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Dny Slavkova

Stylová oslava 600. výročí městského znaku Voda 2016
Bohatý program pro každého, stylová oslava a netradiční téma. I tak se dají charakterizovat čtyři první červnové dny, kdy jsme oslavili 600 let od udělení nejstaršího městského znaku v Česku. Dny Slavkova odstartoval 2. června Divadelní spolek Slavkov
se scénickým čtením Popelka Nazaretská. Pátek patřil zejména dětem, které v zámeckém parku čekaly atrakce, hry a výtvarné dílny. Večer se pak odehrály dva velké
koncerty – pro děti na nádvoří zámku zahrál Kašpárek v rohlíku a na Panském
domě zazpíval Kamil Střihavka.
V sobotu se pak Palackého náměstí proměnilo ve středověké tržiště. Téměř padesát stánků
nabízelo regionální výrobky,
dobové speciality nebo
ukázky středověkých řemesel. Na pódiu u radnice se od ranních
hodin do odpoledne
střídaly děti z místních

Když jsem v minulém čísle přál
občanům bohatou vláhu, nikoho
nenapadlo, že 27. května postihne
ve večerních hodinách naše město
bouře, které se v odborných kruzích říká supercela. Prudký přívalový déšť, který ji doprovází, opět
prokázal nedostatky jednotné kaMichal Boudný
nalizace, kterou naše i jiná města
historicky mají. Jen málokterá nemovitost nepoznala
sílu živlu. Nejvíce zasažené ulice byly tradičně ty nejnižší: Nerudova, Zámecká, Slovákova a další. Silný déšť
se podepsal i na ulicích Bučovická, Smetanova, Sídliště
Nádražní a mnohých jiných. Postiženy byly také mateřské školy na Malinovského náměstí a Dům dětí
a mládeže tamtéž.
Do ranních hodin jsem s velitelem slavkovských profesionálních hasičů Kamilem Jaborníkem objížděl
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Starosta města předává meč-dárek premiérovi • Foto: T. Kučera
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škol a folklorních sdružení. Středověk a slavnostní
atmosféru mohli návštěvníci nasát nejen na dobovém
jarmarku, ale také na nádvoří Panského domu. Ten
se totiž proměnil ve středověkou krčmu s dobovými
atrakcemi. Po celý den zde také hrály folkové a dobové kapely.
Vyvrcholením odpoledního programu se stal průvod družiny krále Václava IV., který slavnostně předal dobově oděnému starostovi Michalu Boudnému
a místostarostce Marii Jedličkové znakové privilegium.
Starosta pak spolu s čestnými hosty premiérem
České republiky a slavkovským rodákem Bohuslavem Sobotkou, ministryní školství Kateřinou Valachovou, poslancem Jaroslavem Klaškou, hejtmanem
Jihomoravského kraje Michalem Haškem, náměst-

kem Jihomoravského kraje Romanem Celým a náměstkem ministra obrany Jakubem Landovským,
předali ocenění slavkovským sportovcům a také děkovné listy a medaile bývalým starostům města.
Čestní hosté navštívili také výstavu k 600. výročí
městského znaku, kde byl na Dny Slavkova ukázán
originál listiny. Poté se hosté odebrali na severní
louku zámeckého parku, kde se odehrál rytířský turnaj.
Zlatým hřebem večera se pak stal koncert decho-

vého orchestru Konzervatoře Brno, který zahrál pod
širým nebem nádherné skladby českých skladatelů.
Po skončení se pak zraky návštěvníků upřely na
budovu renesanční radnice, která díky světelné show
(videomappingu) odvyprávěla příběh města.
Po jeho skončení se pak náměstím nesla hudba
Petra Bendeho.
Slavnosti města v neděli zakončili slavkovští stárci
tradičním krojovaným průvodem na mši v chrámu
vs
Vzkříšení Páně.

Dny Slavkova nás přesvědčily,
že naše práce pro vás stojí za to
Léto jak má být nám nabídly letošní Dny Slavkova. Významné a unikátní výročí městského znaku
jsme pojali ve středověkém stylu a nabídli tak návštěvníkům tradičních Dnů Slavkova nový pohled na
městské oslavy. Již páteční odpoledne patřilo v zámeckém parku dětem a úspěch akce nás přesvědčil,
že jsme založili novou tradici – Den dětí v zámeckém parku. Večerní koncerty i sobotní program byl
bohatší i díky finanční podpoře Jihomoravského
kraje a jsme rádi, že nejen návštěvníci, ale i zástupci
naší politické scény se společně bavili během celého
programu. Takřka davy lidí proudily přes výstavní
prostor Zámku Slavkov -– Austerlitz, kde byl k vi-

dění originál znakového privilegia. Pergamenová
listina, které je již 600 let, byla skutečnou ozdobou
výstavy, jež je věnována všem obyvatelům Slavkova
u Brna.
I král Václav IV. pak v doprovodu velkého množství lidí sledoval rytířské klání v parku a pak jsme se
již mohli věnovat krásným tónům dechového orchestru Konzervatoře Brno, videomappingu a další hudební produkci. Jsme rádi za velkou účast vás –
návštěvníků a úsměv na vašich tvářích nás přesvědčil, že ta práce stála opravdu za to a už teď se těšíme
na další společné kulturní akce ve Slavkově u Brna.
Eva Oubělická, ředitelka Zámku Slavkov – Austerlitz

Kamil Střihavka • Foto: R. Lánský

Programu na náměstí se zúčastnili i bývalí starostové a oficiální hosté • Foto: B. Maleček
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Příprava pytlů s pískem • Foto: P. Zvonek

3

Zaplavená Smetanova ulice • Foto: 2x archiv
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město, hovořil s občany, monitoroval škody
a soucítil s bezmocí. Na tuto situaci není nikdo
připraven a tak jsem místy nahrazoval bleskosvod nebo vrbu. Nadávky, které jsem si vyslechnul ve vztahu ke kanalizaci, nebyly
z nejpříjemnějších, ale starosta to zkrátka strpět
musí. Velký dík hasičům, kteří v našem městě
a přilehlých obcích pomáhali všem postiženým
čerpat vodu, a velký dík za organizaci téměř padesátce hasičů z deseti jednotek našeho okresu.
Velký dík rovněž patří zaměstnancům a rodinným příslušníkům MŠ Zvídálek a DDM, kteří
ještě tu noc odklízeli škody po bouři. Následné
dny pak pracovníci Technických služeb pytlovali pískové zábrany, rozváželi je po zasažených lokalitách a před budovou služeb byly
volně k dispozici občanům. Smutné je, že
i v těchto chvílích docházelo ke krádežím
prázdných palet a zbytečným hádkám mezi občany. Až mně běhal mráz po zádech, čeho je
člověk kvůli dvěma pytlíkům písku schopen!
TSMS také velký dík!
Po této události jsem svolal jednání s Vodovody a kanalizacemi Vyškov a Povodím Moravy a výsledek mě nikterak nepřekvapil. Je
nutné zmírnit procento srážkových vod v kanalizaci. Dle názorů VaK je kanalizace ve městě

dimenzovaná v souladu s platnou legislativou
a ČSN s tím, že poslední přívalový déšť, který
na město dopadl, svým množstvím několikanásobně překračoval kapacitu kanalizace, to znamená i objemy návrhových dešťů určujících
profil kanalizace, která samozřejmě není
schopna takové množství srážek pojmout. Rovněž jsme oprášili i starší projekt na odvodnění
silnice I/50 v holubickém kopci, která je kompletně svedena do naší kanalizace. Řešení je
v odvedení vody do vodoteče na Křenovické,
společně s vodou u nově zřízeného poldru
v aleji. Je jen velkým štěstím, že nás nezasáhlo
bahno z polí, tak jak například Hodějice tu noc.
Dalším řešením, který však neřeší celý problém, je instalace zpětných klapek na vývodu
splaškové kanalizace z domu. Ne všude to lze
aplikovat a ne všude to funguje. Registrujeme
ale i pozitivní reakce, kdy klapka zabránila
zpětnému toku splašků z kanálů a toalet
v domě. Proto jsme po dohodě se střediskem 03
Vodovodů a kanalizací ve Slavkově u Brna zřídili info linku 544 221 809 a lifka@vakvyskov.cz, kde vám s otázkami tohoto typu poradí.
Těsně před redakční uzávěrkou mě navštívili
pánové z původní řadové zástavby ulice Slovákova, a ač byli v přesile, diskuse byla klidná,
ale především věcná! Problémem je historická

Jiráskova ulice • Foto: B. Maleček

U ZŠ Komenského • Foto: B. Maleček

stoka z třicátých let minulého století pod Slovákovou ulicí, respektive její redukce s přepadem a odvod splašků bočním zatrubněním.
Koncem tohoto měsíce jsem svolal schůzku na
místě samém – povinnou výbavou budou gumáky a svítilny. Společně projdeme stoky a se
zaměstnanci vodáren a životního prostředí zahájíme jednání o možnosti prohloubení a rozlivu na městských pozemcích.
Věřím v pevnou vůli a snahu všech zainteresovaných, ale pokud se k takovým řešením zavážeme, je třeba mít na zřetel, že nebudou do
měsíce, proto prosím chraňte si majetek jak jen
to jde, protože tento déšť nebyl poslední.
Michal Boudný, starosta města

Luční ulice • Foto: B. Maleček

Entente florale: pomozte nám ukázat krásu Slavkova!
Už v pondělí 27. června do Slavkova u Brna
přijede desetičlenná skupina odborníků z celé
Evropy, aby posoudila úroveň městské zeleně
a dalších ekologických parametrů. Slavkov
u Brna je totiž jako jediné město v Česku letos
nominováno do evropské soutěže Entente florale. Cílem zapojení se do tohoto „klání“ není
stavění Potěmkinových vesnic ani bezmyšlenkovité osazovaní květin „na efekt“. Smyslem
je pozastavení se nad minulými i současnými
projekty zkrášlující naše město, a tedy i náš

život. Velkým plusem je také uvědomění si našich silných stránek, stejně jako limitů, které
můžeme postupně zlepšovat.
O tom, jak nás budou odborníci hodnotit, se
dozvíme až na podzim. Přestože to bude pro
nás velmi zajímavá zpětná vazba, není to to
nejdůležitější, co ze soutěže vyplyne. Tím nejdůležitějším je poznání, že naše prostředí neutváří „pouze“ radnice, ale zejména vy, místní
občané a podnikatelé. A z tohoto hlediska naše
město vnímám jako inspirativní a hodné násle-

dování. Předzahrádky, zahrádkářská kolonie,
spontánně vysazené květiny na obecním majetku, nezištné zkrášlování okolí podnikatelských objektů a areálů…
Je toho opravdu hodně, co Slavkov u Brna
může z oblasti zeleně Evropě ukázat. Proto
bych vás chtěla požádat, aby právě v den, kdy
budeme pod „evropským drobnohledem“, jste
nám pomohli naše město ukázat v tom nejlepším světle. Děkuji vám!
Marie Jedličková, místostarostka
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47. schůze RM – 25. 5. 2016
1. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na dodávku úsekového měření dle návrhů zadávacích podmínek soutěže, schvaluje okruh subjektů, které budou
vyzvány k podání nabídky a členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek.
2. RM uděluje v anketě Sportovec roku tato ocenění: Nejlepší sportovec ve věku 6–10 let: Kristýna
Slaninová – cheerleading, 10–15 let: Sabina Macharová – cheerleading, Dominik Svoboda – fotbal, Natálie Křížková – atletika, Barbora Šujanová – atletika,
Adam Kosík – biketrial, 15–18 let: Tomáš Přichystal
– cheerleading, Kateřina Kalášková – plavání.
Nejlepší sportovní kolektiv do 18 let: Glitter Stars –
cheerleading, Atletika Slavkov u Brna. Sportovní

počin roku: Glitter Stars – účast tří členů (A. Macharová, L. Růžička, P. Křovina) na MS v cheerleadingu
v USA na Floridě (8. místo), Austerlitz Adventure –
AusterlitzMan (triatlon pro každého). Sportovec
s nejlepší reprezentací města Slavkov u Brna: Pavel
Boudný – cyklistika. Sportovní osobnost roku:
Mgr. Renáta Macharová – cheerleading, Vladimíra Fialová – zimní plavání. Zvláštní ocenění rady města
za celoživotní přínos slavkovskému sportu: Svatopluk
Walter, Marie Kostíková. Rada města současně bere
na vědomí zápis z 12. schůze komise pro sport
a volný čas.
3. RM schvaluje pracovní cestu p. Michala Boudného, Mgr. Petra Kostíka a Ing. Hynka Charvata do

polského Slawkówa od 17. do 19. 6. 2016 a použití
soukromého vozidla RZ 9B52908 pro tuto cestu.

46. schůze RM – 18. 5. 2016
1. RM rozhoduje na základě předložené zprávy o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky: „Slavkov u Brna – mobiliář Palackého náměstí“ o vyloučení
ze zadávacího řízení společnosti hřiště.cz, s.r.o., rozhoduje, že nejvhodnější nabídku podala společnost
mmcité 1, a.s., a schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
2. RM schvaluje úpravy rozpočtu ZS-A – Výročí 600
let od udělení prvního obrazového privilegia v českých
zemích.

