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Galakoncert
Johann Strauss Orchester
Sólisté Milan Vlãek a Luisa Albrechtová

etos již podvanácté zazněly zámkem operetní melodie na galakoncertu Johann Strauss Orchester „Die
Floten Geister“. Opět jsme měli příležitost zhlédnout
a slyšet vynikající výkony hvězd – Luisy Albrechtové (soprán) a Milana Vlčka (tenor), ale také Jiřího Preisingera
(housle), kteří za doprovodu orchestru pod vedením
charismatického Christiana Pollacka, přednesli díla
J. Strausse, F. Lehára, E. Kálmána, R. Frimla, O. Nedbala,
A. Dvořáka a dalších, doplněné velmi zdařilým průvodním
slovem MgA. Kateřiny Jirákové (ZUŠ FF). Všichni se společně zasloužili o naprosto ojedinělý umělecký zážitek pro
více než 310 nadšených diváků, kteří opakovaně odměnili
účinkující bouřlivým potleskem. Evropské renomé a vý-
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kony pěveckých hvězd podtrhly zcela mimořádnou uměleckou úroveň tohoto koncertu. Lze bez nadsázky konstatovat, že jsme opět měli možnost ve Slavkově vidět a hlavně
slyšet špičkové hudební a pěvecké výkony.
Také účast řady vzácných hostů v čele s Dr. Eduardem
Straussem, potomkem slavného skladatele, a řady členů
České společnosti Johann Strauss z ČR, Slovenska, Rakouska a Německa podtrhla mimořádnou úroveň tohoto
koncertu.
Závěrečný bouřlivý potlesk zcela zaplněného Historického sálu zámku byl tím nejlepším oceněním všem protagonistům a vyjádřením pocitů všech přítomných.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Adolf Born na zámku

Slovo starosty města
Vážení spoluobčané, v den, kdy dostanete do vašich poštovních schránek toto
nové číslo Slavkovského zpravodaje, si
připomeneme přesně
rok od loňských přívalových dešťů, které
způsobily v našem městě záplavy a povodně, které do té doby téměř nikdo z nás
nepamatoval a nezažil. Následky této živelné katastrofy jsou v postižených částech města patrné doposud. Přestože se následně provedla celá řada nápravných
opatření (obnova a rozšíření svodnic, čištění a oprava kanalizačních vpustí, zřízení
malé retenční nádrže za zámeckým parkem a její napojení do kanalizačního řádu,
výkup pozemků pod retenční nádrží nad
ulicí Tyršova a její vyčištění a rozšíření,
atd.), zcela jistě se nejedná o opatření plnohodnotně dostačující.

Foto na straně: B. Maleček

(Pokračování na str. 3)

Ve čtvrtek 5. května jsme na zámku přivítali pana Adolfa Borna, grafika, ilustrátora
a především vzácného člověka. Osobně se zúčastnil vernisáže výstavy svých obrazů, i když
podle vlastních slov na vernisáže v posledních letech vůbec nejezdí. (Pokračování na str. 2)
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Úplný program Dnů Slavkova na str. 8

Příští číslo vyjde 25. června

Módní pﬁehlídka

Foto: 2x J. Formánková

Slavkovský zámek plný krásných květin
Komnaty slavkovského zámku jsou provoněny
květinami. Jubilejní 10. ročník tradiční floristické
výstavy – každoročně na nově zvolené téma – je v letošním roce inspirován Dantovou Božskou komedií
a jejími třemi částmi – peklem, očistcem a rájem.
Až na 60 květinových vazeb září v historických
prostorách zámku, které uvázali floristé ze Střední
odborné školy zahradnické a Středního odborného
učiliště v Rajhradě.
Ve čtvrtek 19. května proběhla vernisáž doplněna
módní přehlídkou, kterou zajistila Vyšší odborná
škola oděvního designu a managementu a Střední

umělecko průmyslová škola textilní v Brně. Studentky předvedly na dvacet modelů, které doplnily
květinové vazby z dílny Střední odborné školy zahradnické a Středního odborného učiliště Rajhrad
pod vedením Danuše Felklové. Nechybělo také vystoupení tanečního oboru ZUŠ Františka France,
Slavkov u Brna pod vedením Lenky Krahulové. Vše
v duchu „Božské komedie“.
Výstava je součástí prohlídkové trasy celého prvního patra zámku a můžete ji navštívit do 29. května
2011 souběžně s jeho provozem.
Mgr. Zuzana Mičková, Zámek Slavkov – Austerlitz

Adolf Born na zámku

Adolf Born

Foto: B. Maleãek

(Dokončení ze str. 1)

Kvûtinová v˘zdoba v interiérech zámku

Foto: J. Formánková

Jeho kresby jsou na zámku ve Slavkově u Brna vystavovány v rozmezí 20 let již potřetí, vždy s delším
časovým odstupem.
Jeho práci netřeba jistě blíže představovat. Kdo
z nás by neznal alespoň některou z pohádkových postaviček, kterým dal podobu. Přesto připomeňme oblíbeného Macha a Šebestovou či opici Žofku.
Zcela zaplněný Historický sál vřele přivítal usměvavého a stále vitálního člověka, jehož milý humor
oslovuje malé i velké, což potvrdil při setkání s návštěvníky vernisáže všech generací – od těch nejmladší až po tu vyzrálou…
Vernisáži výstavy předcházela více než hodinová
autogramiáda, kde se věnoval bez rozdílu všem.
Dětem, kromě věnování do přinesených knih, načrtl
i roztomilé obrázky. Adolf Born ocenil nejen skvělé
rozmístění svých grafik na výstavě, ale také dílka žáků
výtvarného oboru ZUŠ Fr. France, kteří pro všechny
připravili malé překvapení. V hodinách si vyzkoušeli
techniku tvorby pana Borna a z jejich pokusu vznikla
série obrázků, která je k vidění u vstupu do galerie.
Nenechte si ujít jedinečnou příležitost prohlédnout
si známé i méně známé originální ilustrace na vlastní
oči! Výstava bude přístupna do 9. 7. 2011. Všichni jste
srdečně zváni!
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Armádní špičky z celého světa ve Slavkově

Generál V. Picek se zapisuje do pamûtní knihy

Foto: B. Maleãek

V rámci veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET navštívilo z iniciativy
vedení Zámecké restaurace Austerlitz 11. května slavkovský zámek dvanáct armádních delegací ze všech koutů světa. Českou delegaci vedl náčelník štábu Armády
České republiky generál Vlastimil Picek. Vojenské delegace po příjezdu uvítali náměstek ministra obrany Rudolf Blažek, starosta města Slavkova u Brna Ivan Charvát a ředitel Zámku Slavkov – Austerlitz Aleš Šilhánek. V Historickém sále zámku
se členové delegací po stručném seznámení s historií města vydali na prohlídku
zámku. V sále předku se generál Picek zapsal do pamětní knihy hostů.
red.
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Slovo starosty města: Výročí ničivých záplav
(Dokončení Slova starosty ze str. 1)

Velkou radost proto můžeme mít ze zahájení
prací na II. etapě protipovodňových opatření
Slavkova u Brna, která řeší ochranu níže položené části města před vysokými průtoky v Prostředníčku a v Litavě. Součástí akce je také vybudování mokřadu na ploše asi 35 000 m2
k zachycení povodňových průtoků v případě
akutní potřeby. Celkové náklady dosáhnou výše
81,5 mil. Kč bez DPH a pokrývá je státní dotace
v rámci programu Ministerstva zemědělství ČR.
Investorem je Povodí Moravy, státní podnik.
Celková délka ohrázování v dané lokalitě je
1,3 km a je dimenzována na průtok takzvané stoleté vody. Pro zajištění bezpečného průtoku velkých vod je v plánu i stavba bezmála kilometrového nového obtoku koryta Prostředníčku. Jeho
obtokové rameno bude v délce 270 m zatrubněno. Stavba tohoto tzv. rámového zatrubnění si
vyžádá v ulici Čs. armády omezení dopravy
s objízdnou trasou městem. Na úpravu toku Prostředníček naváže i ohrázování zástavby v ulici
Luční s mobilní povodňovou stěnou s průjezdnou šířkou. Po dokončení tohoto ochranného
díla bude mít město možnost svého dalšího rozvoje především v prostoru lokality Zelnice, kde
je v plánu nová výstavba rodinných a bytových
domů. Město navíc získá nový prostor oázy přírody s náhradní výsadbou olší a vrb, čímž
vznikne přirozený funkční biokoridor, v němž se
bude moci soustředit ptactvo, hmyz a drobná
zvěř. Občané budou moci využívat jeho obvod
k procházkám. Celá tato investiční akce by měla
být dokončena do května 2012.
Velkou pozornost věnuje vedení města též
přípravě opatření v rámci protipovodňové
ochrany města před přívalovými dešti. V minulých dnech byla dokončena dokumentace pro
územní řízení na akci „Zachycení a odvedení
povodňových průtoků v lokalitě u zámecké zdi
pod golfovým hřištěm“, která řeší výstavbu suchého poldru a bezpečné odvedení vody potrubím přes silnici I/50 za rodinné domy v ulici
ČsČK až do příkopu u silnice na Křenovice.
Dále je pak voda vedena příkopem kolem silnice a propustkem pod silnicí do svodnice v lokalitě U Jatek až do toku Prostředníček. Tato
část stavby je obsažena v projektu „Společná
zařízení u komplexních pozemkových úprav“
(dále KPÚ). Požadavek na zpracování PD pro
realizaci této části stavby bude obsažen v „prioritách KPÚ“. Vlastní realizaci bude třeba sladit s realizací našeho záměru – oba projekty jsou
funkční pouze jako celek. Předpokládané náklady části realizované městem (dle projektu
pro územní řízení) jsou odhadovány na 21,750
mil. Kč bez DPH. Staveniště se nachází pře-

Zaãaly práce na II. etapû protipovodÀov˘ch opatﬁení

vážně na pozemcích ve vlastnictví města, trasa
potrubí však přetíná tři pozemky v soukromém
vlastnictví a bude nutné získat souhlasy se stavbou a následně jakékoliv jiné právo ke stavbě
(břemena, vlastnictví). V současné době probíhají jednání s těmito vlastníky. Po vydání územního rozhodnutí bude pokračováno ve zpracování dokumentace pro stavební povolení, na
jejíž financování je požádáno o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje.
Je též zpracovaná studie možnosti využití stávajícího poldru SUP2 (po levé straně silnice na
Rousínov), příp. jeho rozšíření pro protipovodňovou ochranu lokality pod ním, s řešením možnosti odvodu vody od něj. Tato navrhuje pět
možných variant, které mohou fungovat jak samostatně, tak v různých kombinacích. U všech
variant je však nutné odvedení přívalových vod
přes poldr „SUP1“ na Zlaté Hoře a odtud do
toku Prostředníček. Správce kanalizace nesouhlasí a nepovolí odpouštění zachycených srážkových vod do jednotné kanalizace a odtud do
čistírny. Náklady na realizaci celého systému
s odvodněním až do Prostředníčku (stavby a výkupy pozemků) dosahují řádu až sta milionů Kč.
Soustava jako celek vyžaduje vybudování
poldru pod Urbanem (ten je plánován k realizaci
v rámci komplexních pozemkových úprav), vybudování zahloubeného poldru na východní
straně silnice před ulicí Tyršova a vyčištění stávajícího poldru na západní straně ulice, dále pak
poldru na Zlaté Hoře. Propojení celé soustavy je
částečně volným korytem a částečně zatrubněním až do toku Prostředníček.
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna na
svém XIII. řádném zasedání dne 14. 12. 2009
schválilo plán společných zařízení pro komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území
Slavkov u Brna. Následně po jarních záplavách
v loňském roce vyvstala nutnost některá společná zařízení přehodnotit a ZM na svém 14. mimořádném zasedání konaném dne 30. 9. 2010
schválilo změnu plánu společných zařízení spočívající v doplnění o protierozní a protipovodňové opatření v trati Rousínovsko (poldr nad
Frédskou cestou) a protierozní a protipovodňové
opatření v trati Pod Vážanskou (změna trasy

Foto: 3x R. Lánsk˘

a kategorie cesty C45, jejíž příkop bude sloužit
k povrchovému odvedení přívalových srážkových vod). Projektová dokumentace komplexní
pozemkové úpravy je v současnosti již zpracována. Na realizaci schválených společných zařízení má pozemkový úřad k dispozici určitý
objem finančních prostředků. Podle požadavků
města bude tyto prostředky čerpat na realizaci
priorit. Podle objemu finančních prostředků je
zřejmé, že nebude možné realizovat všechna
společná zařízení, proto je třeba určit pořadí priorit, v jakém má být postupováno. Po projednání s příslušnými odbory MěÚ a se zpracovatelem projektu KPÚ doporučujeme k realizaci
navrhnout tyto priority :
1. Realizace a výsadba biokoridoru RBK
223b, včetně výstavby protipovodňového suchého poldru v rámci tohoto biokoridoru v trati
Rousínovsko (nad Frédskou cestou).
2. Realizace a výstavba cesty C45 s protierozním a protipovodňovým účinkem v trati Pod
Vážanskou. Stavbu je nutno provést včetně příkopu P3 odvádějícího vodu od cesty C45 a C40
kolem tratě do Litavy.
3. Realizace a výstavba cesty C40, sloužící
jako často využívaná cyklostezka mezi k. ú.
Slavkov u Brna a Vážany nad Litavou. Cesta,
jejíž součástí je v úseku kolem železniční tratě
i příkop P3, má v těchto místech důležitý protipovodňový a protierozní význam.
4. Výstavba protipovodňového příkopu P1,
na nějž navazují zpracovávané protipovodňové
projekty mimo obvod pozemkové úpravy (viz
5. RM dne 2. 2. 2011 bod 4. 11. – poldr u zámecké zdi). Příkop je nutno realizovat včetně
doprovodných zařízení, což je rekonstrukce propustku P18 na křenovické silnici a pročištění
meliorační struhy v lokalitě Klínek.
5. Realizace a výsadba biokoridoru RBK
223d nad Frédskou cestou ve východní části.
6. Realizace cesty C38 s doprovodnou zelení
(hraniční cesta k.ú. Slavkov a k.ú. Heršpice –
přístup k biokoridoru Podsedky v k.ú. Vážany
nad Litavou).
7. Realizace a výsadba biokoridoru 223a v lokalitě Nad Oborou pro zachycení srážkových
vod nad židovským hřbitovem.
Protipovodňová ochrana a protipovodňová
opatření jsou zásadní prioritou vedení města.
Z uvedeného je patrné, především s ohledem na
vlastní finanční možnosti města či aktuální nabídku dotačních titulů, že se jedná o dlouhodobý záměr. Přesto věřím, že se jej podaří postupně realizovat tak, aby se maximálně
zamezilo situacím, které Slavkov u Brna postihly v květnu a červnu loňského roku.
Ing. Ivan Charvát, starosta města
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

11. řádná schůze RM – dne 4. 5. 2011
1. RM doporučuje ZM ke schválení rozbory
hospodaření města za I. čtvrtletí 2011.
2. RM ruší usnesení ze 4. schůze RM dne 17.
1. 2011 pod bodem 3.1.3. (předložit návrh rozpočtového opatření po předložení výsledku hospodaření ZS-A za rok 2010).
3. RM schvaluje ukončení platnosti smlouvy
o výpůjčce, která byla uzavřena s Oblastní charitou Hodonín dohodou k datu 15. 7. 2011 a schvaluje jí výpůjčku a paušální poplatek za služby ve
výši 500 Kč/rok za nebytové prostory – 2 garáže
ve dvorním traktu polikliniky s platností od 16. 7.
2011. RM současně schvaluje uzavření nájemní
smlouvy od 1. 8. 2011 na dobu neurčitou na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy polikliniky s organizací Rodinná pohoda, o.s. za nájemné 900 Kč/m/rok.
4. RM schvaluje prodloužení doby nájmu
k bytu panu Davidu Kubenovi.
5. RM souhlasí s přidělením bytu o velikosti
2 + 1 jako bytové náhrady pro školníka ZŠ Tyršova v souvislosti s jeho odchodem do důchodu.
6. RM trvá na výpovědi nájmu bytu č. 1, Zlatá
Hora 1357, Slavkov u Brna.
7. RM neschvaluje změnu nájemní smlouvy
k bytu panu Petru Davidovi.
8. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě k bytu ze dne 1. 6. 2010 uzavřené
s paní Lenkou Lacinovou obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou do 31. 5. 2014
za smluvní nájemné 55,50 Kč/m2.
9. RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke
smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 11.
11. 2010, kterým do práv a povinností původního
nájemce Bc. Luboše Merty vstoupí jeho nástupce
firma Eli Optik, s.r.o.
10. RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke
smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 22.
12. 2010, kterým do práv a povinností původního
nájemce MUDr. Jana Tuče vstoupí jeho nástupce
firma UROLOGA s.r.o.
11. RM ukládá odboru DSH zajistit začlenění
veřejné plochy před kostelem do pasportu komunikací jako komunikaci 4. třídy – chodník, odboru
IR zajistit zpracování situace dopravního značení
a následné osazení DZ a současně ukládá odboru
DSH zajistit schválení a následné stanovení DZ.
12. RM ukládá odboru DSH zajistit stanovení
svislého DZ, včetně projednání s DI PČR Vyškov
a současně ukládá oboru IR zajistit osazení stanoveného dopravního značení (ve věci průjezdu
autobusů přes náměstí).
13. RM souhlasí s uzavřením Darovací
smlouvy s fy RESPONO, a.s., Vyškov a s využitím finančního daru na úhradu svozu tříděných
odpadů z nově zřízených stanovišť na Zlaté Hoře,
v ul. Úzká a Topolová a na vybudování podstavné
plochy pro přemístění kontejnerů na separaci
v Havlíčkově ulici.
14. RM bere zápis č. 2/2011 z jednání komise
pro životní prostředí na vědomí.
15. RM dává souhlas k uzavření nájemní
smlouvy s paní Jarmilou Novotnou na pronájem
části pozemku parc. č. 2690/1 orná půda v k. ú.
Slavkov u Brna o výměře cca 88 m2 (zahrádka
č. 89) s ročním nájemným ve výši 123 Kč.
16. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji
části pozemku parc. č. 1859 ostatní plocha o výměře cca 67 m2 v k. ú. Slavkov Brna z vlastnictví města do vlastnictví paní Jany Bangové.

Kupní cenu ve výši 300 Kč/m2 a náklady spojené
s prodejem uhradí kupující před podpisem kupní
smlouvy.
17. RM doporučuje ZM dát souhlas ke směně
pozemku parc. č. 2927/51 zahrada o výměře 105
m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví měst za pozemky spoluvlastníků parc. č. 2928/4 ostatní plocha o výměře 58 m2, 2928/6 ostatní plocha o výměře 55 m2 a 2927/58 ostatní plocha o výměře
1 m2 (celkem 114 m2) pod komunikací v ul. Topolová. Město uhradí náklady spojené se směnou
a náklady na vypracování znaleckého posudku
pro potřeby podání přiznání daně z převodu nemovitostí.
18. RM dává souhlas s uzavřením smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a.s. na
pozemku: parc. č. 1494/1 (SB – 4611 – 129, Slavkov, kabel NN parc. č. 1496/1 Pod Oborou) v k.ú.
Slavkov u Brna a parc. č. 1494/1 (SB – 4611 –
129, Slavkov, přeložka VN 330 Jiráskova-Tyršova) v k.ú. Slavkov u Brna.
19. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 3639/2 zahrada o výměře
818 m2 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města
a ukládá odboru IR zahájit jednání s vlastníky
pozemků pod přístupovou cestou k parc.
č. 3639/2 o výkupu za cenu obvyklou, tj.
20 Kč/m2.
20. RM bere zprávu „Operační program životního prostředí – 1.3. omezení rizika povodní“ na
vědomí.
21. RM ve věci návrhu na zahájení výběrového
řízení na opravy BD Litavská 189 souhlasí s oslovením navržených společností, schvaluje složení
hodnotící komise, kvalifikační předpoklady, obchodní podmínky a jako hodnoticí kritérium výběru dodavatele nejnižší nabídkovou cenu.
22. RM bere na vědomí žádost provozovatele
zámecké vinárny – pana Andrly o odstranění
závad v hydroizolaci nádvoří a přístupové komunikace.
23. RM ukládá odboru BTH předložit RM
návrh řešení popsaného stavu bytů Fügnerova čp.
109 s přidělením bytové náhrady nájemníkům.
24. RM ukládá úseku školství finančního odboru konkretizovat a prověřit požadavky ředitelky
MŠ Zvídálek na vybavení nových prostor školky.
25. RM bere zápis z komise pro rozvoj města
č. 2-2011 na vědomí.
26. RM rozhoduje na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Přestupní uzel
IDS u vlakového nádraží“, že nejvhodnější nabídka na tuto akci byla předložena společností
Ekoprogres spol. s r. o., a ukládá MěÚ předložit
RM po zveřejnění výzev ÚRR JV k projednání
návrh smlouvy se společností Ekoprogres spol.
s r. o., se zapracovanými finančními podmínkami
uvedenými ve zprávě.
27. RM souhlasí se závěry hodnotící komise
a dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na akce
„Technologické centrum ORP Slavkov u Brna“
v celkové ceně 3 886 421 Kč bez DPH a „Vnitřní
integrace úřadu“ v ceně 1 210 874 Kč bez DPH
s firmou VERA, spol. s r.o.
28. RM bere na vědomí rozdělení kompetencí
mezi funkcionáři.
29. RM neschvaluje uskutečnění cesty do polského města Ostrolęka v termínu od 26. do 29. 5.
2011.

30. RM na návrh polské sekce komise pro zahraniční vztahy schvaluje udělení pamětního listu
u příležitosti 20. výročí spolupráce mezi městy
Slavkov u Brna a Sławkow osobám uvedeným ve
zprávě.
31. RM doporučuje ZM odsouhlasit uzavření
dodatku č. 2 na vícepráce ke smlouvě o dílo na
stavební práce se společností IMOS Brno a. s.,
na akci: „Stavební úpravy předzámčí zámku
Slavkov – Napoleonská expozice“ ve výši
1 875 795,48 Kč vč. DPH, uložit RM uplatnit
jmenované vícepráce u poskytovatele dotace jako
způsobilé výdaje a dále doporučuje ZM odsouhlasit závazek financování víceprací ve výši max.
1 876 000 Kč pro případ rozhodnutí poskytovatele dotace o nezpůsobilosti těchto nákladů.

