vybralo 321 797
korun. vs
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Městská policie při kontrole • Foto: archiv MÚ
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Další etapa opravy kanalizace v ulici Mali-
novského uzavře na měsíc vjezd do ulice Ji-
ráskova. Objízdná trasa povede po ulici
Kaunicova a Příční (která bude v nejbližších
dnech již průjezdná) nebo z ulice Tyršova
a Po Oborou. Uzavírka bude platit od 1. do
31. srpna 2018. Kvůli pracím na opravách
staré a poničené kanalizace bude i nadále zne-
možněno parkování před poliklinikou a u ma-
teřské školy Zvídálek. Kvůli opravám je

přemístěna také autobusová zastávka do ulice
Husova, vedle městského úřadu. Po dobu
oprav kanalizace město vybuduje také nové
parkovací místo před mateřskou školou Zví-
dálek.

Tip! Pokud chcete mít aktuální infor-
mace o uzavírkách, odstávkách a omeze-
ních ve vašem mobilu a emailu, pak se
registrujte do systému Mobilního rozhlasu. 

Buď se registrujte na slavkov.mobilni -

Kvůli opravě kanalizace bude měsíc
neprůjezdná ulice Jiráskova

Mládež Slavkova u Brna, reprezentovaná
studenty Integrované střední školy, se zúčast-
nila ve dnech 10.–17. července 2018 již dru-
hého mezinárodního kempu Échange 2018
Messeix fFrance, jehož účastníky jsou města
Slavkov u Brna, polský Sławków a francouz-
ský Messeix, organizátor letošního ročníku.
Kemp byl realizován v rámci evropského pro-
jektu Erasmus+, tentokrát na téma La mixité
dans le sport – rozmanitost ve sportu. Přede-
vším účastníci první vzájemné výměny, kterou
se podařilo zrealizovat v srpnu 2016 v polském
městě Sławków, s nadšením uvítali úspěch
francouzské strany a možnost opět se setkat se
svými polskými a francouzskými kamarády,
tentokrát v Messeix. 

Pro všechny účastníky byl připraven bohatý
program zaměřený nejen na sport a jeho roz-
manitost, ale také na vzájemné poznávání kul-
tury, historie, památek, tradic i kuchyně.
Dorozumívacím jazykem byla angličtina, v níž

si všichni ověřili své dovednosti a komuni-
kační schopnosti, které se během týdenního
pobytu výrazně zlepšily. Projekt zahrnoval
také workshopy na téma „Rovnoprávnost
mužů a žen“ ve sportu i v osobním životě,
představení typických sportů jednotlivých
zemí a také škol či měst. Čeští účastníci o sobě
dávali vědět na každém kroku. Byli komuni-
kativní, úspěšně se zapojovali do všech spor-
tovních aktivit, představili českou hudbu
i tanec.

Mezi největší zážitky, které si pro nás fran-
couzští organizátoři připravili, patřila návštěva
místních muzeí, turistika v přírodním parku
Volcans d Auvergne s dominantou vulkánu
Puy de Dóme, turistika v centrálním masivu
Sancy s výstupem na vrchol Puy de Sancy
(1886 m), návštěva historického centra hlav-
ního města regionu Auvergne Clermont-Fer-
rand, společné fandění při finálovém zápasu
MS ve fotbale a celá řada dalších aktivit. Tím

Slavkovští studenti slavili ve Francii úspěch
fotbalistů i výročí dobytí Bastily

nejsilnějším zážitkem pro všechny byla účast
při oficiálních oslavách francouzského státního
svátku dne 14. července, Dobytí Bastily, ve
městech Bourg-Lastic a Messeix. Měli jsme tu
čest být součástí slavnostního průvodu a úča-
stnit se pietního aktu u pomníku padlých hr-
dinů. Odpoledne oslavy pokračovaly u jezera
společným grilováním, soutěžemi, ukázkou ty-
pických sportů a zábavných aktivit všech tří
národů. Celý sváteční den byl zakončen kom-
ponovaným ohňostrojem přímo na hladině je-
zera.

Děvčata a chlapci získali účastí v projektu
mnoho nových zkušeností a zážitků, na které
budou vždy rádi vzpomínat. Navázali nová
přátelství a věří, že tento projekt bude mít své
pokračování a těší se na vzájemné setkání ve
Slavkově u Brna.

Celá skupina vzorně reprezentovala město
Slavkov u Brna, svoji školu i Českou repu-
bliku. Daniela Hortová

rozhlas.cz nebo vyplňte formulář na poda-
telně Městského úřadu. Služba je zdarma
a zprávy vám budou chodit prostřednictvím
SMS a emailu (pokud jej zadáte, není pod-
mínkou). vs

Oprava kanalizace na Malinovského náměstí  • Foto: 2x B. Maleček

Slavkovští studenti ve Francii  • Foto: 2x archiv školy
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V sobotu 30. června přivítalo slavnostně na -
zdobené partnerské město Darney účastníky
oslav 100. výročí založení Československa. Od
roku 2002 se slaví každoročně tento den jako
Den ozbrojených sil České republiky. Přesně
před 100 lety, 30. června 1918, zde byl oficiálně
vyhlášen československý stát, kterému tehdy
přísahalo věrnost na 6000 legionářů.

Slavnostní přísahy v roce 1918 se zúčastnila
celá řada oficiálních hostů. Vedle Edvarda Be-
neše a činitelů Čs. národní rady zde byl také
francouzský prezident Raymund Poincaré, čle-
nové francouzské vlády, zástupci spojeneckých
armád a delegace z Paříže. Prezident Poincaré
předal 21. pluku prapor, který byl vyroben
podle návrhu českého malíře Františka Kupky
a který darovalo město Paříž. V obsáhlém pro-
jevu prezident ocenil vlastenectví legionářů
a zdůraznil skutečnost, že nezaváhali, když měli

„na vybranou mezi právem a násilím, mezi
pravdou a lží, mezi světlem a tmou.“ 

„Nebylo to diplomatické uznání českosloven-
ské exilové vlády de iure, mluvilo se tam
o uznání Čs. národní rady jako základu příští
vlády, ale v zásadě to bylo uznání rady de facto
jako nejvyšší autority československých snah
o samostatnost,“ vysvětlil význam tehdejších
událostí historik z Ústavu pro soudobé dějiny
Akademie věd Oldřich Tůma. Novinka se z vý-
chodní Francie do Československa dostávala
velmi složitě. „Pořád byla válka, byla tady cen-
zura, ještě neexistovalo rozhlasové vysílání, kte-
rým by domácí veřejnost o takových
záležitostech mohla být uvědoměna. Ti, kdo ty
informace měli, se dopouštěli velezrady, takže
je nemohli nějak veřejně prezentovat,“ popsal
náročný proces O. Tůma.

Na památku přísahy v Darney byl v r. 1938
postaven na místě přehlídky památník, který byl
zničen nacisty v r. 1940 a obnoven v roce 1968.

Letošní oslava, které se zúčastnilo přibližně
600 osob, byla pro veřejnost uzavřená; všichni
účastníci přicestovali na pozvání velvyslanectví.
Českou a Slovenskou republiku reprezentovali
na nejvyšší úrovni premiéři Andrej Babiš
a Peter Pellegrini. Francii měl zastupovat prezi-
dent Emmanuel Macron, který však tři dny před
událostí svou účast zrušil. O důvodech jeho roz-
hodnutí se můžeme jen dohadovat. Jeho místo
zaujala ministryně obrany Florence Parlyová.
Ze Slavkova přicestovala delegace (starosta
města a zástupci hasičů) vládním letadlem
a dále individuálně několik osob.

Slavnost se konala za mimořádného horka –
při dlouhém čekání několik osob zkolabovalo
a muselo být ošetřeno. V kruhu kolem pomníku
stály čestnou stráž vojenské jednotky všech tří
zainteresovaných států.

Oslava 100 let Československa v Darney 
Po příjezdu politiků a čestné přehlídce na-

stoupených vojsk následovaly projevy státníků.
Andrej Babiš v projevu připomněl, že přísahou
v Darney vznikla oficiálně československá ar-
máda. Ta se podle jeho slov stala symbolem če-
skoslovenského státu v jeho počátcích, protože
byla zdrojem sebevědomí. Babiš se rovněž ně-
kolikrát dovolával masarykovských tradic
a snahy prvního československého prezidenta
zajistit pro svou zemi demokracii a pevné uko-
tvení v evropském prostoru. Spolu s Pellegrinim
přitom poděkoval Francii za aktivní podporu
vzniku Československa.

Následného kladení věnců se zúčasnili zá-
stupci vojenských spolků, organizací a rodin-
ných příslušníků, mezi nimiž nechyběl ani
zástupce Slavkova starosta M. Boudný. Poté vo-
jenská hudba zahrála večerku a po minutě ticha
za padlé zazněly státní hymny České republiky,
Slovenska a Francie. Představitelé vlád poděko-
vali nastoupeným jednotkách a praporečníkům.

Po skončení slavnostního ceremoniálu u pa-
mátníku se účastníci akce přesunuli do obec-
ního sálu, aby se zúčastnili recepce pořádané
velvyslanci České a Slovenské republiky. Pro
zájemce bylo otevřeno blízké československé
muzeum, které si mohli prohlédnout za dopro-
vodu nového ředitele H. Comeho. V muzeu jsou
mnohé obrazy, historické dokumenty, fotografie
a umělecké předměty včetně repliky praporu,
který legionáři dostali v červnu 1918. Mj. má
zde své místo slavkovský legionář Josef Hořava.

U památníku i v obecním sále vládla velmi
přátelská nálada, kterou s radostí a chutí pod-
porovali francouzští hostitelé, např. Yves De-
svernes, Régis Belgeri, Jean-Marie Diche
a další. I v tento den se navazovala nová přátel-
ství s nemalou pomocí našich občanů žijících
dlouhodobě ve Francii. Bedřich Maleček

T. G. Masaryk v táboře Kléber (1918) • Foto: archiv muzea v Darney

Slavkovská delegace / Foto: V. Šinkyřík F. Parlyová, P. Pellegrini a A. Babiš / Foto: R. Žilka

Pietní akt u památníku v Darney / Foto: B. Maleček

M. Boudný klade věnec k památníku / Foto: R. Žilka
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Příprava stezky u mostu přes I/50 • Foto: V. Slámová Základní vrsty cyklostezky. Po hladkém asfaltu se svezete už během září • Foto: V. Slámová

Náročné opravy si vyžadují pečlivý odborný dohled. Kon-
trolních dnů se účastní i památkáři • Foto: V. Slámová

Z tělocvičny ZŠ Komenského zmizela podlaha a bude nahrazena novými nášlapy • Foto: V. Slámová
První čtyři zrestaurované sochy již získaly novou tvář. Letos restau-
rátoři opraví 11 nejkritičtějších skulptur • Foto: V. Slámová

Oprava zámecké zdi je na začátku. Díky tomuto systému bude postupně narovnávána a vrácena do původní barokní podoby • Foto: V. Slámová

Loni vysazená louka za Domem s pečovatelskou službou už začala kvést. V budoucnu se může parčík vybavit lavičkami a dalším mobiliářem • Foto: V. Slámová

Zkušební zeď. Vstupní zeď do valů posloužila pro ujasnění si tech-
nologických postupů, výběr vhodného zdiva i finálního vzhledu.
Za dozoru památkářů bude nyní finalizována.• Foto: V. Slámová

Součástí oprav záměckých valů je i statické zajištění
severní rampy zámku • Foto: V. Slámová
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bila se dětem, stala se naše olympiáda pravidel-
nou akcí.

Děti ve všech třídách pilně trénovaly a při-
pravovaly se na disciplíny – běh na 30 metrů,
hod do dálky a skok z místa. Předškoláci závo-
dili na sportovním hřišti ZŠ Tyršova na jednot-
livých stanovištích. Jejich výkony jsme pečlivě
zaznamenávali. Nejnapínavější byl poslední
závod – štafetový běh. Deset dětí, zástupců za
každou třídu, se rozmístilo po dráze na určené
mety a čekaly na povel ke startu. Závod proží-
vali úplně všichni – děti, učitelky i ostatní za-
městnanci mateřské školy. 

Všechny disciplíny si vyzkoušely i mladší
děti, které sportovaly v zámeckém parku. 

Olympijský den se Zvídálkem

Za sportovní výkony i jejich nadšení byly
všechny děti odměněny.

Jitka Krejčířová, učitelka MŠ Zvídálek

V roce 2016 jsme poprvé v Mateřské škole
Zvídálek uspořádali dětskou sportovní olympi-
ádu. A protože se sportovní akce podařila a lí-

Letos opět, jako i v předchozích letech jsem
byla pozvána na vernisáž výstavy výtvarného
oboru ZUŠ Františka France ve Slavkově
u Brna, která se konala 25. 6. 2018 v prosto-
rách slavkovského zámku. Výstava se koná
zpravidla po dvou letech a po tuto dobu žáci
pod vedením učitelů výtvarného oboru připra-
vují své práce na téma, na kterém se shodnou.
Inspirací pro letošní rok se stal LES.

Na slavnostní vernisáži výstavy spolupracují
všechny obory a tak jsme mohli vidět tančící
lesní víly, pavoučky, pěvecký sbor nebo se ne-
chali se zavřenými víčky unést do pohádky
Z mechu a kapradí. Hudba, tanec i zpěv snad
každému pohladí srdíčko. Žáci i učitelé těchto
oborů si připravili krátký program a tím

všechny přítomné naladili právě na lesní téma.
Poté jsme všichni společně přijali pozvání do
výstavních prostor v přízemí zámku.

Výstava je nádherná, úplně se mi tajil dech
při pohledu na pohádkovou krásu, živočichy
a veškeré lesní rostlinky. Každá výstava má své
kouzlo a každá je snad o krok vpřed, jak řekl
starosta města hned v úvodu. Tak to má být. 

Byla jsem tak nadšená, že jsem vzala i žáky
své třídy na výstavu. Měli velké štěstí, že uči-
telkou výtvarného oboru je moje dcera, kterou
jsem požádala, aby nás výstavou provázela
a prohlídku doplnila zajímavým výkladem.
Vysvětlovala jim některé grafické techniky,
jako např. rezerváž vymývanou klovatinou, pa-
píroryt nebo suchou jehlu. Zpovídala je, zda

Výstava ZUŠ F. France na téma „V lese“
ví, jaké jsou základní barvy a jak se žáci vý-
tvarného oboru učí právě díky nim namíchat
barevnost lesa jako podklad pro další výtvory.
Žáci mé třídy byli velmi překvapeni, že ve-
škerá díla na výstavě vytvořily děti 1. stupně
základní uměleké školy ve věku 6–15 let.

Velký podíl na celkovém dojmu z výstavy
závisí na schopnostech učitelek, které musí
promyslet jednotlivé kroky a tematické okruhy.
Byla jsem na svoji dceru v ten moment velmi
pyšná, vlastně nejen v ten moment i po celou
dobu prohlídky a jsem stále.

Na každé akci slavkovské ZUŠ si říkám,
jaké mají žáci této školy štěstí, že mají tak
skvelé možnosti a výborné učitele, kteří svoji
práci dělají s láskou. Jaroslava Krahulová

Děti ze Zvídálku na sportovním hřišti / Foto: 3x archiv školy

Jeden z exponátů / Foto: archiv školy Vystavující žáci ZUŠ / Foto: archiv školy
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ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ www.zamek-slavkov.cz
Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01  Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204;  info@zamek-slavkov.cz

Dovolujeme si vás pozvat na nádvoří zámku
Slavkov – Austerlitz na víkend s muzikály. 

V pátek 7. září zde můžete v premiérovém
představení zhlédnout českou muzikálovou kla-
siku Šíleně smutná princezna. Jedná se o hu-
dební pohádku, která nadchne stejně tak malé
diváky jako dospělé. Jedná se o divadelní zpra-
cování filmové verze, která se připravuje přímo
pro prostory slavkovského zámeckého nádvoří.

V hlavních rolích se Vám představí herci
z Městského divadla Brno Eliška Skálová jako
princezna, Marco Salvadori v roli prince a chy-
bět nebude ani Zdeněk Junák, Jiří Ressler,
Jakub Uličník, Martin Křížka, Marta Matějová
a další. V premiérovém představení hudební po-
hádky Šíleně smutná princezna také naleznete
známé tváře ze Slavkova. Mimo jiné se Vám
v roli krále Dobromysla představí dlouholetý

Muzikály na nádvoří zámku
člen Divadelního spolku Slavkov Milan Hraz-
dílek. 

V podání herců se můžete tedy těšit na písně
jako jsou Znám jednu starou zahradu, Dejte mi
malíři nebo Slza z tváře padá. 