48. schůze RM – 30. 5. 2016
1. RM doporučuje ZM schválit Rozbory hospodaření
města Slavkov u Brna za 1. čtvrtletí 2016.
2. RM doporučuje ZM schválit plnění plánu vedlejší
hospodářské činnosti za I. čtvrtletí roku 2016.
3. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových
opatření č. 35–53.
4. RM schvaluje poskytnutí dotací uvedeným subjektům v uvedené výši: Komunitní centrum Korálky, z.s. –
12 000 Kč, ELEKTRO-PEGAS s.r.o. – 42 000 Kč, Divadelní
spolek Slavkov u Brna –34 000 Kč, PC Austerlitz 1805 –
10 000 Kč a schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv
s uvedenými subjekty.
5. RM doporučuje ZM schválit upravený návrh priorit
v obnově ulic – místních komunikací dle doporučení odboru IR uvedeného ve zprávě, jejichž obnova bude hrazena především z vlastních zdrojů města.
6. RM schvaluje uzavření návrhu smlouvy o dílo se společností UNIFEST spol. s r. o., za účelem vypracování dokumentace opravy střechy budovy „Společenské centrum
Bonaparte“ s podmínkou možnosti budoucí realizace
půdní vestavby.
7. RM doporučuje ZM dát souhlas s nabytím pozemků
parc. č. 3189/63, parc. č. 3189/64 a parc. č. 3189/65 od
manželů RNDr. Pavla Szufnarowského a MUDr. Zdeňky
Szufnarowské za kupní cenu v celkové výši 19 500 Kč.
Náklady spojené s výkupem pozemků uhradí kupující. RM
současně doporučuje ZM dát souhlas k bezúplatnému nabytí pozemků parc. č. 3779/2 a pozemku parc. č. 3780/6
od JmK. Náklady spojené s bezúplatným nabytím pozemků uhradí město.
8. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu do-

hody o podmínkách vybudování stavby přístupového chodníku ke vstupu do RD včetně branky ve stávajícím oplocení,
HUP v uličním oplocení, vnitřních rozvodů venkovní dešťové kanalizace, přesahu stříšky nad vstupem do RD s manželi Denisou a Zdeňkem Krčmářovými na pozemku města
parc. č. 2341/2 před RD na pozemku parc. č. 2341/1.
9. RM souhlasí s postoupením nájemní smlouvy ze dne
1. 9. 2014 uzavřené mezi městem a společností Sepes
Media, spol. s r. o., na společnost MERIDIE s. r. o., a s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne
1. 9. 2014 se společností MERIDIE s. r. o.
10. RM bere na vědomí zápis z komise pro rozvoj
města a dopravu č. 11-2016.
11. RM doporučuje ZM pověřit pana Michala Boudného (starostu města) k jednáním ve věci poskytnutí
finančních prostředků Ministerstva zemědělství z Dotačního programu 129 290 „Podpora opatření na drobných
vodních tocích a malých vodních nádržích“ na opravu jižního břehu velkého rybníka ve Slavkově u Brna.
12. RM schvaluje výměnu bytu a souhlasí s uzavřením
nájemní smlouvy na byt č. 5, Zlatá Hora 1227. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné
stanoveno ve výši 60 Kč/m2.
13. RM schvaluje uzavření předložených návrhů smluv
o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na pořízení věcných
prostředků pro JSDH Slavkov u Brna, za podmínky, že
bude zajištěno dofinancování (přijetí rozpočtového opatření) dle důvodové zprávy.
14. RM schvaluje směrnici o cestovních náhradách.
15. RM odkládá zprávu ve věci stanovení počtu zaměstnanců a úpravy organizačního řádu.

16. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu JmK mezi JmK jako poskytovatelem,
ZS-A jako příjemcem a městem jako zřizovatelem příspěvkové organizace.
17. RM souhlasí s úpravou rozpočtu ZS-A v předloženém znění.
18. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti na akce
Topfest 2016 a Oldtimer 2016.
19. RM bere na vědomí zápis č. 4/2016 z jednání Školské rady ZŠ Komenského a zápis č. 4/2016 z jednání Školské rady ZŠ Tyršova.
20. RM odkládá zprávu ve věci prodeje sportovního
nářadí ZŠ Komenského.
21. RM schvaluje odstranění betonového oválu a vybudování travnaté plochy na zahradě MŠ Zvídálek, bere
na vědomí podmínky zadání veřejné zakázky „odstranění koloběžkové dráhy“ dle průzkumu trhu ze dne
13. 5. 2016, souhlasí s použitím části rezervního fondu
ve výši 73 000 Kč k posílení fondu investic MŠ a DDM
a schvaluje jejich použití na odstranění betonového
oválu a vybudování travnaté plochy v zahradě MŠ.
22. RM schvaluje MŠ Zvídálek přijetí finančních darů
v celkové výši 2500 Kč dle předložené zprávy.
23. RM doporučuje ZM vzít na vědomí průběžné plnění Programu rozvoje města na rok 2016 v předloženém znění.
24. RM doporučuje ZM schválit RO č. 54-55.
25. RM schvaluje program 10. zasedání zastupitelstva
města v předloženém znění.
26. RM schvaluje mezení provozu DDM ve dnech 30.
až 31. 5. 2016 z havarijních důvodů.

9. zasedání ZM – 18. 5. 2016
1. ZM schvaluje závěrečný účet města za rok 2015
v předloženém znění vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením s výhradou. ZM dále schvaluje výsledek
hospodaření města v hlavní činnosti za rok 2015 z přebytku hospodaření ve výši 20 172 823,17 Kč a hospodářský výsledek za rok 2015 z vedlejší činnosti ve výši
5 254 933,16 Kč. ZM dále schvaluje čerpání fondů v následující podobě: čerpání fondů BTH: rekonstrukce kotelna Zlatá Hora 000 000,00 Kč, dokončení revitalizace
polikliniky 3 000 000 Kč, demolice bytového domu Husova 63 2 500 000 Kč. Čerpání fondu bydlení: rekonstrukce bytového domu Fügnerova 110 500 000 Kč,
zateplení DPS 3 500 000 Kč.
2. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření č. 13 –
34 a odkládá RO Úsekové měření rychlosti.
3. ZM neschvaluje poskytnutí dotace spolku Poradna
pro občanství/Občanská a lidská práva.
4. ZM stanovuje zásady pro poskytování cestovních
náhrad členům ZM v předloženém znění s tím, že se vypouští text čl. 2 odst. 4.

5. ZM deleguje zástupcem města na valné hromadě
společnosti VaK Vyškov paní Ing. Marii Jedličkovou. Pro
případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje
náhradníkem pana Bc. Libora Eliáše. ZM současně deleguje zástupcem města na valné hromadě společnosti Respono, a.s. pana Michala Boudného. Pro případ nemoci
nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem
pana Bc. Libora Eliáše, Delegovaný zástupce je zmocněn
k hlasování a ke všem právním jednáním akcionáře dle
programu valné hromady, stanov a.s. a platných právních
předpisů.
6. ZM souhlasí s výkupem pozemků pod chodníkem na
ulici Slovákova za cenu 300 Kč/m2 od uvedených vlastníků
pozemků. Náklady spojené s výkupem pozemků uhradí
kupující.
7. ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na převod části
pozemku parc. č. 1459/2 silnice z vlastnictví paní Marie Hrdové do vlastnictví města za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2.
8. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků ve vlastnictví města dle přiložených LV a žádosti

společnosti Rostěnice a.s. v katastrálních územích obcí
Hodějice, Nížkovice a Němčany.
9. ZM souhlasí s prodejem části pozemku parc.
č. 3750/77 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca
50 m z vlastnictví města do vlastnictví manželů Arnošta
Urbana a Moniky Urbanové za kupní cenu 1300,- Kč/m2
bez DPH.
10. ZM bere na vědomí zápisy z kontrol provedených
kontrolním výborem 11. 4. 2016 v ZŠ Tyršova a v ZUŠ Fr.
France.
11. ZM bere na vědomí zprávu FV z 2. 5. 2016 a z 13.
5. 2016 a ukládá RM zajistit dopracování předložených
zpráv do podoby koncepcí finančního hospodaření do
roku 2020 příspěvkových organizací TSMS a ZS-A. Koncepce ředitelé předloží na jednání do FV nejpozději do 31.
8. 2016. Koncepce požadujeme vytvořit s ohledem na připravovaný rozpočet pro rok 2017.
Usnesení ze schůzí rady města zpracovala Martina
Vilímová. Úplné znění na www.slavkov.cz
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49. schůze RM – 13. 6. 2016
1. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových
opatření č. 56–60.
2. RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 8650 Kč žadateli Myslivecký spolek Slavkov u Brna.
3. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí peněžitého
daru pro: Diecézní charita Brno ve výši 100 000 Kč; obec
Křenovice ve výši 50 000 Kč.
4. RM schvaluje uzavření návrhu dohody o převodu investorství na výstavbu infrastruktury v lokalitě ulice Slunečná s panem Danem Navrátilem.
5. RM souhlasí s uzavřením návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu s Ing. Ivanem Jandlem
a Janou Jandlovou na pozemku města parc. č. 3750/29
před zpevněnou plochou na pozemku parc. č. 3750/103.
6. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu a umístění
vodovodní a kanalizační přípojky k novostavbě RD s manželi Zuzanou a Aloisem Obdržálkovými na pozemku
města parc. č. 4219 před RD na pozemku parc. č. 4218/1.
7. RM souhlasí s uzavřením návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu a vodovodní a kanalizační
přípojky k novostavbě RD s manželi Zuzanou a Aloisem
Obdržálkovými, U Hřiště 494, 683 35 Letonice na pozemcích města Slavkov u Brna parc. č. 4219, 4223 k. ú. Slavkov u Brna před RD na pozemku parc. č. 4218/2.
8. RM schvaluje uzavření návrhu smlouvy o dílo se společností MIX MAX - ENERGETIKA s.r.o., za účelem vypracování dokumentace revitalizace fasády budovy čp. 1444
na ulici Polní.
9. RM rozhoduje na základě předložené zprávy o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky: „Slavkov
u Brna – úsekové měření rychlosti“ o tom, že nejvhodnější nabídka byla předložena společností DOSIP Servis
s.r.o., a schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
10. RM souhlasí s hostováním a s umístěním atrakcí
Národní kolotočové společnosti provozovatele Vlastislava
Schulze v aleji ulice Kaunicova ve Slavkově u Brna při
Dnech Slavkova a Svatourbánských hodech v letech 2017,
2018.

11. RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi
městem a paní Lucií Horňákovou.
12. RM stanovuje s účinností od 1. 7. 2016 podle § 102
odst. 2 písm. j) zákona o obcích celkový počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu na 65 zaměstnanců a schvaluje změnu organizačního řádu MěÚ.
13. RM schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi společností Pegas-Gonda s. r. o. jako dárcem a městem Slavkov u Brna jako obdarovaným, jejímž předmětem bude
poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 000 Kč.
14. RM bere na vědomí konání akce Slavkovský devítiboj 25. 6. 2016 a souhlasí se zapůjčením areálu slavkovského stadionu dle žádosti Austerlitz Adventure, o.s.,
a bere na vědomí konání akce Austerlitzman 2016 aneb
Triatlon pro každého dne 27. 8. 2016 a souhlasí s propůjčením plaveckého bazénu dle žádosti. RM současně souhlasí s konáním lampionového průvodu dne 12. 11. 2016
ve Slavkově u Brna a vyhovuje žádosti o bezplatné zapůjčení 3 ks pivních setů Austerlitz Adventure, o.s.
15. RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce vysoušecího zařízení.
16. RM bere na vědomí zápis č. 2/2016 z jednání komise pro zahraniční vztahy.
17. RM bere na vědomí zápis z 13. schůze komise pro
sport a volný čas a doporučení komise podpořit a realizovat rekonstrukci městského stadionu.
18. RM schvaluje použití soukromého vozidla RZ 1B6
1771 pro služební cestu Ing. Ivana Charváta a PhDr. Vladimíry Zichové na festival pažské krajky ve dnech 16. až
19. 6. 2016 do partnerského města Pag v Chorvatsku.
19. RM schvaluje úpravy rozpočtu ZS-A – přijetí dotace
z MKČR.
20. RM schvaluje úpravy rozpočtu ZS-A – účelový příspěvek.
21. RM nepřijímá nabídku na bezúplatné nabytí nepotřebného majetku uvedeného v důvodové zprávě a souhlasí s vyřazením majetku ZS-A. RM současně schvaluje
prodej nepotřebného majetku dle postupu navrženého
v důvodové zprávě.

22. RM odkládá převedení finančních prostředků z rezervního fondu TSMS.
23. RM odkládá návrh mimořádných odměn ředitelům
škol a školských zařízení za 1. pololetí 2016.
24. RM schvaluje podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro
školní klub, jehož činnost vykonává ZŠ Komenského, která
se týká zápisu nejvyššího povoleného počtu žáků ve školním klubu na 250 s účinností od 1. 9. 2016.
25. RM bere na vědomí předloženou informaci o odstranění betonového oválu MŠ Zvídálek.
26. RM bere na vědomí zprávu o prázdninovém provozu DDM.
27. RM souhlasí s dodatkem č. 2 k ceníku zájmového
vzdělávání v DDM ve školním roce 2015/2016 – cena za
letní příměstský tábor při DDM.
28. RM bere na vědomí zápis ze zasedání finančního
výboru.
29. RM pověřuje Bc. Libora Eliáše zastupováním starosty a místostarostky v době jejich zahraniční pracovní
cesty v době od 17.–19. 6. 2016.
30. RM schvaluje použití soukromého vozidla RZ 6B1
1110 pro služební cestu Mgr. Petra Kostíka a Ing. Hynka
Charvata ve dnech 17.–19. 6. 2016 do partnerského
města Slawków v Polsku.

Nový přechod v ulici Čs. armády
Bezpečnějšího a nasvíceného přechodu pro
chodce se v průběhu prázdnin dočkají obyvatelé a zaměstnanci firem na konci ulice ČSA.
Během opravy silnice I/54 na Nížkovice, kterou bude rekonstruovat Ředitelství silnic a dálnic, začnou stavbaři upravovat také tuto normy
nesplňující zebru. Zatímco ŘSD vybuduje ostrůvek, město zajistí jeho osvětlení. Předpokládané náklady ze strany města se budou
vs
pohybovat okolo 200 tisíc korun.

10. zasedání ZM – 13. 6. 2016
1. ZM bere na vědomí průběžné plnění Programu rozvoje města na rok 2016.
2. ZM schvaluje rozbory hospodaření města za
1. čtvrtletí 2016.
3. ZM schvaluje rozbory hospodaření vedlejší hospodářské činnosti za I. čtvrtletí roku 2016.
4. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření č. 35
až 60.
5. ZM bere na vědomí zprávu o plnění 4. komunitního
plánu sociálních služeb ORP Slavkov u Brna.
6. ZM pověřuje pana Michala Boudného k jednáním
ve věci poskytnutí finančních prostředků ministerstva zemědělství z Dotačního programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních
nádržích“ na opravu jižního břehu velkého rybníka ve
Slavkově u Brna.
7. ZM schvaluje upravený návrh priorit v obnově ulic –
místních komunikací dle doporučení odboru IR uvede-

ného v této důvodové zprávě, jejíchž obnova bude hrazena především z vlastních zdrojů města.
8. ZM souhlasí s nabytím pozemků parc. č. 3189/63
o výměře 50 m2, parc. č. 3189/64 o výměře 8 m2 a parc.
č. 3189/65 o výměře 7 m2 od manželů RNDr. Pavla Szufnarowského a MUDr. Zdeňky Szufnarowské za kupní
cenu v celkové výši 19 500 Kč. Náklady spojené s výkupem pozemků uhradí kupující. ZM dále souhlasí s bezúplatným nabytím pozemků parc. č. 3779/2 o výměře
1 m2 a parc. č. 3780/6 o výměře 137 od JmK. Náklady
spojené s bezúplatným nabytím pozemků uhradí město.
9. ZM souhlasí s prodejem části pozemku parc.
č. 1238/1 ostatní plocha o výměře cca 24 m2 dle přiložené mapy z vlastnictví města do vlastnictví manželů
pana Ladislava Hrubého a paní Věry Hrubé za kupní cenu
780 Kč/m2.
10. ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
darovací s budoucím dárcem JmK, jejímž předmětem je

část pozemku parc. č. 2712/4 ostatní plocha o výměře
cca 31 m2 a část pozemku parc. č. 3775/1 ostatní plocha
o výměře cca 17 m2, které budou dotčeny stavbami
chodníků a pojížděných dlážděných ploch v rámci akce
„Prodejna potravin SPAR Slavkov u Brna“.
11. ZM schvaluje bezúplatný převod dvou částí pozemku parc. č. 12/1 o celkové výměře cca 98 m2 vyznačené v přiloženém návrhu geometrického plánu (dle
přiloženého návrhu geometrického plánu se jedná o pozemky nově označené jako parc. č. 12/4 a parc. č. 12/5,
které vznikly oddělením z pozemku parc. č. 12/) do vlastnictví JmK. Náklady spojené s převodem nemovitostí
uhradí žadatel.
12. ZM schvaluje poskytnutí peněžitých darů: Diecézní
charita Brno, Oblastní charita Hodonín, Centrum denních
služeb Slavkov u Brna ve výši 100 000 Kč, obec Křenovice
ve výši 50 000 Kč. ZM dále pověřuje starostu města Michala Boudného k podpisu darovacích smluv.