3. mimořádné zasedání
ZM – dne 27. 4. 2011
1. ZM souhlasí se zahájením jednacího řízení
bez uveřejnění se společností IMOS Brno, a.s., na
vícepráce na projekt „Stavební úpravy předzámčí
zámku Slavkov – napoleonská expozice“ o maximální výši 1 880 000 Kč vč. DPH a ukládá RM
předložit vyjednaný dodatek č. 2 ke smlouvě
o dílo na nejbližší mimořádné zasedání ZM dne
5. 5. 2011.
2. ZM schvaluje přijetí dotací – Sociálněprávní ochrana dětí, Sociální služby, Sčítání lidu,
domů a bytů a rozpočtová opatření č. 6–8.
3. ZM schvaluje prodej bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na pozemku odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na společných
částech budovy náležejícího k vlastnictví jednotky manželům Jaroslavovi a Aleně Sedlákovým
za konečnou kupní cenu 684 645 Kč (uplatnění
slevy 10 % před podpisem kupní smlouvy), paní
Haně Maradové za konečnou kupní cenu
511 026 Kč (uplatnění slevy 10 % před podpisem kupní smlouvy), panu Zdeňku Cvilinkovi za
konečnou kupní cenu 521 129 Kč (uplatnění
slevy 10 % před podpisem kupní smlouvy), paní
Aleně Maruškové za konečnou kupní cenu
508 148 Kč (uplatnění slevy 10 % před podpisem kupní smlouvy).
4. ZM souhlasí s výkupem pozemku parc.
č. 2820/1 ostatní plocha o výměře 3891 m2 v k. ú.
Slavkov u Brna od společnosti EMP, s.r.o., do
vlastnictví města formou smlouvy o budoucí
kupní smlouvě. Kupní cena ve výši 344 255 Kč
bude uhrazena do 15 dnů od doručení kupní
smlouvy s vyznačenou doložkou vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

IX. mimořádná schůze
RM – dne 26. 4. 2011
1. RM souhlasí s předložením připomínek k návrhu nového územního plánu města Slavkov
u Brna uvedených v příloze této zprávy a ukládá
MěÚ je zapracovat do návrhu územního plánu.

Zprávy z rady mûsta zpracovala
Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz
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Ukončení provozu
revmatologické ambulance
Vzhledem k tomu, že se mezi veřejností šíří
nepravdivé informace o odchodu MUDr.Hochmana z polikliniky ve Slavkově u Brna, který
zde provozoval revmatologickou ambulanci,
chci k této záležitosti podat krátké vysvětlení.
Na poliklinice ve Slavkově u Brna byly koncem roku 2010 uzavírány nové nájemní smlouvy
se všemi nájemci. Cílem tohoto kroku byto sjednotit formální stránku smluv. Nájemné zůstalo
v původní výši, zpřesnila se metodika vyúčtování
služeb a tyto smlouvy začaly platit od 1. 1. 2011.
MUDr. Hochman požádal dne 2. 12. 2010
o prodloužení nájmu pouze o jeden měsíc s tím,
že uvažuje o ukončení další činnosti v této oblasti, pokud mu to bude umožněno jeho smluvním partnerem. Následně dne 15. 12. 2010
MUDr. Hochman osobně oznámil na odboru
BTH, že by rád nájem na poliklinice ukončil dohodou k datu 31. 1. 2011. Rada města jeho žádosti vyhověla.
Vzhledem k této situaci je samozřejmě možné
uspokojit případného zájemce o provozování
revmatologické ambulance.
Bc. Jitka Linhartová, vedoucí odboru BTH

Nová barva ve tﬁídûní odpadÛ
Také v našem městě se
setkáte na některých stanovištích kontejnerů na
separované odpady s novými červenými kontejnery. Mají poněkud netradiční vzhled, větší objem
a výraznou barvu, která,
doufejme, podpoří ekologické myšlení v dalším třídění odpadů.
Tyto kontejnery jsou určeny ke sběru drobného elektrozařízení, tj. např. kalkulačky, počítačové klávesnice a myši, mobilní telefony, elektronické hračky, fotoaparáty, herní konzole apod.
V těchto stacionátních kontejnerech je integrována i schránka na baterie a akumulátory. Pro
sběr televizorů, monitorů ani zářivek a úsporných žárovek červené kontejnery neslouží!
Ve městě najdete tyto nové kontejnery, věnované firmou AESKOL, na sběrném místě v ulici
Polní (křižovatka s ul. Lidická), v ul. Nádražní
(směr k nádraží ČD) a na Koláčkově nám.
Doposud bylo možné odevzdat drobná elektrozařízení pouze ve sběrném dvoře nebo v budově Městského úřadu na Palackého nám. čp.
260. Záměrem bylo navýšit a přiblížit místa
zpětného odběru elektrozařízení, a to bez „úředních hodin“. Budeme se těšit, jestliže tyto kontejnery ve větší míře pomohou sběru nevyužitých a doslouživších přístrojů a stanou se tak
dalším přínosem pro životní prostředí.
Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP
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Strom Slavkova u Brna 2011
Město Slavkov u Brna
vyhlašuje druhý ročník
ankety Strom města Slavkov u Brna 2011. Cílem
ankety není nalézt nejstarší
nebo největší strom, ale
strom, který je ve svém
okolí významný, strom,
který je krásný a přináší radost lidem v jeho okolí žiStrom roku 2010
jícím.
Druhý ročník této ankety byl zahájen
9. května. Návrhy stromů na Strom roku může
podat každý občan a nebo skupina občanů, a to
od vyhlášení ankety až do 10. července 2011.
Odborná porota z navržených stromů vybere
10 finalistů. O vítězi následně rozhoduje veřejnost hlasováním. Hlasovat bude možné prostřednictvím internetových stránek města Slavkov u Brna a nebo pomocí hlasovacích lístků.
Hlasování veřejnosti bude probíhat v období
mezi 15. 7. a 31. 8. Vyhlášení vítězného stromu
se uskuteční v září.

Navrhněte váš oblíbený
strom do ankety Strom
roku 2011 města Slavkov
u Brna.
Návrh a jeho součásti
- druh stromu
- fotografie stromu
- lokalita (ulice, číslo
domu před kterým se
nachází)
Zaslání návrhů: Své návrhy můžete zasílat do 10. července 2011
v elektronické podobě na adresu: klara.andrlova@meuslavkov.cz nebo poštou na adresu:
Město Slavkov u Brna, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov
u Brna. Své návrhy můžete přinést také osobně
buď na odbor životního prostřední (ochrana přírody a krajiny) nebo na podatelnu.
Těšíme se na vaše návrhy či další zajímavosti spojené se stromy, které si zaslouží pozornost.
Ing. Klára Andrlová, odbor ŽP

Ukončení zápisu dětí do cestovního pasu
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je
závazné pro všechny státy Evropské unie,
byla provedena v roce 2010 novela zákona
č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech podle
které s účinností od 1. července 2011 již nebude možné zapisování dětí do cestovních
dokladů rodičů!
Současně je touto novelou stanoveno, že:
• zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů
provedené přede dnem 1. července 2011, pozbývají platnosti dnem 26. června 2012.
Úřední zneplatňování těchto zápisů se nebude
provádět – neplatnost nastává ze zákona.
• pokud byl zápis občana v cestovním dokladu jeho rodiče proveden přede dnem
1. července 2011, smí i po uvedeném datu
tento občan překročit hranice bez vlastního
cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán, nejpozději do 26.
června 2012.

Svoz odpadu 5. a 6. ãervence
Odbor životního prostředí MěÚ Slavkov
u Brna oznamuje, že společnost RESPONO,
a.s., bude provádět ve státní svátek dne 5.
a 6. července 2011 (úterý a středa) pravidelný svoz komunálního odpadu dle stanoveného svozového plánu. Proto si nezapomeňte přistavit sběrné nádoby!
Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP

UPOZORŇUJEME, že ode dne 1. července 2011:
• již nelze požádat o zapsání občana mladšího 10 let do cestovního dokladu rodiče,
• po 26. červnu 2012 bude moci dítě (občan
mladší 10 let) cestovat do zahraničí pouze
s vlastním cestovním dokladem,
• rovněž dítě (občan mladší 10 let) zapsané
v občanském průkazu rodiče bude moci cestovat do států Evropské unie jen s vlastním cestovním dokladem,
• při vydání prvního cestovního pasu je
občan povinen prokázat státní občanství
České republiky (za občana mladšího 15 let je
zákonný zástupce nebo osoba oprávněná k podání žádosti např. osvědčením o státním občanství vydané příslušným krajským úřadem).
Doporučujeme všem občanům, kteří zvažují letos rodinnou dovolenou v zahraničí,
aby si ve vlastním zájmu překontrolovali
platnost svých cestovních dokladů a zejména
aby si včas vyřešili cestovní doklady dětí
v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi.
Mgr. Bc. Hana Řezáčová, odbor vnitřních věcí
Upozornění
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Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla
je úterý 12. června. Přednostně budou zařazeny články na
téma Slavkov o rozsahu do půl strany formátu A4 zaslané
e-mailem na adresu info@bmtypo.cz. U delších příspěvků
se pisatel vystavuje možnosti zkrácení, popř. i nezařazení
svého článku. Svoje příspěvky zasílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě.
(red)

Redakãní rada Slavkovského zpravodaje
Mgr. Zdenûk Novák (pﬁedseda), Eva Janková (místopﬁedsedkynû,
Vendula Andrlová, Mgr. Jiﬁí BlaÏek, Ing. Ivan Charvát, Ing. Ladislav Jedliãka, Radoslav Lánsk˘, Ing. Libor Válka.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

Provoz na koupališti zahájen 28. května
Otevřeno:
červen–srpen 9–21 hodin
V případě nepříznivého
počasí ZAVŘENO.
U permanentek po 15. hodině
1/2 vstupu.
Tel. koupaliště: 544 221 788

Předplatné – permanentky

Ceník vstupného na koupali‰ti ve Slavkovû u Brna v roce 2011
Poãet Sleva
vstupÛ %
90
60
30
20
10

50
40
30
20
10

100 %
5400
3600
1800
1200
600

Dospûlí
MládeÏ
à 60 Kã
à 35 Kã
po slevû Kã tj. 1 vstup 100 % po slevû Kã tj. 1 vstup
2700
30
3150
1575
17,50
2160
36
2100
1260
21
1260
42
1050
735
24,50
960
48
700
560
28
540
54
350
315
31,50

Obyãejné
Základní
vstupné
(celodenní) po 15. h po 19. h
Dospûlí
60 Kã 40 Kã 20 Kã
MládeÏ do18 let, dÛchodci 35 Kã 30 Kã 15 Kã
Dûti pﬁed‰k. vûku
15 Kã
5 Kã 0 Kã
·kola – organizovanû
10 Kã
Hromadná
20 Kã
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www.zamek-slavkov.cz

Den dětí na zámku
V pátek 3. června v dopoledních hodinách
bude zámek patřit dětem k příležitosti jejich
svátku. Na objednané skupiny žáků mateřských
škol a prvních stupňů škol základních čeká pohádka s příznačným názvem „Bylo, nebylo…“.
Ta se celá odehraje v podzemních prostorech
a pokusí se interaktivně zapojit děti do děje.
Autorkou pohádky je Eva Špatná.
Po prohlídce si děti budou moci prohlédnout
výstavu „Slet čarodějnic“, která je umístěna
také v podzemí, případně dle zájmu zhlédnout
výstavy grafik Adolfa Borna nebo fotografií
Jirky Kolbaby. Mgr. Zuzana Mičková, ZS-A

Ohlédnutí za Mezinárodním dnem muzeí
Jirka Kolbaba

Foto: B. Maleãek

Jirka Kolbaba – vernisáž výstavy a diashow
V neděli 15. května se opět zcela zaplnil Historický sál zámku. Tentokrát to bylo díky hostovi, kterým byl cestovatel, vynikající fotograf, popularizátor, skvělý vypravěč, skromný
člověk – Jirka Kolbaba
Snímky s překrásnými scenériemi z různých
koutů světa doprovázelo jeho velmi poutavé vyprávění o zážitcích z cest po šesti kontinentech.
Více než 220 posluchačů tak mělo možnost podívat se prostřednictvím krásných záběrů na
vzdálená i odlehlá místa na celé planetě, kam
naprostá většina z nás nikdy nezavítá, a přitom
poznat jednu z nejpopulárnějších osobností,
kterou můžeme takřka denně slyšet na Rádiu
Impuls. Závěrečný bouřlivý potlesk byl pak pro
cestovatele-vypravěče tou nejkrásnější odměnou.

Diashow přecházela vernisáž výstavy fotografií Jiřího Kolbaby pod názvem „People“,
která je umístěna v galerii v přízemí zámku.
Autor zde představil mnoho desítek emotivních
snímků, které dokumentují četná etnika z celé
planety. Jiří Kolbaba podobnými projekty dlouhodobě nabízí mnohé inspirace vedoucí k nexenofobnímu chování, k toleranci a ke komunikaci mezi jednotlivými kulturami celé planety.
Tato výstava fotografií se tak zařadí spolu
s doprovodným programem mezi vrcholy letošní kulturní sezony ve Slavkově. Výstavu
bude možné shlédnout do 31. 7. 2011.
Nenechte si ujít jedinečnou příležitost shlédnout mimořádné působivé fotografie! Všichni
jste srdečně zváni!
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Concentus Moraviae 2011:
České sny – otisky a vzpomínky
Letošní 16. ročník
mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae proběhne
mezi 28. květnem a 25.
červnem s podtitulem
„České sny – otisky
a vzpomínky“. Z celkového počtu více než 30 koncertů se uskuteční
ve Slavkově u Brna koncerty dva a zazní na
nich slavné i méně známé skladby s důrazem na
českou klasickou hudbu.
Ve čtvrtek 9. června v 19.30 hodin se v Historickém sále slavkovského zámku představí
Pavel Haas Quartet – hudební uskupení, které
je považováno za „nejlepší mladé smyčcové
kvarteto světa”. Na koncertě zazní jedno z nejkrásnějších romantických děl – kvartet Smrt
a dívka Franze Schuberta a první smyčcový
kvartet ruského klasika 19. století Sergeje Prokofjeva.
Druhý koncert, který opět rozezní Historický
sál slavkovského zámku, se uskuteční v úterý
21. června v 19.30 hodin. Na pozvání festivalu Concentus Moraviae se poprvé ve složení
Monika Knoblochová, Clara Nováková,

Adéla Štajnochrová a Hana Fleková sejdou
na pódiu čtyři silné hudební osobnosti, které
posluchačům nabídnou osobitou interpretaci
skladeb starých mistrů i komorní skladby Francoise Couperina a Bohuslava Martinů.
Předprodej vstupenek na oba koncerty probíhá na pokladně zámku. Vstupenky na první
koncert 9. června jsou za 250,- Kč, respektive
za 150,- Kč pro studenty, důchodce a držitele
průkazu ZTP a ZTP-P po předložení příslušného dokladu. Vstupenky na druhý koncert stojí
200,- Kč, respektive 100,- Kč pro studenty, důchodce a držitele průkazu ZTP a ZTP-P po
předložení příslušného dokladu.
Mgr. Zuzana Mičková, ZS-A

Monika Knoblochová

Haasovo kvarteto

Ve středu 18. května slavila všechna muzea
svůj svátek – Mezinárodní den muzeí. Zámek
Slavkov – Austerlitz se k tomuto významnému
dni také připojil a pro své návštěvníky připravil
speciální nabídku. Při zakoupení vstupenky na
prohlídku celého prvního patra zámku si mohli
návštěvníci zdarma prohlédnout zámecké podzemí. Tuto příležitost využila naprostá většina
návštěvníků. Mgr. Jana Formánková, ZS-A

Kost˘mované prohlídky zámku
a prohlídky zámeck˘ch krovÛ
V sobotu 4. června budou moci návštěvníci
opět nahlédnout do jinak nepřístupných prostor
slavkovského zámku a v rámci prohlídek interiérů se budou moci přenést v čase.
V rámci Dnů Slavkova budou moci zájemci
navštívit zámecké krovy a půdy. Z výkladu se
dozví nejen o historii stavby slavkovského
zámku, ale také zajímavosti z dendrochronologického průzkumu o historii krovů. Tato akce je
určena pouze pro osoby, které nemají zdravotní
problémy s chůzí či dýchací potíže a děti nad 10
roků. Na tuto akci je stanoveno jednotné
vstupné 60 Kč. Prohlídky se uskuteční v 10.00,
11.00, 13.00 a 14.00 hodin a je nutno si je předem telefonicky rezervovat na pokladně
zámku (tel.: 544 227 548).
Dalším bodem programu budou velmi oblíbené kostýmované prohlídky zámku. Při prohlídce hlavní prohlídkové trasy se tak budete
moci setkat se zajímavými postavami, které
dříve na zámcích žili. Vstupné: dospělí 140,Kč, důchodci 100,- Kč, děti, studenti a ZTP
80,-. Pro každoročně velký zájem o tyto prohlídky je nutná rezervace termínu předem na
pokladně zámku (tel.: 544 227 548).
Těšíme se na vaši návštěvu na slavkovském
zámku.
Mgr. Jana Formánková, ZS-A

Pozvánka na Farmáﬁské trhy
V sobotu 4. června se v rámci Dnů Slavkova
v zámeckém parku uskuteční první Farmářské trhy. Návštěvníci budou moci ochutnat
a zakoupit suroviny domácí výroby jako jsou
uzenářské výrobky, nakládaná i čerstvá zelenina, pařené sýry, korbáčky, výrobky z medu,
perníky apod.
Akce bude probíhat od 8.30 do 15.00 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Mgr. Jana Formánková, ZS-A
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Pavla Klusová

Foto: archiv ZS-A

Společná výstava Kila lehkosti
Od 23. června budou výstavní prostory
v druhém podzemím podlaží slavkovského
zámku patřit ženám. V 17 hodin zde bude zahájena společná výstavy pěti umělkyň s příznačným názvem Kila lehkosti, který symbolizuje váhu všech vystavených předmětů.
Svá díla představí Veronika Psotová, Markéta Prášková, Jana Smělíková, Lucie Kozelská a Pavla Klusová. Všechny autorky spojuje
studium Fakulty výtvarných umění v Brně
v ateliéru sochařství Michala Gabriela. Hlavním pojítkem výstavy je figurální sochařské vyjádření všech sochařek a různorodost přístupů
vycházející z figurální sochařské tradice.
Markéta Prášková se ve své tvorbě pohybuje od figurativní sochy k instalaci, přes fotografii k malbě a performance. Tematicky reflektuje krajní situace lidského prožívání,
osudovost, smrt, únik, věčnost. Vrací se k motivům předkřesťanského umění i klasickým ikonickým výjevům křesťanské i pop kultury.
Lucie Kozelská se ve své figurální tvorbě
nechává inspirovat světem zvířat, zejména
šelem – ocelotů, tygrů, medvědů. Pro tvorbu
svých děl využívá keramikou hlínu, případně
vytváří modely zvířat z vosku.
Jana Smělíková se ve své tvorbě upíná k figurálním tématům, ke kterým přistupuje s humornou a morbidní nadsázkou. Primárně čerpá

z vážných těžkých témat a otázek jakými jsou
samotná existence a smrt a snaží se je procedit
skrze svůj osobní filtr s hravostí, nadsázkou
a určitou bizarností.
Pavla Klusová našla velké zaujetí ve své
tvorbě v tématu Umění kamufláže, kdy na základě práce s 3D obrazem zprostředkovává
objem pomocí dekoru a ornamentu aplikovaného na své objekty či instalace. Charakteristické je pro tyto díla použití textilních materiálů.
Veronika Psotová se věnuje vlastní volné
tvorbě v oblasti figurálního sochařství. V roce
2010 se podílela na projektu revitalizace Staroměstského náměstí v Mladé Boleslavi a vytvořila soubor soch pro vodní kaskádu. Pro obchodní centrum Forum v Liberci vytvořila
instalaci „plovoucích“ figur ve vzdušném prostoru hlavní pasáže.
Výstava Kila lehkosti je volným pokračováním úspěšné sochařské výstavy objektů a instalací En espace, která byla instalována v podzemních portorech v loňském roce. Věříme, že
i tato výstava, byť v novém obsazení autorů, respektive autorek, bude jejím důstojným pokračováním. Výstava bude přístupna do 11. září
2011 souběžně s provozem zámku. Těšíme se
na vaši návštěvu.
Mgr. Zuzana Mičková, ZS-A
Jana Smelíková

Oldtimer festival 2011
V sobotu 25. června se milovníci historických
automobilů a motocyklů mohou jako obvykle
těšit na tradiční setkání několika set historických
vozidel rozmístěných po zámeckém parku.
První letní sobota je již tradičně vyhrazena oblíbené a velmi navštěvované akci Oldtimer festival, kterou letos Zámek Slavkov – Austerlitz
spolu se společností AGM CZ pořádá již po osmnácté. Toto výjimečné setkání automobilových
veteránů patří k nejvýznamnějším akcím tohoto
druhu pořádaným vůbec. Kde jinde v Evropě můžete shlédnout historii dopravy v historickém
kontextu dvou století, počínaje koňským spřežením přes parní povozy až po současné sportovní
automobily a motocykly. Očekává se, že ke zhlédnutí bude opět nejméně 700 historických vozidel.
Pro návštěvníky je připraven bohatý doprovodný program, který je koncipován nejen pro milovníky historie, ale pro celou rodinu a jistě uspo-

kojí i toho nejnáročnějšího návštěvníka. Pochopitelně je zajištěna i rozmanitá nabídka občerstvení.
V tento den je samozřejmě přístupný také
zámek samotný a všechny jeho prohlídkové trasy
i probíhající výstavy. Oficiální zahájení akce je
v 9 hodin a všichni jste srdečně zváni.
Mgr. Jana Formánková, ZS-A