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

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

Budeme se těšit na Vaši návštěvu! ZS-A

V rámci 7. soutěžního festivalu folklorních
souborů v Dambořicích, který si letos vybral
téma „Ve svém živlu“ (voda, oheň, země,
vzduch) se v neděli 1. července odpoledne ve
Slavkově představily za krásného počasí dva
folklorní soubory – Mladina a Stavbár. Oba
soubory vystupovaly přímo na dlažbě nádvoří
slavkovského zámku (bez pódia a zvukové
techniky) a zdá se, že jim to vyhovovalo, neboť
zejména tanečníci využili tohoto velkého ne-
ohraničeného prostoru ke scénickému zvýraz-

nění svých tanečních čísel. Velmi příjemně
překvapil především soubor Mladina z Plzně,
jehož podání bylo od začátku do konce sku-
tečně „ve svém živlu“. Z muzikantů, zpěváků
a tanečníků vyzařovala radost z hudby a tance,
nadšení, lehkost projevu, výrazová přesvědči-
vost a bravurně čistá intonace zpěvu sólistů
i celého souboru. 

Druhá část více než hodinového programu
patřila vysokoškolskému souboru Stavbár ze
slovenské Žiliny, který předvedl pásmo ze

Folklorní soubory Mladina a Stavbár oživily první
prázdninové nedělní odpoledne na nádvoří zámku

známé folklorní oblasti z okolí Terchové a pas-
tevecké hry chlapců a děvčat. Kromě různých
variant odzemku a pasteveckých her zaujala
zejména sólově zazpívaná táhlá lidová píseň,
která byla doprovázena jen dvojhlasnými into-
načně velmi dobře sladěnými kravskými ple-
chovými zvonci různých velikostí.

Již nyní se můžeme těšit na rok 2020
a hádat, koho nám pořadatelé dalšího ročníku
festivalu z Dambořic do Slavkova pošlou.

Ladislav Jedlička

Mladina z Plzně / Foto: 2x L. Jedlička

Stavbár ze Žiliny / Foto: 2x L. Jedlička
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Fyzika hrou – nebojte se fyziky
Nová interaktivní výstava Fyzika hrou bude

zahájena 24. července 2018 v bývalých konír-
nách zámku Slavkov – Austerlitz.

Na výstavě se dozvíte, jak elektromotor
mění elektrickou energii na mechanickou, kteří
vědci posouvali učení o elektřině kupředu,
o vzniku střídavého napětí a proudu, o fungo-
vání magnetického pole a transformátoru
a také po kom se některé fyzikální jednotky
jmenují…

Hlavním autorem exponátů je učitel Ing. Ví-
tězslav Prokop. Spoluautory výstavy pak jsou
Radomil Kostka, bývalý nejlepší žák Vítěz-

ton, kroket, pétanque, lukostřelbu,
slackline, frisbee, finské kuželky
nebo žonglovací pomůcky. Zajít si
pro ně můžete na infocentrum, které
má v sezoně otevřeno denně od 9 do
17 hodin. Po složení vratné zálohy
(od 1000 korun do 80 korun podle
výše pořizovacích nákladů) uhradíte
celodenní půjčovné ve výši 20 korun
a můžete vyrazit. vs

V infocentru si můžete půjčit sportovní potřeby
Už jste se někdy zkusili projít po

vypnutém laně mezi stromy v zá-
meckém parku? Nebo jste si s přáteli
zahráli pétanque, kroket nebo bad-
minton na rozhlehlém trávníku?
V infocentru na Palackého náměstí si
můžete za dvacet korun půjčit někte-
rou z devíti sportovních potřeb a pak
si užít letní den plný zábavy. 

K dispozici jsou sety na badmin-

Koncert pěveckého
sboru Mladost

Stalo se již tradicí, že po letním soustředění
našeho sboru, vystoupíme pro své posluchače
s novým repertoárem v krásných prostorách
slavkovského zámku. 

Koncert se uskuteční v neděli 23. září v 15
hod. zámecké kapli sv. Kříže a na programu
budou skladby světské, duchovní i lidové.

Srdečně zveme všechny, kteří s námi chtějí
prožít příjemné odpoledne. Těšíme se na vaši
návštěvu. Ilona Zyková 

slava Prokopa, Jan Prokop, nejmladší syn Ví-
tězslava Prokopa a student VUT Brno, obor
energetika a Martin Dobiáš, zaměstnanec
Technického muzea v Brně.

Exponáty si budete moci vyzkoušet a osahat
a přiblíží Vám fungování fyzikálních jevů.
Těšit se můžete na elektrický jeřáb, elektrické
dělo, vznik elektřiny točením, velký magnet
a mnohé další.

Výstava bude otevřena do 9. prosince 2018
podle otevírací doby zámku. Vstupné pro do-
spělé 60 Kč, pro seniory 50 Kč, pro děti, ZTP
a studenty 40 Kč. Zámek Slavkov – Austerlitz

Na některých základních školách docházelo k rušení
dílen, kde se žáci a žákyně učili základním rukodělným
činnostem. Také pomůcky v předmětu fyzika začaly stár-
nout, rozpadat se a kromě pár zahraničních (drahých)
firem nebyla na českém trhu firma, která by je vyráběla,
případně opravovala. A tak i výuka tohoto předmětu se
bez pomůcek stala nudnou a nezábavnou.

Proto si Ing. Prokop začal vymýšlet a vyrábět origi-
nální, názorné (interaktivní) pomůcky, na kterých je
možné zábavnou formou pochopit jednotlivé fyzikální
zákony a začal je také používat ve výuce. Jelikož je elek-
trikář, tak se většina z nich týká elektřiny. Říká jim
„hračky“. Snad proto, že dokážou zaujmout všechny ge-
nerace a donutí (v některých případech, když se nikdo
nedívá) hrát si i vážené docenty a profesory a dokonce
i nositele Nobelovy ceny za fyziku. Některé z exponátů
na první pohled popírají základní fyzikální zákony a náv-
štěvník se musí zamyslet proč a jak fungují. A to je účel
výstavy.

Autor spolupracuje s : VUT Brno, Karlovou universitou
Praha, Masarykovou universitou Brno, Universitou Bra-
tislava, Domem dětí a mládeže, Technickým muzeum
Brno, Gymnáziem Brno Křenová, Gymnáziem Brno
kpt. Jaroše a dalšími. 

Nyní pracuje autor exponátů jako učitel odborných
předmětů elektro na Střední škole strojírenské a elektro-
technické , Brno, Trnkova 113.

Vítězslav Prokop

O autorovi, o vzniku výstavy a exponátů
Vše začalo tak, že Ing. Vítězslav Prokop, konstruktér

a vývojový pracovník podniku ABB Brno (bývalý podnik
EJF Brno – výrobce el. zařízení a rozváděčů vysokého na-
pětí) nastoupil v roce 1990 na učiliště podniku ABB Brno.
Prošel funkce od zástupce ředitele až po mistra odborné
výuky.

Přišlo období, kdy řemeslo, které převážně živilo náš
národ, začalo být na ústupu. Většina dětí chtěla studovat
obory ekonomické, právnické a jiné netechnické. Technika
se pro děti a bohužel i pro jejich rodiče stala nezajíma-
vou. Ovšem mimo výpočetní techniku. Kdo se nedostal
na gymnázium nebo průmyslovou školu a byl „nucen“
jít na učiliště se zajímal pouze o obory kde se učí „počí-
tače“. A pojem „zlaté české ručičky“ téměř zmizel. Bo-
hudík ale ne úplně. Vždy se najde pár žáků, kteří doma
s tátou, dědou nebo strejdou něco kutí a zájem o tech-
niku mají.

Mezi těmi, které technika baví jsou uvedení spoluau-
toři exponátů:

Radomil Kostka – nejlepší žák Ing. Prokopa, se úča-
stnil návrhů a výroby větší části exponátů. Nyní je už víc
než 12 let ze školy a stačil si založit rodinu s 3 dětmi.

Jan Prokop – nejmladší syn Ing. Prokopa, v době vý-
roby exponátů měl funkci „dětského konzultanta“, nyní
je student 3. ročníku VUT Brno- obor energetika.

Martin Dobiáš – v současné době je zaměstnancem
Technického muzea v Brně, spolupracuje na návrzích
a výrobě nových exponátů.

Ukázky exponátů / Foto: 3x archiv zámku

Sbor Mladost / Foto: archiv souboru
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V deseti místnostech zámeckého podzemí
nechybí nic, co patřilo k drsnému mučení, jež
mělo z delikventa dostat přiznání. Pochmur-
nou atmosféru umocňuje promítání na stěny,
kvílivé zvyky a příběhy zločinců. „Videa uka-
zují sedm smrtelných hříchů. Návštěvníci si
mohou některé nástroje vyzkoušet nebo si na-
sadit masku. Přečtou si rozsudek a trest za
konkrétní hřích.“ vysvětlila ředitelka zámku
Eva Oubělická.

Palečnice, cejch na vypálení znamení, po-
tupné masky, housličky, španělská bota, rou-
bík, pranýř hanby, natažení na skřipec, okovy,
železné koše, to vše je k nerozeznání od stře-
dověkých originálů a bolestivě funkční… Ol-
dřich Bartošek, autor replik mučících nástrojů,
řekl: „Byla to krutá doba, často s drakonickým
tresty, přesto zločinců neubývalo.“

Dozvíte se pravdivé příběhy odsouzených
z let 1590–1618 za slavkovského panství.
Tresty pro bohaté a chudé se lišily. Dozvíte se
příběhy odsouzených. Když v roce 1595 usmr-
til varhaník Jan Vilka po osobních sporech rek-
tora slavkovského kůru, vyvázl s náhradou
škody rodině oběti. Zaplatil 27 zlatých. Po-
mohly přímluvy mocných včetně majitele pan-
ství Oldřicha Kounic. V roce 1685 byla ve
Slavkově sťata a upálena žhářka Anna Ospalá.
Náklady na její vězení, výslech a popravu do-
sáhly za měsíc a půl 110 zlatých a 12 krejcarů.
Tesař si tehdy vydělal za týden 1 zlatý, slepice
přišla na 5 krejcarů.

Torturu neboli právo útrpné zrušila císa-
řovna marie Terezie v roce 1776. Už dříve
upravila pravidla, mučeny třeba nesměly být
osoby mladší 14 a starší 60 let.

Expozice je otevřena každý den až do konce
října od 9–7 hodin. Vstupné: dospělí 120 Kč,
senioři 80 Kč, děti, studenti, ZTP 70 Kč, ro-
dinné (2 dospělí + 2 děti) 340 Kč.

Španělská bota
Obávaná španělská bota. Obviněnému přilo-

žili dva železné pláty na lýtko a utahováním
kloubů byla drcena holenní kost.

Potupná maska
Byla nasazována obviněnému k většímu po-

nížení na veřejnosti u pranýře, ale i zločinci
cestou k popravišti.

Pranýř
Místo hanby a ponížení na rynku uprostřed

města. Potupný trest zejména pro nepoctivce,
pomlouvače či hádavé ženy. Kolemjdoucí
mohli připoutanému dát na pamětnou plivanci
a nadávkami.

Housličky
Housličky se používaly při lehčím provinění,

z něhož se viník nevykoupil penězi. Obvině-
nému byl na mnoho hodin sevřen krk a ruce
mezi dvě dřevěné části s výřezy.

Cejch
Rozžhaveným kovovým razidlem se označo-

vali odsouzenci za lehčí provinění nebo ti, kteří
unikli trestu smrti. Provinilci byl otisknut na
tvář nebo čelo, aby byl dobře viditelný.

Palečnice
Obviněnému umístili dva prsty mezi dva že-

lezné pláty, s pomocí šroubu je utahovali. Bo-
lestivá procedura často skončila rozdrcením
kloubů.

Smírčí kámen
Část středověkého smírčího kamene. Nale-

zen u Otnice, s vyobrazením meče a kříže
a zbytkem vlastního jména (Venceslaus = Vác-
lav).

Zdroj: Zdeněk Matyáš, Aha!

Expozice Právo útrpné
Kdo by si chtěl nechat skřípnout prstíky v palečnici, a zažít tak pocity lapeného středově-
kého zločince, má od 1. července příležitost. Ve slavkovském zámku si můžete vyzkou-
šet, jak bolel středověk. Originální expozice Právo útrpné bude otevřena do konce října.

Ukázka mučení / Foto: archiv zámku

Potupné masky / Foto: archiv zámku

Vernisáž výstavy / Foto: archiv zámku
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Program Letního filmového festivalu

dečně vítány (avšak nejsou podmínkou). Pro-
hlídka formou představení s kostýmy a mas-
kami proběhne v části trasy Historické sály
a podzemí. Délka je přibližně 50 minut a z dů-
vodu omezené kapacity je nutná předchozí re-
zervace na tel. 544 227 548. Prohlídka je
vhodná i pro odvážnější děti v doprovodu ro-
dičů. Těší se na Vás průvodci zámku.

Zámek Slavkov – Austerlitz

Hrůzostrašné prohlídky zámku
Prokažte odvahu a přijďte v pátek 24. srpna

na Zámek Slavkov – Austerlitz. V časech 18,
190 a 20 hodin vás Morticie Addamsová pro-
vede svým sídlem s bohatou historií bolesti
a utrpení. Mimo to se také seznámíte s dalšími
zrůdnými obyvateli panství a možná budete
i pozváni na upíří svatbu (jako zákusek?)…

Odvážné děti mohou mezi strašidla zapad-
nout svými vlastními kostýmy, které jsou sr-

Neděle 29. července, 21 hodin
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI
Jumanji není jen stará videohra, kterou si můžete jen tak zahrát – musíte ji přežít. Čtveřice školáků se vydává na nej-
nebezpečnější dobrodružství svého života – objevit to, co před 20 lety opustil Alan Parrish a také se naučit sami sebe
vnímat zcela odlišně. Jinak ve hře uvíznou navěky… Režie: Jake Kasdan. Hrají: Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack
Black, Kevin Hart, Nick Jonas, Virginia Newcomb, Missi Pyle, Bobby Cannavale, Maribeth Monroe a další
119 minut, vstupné 50 Kč
Pondělí 30. července, 21 hodin
ČERTOVINY 
„Čertovská“ pohádka režiséra Zdeňka Trošky. Hrají: Jakub Prachař, Dominick Benedikt, Karel Dobrý, Sára Sandeva, Ri-
chard Müller, Oldřich Navrátil, Míra Nosek, Andrea Hoffmannová, David Gránský, Jana Bernášková, Radek Holub, Růžena
Meunková, Nelly Řehořová, Ondřej Havel
101 minut, vstupné 50 Kč
Úterý 31. července, 21 hodin
NEJTEMNĚJŠÍ HODINA 
Gary Oldman v roli jedné z největších osobností 20. století. Winston Churchill na počátku 2. světové války musí učinit
zásadní rozhodnutí. Hrozba německé invaze je bezprostřední a on jako premiér Velké Británie musí v této temné hodině
během krátké chvíle semknout národ a změnit průběh světových dějin. Režie: Joe Wright. Hrají: Gary Oldman, Kristin
Thomas, Ben Mendelsohn, Lily James, Ronald Pickup, Stephen Dillane, Nicholas Jones, Samuel West, David Schofield, Ri-
chard Lumsden, Hilton McRae, Benjamin Whitrow a další
125 minut, vstupné 50 Kč
Středa 1. srpna, 21 hodin
TÁTOVA VOLHA 
Kostýmní výtvarnice Eva nečekaně ovdověla. Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě jejich dcery Terezy má ještě
stejně starého nemanželského syna. To alespoň naznačuje pečlivě ukrytá a náhodně objevená dětská kresba. Eva je
rozhodnuta nečekané odhalení velkoryse ignorovat, ale Tereza, které se vlastní život sype pod rukama, se k přízraku
nevlastního bratra upne. Společně s matkou se vydávají Ludvíkovým veteránem Volha GAZ21 po stopách jeho bývalých
milenek a přátel, aby o tajemství zjistily víc… Režie: Jiří Vejdělek. Hrají: Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Vilma Ci-
bulková, Eva Holubová, Hana Maciuchová, Emília Vášáryová, Martin Myšička, Boleslav Polívka, Jana Plodková, Václav
Neužil ml., Dominika Frydrychová, Ivana Uhlířová, Milan Aulický
90 minut, vstupné 50 Kč
Čtvrtek 2. srpna, 21 hodin
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU 
Detektivní příběh podle předlohy Agáthy Christie s legendárním Hercule Poirotem v hlavní roli. Nové zpracování kla-
sického námětu. Režie: Kenneth Branagh. Hrají: Kenneth Branagh, Johny Depp, Daisy Ridley, Michelle Pfeiffer, Penélope
Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Lucy Boynton, Leslie Odom jr., Derek Jacobi, Tom Bateman, Joseh Long a další
114 minut, vstupné 50 Kč
Pátek 3. srpna, 21 hodin
PO STRNIŠTI BOS 
Edu Součka už známe z filmu obecná škola. Nyní jsme však ve válečném Protektorátu, kdy je jeho rodina donucena vy-
stěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným. Musí se přizpůsobit novému prostředí a soužití pod jednou střechou s tetou
a její rodinou, což zahrnuje i velmi přísného dědečka. Eda má před sebou nelehký úkol: najít a obhájit místo v místní
klukovské partě, jejíž svět je naprosto odlišný od městského. Svět dětí a dospělých se sbíhá v hledání odvahy a hrdinství.
I v nelehkých dnech války může být totiž nejtěžší prokázat odvahu vůči vlastní rodině… Režie: Jan Svěrák. Hrají: Ondřej
Vetchý, Tereza Voříšková, Alois Grec, Jan Tříska, Viera Pavlíková, Oldřich Kaiser, Zuzana Stivínová, Hynek Čermák, Petra
Špalková, Zdeněk Svěrák, Sebastian Pošmourný, Miroslav Hanuš, Petr Brukner, Miroslav Táborský, Dominika Frydrychová,
Ivana Lokajová, Martin Havelka, Martin Uhlíř, Václav Hubka a další 
111 minut, vstupné 50 Kč
Sobota 4. srpna, 21 hodin
COCO
Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát uznávaným hudebníkem jako je jeho idol
Ernesto de la Cruz. V touze dokázat svůj talent se Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné a barevné
Říši mrtvých. Tam potká okouzlujícího šejdíře Hectova a společně se vypraví na strhující cestu odhalit skutečný příběh
Miguelovy rodiny. Animovaný film. Režie: Lee Unkrich, Adrian Molina
105 minut, vstupné 50 Kč
Neděle 5. srpna, 21 hodin
TOMB RAIDER
Laře Croft je 21 let a právě zdědila obrovské obchodní impérium. Její otec zmizel beze stopy. Když si však přečte záhadný
vzkaz, který jí zanechal, rozhodne se opustit Londýn a vyrazit do neznáma, aby přišla na to, co se jejímu otci doopravy
stalo. Vydá se po jeho stopách hledat legendární hrobku na mýtickém ostrově poblíž japonského pobřeží. Tato mise ale
nebude jednoduchá… Režie: Roar Uthaug. Hrají: Alicia Vikander, Walton Goggins, Dominic West, Daniel Wu, Kristin
Scott Thomas, Derek Jacobi, Hannah John-Kamen, Alexandre Willaume, Nick Frost, Josef Altin a další
118 minut, vstupné 50 Kč
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Členové souboru s organizátory CM • Foto: J. Sláma