Dobrovolní hasiči budou mít novou cisternu i vybavení
Když nyní vyjedou slavkovští hasiči k požáru, téměř vždy je jisté, že musí volat na
pomoc i své kolegy z okolních obcí. Jejich
cisterna totiž nemá objem ani 3 m3, takže
voda často na uhašení ohně nestačí. Krajská
profesionální jednotka je na tom stejně. Aby
mohli slavkovští hasiči k případům vyjíždět
lépe vybaveni, požádalo město o dotaci Integrovaný operační program na novou cisternu
o objemu 9 m3 s kabinou minimálně pro tři
členy sboru.
„V polovině června jsme se dozvěděli, že

naše žádost byla úspěšná. Naše město spadá
tabulkově do režimu sucha, takže dle pravidel
o rozdělování dotací má Slavkov u Brna na
vybavení nárok. Díky nové cisterně a vybavení tak výrazně posílíme nejen ochranu našeho města, ale pomůžeme tak i zlepšení
záchranného systému Jihomoravského kraje.
Novou cisternu totiž uvítají nejen naši dobrovolní hasiči, ale i profesionální, kteří se budou
moci na nás ještě více spolehnout,“ uvedl starosta Michal Boudný.
Nová cisterna bude stát více než 8 milionů

korun. 7,3 milionu činí dotace z Integrovaného
operačního programu a téměř 1 milion uhradí
město Slavkov u Brna.
Hasiči kromě cisterny můžou počítat
s novým vybavením do terénu. Po loňské návštěvě hejtmana Jihomoravského kraje Michala
Haška je již podepsána dotace z JMK ve výši
téměř 300 tisíc na nové přenosné tlakové čerpadlo, které nahradí více jak pětatřicet let starou Škodu 1200. Dále pohotovostní vozy
posílí kalové čerpadlo, žebříky, motorová pila
vs
a hadice.

Dny Slavkova

Palackého náměstí

Příjezd Václava IV.

Vystoupení Glitter Stars

Foto na dvoustraně:
T. Kučera, V. Kohoutková,
R. Lánský, J. Sláma, B. Maleček

Prohlídka výstavy

Narážení soudku s pivem
Jarmark na náměstí

Kašpárek v rohlíku
Ukázky soubojů v parku

Vysto

Originál listiny Václava IV.

Ukázky soubo

Parní vlak

Orchestr Konzervatoře Brno

Videomapping

Videomapping

Kateřina Valachová, Bohuslav Sobotka a Michal Hašek

Vystoupení N-Yoj!

Václav IV. ochutnává
speciální pivo

Petr Bende

upení stárků

Marie Jedličková, Bohuslav Sobotka a Michal Boudný

Výroční mince

Umělecký kovář Oldřich Bartošek
Průvod se sochou sv. Urbana do kostela

ojů v parku

Svatourbanské hody – stárci

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

8

6/2016

Slavkovský stadion • Foto: 2x J. Sláma

Na podzim se začne s první fází opravy stadionu
Potvrzeno! Město může ještě tento rok na
podzim odstartovat první fázi rekonstrukce
chátrajícího atletického stadionu. Ministerstvo
školství totiž podpořilo projekt 60procentní
dotací. „Uvolníme na něj 15 milionů korun“,
zaznělo na oslavách města z úst ministryně
školství Kateřiny Valachové. Dalších 6 milionů
přislíbil občanům hejtman Jihomoravského
kraje Michal Hašek. Z městské pokladny tak
půjde maximálně 5 milionů korun, které v pondělí 13. června schválilo zastupitelstvo.
O tom, co přesně se v první fázi opraví, rozhodne výběrové řízení již o těchto prázdninách. Město má zpracovanou studii, která
odhaduje kompletní rekonstrukci stadionu na
45 milionů korun vč. DPH. V první fázi tak
může být proinvestováno maximálně 26 milionů korun.
„Mám obrovskou radost, že se nám díky
podpoře ministerstva školství a Jihomoravského kraje podaří obnovit zašlou slávu tohoto
areálu. Odpovídající zázemí tak získají nejen
naši talentovaní atleti, ale zejména téměř 1700
dětí ze slavkovských škol. Moderní stadion,

věřím, budou využívat i přespolní. Nejbližší
sportoviště tohoto typu totiž je až ve Vyškově
nebo v Brně. Výzva tohoto typu se v budoucnosti nemusí opakovat a kompletně z vlastních
zdrojů bychom se do práce pustit nemohli, “
komentoval zprávu starosta Michal Boudný.
Prioritou tak bude rekonstrukce běžeckého
oválu. Čtyřsetmetrová šestidráha potřebuje
nejen nový podklad, tartanový povrch a vybavení pro překážkový běh. Aby mohl být stadion využívaný i pro pořádání atletických
závodů, budou stavbaři upravovat i jeho zalomení – zastaralý skládaný rádius budou měnit
na půloblouk. Náročná bude také oprava podmíněných stavebních objektů – jako například
přestavba opěrných stěn nebo vyřešení odtoku
dešťových vod. Nový systém už nebude vodu
pouštět do veřejné kanalizace.
Cílem kompletní obnovy je také návrat lehkoatletických soutěžních disciplín pro desetiboj. Nejen atleti by tak mohli trénovat
například skok do dálky na novém pískovém
doskočišti, vzniknout by mohl i vodní příkop
pro překážkový běh nebo zázemí pro skok do

výšky či vrh koulí apod. Moderní atletický stadion bude nejvíce využívaný dětmi a studenty
z místních škol. Zájem na obnově atletického
stadionu má také sportovní klub Atletika Slavkov u Brna. Ten totiž v posledních letech nabírá stále více členů a sklízí úspěchy na
významných soutěžích. I přes limitované tréninkové možnosti se našim atletům podařilo
vybojovat v loňském roce tři krajské tituly
v kategorii mladšího žactva a dva bronzy
z mistrovství Moravy a Slezska.
„Zpráva o budování moderního zázemí je
pro nás velkou satisfakcí. Naši atleti trénují ve
velmi provizorních podmínkách na školním
hřišti v Tyršově ulici. Skok do dálky je omezený zdí, ovál má jen 150 metrů. Možnost pořádání akreditovaných soutěží na novém
stadionu posune úroveň slavkovské atletiky
o několik příček výš,“ uvedl vedoucí Klubu Atletika Slavkov Jakub Navrátil.
Klub Atletika Slavkov je v současnosti nejpočetnější sportovní organizace ve Slavkově
u Brna. Za posledních pět let se zvýšil počet
vs
sportovců z 20 na 100.

Konec školního roku v DDM Slavkov u Brna
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna má
za sebou další školní rok. Otevřeli jsme celkem
45 kroužků zejména pro děti školního věku.
V naší nabídce jsme nezapomněli ani na nejmenší děti a dospělé. Kromě kroužků jsme nabídli také pobytový tábor během letních
prázdnin, příměstské tábory a sportovní soustředění. V průběhu roku bylo uspořádáno přes 30
akcí určených pro veřejnost. S největším úspěchem se setkaly tvořivé dílničky pro děti a rodiče, sportovní akce Rodinný sedmiboj a tradiční
procházka mezi pohádkami v zámeckém parku.

V novém školním roce bychom naši nabídku
chtěli obohatit o kroužky s hudebním
zaměřením, kroužek basketbalu, dramaticko-taneční kroužek a sportovní
kroužek pro všestranný rozvoj dětí.
Z tohoto důvodu hledáme do řad externích pracovníků lidi s nápadem. Veškeré informace o nabídce kroužků
a jejich organizaci ve školním roce 2016/2017
najdete během měsíce srpna na našich webových stránkách ddmslavkov.cz.
Závěrem mého příspěvku, bych chtěla ještě

poděkovat všem pracovníkům, kteří se ve
svém volném čase věnují našim dětem. Jsem
si vědoma toho, že bez jejich nadšení,
obětavosti a osobního nasazení by
Dům dětí a mládeže Slavkov u Brna
nebyl místem pohody a radosti. Velké
uznání si zaslouží kolegyně, které pomáhaly v pátek večer 27. května likvidovat škodu po nečekané bouřce. Za přispění
rodinných příslušníků vynášely vodu v kyblících až do pozdních nočních hodin.
Jana Bangová, ředitelka DDM Slavkov u Brna

Výstava Mňam!
Máte rádi dobrůtky? Máte rádi jídlo, ať už je zdravé nebo nezdravé,
sladké či slané? Prostě jakékoliv? Mňam!? Nenechte si ujít naši výstavu
o jídle a přijďte se podívat na to, jak ztvárnili téma JÍDLO žáci výtvarného
oboru ZUŠ Františka France ve Slavkově u Brna. Pomocí nejrůznějších
technik jsme vytvořili obrovskou škálu výrobků, které se týkají jídla, vaření nebo stolování.
Naše výstava však neslouží jako reklama určitým značkám. Malovali,
kreslili nebo tiskli jsme to, co je pro nás výtvarně zajímavé – ať už zdravé,
či nezdravé. A ještě jednou důležité varování které je i na plakátu! Nevs
choďte na výstavu hladoví! Žádné výrobky nebudou jedlé!
MŇAM! 23. 6.–28. 8. 2016
Výtvarný obor ZUŠ Fr. France / Zámek Slavkov – Austerlitz
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Ad Hoc Team

Absolventský koncert žáků ZUŠ Františka France
Sál ZUŠ Františka France rozezněly
2. června tóny klavíru, trubky, houslí, příčné
flétny, kytary a dívčího zpěvu. Rodiče, příbuzní i další posluchači se sešli na absolventském koncertu, aby se zaposlouchali do hudby
a bouřlivým potleskem ocenili snahu a výkony
všech vystupujících. Absolventi Ivana Macháčková (housle), Matěj Červinka (trubka),
Klára Klinkovská (příčná flétna), Natálie Kučerová (klavír) a Lukáš Fajmon (kytara) zaujali přednesem svých skladeb. Markéta
Vojtková, Natálie Haschková a Adéla Maňa-

sová zazpívaly česky i anglicky. Výběr repertoáru byl velmi široký - od klasických děl přes
muzikálové hity a obtížné skladby neznámých
autorů k rockovým „peckám“.
Poděkování patří nejen všem účinkujícím,
kteří se dokázali poprat s trémou i záludností
not, ale také učitelům ZUŠ, kteří své žáky provázeli cestou hudby a zpěvu. Absolventi byli
ze tříd Kamily Sokolové, Vítězslavy Šujanové,
Terezy Krejčí, Miroslava Červinky a Antonína
Vodičky. Taneční doprovod vytvořila Monika
Šilerová a Marek Hrubý. Celým večerem pro-

vázel posluchače vtipným spojovacím slovem
pan Martin Uma.
Já sama se považuji za hudebního laika,
přesto tyto koncerty navštěvuji s nadšením,
a to nejen kvůli příjemné atmosféře, ale i kvůli
žákům ZŠ Komenského, kteří mě osobně na
koncerty zvou. Obdivuji jak jejich výkony, tak
i práci jejich pedagogů, kteří své svěřence pečlivě a s láskou na vystoupení připravují.
Děkuji všem za krásná podvečerní setkání
s hudbou.
Hana Frimmerová

Prázdninový provoz
dětského hřiště u DDM

Taneční odpoledne • Foto: 4x archiv školy

Taneční odpoledne se ZUŠ
Stalo se již tradicí, že druhá polovina května
patří žákům a žákyním tanečního oboru ZUŠ
Františka France. Nejinak tomu bylo i letos, ve
čtvrtek 19. května, kdy se v sále společenského
domu Bonaparte sešli rodiče, příbuzní a přátelé
našich malých tanečníků. Jako vždy skvělá
průvodkyně večerem Monika Brindzáková
v úvodu přivítala prvního-zakládajícího ředitele tehdejší Lidové školy umění Jaroslava Ledvinku a poté již patřilo odpoledne dětem.
Taneční vystoupení zahájily žákyně 3. ročníku s Menuetem J. Haydna. Následovala roztomilá Trpasličí svatba dětí přípravného
ročníku. Sál svým sólovým vystoupením
„Nová loutka“ na hudbu B. Martinů ohromil
žák 4. ročníku Marek Hrubý. S ostatními ročníky jsme mohli například zavzpomínat na lidové tance, obdivovat tanec s rekvizitou,
nahlédnout mezi čerty nebo třeba do Afriky,

• 1.–8. 7. – otevřeno 9–13 h.; 15–19 h. –
mimo státních svátků, sobot a nedělí.
V DDM v tomto termínu bude probíhat příměstský tábor, proto mají účastníci zájmového vzdělávání v době 13–15 h. přednost před veřejností.
• 11.–22. 7. – uzavřeno (letní tábor v Roštíně)
• 25. 7.–9. 8. – otevřeno vždy ve středu 9–19 h.
• 22.–31. 8. – otevřeno denně 9–19 h. – mimo
sobot a nedělí
Úřední hodiny na DDM Slavkov u Brna: od
25. 7. každou středu 8–15 hod. Přihlášky do
všech zájmových kroužků přijímáme na DDM
Slavkov u Brna od 29. 8.
Celý kolektiv zaměstnanců přeje všem našim
DDM
příznivcům krásné a pohodové léto.

Pétanque v parku již po dvacáté

případně zhlédnout moderní tanec „Cesta za
světlem“.
Na závěr se s námi rozloučily absolventky
svým náročným vystoupením „Bakchanále“.
Snad netřeba zmiňovat, že všech 21 vystoupení vymyslela, s dětmi nacvičila a choreografii celého večera sestavila paní učitelka Lenka
Krahulová. Její nevyčerpatelná studnice nápadů je pro nás všechny obdivuhodná. Její
umění ocenili nejen diváci, ale také všech deset
absolventek, které se s ní rozloučily pěkným
poděkováním a kyticí.
Paní učitelko, za všechny rodiče Vám děkujeme a těšíme se na Vás i v příštím školním
P. Gejdošová, L. Katrincová
roce!