Oldtimer

Foto: B. Maleãek

Foto: archiv ZS-A

Poklady z depozitářů
- plechovky
Již 9. června vydají depozitáře Zámku
Slavkov – Austerlitz své poklady a bude tak
zahájena další část výstavy z cyklu Poklady
z depozitářů. Pro letošní rok to budou různorodé plechovky, novodobé i starší, které
jsou součástí sbírkového fondu.
Výstava, která bude ke zhlédnutí v místnosti před kavárnou a bude volně přístupná
souběžně s provozem zámku do 4. září
2011, bude doplněna pracemi žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Františka France.
Srdečně vás zveme na vernisáž k výstavě,
která se uskuteční 9. června v 17 hodin.
Mgr. Zuzana Mičková, ZS-A

8

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU

5/2011

DNY SLAVKOVA 3.–5. 6. 2011

Program DnÛ Slavkova
a Svatourbansk˘ch hodÛ
Pátek 3. června
HASIČSKÁ ZBROJNICE VE SLAVKOVĚ U BRNA
9.00–12.00 Den otevřených dveří
PALACKÉHO NÁMĚSTÍ
od 16.00
Stavění máje, předání práva (tanec a zpěv)
20.00–22.00 Koncert holandského dechového orchestru ze Zeistu (v případě nepříznivého
počasí se koncert uskuteční v sále Společenského domu Bonaparte)

Sobota 4. června
PALACKÉHO NÁMĚSTÍ
14.00–14.05 Zahájení Dnů Slavkova a Svatourbanských
hodů
14.05–14.15 „Z pohádky do pohádky“ – vystoupení dětí
z Mateřské školy Zvídálek
14.15–15.00 Hudební vystoupení ZUŠ Františka France –
kytarový soubor
15.00–15.20 Ocenění osobností u příležitosti 20. výročí
spolupráce měst Slavkov u Brna a Sławkow
15.20–15.40 Vystoupení dětí z polského Sławkowa
15.40–15.55 Taneční vystoupení ZUŠ Františka France
15.55–16.20 Vystoupení žáků ZŠ Komenského – gymnastky, Country skupina JUNICO, Team Gym
16.20–16.35 Představení slavkovského kroje
16.35–17.10 Taneční vystoupení stárků–Moravská beseda
17.10–17.30 Ukázka z činnosti oddílu mladých hasičů
a hasičské techniky
17.30–18.00 Pěvecké vystoupení žákyň ZUŠ Františka
France
18.00–18.10 Udělení ceny města policistům obvodního
oddělení Slavkov u Brna
18.15–19.00 Slavné muzikálové písně zazpívají
herci Městského divadla Brno Andrea
Březinová, Míša Horká, Soňa Jányová,
Martin Křížka, Aleš Slanina
od 19.15
Koncert rockových hudebních skupin
LaMancha, THIEF, RAIN
RADNICE
10.00–19.00 Expozice 20. výročí spolupráce partnerských
měst Slavkov u Brna a Sławkow
ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
8.30–15.00 Farmářské trhy
10.00–16.00 Kostýmované prohlídky zámku, prohlídky
krovů (na objednávku)
14.30–18.00 Junák Slavkov u Brna – program pro děti
a prezentace dravých ptáků v zámeckém
parku
15.00–17.00 DDM – Kašpárek jde do světa – stanoviště
s pohádkovými motivy s plněním úkolů pro
rodiče s dětmi
SPOLEČENSKÝ DŮM BONAPARTE
od 20.00
Hodová zábava – k tanci a poslechu hraje
DH Ištvánci

Neděle 5. června
PALACKÉHO NÁMĚSTÍ
od 10.45
Průvod stárků se sochou sv. Urbana
od radnice, mše svatá v chrámu Vzkříšení Páně
Po celou dobu akce bude zajištěna nabídka občerstvení.
Vstup zdarma. Změna programu vyhrazena.
Za nepříznivého počasí bude program na náměstí zrušen.

Houf ãarodûjnic

Foto: archiv

Perníčkiáda
V houf čarodějnic se proměnila na škaredou
středu 22. dubna třída 3.A HT z Integrované
střední školy ve Slavkově u Brna.
A co bylo důvodem k této přeměně? Již tradiční sportovní dopoledne pro děti MŠ Zvídálek ve spolupráci DDM a ISŠ ve Slavkově
u Brna.
Tělocvična střední školy se proměnila v kouzelné prostředí s různými stanovišti, průlezkami a cvičebním nářadím vhodným pro věkové kategorie malých cvičenců. Krásné
čarodějnice jako z filmu Harry Potter předcvičovaly, dávaly dopomoc a záchranu, tančily
s dětmi tanečky.
Kdo tuto akci pro děti uspořádal? Byl to
Dům dětí mládeže a hlavně paní Táňa Uhlí-

Velikonoãní prázdniny s DDM

řová, která celé dopoledne provázela slovem ,
hudbou i pohybem. K tomu jí pomáhaly krásné
čarodějnice z hotelové školy, proškolené učitelkou tělesné výchovy Janou Sekerkovou. Aby
cvičení bylo dokonalé a zároveň veselé, dostávaly děti nakreslený perníček, který si přilepily na svůj domeček. Nezůstalo pouze u papírové perníkové chaloupky. Na závěr dostalo
každé ze sto padesáti dvou dětí pravý perník
a k tomu ještě omalovánky, aby pocit z cvičebního dne byl dokonalý.
Chcete se zeptat, zda se děti těchto pohádkových bytostí s bradavicemi, načechranými
vlasy a černými nehty nebály? Ani trošku, což
je vidět z přiložených fotografií.
Mgr. Jana Sekerková

Foto: archiv

Velikonoční prázdniny s DDM Slavkov prožilo celkem 23 dětí. Na programu bylo zdobení vajíček
a velikonoční vyrábění, zábavné soutěžní štafety, míčové a jiné sportovní hry na hřišti. K příjemné
atmosféře přispělo krásné slunečné počasí a pohodové šikovné děti.
DDM Slavkov

Matematická olympiáda – skvělý úspěch našich žáků
Ve středu 6. dubna proběhlo ve Vyškově okresní kolo MO žáků 6. – 8. tříd. Tady naši školu
reprezentovali T. Hrabovská a K. Klinkovská ze 7. třídy, P. Otépka a V. Dohnal ze 6.ročníku.
Všem se poměrně dařilo. Výborně počítala Terezie Hrabovská - čtvrté místo, Klára Klinkovská
skončila šestá. Mladší šesťáci podali super výkony. Vojtěch Dohnal se umístil na šestém místě.
Největší ocenění i uznání zaslouží Petr Otépka, který ve své kategorii zvítězil a po vítězství v Pythagoriádě se může pyšnit titulem „nejlepší matematik – šesťák na okrese“. Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
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Zprávy ze Základní ‰koly Tyr‰ova

www.zsslavkov.cz

Slavkovské memento

Den Země 2011
22. dubna se obyvatelé naší planety zamýšlejí
v rámci mezinárodního Dne Země nad stavem
životného prostředí a uvědomují si podíl člověka na klimatických změnách, znečištění vod
a ovzduší, i na vymírání rostlinných a živočišných druhů.
Žáci naší školy se 20. dubna seznámili s cestou vody do našich domovů a zpáteční poutí odpadní vody z domácností do řek. Dále měli
možnost porovnat nakládání se zbytky zeleně
i s TDO (tuhým domovním odpadem) – tříděným i netříděným.
6. ročníky navštívily kompostárnu ve Slavkově, 7. ročníky čistírnu odpadních vod a slavkovský vodojem, 8. ročníky skládku TDO
v Kozlanech, třídírnu separovaného odpadu ve
Vyškově a úpravnu vody ve Vyškově ( Lhotě).
Deváťáci vyrazili do Moravského muzea v Brně,
kde v zoologické expozici viděli zástupce našich obratlovců v životní velikosti a měli mož-

Îáci 6. roãníku v kompostárnû

Foto: R. Lánsk˘

nost porovnat dnešní zástupce moravských
obratlovců s druhy, které se vyskytovaly na
našem území dříve.
Po celý den žáky provázelo krásné slunečné
počasí, a tak se vraceli domů plni dojmů i nových poznatků.
Naše velké poděkování patří řediteli TSMS
Slavkov, pracovníkům VaK Vyškov a RESPONO Vyškov za čas, který nám věnovali, i za
velmi zajímavý výklad obohacený ukázkami
praktických činností jednotlivých organizací.
Mgr. Věra Křivánková

Pěvecká soutěž Zazpívej, slavíčku
Pěvecká soutěž Zazpívej slavíčku určená
všem ročníkům základních škol ve zpěvu lidových písní a cappella probíhá každým rokem již
mnoho let. Letos se konala po třiadvacáté. Okrskové kolo, v němž „zabodovali“ i naši žáci,
letos proběhlo 28. dubna. V I. kategorii se na 3.
místě umístil Jan Sáček z druhé třídy, ve II. kategorii získala krásné 2. místo Kateřina Pflimpflová ze čtvrté třídy. V III. kategorii jsme
měli dokonce dvě oceněné, a to Janu Housero-

vou z devátého ročníku, která se umístila na
druhém místě, a Kateřinu Sáčkovou také z devátého ročníku, která obsadila třetí místo.
O čtrnáct dní později, 12. května, se naši
mladí zpěváci zúčastnili okresního kola v Bučovicích v Katolickém domě, kde se podařilo
Kateřině Pflimpflové získat krásné třetí místo
ve II. kategorii a tím prokázat své pěvecké kvality. Gratulujeme! Díky a gratulace ovšem patří
všem zúčastněným zpěvákům.

Tyršovka má nejlepšího biologa v kraji
Ve čtvrtek 12. května se ve Středisku volného
času Lužánky v Brně konalo krajské kolo Biologické olympiády kategorie D (šesté a sedmé
třídy). Mezi třicet nejlepších biologů základních škol a víceletých gymnázií Jihomoravského kraje se probojovaly i dvě naše žákyně –
Klára Klinkovská (7.B) a Hana Mlčochová
(6.A), které se umístily na prvních dvou příčkách v okresním kole (Klára na prvním místě
a Hanka na druhém). Téma soutěže „Povrchy ve
světě živých organismů, hlavně rostlin a živočichů“ zůstalo stejné jako v okresním kole, jen
otázky a úkoly byly náročnější. Přesto Klára
opět dokázala, že v přírodopisných znalostech je

neporazitelná, a po loňském nádherném druhém
místě letos zvítězila. Ani Hanka se rozhodně ve
velké konkurenci nejlepších biologů Jihomoravského kraje neztratila a umístila se na pěkném sedmém místě, což je určitě velký příslib
do dalšího roku. Oběma upřímně gratulujeme
a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Určitě nás trochu mrzí, že Klára bude od příštího
roku studovat na šestiletém gymnáziu Křenová
Brno a bude tedy reprezentovat v kategorii C
jinou školu. I přesto jí samozřejmě přejeme
mnoho úspěchů v dalším studiu a doufáme, že
ani na gymnáziu na biologii nezanevře a my budeme moci s hrdostí sledovat její další úspěchy.

Tyr‰ováci vyrazili do svûta… aneb Toulky západní Evropou
Žáci 7.–9. tříd se zúčastnili „Studijně vzdělávacího zájezdu – hlavní města v kostce: Londýn – Brusel – Amsterdam“. Během šesti dnů
navštívili spoustu krásných míst a procvičili si
svoje znalosti angličtiny s rodilými mluvčími.
Domů se vrátili spokojeni a plni zážitků.

¤ím

Foto: archiv ‰koly
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Brusel

Foto: archiv ‰koly

Od roku 2005 pořádá Zámek Slavkov – Austerlitz spolu s Klubem autorů literatury faktu a Čs.
obcí legionářskou Brno akci Slavkovské memento
s podtitulem Festival válečné literatury faktu.
Součástí této akce je také literární a výtvarná
soutěž pro žáky druhého stupně základních škol
a žáky středních škol. Naše škola se pravidelně
každý rok účastní literární části soutěže. Pro letošní ročník byla vyhlášena témata „Války – neválky“ a „Svědectví pomníků, pamětních desek“.
Všechny odevzdané práce hodnotila komise složená ze spisovatelů Klubu autorů literatury faktu,
zástupců Čs. obce legionářské, ZUŠ ve Slavkově
a pracovníků Zámku Slavkov – Austerlitz.
Slavnostní vyhlášení vítězů a oceněných proběhlo na slavkovském zámku dne 26.dubna, tedy
v den 66.výročí osvobození Slavkova, za přítomnosti zástupců města Slavkova, Vojenské akademie ve Vyškově a členů hodnotitelské komise.
Pro naši školu bylo velkým úspěchem výborné
umístění žáků osmého ročníku. Žákyně Tamara
Bláhová s povídkou „Musíš žít dál“ a Eva Svobodová s příběhem nazvaným „Hrdina“ obsadily ve
své kategorii první místo, Libor Lorenz získal za
příběh „Člověk, kterého obdivuji“ diplom za třetí
místo.
V. Dobešová

Exkurze v policejní škole
Ve dnech 2. a 9. května navštívili žáci osmých
ročníků Vyšší policejní školu Ministerstva vnitra
v Brně. Vedoucí Předmětového oddělení kriminalistiky policejní psychologie a etiky plk. Ing. Miroslav Borák si jako jednu z priorit svého oddělení
vytýčil preventivní činnosti proti páchání trestné
činnosti mládeže a na mládeži. V souladu s tím
učitelé kriminalistiky a policejní psychologie již
několik let organizují pro základní a střední školy
v Brně a blízkém okolí besedy na téma „šikana
a kyberšikana “ spojené s prohlídkou školního areálu. A tak jsme i my měli možnost poznat, jak to
na takové škole chodí.
Prošli jsme netradiční učebny, tělocvičnu, střelnici a skončili v prostorách katedry kriminalistiky, kde žáci zhlédli film na téma šikana, natočený podle skutečné události. Po něm následovala
beseda. A protože ve vedlejší místnosti právě končila výuka daktyloskopie, směli jsme nakouknout.
A nejen to – jako suvenýr jsme si každý odváželi
svou vlastní daktyloskopickou kartu!

Náv‰tûva divadelního pﬁedstavení v Nûmãanech
V pátek 29. 4. proběhlo vyučování poněkud
netradičně. Žáci druhého stupně se svými učiteli se totiž sešli ráno před školou a vyrazili
směr Němčany. Ptáte se proč? No přece za kulturou. Divadelní kroužek mladých němčanských ochotníků, z nichž většinu tvoří naši současní nebo bývalí žáci, nacvičil totiž hru se
zpěvy „U naší hájovny“. Premiéra proběhla 27.
3. a v pátek 29. 4. zahráli mladí herci hru znovu
pro své spolužáky.
Veselý příběh odehrávající se v mysliveckém
prostředí, vtipné dialogy, slušivé kostýmy
i pěkné písničky přispěly k tomu, že se nám
představení velmi líbilo. Závěrečný bouřlivý
potlesk si němčanští ochotníci skutečně plně
zasloužili. Přejeme jim do budoucna mnoho
dalších uměleckých úspěchů a už se těšíme, že
nás pozvou do „divadla“ i příští rok.
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Matematické soutěže

Návštěva z Rakouska
V úterý 17. května navštívili Základní školu
Komenského učitelé z vídeňských škol. Přijelo
jich celkem 32 a jejich cesta se uskutečnila
v rámci projektu „Gemeinsam mehr erreichen
– Společně dosáhneme více“.
Nositelem projektu je středisko služeb školám Brno a Stadtschulrat für Wien. Cílem projektu je přiblížit učitelům a ředitelům obou
zemí školské systémy a umožnit jim nakouknout, jak se pracuje jinde.
Kolegové z Rakouska přijeli do Slavkova
v 10 hodin a jejich první cesta směřovala do
hodin, podívat se na výuku. Poté se naobědvali
ve školní jídelně, dostali typické vepřo-knedlozelo, a pak následovala hodinová beseda s vedením za přítomnosti některých učitelů naší
školy.
Po krátkém úvodu o městě a o škole jsme se
dostali na odborné otázky. Poměrně obsáhle
jsme se věnovali asistentům učitelů, kteří na
naší škole působí druhým rokem. Dále jsme se
bavili o zaměstnanosti, o výši úvazku učitelů
(přímé pedagogické činnosti), o dělení tříd,
o naplněnosti tříd, o hodnocení žáků a o školním vzdělávacím programu. Pochvalně se naši

Náv‰tûva z Rakouska

Foto: archiv ‰koly

kolegové vyjádřili o chování našich dětí, o kvalitě stravy ve školní jídelně, o umístění nově
budované mateřské školy a o práci žáků na
školním dvoře. Učitelé z Vídně byli překvapeni,
že naše škola je i zaměstnavatelem učitelů a že
má svoji právní subjektivitu. Krátce jsme se pobavili i o financování školy a naši partneři se
podivovali nad tím, že si můžeme vydělat pomocí pronájmů peníze, které pak investujeme
zpět do zkvalitňování zázemí školy.
Myslím, že cíle projektu se podařilo dosáhnout. Z vyjádření některých přítomných vyplynulo, že získali u nás inspiraci pro svoji další
práci.
Vladimír Soukop

Slavkov má mistryně republiky

Glitter Stars

Foto: archiv ‰koly

Každým rokem v květnu se sjedou nejlepší
týmy roztleskávaček – cheerleaders z celé země,
aby změřily své síly v různých kategoriích. Hodnotí se celkový dojem, synchronizace, akrobatické
dovednosti, vyjádření hudby, spolupráce s publikem, tanec, skoky, lidské pyramidy a samozřejmě
preciznost provedení. Týmy se na tento den pečlivě připravují celý rok. V letošním roce se Mistrovství ČR v cheerleadingu konalo 14. května
v pražské Aréně Sparta.
Také naše skupina Glitter Stars pilně nacvičovala své sestavy a s blížícím se termínem velké
soutěže vzrůstala nervozita. V den „D“ naše skupina se skalními příznivci již ráno o půl páté vyrazila do Prahy. Krátce po osmé hodině ranní začala pražská Aréna ožívat tréninkem členů
jednotlivých klubů a skupin v nápadných kostýmech. Celým závodním dnem v roli moderátora
provázel úspěšný tanečník Sanchez. Porota soutěže byla mezinárodní, kromě zástupce z USA(kolébka cheerleadingu) a rozhodčích ostatních zemí
posuzoval a hodnotil předvedené výkony také
jeden z našich nejlepších tanečníků – choreograf
a producent Yemi A.D. Po celodenním nepřetržitém sledu sestav, akrobacie a lesku třpytivých
třásní a kostýmů ve složitých choreografiích, byli
po osmé hodině večerní vyhlášeni vítězové.
A jak dopadla naše skupina? Jsme mistryně republiky v kategorii Junior Dance – small! Tímto
výsledkem jsme se nominovaly na Mistrovství Evropy a získaly jsme možnost spolupracovat s ta-

www.zskomslavkov.cz

nečníkem Yemim a jeho taneční školou na vylepšení techniky a choreografie. Závodnicemi vítězného týmu byly: Linda Štěrbová, Kristýna Maradová, Natálie Hudcová, Dominika Kantková, Aneta
Macharová, Natálie Spáčilová, Eva Šimoníková,
Tereza Ballon-Mierná, Michaela Hudcová, Daniela
Martínková, Klára Čalkovská a Klára Jeřábková.
Velkou radost nám udělaly naše nejmladší
členky z Mini Glitter Stars, které startovaly poprvé
v tak náročné soutěži a získaly 4. místo a jen nejmenším možným rozdílem 0,5 b jim o vlásek
unikla medaile. V jejich skladbě se představily
Kristýna Mannerová, Sabina Macharová, Michaela Suková, Klára Dočekalová, Anita Kučerová,
Žaneta Čermáková, Veronica Nicole Kejda a Barbora Chladilová.
V dalších skupinových skladbách Glitter Stars
získala ještě 2 čtvrtá místa. V akrobatické soutěži
jednotlivců závodilo 5 dívek ze Slavkova. Nejúspěšnější byla Aneta Macharová, která zvítězila
a tím se stala dvojnásobnou mistryní ČR.
Za velkým úspěchem naší skupiny se skrývá
důsledná, dlouhodobá a náročná práce trenérek:
zakladatelky Glitter Stars p. uč. Renáty Macharové, paní Ivety Sukové a Denisy Ciesarové, kterým patří naše velké poděkování. K úspěchu přispěli také naši rodiče, příbuzní a další fanoušci,
kteří nás podporují, a kteří nám vytvořili v Praze
úžasnou atmosféru. Děkujeme také panu Kamilu
Kantkovi za zajištění dopravy na soutěž, panu Rudolfu Martínkovi za důsledný přísun vitamínů
před soutěží a panu Štěrbovi za pořízení videodokumentace. Domů jsme dojely unavené, ale
šťastné, že jsme přivezly dva tituly, mnoho krásných zážitků a dojmů.
Nejbližší období bude pro nás opět náročné.
Příští víkend budeme vystupovat v Praze na Štvanici na světové tour v beachvolejbale. Koncem
května odjíždíme na týdenní soustředění do Itálie
a budeme vylepšovat své sestavy na Mistrovství
Evropy, které bude 2. července v Praze.
Děvčata z Glitter Stars

Každoročně na jaře probíhají ve Vyškově
okresní kola matematických soutěží. Ani letos se
naši žáci v těchto soutěžích neztratili a úspěšně
reprezentovali nejen svoji školu, ale celé město
Slavkov u Brna. V okresním kole Matematické
olympiády se na 2. místě umístil Lukáš Sušil ze
7. ročníku a na 3. místě David Kejda ze 6.ročníku.
Z okresního kola Pythagoriády přivezla
3. místo Barbora Lónová ze 7. ročníku a pěknou
4. příčku obsadili opět David Kejda a Hana Staňková ze 6. ročníku.
Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci
školy a přejeme hodně úspěchů v dalším soutěžení.
Miroslava Lónová

Sběr papíru
Den Země si žáci naší školy připomněli mimo
jiné i sběrem papíru. V úterý 19. dubna již od
brzkých ranních hodin začali svážet děti s rodiči
starý papír, kartony, noviny, lepenky atd. do přistaveného kontejneru. Za celé úterý byly naplněny tři kontejnery, hmotnost odevzdaného papíru přesáhla 10 tun.
Nejlepší sběrači byli ve třídě III.A s odevzdanými 1129 kg, druhé místo obsadila VII.A a třetí
místo uhájili žáci II.A. Vítězové byli náležitě oceněni, půl roku si mohou přestávky krátit hraním
přenosného fotbalu, všechny tři nejpilnější třídy
dostaly dorty upečené ve školní jídelně.
Pozorní čtenáři si jistě ze Zpravodajů pamatují,
že jedna tuna starého papíru zachrání přibližně 17
vzrostlých stromů. Tedy letos naši žáci se svými
učiteli a rodiči zachránili asi 170 stromů. Všem
patří poděkování.
Miroslava Lónová