V Historickém sále slavkovského zámku se
ve středu 27. června odehrál závěrečný koncert
mezinárodního festivalu Concentus Moraviae.
Jednotícím prvkem všech koncertů ročníku bylo
spojení hudby a humoru napříč epochami a hu-
debními styly. Závěrečný koncert s podtitulem
Barokní žerty stavěl na zvukomalebné komice,
které dominovaly kukačky, slavíci, žáby i še-
rmíři a bojovníci. O provedení děl se postaral
ansámbl Les Passions de l’Ame – Orchester für
Alte Musik Bern.

Těleso zahájilo skladbou Johanna Heinricha
Schmelzera Die Fechtschule, neboli škola
šermu. Ansámbl Les Passions de l’Ame svým
bryskním nasazením a bravurním charakterem
zvuku vystihl přirozenou eleganci díla, ale ne-
opomenul vášnivou dravost šermířského
umění. Málokteré těleso je skutečně schopno

tak těsného a jednomyslného sepjetí jednotli-
vých nástrojů jako ansámbl Les Passions de
l’Ame. Uchvátila především umělecká vedoucí
ansámblu Meret Lüthi.

Další skladby, které na programu figurovaly,
pouze utvrdily výborný dojem z orchestru
a jeho rytmické, intonační a dynamické pev-
nosti. Kromě výše zmíněného pozoruhodného
výkonu houslistky Meret Lüthi, zaujala napří-
klad psalteristka Margit Übellacker, která
v některých skladbách tvořila s houslemi ne-
rozlučitelnou melodickou a výrazovou dvojici.
Významný podíl na komičnosti skladeb měl
také perkusista Peter Kuhnsch, který vystřídal
tradiční bubny kuchyňskými noži, mušlemi
nebo imitací kokosových ořechů. Nečekaným
zpestřením byla náhlá lyrická část v sonátě
Cucù Johanna Heinricha Schmelzera, kde

Povedená tečka za festivalem Concentus Moraviae

orchestr utichl a slovo převzala loutnistka
 Shizuko Noiri. Její temná a tklivá hra byla ná-
hlým kontrastem vůči rozdováděnému kukání
a chřestění nožů.

Přestože letošní ročník Concentus Moraviae
nabídl nepřeberné množství kvalitní produkce,
která dokázala svojí tematickou svěžestí oslovit
posluchače, kteří artificiální hudbě příliš nehol-
dují, pro mne osobně byl závěrečný koncert
festivalu skutečně tím nejlepším. Ať již si pos-
luchači vychutnávali technickou dokonalost in-
terpretace nebo nezvyklé barevné kombinace,
koncert měl šťávu od začátku do konce. Nedo-
vedu si představit povedenější tečku za tímto
ročníkem festivalu Concentus Moraviae.

Lukáš Pavlica pro Brno – město hudby (kráceno)

V napoleonské Francii byl 15. srpen každo-
ročně slaven jako státní svátek, protože to byl
den narozenin císaře. Mimochodem to byl
i jeden ze svátků mariánských, což bylo
úmyslně postaveno do pozadí, ale ve Francii,
jako tradiční katolické zemi, vzpomínán, sla-
ven a nezakazován.

V roce 1809 ve slavkovském regionu –
a vůbec v tehdy historických krajích brněn-
ském a znojemském – byla dislokována fran-
couzská armáda a tato zde slavila čtyřicáté
narozeniny císaře. Obecně samozřejmě i ukon-
čení bojů, celé války a očekávaného návratu

domů. To byl pro prosté vojáky i důstojníky
hlavní důvod oslavy v jejich srdcích a pocitech.

Pobýval tu i císař Napoleon, který vykonal
na bývalém slavkovském bojišti vojenskou
přehlídku. Není vůbec, ale vůbec vyloučeno,
že se zde při průjezdu Moravou do Vídně
mihla, zastavila nebo byla potkána pod určitou
režií císařského protokolu Marie Walewská.
Zkusme se tedy přenést na několik hodin do
tohoto času a prožít si po skoro 210 letech to,
co z dálky, z pohledů svých vsí a usedlostí, vi-
děli naši předkové.

Šárka Fialová, Acaballado

Polonéza mezi bajonety

Historický sál zámku a Les Passions de l’Ame • Foto: J. Sláma

Les Passions de l’Ame • Foto: J. Sláma
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Turnaj SNAG
Žáci 1. oddělení školní družiny se na závěr

své činnosti v tomto školním roce zapojili do
celorepublikového turnaje základních škol
a golfových kroužků SNAG. Turnaj odehráli
25. května na slavkovském golfovém hřišti pod
dohledem organizátora a mentora turnaje pana
Jana Jakoubka. Umístili na 36. místě ze 40
zúčastněných družstev. zšk

První golfový úspěch
Naši žáci se 4. a 5. června zúčastnili prvního

celostátního turnaje škol v golfu. Turnaj se usku-
tečnil v Brně v golfovém resortu Kaskáda. Žáci
zde poměřili svůj um v golfovém turnaji a v do-
vednostních soutěžích. Po celodenním klání
z toho byl krásný výsledek – 5.místo. O tento
úspěch se zasloužili – Tereza Rožnovská, Anto-
nín Havrda, David Kachlík, David Konečný, Jan
Marek, Ondřej Orálek. Moc gratulujeme! zšk

Naši absolventi
Pro jakou školu se rozhodnout? Najde člověk

uplatnění v daném oboru či profesi? Bude mu
zvolená profese vyhovovat? Takové a další otázky
si kladli žáci posledního ročníku naší školy. Hle-
dání odpovědí nebylo snadné. Pomáhaly jim in-
formace z oblasti vzdělávací nabídky, zkušenosti
starších kamarádů, rodičů, informace o trhu práce
a o trendech v nezaměstnanosti. A nyní je již roz-
hodnuto. Všichni žáci devátého ročníku vstoupí
po prázdninách do středoškolského vzdělávání.
Letos se to týká 74 chlapců a dívek, kteří ukončili
povinnou  devítiletou školní docházku. Polovina
z nich si vybrala obory maturitní, polovina obory
za kon čené výučním listem. Velký zájem byl letos
o slavkovskou střední školu – sousední ISŠ, kam
nastoupí 17 žáků z naší školy. Přejeme všem ab-
solventům spokojenost se zvoleným oborem
a úspěch v dalším studiu. H. Sokoltová

Ve slově „myslivec“ napíšeme Y, protožééé…
Tak takhle ne! Tento den byl úplně jiný. Pátek
15. června nebyl pro žáky třídy 4.A ZŠ Komen-
ského plný gramatických pravidel a řešení za-
peklitých matematických příkladů. Byl to
naopak den, na který se všichni moc těšili a také
si ho užili. Děti strávily společně s paní učitel-
kou Kateřinou Ježkovou a paní asistentkou Iva-
nou Pazourkovou odpoledne a večer plný
zábavy, soutěží a her nazvaný „Noc ve škole“. 

Vše začalo v pozdních odpoledních hodi-
nách opékáním špekáčků. Po té, co děti načer-
paly dostatek sil, se vrhly na netradiční hry,
které měly za úkol nejen pobavit, ale také ještě
více upevnit přátelské vztahy mezi žáky.

Přišel soumrak, tma se blížila ze všech stran
a dětí se začala zmocňovat příjemná nervozita,
protože věděly, že je čeká ještě poslední bod
tohoto dne – stezka odvahy. Ta spočívala
v tom, že ti nejodvážnější měli projít částí
temné školy ve skupinkách pouze s baterkou.
Ti méně odvážní měli s sebou kromě baterky
také paní učitelku. Všichni nakonec touto
zkouškou odvahy prošli se ctí.

Po probuzení měly děti ještě spoustu času na
malou snídani a hry dle vlastního výběru. Ná-
sledovalo nelehké loučení se spolužáky i ško-
lou, kterou děti poznaly z jiného úhlu pohledu
a jistě se jim velmi líbila. Zkrátka nezapome-
nutelný zážitek. Kateřina Ježková

Noc ve škole

vykřikne mladý Jean François Champollion
a poté se zhroutí v mdlobách k nohám svého
bratra. 

Jean François Champollion, otec egyptolo-
gie, rozluštil egyptské písmo. A tento jeho
údajný výrok se stal mottem naší výstavy o sta-
rém Egyptu. Práci starých Egypťanů si vyzkou-
šeli naši žáci v hodinách výtvarné výchovy
a pracovních činností ve všech třídách a pro-
měnili školní sklepení v hrobku z Údolí králů
se vším, co v takové hrobce má být. Kdo do ní
vešel, ocitnul se v době před 3 tisíci lety. Do
hrobky bylo potřeba projít přes zapečetěné
dveře a sejít po schodech, které byly vyzdo-
beny malbami. Na konci schodiště se nachá-

zela dlouhá chodba, z níž se dalo vejít do po-
hřební komory se sarkofágem s mumií faraona
nebo do dalších místností, které obsahovaly
důležité věci pro posmrtný život. Našli byste
zde mumie koček, kanopy, výjevy z faraonova
života, egyptské bohy, šperky, Tutanchamo-
novu zlatou masku a další uměleckou vý-
zdobu. 

Podle reakcí těch, kteří výstavu navštívili, se
práce našich žáků povedla. A malá hádanka
nakonec. Kdo si vzpomene, který jiný vědec
při objevu zákona údajně také vykřikl „Mám
to, objevil jsem to!“

Odpověď najdete na straně 21.
Vladimír Soukop

Je tiens l’affaire – Mám to!

V úterý 19. června nás naše třídní paní uči-
telka Lenka Záleská vzala na školní výlet do
Prahy. Jeli jsme vlakem, když jsme dorazili do
Prahy, naše první cesta vedla na Petřín a do zr-
cadlového bludiště. Bohužel zrovna tento ten
měli z technických důvodů zavřeno, tak jsme se
vydali na pěší procházku naším hlavním měs-
tem. Prošli jsme kolem Strahovského kláštera,
Pražský hrad, Karlův most, Staroměstské ná-
městí, židovské město s jeho synagogami, zasta-
vili jsme se u Anežského kláštera. Měli jsme
také možnost obdivovat budovy mladších sta-
vebních stylů, jako je secese nebo kubismus.
Procházeli jsme spletitými uličkami, kterých
Praha nemá málo, a navštívili jsme spoustu míst,
kde mnozí z nás ještě nikdy nebyli. Ti málo una-

vení dokonce vylezli na Prašnou bránu, odkud
jsme měli centrum Prahy jako na dlani. Užili
jsme si taky rozchodu na „Staromáku“.

Jediné, co nás překvapilo, bylo, že se v hlav-
ním městě České republiky jen výjimečně do-
mluvíte česky, ale to je normální, že se snaží
přizpůsobit té spoustě turistů ze všech koutů
světa.

Cesta zpátky byla příjemná, byli jsme una-
vení, protože jsme nachodili asi 16 km. Domů
jsme dorazili v pořádku a máme spoustu krás-
ných zážitků. Chtěli bychom poděkovat paním
učitelkám, protože Praha byla náš nejlepší
školní výlet za ty čtyři roky, co jsme fungovali
jako třída.

Za IX.A Menertová, Kolesová, Raušová

Výlet do Prahy

Rozloučení s deváťáky
Ve čtvrtek 28. června se v Historickém sále

sešli žáci devátých tříd, jejich učitelé, rodiče
i kamarádi, aby společně prožili slavnostní
ukončení povinné školní docházky a předání
posledního vysvědčení ze základní školy. Prů-
vodního slova se ujal třídní učitel IX. C Martin
Bauer, žáky pozdravil krátkým projevem i sta-
rosta Slavkova p. Michal Boudný. Kromě oče-
kávaného vysvědčení obdrželi žáci pochvaly
a odměny za vynikající prospěch, účast na
olympiádách, za reprezentaci školy ve sportu
a za soutěž v psaní esejí pro kongregaci v Not-
tinghamu. Se svými učiteli se rozloučili podě-
kováním a kytičkou. Závěrečné slovo patřilo
p. řediteli Vladimíru Soukopovi. 

Milí deváťáci, přejeme vám krásné prázdniny
a hodně úspěchů v dalším studiu. L. Záleská

Noc ve škole • Foto: archiv školy

Rozloučení s deváťáky • Foto: archiv školy
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Dospívám aneb Život plný změn 
Za tímto názvem se skrývá jedna z předná-

šek z cyklu o reprodukčním zdraví pro žáky
druhého stupně základních škol. Na naší škole
proběhla 6. června a byla určena děvčatům
sedmého ročníku. Program společnosti MP
Education s.r.o. pomáhá učitelům v přípravě
dětí na období dospívání a umožňuje dětem
chápat fyzické a psychické změny, kterými
procházejí. Děti si tak uvědomují, že tyto
změny jsou běžnou součástí jejich vývoje. Zí-
skávají rovněž základní vědomosti o anatomii
a fyziologii lidského těla, chápou souvislosti
reprodukčního zdraví a jsou vedeni k zodpo-
vědnosti. V atmosféře důvěry a otevřenosti se
hovoří o vlastních názorech a pocitech a posi-
luje se odpovědnost za vlastní zdraví. zšt

Svět je hrou. I s fyzikou!
Žáci osmých ročníků naší školy se během

května zúčastnili exkurze do Technického
muzea v Brně. Kromě poutavé přenášky Svět
páry a vody, jejímž cílem bylo přiblížit dětem
vývoj parních strojů a jejich využití v dnešní
době, se mám také podařilo navštívit výstavu
s názvem Umění emailu a technika smaltu.
Dočasná výstava o skle nanášeném na kov je
svým obsahem velice atraktivní a v naší repub-
lice zcela unikátní. Závěr našeho pobytu
v muzeu jsme strávili v technické herně, kde
si žáci mohli vyzkoušet mnoho zajímavých po-
kusů. pj

Kromě dlouhodobé spolupráce s rehabili-
tačním zařízením B. Braun Omnia Slavkov
u Brna v rámci projektu Rovná záda navá-
zala naše škola v loňském roce spolupráci
i se seniorským stacionářem Domov s úsmě-
vem. Tato spolupráce je zaměřena především
na mezigenerační kontakt mezi dětmi ze zá-
kladní školy a seniorskými obyvateli do-
mova. V rámci této spolupráce mají žáci
sedmých ročníků možnost pěstovat zeleninu
na záhoncích v areálu B. Braun Omnia. Při
této činnosti se děti setkávají i s obyvateli do-
mova. V letošním školním roce se sedmáci

mohli pochlubit krásnou úrodou hrášku, ked-
luben a různých odrůd ředkviček. Svoji
úrodu přinesli ukázat i obyvatelům  domova.
V příštím školním roce již budou po rekon-
strukci školy opět obnoveny školní pozemky
pro pěstitelskou činnost. Žáci budou tak
budou moci pěstovat více druhů plodin a na-
učit se základním činnostem při práci na po-
zemku. Přesto bude spolupráce se zařízením
Domov s úsměvem pokračovat. Pochopení
mezigeneračních rozdílů je velmi důležitým
faktorem při výchově dnešní mladé gene-
race.  hch