Téměř 200 hráčů, 200 utkání a nádherný zámecký park. I to je 20. ročník mezinárodního
turnaje v pétanque Grand Prix d’Austerlitz,
který se řadí mezi nejstarší v Česku. Odehraje
se 23. července od 9 h. do večerních hodin
v parku Zámku Slavkov – Austerlitz.
„Spojení francouzské národní hry s místem
nejslavnější bitvy francouzských vojsk je symbolické a zároveň přirozené. Jen ty současné
bitvy na turnaji přináší hlavně radost ze hry,
která je určena pro každého od dětských do seniorských let,“ uvedl ředitel turnaje Josef Dvořák ze slavkovského pétanque klubu.
Slavkovský turnaj je mezi hráči velmi
ceněn, a tak zde můžeme vidět při hře celou
špičku českého i zahraničního pétanque. Mezi
hráči je i řada cizinců především z Polska, Slovenska, Maďarska ale i Rakouska, Francie,
Belgie a dalších zemí.
Příznivci hry zpravidla poslední červencovou sobotu v roce zde mohou sledovat krásné
zápasy na špičkové úrovni.
Vstup na akci je pro veřejnost zdarma. vs

10

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Vzpomínka na Světlu Häringovou
V neděli 12. června nás náhle a nečekaně
opustila paní Světla Häringová, bývalá ředitelka Základní školy Komenského.
Paní Světla Häringová byla po celý svůj
život velmi aktivní a stále se pohybovala ve
společnosti lidí. Protože vyrůstala v učitelské
rodině, byl její osud prakticky předurčen.
Vzhledem k tomu, že dostala do vínku i pedagogický talent, vedla její cesta logicky na
učitelský ústav a posléze na pedagogickou fakultu v Brně. Učit začala na menších školách,
a když se přestěhovala do Slavkova, stala se
jejím pracovním osudem naše škola. V ní
učila, pak pracovala jako zástupkyně ředitele
a posléze se sama stala v letech 1978 až 1986
ředitelkou. Po svém odchodu do důchodu
ještě vypomáhala na jiných základních školách a na střední škole ve Slavkově.
Jejími mimopracovními aktivitami byla
celoživotní záliba v cestování a ve sportu.
V tělovýchovné jednotě ve Slavkově trávila
hodiny a hodiny času, které věnovala dospělým a žákům.
S paní Světlou Häringovou mám i vlastní
osobní vzpomínky, neboť byla po čtyři roky
mojí třídní učitelkou a vzpomínám na ni rád.
I teď, kdy pracuji v místnosti, kde pobývala
i ona, se občas stavila a popovídali jsme si
o dění ve škole nebo o tom, co plánuje pro
učitele důchodce.
V roce 2000 vyšla brožura s názvem Slavkovské školy ve 20. století a paní Světla Häringová do ní přispěla těmito slovy:
Jak vzpomínat na léta strávená ve školní
práci? Co mi nejvíce utkvělo v paměti? Snad
nepřetržitá řada let nekončících posledním
dnem kalendářního roku, ale rozdělená na
zářijový začátek deseti měsíců školní práce
a uzavřená červnem. Tedy měsícem, kdy uči-

tel přistupuje podle
mne k nejtěžší fázi
své celoroční práce –
hodnocení žáků. Jak
klasifikovat a být
spravedlivý,
když
klasifikačních stupňů
je jen pět? Přidat na
hodnocení a povzbudit nebo ukolébat, že
známka je dobrá
a více se snažit je zbytečné? Přestože mě čekaly prázdniny, jsem toto období vůbec neměla ráda.
Vzpomínám a vidím před sebou stovky žáků
od vyplašených prvňáčků až po sebevědomé
mladé ženy a muže po maturitní zkoušce.
S mnohými se setkávám stále, učila jsem jejich děti a často i vnuky. Zvláštním zážitkem
pro mne bylo, když na naší škole nastoupili
jako nové učitelské síly bývalí žáci. Byl to
opravdu zvláštní pocit – radost z toho, že
máme následovníky, další učitelskou generaci
a trochu smutek, že my jsme už ta generace
„starší“. Musím ještě podotknout, že mezi
mladými byli i ti, kteří ve škole mnohokrát vyhlašovali: „…na kantořinu? Nikdy!“ A dnes
jsou úspěšnými pedagogickými pracovníky.
Když jsem psala tyto řádky, vybavila jsem si
jejich tváře a jména a zkusila počítat…, jen
ze Slavkova a okolí jej jich několik desítek.
Přeji jim i všem dalším, kteří si snad nelehké učitelské povolání zvolí, aby co nejčastěji zažívali pocit z dobře vykonané práce.
Světla Häringová
Myslím, že za nás mladší, co již také přijímají do školy své bývalé žáky, stačí jen prosté: „paní Světlo, děkujeme.“

6/2016

Ocenění pro
Bohumíra Stojara
Dne 9. června by se dožil 84 let
Ing. Bohumír Stojar, CSc.
Dne 13. května 2016
ocenil ministr obrany
Martin Stropnický im
memoriam Ing. Bohumíra Stojara, CSc. za
aktivní účast v odboji
a odporu proti komunismu. „Žádná totalita
však naštěstí není
schopna zlomit celý
národ až do toho posledního člověka. Vždy se najdou ti, kteří jsou
nezištnými nositeli a obránci ideálu občanské
svobody, kteří se dokáží vzepřít hrubé síle bez
ohledu na nebezpečí, které jim v každém okamžiku hrozí,“ uvedl ministr obrany Martin
Stropnický .
Bohumír Stojar navázal na rodinnou tradici
a po listopadu 1989 se také aktivně angažoval
v obnově Sokola. Byl tajemníkem Župy Jana
Máchala. Zastával také jako jeho dědeček
a další příbuzní funkci starosty sokolské župy.
Jeho otec bojoval proti nacismu, jeho strýcové
v československých legiích.
Bohumír Stojar byl před rokem 1989 perzekuován, od roku 1990 řídil výzkumný ústav
v Brně, působil také v Zemském výboru PTP.
Působil i v redakční radě Sokolského zpravodaje ŽJM. Umřel v prosinci 2014 na rakovinu
ss
plic.

Vladimír Soukop, ředitel ZŠ Komenského

Lucie Bílá ve Slavkově v r. 2004 • Foto: B. Maleček

Vstupenky na Lucii Bílou
si můžete koupit i online

Olympiáda ve školce • Foto: archiv školy

Malý olympijský den v MŠ Zvídálek
Víte, že je rok 2016 olympijským rokem?
My, ve školce Zvídálek, to už víme také. Ve třídách jsme si o olympiádě povídali a pak jsme
si tu „olympiádu“ šli taky trošku zkusit. Ve
čtvrtek 26. května na oslavu nejen olympiády,
ale také MDD, jsme se vydali na krásný atletický stadionek ZŠ Tyršova.
V prvních disciplínách soutěžili jen budoucí
školáci. Děti závodily v běhu na 30 m, hodu
kriketovým míčkem, skoku z místa. Nejnapínavější a nejdramatičtější byla štafeta. Každá
třída nanominovala 10 závodníků. Pochopit,
jak se taková štafeta běhá a ještě předává kolík,

to některým pěkně zamotalo hlavu. Doběhli
ale všichni, nikdo nebyl diskvalifikován.
Na závěr, abychom stihli vypsat vítězům diplomy a připravit medaile, se na ovál postupně
připravily i mladší děti. Tito nejmladší závodníci měli za úkol oběhnout celý „ovál“. Když
jsme potom viděli, jak skvěle některé děti běžely, posteskli jsme si: „Škoda, že jsme je nemohli postavit do štafety...“
No uvidíme, příští rok sice není olympijský,
ale protože se malá dětská olympiáda líbila,
vypadá to, že ji příští rok zopakujeme.
Jitka Krejčířová,učitelka MŠ Zvídálek

Mnohonásobná držitelka Českého slavíka
Lucie Bílá vystoupí 3. září od 20 h. na nádvoří
Zámku Slavkov – Austerlitz. Galakoncert s kapelou pod širým nebem se tak stane jedním
z hlavních lákadel města. Předprodej vstupenek v hodnotě 490 až 1090 korun je zajištěn
v síti Ticketportal.cz nebo v Informačním centru na Palackého náměstí.
„Show Lucie Bílé je jedním z velkých koncertů, které připravujeme k příležitosti 600. výročí udělení znakového privilegia. Naší snahou
je nabídnout program, ze kterého si vyberou
všechny věkové kategorie včetně dětí,“ uvedl vedoucí programového a marketingového oddělení
Zámku Slavkov – Austelitz Martin Křížka.
Podrobnosti a novinky o dalších akcích sledujte na www.zamek-slavkov.cz nebo facevs
book.com/ZamekSlavkov.
Galakoncert Lucie Bílé
3. září 2016, nádvoří Zámku Slavkov – Austerlitz
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Festival Dambořice představí irský, český a slovácký folklor
Stepařky v kostýmech pro irské princezny,
páry v krojích z Polabí i Slovácka. Festival
Dambořice se po dvou letech opět představí na
nádvoří Zámku Slavkov – Austerlitz. Hodinové představení tří folklorních sdružení
z Irska, Chrudimi a Prahy se uskuteční v neděli
3. července od 15 hodin.
Na pódiu se představí národopisné sdružení
Koutek Chrudim, které za svůj mnohdy nezvyklý přístup k tématům patří mezi nejvýraznější soubory v Česku. NS Kohoutek vznikl
v roce 1984. Soubor hraje, tancuje a zpívá
všechno a na všechno z okolí Chrudimska, Nasavrcka a Polabí.
Členové souboru také v Chrudimi oživili tradiční masopustní obchůzku s typickými maškarami, v jejímž scénickém zpracování
vycházejí z podoby obchůzky na Hlinecku,
která byla zapsána na Seznam světového nehmotného dědictví UNESCO.

Program letního kina
Od začátku srpna bude v parku opět promítat letní kino. Začátky představení budou
ve 21 h.
1. 8.
2. 8.
3. 8.
4. 8.
5. 8.
6. 8.
7. 8.

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

21 h.
21 h.
21 h.
21 h.
21 h.
21 h.
21 h.

Marťan
Osm hrozných
Hodný dinosaurus
REVENANT Zmrtvýchvstání
Teorie Tygra
Zootropolis
Jak básníci čekají na zázrak
V červenci má kino Jas prázdniny.
jib

Dovolená v městské knihovně
Dovolujeme si upozornit vážené čtenáře
a návštěvníky Městské knihovny ve Slavkově
u Brna na to, že z důvodů čerpání dovolené
bude ve dnech 4.–15. července knihovna uzavřena. Výpůjční lhůta zapůjčených knih
z předchozího období bude adekvátně prodloužena. Děkujeme za pochopení a těšíme se na
Jiří Blažek, ZS-A
vaši návštěvu.

Slováckou kulturu zase představí folklórní
sdružení Rosénka Praha. Toto uskupení s více
než 200 členy založila v roce 1982 Radmila
Baboráková, dcera bývalého legendárního
primáše Hradišťanu J. V. Staňka. Soubor má
svou cimbálovou muziku Cimbaba. Repertoár
soubor čerpá převážně z oblasti hradišťského
Dolňácka, ale rozšířil se také o Uherskobrodsko, Uherskoostrožsko, Luhačovské Zálesí,
Valašsko, Kopanice a moravsko-slovenské
pomezí. Při uvádění jednotlivých tanců se
Rosénka snaží zachovávat regionální čistotu
daných oblastí, ale má na svém repertoáru
i choreografie humorné, s různou mírou stylizace a s využitím divadelních prvků.
Rosénka je známá především zajímavým výběrem materiálu a jeho netradičním zpracováním, o čemž svědčí četná ocenění
z domácích i zahraničních festivalů a přehlídek.

Hřebem slavkovské nedělní „stage“ bude
vystoupení The Troy O’Herlihy Irish Dance
Group. Soubor diváky zavede do jihoirského
města Cork. Taneční skupina předvede nejen
stepařské umění, ale i kostýmy pro pravé
irské princezny. Členové se specializují na
tradiční irské tance a zúčastňují se mnoha
soutěžních festivalů po celé Evropě. Za
zmínku stojí mezinárodní festivaly ve Francii, Polsku a Itálii.
Vystoupení ve Slavkově u Brna je jen jednou z mnoha akcí, která se v rámci 6. ročníku
Festivalu Dambořice uskuteční. V průběhu této
třídenní akce se zejména v Dambořicích vystřídá více jak tisíc účinkujících a to od nejmenších dětských souborů po dospělé mužské
sbory. Během festivalu probíhají i doprovodné
akce zaměřené na děti a ochutnávky místních
vinařů pro dospělé. Současně probíhá v areálu
vs
jarmark řemesel.

Ani letos nebude chybět Oldtimer
Dovolujeme si vás ubezpečit, že stejně jako
v letech minulých, tak se i letos sejdeme v tradičním termínu na obvyklém místě u příležitosti konání XXIII. Oldtimer
Festivalu, a to v sobotu 25.
června od 9 hodin v parku
Zámku Slavkov – Austerlitz.
Tentokrát již po 23. jsou vám
pořadatelé se svými partnery
připraveni přinést nejeden
nový zážitek či překvapení.
Vyznavačům tradičních hodnot tohoto setkání pak přátelskou atmosféru prožitou
s dobrými lidmi, kteří přijedou
jen tak pobýt a zavzpomínat.
Současně se srdečným pozváním, přijměte prosím také poděkování, které patří vám všem,
vážení milovníci historie, kterým se za ta dlouhá
léta stala účast na tomto setkání přirozenou součástí života a mezníkem mnoha událostí a pořadatelům bylo vždy ctí vás přivítat.