Îáci 9. roãníkÛ

Foto: archiv ‰koly

Anglická KETka
Kdyby žáci museli ukončit základní vzdělání
výstupní zkouškou, jak by asi dopadla? Žáci devátých ročníků si to vyzkoušeli. V předmětu anglický jazyk jsme pro ně připravili jeden z mezinárodních „cambridge“ testů, aby si mohli ověřit
své jazykové dovednosti na mezinárodní úrovni
a zároveň si porovnat své vědomosti mezi sebou.
Test jsme museli upravit. Vynechali jsme ústní
část – rozhovor s rodilým mluvčím a krátkou část písemnou – psaní pozdravu. Zbytek zůstal beze změn.
Žáci na základě poslechu a čtení s porozuměním doplňovali informace v textu nebo vybírali
z daných možností tu správnou. Celkem mohli
získat 75 bodů. K úspěšnému složení zkoušky
stačilo, aby dosáhli 65 % správných odpovědí.
Dosažené výsledky někoho potěšily, některým
chybělo „pár kroků“ a někteří mají do cíle ještě
daleko. Projevila se zde dlouhodobá píle a snaha
naučit se cizí jazyk.
Těm, kteří uspěli, gratulujeme. Jsou to: Ftačník
Filip, Štefanová Eva, Melichar Štěpán, Anderla
Martin,Had Roman, Mečíř Václav, Mynarčík Jan,
Maradová Kristýna, Pytelová Natálie, Vaverka
Jakub a Havránková Kamila.
učitelky Aj
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Integrovaná stﬁední ‰kola Slavkov u Brna
www.iss-slavkov.eu
Jazyková soutěž JŠ Miramare Celostátní odborná soutûÏ AUTOMECHANIK JUNIOR
I v letošním roce pořádala brněnská jazyková
škola Miramare pro studenty maturitních ročníků soutěž v anglickém jazyce. Test obsahoval gramatickou část a čtení s porozuměním.
Celkem se na naší škole zúčastnilo 45 studentů,
z nichž více jak polovina překročila hranici úspěšnosti 65 %. Nejvyšší příčku se ziskem 95 %
„okupují“ studenti 4.B HT – Otta Macháček
a Petr Procházka. Souhrnné výsledky celé soutěže, včetně jmen výherců budou známy 31.8.
2011.
Mgr. V. Hirt, ISŠ

Ve dnech 10. a 11. května proběhl již 17. ročník celostátní odborné soutěže Automechanik Junior v ISŠ ve Vysoké nad Jizerou. Vyhlašovatelem
soutěže je MŠMT České republiky spolu se svazem prodejců a opravářů motorových vozidel.
Soutěž je vysoce náročná na znalosti teoretické, poznávací a praktické. K prověření teoretických znalostí bylo 140 otázek, poznávací část
se skládala ze čtrnácti úkolů, ve kterých museli
žáci prokázat vysoké odborné znalosti.
Soutěže se zúčastnilo celkem 28 žáků, vždy

dva zástupci jednotlivých krajů ČR, tedy dva nejúspěšnější z krajských soutěží. Jedním ze zástupců Jihomoravského kraje byl i náš žák Roman
Kudlička, který se umístil na krásném 16. místě.
Již počtvrté v posledním období prokázal žák
naší školy vysoké znalosti v teoretické a hlavně
praktické části soutěže na republikové úrovni
v daném oboru. V praktické části soutěže obsadil
druhé místo. Patří mu naše poděkování za vzornou reprezentaci naší školy v této již prestižní
a vysoce náročné soutěži. Ing. F. Kosmák, ISŠ

Truhlář Junior 2011

POZVÁNKA
na výstavu slavnostních tabulí, která se koná
ve dnech 2. a 3. června od 10 do 14 hodin
v tělocvičně ISŠ ve Slavkově u Brna. Srdečně
zvou žáci III. ročníku oboru kuchař - číšník

Dne 13. dubna proběhla každoroční soutěž
odborných dovedností žáků II. a III. ročníků
oboru Truhlář. Soutěž pořádala ISŠ Hodonín
a skládala se pouze z praktické části. Nezávislý
zadavatel soutěže, SŠ nábytkářská a obchodní
Bystřice pod Hostýnem a Regionální hospodářská komora, přivezli v den soutěže zadání
a nákresy, podle kterého měli žáci zhotovit výrobek ve stanoveném čase 270 min. Celkem se
soutěže zúčastnilo 11 středních škol, z toho
byly dvě školy ze zahraničí, a to z Rakouska
a Slovenska, zbývající školy byly převážně z Jihomoravského kraje. Každou školu reprezentovali dva žáci. Soutěžní výrobek, dětskou sedačku, v daném čase dokončili téměř všichni
žáci, což svědčilo o dobré připravenosti všech
účastníků. Naši školu reprezentovali Libor
Čech a Jakub Jonák, přičemž Libor obsadil

SoutûÏ v oboru truhláﬁ

Foto: archiv ‰koly

pěkné 4. místo s minimální bodovou ztrátou na
stupně vítězů. Příští školní rok se uskuteční tato
soutěž ve Znojmě a pojedeme tam s odhodláním prosadit se minimálně na stupně vítězů.
Ing.Vojtěch Bábek, ISŠ

Další úspěch ISŠ Slavkov u Brna

Îáci IS· v Praze

Foto: archiv ‰koly

Žáci naší školy se úspěšně zúčastnili 13. ročníku barmanské soutěže Martini & Bacardi cup
a soutěže v rychlomíchání Caribbean soft Fabbri
cup 2011. Pořádající školou byla Hotelová škola
a obchodní akademie Velké Meziříčí.
V hlavní soutěži Martini & Bacardi cup museli soutěžící v časovém limitu 6 minut namíchat

Zájezd do NTM v Praze
Ve středu 20. dubna se uskutečnil pro žáky
ISŠ – pracoviště Rousínov – zájezd do Národního technického muzea v Praze, které je největší českou institucí specializovanou na muzejní exponáty technického charakteru.
Shromažďuje sbírky dokumentující vývoj vědy,
techniky a průmyslu v českých zemích.
Ojedinělá podívaná, která se naskytla všem
přítomným, chvílemi doslova vyrážela dech.
Zhlédli jsme výstavu československých automobilů od nejstaršího vozu až do současnosti,obsáhlou kolekci železničních vozidel,
motorek, letadel i nejmenší ponorku na světě,
vyrobenou v Brně. Prohlédli jsme si astronomické přístroje z 16. století, se kterými pracoval Tycho Brahe a mnoho dalších unikátů soustředěných v pěti stálých expozicích.
Tříhodinová prohlídka uplynula jako voda
a nás přivítala sluncem zalitá Praha, aby nám
představila své pamětihodnosti – Pražský hrad,
Chrám sv. Víta, Karlům most, Staroměstské či
Václavské náměstí.
Někteří žáci navštívili Prahu poprvé a odváželi si z ní ty nejkrásnější zážitky.
Mgr. E. Zemánková, ISŠ

Îáci IS· ve Velkém Meziﬁíãí

Foto: archiv ‰koly

pět porcí fancy long drinku, který povinně obsahoval třtinový rum Bacardi a vermut Martini.
Další ingredience si každý barman zvolil sám.
Naši školu reprezentovali žáci oboru hotelnictví Zuzana Mrázová, Eliška Hlobilová a Kateřina
Procházková. Za učební obor kuchař-číšník soutěžil Miroslav Vrábel. V silné konkurenci 31 barmanů z gastronomických škol České republiky
se umístil na příčce nejvyšší Miroslav Vrábel, na
7. místě Kateřina Procházková a na 10. místě
Eliška Hlobilová.
V soutěži fancy long v rychlostním míchání se
umístila na 1. místě Zuzana Mrázová s nejlepším
časovým limitem.
Všem soutěžícím barmanům děkujeme za
vzornou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho
dalších úspěchů nejen v barmanské praxi.
Bc. A. Procházková, ISŠ

Automobileum 2011
Ve čtvrtek 28. dubna uspořádala Integrovaná
střední škola automobilní Brno pod záštitou Krajského úřadu JmK soutěž žáků 3. ročníků učebního oboru automechanik a mechanik opravář
motorových vozidel v ovládání řízení automobilu
– AUTOMOBILEUM 2011 – semifinále. Soutěže se zúčastnilo 7 středních škol z Jihomoravského kraje vyučující tyto obory.
Žáci soutěžili v 9 disciplínách. Naši školu reprezentovali žáci Martin Plšek a Michal Říha.
Nejlepší čtyři žáci budou reprezentovat Jihomoravský kraj v celostátní soutěži 18. a 19. května
v Sosnové u České Lípy. Naši žáci se v náročných

disciplínách a ve velké konkurenci opět neztratili.
Michal Říha se umístil na krásném 2. místě a ještě
lépe zvládl všechny úkoly Martin Plšek, který suverénně zvítězil. Oba budou reprezentovat nejen
Jihomoravský kraj, ale i naši školu v celostátní
soutěži. Chtěl bych oběma účastníkům poděkovat
za vzorný přístup a přípravu k soutěži. Také touto
cestou děkuji všem, kteří se podíleli a ochotně
pomáhali oběma žákům v jejich přípravě.
Naše škola byla opět pověřena přípravou krajského družstva na celostátní soutěž. Společnými
silami se pokusíme obhájit loňské prvenství v této
soutěži.
L. Čajka, ISŠ
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Seminář vázání šátku
a přípravy kroje

Studentky 1. a 2. roãníku IS· Slavkov u Brna

Foto: archiv ‰koly

Český den proti rakovině
Již po sedmnácté jste se mohli v celé České
republice 11. května 2011 potkat se zástupci
celonárodní sbírky Liga proti rakovině. Nejinak
tomu bylo i ve Slavkově u Brna. Tohoto záslužného poslání se ujaly studentky 1. a 2. ročníku
Integrované střední školy ve Slavkově u Brna.
Bohužel oč pohodlněji žijeme, o to choulostivější je naše zdraví. Nehrozí sice epidemie moru
či cholery, zato nás však sužují nádorová onemocnění, srdeční i cévní choroby a jiné civilizační nemoci. Některým z mnoha typů zhoub-

Semináﬁ pﬁípravy kroje

ného bujení bude v budoucích letech postižen
každý třetí z nás! A každý čtvrtý na rakovinu
zemře! Přitom za podstatnou část smutných
konců může naše neznalost, pasivita a lehkomyslný vztah k vlastnímu zdraví.
Poděkování proto patří nejen všem, kteří podpořili léčbu a výzkum symbolickou dvacetikorunou, ale všem, kteří jsou schopni přehodnotit negativa svého životního stylu a také
děvčatům ISŠ Slavkov u Brna, která se na této
kampani podílela.
Mgr. J. Sekerková, ISŠ

V sobotu 30. dubna proběhl v prostorách
slavkovské radnice seminář vázání šátku a přípravy kroje. Zájemci si mohli prohlédnout výstavu o historii krojů ze Slavkovska a Svatourbanských hodů s krátkým filmem. Jako první
bylo na pořadu vázání šátku. Účastníci se dozvěděli, jak se váže šátek k brněnskému kroji,
dokonce se i navzdory nedostatečné fotografické dokumentaci přímo v praxi podařilo zrekonstruovat vázání šátku u vdané ženy na Brněnsku.
V druhé části programu pan Hemelík, odborník na přípravu krojů, názorně předvedl, jak
se připravuje roztok na škrobení a jak se
správně škrobí a žehlí spodnička. Mimo jiné
prozradil, jak předejít žloutnutí bílých částí
kroje. Ukázalo se, že celý postup škrobení
a žehlení je poměrně obtížný a časově náročný.
Během žehlení pan Hemelík také popisoval
různé zážitky z hodů, vysvětlil, jak se dříve
škrobily a sestavovaly spodničky a sukně ke
kroji a všechny poučil, jak se mají sukně ke
kroji správně skladovat, aby vydržely naškrobené co nejdéle.
Seminář se všem líbil a doufejme, že takovýchto akcí se v budoucnu uskuteční více.
Mládež pro tradice
www.mladezprotradice.cz

Foto: 3x archiv

Svatourbanské hody a nový slavkovský kroj
Vážení občané, dovolte nám, abychom vás
opět po roce pozvali na oslavu Svatourbanských hodů, která se koná u příležitosti Dnů
Slavkova.
Letošní ročník přinese dvě změny. Tou první
je přesun termínu na první červnový víkend od
3. 6. 2011. O druhé pak bylo již na stránkách
Zpravodaje několikrát psáno – je to představení obnoveného slavkovského kroje. Slavnostní prezentace dvou párů nových krojů proběhne v sobotu 4. 6. od 16.15 na hlavním pódiu
před radnicí, jejich výrobu bude komentovat
paní Vyšinská, odborná krejčová. Poté zatančíme Moravskou besedu, k tanci bude hrát DH
Ištvánci ze Šardic. Od 20 hodin se budeme těšit
na setkání s Vámi u tance v KC Bonaparte.
Na závěr dovolte krátkou informaci ohledně
častých dotazů na vzhled a rekonstrukci slavkovského kroje: v tomto čísle záměrně nezveřejňujeme žádné fotografie nového kroje ani
podrobnější dokumentaci k postupu rekon-

strukce – velká prezentace proběhne v následujícím čísle Slavkovského zpravodaje.
Na setkání se těší
Mládež pro tradice – Slavkovští stárci
www.mladezprotradice.cz

Program:
Pátek 3. června
16 h.

stavění máje a předání hodového
práva

Sobota 4. června
14 h.

zahájemí průvodu stárků městem,
náměstí
15.55–17 h. moravská beseda na náměstí, tanec,
zpěv, představení obnoveného slavkovského kroje
20–02 h. krojovaná zábava v KC Bonaparte,
hraje DH Ištvánci
31.30 h. moravská beseda

Neděle 5. června
10.45 h. průvod se sochou sv. Urbana od radnice do kostela
11 h.
hodová mše svatá v chrámu Vzkříšení Páně
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Bučovická 325, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 177, mobil: 602 758 367
Prodejní doba: Po–Pá 8–17 hod., So 8–11 hod.

www.rumpova.cz

RE/MAX Efektiv reality
Slavkov u Brna

petr.hejdusek@remax-czech.cz

petr.hejdusek@remax-czech.cz

jaroslav.jelinek@re-max.cz

jaroslav.jelinek@re-max.cz

milan.lokaj@re-max.cz

1 908 000 Kã ✆ 604 334 706

539 Kã/m2 ✆ 604 334 706

2 226 000 Kã ✆ 724 767 193

196 000 Kã ✆ 724 767 193

1 696 000 Kã ✆ 731 400 212

Drnovice: K prodeji je nabízen zrekonstruovan˘
rodinn˘ dÛm 3+1 s novou terasou v Drnovicích.
âásteãnû podsklepeno. MoÏnost pronájmu garáÏe
s montáÏní jámou. Vytápûní elektﬁinou. Plastová
okna i dveﬁe. Podlahové vytápûní kuchynû.

Hru‰ky u Brna: K prodeji je nabízen rovinat˘
pozemek o v˘mûﬁe 1560 m2 v obci Hru‰ky
u Brna. Parcela o ‰íﬁce 16m sousedí se zástavbou rodinn˘ch domÛ. InÏen˘rské sítû
v dosahu. Klidné místo, pﬁíroda.

Buãovice – Vícemilice: Prodej RD 8+1 se
zahradou, dílnami, dvorem, pergolou
a jezírkem. Hospodáﬁská stavení s moÏností
chovu hospod. zvíﬁectva. Pﬁed domem 2 parkovací stání. DÛm je po celkové rekonstrukci.

Slavkov u Brna: Prodej oplocené zahrady se
zahradním domkem o v˘mûﬁe 1529 m2. Jihozápadní smûr, krásn˘ v˘hled na mûsto
a okolí. Mírnû se svaÏující terén. MoÏnost el.
pﬁípojky.

Buãovice: Byt v OV 2,5+1 ve zv˘‰eném pﬁízemí
zdûného cihlového domu s vlastní garáÏí a zahrádkou. Plocha bytu: 61 m2. Byt je velice pûkn˘,
útuln˘ a je po rekonstrukci. Nová plastová okna,
nové rozvody elektﬁiny a vody, nová koupelna.

milan.lokaj@re-max.cz

milada.mrakavova@re-max.cz

milada.mrakavova@re-max.cz

kvetoslava.oborna@re-max.cz

kvetoslava.oborna@re-max.cz

1 960 000 Kã ✆ 731 400 212

1 079 200 Kã ✆ 734 682 679

2 650 000 Kã ✆ 734 682 679

Cena v RK ✆ 602 871 686

1 700 000 Kã ✆ 602 871 686

DrÏovice u Prostûjova: K prodeji cihlov˘
rodinn˘ dÛm o velikosti 5+1 o ZP 479 m2, s prÛjezdem, dvorem a zahradou o v˘mûﬁe 1043 m2.
Jedná se o prostorn˘ pﬁízemní, ﬁadov˘ dÛm se
sedlovou stﬁechou a prostornou pÛdou.

Mile‰ovice: K prodeji je nabízen cihlov˘ RD
3+1 o CP 186 m2. K domu náleÏí garáÏ, sklep,
dílna. V obytn˘ch místnostech plastová okna.
Vytápûní ústﬁední plynové, bojler na vodu.
Samost. WC a koupelna, veranda.

Rousínov: K prodeji je nabízen RD 6+1 se
zahradou 1771 m2, prÛjezdem a balkonem.
Samostatnû stojící tﬁípodlaÏní, ãásteãnû podsklepená zdûná nemovitost vhodná k rekonstrukci. Plyn, elektr., voda obecní i vlastní.

Bíl˘ Vlk – Slavkov u Brna: Prodej novostavby
RD 9+3 uprostﬁed zahrady o CP 12500 m2
k dokonãení, na hezkém místû u lesa, 6 km od
Slavkova u Brna, na pozemku dvojgaráÏ. K bydlení i k podnikání.

Slavkov u Brna: Prodej bytu 3+1 o v˘mûﬁe 74 m2,
4 NP, zastﬁe‰en˘ balkon, sklep, nová koupelna,
WC, kuchynû vãetnû spotﬁebiãÛ, dÛm po revitalizaci – nová stﬁecha, zateplení, fasáda, plastová
okna, dveﬁe, klidná lokalita.

kvetoslava.oborna@re-max.cz

kvetoslava.oborna@re-max.cz

kvetoslava.plimlova@re-max.cz

kvetoslava.plimlova@re-max.cz

kvetoslava.plimlova@re-max.cz

Cena v RK ✆ 602 871 686

1 160 Kã/ m2 ✆ 602 871 686

1 643 000 Kã ✆ 725 392 726

2 567 000 Kã ✆ 725 392 726

3 180 000 Kã ✆ 725 392 726

Slavkov u Brna: Prodej cihlového bytu 2+1
o v˘mûﬁe 57 m2, zv˘‰ené I. NP, nová koupelna,
WC, rozvody elektﬁiny, dÛm po revitalizaci-nová
stﬁecha, zateplení, fasáda, plastová okna,
dveﬁe, klidná lokalita.

Vy‰kov-Dûdice: Prodej stavebního pozemku
s moÏností v˘bûru v˘mûry od 700–2300 m2
s vlastní pﬁístupovou komunikací, ve‰keré IS na
hranici pozemku. Îádaná a klidná lokalita, pozemek je z vût‰í ãásti rovinat˘, ãást mírn˘ jiÏní svah.

Buãovice: Prodej bytu 3+1 s balkonem
(71 m2). K bytu náleÏí ‰atna, sklep, v cenû
kuchyÀská linka se sporákem. Vytápûní
plynem. MoÏn˘ pﬁevod do OV. Ihned voln˘.

Holubice: Prodej RD 4+kk aÏ 5+kk. Objekt lze
pojmout i jako dvougeneraãní. Pﬁíjezd z obou
stran, podizolováno, plast. okna, moÏnost
vytápûní dﬁevoplynem, krbem, elektﬁinou
i plynem. Novostavba pﬁed dokonãením.

Luleã: Prodej vícebytového domu s velk˘m
dvorem, dílnami a pﬁístavky. Bydlení v 7
bytech, sklepy, sklad, prÛjezd, pÛda a moÏností
pÛdní vestavby. Hospodáﬁská a technická místnost. Stﬁecha po rekonstrukci.

kvetoslava.plimlova@re-max.cz

kvetoslava.plimlova@re-max.cz

lubos.slany@remax-czech.cz

kvetoslava.plimlova@re-max.cz

jana.srncova@re-max.cz

3074 Kã/m2 ✆ 725 392 726

25 000 Kã/mûsíc ✆ 725 392 726

2 790 000 Kã ✆ 725 392 726

1 080 000 Kã ✆ 734 680 218

2 862 000 Kã ✆ 603 568 608

Slavkov u Brna: Prodej rovinatého stavebního
pozemku o velikosti 1600 m2. Ve‰keré IS.
·íﬁka parcely 36 m2, délka 45 m2. Parcelu lze
dûlit na polovinu. V˘stavbu domu je moÏné
zahájit ihned.

Slavkov u Brna: K pronájmu jsou nabízeny
prostory o velikosti 147 m2. Novû vybudované
pﬁízemní prostory jsou rozdûleny na nejvût‰í
prostor a dále 2 men‰í + ‰atna s WC a sprchov˘m koutem.

Vy‰kov: K prodeji je nabízen prostorn˘
komerãní, nebo bytov˘ prostor o velikosti
146 m2. MoÏno rozdûlit na 2 jednotky (byt.
i nebyt.) ev. na více kanceláﬁí. Reklamní plocha
k dispozici. Ihned volné.

Kobeﬁice: Exkluzivnû nabízíme prodej RD 4+1
s plochou 192 m2, kter˘ je moÏno roz‰íﬁit o bydlení v podkroví a nebo vyuÏít na rekreaci. Doporuãuji prohlídku.