Spolupráce mezi ZŠ Tyršova a B. Braun Omnia

Je za námi první rok, kdy se mohli žáci
naší školy po vyučování věnovat učení se
a hraní deskových her. Jak se ukázalo, zájem
byl veliký a náplň klubu zaujala tak, že cel-
ková docházka dosahovala téměř devadesáti
procent. Pro zajímavost jen uvádíme, že cel-
kově jsme hráli přes dvacet různých desko-
vých her a luštili vice než třicet rébusů. Mezi
nejoblíbenější hry patřily například Na pro-
dej, Dixit či Leo musí ke kadeřníkovi. Po
celou dobu si děti mohly navzájem vysvět-

lovat pravidla jednotlivých her nebo svou
oblíbenou hru samy naučit ostatní. Své zna-
losti a dovednosti pak mohly zúročit v ně-
kterém z turnajů. Během schůzek za
jednotlivé úkony hráči sbírali body do závě-
rečného hodnocení. Ti nejlepší v různých
kategoriích za odměnu získali hry, hlavo-
lamy, sladkosti a jiné drobné ceny. Do-
ufáme, že děti si pravidelná herní odpoledne
náležitě užily a těšíme se na pokračování
v příštím roce. pj, pp

První rok klubu zábavné logiky

V úterý 26. června se na zrekonstruovaném
městském stadionu uskutečnily atletické závody
žáků 1. stupně slavkovských základních škol.
Každou školu reprezentovalo družstvo, které
tvořilo přibližně 80 dívek a chlapců 1. až 5. roč-
níku. Soutěžilo se v běhu na 60, 200 a 400
metrů, skoku dalekém, hodu kriketovým míč-
kem a štafetovém běhu. Děti k závodům přistou-
pily zodpovědně a mnohé předvedené výkony
měly vynikající úroveň. Pikantní na soutěži bylo
to, že proti sobě nastoupila celá řada kamarádů
a kamarádek ze slavkovského atletického od-

dílu, se kterým v letošním roce slaví velký
úspěch, a to postup do krajského finále atletic-
kých přípravek. Vyvrcholením závodů byl šta-
fetový běh 8x 50 metrů, který se rozhodoval až
na posledním úseku a ve kterém si za bouřlivého
povzbuzování zaplněné tribuny vybojovalo ví-
tězství družstvo ZŠ Tyršova. Po sečtení bodů ze
všech disciplín se celkovým vítězem a držitelem
poháru pro rok 2018 stala Základní škola Tyr-
šova. Poděkování patří všem rozhodčím a jejich
pomocníkům a také příjemné obsluze pohostin-
ství U Dvou kapříků. zv

Atletické závody základních škol

Dlouhodobý školní projekt Optimalizace
pohybového režimu dětí se zaměřením na
prevenci a nápravu vadného držení těla je ori-
ginálním projektem Základní školy Tyršova
ve Slavkově u Brna. Jeho propracovaný způ-
sob realizace ve škole probíhá již devátým
rokem. 

Hlavními činiteli při realizaci jsou odborná
spolupráce s rehabilitačním zařízením B.
Braun Omnia Slavkov u Brna a školní výuka
nepovinného předmětu Zdravotní tělesná vý-

chova (ZTV), o který je z řad rodičů i dětí
velký zájem. Na základě tohoto projektu je
u dětí na prvním stupni podchycen stav dr-
žení těla. Během působení projektu se daří
u dětí včas odhalit odchylky v držení těla a za
spolupráce rodičů, rehabilitačního zařízení
a výuky ZTV je zmírnit či úplně odstranit.
Projekt bude ve škole pokračovat i v dalším
školním roce a škola tak bude přispívat přede-
vším k prevenci negativních vlivů dnešní
doby na držení těla dětí. hch

„Rovná záda“ úspěšně pokračují

V pondělí 25. června navštívili páťáci diva-
delní představení Beatles aneb Žlutá ponorka
v divadle Radost v Brně. Toto veselé hudební
představení je pozvánkou do šedesátých let 20.
století, kdy svět sice rozdělovala „železná
opona“, ale zároveň došlo k jistému společen-
skému uvolnění a bořily se mnohé zavedené
zvyklosti a tradice. K symbolům doby patřily

dlouhé vlasy, krátké sukně, květiny, kytary a –
The Beatles. Georg, Ringo, Paul a John tehdy
„hýbali světem“. Dominantní složkou insce-
nace je proto pochopitelně hudba slavné sku-
piny. Děti bravurně zvládly cestování běžnou
hromadnou dopravou a poslední společný
výlet tak přispěl k příjemnému závěru školního
roku. zšt

Páťáci, Beatles, Radost

Pasování na čtenáře
Ve čtvrtek 28. června se naši prvňáčci stali

právoplatnými čtenáři. Po prvních písmen-
kách, slabikách a slovech začali v průběhu
školního roku opravdu číst a stali se tak oprav-
dovými čtenáři. Na slavnostní pasování prv-
ňáčků se přišel podívat i pan ředitel a obě paní
učitelky předaly dětem odměny, které věnoval
Spolek rodičů a přátel školy. Odznáček
a krásné perníky s logem slabikáře udělaly
dětem velkou radost.

Všem malým čtenářům přejeme, ať se kniha
stane jejich věrným kamarádem. Velké podě-
kování patří i členkám Spolku rodičů za vý-
borný nápad a pomoc s výrobou cen pro naše
nejmenší. zšt

Pohybové aktivity žáků
devátých ročníků

Odevzdané učebnice, ukončená klasifikace
a zbývají poslední dny do vydání závěrečného
vysvědčení na základní škole. A jak je tráví de-
váťáci na Tyršovce? Samozřejmě společně se
svými třídními vyučujícími a hlavně ve spor-
tovním duchu. Jeden den golfový výcvik, další
den plážový volejbal a poslední den turistická
vycházka s opékáním špekáčků, k tomu pěkné
počasí… Takovým způsobem opět prožívali
žáci devátých ročníků ze základní školy Tyr-
šova ve Slavkově u Brna poslední společné
chvíle školní docházky. Pohybové aktivity jsou
součástí školního projektu Rovná záda. Zá-
kladní škola Tyršova je školou, která nutnost
pohybové a sportovní aktivity žáků řadí na
jedno z předních míst. hch
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WWW.REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ
T: +420 725 688 312 / E: INFO@REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ

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

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

Bližší informace k pozicím a aktuální nabídku námi nabízených pozic najdete na
https://www.lohmann-rauscher.com/cz-cs/kariera/nase-nabidka-volnych-mist/

Neváhejte a kontakujte nás:
e-mail: Marta.Loefflerova@cz.LRMed.com

tel.: +420 544 425 632, mobil: +420 739 529 558
Lohmann & Rauscher, s.r.o.

Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

• mzdová účetní
• obchodní zástupce KAM
• referent/ka pro Kitpack komponenty
• specialista/ka pro Kitpack komponenty
• dělnice ve zdravotnické výrobě
• manipulační dělník
• mechanik – seřizovač
• skladník/skladnice
• švadlena ve zdravotnické výrobě

• zázemí prosperující mezinárodní
společnosti 

• čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• 3 dny dovolené navíc
• příplatky nad zákonnou výši –

 příplatek za odpolední směnu
16 Kč/hod; příplatek za práci v
noci 27 Kč/hod; příplatek za
práci v sobotu 15 % průměrného

 výdělku; příplatek za práci v ne-
děli 20 % průměrného výdělku

• možnost osobního rozvoje v
rámci L&R Academy

• kooperativní prémie
• dotované stravování
• vánoční odměny
• vitaminové balíčky
• věrnostní odměny
• firemní akce a benefity

Co vám můžeme nabídnout:



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

Poradenská kancelář

Kosmetika 

Možnost vyzkoušení

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

Zdraví je největší bohatství, které člověk má.

PRODEJ
• přípravky MUDr. Jonáše

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

pro vyčerpaný organismus
• doplňky stravy FINCLUBU

dobré zdraví po celý rok
• konzultace a poradenství
• pyly v ovzduší – pomoc při potížích

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

• profily ocelové uzavřené,
 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)

• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé,

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

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,

 řezáním pilou

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

775 697 788

Milan Májek a syn

www.slavkov-hutnimaterial.cz

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

JIŽ 15 LET S VÁMI



SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ20 7/2018

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

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

Uzávěrka pro inzerci

pátek 17. srpna do 16 h.
Podmínky viz

www.bmtypo.cz

RODINNÁ OZNÁMENÍ

KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková

BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

FORMAT 1
hledá spolupracovníky

na tuto pozici:

tel.: nebo
nebo na e-mailu:

nebo osobnì v

739 069 991 544 223 668
format1 format1.cz

Køenovicích u Slavkova u Brna na adrese
Mlýnská èp. 304/84

@

V pøípadì zájmu nás kontaktujte na:

spol. s r. o.

ELEKTROMECHANIK /
ELEKTROMECHANIÈKA

slaboproud, do dílenského provozu

osazování desek s plošnými spoji, kompletace a o�ivování výrobkù

jednosmìnný provoz 6:30-15:00Po-Pá

po�adujeme znalost v oboru, praxe vítána

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

www.papouscizoo.cz
OTEVŘENO DENNĚ 10–18 HODIN

RYCHLÁ PŮJČKA
• peníze ihned na ruku, solidní jednání

VÝKUP ZLATA
• všeho druhu za nejvyšší ceny, až 1100 Kč/g

ZASTAVUJEME, VYKUPUJEME, PRODÁVÁME
zlato, zubní zlato, stříbro, elektroniku, nářadí, mo-
torové a elektrické pily, křovinořezy, sekačky, mob.
telefony, notebooky, počítače, sportovní potřeby,
hudební nástroje, obrazy, sošky, zbraně, ledničky,
pračky, ždímačky, jízdní kola, hračky a mnoho ji-
ného – vše, co je u nás prodejné.
Otevírací doba: po–pá 9–17 • so–ne po tel. domluvě

tel. 605 151 548
zastavarna.slavkov@seznam.cz
Slavkov u Brna, Brněnská 97

ZASTAVÁRNA – BAZAR

Vzpomínka

Dne 20. července 2018 jsme vzpomněli 10. výročí naší manželky,
maminky a babičky, paní 

BOŽENY MRÁZOVÉ
S láskou stále vzpomínají a za tichou vzpomínku všem děkují

manžel Stanislav, dcera a syn s rodinami.

Vzpomínka

Dne 21. června 2018 uplynulo 25 let, kdy nás navždy opustil pan

JAROSLAV LOUČANSKÝ

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

Čas plyne, bolest v srdci zůstává…

Dne 4. července 2018 uplynulo 12 let, kdy nás opustila
naše maminka a babička, paní

MILUŠKA LOUČANSKÁ

S láskou a bolestí vzpomínají a za tichou vzpomínku
děkují dcery Alena, Renata, Nataša s rodinami.

Vzpomínka
Pracoval až do únavy, klidu sobě nedopřál.

Za vše, co dobrého jsi vykonal, klidný spánek buď Ti přán.
Tři roky uplynuly od dne, kdy 23. července 2015 ve věku 45 let

podlehl těžké nemoci pan

PETR ZÁSTŘEŠEK
Všechny, kdo jste ho znali, prosíme o tichou vzpomínku.

Maminka jménem rodiny.

Vzpomínka

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 17. července 2018 uplynulo osm smutných let,
kdy nás navždy opustila paní

HANA VINKLÁRKOVÁ

Za tichou vzpomínku děkují manžel a dcera s vnoučaty.

Vzpomínka

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 20. července 2018 uplynuly tři roky, kdy nás navždy opustil pan

LUBOMÍR MAZAL

S láskou a úctou vzpomínají
manželka Jarmila, dcera Olga a vnuk David.

Blahopřání
Dne 23. července 2018 oslavil 70. narozeniny

náš kamarád, bývalý spolužák, sportovec
a dlouholetý zaměstnanec „trubičkář“ v PBS, pan

FRANTIŠEK „TAJFA“ ŠUJAN

Do dalších let mu všichni známí a kamarádi
nejen z Bučandy přejeme hodně zdraví.

Oznámení

Dne 11. června 2018 zemřela náhle ve věku nedožitých 73 let
paní

JITKA KOTOLANOVÁ
rozená Lahodná

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

RODINNÁ OZNÁMENÍ Opustili nás

Miloslava Nečasová (1931) 25. 6.
Jaromír Straka (1957) 27. 6.
PhDr. Milan Netušil (1931) 12. 7.
Zdeněk Hejdušek (1930) 12. 7.

Odpověď na otázku ze strany 15:
Archimédés při objevu zákona, který je po

něm pojmenován. Údajně běžel nahý ulicemi
Syrakus a křičel „Heuréka!“

Vzpomínka
Vše pominulo, jen stopa lásky v srdcích zůstala, však na Tebe krásné vzpomínky

zůstávají. Utichly kroky i Tvůj hlas, ale obraz zůstává v nás. Každičká
 vzpomínka smutný je vzdech, navždy však zůstaneš v srdcích nás všech.
Dne 4. srpna 2018 uplyne rok, kdy náhle utichlo srdce mé ženy,

naší maminky, babičky a prababičky, paní

LIBUŠE OLEJNÍKOVÉ
S láskou a úctou stále vzpomínají a nikdy nezapomenou

manžel, synové, snacha, vnoučata a pravnoučata. 
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí s námi tichou vzpomínku.

Vzpomínka

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene…

Dne 28. července 2018 uplyne 5 let, kdy nás opustil pan

KAREL KOHOUTEK

S láskou vzpomínají manželka a synové Zdeněk a Radek s rodinami.

Vzpomínka

Bůh pokynul, a srdce, které mělo pro nás tolik lásky,
dotlouklo navždy.

Dne 8. srpna 218 uplyne pět smutných let, kdy nás opustila paní

ZDISLAVA ŠVANDOVÁ

S láskou a úctou vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Vzpomínka

Dne 2. srpna 2018 uplyne první smutné výročí, kdy nás opustil pan

VÁCLAV ŠEDÝ

S láskou a úctou vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Vzpomínka

Dne 4. srpna 2018 uplynuly čtyři roky, co nás opustila naše maminka,
manželka a babička, paní

LIBUŠKA NOVOTNÁ

Děkuji všem, kdo jste ji znali, za malou vzpomínku.
Manžel Milan s rodinou.

Vzpomínka
Jak krásné by bylo k narozeninám Ti přát,

jak smutné je u hrobu stát a na Tebe jen vzpomínat.

Dne 27. července 2018 by oslavil 40. narozeniny pan

E M I L  JA N
S láskou vzpomínají rodiče a sestra s rodinou.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 2. srpna 2018 uplyne 30 let od úmrtí pana

JIŘÍHO ZLÁMALA
rodáka z Hodějic

Všem přátelům za vzpomínku děkují
dcera Jiřina a Vladimíra s rodinou.

INZERCE

PRODÁM český biočesnek 100 Kč, menší
60 Kč. Tel. 737 971 271.

PRONAJMU chatu 7 km od Slavkova, 350 Kč/noc
za chatu, kapacita 10 lidí. Tel. 737 971 271.

PRODÁM 3+1 s balkonem po rekon-
strukci byt. jádra a kuchyně ve Slavkově
na ZH. Seriozní jednání. Tel. 732 240 101.

PRONAJMU garáž na Zlaté Hoře. Dlou-
hodobě. Tel. 732 418 936.

DO 20 KM od Slavkova koupíme RD
se zahrádkou k trvalému bydlení. Tel.
732 434 910.

Z DŮVODU stěhování hledám ke koupi
byt Slavkov, Bučovice, Rousínov nebo
Újezd u Brna. Tel. 736 123 995.

VYŽEHLÍM prádlo všem podnikavým
a vytíženým ženám rychle, levně, kvalitně.
Informace na tel. 605 114 231.

Babské hody
V sobotu 30. června se ve Slavkově uskuteč-

nily již patnácté babské hody. Průvod stárek se
zastavil před radnicí, kde stárky převzaly od
místostarosty P. Kostíka Babské právo a zatan-
čily ukázky z České besedy. Kolektiv žen dě-
kuje všem za přízeň a za podporu při
uskutečnění babských hodů. Ženy-stárky

Mini-městečko zve
Zveme všechny děti do našeho mini-měs-

tečka na prázdninový program města her pro
děti do 14 let. Akce se koná ve Svojsíkově
parku ve Slavkově u Brna v sobotu 4. srpna
v době 9.30–12 a 13–18 hod. KC Naděje
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O víkendu 14. a 15. července zaznamenali
dva místní obyvatelé v sadech napravo od ho-
lubského kopce ve směru na Brno zajímavou
situaci. Na malém území, cca 100x100 m našli
pět mrtvých zvonků zelených, pět drozdů
zpěvných a jednu veverku. V aleji směrem ke
stadionu pak jednoho kosa černého. Kdoví
kolik jich bylo v dalších sadech a jinde! Zají-
mavé bylo i to, že před úhynem se zvonci po-
hybovali beze strachu v bezprostřední
blízkosti člověka a působili, jako by byli

„omámení“. Zvláštní bylo i „sežehnutí“ nati
brambor v jednom sadu.