Svou účastí a prezentací své práce napomáháte naplňovat hlavní myšlenky zakladatele Oldtimer Festivalu: Neotřelou formou
prezentovat a přiblížit historii
a historickou techniku zejména nejmladší generaci, ale
také všem ostatním příznivcům historie, a to bez ohledu
na rasu, přesvědčení, či klubovou příslušnost. Vážíme si
účasti každého exponátu,
který zde představují výjimeční a technicky zdatní lidé,
bez jejichž nekonečného a nezištného úsilí, by většina exponátů skončila v propadlišti
dějin.
Těšíme se společně s vámi
na nezapomenutelné okamžiky.
Srdečně zvou pořadatelé a Zámek Slavkov –
Austerlitz, jakož i město Slavkov u Brna.
Organizační tým Oldtimer festivalu

Novinky Napoleonských her: empírová zahradní
slavnost, noční osvětlený park i zámecký bál
Večerní empírová zahradní slavnost, dobový
piknik pro všechny návštěvníky, zámecký bál
i speciálně nasvětlený noční park. Tradiční vojenské ukázky, života v leženích i show na koních. Připomenutí druhé Napoleonovy
manželky Marie-Luisy nebo bitevního střetu
inspirovaného bitvou u Wagramu. Nejen tato
lákadla letos nabídnou tradiční Napoleonské
hry v zámeckém parku, které se uskuteční
v sobotu 13. srpna.
„Program není sevřen konkrétním dramaturgickým příběhem. Jedná se o volnou akci, zaměřenou na provedení ukázek vojenského
výcviku a navození atmosféry života lidí na začátku 19. století. Letos jsme si pro návštěvníky
připravili hned několik novinek, díky nimž se

můžou do akce ještě více zapojit a prožít ji tak
všemi smysly,“ uvedl Ivan Vystrčil ze spolupořádajícího sdružení Acaballado.
V parku se tak například uskuteční dobový
francouzský piknik, do kterého se můžou návštěvníci zapojit. V podobném duchu, jako se
uskutečnil zimní empírový bál v Historickém
sále, se odehraje také večerní dobový ples.
Atmosféru ještě umocní večerní empírová zahradní slavnost se stylovým občerstvením. Po
setmění se promění také zámecký park.
Osvětlovací technika ho promění v tajuplné
místo.
„Věřím, že tak pestrý program nabídne návštěvníkům krásné a ojedinělé zážitky. Vzhledem k tomu, že tato akce se již stala tradičním

cílem tuzemských a zahraničních turistů, je pro
nás prioritou toto lákadlo udržet. Bohužel však
Napoleonské hry letos nedostaly finanční podporu z městského rozpočtu. Proto jsme se rozhodli pro stanovení vstupného do areálu zámku
a parku ve výši 80 korun. Děti do 120 cm mají
vstup volný,“ vysvětlila ředitelka pořádajícího
Zámku Slavkov – Austerlitz Eva Oubělická,
Napoleonské hry jsou znovu obnovenou tradicí z období první republiky, kdy si obyvatelé
připomínali události z roku 1805 a Napoleonův pobyt ve městě. Zámek Slavkov – Austerlitz a Acaballado z.s. společně rozvíjejí
tradici, která patří k nejvýznamnějším nejen
v regionu, ale i v celé republice a v letním období dokáže přitáhnout i zahraniční turisty. vs
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Jak se žilo na šlechtických sídlech… (3.)
Slavkov v 18.–19. století
k pracovnímu vytížení přenesl své hlavní sídlo
všemi nadzemními podlažími, vyzdobené iluNa konci 17. století již renesanční zámek
do Vídně. Slavkovský zámek si však ponechal
zivní malbou Josefa Pichlera, obdobně, jako
ve Slavkově potřebám Kouniců nestačil a nejako rodové sídlo a po polovině 18. století jej
Historický sál. Piano nobile poskytovalo svým
odpovídal ani postavení tehdejšího majitele.
kompletně dokončil. V roce 1755 osobně proobyvatelům maximální pohodlí. Kromě ložDominik Ondřej Kounic (* 30. 11. 1654 –
vázel po slavkovském zámku Marii Terezii.
nice měl každý z nich k dispozici šatnu, přijí† 11. 1. 1705) tehdy totiž zastával velmi vyProtože však ještě nebyl velký sál, který dnes
mací salon pro jednotlivé návštěvy, salonky
soký úřad – byl říšským vicekancléřem císaře
nazýváme „Historický“ dokončen, nechal
určené ke specializovaným činnostem – jako
Leopolda I., což byla hned po císaři prakticky
celou stavbu uzavřít provizorní dřevěnou přenapříklad hudební, karetní, kuřácký, biliárový,
nejvyšší funkce ve Svaté říši římské národa něpážkou, stěny vytapetovat a celý sál dal poobrazárna, knihovna ap. V I. poschodí zámku
meckého a vůbec nejvyšší, které Kounicové na
hodlně zařídit.
ve Slavkově se dochovala rovněž jedna kouhabsburském dvoře dosáhli. Dominik Ondřej
V této době již vnitřní uspořádání a využití
pelna a malý prostor vedle ložnice, který slouse tedy rozhodl vybudovat ke své funkci rovmístností mělo svůj řád. V suterénu se nachážil jako toaleta. Pravděpodobně každá místnost
něž adekvátní rodové sídlo. Před
pak byla vytápěna buď krbem nebo
rokem 1690 požádal bavorského arkachlovými kamny, z nichž se však
chitekta Enrica Zucalliho o přestavbu
do dnešní doby dochoval pouze zlorenesančního zámku. Již na počátku
mek. Zatímco do krbu se přikládalo
90. let 17. století se však obrací na
přímo z místnosti, kachlová kamna
italského architekta, stavitele a rovjiž byla podstatně dokonalejší. Přiněž svého učitele Domenika Martikládalo se do nich speciálními
nelliho s žádostí o vybudování
dvířky na chodbě a panstvo tak nenového reprezentativního sídla. Marbylo rušeno přítomností dalších
tinelli celý úkol pojal velkoryse. Do
osob, ani prachem z paliva.
přestavby zahrnul nejenom vlastní
Kromě panstva na tomto podlaží
budovu stávajícího zámku, ale prakpřebývala rovněž komorná, v křídle
ticky celé město v hradbách a přilehlý
pána komorník, kteří byli panstvu
kopec Urban, který se měl stát relaneustále k dispozici. Dle inventáře
xačním prostorem s množstvím staz roku 1826 se na zámku nacházelo
veb a stavbiček. Nakonec z nich však
poměrně značné množství nábytku,
byla realizována pouze jedna – kaple
jehož rozmístění však většinou znesv. Urbana, a to na samém vrcholku
možňuje nedokonalý popis místveduta Slavkova, která je umístěna ve spodní části oltářního obrazu
kopce. O monumentálnosti plánova- Nejstarší
ností a jejich lokace. Salonky dětí se
z kaple sv. Urbana. Na obraze je patrné město v hradbách, nové – západní křídlo
ného zámeckého objektu svědčí i to, barokního zámku, za ním ještě věž pozůstalá z renesančního zámku, kostel sv. nacházely ve II. poschodí. Děti
že měl být jednou z největších staveb Jakuba Většího, městská zvonice a na kopci kaple sv. Urbana. Originál tohoto ob- měly rovněž veškeré možné pov habsburské monarchii a dnešní re- razu, ale rovněž další zajímavosti, můžete spatřit na výstavě ve slavkovském hodlí. Každé větší dítě mělo svůj
prezentativní západní křídlo bylo zámku „Slavkov – 600 let znakového privilegia“ od 24. 3. do 25. 9. 2016.
apartmán, salonky na hraní a učení.
prakticky plánováno jako „odlehByly zde rovněž místnosti po vyzely černá a světlá kuchyně. V černé kuchyni
čená“ zahradní část.
chovatele a učitele, kteří dohlíželi na zdárný
se vařilo na otevřeném ohni, kouř byl odváděn
Když v roce 1805 Dominik Ondřej náhle zevývoj dítěte a zejména na to, aby bylo celý den
pomocí komínu. Tzv. světlá či bílá kuchyně
mřel, bylo vybudováno pouze západní křídlo
„zaměstnané“ a dodržovalo učební plán.
byla používána spíše jako pekárna. Jídlo zde
s náběhy na pokračování budovy na severu
Ostatní personál pak obýval přízemí zámku.
bylo připravováno v uzavřených pecích. Není
a jihu. Celá stavba se však na dlouhá léta zaCelý zámecký objekt obklopuje rozsáhlý
bez zajímavosti, že teplem, které zde vznikalo,
stavila.
park. Ve II. polovině 18. století jej nechal zbubyla pomocí důmyslného systému kanálků vyPo svém otci zdědil slavkovské panství
dovat Václav Antonín Kounic. Kvůli jižní části
tápěna blízká kaple. V suterénu byla umístěna
Maxmilián Oldřich Kounic (* 22. 3. 1679 –
parku vykoupil Václav Antonín severní stranu
† 10. 9. 1746). Přesto, že rovněž zastával vytzv. panská lázeň, kde se původně ve dvou
původního náměstí a polozbořený gotický kossoké funkce u habsburského dvora a byl momramorových vanách odehrávala hygiena dotel sv. Jakuba nahradil novou klasicistní stavravským zemským hejtmanem, nepotřeboval
mácích pánů. Tato činnost však byla následně
bou východně od zámku. Zámecký park
již tak monumentální sídlo, jako jeho otec. Obpřemístěna přímo do I. poschodí, které obýval
nechal vybudovat ve stylu versailleských zarátil se proto na vídeňského stavitele Václava
majitel zámku a jeho manželka. První pohrad s množstvím vodních prvků, květinových
Petruzziho, aby projekt přepracoval. Petruzzi
schodí – tzv. piano nobile, bylo nejlépe a nejzáhonů a tvarovaných buxusů, vše doplněno
v duchu své doby celý objekt odlehčil, podle
honosněji vybavenou částí zámku. Jedno
vzácnými dřevinami. V dolním parteru pak
francouzského vzoru vytvořil čestné nádvoří –
křídlo obýval majitel, druhé jeho manželka. Jebyla vybudována voliéra s ptáky v klecích
cour d’honneur a východní část prostoru zajich komnaty se střetávali v jídelně, nynějším
a dřevěný altán v orientálním stylu. Tato ojekončil dvěma křídly koníren. S výstavbou seSále předků. Pro významné návštěvy, jednání
dinělá stavba altánu se dochovala až do dnešní
verního křídla zámku bylo započato až po roce
či plesy byl určen velký sál, dnes nazývaný
doby. Náročná parková výsadba pak byla
1732. Maxmilián Oldřich se však zasloužil
Historický. Severní křídlo bylo zakončeno Div 19. století nahrazena podstatně volnějším ano jedno slavkovské prvenství. Chloubou
vadelním sálem. Divadlo patřilo k oblíbené záglickým lesoparkem.
Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz
zámku, na kterou se jezdili dívat zástupci mnobavě šlechtických rodin. Jižní křídlo je pak
(Dokončení příště)
hých šlechtických rodů, se totiž stala stavba
zakončeno monumentální kaplí procházející
vodovodu, projektovaného rakouským architektem Josefem Emanuelem Fischerem z Erlachu. Jako vůbec první zámecký vodovod na
Moravě byl vybudován mezi léty 1706–1708.
Mimořádné prohlídky krovů a půdy Zámku
srpna po celý den v cca hodinových intervaSlavkovský zámek byl kompletně dobudoSlavkov – Austerlitz odhalí, co ukrývá nelech. Doporučujeme rezervaci místa, protože
ván vnukem Dominika Ondřeje Václavem Andávno opravená střecha. Rozlehlý komplex
kvůli těžko přístupným podmínkám může na
tonínem Kounicem (* 2. 2. 1711 – † 27. 6.
dřevěných lávek mezi komíny působí nejen tapůdu maximálně dvacetičlenná skupina ná1794). Václav Antonín patří k nejznámějším
jemně a odměnou za jeho prozkoumání je nádvštěvníků. Na prohlídku doporučujeme pevné
představitelům rodu Kouniců. Jako kancléř
herný výhled na zámecký park ze střechy této
boty a sportovní oblečení.
Marie Terezie a následujících tří císařů byl
barokní památky.
Akce se koná k příležitosti 600. výročí
velmi významným politikem a státníkem, hoMimořádné komentované prohlídky krovů
znaku města. Sledujte podrobnosti na
voří se o něm rovněž jako o zakladateli samovs
a půdy se uskuteční v neděli 17. července a 28.
www.zamek-slavkov.cz.
statného oboru dějin umění. Vzhledem

Objevujte zámek až po půdu!
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Zámecké podzemí zabydlí Dracula a ti druzí
Podzemí Zámku Slavkov –
Austerlitz se od konce června až
do konce října promění v děsivý
domov krvelačných upírů. Více
než 600 let staré kulisy gotické
komendy zabydlí Dracula a ti
druzí.
Výstava o krvavé historii představí smyšlené bytosti, ale i reálné
postavy z dávné minulosti toužící
po lidských šťávách. Návštěvníci
se musí připravit nejen na děsivé
zážitky, ale také na příběhy, ze
kterých mrazí. Většina z nich totiž
má v evropské i české historii reálný základ.
O tom, že nejznámější upír je
hrabě Dracula, nebude určitě
nikdo pochybovat. Jeho příběh
byl několikrát zfilmován a šlechVýstava Dracula • Foto: archiv ZS-A
ticův hrad v Transylvánii dodnes
patří k nejnavštěvovanějším památkám celého
stavu můžeme instalovat právě v našem rozsáBalkánu. Ovšem málokdo tuší, že jako literární
hlém podzemí. Věřím, že tento zážitkový propředloha posloužila tvůrci Draculy – Bramu
gram přiláká zejména o prázdninách
Stokerovi – jihočeská kněžna Eleonora Amálie
návštěvníky všech věkových kategorií. Budou
ze Schwarzenbergu. Na výstavě pochopíte,
se mít na co těšit – samotné exponáty a figuv čem se tato šlechtična tak podobala rumunríny doplníme speciálními efekty – tajemná záskému děsipánovi.
koutí zahalí například mlha a prostoupí je
Ale nebyl to pouze Dracula, kterého se děsila
speciální efekty dodávající tajemnou atmonejen střední Evropa. Renesanční monstrum
sféru,“ nastínila ředitelka Zámku Slavkov –
Alžběta Báthory známá jako Čachtická paní se
Austerlitz Eva Oubělická.
ráda koupala v krvi svých obětí, karlštejnská
Výstava má kromě historických souvislostí
paní Kateřina Bechyňová z Lažan v polovině
také poučný charakter – návštěvníci se na ní
16. století umučila nejméně čtrnáct poddaných.
dozví nejen jak upíra poznat, ale hlavně jak se
Pozdější upírské šílenství v dobách baroka,
mu ubránit – kdy použít cibuli a kdy česnek,
během kterého se překopal kdejaký obecní hřco provádět s kuchyňskou solí, z jakého dřeva
bitov i lesní hřbitůvek, musela rázně zastavit až
bude nejlepší vyrobit naostřený kůl, kterým
samotná císařovna Marie Terezie!
upírovi probodnete srdce a jestli chodí upíři sát
„Mám velkou radost, že tak povedenou výi za bílého dne...?

Za vzorné vysvědčení mají
děti vstup na výstavu
Dracula zdarma!
Česnekové pohoštění i nápoj v barvě krvě.
Průvodci převlečení za upíry i stylová hudba.
Nejen tak bude vypadat vernisáž k nejděsivější
výstavě na zámku Slavkov – Austerlitz Drácula
a ti druzí. Uskuteční se ve čtvrtek 30. června
od 13 do 15 h. na nádvoří zámku. Až do 17 h.
si pak můžete projít podzemí, kde zabydlí nejkrvavější bytosti středoevropských dějin. První
den se můžete bát za snížené vstupné – dospělí
40 a děti 20 korun.
„Protože výstavu startujeme poslední školní
den, chceme odměnit i děti, které mají vysvědčení s vyznamenáním. Vstupné tak budou mít
v den vernisáže zdarma. Stačí ukázat vysvědčení nebo fotku v mobilu,“ uvedla ředitelka památky Eva Oubělická.
Výstava Dracula a ti druzí bude v zámeckém
podzemí instalovaná až do konce října.
Vstupné na ni bude 120 Kč / snížené 60 Kč
vs
a rodinné 300 Kč.