Bo‰ovice: K prodeji nabízíme prostorn˘ RD
5+1 se zahradou a garáÏí s moÏností roz‰íﬁení
do podkroví i do dvora. DÛm je ve v˘borném
stavu. Vlastní studna, vinn˘ sklípek, vjezd do
dvora.

jana.srncova@re-max.cz

jana.srncova@re-max.cz

jana.srncova@re-max.cz

jana.srncova@re-max.cz

jana.srncova@re-max.cz

860 000 Kã ✆ 603 568 608

4 240 000 Kã ✆ 603 568 608

2 099 000 Kã ✆ 603 568 608

1 060 000 Kã ✆ 603 568 608

2 889 000 Kã ✆ 603 568 608

DraÏovice: Prodej RD 5+1 s velkou zastﬁe‰enou terasou a malou zahrádkou. DÛm je po
ãásteãné rekonstrukci, která je tﬁeba dokonãit.
Topení na plyn, nová plast. okna, voda obecní.

DraÏovice: Prodej komerã. objektu, 2312 m2, s garáÏemi, montáÏ. jámou, jeﬁábem, sklady, kanceláﬁemi,
sociál. zaﬁízením, obytn˘m domem, zpevnûnou plochou. V‰e oploceno a zabezpeã. alarmem. Vytápûní
na plyn, voda obecní, kanalizace – ãistiãka.

Hru‰ovany: K prodeji je nabízen ﬁadov˘ RD
4+1 s garáÏí, zahradou a hospodáﬁsk˘mi pﬁístavky. Ihned k nastûhování. Po dokonãení zapoãaté rekonstrukce moÏno zvût‰it aÏ na 6+2.

Nûmãany: K prodeji je nabízen objekt b˘valého
kravína. Rozmûry 11 x 77 m, v˘‰ka cca 3 m.
Rozvody vody a elektﬁiny v celém objektu.
âásteãnû podsklepeno.

Rousínov: Nabízíme k prodeji novostavbu
ﬁadového RD 5 + dva kuch. kouty, dvû
koupelny a dvû WC, s malou zahrádkou. UÏit.
plocha 170 m2. MoÏno vyuÏít i jako dvougeneraãní.

RE/MAX Efektiv reality
Husova 21, 684 01 Slavkov u Brna

Telefon:
733 456 692

725 392 726
603 568 608

email: efektivreality@re-max.cz
www.re-max.cz/efektivreality
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PRODEJ:
• nov˘ch pneu
• jet˘ch pneu
• protektorÛ
• ráfkÛ

DROBNÉ OPRAVY:
• v˘mûna v˘fukÛ,
kapalin, brzdov˘ch destiãek
• dále dle dohody

Areál AGROKLAS
(u vodojemu)

Topolová 1418
Slavkov u Brna

LCD televizor Panasonic TX-L32C3
úhlopﬁíãka 82 cm,
digitální DVB-T
(MPEG2, MPEG4)
a analogov˘ tuner,
3D hﬁebenov˘ filtr,
slot na SD/SDXC
karty s podporou
pﬁehrávání fotek,
2x HDMI vstup,
ãeské menu

OTEV¤ENO:
Po–Pá 8–17 h
So
dohodou

Tato nabídka platí do 30. 6. 2011 nebo do vyprodání zásob.

jen na prodejně Vyškov, Brněnská 39
(areál stavebního centra, 517 332 567)

a na prodejně v Újezdě u Brna
Platí po odevzdání kuponu

Poliklinika
Malinovského 551
Slavkov u Brna

Najdete nás v 1. patře
POLIKLINIKY ve SLAVKOVĚ

telefon 544 211 579
mobil 739 053 046

Nám můžete důvěřovat.
Jsme tu pro vás již 12 let.
Tradice, vstřícnost, kvalita.

Otevírací doba
po, st
8.00 - 17.00
út
8.00 - 13.30
čt
8.00 - 16.00
pá
8.00 - 15.00
so, ne zavřeno

www.eyes-optik.cz

Při odběru kompletní zakázky (obruba + čočky)

druhá plastová čočka s antireflexem
ZDARMA!!

platnost akce do konce června 2011

✁

✁

Obj. ã. 009345.6

Va‰e spokojenost je jiÏ na‰í starostí!
Rychlost a kvalita za rozumné peníze.
Pﬁijeìte se pﬁesvûdãit
o na‰ich profesionálních sluÏbách.
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ZLATNICTVÍ
Palackého náměstí 89, Slavkov u Brna, tel. 544 220 111
JSOU PRO VÁS PŘIPRAVENY
NEJNOVĚJŠÍ MODELY:

• briliantových, zlatých
a stříbrných šperků
• snubních prstenů ze zlata i
stříbra
• šperky z chirurgické oceli
• módní šperky Swarovski
• hodinky

DÁLE NABÍZÍME:

• zakázkovou výrobu šperků
ze zlata, platiny a stříbra
s možností vložení briliantů
• zhotovení gravírovaného portrétu na zlatou destičku
• navlékání a převlékání perel
• výkup zlata
• prodej dárkových poukazů

KOMPLETNÍ
KADEŘNICKÉ SLUŽBY

SLOVANSKÁ 761
684 01 SLAVKOV U BRNA

TEL. 739 662 691

âERVINKA, s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
ČSN EN ISO 9001:2001

nabízí:

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

PRODEJ

ZAJIŠŤUJEME
A DODÁVÁME
KOMPLEXNÍ
SLUŽBY V OBLASTI
POŽÁRNÍ OCHRANY

pronájem kancelářských prostor
ve Slavkově 17–216 m2








pohodlné parkování, výborná dostupnost

KONTROLA A OPRAVY

Sídlo: Topolová 1418, Slavkov u Brna
Ing. Dvořák, tel.: 607 913 573 • www.dvm.cz

www.cervinka-hodejice.cz

Hledáme ženy
na kancelářskou práci z domu

Tel.: 777 315 033
Bezplatná právní pomoc
pro každého

Tel.: 777 900 925

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

 hasicích pﬁístrojÛ
 poÏárních vodovodÛ
 tlaková zkou‰ka hadic

NAŠE SLUŽBY –
VAŠE BEZPEČNOST
VYSOKÁ KVALITA –
PŘIJATELNÉ CENY

BARVY– LAKY
Otevírací doba:

Po–Pá
So

8–17 h.
8–11 h.

Lidická 311, Slavkov u Brna
Tel. 773 906 020
barvy.kuba@seznam.cz

STùHUJEME A VYKLÍZÍME PO CELÉ âR
NÁKLADNÍ A DODÁVKOVÁ DOPRAVA
• stûhování firem, bytÛ, RD, klavírÛ, trezorÛ, strojních zaﬁízení atd. • balicí servis, zapÛjãení pﬁepravek
zdarma • montáÏ, demontáÏ a moÏnost uskladnûní
nábytku • víkendy a svátky bez pﬁíplatku • uklízecí
práce vãetnû odvozu a likvidace odpadu

KrouÏek 2 • Rousínov
NONSTOP 602 737 087 - p. Krejãí
www.akr-stehovani.cz

2 parkovací místa
přímo před prodejnou.
Další parkovací místa cca 30 m od prodejny

Tû‰íme se na Vás!

5/2011
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KOLOROVACÍ CENTRUM
PRIMALEX Slavkov u Brna
Mícháme na počkání vnitřní
a fasádní barvy, barvy na kov i dřevo
SLEVA 10 % NA LAZURY
Např. LAZURA silnovrstvá syntetická –
OŘECH – 2,5 kg za 490,– Kč
Po–Pá: 6.45–12.30, 13.30–17.00
So:
8.00–11.00
Najdete nás: U Mlýna 1075 ve Slavkově u Brna
Kontakt:
544 227 257 nebo 731 305 759
Otevřeno:

VINOTÉKA AUSTERLITZ

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

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

Firma Milan Májek nabízí

• Kari sítě
• Roxory
• Ocel
Prodejní doba:

po, st
7–17 hod.
út, čt, pá 7–15 hod.

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



604 272 975
725 397 914

Výkup nemovitostí
IHNED A V HOTOVOSTI

Volejte zdarma: 800 140 660
Zborovská 47, Slavkov u Brna

ZÁMECKÁ RESTAURACE
AUSTERLITZ

KAMENICTVÍ ŠAFRÁNEK

nabízíme

HUTNÍ
MATERIÁL
pro firmy, stavebníky, občany

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

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

www.zameckarestauraceslavkov.cz

www.kamenictvi-safranek.cz

„Krabičková“ dieta

Příjem inzerce

Po 4 týdnech zhubnete

Uzávěrka pro inzerci

4 až 7 kg!

pátek 17. června do 16 hodin

www.krabickove-hubnuti.cz

info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853
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Nejúãinnûj‰í reklama
ve slavkovském regionu je na serveru

Denní náv‰tûvnost:

více neÏ 1000 unikátních pﬁístupÛ

STAVEBNÍ SPOLEČNOST
hledá
pracovníky stavebních profesí:

tesař, zedník, obkladač
a sádrokartonář
na hlavní i vedlejší pracovní poměr.

Sídlo: Topolová 1418, Slavkov u Brna
Ing. Dvořák, tel.: 607 913 573 • www.dvm.cz

AKCE!

Inzerce aÏ
o 50 %
levnûj‰í!

Jak na alergie?

Banner jiÏ od 290 Kã na t˘den
Ceník inzerce najdete na www.veslavkove.cz
tel.: 544 220 661 • info@bmtypo.cz

V poslední době přibývá
alergiků. Řešení je možné,
záleží na Vás.

Prodej
pravky
• bylinné pří ospělé
d
i
i
ět
d
pro
minerály
• vitaminy,
loe vera
A
ky
• výrob
kémie
• měření gly
ce
• konzulta tví
a poradens

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

Výroba razítek Colop
TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brněnská 642
Slavkov u Brna
Po–Pá 9–12 13–17 h.
tel.: 544 220 661
mobil:605 742 853
e-mail: info@bmtypo.cz

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY ZE SLAVKOVA U BRNA

www.veslavkove.cz

ZÁCHRANA DAT
ze smazaných i poškozených
karet do digitálních fotoaparátů

uzenac@slanecek.cz, 604 706 900

• zajímavé krátké ãlánky
• pozvánky
• fotogalerie
• polední menu restaurací
• diskuse pod ãlánky

Darujte sv˘m blízk˘m
dávné vzpomínky
v nové kvalitû!
Záznamy na VHS časem ztrácí na kvalitě a může se
stát, že za nějakou dobu o ně přijdete. V případě
rodinných videí je to nenahraditelná škoda. Proto si
zavčas nechejte svoje videokazety zdigitalizovat
a dále uchovávejte své vzpomínky v DVD kvalitě.
TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642, Slavkov u Brna
tel.: 604 706 900, e-mail: uzenac@slanecek.cz

Převod z VHS na DVD
1 hodina záznamu

300 Kč

ZDARMA
Otitulkování a tvorba DVD
s kapitolami, krabička a přebal

5/2011
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Velkolepá muzikálová akce Les Misérables –
Bídníci ve Slavkově zahájen předprodej vstupenek!

Srdíãkov˘ den

Foto: archiv ‰koly

Srdíčkový den
v ISŠ Slavkov u Brna
Domov mládeže při ISŠ již několik let spolupracuje s občanským sdružením Život dětem.
Posláním tohoto sdružení je pomoc nemocným
dětem v rámci celé České republiky. I v letošním roce mohli naši žáci, učitelé i celá široká
veřejnost přispět těžce handicapovaným a vážně
nemocným dětem. Pomohl každý, kdo si ve
dnech 12. a 13. dubna 2011 zakoupil magnetku
s obrázkem zvířátka v hodnotě 25 Kč. Výtěžek
sbírky 2007 Kč byl odeslán na konto tohoto
sdružení. Všem, kteří se na této akci podíleli,
i těm, kteří přispěli finanční částkou, patří velký
dík.
Zdenka Kocmanová,vychovatelka DM ISŠ

KADEŘNICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

Diabetici v Luhaãovicích

Les Misérables, to je název koncertního
představení muzikálu Bídníci, které se uskuteční v sobotu 18. června 2011 od 20:30
hodin pod širým nebem v zámeckém parku
ve Slavkově u Brna v podání Městského divadla Brno.
Jde o legendární muzikál podle stejnojmenného Hugova románu.
Strhující
příběh
o uprchlém galejníkovi
Jeanu Valjeanovi a jeho
neúnavném pronásledovateli, komisaři Javertovi, se odehrává v rozpětí dvaceti let, prolíná
se s milostnými, komickými i tragickými osudy
dalších hrdinů a končí roku 1830, kdy v Paříži
vyrostly barikády revoluce.
V hlavní roli Jeana Valjeana se představí
Petr Gazdík, držitel Ceny Thálie 2009, který
v loňském roce na tomto místě ztvárnil Jidáše
v rockové opeře Jesus Christ Superstar.
MK-promusic a Zámek Slavkov – Austerlitz

GEODETICKÉ PRÁCE
SLAVKOV U BRNA
mob. 777 187 301
tel. 545 576 505
e-mail: geomark@geomark.cz
âSâK 964, Slavkov u Brna

Foto: M. Mi‰kolczyová

Návštěva diabetiků v Luhačovicích
Diabetici ze Slavkova a okolí byli na týdenním rekondičním pobytu v lázních Luhačovice. Naučili se něco nového o léčbě diabetu, užili si lázeňských procedur a plavání
v rehabilitačním bazénu. Užili si i nově otev-

řeného wellness centra hotelu Alexandria. Příjemné byly vycházky lázeňským parkem
a přesvědčili jsme se, že i diabetická dieta
může být chutná.
Marie Miškolczyová

Vás srdečně zvou na slavnostní koncertní představení muzikálu Bídníci, kde budou moci diváci zhlédnout na 14tmetrovém pódiu téměř
čtyřicetičlenný orchestr, který bude doprovázet
přes 30 zpívajících herců ve tříhodinovém představení. Tento jedinečný zážitek bude
umocněn špičkovým
ozvučením a osvětlením s detaily snímanými na velkou LED
obrazovku.
Vstup do zámecké zahrady bude v den konání akce umožněn od 17 hodin, aby mohli
návštěvníci nasát příjemnou atmosféru tohoto krásného místa a občerstvit se v připravených stáncích.
Předprodej vstupenek zahájen na pokladně zámku za výhodnou cenu 300 Kč:
Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám.1,
684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 227 548, email: hanouskova@zamek-slavkov.cz.
Cena vstupného na místě v den konání
akce 400 Kč; děti do 10 let zdarma.
Další prodejní místa: Slavkov u Brna –
Tabák Šafářová, Palackého nám. 79; Kavárna
U Templu, Koláčkovo nám. (po 18. hod)
Brno – INDIES, Poštovská 2; BKC, Běhounská 17. Více informací a případné dotazy
na www.mk-promusic.cz a www.zamekslavkov.cz
Přejeme krásný a nezapomenutelný zážitek.
Martin Křížka a Jana Formánková (ZS-A)

Pravidla pro psaní pﬁíspûvkÛ
do Slavkovského zpravodaje
• Svoje příspěvky posílejte nejpozději do data
termínu uzávěrky, který je zveřejněn v každém
předchozím čísle zpravodaje.
• U příspěvků doručených po uzávěrce není
zaručeno jeho zveřejnění.
• Zasláním příspěvku nevzniká autorovi automaticky nárok na jeho zveřejnění, o zařazení
příspěvku rozhoduje redakční rada.
• Texty zasílejte nejlépe na e-mailovou adresu info@bmtypo.cz, popř. je můžete přinést
osobně na CD nebo flash disku do redakce zpravodaje.
• Text by měl být v rozsah maximálně jedné
strany A4 (velikost písma 12 bodů), jinak si vydavatel vyhrazuje právo zkrácení příspěvku.
Předat příspěvek v rukopise nebo strojopise lze
jen ve výjimečných případech.
• Fotografie a obrázky je nutno dodávat samostatně v elektronické podobě nejlépe ve formátu jpg. Vkládání fotografií do textu se nedoporučuje.
• U každého příspěvku musí být uvedeno
jméno autora. Anonymní texty nebudou zveřejněny.
• Pravopisné nebo stylistické chyby budou
opraveny dle gramatických a typografických
pravidel, a to bez následného předložení k autorizaci.
• Příspěvky nesmí překročit hranice slušného
chování, ohrožovat mravnost, obsahovat urážky,
osočování, rasistické a vulgární urážky.
• Články nesmí obsahovat skrytou reklamu,
např. výčet sponzorů.
red.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ

Domamyslická 126, 796 01 Prostûjov

nabízí

• stﬁe‰ní okna Fakro
• plastová okna, dveﬁe
• garáÏová vrata Trido
• zimní zahrady

Blahopřání
Dne 20. května 2011 oslavila 80. narozeniny
paní

ALŽBĚTA ŠKOLUDOVÁ
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přejí
syn a dcery s rodinami.
Blahopřání
Dne 28. května 2011 oslaví 85. narozeniny paní

Poboãka:

ZDEŇKA SMEJKALOVÁ, roz. Lábrová

Palackého 86, Slavkov u Brna

ze Slavkova u Brna
Hodně štěstí, zdraví a životní pohody přejí
syn Jiří s manželkou a vnoučata Eva a Jan

Tel. 602 557 309

Slavkovská výročí
Jarolím Bernard
*6. 6. 1841 Loštice, † 24. 1. 1909 Slavkov u Brna
Působil ve Vídni, Slavkově u Brna a ve Vyškově.

Blahopřání
Dne 16. června 2011 oslaví 80. narozeniny
manžel, tatínek a dědeček, pan

LADISLAV AUDA
Vše nejlepší, hodně zdraví, lásky a pohody přeje
manželka, syn Vladislav a kamarádi.
Blahopřání
Hodně zdraví, štěstíčka, ať si stále naše milá babička.
Dne 17. června 2011 oslaví 70. narozeniny paní

JANA MÁJKOVÁ

Pro pejsky a kočičky
Salon Ivka pořádá pro pejsky a kočičky z rodinného útulku Tibet (www.utulektibet.cz)
v obci Marefy 12. června od 14 hodin na hřišti
naproti VAK (vodovody a kanalizace) v ul. Čs.
armády dobročinnou akci. Děti čeká projížďka
na koni, maminky se můžou nechat nalíčit, to
vše samozřejmě zdarma.
Pomoci můžete i vy. Kolik přispějete na naši
sbírku bude jen na vás. Budeme velmi rádi i za
drobnou podporu, ať už v podobě několika korunek, či kvalitních granulí, konzervy, deky nebo
pelíšku pro pejsky a kočičky z Marefského
útulku.
Celý výtěžek z akce bude věnován opuštěným
zvířatům na krmivo a veterinární péči. Těšíme se
na Vaši návštěvu! (Při nepříznivém počasí se
akce posouvá na 19. června od 14 hod.)
ik

Kosmetický SALON
NEROLI
objednávky
V RELAX CENTRU ABATON
Koláčkovo nám. 5, Slavkov u Brna

607 193 454

• indická přírodní ajurvédská
kosmetika ARYANVEDA

• barvení v luxusních kúrách
zdarma

• nejúčinnější přírodní stimulace
a harmonizace pleti

• 10% sleva PRO NOVÉ
KLIENTY, každé 11. ošetření
50% sleva

• lymfatická, ajurvédská masáž
již v základním ošetření
• profesionální kosmetické kúry
s 24kar. zlatem, diamantem,
stříbrem, perlami a další
• regenerační zábal rukou
s masáží zdarma

• ošetření pro pány – jemná pleť
bez podráždění
• ANTICELULITNÍ PROGRAM –
lymfatické masáže
• EXKLUSIVNĚ
N A V Y Š K OV S K U

www.salon-neroli.mypage.cz

ze Slavkova u Brna
Hodně štěstí, zdraví a životní pohody
přeje manžel a dcera s rodinou.
Vzpomínka
Dne 16. dubna 2011 uplynulo 10 let od doby, kdy nás opustila
naše dcera, maminka, sestra, švagrová a teta, paní

MARIE ŠEVČÍKOVÁ
Za tichou vzpomínku děkují a stále vzpomínají rodina Audova,
dcery Lucie, Kristýna a synové Milan a Marek.
Vzpomínka
Dne 16. května 2011 by se dožil 100 roků náš tatínek, pan

JOSEF ZVONEK
Za tichou vzpomínku děkují a stále vzpomínají
synové Milan a Pavel s rodinami.

KOBERCE

PVC

Slavkov u Brna, Za Branou 279
DOVOZ • POKLÁDKA • KOMPLETNÍ SERVIS
• koberce (metrové i kusové)
• PVC
!NovinKkOaB!ERCŮ, Í
AC
NÍ
• přírodní linoleum
ČIŠTĚ EK A MATR
Č
SEDA PÁROU
• plovoucí podlahy

OTEVŘENO:
po–pá: 9–17 h
tel./fax: 544 227 555
mobil: 777 769 975

www.koberce-pvc.cz

11/2010
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Opustili nás
Josef Neužil (1933)
Vlasta Šujanová (1919)
Marie Stehlíková (1935)

4. 5.
13. 5.
16. 5.

MARIE KOZMONOVÉ
ze Slavkova u Brna

INZERCE

Vzpomeňte s námi. Rodina Kozmonova a Závodná.

PRODÁM BYT 3+1 ve Slavkově, 2. poschodí, cihlový dům, zděné jádro, centrum
města, tel.: 605 988 243 (ne RK).