Chci tímto vyzvat veřejnost v tomto místě,
ale i v jiných částech Slavkova či okolí, kteří
našli, nebo najdou mrtvé živočichy. Neprod-
leně mrt volku živočicha nafoťte a nahlaste na
Odbor životního prostředí MěÚ ve Slavkově,
který zajistí další kroky ke zjištění příčiny
těchto úmrtí. Děkuji.

Petr Navrátil,
Slavkovský ochranářský spolek

Podivný úhyn živočichů ve Slavkově

Ve čtvrtek 19. července v předpoledním čase
zpozorovala na procházce kolem velkého ryb-
níku mladá rodinka neobvyklou situaci, kdy
byla dospělá labuť připoutána ke svému mlá-
děti rybářským vlascem. Manželé mne jako
jednatele rybářského svazu na danou situaci te-
lefonicky upozornili. Obratem jsem řešil
vzniklý problém na lince 150. Během krátké
doby dorazila výjezdová jednotka HZS Slav-
kov a spustila na hladinu nafukovací člun
s dvoučlennou posádkou, která po několika
minutách vyhodnotila danou situaci a navrhla
způsob vyproštění. Obě dvě labutě již byly
unavené a z kontaktu se záchranáři vystrašené.
Hasiči se k nim na člunu přiblížili, odchytili

mládě a vyprostili labutě z rybářských vlasců.
Mládě mělo silon omotaný kolem nohy, křídla
a krku. Po jeho vyproštění jej pustili zpět ke
svému hejnu. Na jaře dospělé labutě zahnízdily
v rákosu za ostrůvkem a vyvedly čtyři mláďata.

Labutě v ohrožení

Tři z nich měla štěstí a přežila. Díky všíma-
vosti lidí a obětavému zásahu hasičů si tak
bude celá labutí rodinka nerušeně užívat klidu
a bezpečí. Ze strany rybářů nejde o úmyslný
čin, ale o nešťastnou náhodu. Petr Zvonek

Záchranná akce • Foto: P. Zvonek

Svaz diabetiků ČR připravil pro 68 svých
členů zájezdy do Rakouska.

Absolvovali jsme plavbu lodí nejkrásnější
částí Dunaje – údolím Wachau, zapsaným do
památek UNESCO. Na cestě lodí z Kremsu

do Spitzu jsme viděli mimo malebné ves-
ničky, meruňkové sady a vinnou révu, zasa-
zenou do skla až k nebesům. Navštívili jsme
největší benediktinský klášter v Melku, kde
jsou v kostele sv. Petra a Pavla uchovávány

Zájezd do Rakouska
relikvie sv. Kolomana – patrona Rakouska
a další vzácné skvosty včetně středověké kni-
hovny. Historické městečko Krems je známé
pikantní kremžskou hořčicí.

Marie Miškolczová

Uhynulí ptáci • Foto: P. Navrátil

Zájezd do Rakouska • Foto: 4x M. Miškolczyová
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Český historik a politik Jiří Pernes oslavil
významné životní jubileum. Narodil se 4. čer-
vence 1948. Na Univerzitě Jana Evangelisty
Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita)
vystudoval český jazyk a dějepis, později rov-
něž muzeologii.

Ve Slavkově u Brna působil v letech 1984
až 1990 jako ředitel tehdejšího Historického
muzea. V letech 1990–1992 funkci ředitele
zastával rovněž v Moravském zemském
muzeu v Brně. Později působil v Ústavu pro
soudobé dějiny AV ČR, externě vyučoval na

Masarykově univerzitě v Brně a na Univerzitě
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Byl odborným poradcem a spolutvůrcem
mnohých populárně naučných televizních po-
řadů.

Jiří Pernes patří rovněž ke známým spiso-
vatelům. Zabývá se především obdobím vlády
a osobnostmi posledních Habsburků a obdo-
bím 50.– 60. let 20. století. Pro Slavkov u Brna
je znám především knihami věnovanými ději-
nám města a několika odbornými před -
náškami. Vladimíra Zichová

Doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr. jubilantem

Nadpis a zároveň citát autora Lese Browna
vystihuje hlavní myšlenku tohoto článku. Zá-
roveň bych ráda inspirovala ostatní k podobné
bohulibé činnosti. Níže napsané řádky jsou dů-
kazem, že s empatickým profesionálním vede-
ním lze vytvořit jak přátelskou atmosféru, tak
formující působení a ve výsledku pěvecký sbor
hodný kvalitního ocenění. Řeč je o Collegium

musicale bonum ze Slavkova u Brna. Na první
pohled docela obyčejný název, řeknete si, ta-
kových uskupení existují stovky. Přiznám se,
že i mne tento pocit napadl. Ovšem po zaznění
prvních tónů Mozartovy Spatzenmesse, kterou
jsem si mohla vyslechnout právě v podání to-
hoto tělesa 10. března na letošní Valné hro-
madě jednoty Musica sacra v Brně, mě

„Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale
musíte začít, abyste byli skvělí“

přesvědčilo o mém velkém omylu. Sbor uvedl
Mozartovu skladbu při příležitosti 50. naroze-
nin jejich spolupracovníka, zároveň regenscho-
riho brněnské katedrály a profesora brněnské
konzervatoře Petra Kolaře. Dílo to bylo nád-
herné a z provedení jsem měla velice silný
vjem. Mozartova mše nadchla i Petra Kolaře,
takže slavkovský sbor vyzval k jejímu prove-

dení v katedrále. 
Bohužel, bydliště na druhé

straně republiky mi znemožňuje
častější účast na vystoupeních
Collegium musicale bonum, nic-
méně recenze, které slýchávám,
jsou více než pozitivní. Na závěr
mi proto dovolte poděkovat nejen
za kvalitní zážitek z hudby, ale
také za možnost získání nových
zkušeností a vytvoření nového
přátelství mezi mnou, dirigentem
a ostatními členy. Sbor Collegium
musicale bonum je důkazem, že
se dá sloučit přátelské prostředí
s profesionálním a kvalitním vý-
konem a potvrzuje staré dobré
pravidlo: „Když se chce, tak to
jde.“

Blanka Kolářová

Skončila divadelní sezona. Symbolicky
spadla poslední opona. 28. června 2018 jsme
ukončili svou činnost předvedením dvou před-
stavení Všech lásek světa pro slavkovské školy.

V sezoně 2017/2018 jsme uvedli čtrnáctkrát
inscenaci Dámského krejčího, čtyři představení
pohádky Potopený zvon a pětkrát hudebně-poe-
tické představení Všechny lásky světa. Kromě
toho naši členové ve farním sále připravili ně-
kolik Divadelních kaváren a rozjela se také akce
„Filmové návraty“, ve kterých se naším přízniv-
cům připomínají starší divadelní inscenace za-
chycené na videozáznamech.

Během prázdnin nebudeme ovšem zahálet.
29. července odjíždíme s představením Všech -
ny lásky světa do Letovic a na pozvání ke spo-
lupráci se naši herci zúčastní práce na
vznikajícím představení pohádkového muzikálu
Šíleně smutná princezna, které je připravováno
skupinou profesionálních herců pro uvedení na
nádvoří slavkovského zámku 7. září.

Rozjezdem do
příští sezony
potom budou di-
vadelní dny, kdy
(pokud vyjde po-
časí) uvedeme na
jevišti na nádvoří
Panského domu
ve Slavkově tři
naše současné in-
scenace.

31. srpna od
20.30 hod. to bude
už sedmé uvedení
d i v a d e l n í h o
pásma Všechny lásky světa a 1. září od 20.30
hodin Shakespearův Sen noci svatojánské. 

V neděli 2. září od 16 hodin pak dvě diva-
delní pohádky: hostující loutkové divadlo Dře-
váček předvede nejmenším divákům svůj
příběh Létající prase a potom náš soubor se

Zatáhli jsme oponu

prezentuje pohádkou Potopený zvon. Doufám,
že nám bude přát počasí. V případě deště či jiné
nepřízně živlů budou představení odehrána
v sále Společenského centra Bonaparte.

Jménem divadelníků jste všichni srdečně
zváni. so

Jiří Pernes

Collegium musicale bonum s jubilantem Petrem Kolařem na Valné hromadě Musica sacra 2018 • Foto: archiv sboru

Představení Všechny lásky světa • Foto: archiv divadla
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Vzpomínka
Dne 22. srpna 2018 si připomeneme 4. smutné výročí úmrtí našeho

milovaného manžela, tatínka, dědečka a pradědečka, pana 

VRATISLAVA MALÉHO
Zároveň by 14. srpna 2018 oslavil své 87. narozeniny. 

V našich vzpomínkách je pořád s námi…
Manželka Libuše Malá a děti Vladimíra a Vratislav s rodinami.

Vzpomínka

Dne 17. srpna 2018 by se dožila 80 let naše drahá maminka, paní 

MARIE BOUBÍNOVÁ
rozená Lotreková

S úctou a láskou vzpomínají děti s rodinami a všichni,
kdo ji měli rádi.

Vzpomínka

Dne 18. srpna tomu bude 20 let, co opustil tento svět náš spravedlivý,
hodný a milovaný tatínek, dědeček a pradědeček, pan

OTAKAR FOJT

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

RODINNÁ OZNÁMENÍ

Vzpomínka
Jsou lidé, kteří pro Vás znamenají celý svět.

O to těžší je pak vyrovnat se s jejich ztrátou a naučit se bez nich žít…

Dne 13. srpna 2018 uplyne druhé výročí úmrtí
naší milované dcery, sestry, manželky, maminky a babičky, paní

ILONY SVOBODOVÉ
rozené Krejčí

Všichni, kdo jste ji měli rádi, věnujte jí tichou vzpomínku.

V květnu náš opustil náš milovaný Karel
Kantor, Slavkováci ho znali jako bezvad-
ného kamaráda, výborného řemeslníka, ale
možná neví, že jeho velkou láskou byli koně.
V časopisu Jezdectví na něj zavzpomínal
jeho kamarád:

„Halfar“
Při vyslovení této přezdívky zareaguje určitě

většina jezdecké veřejnosti, alespoň ti dříve na-
rození, „jistě ano Karel Kantor“. Tento známý
jezdec, zanícený koňař, ale hlavně výborný

člověk a kamarád
nás v nedávné době
opustil po těžké ne-
moci ve věku 70 let.

Začínal jako vět-
šina brněnských
jezdců v TJ Moravan
Brno. Zde se sezná-
mil s Tomášem Čer-
ným (autorem této
známé přezdívky)
a Jiřím Večeřou, se
kterým po několika letech přešel do jezdec-
kého oddílu v Brněnských Ivanovicích, kde
působil víc jak 25 roků. Po rozpadu tohoto od-
dílu přešel do TJ Pegas v Moravanech u Brna.
I když posledních 25 let svého bydlel se svojí
ženou ve Slavkově, pravidelně se zúčastňoval
jezdeckých akcí v Brně a okolí. Každoročně se
také objevoval na povánočních setkáních
u dr. Oty Chvátala nedaleko Telče. Zde se se-
tkával se svými přáteli Tomášem Černým,
Jiřím Večeřou, Michalem Bártíkem, Janem
Kutějem a jeho ženou Hankou a dalšími. Tato
setkání trvala více jak 40 let, bohužel to loňské
bylo poslední.

Budeš nám všem moc scházet, Halfare.
Karel Horký

Karle, měli jsme Tě moc rádi…
Rodina Zahradníkova 

Jeho životem bylo jezdectví a koně

Karel Kantor • Foto: archiv

Karel Kantor • Foto: archiv

Povinnosti související
s příležitostným
 prodejem lihovin

V souvislosti s účinností nového „protiku-
řáckého zákona“ došlo ke změnám povin-
ností souvisejících s příležitostným pro-
dejem lihovin na jednorázových akcích – viz
níže uvedený výňatek ze zákona č. 65/2017
Sb., o ochraně zdraví před škodlivými
účinky návykových látek:

§ 14 Příležitostný prodej alkoholických
nápojů

Alkoholické nápoje, s výjimkou lihovin lze
v rámci příležitostného prodeje prodávat na
ochutnávce vína, ochutnávce částečně zkvaše-
ných hroznových moštů, farmářském a tradič-
ním trhu, veřejnosti přístupné slavnosti,
tradiční, kulturní, taneční a jim podobné akci;
na veřejnosti přístupné sportovní akci lze
v rámci příležitostného prodeje prodávat alko-
holické nápoje obsahující nejvýše 4,3 % obje-
mová ethanolu a víno.

Lihoviny lze v rámci příležitostného prodeje
prodávat pouze na ochutnávce lihovin, výroč-
ním, farmářském a tradičním trhu, veřejnosti
přístupné slavnosti, tradiční, kulturní, taneční
a jim podobné akci.

Osoba, která hodlá prodávat lihoviny, je po-
vinna prodej lihovin písemně oznámit správci
spotřební daně, v jehož územní působnosti se
bude prodej uskutečňovat, a to nejpozději
5 pracovních dnů před zahájením prodeje.

Oznámení musí vedle náležitostí stanove-
ných daňovým řádem obsahovat tyto údaje:
a) daňové identifikační číslo osoby,
b) druh a množství lihoviny nabízené k pro-

deji,
c) místo prodeje,
d) druh a popis akce např. ochutnávka lihovin,

výroční, farmářský a tradiční trh, veřejnosti
přístupné slavnosti, tradiční, kulturní, ta-
neční a jim podobné akci

e) datum zahájení a ukončení prodeje.
Podrobnější informace lze získat na Celním

úřadě pro Jihomoravský kraj – www.celni-
sprava.cz. Veronika Dupalová,

referentka kontroly oddělení ŽÚ

Slavnostní ukončení
školního roku

Ve čtvrtek 28. června nastal konečně vytou-
žený den všech žáků devátých ročníků. Stejně
jako každým rokem se konala malá slavnost
v krásném prostředí Historického sálu ve slav-
kovském zámku. V pravé poledne se zde sešli
nejen nastrojení a najednou nezvykle vážní de-
váťáci a jejich učitelé, ale také rodiče a další
příbuzní. Nechyběli ani hosté z radnice – pan
starosta Bc. Michal Boudný a členka školské
rady paní Romana Krchňavá.

Třídní učitelé a ředitel školy k žákům napo-
sled pronesli pedagogický proslov, pan starosta
popřál vše nejlepší do budoucna. A někteří
z deváťáků si možná až nyní uvědomili, že
devět let na základní škole opravdu končí a na-
stává nová etapa jejich života. A my jim do ní
přejeme hodně štěstí, úspěchů a hlavně, aby se
jim líbilo na školách, které si pro další vzdělá-
vání vybrali. zšt

Z Š  T Y R Š O VA
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Letošní Summer Camp pro děti 2018 –
třídní i outdorové aktivity v angličtině, byl od-
startován převážně s dětmi přespolními. Hoj-
nou účastí přispěli převážně slavkovští žáci,
z nichž převážná většina již měla zkušenost
s jazykovými kurzy našeho Jazykového Centra
Bučovice a Slavkov u Brna. Zúčastnili se také
nováčci – žáci ZŠ, jejichž cílem bylo se v an-
gličtině zábavnou formou rozmluvit a uplatnit
získané znalosti školní výuky angličtiny. An-
glický Summer Camp má již v JCB svou tra-
dici a proto jsme zde mohli uplatnit nejen
nasbírané zkušenosti z minulých ročníků, ale
také pracovat na možných vylepšeních. 

Pondělní zahájení Summer Campu proběhlo
připravenými seznamovacími aktivitami s ná-
slednou sportovní aktivitou na baseballovém
hřišti, kterou vedl Ondřej Vykoukal VŠ student
a člen Pelikánů Bučovice. Ondřej nám překva-
pivě zastal rodilého mluvčího a vedl celý tré-
nink v angličtině. Děti se s komunikací
v angličtině sžívaly přirozeně a nezahálely ani
minutu. Každé odpoledne jsme ve třídách JCB
vedli hovory přes Skype s dětmi naší partner-

ské školy v Malaze a účastníci našeho kempu
tak mohli přirozenou cestou trénovat hovory
v angličtině. 

Na úterní den jsme se moc těšili. Byla na -
plánovaná příprava Pizzy v místní pizzerii
Boo Burger na náměstí. Ráno jsme ve třídě pro-
cvičili jak praktická slovíčka, tak postupy na
přípravu tohoto italského pokrmu – a vyrazili
směr pizzerie. Šéf Richard a celý personál Bo-
oburgeru se nám krásně věnovali a my tak
mohli bezprostředně procvičovat angličtinu
v praxi, za což jim tímto velmi děkujeme. 

Jak se říká, třetí den bývá často krizový.
Středeční výuku jsme proto odlehčili a vyrazili
na koupaliště s rodilou mluvčí Jane. Den pro-
běhl krásně, jediná újma, která nás v tento den
potkala bylo včelí bodnutí naši nejmladší
účastnice JCB – čtyřleté Šarlotky, jež s námi
summer camp absolvovala poprvé. Angličtinu
se v JCB učí již od 2, 5 let a jde jí to skvěle. 