Akce na zámku v červnu

Výstava se zaměřuje i na věhlasného upírobijce van Helsinga, který
mnoho let zkoumal prostředky, jakými se lze upírů zbavit navždy.
Společně s ním můžou návštěvníci
rozpoznávat typy upířích zubů
a také nejrůznější upíří podoby.
Kromě samotných vampýřích legend, vystavěných na základě dobových kronik a jiných dokumentů,
se výstava věnuje také mimoevropským upířím nestvůrám, jako je
brazilská Jaracaca nebo indické
Rakšas.
„Kromě poutavých textů jsou na
výstavě prezentováni upíři ve stylizovaných scénách. Od běžného domácího sání až po upírskou hostinu,
které se bude účastnit i samotný
Dracula. Figury vypadají velice věrohodně. Nechtěli jsme ponechat
náhodě žádný detail, takže postavy budou mít
skleněné oči, ostré zuby a dobové šatstvo
včetně účesů. Speciálně pro tuto výstavu také
vznikly multimediální „pohyblivé“ obrazy,
které vystraší úplně každého návštěvníka před očima se totiž promění zprvu idylický
portrét ve strach nahánějící bestii. Velmi se
nám také povedla instalace upířího hřbitova,
která bude doplněna o speciální zvukové i světelné efekty,“ upřesnil kurátor výstavy Petr
vs
Lukas.
Výstava Dracula i ti druzí
Děsivé zámecké podzemí jen pro odvážné
Zámek Slavkov – Austerlitz
Termín: od 30. června do 31. října 2016
Vstupné: 120 Kč / dospělí, 60 Kč studenti, děti, senioři, ZTP
www.zamek-slavkov.cz

Vyzkoušejte si práci průvodce!
O tom, že průvodci Zámku Slavkov – Austerlitz patří mezi to nejlepší, co české památky
nabízejí, není pochyb. Zejména pohádkové
a tematické kostýmované prohlídky jsou natolik divácky úspěšné, že tahle parta hledá cestu,
jak poptávce ještě více vyhovět.
Nejen tohoto fenoménu se dotkne výstava
o průvodcovské činnosti, která bude přístupná
v místnosti před zámeckou kavárnou od
9. června do 30. srpna. Návštěvníci mohou nahlédnout do běžného pracovního dne zámeckého průvodce, ale také se dozvědět něco
o jejich méně tradičních činnostech, jako jsou
divadelní představení na prohlídkové trase

zámku nebo prázdninové stylizace prohlídek.
K vidění budou jak předměty denní potřeby
průvodce, tak i spousta fotek z akcí a kostýmy.
Nebude také chybět interaktivní část pro návštěvníky, kteří si mohou vyzkoušet zavření
a otevření okenice, na chvíli se vžít do kůže
průvodce při provázení nebo se vybavit jmenovkou (podobně jako naši průvodci) a tu si
pak nechat na památku.
„Smyslem výstavy a doprovodných akcí je
navodit příjemnou náladu a také trochu prolomit ledy mezi průvodcem a skupinou,“ vysvětlil vedoucí průvodců Zámku Slavkov –
vs
Austerlitz David Kučera.

Karibská noc na nádvoří zámku
Plážová atmosféra, koktejly, výuka salsy
a ohnivý tanec. Karibik se v sobotu 9. července
přenese na nádvoří Zámku Slavkov
– Austerlitz. Odehraje se tady totiž
letní ples v kubánském duchu Karibská noc.
„Připravili jsme si pro návštěvníky
opravdu horkou letní novinku. Na tanečním parketu si můžou nejen spontánně užívat žhavé rytmy, ale také se
naučit salsu od těch nejlepších.

Hosty akce budou mistři světa tohoto tance
Michaela Gatěková a Jakub Mazůch. Předvedou nejen své umění, ale budou ho
i vyučovat,“ uvedl organizátor akce
Martin Křížka.
Návštěvníci plesu si mohou kulisy
největší barokní památky užívat
z plážových lehátek s míchaným
koktejlem v ruce. Zajištěno bude
i stylové občerstvení. Vstupné na
vs
Karibskou noc je 190 Kč.
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Vystoupení kvarteta Concentus Moraviae Quartet • Foto: 2x J. Sláma

Koncert Concentus
Moraviae na zámku
Ve středu 15. června vystoupil v Historickém sále zámku soubor Concentus Moraviae
Quartet.

Překlad listiny, kterou v roce 1416
udělil král Václav IV. městu Slavkovu

Věstník Slavkovského kina
Vážení přátelé našeho Kina Jas, obracím se
na vás tímto krátkým článkem, abych vám dal
odpověď na velmi častou otázku, proč v našem
kině nedáváme aktuální filmové premiéry, ale
filmy, které měly premiéru před čtyřmi a více
měsíci. Důvodem není to, že bychom vám tyto
filmy nechtěli promítat, ale že současné technické vybavení kina neumožňuje projekci
těchto filmových novinek. Je sice pravda, že
naše kino před několika lety (2012) prošlo digitalizací, bohužel však na jiný a levnější formát (důvody byly především finanční – plná
digitalizace by stála 3,5 mil. korun, stávající
zařízení bylo pořízeno zhruba za desetinu uvedené ceny – pozn. J. Blažek).
V současnosti existují totiž dva různé digitální formáty pro kina. První je E-Cinema
a druhý D-Cinema nebo také označován jako
DCP (Digital Cinema Package). Zatímco první
formát je založen na projekci převážně z BlueRay disků, které distributoři poskytují za tzv.
fixní půjčovné, druhý formát je výsledkem kinematografické evoluce a v dnešní době již
prakticky plně nahradil původní formát –
35mm film, který je dnes už spíše raritou.
Norma na DCP formát je mnohem přísnější na
technické parametry jako je obraz a zvuk, ale
jeho hlavní výhodou je ochrana proti pirátům
a je prakticky nemožné film ukrást. Proto jej
filmová studia tak milují a dnes jsou prakticky
všechny filmy v tomto formátu. Teprve až po
určité době, kdy film je postupně vyřazován

z filmové nabídky velkých multiplexů, je nabídnut pro kina ve formátu E-Cinema, kdy případný únik filmu na internet nezpůsobí
filmových studiím tak velkou finanční újmu
jako v době krátce po premiéře. Pokud tedy
chceme uvést nějaký film v premiéře, tak
máme možnost uvádět filmy jen některých distributorů a jedná se spíše o artové či jiné umělecké filmy.
Teď se jistě ptáte, proč byste tedy měli chodit na váš oblíbený film do našeho kina, když
technicky zaostává za dnes velmi populárními
filmovými multiplexy a budeme vám ho moci
promítnout až nějaký ten měsíc po premiéře.
Důvodů je hned několik. V první řadě v našem
kině nebudete nikdy jen číslo na počítadle návštěvníků. Vážíme si každého diváka, který přijde, a jsme za něj vděční. Dalším důvodem
může být i lidová cena vstupného. Přece jen
návštěva celé rodiny (dva rodiče a dítě) vyjde
přibližně stejně jako jediná vstupenka do velkého multiplexu. A posledním důvodem, který
bych tu zmínil je, že se snažíme plnit přání našich diváků. Pokud byste chtěli uvést nějaký
film, ať nový či už starší, nebo nám dát nějakou
radu či doporučení, tak se nebojte na nás obrátit. Buď prostřednictvím facebookových stránek (Kino Jas ve Slavkově u Brna) nebo přímo
na emailovou adresu kina kino@zamek-slavkov.cz. Budeme se těšit na vaše nápady a podněty na vylepšení našich služeb pro vás.
Za kolektiv slavkovského kina Luděk Červinka

„My, Václav, z Boží milosti římský král, pro všechny
časy rozmnožitel říše a král český, vyznáváme
a známo činíme veřejně tímto listem všem, kteří jej
vidí nebo slyší číst, že jsme pro služby a věrnou vůli,
kterou jak nám, tak koruně české, věrní naši milí měšťané a obyvatelé města Novosedlic často a zhusta užitečně prokázali a učinili. Aby tím lépe každodenně
činit mohli v budoucích časech, proto jsme jim se
zdravou myslí dobrou radou a správným poznáním
pečeť dali a dáváme silou tohoto listu a královské
moci české a jako moravský markrabě, tedy aby oni
a všichni jejich potomci takový znak v městské pečeti
měli a také aby tento znak, tak jak je zde obrazem,
barvami, pruhy a figurami ozdoben a namalován, ke
všem svým a městským potřebám a záležitostem užívat směli a mohli a na věky nechť jim není v tom
nikým bráněno.
Také pro polepšení a k vůli vlastního města Novosedlic a jeho obyvatel, z královské a přirozené své
dobroty týdenní trh, který dříve o sobotě měli a drželi,
na pondělí jsme přeložili a převedli tak, aby oni i jejich
potomci navěky týž týdenní trh všechny pondělky mít
a držet směli a mohli, vší měrou a způsobem, jako
dříve až dosud měli a drželi o sobotě beze všech překážek a přikázání.
Proto přikazujeme našim hejtmanům, podkomořím, úředníkům, purkmistrům, radům, měšťanům
a spolkům měst, městeček a vsí a všem ostatním poddaným a věrným našeho knížectví a Markrabství moravského, kteří zde jsou nebo časem budou, vážně
a slavnostně tímto listem, aby vlastním měšťanům
a obyvatelům Novosedlic v našich zvláštních milostech a obdarováních nepřekáželi, nýbrž je přitom od
nás, pro věrné zacházení, chránili a ochraňovali a naší
těžké nemilosti se vystříhali. K stvrzení tohoto listu
zpečetěno naší královskou majestátní pečetí.
Dáno v Praze po narození Kristově ve čtrnáctistém
a poté šestnáctém roce, první středu po svatých Petru
a Pavlu z dvanácti apoštolů, našeho Království českého v padesátém čtvrtém a římského v čtyřicátém.“

6/2016

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Základní škola Tyršova
Základní škola, Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 113, reditel@zsslavkov.cz

Třeťáci na golfu
V úterý 31. května se žáci z třetí třídy měli
možnost aspoň na chvíli stát golfisty.
Na golfovém hřišti nás přivítal trenér John
Carroll, který zábavnou formou děti vtáhl do
golfového světa. Děti si zkusily odpalovat
míčky z odpališť, procvičovaly správný švih a
zároveň měly možnost vyzkoušet na putting
greenu krátkou hru na cvičné jamky.
Došlo také na soutěže. Vítězové obdrželi
pěkné ceny a i ostatní malí golfisté byli oceněni
sladkou odměnu. Tímto zároveň chci poděkovat
trenéru Johnu Carrollovi i paní Martě Svobošv
dové za trpělivost a příjemné dopoledne.
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Návštěva výstavy na zámku
Ve dnech 17. a 18. května navštívili žáci
sedmých ročníků výstavu na zámku, která zde
byla instalována u příležitosti 600. výročí udělení znakového privilegia Slavkovu. Kromě
faksimile slavkovského znakového privilegia,
které je nejstarším dochovaným znakovým privilegiem v českých zemích, zde viděli i několik jiných listin, např. kopii výnosu, v němž
král Václav I. potvrdil řádu německých rytířů
držení obce Novosedlice, což je první písemná
zmínka o slavkovském panství. Žáky zaujaly

také modely slavkovského zámku v jeho dobových proměnách – od komendy přes renesanční zámek až po barokní sídlo. Učivo
sedmého ročníku o středověkých městech také
velmi vhodně doplnily vystavené cechovní
znaky a další předměty týkající se slavkovských řemesel.
Děkujeme paní historičce PhDr. Zichové za
velmi poučný, ale zároveň zajímavý výklad
o slavkovských dějinách. Těšíme se na další
Pp
zajímavou výstavu.

Okresní kolo Pythagoriády
Dne 18. května se konalo ve Vyškově okresní
kolo Pythagoriády. Tato matematická soutěž je
velmi populární a účastní se jí značné množství
talentovaných žáků. My jsme vyslali celkem 11
reprezentantů. Všichni předvedli dobré výkony
a to se také odrazilo na jejich umístění.
V kategorii šestých ročníků se mezi 44 startujícími nejlépe umístili na děleném pátém
místě Tereza Urbanová a Šimon Chmela. Těsně
za nimi skončily Martina Cenková, Gabriela
Floriánová, Adéla Horáčková, Kateřina Klinkovská, Klára Lysáčková a Soňa Novoměstská.
V kategorii žáků osmých tříd skončili těsně
za sebou šestá Adéla Červinková, sedmý Jiří
Hrabovský a osmý Martin Machorek. Žákům
zv
děkujeme za dobrou reprezentaci školy.

Parní vlak ve Slavkově u Brna
V sobotu 4. června bylo možno spatřit na
zdejším nádraží provozní historickou parní lokomotivu zvanou také Velký býček. V roce
1921 libeňská lokomotivka vyrobila celkem 30
tendrových lokomotiv první serie uvedené řady.
Lokomotivy byly hned od počátku označené
novým způsobem podle inženýra Kryšpína
řadou 423.0 na lité bronzové tabulce.
Další vyrobenou sérií byly lokomotivy s pořadovým číslem 31 až 43 z První Českomoravské továrny na stroje z roku 1924. Měly shodné
parametry, avšak na dýmnici byly opatřeny již
litinovým komínem s korunou. Lokomotivy
stály tehdy v průměru 1 055 900 Kč a ČSD je
převzaly ve dnech 31. 10. 1924 až 17. 1. 1925.
Nová lokomotiva uvezla na rovině vlak o hmotnosti 1500 t rychlostí 40 km/h. Při zkouškách
se u lokomotiv naměřil největší indikovaný
výkon 800 koní, což plně vyhovovalo provozu
na kopcovitých místních dráhách.
Zavedením řady 423.0 do provozu se Československým státním drahám podařilo vyřadit
značný počet lokomotiv zastaralých a nejednotných řad, které pocházely ještě z dob existence
soukromých železničních společností. Tato
skutečnost se příznivě odrazila v nejen samotné
údržbě lokomotiv, ale i vyřešila otázku zvládání dopravních výkonů.
Na našich drahách úspěšně jezdily i po druhé
světové válce a posledními z provozních byla lokomotiva 423.086 vyřazená v roce 1980 v Břeclavi a v současnosti muzejní 423.041, vyřazená
v roce 1982 v Ostravě. Na postrku historického
vlaku byla připojena muzejní motorová lokomoJaromír Seifert
tiva řady T 478. 1001.