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 24. května 2011 by se dožil 90 let pan

VLADIMÍR TESAŘÍK
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 28. května 2011 uplynulo 27 let, kdy zemřel po těžké nemoci
můj manžel, tatínek, pan

ZDENĚK MICHÁLEK
a dne 20. června 2011 by se dožil životního jubilea 60 let.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Renáta, syn Zdeněk a dcera Kateřina.
Vzpomínka
Odešel jsi brzy, náhle a bez rozloučení.
Dne 8. června 2011 vzpomeneme již 30. výročí úmrtí pana

Ing. MIROSLAVA CHARVÁTA
Všem, kteří i po letech nezapomněli a tiše si na něj vzpomenou,
děkují synové Miroslav a Ivan s rodinami.
Vzpomínka
Čas plyne a léta ubíhají, vzpomínky nám však zůstávají.
Dne 9. června 2011 tomu bude 8 let, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka, babička a teta, paní

FRANTIŠKA GRYCOVÁ
školnice v. v.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Dcery Anna a Jiřina s rodinami.
Vzpomínka
Kdo s Tebou žil, ten ví, co ztratil. Už nepohladíš, neporadíš, pustý je domov,
smutno je v něm, chybíš nám, tatínku, chybíš nám všem.
Dne 10. června 2011 tomu budou dva roky, co nás navždy opustil
manžel, tatínek a dědeček, pan

JIŘÍ SCHYBOL
S láskou vzpomínají manželka, syn, dcera a vnuci Martin s rodinou,
Libor a Tomáš.
Vzpomínka
Dne 18. června 2011 uplyne první smutné výročí, kdy nás navždy
opustil pan

PRODÁM BYT 3+1 ve Slavkově, 3. poschodí, panelový dům po revitalizaci, klidná
část města, tel.: 605 988 243 (ne RK).
KOUPÍM POLE nebo sad ve Slavkově a okolí
do 10 km. Platba v hotovosti. Nutná příjezdová
cesta přímo k pozemku. Tel. 603 542 928.
PŮJČKA pro každého. Bez poplatků předem,
peníze do 48 hodin. Volejte 773 973 520. Nejsme žádných 900…
PNEUSERVIS, prodej pneumatik, plnění autoklimatizací, čištění interiérů automobilů. Brněnská 304, Křenovice. Tel.: 601 666 659.
REVIZE do (a nad) 1000 V, revize elektrospotřebičů, ručního nářadí a svářeček, elektropráce, překlady v NJ. tel.: 602 830 485. Viz:
www.elektro-krejci.cz
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
ELEKTRICKÉ SKÚTRY – dojezd až 120 km.
Prodej a servis, www.akumoto-brno.cz. BrnoLíšeň, Obecká 2, tel. 608 467 251.
KOUPÍME dům, byt nebo pozemek ve Slavkově a okolí do 15 km. Tel. 603 542 928.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
PRODÁME čtvercovou stavební parcelu
111 m2 v Heršpicích u Slavkova. Nové přípojky vody, el. proudu a kanalizace. Plyn
u pozemku. Na pozemku nové základy
a nový sklep 15 m2. Platné stavební povolení
a projekt na dům 3+kk. Velmi pěkné a klidné
místo s výhledem na západ. Cena 310 tis. Kč
Tel.: 545 214 523.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577, Lubomír Remiáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.
AUTODOPRAVA MAN 8 t S3 + hydraulická
ruka. Tel. 602 581 309.

JOSEF HOŠEK
Dne 13. května 2011 by oslavil 70 let.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Syn Roman s rodinou.
Vzpomínka
Dne 11. července 2011 uplyne 5 let, kdy nás opustil pan

EMIL POLA
narozený 27. 3. 1929
Kdo jste ho znali, tak si na něj zavzpomínejte,
stejně jak na něj vzpomíná celá jeho rodina.

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

Příspěvky do Slavkovského zpravodaje vítáme dodané nejlépe e-mailem, na flash
disku, popř. na disketě, v krajním případě
psané strojem. Toto opatření neplatí pro inzerci a rodinná oznámení. Děkujeme za pochopení.
red.
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Jak jsme připravovali Noc kostelů
K této aktivitě, která probíhá v naší republice
již třetím rokem, jsme se přihlásili poprvé až
letos. Bylo to především z důvodů dokončených
oprav příslušných prostor ve farním kostele a na Špitálce. Bylo
třeba se na akci připravit z hlediska pořadatelů, kterých bylo
pro přípravné práce potřeba několik desítek. Již v polovině prosince 2010 byl utvořen přípravný tým šesti osob, které se
zabývaly tvorbou schématu Noci kostelů. Ke
spolupráci byly osloveny církve působící ve
Slavkově, které jsou zároveň členy Ekumenické
rady církví a Zámek Slavkov – Austerlitz. Vytvořili jsme 11 základních realizačních bloků se
32 přípravnými skupinami. Celkem se na realizaci Noci kostelů podílelo kolem 140 osob. Co
všechno se připravovalo? Nejdříve bylo třeba

Pronajmu

OBCHODNÍ
I BYTOVÉ
PROSTORY
na Palackého nám. 79
Plocha 70 m2

Tel.: 724 094 464

vytipovat objekty a nastínit náplň prezentací.
Potom zajistit konkrétní programové vstupy
s hudebními, recitačními nebo divadelními vystoupeními. Přizpůsobit časový
harmonogram prostorám, aby se
vystoupení nekřížily a zajistit
možnost opakování pro návštěvníky, kteří se mezitím vystřídají.
Dále bylo nutné promyslet trasy
návštěvníků,
pořadatelskou
službu a ozvučení prostor. Sbory,
hudebníci a divadelníci začali nacvičovat svá
vystoupení. O sobotních brigádách se vyklízely
a upravovaly skladové prostory kostelů, shromažďovaly se předměty k výstavám. Jakmile se
přípravy rozběhly, nastaly problémy se zajišťováním těch nejobyčejnějších věcí a úkolů, například: na špitálce chybí osvětlení, kdo převeze
nástěnky, kde vypůjčíme kovové stojany na
oděvy, kdo setřídí a popíše fotografie, jak zavěsíme obrazy… A kdo to všechno zaplatí? Veškerou přípravu vykonali lidé zdarma, výdaje se
týkaly pouze nákupu materiálu a nezbytných
dodavatelských prací. Nejdražší byla propagace,
tedy vytištění letáků s programem a trasami, fotografií kostelů a informačního letáčku o kostelech. Na realizaci akce jsme požádali o dotace
město Slavkov a Jihomoravský kraj, svým dílem
se podílela farnost.
Když píšu tento článek, ještě nevím, jak první
Noc kostelů dopadne. Mohu však říci, že už
nyní vím, co dopadlo dobře. Je to spolupráce
a ochota všech, kteří se na přípravě Noci kostelů
ve Slavkově podíleli. Tato služba byla velkým
svědectvím ochoty lidí, kteří chtějí něco dobrého a zdarma připravit pro druhé. Jim patří
velké poděkování a obdiv.
P. Mgr. Milan Vavro, římskokatolický děkan

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Co odvál vítr
Na trávníku v městském parku se pod hřejivým jarním sluncem objevily zubaté a silné listy
pampelišky. Jedna z nich vystavila na odiv nádherný žlutý květ, nevinný, zlatý a zářivý jako
květnový západ slunce. Po nějaké době se květ
změnil v lehoučkou kouli, ozdobenou chundelatým pápěřím, které na tenkých nožkách vyrůstalo ze semínek tísnících se v kulatém středu.
Co se malá semínka napřemýšlela! „Kde budeme klíčit?“ „Kdo ví?“ „To ví jen vítr.“
Jednou ráno se neviditelné a silné prsty větru
zmocnily lehoučké koule. Semínka se s ním rozlétla na svých padáčcích. Většina z nich dopadla
na dobrou půdu záhonů a luk, ale jedno, to nejmenší, jen kousek popolétlo a svůj krátký let
skončilo v prasklině betonového chodníku. Vítr
a déšť tam nanesl trochu prachu, tak ubohého ve
srovnání s dobrou, hutnou zemí trávníku. „Ale
všechno to tu patří jenom mně!“ řeklo si semínko. Dvakrát se nerozmýšlelo, pořádně se
zavrtalo a hned se dalo do zapouštění kořínků.
Před prasklinou v betonu stála kulhavá a počmáraná lavička. Právě na ni si často sedal jeden
mladík. Vypadal utrápeně a neklidně těkal pohledem sem tam. Ruce měl pořád zaťaté v pěsti.
Když zpozoroval, jak si dva zelené lístky razí
cestu betonem, hořce se usmál: „Nedokážeš to!
Jsi jako já!“ A zašlápl je zpátky.
Ale druhý den uviděl, že se lístky znovu
zvedly a místo dvou byly čtyři. Od toho oka-

mžiku už od tvrdohlavé a odvážné rostlinky nedokázal odtrhnout oči. Za několik dní vyrazil
květ. Byl jasně žlutý jako výkřik štěstí. Poprvé
po tak dlouhé době sklíčený mladík ucítil, že se
nevole a hořkost, která ho uvnitř tížila, začíná
rozplývat. Zase zvedl hlavu a zhluboka se nadechl. Rukou sevřenou v pěst bouchl do opěradla lavičky a vykřikl: „Ale jistě! My to dokážeme!“ Chtělo se mu plakat i smát. Prsty
pohladil žlutou hlavičku květu. Rostliny vnímají lásku a dobrotu lidských bytostí. Pro malou
a odvážnou pampelišku bylo mladíkovo pohlazení tou nejkrásnější věcí na světě.
„Neptej se větru, proč tě donesl tam, kde jsi.
I když tě dusí beton, zapouštěj kořeny a žij...“
(Bruno Ferrero)
„Kdo příliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí
na mraky, nebude sklízet.“ (Bible – Kniha Kazatel 11,4)
„Proto se vzchopte a neztrácejte odvahu! Bůh
vás za vaše jednání a věrnost štědře odmění.“
(parafráz. překlad Bible – 2. Paralipomenon 15,7)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. vás zve
i v červnu na sobotní bohoslužby 11. a 25.
června na adresu Lidická 307, Slavkov. Začínáme v 9 hodin společným studiem Božího
slova a od 10.30 hod. následuje úvaha nad biblickým textem.
Kontakt na tel.: 775 789 034 (kazatel Libor
Škrla), http:// www.casd.cz
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Program ﬁímskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle v 8.30 a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba
pro děti, čtvrtek v 7.00, pátek v 18.00, sobota
v 7.30 h. Svátost smíření ve středu 19.0020.00.
Mše sv. a modlitby za uzdravení, kněz a kazatel o. Anthony z Indie, pondělí 30. 5. kostel
18,00.
Mše sv. v penzionu, čtvrtek 2. 6. v 8.00.
Návštěvy nemocných, pátek 3. 6. dopoledne.
Svatourbanské hody, hodová mše svatá, kazatel P. Vít Rozkydal, neděle 5. 6., průvod
v 11.00 od radnice.
Svatodušní novéna, 3. – 11. 6.
Svatodušní vigilie, 11. 6. ve 20.00.
Slavnost seslání Ducha Svatého, neděle 12. 6.
sbírka na charitu.
Věčné sliby řeholních sester, Slavkov, neděle
19. 6. v 10.30 za účasti biskupa (ranní mše
není).
Pouť k sv. Janu Křtiteli na Špitálce, 24. 6.
v 18.00.
Výlet dětí z náboženství, úterý 28. 6.
Boží Tělo s průvodem k misijnímu kříži, neděle 26. 6. v 8,30.
Mše sv. v penzionu, čtvrtek 30. 6. v 8.00.
Na faře jsme pro vás k dispozici:
středa 9.30–12.00 a 15.30–16.30 pátek 9.30–12.00
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

Studentský projekt pomáhá
seniorům na facebook
Projekt přibližující moderní komunikační
technologii seniorům připravili studenti VŠE
v Praze. Výukový modul www.jaknafacebook.eu umožňuje překonat seniorům nedůvěru
a obavy z nové technologie.
„Senioři patří k věkové skupině, která Facebook příliš nevyužívá, ačkoliv s internetem
často a rádi pracují. Facebook přitom nabízí
užitečné komunikační funkce, které právě senioři mohou s úspěchem použít. Zdálo se nám
zbytečné, aby mezi Facebookem a seniory stála
bariéra předsudků a obav, proto jsme se rozhodli seniorům připravit uživatelsky přívětivé
a bezpečné nácvikové prostředí“ vysvětlil Antonín Hráský, člen studentského projektového
týmu.
Studenti svůj nápad úspěšně realizovali a seniorům jej představili prostřednictvím komunitního webu www.sedesatka.cz, určeného
právě seniorům, který měsíčně navštíví desetitisíce dříve narozených.
„Dostupnost nových internetových komunikačních technologií seniorské populaci je často
omezena zvýšenými nároky na uživatelskou
zdatnost. Typickým uživatelem Facebooku je
člověk, pro kterého je internet médiem stejně
samozřejmým, jako třeba televize. Senioři však
na internetové informační dálnici potřebují
zpočátku navigovat, zkoušet si jízdu na trenažéru, učit se dopravním pravidlům“ uvedl Jan
Vojvodík, šéfredaktor www.sedesatka.cz .
Projekt www.jaknafacebook.eu je jednou
z možností, jak předcházet budoucímu sociálnímu vyloučení seniorů. Bezbariérový přístup
k internetu a komunikačním sítím totiž otevírá
okno do světa i lidem, kterým věk a zdravotní
problémy neumožňují každodenní sociální kontakt.
Bc. Antonín Hráský
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FESTIVAL

Křenovický Rakovec
Přijměte pozvání na 9. ročník hudebního
festivalu Křenovický Rakovec, který se
uskuteční v sobotu 11. června od 15.30
hodin v Křenovicích u Slavkova na sokolském hřišti.
V letošním roce na festivalu vystoupí domácí folková skupina Careta, trampfolková
skupina Přístav z Brna, vynikající velmi zábavný písničkář Pavel Helan, trampská skupina Špunt z Přerova, a s brněnskou skupinou
Johnny Cash revival zavzpomínáme na legendárního amerického zpěváka. Organizátoři
festivalu se rozhodli na letošní ročník opakovaně pozvat loňského hlavního účinkujícího,
který z důvodu velké bouřky nemohl odehrát
plnohodnotný koncert, a tak budete moci slyšet opět skvělou vizovickou skupinu Fleret
s paní Jarmilou Šulákovou. Festival bude
končit v pozdních nočních hodinách country
bálem se skupinou Cech. V případě nepříznivého počasí, bude festival přesunut do místního sálu na Václavské ulici. Pohoštění bude
bohatě zajištěno. Více informací o festivalu
můžete získat na stránkách www.krenovickyrakovec.webnode.cz. Těšíme se s vámi na
shledanou 11. června 2011. Srdečně zve
Obec Křenovice a skupina Careta
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Děti z kroužku vysazovaly štičky
V sobotu 7. května ráno jsme se sešli s dětmi
z rybářského kroužku na malém rybníku ve Slavkově. Za úkol jsme si dali vylovit co nejvíce ryb
z mokřadu, v němž nesmějí být, a vrátit je zpět
do malého rybníka, ze kterého se dostaly z důvodu jarní zvýšené hladiny vod. Protože mokřad
nelze slovit sítí (na dně je příliš mnoho neodstranitelných překážek, které sítě ničí), přišly na
řadu rybářské pruty, splávky a i trocha štěstí, díky
kterým děti mokřadu ulehčily od 7 kapříků a několika desítek karasů stříbřitých.
Druhý bod našeho plánovaného programu
byla výsadba podnoží špendlíků na Velkém rybníku, kterou jsme ale museli o nějakou chvíli odložit – ze sádek totiž byla přivezena (k veliké radosti dětí) násada rychlené štiky, kterou bylo
nutno roznést a nasadit do obou rybníků. Z důvodu kanibalismu u štik nelze dát rybky na jedno
místo, ale musí se roznést jednotlivě po obvodu
nádrží. Tato činnost děti nesmírně bavila, takže
měla během krátké doby každá z 1000 štiček svůj
nový domov.
Po této vítané, a pro mladé rybaříky atraktivní
vsuvce bylo vysázení 20 podnoží špendlíků jen

Zarybňování revírů
Moravský rybářský svaz, o.s. místní organizace Slavkov u Brna obhospodařuje ve své působnosti za účelem sportovního rybolovu revíry Cézava 2, Cézava 2A, Cézava 3A
a Rakovec 1. Tato vodní plocha tekoucích vod,
čtyř rybníků a tří nádrží má celkovou plochu
26,7 ha. Na základě včasně odevzdaných sumářů a úlovkových listů ze strany všech rybářů registrovaných v MRS svaz následně
zpracovává zarybňovací plán jednotlivých revírů. Každá organizace si sama zabezpečuje
předepsanou rybí obsádku. Naše organizace již
dlouhá léta spolupracuje s rybnikářstvím Maria
Podstatzká Lichtensteinová z Velkého Meziříčí. Ryby od tohoto dodavatele jsou zdravé,
vybarvené a dodávané vždy dle množstevního
požadavku odběratele. Navíc tato společnost
dovede zabezpečit i násadu štičky, candáta,
lína, sumce, amura a bílé ryby, což jiné společnosti ve svém sortimentu nenabízejí. Chtěl
bych touto cestou poděkovat panu Ivo Beránkovi z Hodějic, který dlouhá léta zastával
funkci hlavního hospodáře, za dobře odvedenou práci nejen při zarybňování našich revírů.
V příloze jsou snímky pořízené ze sádek zmiňovaného rybnikářství. Dále záběry z jarního
slovování výtažníkového rybníka na podložní
síť a samotné vysazování jarní násady do Velkého rybníka ve Slavkově.
Za MRS Petr Zvonek

Přijďte na Kometu
Ve čtvrtek dne 9. června v 17 hodin se ve
Zbýšově u Slavkova uskuteční exhibiční fotbalové utkání TJ SOKOL ZBÝŠOV–HC KOMETA BRNO.
Tak neváhejte a nenechejte si ujít mimořádnou příležitost vidět bojovníky z Ronda
v jiném světle než s hokejkami a bruslemi. Program a bohaté občerstvení bude zajištěno.
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Vysazování ‰tiãek

âarodûjnická merenda

Foto: P. Zvonek

Foto: archiv restaurace

Dne 30. dubna se konala v Zámecké vinárně
U Edy 1. čarodějnická merenda. Přilétly čarodějnice všech věkových kategorií. Při příchodu
obdržela každá čarodějka i čaroděj malý
balíček jako pozornost podniku a k zakousnutí
byl připraven Koláč od Ježibaby. Zahájení
proběhlo křepčením čarodějnic a poté spláchnutím hrdla pravým koktejlem od čaroděje

Vysazování ‰tiãek

Foto: P. Zvonek

dílem okamžiku. Všechny jsou rozmístěny na
jižní hrázi, zality, a doufáme, že se uchytí a porostou, abychom je mohli příští rok naroubovat
a za nějaký čas budou cestu výletníkům lemovat
keře bohatě obsypané sladkými plody, které mají
rády i některé druhy ryb, zejména kapr a amur.
Během celého dne si děti uvědomily, že být rybářem není jen sedět u prutů, ale znamená to také
o ryby a vody se aktivně starat, pomáhat a chránit je. O tom, že toto všechno děti baví, svědčí
i to, že jsme se namísto plánovaného poledne
rozcházeli po opečení špekáčků až v podvečer.
Závěrem chci poděkovat panu Mirkovi Čermákovi za jeho aktivity při vedení rybářského
kroužku a rodičům, kteří tuto zájmovou činnost
u dětí podporují. Zároveň důrazně žádám ostatní
z řad rybářů, aby na zmiňovaný mokřad Malého
rybníka nevysazovali žádné ryby.
Za MRS Petr Zvonek

Čarodějnická
merenda
Ládika, který po celý večer míchal neuvěřitelně
výtečné drinky, které těla čarodějnic hasily, tak
jsme nemohly být upáleny. Jen je škoda, že si
lidé v této uspěchané době nedokáží udělat čas
a na chvíli přijít, zastavit se, odreagovat od
všedních dnů. A pokud nás někdo neupálí dodatečně, tak se budeme těšit příští rok znovu na
křepčení.
VA

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

24

5/2011

Spoleãné foto

Foto: B. Maleãek

Spojení slavkovského E-COMu a švédského Saabu
Jistě není třeba obyvatelům Slavkova představovat slavkovskou firmu E-COM, která se
od roku 1992 rozvinula z původních 4 zakladatelů až na významného, světově známého
výrobce v oblasti virtuálních simulátorů se 150
vysoce kvalifikovanými zaměstnanci. Výsledkem výzkumu, vývoje i specializované výroby
a montáže byly velmi kvalitní simulátory,
které našly svoje uživatele nejen v armádě ČR,
ale zejména v mnoha dalších zemích světa.
Již v několika minulých letech si E-COM
uvědomoval, že pro stabilní pozici na špičce
světového trhu je nutné najít strategického
partnera. Ve stejném období, a nezávisle na

Utkání

Foto: J. BlaÏek

záměru E-COM, se švédský SAAB rozhodl
dále expandovat a rozšířit svůj sortiment
i o virtuální simulátory. Synergie záměrů obou
firem vyústila 1. května 2011 vstupem
SAABu do slavkovského E-COMu. Prakticky
to znamená, že SAAB zakládá ve Slavkově
svoje nejvýznamnější středisko výzkumu, vývoje a výroby virtuálních simulátorů pro zákazníky z celého světa, které hodlá dále expandovat.
Fotografie dokumentují slavnostní předání
firmy, které proběhlo na slavkovském zámku
dne 19. května 2011. Jeho součástí bylo představení dlouhodobých záměrů SAABu, zhod-

Vítûzové

nocení prvních zkušeností s prací slavkovského týmu a rovněž zde byli představeni vrcholoví manažeři SAABu starostovi města.
Nejen prezentace zástupců SAABu ale i vystoupení dnes již zaměstnanců SAABu hodnotily a dokumentovaly tento krok velmi pozitivně. Z atmosféry oslavy jasně vyzařovala
chuť a elán do další práce a přesvědčení všech,
že firma bude ve Slavkově prosperovat. Další
rozvoj a rozšiřování SAABu ve Slavkově vytvoří nové pracovní příležitosti, zejména pro
kvalifikované a spolehlivé zaměstnance a bude
výrazným subjektem podporujícím další rozvoj města.
Vedení E-COMu

Foto: J. BlaÏek

Nohec cup – 34. ročník o pohár starosty města
Poslední dubnovou sobotu (30. dubna) uspořádal nohejbalový oddíl tradiční májový turnaj
O pohár starosty města Slavkova. Letošního
ročníku se soutěže pro příchozí zúčastnilo 17
týmů (dvojic). Jak bývá dobrým zvykem a tradicí, s místními si přijeli změřit síly i umění

Bohatá fotogalerie na www.veslavkove.cz

přátelé z Ostravska. Další hráči byli většinou ze
Slavkova či blízkého okolí.
Po urputných bojích, ve kterých byly k vidění nádherné výměny, se na prvním místě
umístila ostravská dvojice vystupující zde pod
jménem „Bimbo.“ O pouhý bod za nimi skončil slavkovský tým „Exitus“ a třetí místo obsadili hráči ze Židlochovic – „Red Team.“