Ve čtvrtek dorazil náš oblíbený rodilý
mluvčí Andy, který za námi do Bučovic jezdí
každoročně. Vyrazili jsme s ním na zámek do
Bučovic. V muzeu jsme si zakoupili vstupenky

Summer camp 2018
R E P O R T  Z J A Z Y K O V É H O  C E N T R A  B U Č O V I C E

za použití angličtiny, vyzkoušeli si v terénu
běžné komunikační fráze jako správní zahra-
niční turisté a zavítali do vnitřních prostorů,
kde pro nás vedoucí muzea Lubomír měl již
přichystané aktivity výroby stolních her. Po
obědě jsme hráli pétanque v zámecké zahradě
a děti již natrénované z celého týdne angličti-
nou začaly s Andym komunikovat bezpro-
středně a bezproblémově. Účelový plán
summer campu jsme plnili na 100 procent. 

Pátek jsme uzavřeli jógovými aktivitami.
Děti získaly certifikáty za 30 hodin intenzivní
výuky angličtiny a uzavření celého týdne jsme
oslavili malou párty s dortem a taneční disko-
tékou. Velmi nás zahřálo u srdíčka, že se
všichni naši malí účastníci výtečně bavili a vy-
jádřili přání se příští rok účastnit kempu znovu. 

Děkujeme všem zúčastněným za podporu
a rádi Vás opětovně přivítáme v zářijových
 jazykových kurech. Rozpisy výuky na další
pololetí naleznete na webových stránkách
www.jazyky-bucovice.cz. Neváhejte s přihlá-
škami a investujte do rozvoje svých dětí! 

Gabriela Braunerová, vedoucí jazykových aktivit 

Slavkovský kaplan otec Petr Mareček od-
chází ze Slavkova do Podolí u Brna. Působil
u nás 18 let a v neděli 5. srpna při ranní mši
mu za jeho službu ve slavkovské farnosti po-
děkujeme. Otec Petr vykonával nejen poslání
duchovního otce v naší farnosti, ale také učí na
teologické fakultě v Olomouci Nový zákon.
Bohoslužby v našich kostelích, časté cesty do
Olomouce i do zahraničí vyplňovaly jeho čas.
Pobýval na farních táborech, cestoval s mla-

dými lidmi a rád se setkával s lidmi ve farnosti.
Na faře ve Slavkově napsal několik odborných
publikací, mezi kterými bych zmínila Ježíšovo
vzkříšení v evangeliích a obsáhlých komentář
k Lukášovu evangeliu. Proto bych chtěla otci
Petrovi jménem celé farnosti poděkovat za
jeho obětavou osmnáctiletou kněžskou službu
u nás, ale také popřát potřebnou sílu, zdraví,
dobré přátele a spolupracovníky, a aby se rád
do Slavkova vracel. Jana Lstibůrková

Loučíme se s otcem Petrem Marečkem

V sobotu 9. června složila v kostele Vzkří-
šení Páně školská sestra Marie Pavlína slavné
sliby. Slavnost se konala za účasti biskupa
Pavla Konzbula, který při této příležitosti slou-
žil mši svatou. Slavnost pokračovala odpoled-
ním setkáním farnosti a školských sester při
farním dni v zahradě KMŠ Karolínka.

Na úvod vystoupila třída Rybiček z KMŠ se
zpěvy a pohádkou. Následovalo pásmo Hrubí-
nových pohádek, ztvárněných dětmi, které
účinkují při divadelní kavárně. Své pásmo
písní zazpívala scholička děvčat, která již rok
doprovází bohoslužby zpěvem. Následoval

blok soutěží. Pro děti připravili rodiče úkoly
na stanovištích v zahradě. Oblíbený hod beč-
kou před farou se těšil opět velkému zájmu
mužů i žen, výhrou byla láhev Slavkovské 12.
Po předchozích soutěžích o nejlepší buchtu se
letos soutěžilo o nejlepší jednohubku. Sešlo se
12 vzorků a nejlepší ocenila komise lahví vína
nebo čokoládou. Kvíz měl tentokrát téma za-
měřené na klášter školských sester, a otázky
nebyly jednoduché. Doprovodné programy
také zaujaly - malování na obličej, zápisy do
památníku pro sestru Pavlínu a prolízačky pro
nejmenší. Na závěr sehrály děti z fondu divadla

Farní den 2018
Simsala Bim krátkou hru Jeníček a Mařenka.
Vše zpříjemnilo občerstvení, guláš a zmrzlina
od sester a párek v rohlíku s nápoji a kávou.

Je třeba připomenout, že bez ochotných po-
mocníků při zajištění areálu, stolů a laviček,
občerstvení, her, zvučení a nácviků vystoupení
by farní den nebyl takový, jaký jsme jej prožili.
Děkujeme! P. Milan Vavro

Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek kolem 18.45
h., nebo se domluvte na tel. 604 280 160 nebo 734
289 270.
slavkov@dieceze.cz www.farnostslavkov.cz

O. Petr Mareček • Foto: archiv ř.-k. farnosti

Farní den • Foto: 2x archiv ř.-k. farnosti
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s trvalým bydlištěm ve Slavkově, jen změní
adresu. 
• Výstavba nových domů a bytů tímto končí,
nebo ještě bude pokračovat?

Další výstavba bytových domů a domů řa-
dových je naplánovaná. Zahájení realizace se
pomalu rýsuje, ale přesný termín není stano-
ven. Předběžně se dá říct, že výstavba začne
na jaře 2019.
• V areálu rezidence vznikly nové vozovky. Kdy
se tyto silnice napojí na ulici Čs. armády
a bude zde obousměrný provoz?

Tak to nevím. My se budeme napojovat jen
na Nerudovu ulici. Na ni se po dokončení této
etapy napojí zatím jen komunikace mezi byto-
vými domy (ul. Zelnice II). Ostatní nově vzni-
kající ulice mezi rodinnými domy budou do
konce další etapy slepé. Až příští etapa bude
propojovat rodinné domy a domy bytové v linií
jezer. Průjezd – spojnice – ul. Zelnice II a ul.
Nerudova bude obousměrný a podél zahrad je
 vyprojektovaný chodník, který lemuje komuni-
kaci v podstatě až ke kruhovému objezdu.  

Končí třetí etapa výstavby Rezidence Austerlitz
• U nových vozovek jste zrušili retardéry a na-
hradili je zúžením. Co vás k tomu vedlo? 

Jednostranné zúžení vozovky jsme zvolili na
doporučení projektanta technické infrastruk-
tury specializace komunikace a chodníky. Při
vjezdu do obytné zóny nově budou čekat na ři-
diče tyto šikany, která zklidní průjezd dotyč-
ného vozidla a zároveň nehrozí poničení
spodní části vozidla, jak se někdy stane u zpo-
malovacích příčných retardérů.
• Bude se ještě rozšiřovat protihlukový val? Bu-
dete se Vaše firma nějak podílet na budování
louky za valem?

Ze strany firmy Kaláb je val stavebně ve fi-
nální podobě. Ještě plánujeme na valu provést
sadové úpravy, ale ty budou realizovány až
v samotném závěru této výstavby.

Nápad vybudovat mezi valem a silničním
obchvatem klidovou zelenou zónu se mi líbí.
Na budování výsadby louky za valem se bu-
deme podílet výsadbou cca 70 ks habrů
v úrovni valu.

Děkuji za rozhovor. red.

Po prázdninách bude stavební firma
Kaláb v lokalitě Zelnice předávat do užívání
další byty a domy novým majitelům. Při
této příležitosti jsme jednateli firmy Tomáši
Kalábovi položili několik otázek.
• Dokončujete další etapu Rezidence Austerlitz.
Kdy se mohou noví majitelé stěhovat a kolik
nás ve Slavkově přibude?

Ano, jsme ve fázi dokončování výstavby
třetí etapy. Dokončování staveb je pro stavaře
nejnáročnější proces celé výstavby. Na finá-
lové práce jsou kladeny vysoké požadavky ze
strany budoucích majitelů, jde o design jejich
nových domovů. Toto si uvědomujeme a do-
končovacím pracím věnujeme velké úsilí a čas.

Předání nemovitostí novým majitelům plá-
nujeme na konec září. Rozsah této etapy byl
větší než jakákoliv etapa předešlá. Dokonču-
jeme 86 bytových jednotek a 19 rodinných
domů, proto předpokládáme, že se do této
etapy nastěhuje cca 200 osob, což neznamená,
že jsou to jen noví budoucí občané města Slav-
kov. Asi jedna třetina kupujících jsou občané

Bytové domy • Foto: archiv f. Kaláb Komunikace mezi bytovkami • Foto: archiv f. Kaláb

Řadové domy • Foto: archiv f. Kaláb Koupelna v rodinném domě • Foto: archiv f. Kaláb

Převod VHS na DVD

BM TYPO, s.r.o.
Brněnská 642, Slavkov u Brna
tel.: 604 706 900
e-mail: uzenac@slanecek.cz

1 hodina záznamu 300 Kč
VČETNĚ otitulkování, kapitoly,
krabička a přebal.
Větší množství = sleva!

VŠE PRO VAŠE PODNIKÁNÍ
razítko • vizitky • propisovací formuláře • letáky • katalogy
• brožury • kalendáře • inzerce ve Slavkovském zpravodaji
a webu veslavkove.cz
Pro zaslání nezávazné poptávky nás neváhejte
kontaktovat. Rádi se s Vámi setkáme i osobně.

BM typo, s.r.o.
Brněnská 642, Slavkov u Brna
tel.: 544 220 661
e-mail: info@bmtypo.cz, uzenac@slanecek.cz
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DIA okénkoZahrádkářské okénko
Rady do zahrady – srpen

Pranostika: Hřímá-li v srpnu, praví se, že bu-
doucího roku hojná úroda a množství deště jest
k doufání.

Srpen je měsícem hojnosti. Tak by se dalo na-
psat v jiných rocích než je ten letošní, kdy kli-
matické podmínky urychlily sklizně. Ranější
odrůdy na které jsme se těšili jsou již sklizeny
a zkonzumovány. Jejich kvalita a chuť byly vý-
borné.

V naší oblasti však již dozrávají broskve, hru-
šky, raná jablka, aronie, jeřabiny, pozdní odrůdy
kanadských borůvek a vinná réva. Aby špačci
a kosi nebyli rychlejší musíme úrodu zakrýt sí-
těmi a nebo balit do ochranných sáčků.

V druhé polovině měsíce se mnohé pupeny
na stromech „rozmýšlejí“, jestli zůstanou listo-
vými, nebo se přemění na květní. Prosvětlením
koruny řezem se jich k tvorbě na květní odhodlá
více. Proto je vhodné u jabloní a hrušní provést
pozdně letní řez. Také u broskvoní zkrátíme le-
torosty. Keřové rybízy a angrešty je vhodné pro-
řezávat a prosvětlovat. Srpen je nejvhodnější

doba na roubování angreštů a rybízů na meru-
zalku. Ze srpnových řízků bobulovin nám na-
rostou do příštího podzimu velmi pěkné keře.
U maliníků odstraníme odplozené výhony.

Na doplnění porostů vysazujeme hrnkova-
nou sadbu jahodníků. S větší výsadbou jaho-
dovny počkáme na konec měsíce, kdy už není
takové horko, lépe se ujímá a více využije zá-
vlahu. Vše co nestíháme sníst a rozdat konzer-
vujeme zamrazením, sušením, vyrobíme
kompoty a nebo tepelně zpracováváme na
džemy, marmelády, povidla, mošty….

Zpracovna ovoce v ulici Lomená bude v le-
tošním roce pro vás lisovat ovoce na mošty
a vařit povidla podle vašich požadavků asi ve
druhé polovině srpna. Požadavky na zpracování
ovoce oznamte na tel. 725 503 674 Kuběna
 Vítězslav a 723 751 154 Soukop Václav. Také
sledujte naše webové stánky: www. zahrad-
kari.cz/zo/slavkovubrna, kde budou podrob-
nější informace.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Mezi naše letní aktivity patří zájezdy do
Thermalparku v Dunajské Stredě, kam poje-
deme ještě 25. září a 16. října. V červenci jsme
uskutečnili zájezdy do Rakouska pro 68 účast-
níků. Absolvovali jsme plavbu lodí nejkrásnější
částí Dunaje, údolím Wachau, obklopeného
meruňkovými sady a vinnou révou, zasazenou
do skal až do nebes. Navštívili jsme největší be-
nediktinský klášter v Melku a historické město
Krems. 

Internetem kolují nabídky zaručených léků,
které vyléčí diabetes. V podstatě to jsou jen
předražené doplňky stravy. Takže diabetikům
nezbývá, než se vrátit k dodržování léčebného
režimu, užívat pouze léky předepsané lékařem,
které povzbuzují činnost slinivky, případně si
aplikovat injekčně inzulin. Protože součástí lé-
čebného režimu je diabetická léčba, budeme se
jí postupně věnovat. Jejím cílem je dosažení
optimální kompenzace diabetu, případně re-
dukce hmotnosti. Každý pacient má lékařem
předepsané množství sacharidů v denní dávce
jídla. Musí se obeznámit s talířem diabetika,
který by měl obsahovat 37 % sacharidů - mlýn-
ské a pekárenské výrobky, rýže, brambory
a luštěniny, ovoce, 37 % zeleniny a 25 % bíl-
koviny – maso, vejce, sýry. Potraviny si rozdělí
do třech hlavních jídel a dvou svačin. Roz-
hodně nevynechávat snídani, ke každému hlav-
nímu jídlu přidat zeleninu a na svačiny zeleninu
a ovoce, nebo sýr a mléčné výrobky. Nejdříve
si bude všechny potraviny vážit, pokud možno
vyřadit cukr řepný, třtinový a javorový. Osvojit
si množství sacharidů v běžně užívaných potra-
vinách a umět si to převézt na výměnné jed-
notky. Jedna VJ = 10 g sacharidů, to jsou dvě
kostky cukru.  Diabetik musí vědět, že denně
by měl mít v potravinách 210–240 g sacharidů
to je 21–24 výměnných jednotek, které se naučí
v potravinách odhadnout na kusy, nebo polév-
kové lžíce. Např. 2 VJ jsou jeden krajíc chleba,
1 rohlík, 1 plátek knedlíku, 12 hranolků, 4 po-
lévkové lžíce rýže, 2 lžíce mouky, 2 lžíce bram-
borové kaše. Může si tedy vyměnit na oběd
přílohy brambory za rýži, knedlík, luštěniny,
chleba, mléčné výrobky. Do sacharidů se neza-
počítává zelenina, houby, tvaroh. Při nákupu
v obchodech umět číst složení výrobků, kde se
uvádí např. že potravina obsahuje 28 g sacha-
ridů, z toho 8 g cukru, musí si započítat celé
množství 28 g. Diabetik právě proto, že si hlídá
sacharidy a také tuky, může mít pestrý jídelní-
ček, který by si měli osvojit všichni a stravovat
se zdravěji. V podstatě může jíst všechno, ale
musí vědět kdy a kolik. Např. jeden kopeček
zmrzliny může obsahovat 2–3 VJ a to už je po-
lovina celého obědu s polévkou a přílohami. 

Letos se urodilo dost ovoce, které se
v mnoha domácnostech uchovává na zimu  za-
mražením a také zavařováním. Doporučujeme
pro diabetiky a děti zavařovat ovoce bez cukru,
lépe vynikne jeho chuť. Použijeme však menší
skleničky na jedno použití, protože ovoce bez
cukru se rychle kazí. Skleničky dobře vymyté
horkou vodou naplníme ovocem a zalijeme pře-
vařenou vodou, uzavřeme nejlépe šroubova-
cími víčky a sterilizujeme 15–20 minut při
teplotě 85 °C. Pokrájené a vypeckované ovoce
na džemy nejdříve rozvaříme a potom přidáme
malé množství cukru, nebo dia ovocný želíro-
vací cukr a dovaříme do zhoustnutí. Plníme do
malých skleniček a ještě teplé zavíčkujeme
a sterilizujeme. Marie Miškolczyová
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A Tábor Junáka v Krásnohůlkách
První dva červencové týdny společně tábořili

skauti a skautky z našeho slavkovského středi-
ska. Tábořiště bylo přibližně dva kilometry od
lázní Leopoldov na Smraďavce u Buchlovic. 

Letošní program tvořilo mnoho aktivit na tá-
bořišti, v okolních lesích i na vodě. Ustředním
bodem byla celotáborová hra „Krásnohůlky –
škola čar a kouzel“ na motivy knih o Harry Pot-
terovi. Slavkovské děti navštěvovaly školu čar
a kouzel ve čtyřech třídách – Vlkodráp, Féni-
xor, Zemlvír a Kvaňhalky. Ředitel školy Dalius
a další profesoři organizovali žákům výuku,
kterou narušovali takzvaní Zlodobři – bytosti,
které na školu vysílal zlý bratr ředitele Invidius.
Skauti si tak museli poradit s mnoha překáž-
kami v letním vyučování a jen někdy jim k ře-

šení her a soutěží pomohly táborové noviny
„Noční jasnovidec“. Kouzelničtí učedníci měli
program nejen za světla, ale i za tmy, to když
se vydali na stezku odvahy, při které se jim po-
vedlo zachránit ředitele školy Dalia. Při závě-
rečné etapě se všichni společně vypravili zničit
zlého obra a Invidia vytrhli ze spárů zla.