Herci ze ZŠ Tyršova • Foto: archiv školy

Vystoupení žáků na Dnech Slavkova
O víkendu 3.–5. června Slavkov u Brna
oslavil významné jubileum – 600 let od udělení znakového privilegia králem Václavem IV.
K velkolepé oslavě této události přispěli také
žáci naší školy. Chlapci a dívky z osmého ročníku ukázali, jak si představují historickou
osobnost krále Václava IV. a co o ní vědí. Zdramatizovali a předvedli několik výjevů z jeho
života. A tak jsme mohli vidět, jak se Václav
dostal do konfliktu s pražským arcibiskupem

Janem z Jenštejna nebo jak byl uvězněn českými pány, kteří mu vytýkali, že neplní své
vladařské povinnosti. Z vězení mu podle pověsti pomohla krásná lazebnice Zuzana, která
ho převezla na loďce. S ní se také veselil na
svém hradě při dobovém tanci, který na jevišti
předvedly žákyně šestého ročníku naší školy.
V závěru vystoupení král Václav IV. v podání
žáka 8. A Marka Navrátila udělil slavkovským
vd
měšťanům znakové privilegium.

První místo v krajském kole Prezentiády
Prezentiáda je týmová soutěž v prezentačních dovednostech pro dvou až tříčlenné týmy,
určená středoškolákům a starším žákům základních škol. Do soutěže se zapojili i naši žáci
osmých tříd, kteří navštěvují povinně – volitelný předmět ICT seminář. Všechny týmy vypracovaly projekt na téma „Den bez internetu“.
Odborná porota vyhodnotila z přihlášených
projektů ty nejlepší, které následně postoupily
do krajského kola, kde týmy svou prezentací

Vítězný tým • Foto: archiv školy

a projevem musely v pátek 8. dubna přesvědčit
porotu o tom, že si zaslouží postup do finále.
Na stupních vítězů se v kraji umístily hned dva
naše týmy – 1. místo získali „Tři císaři ze Slavkova“ ve složení Adéla Červinková, Natálie
Kučerová a Ondřej Mlčoch a 3. místo obsadil
tým „Milever“ ve složení Alexandra Navarová,
Veronika Novotná a Milan Kučera. Protože do
republikového kola postupují jen vítězové krajských kol České a Slovenské republiky, měli
jsme velkou radost, že Jihomoravský kraj reprezentoval právě náš tým „Tří císařů ze Slavkova“. Grand finále se konalo 21. dubna na
Ekonomicko-správní fakultě MU v Brně. Soutěžící museli vypracovat během tří dnů novou
prezentaci na téma „Život bez práce“ a obhájit
ji před porotou. I když tentokrát naši žáci nedosáhli na stupně vítězů, prokázali úžasnou týmovou spolupráci a výborné prezentační
schopnosti. Děkujeme všem zúčastněným za
sf
vzornou reprezentaci školy.
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Základní škola, Komenského nám. 495, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 621, reditel@zskomslavkov.cz

Sbíráme baterie a PET víčka
Již několikátý rok probíhá na naší škole sběr
baterií a PET víček. Baterie odevzdáváme společně s vysloužilými elektrospotřebiči v rámci
soutěže Recyklohraní společnosti Ekobat
a PET víčka vozíme do Újezda u Brna rodičům
malého Danielka , který má dětskou mozkovou
obrnu, je na vozíčku, a rodiče ze získaných
peněz za PET víčka mohou zakoupit svému
synovi různé zdravotní pomůcky.
V letošním školním roce jsme odevzdali
95,6 kg baterií a 267 kg víček. A jak na tom
byli sběrači jednotlivých tříd? Nejlepšími sběrači jsou žáci třetích tříd, kteří obsadili v obou
soutěžích 1. a 2. místa.
Všem žákům za jejich píli patří poděkování
a vítězům určitě sladká odměna a drobný dárek
(MiL)
od Recyklohraní.
Glitter Stars • Foto: archiv školy

BATERIE
1. místo
2. místo
3. místo

Glitter Stars postoupili na MS
V polovině května se tým GS ze ZŠ Komenského ve Slavkově vydal na dalekou cestu do
německého zábavného parku MOVIE Park
v Bottropu, kam se sjelo kolem 3500 cheerleaders z celé Evropy. Cílem slavkovské výpravy
bylo pokusit se nominovat na MS v roce 2017.
Celá soutěž probíhala ve dvou dnech. V sobotu, po slavnostním zahájení, následoval nelítostný boj o postup pět nejlepších týmů
v každé kategorii. Prvním kolem jsme zdárně

III.B
III.A
VII.B

PET víčka
1. místo
2. místo
3. místo

III.A
III.B
I.B

prošli a postoupili do dalších bojů. V neděli
jsme s velkým odhodláním nastoupili na překrásnou soutěžní plochu. Nakonec pro malé
chybičky to stačilo na 4. místo. „Bedna“ nám
utekla opravdu o malý kousíček. Ale náš hlavní
cíl jsme si splnili, postoupili jsme na MS
a v dubnu v roce 2017 poletíme do USA na
Floridu porovnat své výkony s nejlepšími týmy
celého světa.
Renáta Macharová

Šikulové • Foto: 3x archiv školy

Šikulové na ZŠ Komenského

Okresní kolo Pythagoriády

Ve čtvrtek 9. června přijela na naši školu
Česká televize natáčet pořad Šikulové. Je to
pořad, ve kterém děti se dvěma moderátory vyrábí různé zajímavé výrobky.
Několik dní před natáčením byly děti rozděleny do čtyř skupin po deseti. V den „D“ dorazil televizní štáb ráno v 8.30 hod., prohlédli si
místnosti pro natáčení a poté, co si vše připravili, mohla akce propuknout. Natáčet se začalo
v nové školní knihovně s našimi páťáky, kteří
s moderátory Janou a Ivem vyráběli originální
fotorámeček z ruliček barevných papírů a cédéček. Dětem šla práce krásně od ruky a nakonec měly svoje fotky velmi hezky ozdobeny.
Protože nám počasí přálo, mohlo se s další
skupinkou natáčet venku v altánku na školním
dvoře. Čtvrťáci si vyrobili zajímavé lucerničky

Nejúspěšnější reprezentantkou naší školy
v matematických kláních byla Drahomíra Křivonožková ze 7. ročníku, která z okresního kola
Pythagoriády přivezla 2. místo. Nezklamal ani
Radim Trhlík z 8. ročníku, který se umístil na
3. příčce. Oběma blahopřejeme a poděkování za
vzornou reprezentaci patří i žákům 6. ročníků,
Julii Kašpárkové za 5. místo, Veronice Dúbravkové za 6. místo, Adamu Friedmanovi za
7. místo a Pavlíně Koukalové za 8. místo.
V Matematické olympiádě se úspěšnými řešiteli stali Andrea Večerková (5. místo), Michaela Suková (6. místo), Radek Mička (7. místo)
a Pavlína Koukalová (9. místo). Poděkování za
reprezentaci patří nejen jim, ale i Daniele Klímové (10. místo), Martinu Okénkovi (11.
místo) a Vojtěchu Bajákovi (12. místo). (MiL)

ze starých plechovek. Pro třeťáky a část druháků byl připravený pokus s vodou, pet láhví,
nafukovacím balónkem a slámkou. Tento
pokus prováděli na školním dvoře, kde se za
krátkou chvíli objevilo několik vodních fontán.
Prvňáci a část druháků pracovali s „kouzelnými nitkami“ v keramické dílně, kde vytvořili
velmi zajímavé abstrakce, pro které i vymýšleli
názvy.
Moderátoři Ivo a Jana byli velmi přátelští,
skvěle si s dětmi rozuměli a holky i kluci si své
natáčení řádně užili.
„Šikulové“ bývají pravidelně vysíláni každou neděli na programu ČT :D v 11 hodin. Náš
„slavkovský díl“ budeme moci zhlédnout buď
28. srpna nebo 4. září, tak už se moc těšíme!
P.G.
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Celoškolní projekt k 600. výročí udělení znakového privilegia
Každým rokem naše škola pořádá celoškolní
projekty zaměřené na nějaké téma. V uplynulých letech jsme se zabývali vodou v přírodě, řemesly, 10. výročím ČR v EU atd.
Letošní rok 2016 se nesl v duchu vzpomínky na udělení znakového privilegia
našemu městu králem Václavem IV., od
kterého uplynulo 600 let. Projekt jsme rozpracovali do drobných celků, které se prolínaly
všemi předměty. V českém jazyce jsme se zaměřili na popis městského znaku a znaků okolních obcí, popisovali jsme historická povolání
a postavení, všimli jsme si literárních ukázek
z 15. století. V matematice v rámci výuky

znaků dělitelnosti jsme rozkládali číslo 600
a 1416 a počítali úlohy s historickým podtextem. V rámci výuky informatiky jsme
vytvořili krátké komiksy, rozmluvili obrázky v krátkých videosekvencích, připravili pracovní listy v textovém editoru.
V dějepise jsme se zaměřili na pověsti
a legendy z doby Lucemburků, seznámili jsme
se s pojmy právo a privilegium, ve fyzice jsme
vyrobili katapult, v přírodopise nás zajímali
plodiny před 600. lety a v chemii nás zaujali alchymisté a pokusili jsme se napsat 600 chemických látek pomocí vzorců. Ve výtvarné
výchově jsme malovali a kreslili podobizny významných osobností, zajímali se o dobové
oděvy, malovali různobarevné variace městského znaku a v hudební výchově jsme zpívali
píseň Svatý Václave. V tělesné výchově jsme
odběhli Slavkovskou šestistovku a vystoupili
na „Horu Slavkov“ – štafeta, jež měřila 600
schodů. V pracovních činnostech nás zajímala
dobová řemesla, povolání, jídla a připravili
jsme rekvizity pro vernisáž výstavy. Žáci z 1.
stupně navštívili městskou šatlavu a nechali si
v obchodě zvážit kouli na nohu. Měla rovných
4,4 kg. Mnozí z nich tam i zahlédli místního
ducha, který prý straší v šatlavě již 600 let.
V pátek 3. června jsme věnovali shrnující
práci na projektu, jehož výstupem byla sada
pracovních listů vystavených po celý víkend
v zámku.
Takzvanou „třešničkou na dortu“ bylo vytvoření listiny v „nadživotní“ velikosti. Žáci ve
výtvarné výchově kreslili písmena v dobové
podobě a z nich skládali překlad listiny.

Vzniklo dílo o velikosti 4,8 m na délku a 3,2 m
na šířku, které bylo vystaveno v zámku na
schodišti vedoucímu k Historickému sálu.
Ti, kteří zavítali v sobotu na zámek, mohli
zhlédnout nejen naši výstavu, ale i navštívit
dobové představení dramatického kroužku
školy, které bylo zaměřeno na dobové reálie
a vtipnou formou nás seznámilo s obdobím počátku 15. století.
Po víkendu jsme naše díla sňali a umístili na
chodbách školy, včetně překladu listiny, který
jsme umístili na schodišti u nástavby na nové
budově.
V závěru chci poděkovat všem učitelům,
kteří se s žáky podíleli na projektu a musím
ocenit opravdovou nápaditost a kreativitu.
Vladimír Soukop

Co připravuje Divadelní
spolek na podzimní sezonu
Rychlým krokem se blíží prázdniny,
které znamenají volno pro děti, dovolené
pro dospělé. Pro herce našeho divadla to
bude také období zvolnění kroku, ale pro
technickou základnu v žádném případě.
Prázdniny pro scénografii a kostýmovou
výpravu znamenají žně. Kromě výroby
scény a kostýmů do připravované pohádky proběhne dlouho plánovaná inventura fundusu kostýmů a rekvizit
a digitalizace jeho záznamu, což znamená hodiny a hodiny strávené s fotoaparátem mezi haldami kostýmů
a následné zpracování údajů do počítačové databáze. Kromě této práce nás
chystá příprava repertoáru na příští rok.
A co naše divadlo připravuje na
letošní podzimní sezónu?
Na konci září se diváci mohou těšit
na premiéru Moliérova Lakomce.
V hlavní roli Harpagona zazáří kdo
jiný než Milan Hrazdílek, který se
také spolupodílí se Staňou Olbrichtem
na režii této povedené taškařice. A počítejte s tím, že vaše bránice dostane
pořádně zabrat.

Okna s novým rozměrem

V listopadu po Dušičkách připravujeme další premiéru. Tentokrát to bude
remake úspěšné autorské pohádky,
kterou náš soubor hrál v r. 2004,
a byla to tenkrát první hra, kde byla
poprvé použita plošná scénická
hudba, a také různé efekty, jako např.
umělá mlha, hlasová modulace, či
zmizení osoby na otevřené scéně. Tentokrát diváci zhlédnou půvabnou a napínavou pohádku O stříbrné růži
v režii našeho kmenového režiséra
Stanislava Olbrichta, a vzhledem ke
kvalitě jeho práce, věřím, že bude hra
ještě lepší než ta před dvanácti lety.
Podzimní sezona se opět ponese ve
znamení pravidelných Divadelních
kaváren, které se termínově usadily
v poslední neděli v měsíci a v jarní sezóně zaznamenaly zvýšenou účast.
Přípravy programu v kavárnách se
s velkou iniciativou a kreativitou ujala
Eliška Rubešová. Můžeme se opět
těšit na zajímavá témata, která doplní
pohodové posezení u nedělní kávičky.

DVEŘE

FASÁDY

PVC

www.pramos.cz

HLINÍK

PRAMOS - český výrobce oken a dveří od roku 1995

Používáme vlastní proﬁlový systém HORIZONT PS.

OKNA
SPACE 8

PRAMOS
OPRAVDU
ÎESKÁ OKNA

8 komor
3 tÝsnÝní
90 mm šíěka

TRADICE

OCHRANNÁ ZNÁMKA

od roku 1995

LN

Příjem inzerce do Slavkovského zpravodaje
info@bmtypo.cz
544 220 661 • 605 742 853
Uzávěrka pro inzerci: pátek 22. července do 16 hod.

www.bmtypo.cz

VÝPRODEJ • VÝPRODEJ
Slavkovský kalendář 2016

40,Kalendář 2016 na
téma historický
Slavkov zakoupíte
přímo v redakci Slavkovského zpravodaje
(Brněnská 642,
1. patro – BM typo).

Autoservis
Josef Novoměstský
Servis a opravy vozidel všech značek
• Diagnostika motor. vozidel
• Výměna motorového oleje
• Příprava na STK
• Pneuservis a uskladnění pneu

OKNA

• Servis a údržba klimatizace
• Výměna čelních skel
• Montáž tažných zařízení
• Geometrie

Bučovická 1677, Slavkov u Brna
Tel.: 736 670 567, 515 537 337
E-mail: servis@automotoslavkov.cz

www.automotoslavkov.cz

PRAMOS, obchodní kancelář Slavkov
Brněnská 642, tel: 775 591 330
slavkov@pramos.cz, 800 100 111

VÁŠ ZÁŽITKOVÝ
PRÁZDNINOVÝ
DEN
NAVŠTIVTE OJEDINĚLÝ
RELAXAČNÍ SAUNOVÝ SVĚT
S PRŮPLAVOVÝMI BAZÉNY
UPROSTŘED PŘÍRODY PODKOMORSKÝCH
LESŮ NA BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ
SPECIÁLNÍ LETNÍ AKCE
OD 13. 6. DO 4. 9. 2016

| ČISTÉ A VYHŘÍVANÉ
VNITŘNÍ I VENKOVNÍ
BAZÉNY
| SAUNOVÁ VESNIČKA
S PŘÍRODNÍM JEZÍRKEM
| SLUNNÁ LOUKA
LADA, FRESH BARY
A ODPOČÍVÁRNY
| LETNÍ SAUNOVÉ
CEREMONIÁLY
| KOUPELE A MASÁŽE

s časy navíc ve wellness světě.
Ke vstupu na 120 minut dostanete
navíc 30 minut.
Ke vstupu na 180 minut dostanete
navíc 60 minut.