Bimbo Ostrava
Exitus Slavkov
Red Team Židlochovice
Jménem nohejbalového oddílu děkuji všem
níže uvedeným sponzorům a srdečně všechny
zvu na příští (již 35.) ročník nohejbalového turnaje.
Vedoucí oddílu Roman Servus
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Rady do zahrady – červen
Pranostika: Na Petra a Pavla den jasný a čistý,
rok úrodný bude jistý.
Červen je měsícem, kdy na nasazených plůdcích ovocných stromů poznáme jaká bude úroda.
Po opadu nadbytečných plůdků, když je ještě
nadměrná násada provedeme ruční probírku
v době, kdy mají okolo 15-2O mm. Včasná probírka zvyšuje kvalitu a současně podpoří diferenciaci květních pupenů pro příští rok – omezuje se střídavá plodnost. Pro dobrý vývoj plodů
přihnojíme rychle působícími hnojivy. Nejlépe
na list, možno při ochraně proti škůdcům. V této
době také vylamujeme nové nevyzrálé vlky na
starším dřevě zmlazených stromů. Je-li nedostatek vláhy, tak stromy zavlažujeme, raději méně
často, ale o to vydatněji.
Dozrávající druhy měkkého ovoce (třešně,jahody, angrešt, rané odrůdy rybízu a první maliny) sklízíme co nejšetrněji, zvláště pokud
plody konzumujeme v čerstvém stavu nebo je
přepravujeme na delší vzdálenost. Také v zeleninové zahradě sklízíme salát, ranou mrkev, ředkvičky, kedlubny, cibuli zelenačku nebo rané
zelí či kapustu. Ve sklenících rajčata a okurky.
Vzešlou vysetou zeleninu jednotíme a likvidujeme plevele. Vybíhající květenství česneku odstraňujeme, aby nedošlo k vysílení rostliny. Tyčková rajčata vyvazujeme k oporám. Melouny
zaštipujeme, abychom uspíšili jejich nakvétání.
Pravidelným přihnojováním plnými hnojivy
podporujeme dobrou násadu plodů a výnosy zeleniny.
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Provádíme zákroky k omezení škůdců a chorob.
Výskyt mšic poznáme často podle zdeformovaných listů a mladých výhonků. Z přípravků
můžeme použít DECIS EW 50, KARATE
ZEON 5 CS, MOSPILAN 20 SP, PIRIMOR 50
WG, CALYPSO 480 SC. Proti strupovitosti
a padlí je nejdůležitější vysazovat rezistentní odrůdy. Pokud máme odrůdy náchylné, tak musíme provést postřik proti strupovitosti: BAYCOR 25WP, DISCUS, TOPAS 100EC, ZATO
50WG. První ošetření se provede 7–10 dní před
květem (ve fázi myšího ouška), další 2–3x podle
potřeby až do července. Proti padlí použijeme
CLARINET, DISCUS, TOPAS 100EC, ZATO
50WG. Pokud je výskyt minimální tak odstraníme jen napadené listy a letorosty. Také je
vhodné zasáhnout proti obaleči jablečnému přípravky CALYPSO 480SC, DECIS FLOW 2,5,
KRATE ZEON 5SC, RELDAN 40EC, TALSTAR 10EC vše na základě signalizace (feromonové lapáky – DELTASTOP CP). Na porostech brambor se začíná vyskytovat mandelinka
bramborová. Pokud stačíme tak provádíme ruční
sběr. Jak se nepřiměřeně rozmnoží tak zasáhneme přípravky a to: CALYPSO 480SC, DECIS
EW50, DECIS FLOW 2,5 ,KARATE ZEON
5CS, MOSPILAN 20SP, NURELLE D. Také
u rajčat okurek a brambor musíme brát v úvahu,
že s vývojem počasí rostliny napadnou plísně.
U všech použijeme: ACROBAT MZ, CHAMPION 50 WP, KUPRIKOL 250SC, RIDOMIL
GOLD MZ 68 WP nebo RIDOMIL GOLD MZ
PEPITE. U okurek ještě ALIETTE 80 WG. Při
použit všech ochranných prostředků je nutno se
řídit návodem a přesně dodržovat předepsanou
koncentraci, protože při nižší koncentraci dochází u škůdců k rezistenci a při předávkování
přechází část účinné látky do rostlin, a tím i do
naší stravy.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Babské hody
Zveme vás na Babské hody, které se konají v sobotu 25. června v restauraci Klobouk v Bučovické ulici. Program: od 14 h. jízda ulicemi města, průvod k radnici; v 16.15 h. předání Babského práva u radnice; od 20 h. taneční zábava v restauraci Klobouk. Odpoledne provází kapela Sebranka z Letonic, večer hraje M. Sekanina z Újezda.
Zvou stárky

Nejen diabetici, ale i senioři, kteří si chtějí
udržet dobrou kondici a pohodu do vysokého
věku, by se měli pravidelně pohybovat. Proto
připravujeme letní pohybovou aktivitu. Za
příznivého počasí si můžete přijít každou
středu od 17 hodin zahrát do zámeckého parku
pétanque. Sadu kovových koulí máme, stačí
přijít a zabavit se.
Od 4. července dopoledne začínáme s cvičením a plaváním na letním koupališti. Vedení
Technických služeb nám vychází vstříc nejen
časem, kdy můžeme využít malý i velký bazén,
ale i cenou, kdy za deset vstupů zaplatíme
200 Kč. Připravujeme ozdravný pobyt u moře
v italském Bibione, na který se přihlásilo přes
100 účastníků. Podle zájmu vyjedeme v létě
na cyklostezky do Ždánického lesa a Politaví.
Zvláště diabetici by měli nosit zdravotní
obuv, nejlépe značky MEDI, kterou vyrábí
firma Baťa. Budete si je moci zakoupit na prodejní výstavě potřeb pro diabetiky v listopadu.
Celoročně si je také můžete zakoupit v prodejně zdravotnických potřeb MTE v Brně, Hybešova 43. Tato obuv je vyrobena z kvalitních
materiálů, má anatomicky tvarovanou stélku, je
dostatečně prostorná a má protiskluzovou podrážku. V prodejně MTE si také můžete koupit
bavlněné ponožky DIA komfort české výroby,
bez gumiček, s bezešvou špicí a antibakteriální úpravou.
U diabetiků se častěji objevuje postižení
nervů a cév na dolních končetinách, proto musí
dbát na každodenní hygienu a péči o nohy.
Jedná se o diabetickou neuropatii, která se projevuje poruchou citlivosti, mravenčením, brněním, pálením, otoky a křečemi. Zvláště pozornost zaslouží puchýře na ploskách chodidel,
nehojící se oděrky a plísně, která mohou skončit až ucpáním cév a špatně se hojící diabetickou nohou. Diabetici by proto neměli otálet
s návštěvou neurologa a cévního lékaře. Pacientům se zdravotními problémy nohou přispívají pojišťovny jedenkrát za 2 roky částkou
1000 Kč na nákup zdravotní obuvi na předpis
lékaře a po schválení revizního lékaře.
Velmi dobrým zpestřením našeho jídelníčku
jsou také houby, neobsahují žádné sacharidy,
ale množství potřebných minerálů. Pro diabetiky jsou přínosem zejména hlíva ústřičná a čirůvka májovka, které obsahují látky na snížení
krevního cukru, tlaku, posílení imunitního
systému a regeneraci organismu. Obě houby
jsou vhodné do polévek, omáček, nákypů. Ale
můžeme si připravit třeba houbový štrúdl, těstoviny s houbami, rybí filé s houbami, houbový koláč. Na houbový štrúdl potřebujeme
1 balení listového těsta, 250 g hub, 2 vejce,
kousek másla, pórek, cibulku, sýr Eidam, pažitku, petrželku, sůl, pepř. Houby s cibulkou
a vejcem orestujeme na másle, okořeníme. Do
vychladlé směsi přidáme strouhaný
sýr a zelené natě. Zabalíme do listového
těsta, potřeme vejcem a upečeme. Štrúdl podáváme teplý i studený. Výborné jsou také těstovinové flíčky, smíchané s houbovou směsí
a zapečené, nebo houbové rizoto.
Pěkné letní dny v přírodě přeje
Marie Miškolczyová

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz
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Velikonoční jízda Belgií

Historické drezíny ve Znojmû

Foto: archiv I. Kﬁivánka

Rekordní účast historických drezín
V neděli 22. května se při V. setkání příznivců cyklistů a velocipedistů, které pořádal
Cyklo Klub Kučera Znojmo ustanovil na exhibičním vystoupení majitelů historických dresín
český rekord v nejpočetnějším setkání majitelů těchto prvních předchůdců kola. V roce
2010 se nám podařilo sehnat pět dresín a dva
jezdce. Akce měla velký ohlas. Na znojemskou
nedělní akci přijelo osm jezdců s dresínami.
Oba rekordy eviduje agentury Dobrý den.
V sobotu 11. června dopoledne chceme při
mezinárodním festivalu – Pelhřimov město rekordů vytvořit další hodnotný český rekord
a snad zlepšit i světový rekord z roku 2008
z Anglie, kdy v městě Beaulieu bylo na mezinárodním setkání velocipedistů ( IVCA) pohromadě 12 majitelů s drezínami. Máme slíbenu fantastickou účast 12–14 prototypů replik
barona Karla Fridricha von Draise, svobodného pána ze Sauerbonnu, který již v roce 1813
předváděl u císařského dvora v německém Karlsruhe své vynálezy – běhací kolo - patentováno v roce 1817.

Brněnští diváci mohou vidět ukázku těchto
kol bez pedálů a dalších velocipedů na exhibici
11. června v 15 hodin na náměstí Svobody při
akci Brno – město uprostřed Evropy.
ik

Ivan Kﬁivánek

Foto: archiv I. Kﬁivánka

Po prvních 30 kilometrech na dřevěném kole
bez pedálů v Hrušovanech nad Jevišovkou –
Prima Vera absolvoval Ivan Křivánek na drezíněvelikonoční jízdu v belgickém Nazarethu.
Jezdci v kategoriích 25, 50, 80, 100, 145 kilometrů se na tratích kolem Gentu neustále proplétali kolem občerstvovacích stanic. Široké
ulice ve městech, úzké silničky s kostkovými
úseky, prudké výjezdy typické pro jarní klasiky
a teplota až 29 stupňů, to vše se zdálo na vybrané trase 50 km jako velmi optimistické. Doprovod jezdce na vysokém kole Jardy Brablce
z Veselí nad Moravou a 2 kamarádů na horských
kolech (nosiči vody) – Ivanův soused Jirka
Mazal a Mirek Malík z blízkých Viničných
Šumic pomáhal absolvovat celou trasu. Velké
skupiny dalších cyklistů nás velice rychle míjeli
a povzbuzovali nás. Bylo to jako kdyby kolem
nás projížděl neustále peleton Závodu Míru –
celkově se jízdy Davitamon Classic účastnilo
více jak 10 000 cyklistů.
S přibývajícími kilometry ubývaly rovněž síly
a přestávky byly častější. Dvanáctidenní výpadek
v přípravě – díky nachlazeným zádům byl znát
a pomyslná meta konce vyjížďky se očekávala již
brzy. Druhá občerstvovací stanice byla zdánlivě
nesmyslně na 47 kilometru a posledních 3000
metrů už mělo být skoro lehkou procházkou.
Velká informační tabule „Posledních 10 km“ nás
nepotěšila a překvapila. Nastala chvíle trápení.
Opakované přestávky na mazání a občerstvování
vypadali jako chvíle na cigaretu. Do cíle jsme
přece dorazili sice bez ztráty květinky, ale povzbuzování bylo na místě.
O ubytování a další program se postarali pořadatelé Mistrovství světa historických kol 2012.
Jejich zástupci Harry a Dirk nás pozvali i na další
akce.
Nyní se zaměřujeme na přípravu pro účast na
červnovém Mistrovství Světa ve Francii – obhajoba a získání mistrovského tituluj draisině (počtvrté).
Červencová jízda do kopce – 33 km z italské
Aosty na sv. Bernard (převýšení 1973 m) se zdá
nyní jako velká výzva. Hlavní moto akce: „Karel
Veliký s vojsky, Hannibal na slonech, Napoleon
na koni (mule) a Ivan na draisině průsmykem sv.
Bernarda.“
ik

Kalendář akcí – čer ven 2011
Datum

hod.

3. 6.
4. a 5. 6.
4. 6.

druh

akce

místo konání

spol.
spol.
kult.

Den dětí na zámku – pohádkové představení pro žáky MŠ a ZŠ
Dny Slavkova a Svatourbanské hody
Kostýmované prohlídky zámku a prohlídky zámeckých krovů
na objednávku na pokladně zámku tel.: 544 227 548
Farmářský trh
Výstava z cyklu Poklady z depozitářů „Plechovky“
Vernisáž výstavy v 17.00 hodin v salla terrena zámku. Výstava potrvá do 4. 9. 2011
XVI. ročník Mezinárodního hudebního festivalu 13. měst Concentus Moraviae
Vystoupí Pavel Haas Quartet
Les Misérables – Bídníci. Muzikálové koncertní představení v podání Městského
divadla v Brně. Předprodej vstupenek také na pokladně zámku tel.: 544 227 548
XVI. ročník Mezinárodního hudebního festivalu 13. měst Concentus Moraviae
Vystoupí: Monika Knoblochová (cembalo, kladívkový klavír), Clara Nováková (flétna),
Adéla Štajnochrová (housle), Hana Fleková (violoncello, viola)
Vernisáž výstavy v podzemí zámku „Objekty a instalace“
Výstava mladých umělců potrvá do 11. 9. 2011.
Oldtimer festival 2011
od 8.00 hodin v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. Setkání veteránů aut a motocyklů.

Zámek Slavkov – Austerlitz Zámek Slavkov – Austerlitz
Palackého náměstí
Město Slavkov u Brna
Zámek Slavkov – Austerlitz Zámek Slavkov – Austerlitz

4. 6.
9. 6.

8.30 spol
kult.

9. 6.

19.30 kult.

18. 6.

20.30 kult.

21. 6.

19.30 kult.

23. 6.

17.00 kult.

25.6.

spol.

Probíhající výstavy:
do 5. 6.
do 5. 6.
do 9. 7.
do 31. 7.

Slet čarodějnic - výstava žáků ZŠ v podzemí zámku
100 let centra Zeistu - R. van Gemeren
Historie pro pokročilé – Adolf Born
PEOPLE – Jiří Kolbaba

V červnu je Zámek Slavkov – Austerlitz otevřen každý den od 9 do 17 hodin

poﬁadatel

Zámecký park
Zámek Slavkov – Austerlitz
Zámek Slavkov – Austerlitz Zámek Slavkov – Austerlitz
Historický sál

Zámek Slavkov – Austerlitz

Zámecký park
Historický sál

Zámek Slavkov – Austerlitz
MK-promusic
Zámek Slavkov – Austerlitz

Podzemí zámku

Zámek Slavkov – Austerlitz

Zámecký park

Zámek Slavkov – Austerlitz
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Fotbal v červnu
V měsíci červnu budou sehrána na městském
stadionu následující poslední mistrovská utkání
SR 2010/2011:
So 4. 6., 9 a 10.45 h., žáci A–Křenovice, žáci B–
Komořany
Ne 5. 6., 16.30 h., Slavkov B–Slavíkovice
So 11. 6., 14 h., dorost–Hustopeče
16.30 h, Slavkov A–Bučovice
Ne 12. 6., 10 h., přípravky st. a ml.–Bučovice
So 18. 6., 16.30 h., Slavkov B–Zbýšov
Oslavy 90 let založení našeho klubu SK Slavkov u Brna proběhnou ve dnech 25. a 26. června
2011, kdy jsou plánována přátelská utkání všech
našich mužstev od přípravky až po veterány
a slavnostní schůze. Bližší bude uvedeno na plakátech a pozvánkách SK.
rs

Oldﬁich Hanák

Foto: archiv I. Kﬁivánka

MK Austerlitz informuje
Měsíc květen je doslova nabitý motoakcemi,
což pro fandy a příznivce tohoto sportu je
dobré. MK Austerlitz uspořádal již dva velmi
zdařilé závody – viz minulý Zpravodaj. Jedenadvacátého května nás čeká závod do vrchu ve
slavkovských serpentinách. Je to první akce,
která je pořádána samostatně bez účasti závodních aut. Snad se závod vydaří. Ve dnech 7. a 8.
května se konal IX. ročník silničního závodu
motocyklů ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Je to velmi oblíbená, rychlá i bezpečná
trať pro jezdce i diváky. Okruh měří 4200 m, je
široký 7–9 m, převýšení tratě je 35 m . Tohoto
závodu se zúčastnilo 9 kategorií po 30 jezdcích. Ve třídě Sidecarů bylo na startu 18 dvojic.
Pro bezpečnost těchto rychlých a výkonných
strojů byla určena jízda pravidelnosti. Ale po
startu to nikdo z přihlížejících nepoznal, neboť
všichni jeli naplno! Závodu se účastnili také
dva členové MKA: Oldřich Hanák ve třídě
125 cm3 Sport na stroji Aprilia RS Sport. V závodě obsadil velmi pěkné 4. místo, jen necelou
sekundu za 3. jezdcem. Předvedl hezkou,
hlavně pravidelnou jízdu ve všech 10 kolech
závodu. Druhý závodník za náš motoklub byl
byl Frank Mrázek ve třídě Klasik 750 cm3na
stroji Triumph Trider, který v sobotu oslavil své
75. narozeniny a v neděli opět potvrdil svoje
jezdecké kvality a umění a umístil se po náročném závodě taktéž na 4. místě. Oběma našim
členům chyběl jen krůček na bednu.
Další víkend 14. a 15. května se konal závod
300 zatáček Gustava Havla v Hořicích. Tento
závod jel jen Olda Hanák na Aprilii 125 cm3
a poprvé startoval na stroji Honda 600 cm3.

V neděli na stopětadvacítce odstartoval z 5.
místa, propracoval se na 3. místo, ale v posledních dvou kolech motor začal ztrácet výkon
a několik metrů před cílem byl předjet a skončil opět čtvrtý. V kubatuře 600cm3 v sobotu
pilně trénoval a z 50 přihlášených končil dvacátý čtvrtý. V 2. tréninku – výběrovém dosáhl
12. místa. V nedělním závodě startoval ze šesté
řady, avšak po nezdařeném startu v závodě nepokračoval. Na novou motorku, která je těžší
a výkonnější si zvyká. Nasvědčují tomu i dobré
časy v tréninkových jízdách. Pro větší bezpečnost jezdců na tomto okruhu se zrušila třída
750 cm3. Přes toto opatření došlo ve 2. kole tř.
600 cm3 ke kolizi dvou jezdců, která skončila
tragicky pro jednoho závodníka a druhý byl
s těžkým zraněním převezen do hradecké nemocnice. Závod byl okamžitě zastaven a další
třída Supermono zrušena. Přes veškerá opatření
je tento okruh náročný a nebezpečný. K této
tragické události se přidala ještě jedna, a to německému závodníkovi, který po sobotním tréninku slezl z motorky, zkolaboval a na místě
zemřel. Pro pořadatele je to hrozné. Co bude
následovat? Hledat příčiny apod. Nezáviděníhodná situace pro pořadatele tak náročného
podniku.
Na závěr se chci zmínit o talentovaném motokrossovém jezdci Lukáši Michalčíkovi, který
se loni při závodech zranil.V březnu letošního
roku se podrobil operaci zraněného kolena
a nyní je v rekonvalescenci, posiluje jízdou na
kole apod. Na motorku může až v srpnu. Škoda
letošní sezony. Držíme mu palce, snad zdravotní deficit dožene v další sezoně.
J.M.