Tábor byl skvělou příležitostí, jak si vyzkou-
šet skautské dovednosti, se kterými se skauti
a skautky seznamují při celoročním programu
– na schůzkách i na výpravách. Součástí tábora
byl také výlet na nedaleký hrad Buchlov, něko-
lik táboráků, koupání v kempu Smraďavka
a projížďka loděmi na nedaleké vodní nádrži. 

Děkujeme společnosti Karnool s.r.o. za spo-
lupráci při zajištění dopravy táborových věcí.

Vedoucí tábora

Junácký tábor • Foto: 3x archiv Junáka
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Ve čtvrtek 14. června se již po devatenácté
konala soutěž ve vyřezávání ovoce a zeleniny
– odborně nazývaná soutěž v carvingu.

Soutěže se zúčastnila studentka druhého roč-
níku hotelnictví Kristýna Bartáková a studentka
oboru cukrář Veronika Plisková. Obě soutěžily
v kategorii C – vyřezávání do cukrového me-
lounu. Jejich úkolem bylo v časovém intervalu
jedna hodina a 15 min. vyřezat libovolné téma
do cukrového melounu. Obě tento úkol splnily
velmi dobře, Kristýna se umístila ve stříbrném
pásmu a Veronika v pásmu bronzovém. Kris-
týna navíc soutěžila i v kategorii D – vyřezá-
vání květinové kompozice, kde se umístila ve
stříbrném pásmu. Těmto mladým řezbářkám
k tak pěkným výsledkům gratulujeme a do-

ufáme, že se jim v carvingu bude i nadále dařit.
Další soutěží, které se naše škola zúčastnila,

byla Junior Jogging. Studentky Nikola Kuče-
rová, Veronika Plisková a Marie Šlancarová,
soutěžily v tříčlenném družstvu, ale také jako
jednotlivci. Jako skupina se umístily na druhém
místě, získaly tedy stříbrnou medaili a za jed-
notlivce získala Marie Šlancarová medaili
bronzovou, tedy celkově třetí místo. Jejich úko-
lem bylo otevřít víno a rozlít ho do připrave-
ných sklenic. Dále měly tyto sklenice umístit
na tác a překonávat připravenou dráhu s pře-
kážkami. Opět nezbývá nic jiného, než těmto
studentkám poblahopřát k jejich výsledkům
a popřát, aby jim tento elán a nadšení vydrželo
po celý život. isš

Melounový šampionát a Junior jogging v Třebíči

V úterý 26. června jsme se se žáky prvních
ročníků oboru hotelnictví a podnikání vydali na
exkurzi do slavkovského Likosu. Organizátoři
exkurze se nás ujali a na úvod nás v zasedací

místnosti seznámili s historií firmy, její součas-
ností i plánech do budoucna. Na závěr prezen-
tace proběhl malý kvíz a tři úspěšní žáci si
odnesli drobné reklamní a upomínkové dárky.
Poté jsme se vydali do výroby a seznámili jsme
se s provozem kovovýroby a s provozem, ve
kterém se vyrábí posuvné příčky, podhledy
i designové sklo. Na závěr jsme se byli podívat
na stavbu budoucnosti LIKO-NOE, ve které se
maximálně šetří zdroji i energiemi. Průvodkyně
nám ukázala, jakým způsobem se čistí voda,
jak se jí šetří, jak se také šetří energiemi a tep-
lem. Prohlídka firmy Likos byla velmi zají-
mavá a zaměstnanci příjemní, tímto děkujeme
za nové informace a zážitky, které určitě využi-
jeme ve výuce. Boková, ISŠ

Exkurze do firmy Likos

Český den proti rakovině
Ve středu 16. května 2018 se žáci naší školy

zúčastnili sbírkové akce Květinový den. Le-
tošní, již 22. ročník byl zaměřený na prevenci
rakoviny tlustého střeva a konečníku. Vybra-
ným žákům se podařilo díky vstřícnosti našich
spoluobčanů vybrat krásnou částku 11.325,-
Kč, za což jim všem patří velké poděkování.

H. Pavézková, ISŠ Slavkov u Brna

Poděkování
Jménem organizace Mamma HELP z.s.

bych ráda poděkovala studentům i profesorům
ISŠ Slavkov u Brna za spolupráci při Květi-
novém dni 16. května 2018. V letošním roce
se jim podařilo vybrat ve prospěch Ligy proti
rakovině krásných 11 325 Kč za 456 květinek.
Průměr na květinku činí 25 Kč. Děkujeme
a těšíme se na spolupráci v příštím roce.

Jana Drexlerová, ředitelka Mamma HELP z.s.

Oenoforum v Brně
Ve dnech 19.–23. června jsme se zúčastnili

Oenofora 2018 – Czech International Wine
Competition je největší světovou soutěží vín
pod patronátem OIV – Mezinárodní organizace
pro víno a vinohradnictví se sídlem v Paříži na
území České republiky. Na konferenci se setkali
všichni oboroví pracovníci z celého světa, od
vinohradníků, přes enology, až po sommeliery
a obchodníky vínem. Jsme velice rádi, že jsme
se mohli již druhým rokem této jedinečné akce
zúčastnit jako a nasbírali jsme nové zkušenosti,
kontakty a informace. M. Šlancarová, ISŠ

Ve dnech 30. 5.–2. 6. se opět uskutečnil vý-
měnný pobyt žáků z Budapešti se žáky ISŠ
Slavkov u Brna. Maďarští hosté byli ubytováni
v rodinách našich žáků, kde měli možnost po-
znat místní zvyky a kulturu, stejně tak jako
naši žáci v Budapešti. Během pobytu u nás
navštívila skupina maďarských žáků se svými
pedagogy slavkovský zámek s komentovanou
prohlídkou, účastnila se předávání maturitního
vysvědčení a zhlédla napoleonskou expozici.
V Brně si všichni prohlédli katedrálu svatého
Petra a Pavla, hrad Špilberk i kasematy. Pří-

jemným zážitkem pro ně byl výlet do Prahy,
kde obdivovali krásy Pražského hradu, kate-
drálu sv. Víta, baziliku sv. Jiří a Zlatou uličku.
Obdivovali také Karlův most, Staroměstské ná-
městí a další krásy našeho hlavního města.
Žáci byli s návštěvou velmi spokojeni. Komu-
nikace v anglickém jazyce byla pro všechny
opět velkým přínosem 

a výhodou, kterou nepochybně ocenili. Bu-
deme se těšit na další možnou spolupráci
s partnerskou školou Európa 2000 Budapešť.

J. Výletová, ISŠ

Maďarští hosté ve Slavkově u Brna

Květen a červen jsou ve škole vždy velmi dů-
ležité měsíce, neboť v květnu naši žáci skládají
zkoušku dospělosti a červen je ve znamení zá-
věrečných zkoušek. Vyvrcholením bylo před-
ávání maturitních vysvědčení a výučních listů
našim absolventům v Historickém sálu slavkov-
ského zámku za účasti čelních představitelů na-
šeho zřizovatele (JMK) – náměstka hejtmana
R. Hanáka a radní pro oblast školství J. Pejcha-
lové, zástupců města Slavkov u Brna – M.
Boudného, P. Kostíka a B. Fialy, KHK Brno za-
stupoval prof. M. Kuzdas, OHK Vyškov –
A. Holubář, J. Pinkas a podnikatelskou sféru re-
prezentoval L. Musil. Přání k úspěšnému složení
zkoušek a poslední rady do života předali třídní
učitelé a vedení školy. Krásné okamžiky loučení

s absolventy prožili členové pedagogického
sboru, rodiče a prarodiče našich absolventů,
zúčastnili se i přátelé a známí. Tak hodně štěstí
a úspěchů v dalším životě! vedení školy ISŠ

Maturitní a závěrečné zkoušky
Stáž v Praze

V týdnu 25.–29. června jsme měli možnost
navštívit Hotel Augustine a Luxury Collection
Hotel v Praze. Na stáži jsme byli díky projektu
Evropské unie, který je zaměřen na vzdělávání
učitelů odborných předmětů. Nahlédli jsme do
jednotlivých částí hotelu – přes kuchyni, cuk-
rárnu, Housekeeping až po Front Office. Garan-
tem naší stáže byl známý Executive Chef Marek
Fichtner. Marek, ale i celý jeho kuchařský tým,
nám poskytl mnoho informací a cenných rad.
Všem zaměstnancům mockrát děkujeme za při-
jetí do kolektivu. Pokud se ještě v budoucnu na-
skytne příležitost, velmi rády se vrátíme na
místo činu. M. Svobodová, L. Hladká, ISŠ

Exkurze v Likosu • Foto: archiv školy

Oenoforum • Foto: archiv školy

Stáž v Praz • Foto: archiv školy

Maturanti • Foto: archiv školy



8. července – Večer
u Havířů. Zábava se sleč-
nami učitelkami a na to mi
Mařenka Tomanová dala
slíbenou fotografii.

10. července – Tento
den jsem zase, napo sledy
během mé dovolené, na besedě u Havířů. Pak
naše rozloučení se slečnou Tauferovou a Urba-
nem Blahutkou mne velmi dojalo. Kdypak
opět a za jakých okolností se sejdeme? Chodili
jsme spolu ještě dlouho po půlnoci návsí za
krásného, teplého večera.

11. července – Odjíždím o 9. hodině ráno
z holubického nádraží, kamž mne maminka
doprovodila. O 10. hodině v Brně a jelikož na
vlak do Vídně je ještě dost času, píši obsáhlý
dopis Růži Seidlové. Z Vídně ze Západního ná-
draží odjíždím o půl jedenácté večer k frontě.

12. července – O 4. hodině ranní míjíme
Linec. Pak stanici Wels, která na mne učinila
dojem. Vzpomněl jsem na svoje dva milé
bratry Františka a Tomáše, jak oba odtud k do-
movu spěchávali za aktivní vojenské služby
u 6. dragounského regimentu.Ve vlaku je mi
hrozně teskno. Jako Čech jsem tam totiž sám.
Spolucestující jsou Němci. A pak je ten život
krásný a člověk musí zase do toho pekla. Bohu
však poručeno. On řídí osudy naše a já důvě-
řuji v něj. Počítám, že na dovolené jsem si
pobyl celkem 22 dní.

13. července – O 6. hodině ráno jsem přijel
do Tridentu a jdu na Personensammelstation.
Je odpoledne, odjíždím a o 5. hodině odpo-
ledne jsem v Grignu. Tam přenocuji.

14. července – Ráno odcházím nahoru přes
horský hřeben a odpoledne o 3. hodině jsem
přišel na Baricatu k naší M. G. kompanii. Vše
v pořádku. Mám zde horoucí dopis a tři lístky.
Mám velikou radost.

16. července – Ráno odcházíme celý náš
171. batalion z Baricaty do Grigna, kde jsme
se ve strašném vedru v řece Brentě vykoupali
a měli pak menáž. Poté jsme o 7. hodině večer
vyšli a po strastiplné cestě po levém břehu
Brenty jsme dorazili hodinu po půlnoci, blou-
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I. světová válka a Slavkov u Brna (XXII.)
XII. pokračování

Robert Mráz: Na italské frontě

Robert Mráz
* 22. 3. 1893 Velešovice
† 15. 1. 1967 Hodějice

Třetí čtvrtletí roku 1918
2. července – Lístky od Emilie Stanke, Ajch-

lera, Čermáka a Arnošta Šmerdy:
Lze tolik přátel v světě nalézt, co lesklých

mušlí mořském ve dnu – z nichž otevřít na sta
nutno, než nalezneš v nich perlu jednu.

6. července – S Urbanem Blahutkou (po-
tomním ředitelem) na ranní mši sv. ve Starém
Rousínově. Je svátek sv. Cyrila a Methoda.
Odtamtud jdu do Nového Rousínova, kdež
jsem se zase sešel s Růžou Seidlovou, a se
dobře pobavil. Vyřizuje mi též pozdrav od
Máři Vlachové.

Odpoledne v hostinci u Havířů a procházkou
po silnici, kdež jsem měl zase příležitost letmo
promluvit s Mařenkou Tomanovou. Arnošt při-
jel na dovolenou. Lístek od A. Andresové.

7. července – Je neděle a jsem společně s Ar-
noštem a Urbanem na sokolském výletě ve
Slavíkovicích. Je hezky a proto jdeme  tamtéž
i večer k zábavě, a sice Urban, Jenda Kříž,
Anička Havířová, slečny učitelky Kučerová
a Taufárová a Fanda Bočková. 

díce rozsáhlými houštinami, do Borga, kde
přenocujeme. Odpoledne o 5. hodině odjíž-
díme z Borga a o 9. hodině večer jsme dorazili
do Tridentu, kde jsme ubytováni. Je překrásný
teplý letní večer. Všude po promenádách se
prochází a baví mladý svět a koncertuje hudba.
Jen my musíme vést takový zvířecí, ano, horší
život.

Jak dlouho ještě? Což i ten poslední zbytek
našich mladých let je již pro nás ztracený? Je
to děsné.

2. července – Panují zde hrozná vedra.
I v noci, ač polonazí venku na zahradě ležíme,
potíme se dusnem. Byli jsme překvapeni tím,
že mnozí lidé ze zdejší vesničky, zvláště mladá
děvčata a chlapci, umí docela dobře česky.
Byli totiž mezi vystěhovalci u nás na Moravě
až dva a půl roku. Zrovna tak v Tridentě, kde
se prodávají též české noviny.

8. srpna – Ráno o půl sedmé hodině jde celý
náš batalion a M. G. kompanie 171. do Tri-
dentu, kam o 10. hodině zavítalo Jeho Veličen-
stvo, náš císař a král Karel I. Zapamatoval jsem
si jej velice dobře. Prohlížel si nás, jda těsně
při řadě, ve které jsem stál, a pak jsme mu ještě
defilovali.

Kromě nás tam bylo ovšem ještě mnoho ji-
ných batalionů vojska. Císař nevypadá tak plně
ve tváři, jak na obrázcích ho vídáme. I v těle
je slabší – štíhlé, průměrně vysoké postavy.
Jinak kypí zdravím, má černý vlas a vous a což
každého hned neobyčejně upoutá, je jeho čilost
a zvláštní jakási moc jeho očí, kterými dovede
člověka nadchnout. 

Co se más týče, měli jsme pouze opasek
s poboční zbraní a na hlavách ocelové přilby
s dubovou větvičkou. Defilování vojenských
sborů čítajících mnoho tisíc obrněných hlav,
skýtalo za doprovodu mohutné vojenské ka-
pely úchvatný obraz. Panovník, jsa napjatý
jako struna do výše a stále se usmívajíce a sa-
lutujíce, jak totiž jej ve sražených čtyřstupech
parádním krokem pochodující vojenské zá-
stupy zdravíce, míjely. Nezapomenutelné!

Když císař následován svou skvělou druži-
nou vysokých důstojníků přistoupil k Zema-
novi, který stál vedle mne v první řadě, se
zálibou, jak bylo vidět, přehlédl jeho urostlou
postavu a jeho medaili a táže se ho, kde ji
 získal.

Zeman, jen málo jsa němčiny mocen, odpo-
vídá dosti lámaně. Na to panovník, hledě mu
otcovsky do očí, promlouvá k Zemanovi dů-
razně jadrnou češtinou: „Když jsi Čech, tak
mluv česky!“ Nás Čechy to velmi mile překva-
pilo a na tuto epizodku rádi vždy vzpomínáme.
Císař Karel I. se nám vskutku všem vryl ne-
smrtelně v paměť.

30. září – Jdeme do Arche na letiště jako
stráž. Je nás deset mužů se svobodníkem. Já
jsem závodčím. Italští letci shodili zde množ-
ství velkých letáků v řečech: české, německé,
polské, slovinské, maďarské a rumunské. Praví
se v nich mimo jiné, že příštího jara budou mi-
liony Američanů v řadách bojovat proti Ně-
mecku a že už nyní je jich ve Francii jeden
a půl milionu, proč že tedy válčíme, když není
pro nás nijaké naděje. Prohlédli jsme si naše
aeroplány. Bylo to zajímavé.

Podle válečného deníku R. Mráze sepsal
Stanislav MrázLístek od bratra Tomáše • Foto: archiv S. Mráze

Arnošt Šmerda • Foto: archiv S. Mráze



SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ30 7/2018

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 7/2018
ROČNÍK XX.

Měsíčník vydávaný v nákladu 3500 ks
BM typo, s.r.o., Brněnská 642, Slavkov u Brna

Zaregistrováno na MK ČR pod E 13035

Redakční rada Slavkovského zpravodaje
Vendula Andrlová, Mgr. Jiří Blažek, Bc. Michal Boudný,
 Veronika Brázdilová, Jan Hudec, Ing. Ladislav Jedlička,

Veronika Slámová, Ing. Libor Válka, Dagmar Živníčková.
Členové redakční rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém

volném čase a bezplatně.