Byli jste svědky dopravní nehody?
V pátek kolem osmé hodiny večer došlo
v obci Šaratice k dopravní nehodě. Na silnici
druhé třídy číslo 416 v Šaraticích směrem na
Hostěrádky-Rešov předjíždělo nákladní vozidlo
muže na kole. Neznámý řidič nedodržel bezpečný boční odstup a pravou zadní částí přívěsu
do cyklisty z boku narazil. Náraz odhodil mladého muže mimo vozovku na chodník Šofér za
volantem. nákladního automobilu nezastavil

a pokračoval dál v jízdě směrem na Brno. Osmatřicetiletého cyklistu převezla sanita s těžkým zraněním do nemocnice. Policie u něho
vyloučila požití alkoholu před jízdou. Po řidiči
nákladního vozidla s přívěsem, pravděpodobně
červené barvy, policie pátrá a žádá případné
svědky dopravní nehody či poznatků k vozidlu,
aby se přihlásili na tel. 974 639 255 či na telefon 725 514 773.
an

Buãanda Slavkov

Foto: archiv

Jarní klání futsalistů
V prvních jarních utkáních hraných 23. dubna
slavkovští futsalisté své soupeře jasně přehráli.
Bučanda Slavkov – JC Marefy 8:0 (5:0)
Matocha 3, Koutný 2, Bystřický 2, Kopáček 1
Bučanda Slavkov – Mouřínov 12:2 (6:0)
Matocha 4, Paleček 3, Klučka 2, Čamlík 1,
Koutný 1, Kopáček 1.
Bučanda Slavkov – Hvězdlice 3:1 (1:1)
Matocha 1, Čamlík 1, Kopáček 1.
Zápasy z 30. dubna
Sokol Bučovice – Bučanda Slavkov 3:3 (1:2)
Branky: Klučka, Koutný, Bystřický
Jantaři Nevojice – Bučanda Slavkov 9:7 (3:3)
Branky Bučandy: Matocha 3, Klučka 2, Čamlík, Paleček
Slavkovská Bučanda podruhé v probíhající jarní
mistrovské části okresní přeboru futsalu zavítala na
hřiště bučovického gymnázia, kde své domácí zápasy hrají Orli Bučovice, kteří se nachází na prozatímním čtvrtém místě. Jejím dalším soupeřem
byl celek Kloboučky „B“, který se také nachází v
horní polovině tabulky, přesněji na pátém místě.
Do futsalové vřavy již tak horkého sobotního dopoledne jsme tak neodjížděli jako favoriti.
Orli Bučovice – Bučanda Slavkov 7:6 (5:0)
Branky Bučandy: Matocha 3, Koutný, Bystřický, Peslar
Kloboučky „B“ – Bučanda Slavkov 3:6 (2:3)
Branky Bučandy: Kučera 2, Bystřický 2,
Koutný, Matocha
Pro všechny fanoušky slavkovského futsalu
připravil
Richard Bystřický

si mÛÏete pﬁeãíst na internetu:

www.bmtypo.cz
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Pﬁíroda Slavkovska
Jen pár květů z našeho okolí
Parkinsonovu chorobu a snížení krevního
tlaku, voňavé, ale i jedovaté, stejně jako v zahradách nejranější čemeříce, nejjedovatější lýkovce v okolních lesích lákají vůní květů,
avšak i ta může přivodit bolesti hlavy. Naopak
půvabná i „jedlá“ lecha jarní, zvaná hrachor
lesní v Oboře upoutá bohatou škálou svěžích
barev květů. Silně vonící šeříky, přivlečené
kdysi z jihu Evropy, kvetoucí v bohatých latách po dvojicích, pro nás starší jakýsi symbol
konce války patří ke květnovým dominantám.
V květnu i červnu nelze nevzpomenout na klenoty mezi květinami, naše terestrické, zemní
orchideje, často i ten nejkrásnější v okolních
lesích, jehož starověké bájesloví považovalo
za střevíčky bohyň. U nás z této bohaté čeledě
květin roste více jak 50 druhů vstavačovitých,
dosud zahalených tajemstvím svého vývoje,
jejich způsobu opylování s podivně utvářenými tvary a barvami květů. Lidé, kteří si nosí
tyto skvosty naší přírody do zahrádek neuspějí, rostliny bez spolupráce hub v zahradní
půdě odumírají.
Jistě každý z nás má svůj oblíbený jarní
druh, svého posla jara i léta, svůj Adonis vernalis, ke kterému se každoročně rád vrací. Je
na nás, abychom zachovali lokality, kde
mohou rostliny i plevele vykvétat. Také rostlinám hrozí úplné vyhubení společně s dalšími živými tvory, které jsou na rostlinách závislé.
Milan Hrabovský

Tﬁe‰eÀ stﬁemcha

Foto: M. Hrabovsk˘
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Náladový měsíc duben nepřinesl očekávané
četnější srážky, srážkový průměr 40 mm splnil jen na 85%. Počátek května se snaží mírné
manko vyrovnat, zatím přijatelně bez ohrožujících přívalových dešťů. „Floriánská chladna“
(4. května) předvedla, že zima se ještě nevzdává, přinesla pozdní mrazíky , místy i sníh.
Že jaro opravdu přišlo, doložil již sv. Vojtěch
a Jiří, (23. a 24. dubna) rovněž podle pranostiky padaly i téměř letní teplotní rekordy.
Stromy, meruňky i třešně bohatě odkvetly,
Chladná rána však opylovačům příliš nepřála,
přesto odkvetly úspěšně i cizosprašné peckoviny. Po prvomájových deštích plody začínají
intenzivně růst.
V našich parcích, zahradách i okolních lesích kde slunce přes dosud neolistěné listnáče
prohřívá půdu objevují se i koberce několika
druhů jarních sasanek i v trávnících zámeckého parku, podobně i skupiny vzácnější,
ozdobné a chráněné sasanky lesní na světlinách v Oboře. Tyto první květy brzy překonaly pozdější zlaté koberce kvetoucích pampelišek. Do jarního aspektu kvetoucích rostlin
zámeckého parku lze každoročně zařadit
vzácný, jediný evropský tulipán lesní, zřejmě
velmi dávno účelně vysazený, nyní zabírá většinu plochy parku. Zajímavé, jak se množí,
když vykvétá velmi vzácně na různých místech parku zlatožlutými zašpičatělými okvětními listy nápadných květů. V dubnu kvetoucí
dymnivky, v minulosti známé léčivou sílou na
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V současné době zaznamenává Policie České republiky významné zvýšení
počtu krádeží vloupáním do rodinných domů, bytů, zahradních chat ... Jen
za první čtrvrtletí letošního roku došlo v některých oblastech k nárůstu o více
než 100 % oproti stejnému období roku 2010. Policejní statistiky sice uvádějí
objasněnost případů krádeží vloupáním okolo 12 %, nereﬂektují však míru
uspokojení poškozených náhradou škody.
Společnost COMIMPEX má dlouholeté zkušenosti s instalacemi zabezpečovacích
systémů, založena byla již v roce 1990. Dovolujeme si Vám nabídnout

ZABEZPEČOVACÍ A KAMEROVÉ SYSTÉMY
které jsou cenově dostupné a přitom využívají nejmodernější technologie.
Samozřejmostí je možnost napojit instalovaný systém na pult centralizované
ochrany objektu (PCOO) s nepřetržitou službou ostrahy.
Bližší informace najdete na našich webových stránkách, případně si vyžádejte
bezplatnou osobní konzultaci s našími specializovanými pracovníky.

COMIMPEX spol. s r.o., Haškova 17, 638 00 Brno
541 213 159, 731 622 211, box@comimpex.cz
www.comimpex.cz
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Junáci v Lulãi

Foto: archiv Junáka

Činnost slavkovkého Junáka během jara
Příjemné jarní počasí přináší dobrou náladu
každému, slavkovské skauty nevyjímaje.
Připravujeme program táborů, všechny oddíly se začátkem května sešly při jarní brigádě
na klubovně.
Kluci a holky z Dvojky a Čtverky i starší Junáci z Šestky spolu navštívili víkendové setkání trampů – Potlach u Sloupu v Moravském
krasu. Trampský program doplnila návštěva
Sloupsko-Šošůvských jeskyní. Přestupy při cestování vlakem a autobusem sice cestu krapet
prodloužily, nocleh ve stanech a ranní probuzení každému připomenulo, že příroda na jaře
je skutečně krásná. Toto zjištění nezkazila ani
studená ranní rosa.

Kluci z Jedničky vyrazili na cyklovýlet,
holky z Dvojky do na výpravu do Lulče.

Skautská pozvánka
do parku a na Pálavu
Zveme děti i rodiče k návštěvě našeho programu
v rámci Dnů Slavkova. V sobotu 4. června odpoledne najdete naše aktivity v Zámeckém parku.
V sobotu 11. června se uskuteční jednodenní
zájezd Junáka Slavkov na Pálavu. Akci pořádáme pro členy oddílů i veřejnost. Cestovat budeme vlakem a autobusem, trasu z Pavlova do
Mikulova zvládnou malí, mladší i starší účastníci. Cestou zažijí účastníci několik překvapení, projdeme nejzajímavější chráněněnou
krajinou oblast na jižní Moravě.
Sraz účastníků je v 6.40 hod. na vlakovém
nádraží ve Slavkově, informace podá A. Křivonožka – kontakt ye.tti@seznam.cz, vedoucí
oddílů a web střediska www.junakslavkov.cz .

Z našich kronik:
PRINCEZNY V LULČI: víkend 16. a 17. dubna
V sobotu odpoledne vyrazilo za krásného slunečného počasí osm malých princezen do nedalekého Lulče na družinovou výpravu Hvězdiček a Želviček z 2. oddílu. Tam na nás již čekaly
čtyři starší královny, naneštěstí zakleté.
Princezny pak společnými silami jako
správná družinka splnily několik úkolů pro jejich osvobození. Princezny naštěstí zvládly
správné sbalení batohu, hru se skautským krojem a sestavení KPZky. Co bylo nejdůležitější,
dokázaly, že jsou sehraná družinka a společně
královny osvobodily.
Královny jim za jejich pomoc darovaly
věcné ceny a uspořádaly pro ně večerní taneční
bál. Tam nás svým vystoupením poctily arabské tanečnice z Lulče.
V neděli dopoledne jsme využily nedalekou
vodní hladinu v bývalém lomu a královsky se
povozily na lodičkách pod vedením hlavní kormidelnice lulečských Junáků Lukinkou.
HcH

ČERNÁ KRONIKA

Ukázka ha‰ení

Foto: R. Îilka

Den otevřených dveří
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského
kraje, stanice Slavkov u Brna, pořádá ve spolupráci s jednotkou sboru dobrovolných hasičů
Slavkov u Brna v pátek 3. června od 9 do 12
hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Pro návštěvníky máme přichystanou výstavu
techniky používané při zásazích od požárů přes
technické zásahy až po dopravní nehody. Dále
připravujeme praktické ukázky hašení požáru

menšího rozsahu pomocí hasicích přístrojů, poskytnutí první pomoci včetně fixace zraněných
při nejtěžších úrazech a také použití vyprošťovacího zařízení.
Srdečně zveme k návštěvě jak žáky slavkovských škol a jejich učitele, tak obyvatele Slavkova a okolí, které zajímá náplň práce hasičského záchranného sboru.
Roman Žilka, HZS JmK, Slavkov u Brna

Amoniak usmrtil ryby
Vyškovští kriminalisté se již od minulého měsíce zabývají případem úhynu ryb. 17. dubna usmrtil amoniak více jak dvě stě kilogramů různých
druhů ryb v řece Litavě od Slavkova u Brna po
Hrušky. Šetřením policisté zjistili, že látka se dostala do vody z nedalekého chemického závodu.
Dva zaměstnanci zodpovědní za výrobu kapalných
hnojiv nezabránili úniku amoniaku ze zásobníku.
Unikající amoniak spláchli do kanalizačního
systému určeného pro dešťovou vodu a tím způsobili další šíření do toku řeky. Oba muži jsou nyní
podezřelí z přečinu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti, za což náš trestní zákoník hrozí až šesti měsíci odnětí svobody.
Do výkupny nedošel
Nerezový stůl pod přístřeškem volně přístupného areálu ve Slavkově u Brna zlákal zloděje.
11. května se pro vyhlédnutou kořist vypravil
s dvoukolovým vozíkem. Všímavý majitel však
lapku dostihl ještě než dorazil do cíle, do výkupny
barevných kovů. Dvaačtyřicetiletý muž skončil
na policejní služebně, kde mu slavkovští policisté
sdělili podezření z trestného činu krádež. Za mřížemi může strávit až dva roky.
por. Mgr. Alice Navrátilová
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KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel
1. 6. středa

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
19.30 hod.
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âERVEN 2011
Podrobn˘ program kina na:

www.veslavkove.cz

KRÁLOVA ŘEČ
118 minut
Po smrti svého otce, anglického krále Jiřího V (Michael Gambon) a skandální abdikaci krále Eduarda VIII. (Guy Pearce,)
je Bertie (Colin Firth), který celý život trpí vadou řeči, nečekaně korunován králem Jiřím VI. Británie stojí na prahu 2.
světové války a zoufale potřebuje silného vůdce, kterého ale jen těžko vidí v koktavém králi. Králova milující manželka
Alžběta (Helena Bonham Carter), budoucí královna matka, proto domluví setkání s úspěšným, ale poněkud svérázným
terapeutem řeči Lionelem Loguem (Geoffrey Rush). Nejlepší film roku získal několik Oscarů včetně za hlavní mužský
herecký výkon. Film VB s českými titulky.
Přístupný od 12 let

88 minut
4. 6. sobota 19.30 hod. MÁMA MEZI MARŤANY
5. 6. neděle 16.30 hod. Devítiletý Milo zjistí, jak moc potřebuje svoji maminku, když ji unesou Marťané, kteří plánují, že ukradnou její
„maminkovství“ pro své vlastní potomky. Film ukazuje Milovu výpravu, kterou podnikne na záchranu své maminky –
divoké dobrodružství, které zahrnuje cestování načerno na vesmírné lodi, řízení komplikované víceúrovňové planety
a ovládnutí mimozemského národa a jejich vůdce. Animovaná komedie v českém znění od producentů filmů „V tom
domě straší“ a „Polární expres“.
Mládeži přístupný
8. 6. středa

19.30 hod.

SPRÁVCI OSUDU
106 minut
Co když naše kroky řídí někdo, kdo s námi má konkrétní plány? A co se stane, když mu je, byť nevědomky
překazíme? Ambiciózní thriller Správci osudu podle povídky Philipa K. Dicka naznačuje, že svět může být místem,
kde pro náhodu není místo a s osudy lidí si pohrávají pánové v klobouku. Režie: George Nolfi. Hrají: Matt Damon,
Emily Blunt, Terence Stamp, John Slattery. České titulky.
Přístupný od 12 let

107 minut
11. 6. sobota 19.30 hod. RANGO
12. 6. neděle 16.30 hod. Než si začal říkat Rango a vybájil si spoustu mýtů o svých hrdinských kouscích, obýval chameleon v havajské košili
prostorné terárium. Nic mu vněm nechybělo, snad kromě trochy akce. Té si začne naplno užívat, když se nešťastnou
náhodou ocitne uprostřed vyprahlé pouště. Koktejl akce, humoru a nádherných kulis, který jede stejně dobře jako loď
Jacka Sparowa, ačkoliv z hraného světa možná nečekaně přeskočil do animovaného. V českém znění: Ondřej
Brzobohatý, tereza Bebarová, Tomáš Juřička, Otakar Brousek, Lukáš Hlavica.
Mládeži přístupný
15. 6. středa

19.30 hod.

ZKUS MĚ ROZESMÁT
116 minut
Ve filmu Zkus mě rozesmát požádá plastický chirurg, který chodí s mnohem mladší učitelkou ze školy, svou věrnou
asistentku, aby předstírala,že je jeho co nevidět bývalou manželkou, aby mu tak pomohla urovnat jednu neuváženou
lež. Když se mu ale vymstí ještě několik dalších lží, vloží se do věci i její děti a všichni se společně vydávají na víkend
na Havaji, který jim všem zcela změní život. Režie: Dennis Dugan. Hrají: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nick
Swardson, Brooklyn Decker, Dave Matthews a další. Komedie s českými titulky.
Mládeži přístupný

137 minut
18. 6. sobota 19.30 hod. PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA
19. 6. neděle 16.30 hod. Johnny Depp se vrací ve své ikonické roli kapitána Jacka Sparrowa ve filmu nabitém akcí a dobrodružstvím. Když se
mu do cesty připlete tajemná Angelica (Penelope Cruz), není si jistý, zda se zamiloval, nebo zda se jedná
o nemilosrdnou podvodnici, která ho využívá k tomu, aby nalezla legendární Pramen mládí. Režie: Rob Marshall. Dále
hrají: Ian McShane, Kevin R. McNally, Sam Claflin a další. Film USA s českými titulky. Mládeži přístupný
22. 6. středa

19.30 hod.

LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI
112 minut
Modrá je dobrá, a když má podobu malého prášku, který může mužům vrátit hrdost, je to ještě lepší. Jamie (Jake
Gyllenhaal) se ve chvíli, kdy praštil s medicínou, stal profesionálním flákačem. Jedinou věcí, kterou umí, je balení
holek. Tenhle talent vyžaduje slušné přesvědčovací schopnosti a tak se Jamie nechá zlákat na práci reprezentanta
velkého farmaceutického koncernu, jehož výrobky má vnucovat lékařům, aby je šíříli dál mezi své pacienty. Když
čeká na audienci v jedné čekárně, uvidí Ji, krásnou a smyslnou Maggii (Anne Hathaway). Ostrou, odvážnou a hlavně
nekorektně zábavnou komedií Láska a jiné závislosti natočil Edward Zwick, režisér slavných filmů Legenda o vášni
a Poslední samuraj. Romantická komedie s českými titulky.
Přístupný od 12 let

75 minut
25. 6. sobota 19.30 hod. AUTOPOHÁDKY
26. 6. neděle 16.30 hod. Celovečerní povídkový animovaný film, sestavený ze čtyř animovaných epizod a hrané části, která vše spojuje
a vytváří rámec příběhu. První pohádka je „O princezně, která se nesmála,“ druhá „ Účetní a víla,“ třetí „Příběh
o rybáři, jeho ženě a zlaté rybce“ a čtvrtá má název „ Pan Vincent.“ Hrají: Ondřej Vetchý, Petr Nárožný, Eva Holubová,
Jan Hraběta, Pavel Liška, Miroslav Táborský, Viktor Preiss, Michal Malátný a další.
Mládeži přístupný
29. 6. středa

19.30 hod.

ÚTĚK ZE SIBIŘE
133 minut
Drama, založené na skutečné události z roku 1940, popisuje útěk mezinárodní skupiny vězňů z ruského gulagu.
Uprchlíci se vymaní ze sevření nelítostné sibiřské zimy, projdou oblastí jezera Bajkal a překročí Transibiřskou
magistrálu. Před sebou však mají ještě mnohem krutější zkoušky lidské odolnosti a vůle, poušť Gobi, Himálaje
a Tibet. Zachrání se až po 4000 mílích v Indii. Režie: Peter Weir. Hrají: Colin Farrell, Dragos Bucur, Ed Harris, Saoirse
Ronan a další.
Přístupný od 12 let
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Začíná koncert
Tak blízko klavíru
který je křídlo zanechané labutí
budeme bílé kroky počítat
začíná koncert…
Jan Skácel
Ve dnech 17. a 19. května proběhly v ZUŠ Františka France dva absolventské koncerty. Atmosféra
byla výborná, obecenstvo, složené převážně z rodinných příslušníků, bylo pro účinkující velkou oporou a my učitelé jsme rádi, že se žákům jejich vy-

Vystoupení taneãního oboru

Absolventi

Foto: 2x J. Jelínková

lové. Třídu klarinetů zastupovali Daniel Kurdík,
David Lebeda, Klára Michálková a Petr Mlčoch.
Zpěv byl představen jak v čistě akustické verzi Kateřinou Mertovou a Hanou Patschovou, tak v elektrickém nazvučení, kdy ještě jednou zazpívala Hana
Patschová. Bicí nástroje rozezvučel Kryštof Horáček
a kytarové oddělení bylo zastoupeno Janem Kordiovským.
Všem návštěvníkům děkujeme za podporu, kterou
věnují akcím pořádaným naší školou.
MgA. Kateřina Jiráková

stoupení vydařila. Za úspěšnými koncerty je skryta
poctivá práce žáků a učitelů. Nezbývá než si přát,
aby se našim absolventům stala hudba přítelkyní,
která je neopustí v časech dobrých i zlých.
Klavírní oddělení reprezentovali Ilona Banďouchová, Marie Boubínová, Eva Červinková, Josef Hrbáček, Dominika Jiráčková, Kateřina Sáčková
a Edita Štefková. Ve hře na keyboard se představila
Veronika Andrlová. Na zobcovou flétnu zahrály Tamara Bláhová, Theresa Opletalová a Tereza Paterová. Příčná flétna zazněla v podání Kristýny Gze-
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Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ F. France
Středa 18. května patřila dětem tanečního oboru
ZUŠ Františka France. Je již tradicí, že vystoupení tanečního oboru Základní umělecké školy Fr. France ve
Slavkově u Brna se koná v květnu. Celý školní rok se
žáci školy poctivě připravovali a těšili na vystoupení.
Můžeme sledovat pokrok, jaký během studia učinili.
Od 5 do 18 let se naučí tolik, že je to neuvěřitelné
a někdy i obdivuhodné, co je paní učitelka L. Krahulová dovede naučit. Tanec jsou emoce. Zpěvák má
text, výtvarník paletu, hudebník vezme noty. Tanečník má jen tělo, které často nechce. Divíme se, co
jedna učitelka dovede vytvořit.
Více než 130 tanečnic a tanečníků se nám předvedlo v 18 vystoupeních. Název tanečního čísla Pu-

Krásné výročí

Koncert uãitelÛ k 55. v˘roãí ‰koly

fesionálnímu tanci. Radostné tančení děvčátek 1. ročníku stálo jistě také mnoho námahy.
Největší potlesk ale patřil p. uč. Krahulové, která
celé odpoledne sama připravila. Doufáme že bude mít
i nadále velmi silné nervy, aby s dnešní mládeží vydržela a připravila nová taneční čísla… Je jen velká
škoda, že již nevidíme barvy, které dlouhá léta dokreslovaly kostýmy a atmosféru na jevišti. Paní učitelko, moc děkujeme za krásné odpoledne a těšíme se
na příští květen.
Celým programem provázela bývalá žákyně tanečního oboru, dnes úspěšná moderátorka České televize, Monika Brindzáková
Blanka Zbořilová a Eva Zemánková, maminky

berťáci v akci a celé číslo, nás diváky přímo ohromilo.
Zážitkem byl pro nás, bývalé žákyně, Slovanský tanec
č. 2 A. Dvořáka. Poslední číslo dívek II. st. Bolero M.
Ravela bylo vyvrcholením celého podvečera. Zaslouženou odměnou tanečnicím a tanečníkům (2 chlapci)
byl potlesk přítomných diváků. Samozřejmě nechyběly lidové tance. Plné ruce práce měl i p. učitel A. Vodička s ozvučením jednotlivých čísel i pan M. Šaněk
s jejich osvětlením. Střídala se taneční čísla na hudbu
W. A. Mozarta, J. S. Bacha, L. v. Beethovena, A. Dvořáka, dokonce zazněla i hudba moderní. Soustředění
na dobře provedený pohyb a snaha po dokonalosti
byly odměněny zaslouženým potleskem. Měsíční sonáta v provedení dívek II. stupně již měla blízko k pro-

Více fotografií na www.veslavkove.cz

Foto: B. Maleãek

e těžké hledat slova tam, kde se potkáváme s krásou.
Znovu jsme se o tom mohli přesvědčit v páteční podvečer 29. dubna ve slavkovské ZUŠ, která si v letošním
roce připomíná 55. výročí svého trvání. A jak jinak než
hudbou a zpěvem, tentokrát koncertem učitelů.
Návštěvníci, kteří zaplnili sál školy do posledního
místa, měli možnost poznat pedagogy ZUŠ tak, jak je
neznají. Z těch, kteří společně s jejich dětmi každý den
zápasí s tóny, s prstokladem a notovou osnovou, se
rázem stali umělci. Určitě to pro ně nebylo jednoduché,
určitě hodně času věnovali přípravě a výběru skladeb.
Svými bezchybnými výkony tak dali ten nejkrásnější
dárek nejen své škole, ale i všem přítomným. Práci
slavkovské ZUŠ i slavnostní koncert na závěr upřímnými a milými slovy ocenil starosta města Ing. Ivan
Charvát, výkony účinkujících odměnili diváci dlouhotrvajícím potleskem. Co ještě dodat?
Díky vám, učitelé ZUŠ, díky za to, že učíte naše děti,
že je vedete k lásce k umění a kráse. Dnes však ale
především díky za nevšední umělecký zážitek!
JN

J