Sazba a grafická úprava
BM typo, s.r.o., Brněnská 642, 684 01 Slavkov u Brna

tel.: 544 220 661, e-mail: info@bmtypo.cz, www.bmtypo.cz.
Tisk: JKKA, s.r.o., Vyškov.

Distribuce: Ludmila Jachymiáková, Slavkov

Příjem inzerce do čísla 8/2018
Uzávěrka pro inzerci je pátek 17. srpna do 16 hodin

tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz
Harmonogram a ceník naleznete na www.bmtypo.cz

Redakční uzávěrka pro příspěvky do čísla 8/2018
Uzávěrka pro předání příspěvků je úterý 14. srpna.

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

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

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

Oznámení o narození dětí jsou zveřejňována zdarma.

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

neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách. 

Toto číslo vyšlo 28. července 2018

www.veslavkove.cz  •  www.slavkov.cz

KALENDÁŘ AKCÍ – SRPEN 2018
Datum                              hod.     akce/místo konání pořadatel

4. 8.         9.30–18   Mini-městečko – prázdninový program pro děti, Svojsíkův park KC Naděje
29. 7.–5. 8.     21.00   Letní filmový festival, zámecký park ZS-A
11. 8.             9–17   Napoleonské hry a jarmark, zámecký park Acaballado Němčany
11. 8.              21.00   Napoleonské hry – Hra ohně a světel – večerní bitevní ukázka, zámecký park Acaballado
24. 8.                          Hrůzostrašné prohlídky (časy: 18:00, 19:00, 20:00 h.), zámek – sály a podzemí ZS-A
31. 8.                          Divadelní prázdniny, nádvoří Panského domu při nepřízni počasí SC Bonaparte Divadelní spolek
                      20.30   Všechny lásky světa, nádvoří Panského domu
1. 9.                20.30   Sen noci svatojánské, nádvoří Panského domu
2. 9.                16.00   Létající prase, nádvoří Panského domu
2. 9.                16.30   Potopený zvon, nádvoří Panského domu
Výstavy na zámku
do 31. 8.          9–17   Výstava Svět kostiček – filmová tvorba, OK galerie
do 31. 8.          9–17   Výstava tvorby Darii Novotné, slavkovské malířky, před kavárnou
25. 6.–31. 8.    9–17   Výstava V lese ZUŠ Fr. France, galerie přízemí
do 31. 8.          9–17   Výstava Osmička v dějinách ČR, sala terrena
do 31. 10.        9–17   Expozice Právo útrpné, podzemí
do 9. 12.         9–17   Výstava Fyzika hrou, konírny

Od září 2018 nabídne Komunitní centrum
Korálky již čtvrtým rokem všem malým dětem
a jejich rodičům možnost využívat plné či čás-
tečné docházky ve sdružené školce pro před-
školní děti. Původně jsme z programů v baby
clubech pro maminky s dětmi chtěli nabídnout
možnost vyžití pro nejmenší děti. Během pár
let se z našeho zařízení stalo místo pro všechny
předškolní děti ve věku 1,5–6 let. Naše centrum
se věnuje předškolní péči a přípravě, jako do-
plňující alternativa k ostatním státním a soukro-
mým školkám. Všichni naši pedagogové jsou
absolventi vzdělávacího systému „Respektovat
a být respektován“, který je autory – manželi
Kopřivovými – rozšiřován již více než 20let
mezi rodiny i pedagogy na vysokých školách.
Tento výchovný systém akreditovaný minister-
stvem školství se opírá o vzájemné mezilidské
vztahy, individualitu dětí i dospělých a vzá-
jemné tolerování a respektování. Je zde kladen
důraz na kvalitní umění komunikace a rozvoj
jednotlivostí u každého dítěte, vždy však v sou-
ladu s prostředím a s ohledem na ostatní.
V tomto duchu tak již počtvrté přivítáme od
září další děti pro předškolní přípravu. V pří-
padě zájmu o volná místa nebo o podrobné in-
formace je možno kontaktovat paní Hedviku
Novákovou z KC Korálky – tel. 776 864 666.

V předchozích letech jsme se také věnovali
volnočasovým aktivitám a snažili se doplňovat
nabídku kroužků a kurzů, které u nás chyběly.
Za tři roky se tak ve školičce vystřídalo více
než 80 dětí a více než 120 dětí prošlo našimi
kroužky, semináři, kurzy, tábory a jinými po-
bytovými akcemi. Cílem našeho centra je pod-
porovat rodiny a vyhledávat to, co ve výchově
dětí chybí a čeho je nedostatek. Proto jsme se
soustředili v loňském školním roce na možnost
rozšířit odpolední vyžití dětí ve formě školních
družin, které jsou v našem městě kapacitně
naplněny. V návaznosti na tuto skutečnost Ko-
munitní centrum Korálky ve spolupráci se ZŠ
Komenského podalo projekt, jehož cílem je
umožnit efektivnější sladění pracovního a ro-
dinného života rodičům žáků I. stupně. Poda-
řilo se nám tak dosáhnout na dotační podporu
a jsme velmi rádi, že díky tomu můžeme na-
bídnout již od září dětem od prvních do pátých
tříd možnost dalších forem odpolední družiny.
Naše centrum se tak rozšířilo o dalšího peda-
goga, který pracuje v duchu našich respektují-
cích metod a svými zkušenostmi velmi obohatí

Korálky se školkou a nově i školní družinou 
nejen naše centrum, ale především děti, pro
které je připraven krásný celoroční program
s aktivitami ze všech oblastí. Abychom druži-
nou vyšli maximálně vstříc, využíváme spolu-
práce se ZŠ Komenského, kde bude družina
mít své zázemí a bude v blízkosti všech škol-
ských zařízení v našem městě. Díky zařazení
do dotačního projektu tak můžeme bezplatně
na dobu tří let rozšířit možnosti dětem a jejich
rodičům, kteří jsou v odpoledních hodinách za-
městnáni a nemají pro své děti náplň či mož-
nost hlídání.

V případě zájmu o volná místa nebo o po-
drobné informace, je možno kontaktovat paní
Dagmar Živníčkovou z KC Korálky na tel. 604
135 582 (www.komunitnicentrumkoralky.cz).

Rádi bychom tedy poděkovali dětem, rodi-
čům a přátelům, kteří se u nás v předchozích
letech bavili, vzdělávali, anebo si přišli jen tak
strávit pár příjemných chvil. Děkujeme za pod-
poru a důvěru. Všechny další zájemce o naše
nabízené služby u nás rádi přivítáme a na
všechny se těšíme. 

Dagmar Živníčková a Hedvika Nováková

Tradiční karate
Kroužek karate ve Slavkově u Brna pro

kluky a holky od 10 let a víc začíná od září
2018, každé pondělí 15.30–17 hod. v malé tě-
locvičně na ZŠ Komenského. Budeme se učit
vzájemnému respektu a sebedůvěře, rozvíjet
koordinaci pohybů a obratnost. Naučíme se
zde základní postoje, údery, kryty a kopy. Po-
stupně se naučíme vše vzájemně propojovat
a učit se sebeobraně. Cvičit začneme pozvolně,
není čeho se obávat. Přijďte se podívat a zacvi-
čit. Info: DDM Slavkov u Brna.

Eduard Durák, 3.Dan mezi muži skončil Daniel Matocha, druhý byl
Josef Křížka a třetí Tomáš Koutný. Mezi že-
nami obhájila prvenství Hana Vičarová, druhá
byla Jana Olšová a třetí Markéta Lipovská. Dě-
kujeme závodníkům i fanouškům, městu Slav-
kov, partnerům a všem organizátorům. Rádi
bychom vás tímto pozvali na naši další akci,
kterou bude Austerlitzman aneb triatlon pro
každého 25. srpna 2018 na koupališti ve Slav-
kově u Brna. ln

Slavkovský devítiboj 2018 
To, že je slavkovská atletika stále na vysoké

úrovni, se už dávno ví a Slavkovský devítiboj
pořádaný slavkovským spolkem Austerlitz Ad-
venture 23. června to opět potvrdil. Chladnější
počasí sportovce neodradilo a na zrekonstru-
ovaném stadionu se utkalo pětatřicet atletů. 

Jako vždy se závodilo v přátelské atmosféře
ve všech devíti disciplínách (skok o tyči stále
z bezpečnostních důvodů vynecháváme)
s cílem změřit hlavně své vlastní síly. Nejlepší

Slavkovský devítibor – stupně vítězů • Foto: 2x archiv 



V mužích by měla být favoritem dvojice Ondřej
Perušič a David Schweiner, která dosáhla svého
nejlepšího výsledku na turnaji Světové série v Os-
travě, kdy obsadili čtvrté místo. Na právě probíha-
jícím mistrovství Evropy dokázali navíc porazit
mistry Evropy a finalisty z OH italský pár Nicolai
– Lupo. Současně je dobré si připomenout, že
v loňském roce byli také velkými favority, ale ve
finále MR je překvapila méně známá dvojice Pi-
hera - Mysliveček. Dalšími kvalitními dvojicemi
budou Jindřich Weiss s Martinem Tichým a dále
Dumek - Berčík a nestárnoucí Přemysl Kubala
s Michalem Bízou.

Finálové zápasy, které bude přenášet ČT Sport,
jsou na programu v neděli od 15 respektive 16 hod.
Součástí programu je vystoupení taneční skupiny,
soutěže pro diváky o zajímavé ceny včetně bečky

Mistrovství ČR mužů a žen v beachvolejbale

piva. Při finálových zápasech bude čepován pěnivý
mok ze Staropramenu zdarma! Vstup do areálu kurtů
je od pátku do neděle volný!

Na setkání s vámi se těší 
SK Beachvolleyball Slavkov

SK Beachvolleyball Slavkov pro vás připravil
„UNIQA mistrovství ČR mužů a žen“, které se
koná na městském koupališti od pátku 31. srpna
do neděle 2. září. 

Turnaje, který je uzavřen pro zahraniční hráče,
se zúčastní 16 našich nejlepších dvojic v jednot-
livých kategoriích. Český beachvolejbal táhnou
v současné době především ženy, které v počtu
tří(!) dvojic nyní bojují o co nejlepší výsledky na
mistrovství Evropy v Holandsku. K favoritkám je
třeba řadit vítězky turnaje Světové série z Ostravy
Markétu Slukovou a Báru Hermannovou. Jejich
velkými rivalkami budou vicemistryně Evropy
z loňského roku Kristýna Kolocová a Michala
Kvapilová. Třetím kandidátem na titul bude v le-
tošním roce velice dobře hrající Šárka Nakláda-
lová a Martina Bonnerová.

notlivými sety a nakonec i v příjemných prostorách
samotného klubu. Ať už v tenisové klubovně nebo na
zahrádce. Občerstvení je pak příjemnou třešničkou
na dortu… Na dalším kurtu uslyšíte štěbetání nácti-
letých slečen. Jejich sdílení zážitků nepotřebuje pro-
stor mezi sety. Děje se tak průběžně. Vždyť i před
samotným podáním je spousty času. :o) Místo sezení
v kavárně, s mobilem v ruce, se „holky“ rozhodly pro
aktivitu, která je spojuje, sbližuje a navíc podporuje
správné držení těla i dalších “nasedajících” částí.
A každý ví, že sdílené starosti jsou poloviční starosti.
A následující kurt vám nabídne podívanou, která za-
hřeje srdce. Aktivní senioři, ve svém tempu a moud-

Tenis je hra pro každého
rosti, kterou jim život přinesl, užívají každého míče.
I toho úspěšného i toho nepodařeného. Už ví, že k ži-
votu patří výhry i prohry, a že moudrý člověk dokáže
čerpat ze všeho. Jen pouhé setrvání v jejich blízkosti
člověka zpomalí a zklidní a nabídne mu uvědomění,
že čas je relativní. 

Další kurty si necháme na příště, co říkáte?
A jestli se nemůžete dočkat, přijďte se prostě podí-
vat. Nemusíte ani hrát tenis. Areál je volně přístupný
a když budete respektovat základní pravidlo, kterým
je, že si nasloucháme, když něco potřebujeme, bu-
dete vítáni. A občerstvení je tu pro každého…

Tak se těšíme na viděnou! mž

O základní činnosti našeho slavkovského teniso-
vého klubu TC Austerlitz jsme vás již informovali,
milí čtenáři. Seznámili jste se s turnajem, který na
kurtech vedle zámku probíhal a byl příjemným spor-
tovním zpestřením. Dnes bychom vás rádi seznámili
s dalšími aktivitami našeho místního tenisového
klubu. Tenisový kurt je nejen místem, kde jsou vy-
chovávány v lásce k tomuto sportu děti a mládež, ale
je rovněž místem, kde se utužují kamarádské vztahy.
Pojďte s námi na malou virtuální procházku… Na
kurtech potkáte „chlapské party“, které daly přednost
vyčištění hlavy a konverzaci při sportu, před prostory
hospodského typu. Sdílení se dá zvládnout mezi jed-

Jediným typem závodu, kde na nejvyšší úrovni
běžně vidíte závodit špičkové profesionály obou po-
hlaví s nejlepšími hobby sportovci, jsou tratě Iron-
mana v plavání, cyklistice a maratonském běhu.
Závodníci na dlouhé trati musí zdolat celkem
226 km. Světový rekord je neuvěřitelných 7:35:39
hod Němce Frodena. Závody se konají v letním ob-
dobí pod otevřeným nebem. Účast bývá masová.

Dva vrcholné mezinárodní triatlonové závody pro-
běhly poslední červnovou sobotu a první červenco-
vou neděli. Na start královské vytrvalostní disciplíny
na Mistrovství České Republiky Moraviaman
a Mistrovství Rakouska Ironman Austria v Klagen-
furtu se letos v relativně příjemném počasí postavili
také tři „železní muži“ z oddílů ASK Slavkov a Aus-
terlitz Adventure. V obrovské konkurenci bylo jejich
cílem absolvovat trať v co nejlepším celkovém čase
a porovnat svoji výkonnost s elitními závodníky.

MČR v dlouhém triatlonu Moraviaman se už tra-
dičně koná v Otrokovicích. Závodníci plavou 3,8 km
v přírodním štěrkovišti Bahňák, 180 km na kole uje-
dou na okruhu mezi Otrokovicemi a Kroměříží a trasa
maratonu se běžela na 10 km okruhu. Ze Slavkova
zde závodil Ondřej Leitner r. 1971 z ASK Slavkov.

Osmičkový rok Ondrovi svědčí a posouvá v něm
svoje osobní rekordy na všech vytrvalostních tratích.
Otrokovického závodu se zúčastnil už popáté. Jeho
letošní start tady byl ze všech dosavadních nejrych-
lejší a navíc ozdobený i novým osobním rekordem
na ironmanské trati. Plaveckou část zvládl za 1:17:35
hod, cyklistickou za 5:36:57 a fantastickým během
pokořil maraton za 3:51:00 hod. Pro zajímavost, le-
tošní samostatný závod Pražského maratonu uběhl za
3:42:34 hod. Do celkového času závodu se započí-
tává i čas strávený v depu. Výsledný čas se tak On-
drovi zastavil po uplynutí 10:51:31 hodin. Ondřej tak

Mistrovství ČR a Rakouska 2018 v dlouhém triatlonu
s účastí „Železných mužů“ ze Slavkova

poprvé stlačil souhrnný čas pod 11 hodin a pro leto-
šek se stal zatím nejlepším slavkovským „Železným
mužem“.

Klagenfurtský závod je pro závodnickou špičku
také evropským kvalifikačním závodem na světové
mistrovství na Havaji. Letos jsme zde fandili Borisi
Vlachovi r.1973 a Tomáši Matuchovi r.1979. Lepší
a starší z dvojice „Áčkařů“ Boris i tentokrát výborně
plaval a z vody se vynořil po 1:07:46 hod, cyklistic-
kou část ujel za 5:51:29 hod a maraton uběhl za
4:30:58 hod. Cílovou pásku i s převlékáním v depu
proťal po 11:42:34 hodinách. Tomáš plaval za
1:13:29 hod, kolo zvládl za 6:03:02 h. a maratonem
se protrápil za 5:13:56 hod. Celkový čas 12:42:12 h. 

Všem „Železným mužům“ k dosaženým časům
blahopřejeme.

Poslední červencovou neděli se ve Whistleru
v Kanadě uskuteční Ironman Canada. Startovní lis-
tina je dávno naplněna. I zde si čtyřicet závodníků
splní kvalifikaci na světové mistrovství na Havaji.
Mezi pěti Čechy na startu budou i slavkovští Jiří Ho-
řava r.1980 a Tomáš Šafařík r.1979. Přejeme jim
hodně zdaru a dosažení výsledku podle jejich před-
stav. L. Keson, www.ubehnito.cz

Start plavání • Foto: archiv 

Tenisové kurty • Foto: 3x archiv MŽ
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