WELLNESS INFINIT MAXIMUS
Hrázní 4a (hotel Maximus Resort), Brno – Kníničky
tel.: +420 730 182 942, +420 546 213 264
e-mail: infomaximus@inﬁnit.cz

www.infinit-maximus.cz

Poradenská kancelář

Milan Májek a syn

PRODEJ

VÁMI
• ocelové profily I, IPE,
JIŽ 13 LET S
U, UPE, HEA, HEB
• profily ocelové uzavřené,
čtvercové, obdélníkové (Jäkl)
• ocel plochá i čtvercová, úhelníky
• ocel kruhová (tažená, válcovaná)
areál Agrozetu
• trubky bezešvé, svařované
Čs. armády 1081
• plechy – hladké černé, slza,
Slavkov u Brna
pozinkované
tel./fax. 544 220 816
• betonářská ocel – roxory,
tel. 604 272 975
kari sítě, výroba třmínků
775 697 788
• dělení materiálů pálením,
milanmajek@volny.cz
řezáním pilou

D E T O X I K A C E

O R G A N I S M U

• přípravky MUDr. Jonáše
strava – problém dnešní doby
• vitaminy, minerály, výrobky Aloe vera
pro vyčerpaný organismus
• doplňky stravy FINCLUBU
dobré zdraví po celý rok
• konzultace a poradenství
• pyly v ovzduší – pomoc při potížích

Kosmetika
Možnost
vyzkoušení
Prodejní doba:

Zdraví je největší bohatství, které člověk má.

po, st 7–17 h.
út, čt, pá 7–15 h.
sobota 8–11 h.

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

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Výstava psů wesh corgi
Welsh Corgi a Kelpie Klub CZ pořádá klubovou výstavu pro plemena welsh corgi Pembroke, welsh corgi Cardigan a australská
kelpie v sobotu 6. srpna ve slavkovském zámeckém parku.

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

www.bmtypo.cz

Výroba razítek
Samonamáčecí razítka a dřevěná
razítka. Razítka tradiční, kulatá,
datumovky, razítka velkých rozměrů atd.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ

BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Vzpomínka
Dne 17. června 2016 uplynulo 8 smutných let ode dne,
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, paní

Tel. 603 904 404

B O H U M I L A C H U D ÁČ K OVÁ

Martina Sedláková

S láskou a úctou vzpomínají manžel Jiří, dcera Karolina, syn David,
dcera Kristýna s rodinou a maminka.

Vzpomínka
Kytičku květů na Váš hrob dáme a stále vzpomínáme.

Připravované akce na léto
• 11.–15. 7. – Příměstský tábor v zámeckých
kazematech – „Mimoni v podzámčí“ – pro
děti 5–12let
• 16. 7. – Velká melouniáda v zámeckých valech – rodinné odpoledne plné melounové zábavy od 15 hod.
• 25.–29. 7. – Příměstský tábor v zámeckých
kazematech – „Mušketýrská škola“ – pro
děti 5–12 let
• 30. 7. – rodinné zábavné odpoledne v zámeckých valech „Princezny a princové nejsou
na draka“
• 6. 8. – Den otevřených dveří v Korálkách
– zápis dětí do sdružené školičky, nabídka
volnočasových kroužků
• 13.–20. 8. – Pobytový tábor u Přemilova –
pro děti 6–15 let
• 19. 5.–31. 7. – výstava „Co se děje v trávě“
s možností programu pro děti i dospělé – zámecké kazematy.
Dagmar Živníčková a Hedvika Nováková

Dne 19. června 2016 to bylo 30 let, co nás opustila paní

BOŽENA KOŘÍNKOVÁ
a dne 19. července uplyne 30 let, kdy zemřel pan

VÁCLAV KOŘÍNEK
Stále vzpomínají
dcery Liba, Božka a Hana s rodinami.

Vzpomínka
Smutná je vzpomínka na den narození na toho, kdo už s námi není.

Dne 20. června 2016 by se dožil 80 let můj drahý manžel,
tatínek a dědeček, pan

BOHUMIL BŘEŇ
Zároveň uctíme jeho památku 20. června, kdy nás před 10 lety opustil.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná manželka a synové s rodinami.
Vzpomínka
Dne 21. června 2016 uplynulo 23 let, kdy nás navždy opustil pan

JAROSLAV LOUČANSKÝ
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcery s rodinami.
Čas plyne, bolest v srdci zůstává…

Hledám svědky nehody
Hledám svědky dopravní nehody motocyklu a osobního auta v neděli 1. května 2016
ve Slovanské ul. Přihlašte se prosím na tel.:
774 029 064. Děkuji.

95 let slavkovského fotbalu
Zveme vás na oslavu 95 let slavkovského fotbalu, která se koná v sobotu 2. července v areálu
stadionu SK Slavkov u Brna. Na programu
bude od 15 h. výstava dobových fotografií,
v 17.30 h. fotbalové utkání současných a bývalých hráčů SK Slavkov a od 19.30 h. vystoupení
kapely SMP+. Občerstvení U dvou kapříků.
Srdečně zvou pořadatelé SK Slavkov u Brna.

Dne 4. července 2016 uplyne 10 let, kdy nás opustila
naše maminka a babička, paní

MILUŠKA LOUČANSKÁ
S láskou a bolestí vzpomínají a za tichou vzpomínku
děkují dcery Alena, Renata, Nataša s rodinami, vnuci Martina,
Barbora, Kristýna, Dan, Jirka a pravnučky Leonka a Isabellka.
Vzpomínka
Přišla dlouhá noc – a po ní žádné ráno.
Dne 29. června 2016 uplyne 5 let, kdy tragicky zemřel můj syn, pan

LUBOMÍR TESÁČEK
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene maminka Zdena
a bratr Miroslav s rodinou.
Vzpomínka

Nabízím
prostory k podnikání

Dne 6. července 2016 by se dožil 80 let náš manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček, pan

67 m2 v přízemí
u náměstí ve Slavkově u Brna.

OLDŘICH NOVOTNÝ

Vhodné k provozování prodejny, kanceláře, služby, vzorkovna…

a dne 4. října 2016 vzpomeneme 6. výročí jeho úmrtí
Stále vzpomínají manželka Anna a děti s rodinami.

Tel. 737 867 922
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Vzpomínka
Dne 10. července 2016 by se dožil 100 let náš tatínek a dědeček, pan

JAROSLAV DVOŘÁČEK
Nyní již 44 let s bolestí v srdci na něj stále vzpomínáme.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu dcera Eva a syn Jaroslav s rodinami.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 16. července 2016 vzpomeneme 20 let od úmrtí
našeho tatínka a dědečka, pana

FRANTIŠKA PŘIKRYLA
Vzpomeňte s námi. Syn Radoslav s rodinou.
Vzpomínka
Odešel jsi nám, jak si osud přál, ale v našich srdcích žiješ dál.
Dne 23. července 2016 uplyne jeden smutný rok od úmrtí pana

PETRA ZÁSTŘEŠKA
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomíná
manželka Lenka a celá rodina.
Vzpomínka
Dne 27. dubna 2016 by se dožil 95 let náš tatínek, pan

LADISLAV PŘIKRYL
Zemřel 12. září 1987
a 5. července 2016 by se dožila 100 let naše maminka,
paní

ANNA PŘIKRYLOVÁ
Zemřela 19. listopadu 2010
Za všechny děkují a vzpomínají Věra, Alena, Ivan s rodinami, vnoučata a pravnoučata.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínka
Odešlas, jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.
Dne 3. srpna 2016 vzpomeneme 8. výročí, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka, babička a prababička, paní

VERONA OSLÍKOVÁ
Dne 1. července by se dožila 90 let
S láskou stále vzpomínají dcery s rodinami
a pravnoučata Vojtíšek a Alžbětka.

Vzpomínka
Dne 8. srpna 2016 uplyne 15. výročí, kdy nás opustila paní

MARTA POLÁČKOVÁ
a dne 14. června uplyne 5. výročí, kdy nás opustil
pan

OLDŘICH POLÁČEK
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná syn.

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři
v Brněnské ulici 642 od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.
Přijímáme i oznámení o narození dětí. Tato služba je zdarma.
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Opustili nás
Jana Klíčová (1943)
Aloisie Hrabovská (1918)
Darja Kachlíková (1948)
Světluše Häringová (1929)
Vojtěch Červinka (1934)
Vladimír Bartl (1951)

18. 5.
3. 6.
11. 6.
12. 6.
15. 6.
16. 6.

INZERCE
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.
HLEDÁME stavební pozemek nebo RD
k rekonstrukci ve Slavkově. Platba v hotovosti. Tel. 603 542 928.
SHÁNÍM menší rodinný dům se zahrádkou
nebo větší byt ve Slavkově nebo v přilehlých
obcích. Tel.: 604 522 895.
KOUPÍM chatu nebo chalupu k rekreaci do
40 km od Brna. Tel. 607 496 359.
POSTARÁM se o chod domácnosti (úklid,
vaření, praní atd.) a o Vaše blízké. Vyučená
zdravotní sestra s praktickými zkušenostmi
v pečovatelských službách pro nemohoucí
a seniory 170 Kč/h www.PecovatelkaVera.cz.
Tel. 728 209 872.
ZAVEDENÁ truhlářská firma
ACER WOODWAY z Brna se
zaměřením na komplexní
vybavování interiérů především dýhovaným nábytkem hledá zaměstnance na pozici truhláře pro výrobu
a montáž. Nabízíme zajímavě ohodnocenou tvůrčí práci na originálních realizacích interiérů. V případě zájmu volejte na
603 178 498 nebo pište na info@acerww.cz
BRIGÁDU pro šikovného studenta – manuální práce kolem domu a zahrady v obci
Křenovice, tosca 78@seznam.cz.
PRONAJMU 2+KK (přízemí) na Husově
ulici. K dispozici zahrada. Tel. 604 517 634.
PROVÁDÍM opravy oděvů a jiné šití. V případě zájmu volejte 607 503 466.
K PRONÁJMU rod. dům 3+1+1+G v Šaraticích. Volejte č. 736 657 661 nebo 736 787 714.
HOSTINEC NA ŠPITÁLCE přijme pomocnou sílu do kuchyně (i důchodkyni)! Kontakt: 604 573 212, pyrek@spitalka.cz, nebo
osobně!
MLADÁ rodina nabízí brigádu: hlídání
a výpomoc v domácnosti 2–3x týdně po
dobu prázdnin, nebo i déle, ŘP výhodou,
tel. 777 294 658.
HOSTINEC NA ŠPITÁLCE přijme studenta
na prázdninovou brigádu. Kontakt: 604 573
212, pyrek@spitalka.cz, nebo osobně!
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Darovat naději
„Darovat naději“ – to bylo heslo loňských
i předloňských mini-městeček a bude opět
i v roce letošním. Začínáme s přípravami na
třetí ročník Mini-Slavkova :-) Těšit se mohou
nejen děti, ale i dospělý. Děti se opět budou učit
hravým způsobem koloběh peněz v životě každého člověka. Naučí se, že „bez práce, nejsou
koláče“. Naleznou nejen ty nejlepší loňské hry,
neboli pracovní místa, ale pokusíme se obohatit
i o nějaké to nové místečko pro zpestření. Rodiče (či jiný doprovod) se mohou opět těšit na
kavárnu, kde mohou posedět při kávě, než jejich
dítko odpracuje zadaný úkol. Akci plánujeme
na 1.–3. července, opět ve Svojsíkově parku.
Snažíme se doladit nečekané fronty na pracovním úřadě mini-Slavkova a proto potřebujeme
otevřít co nejvíce pracovních míst a k tomu je
potřeba dostatek pomocníků/dobrovolníků.
Kdyby kdokoliv z vás měl chuť a čas kterýkoliv
z těch dnů se zapojit a pomoci dětem při hraní
a učení se, tak budeme rádi. Můžete nás kontaktovat na emailu: acslavkov@gmail.com nebo
na tel. 728 759 481. Fotky z loňských miniměsteček naleznete na acslavkov.webnode.cz/
fotogalerie a nové informace k letošní akci
budou dávány nejen na tyto stránky, ale také na
FB: www.facebook.com/acslavkov. Pořadatelem akce je Apoštolská církev Slavkov u Brna,
která také pořádá otevřená setkání v synagoze
na Koláčkově nám. Vždy druhou neděli v měsíci od 17 hod. a také každé první a třetí pondělí
v měsíci od 18 hod. Kdykoliv se za námi můžete dojít podívat. Co vás na našem setkání
čeká? Moderní křesťanské písně za doprovodu
kytary, svědectví ze života lidí, slovo z Bible,
modlitby a vzájemné společenství a možnost
sdílení se. Jste srdečně zváni, na kteroukoliv
Za Apoštolskou církev Slavkov u Brna
naši akci.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Dne 31. května 2016 oslavil 80. narozeniny pan

VÁC L AV Š E DÝ
Hodně zdraví, spokojenosti, životního elánu
a optimismu do dalších let přeje
manželka Vlasta, dcery Jana a Eva s rodinami.
Blahopřání
Dne 16. června 2016 oslavila 80 let paní

DA NA S VO B O D OVÁ
Milá maminko a babičko, přejeme Ti hodně zdraví,
pohody a síly do dalších let. Díky, že jsi.
Dcera Hana, Vítek, vnuci a vnučky.
Blahopřání
Dne 27. června 2016 oslaví svých krásných 90 let paní

L I B U Š E O N D R ÁČ KOVÁ
z Kobeřic u Brna
Milé mamince, babičce, prababičce a praprababičce
přejí vše nejlepší a hlavně zdraví syn Jaromír a dcera
Zdena s rodinami, Terezka a Tadeášek posílají velkou pusu.
Blahopřání
Dne 28. června 2016 oslaví své 70. narozeniny pan

JA RO M Í R O N D R ÁČ E K
ze Slavkova u Brna
Do dalších let mu přejeme hodně životního elánu,
optimismu a zdraví. Maminka, dcera Marcela
a syn Jaromír s rodinami a vnučka Iveta s rodinou.

Martina Zachrlová

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele:
neděle 8.30 a večerní v 18.00 (v červenci a srpnu v 19.00),
úterý 18.00 pro děti, čtvrtek 7.00, pátek 18.00 pro
mládež, sobota v 7.30.
Svátost smíření přede mší sv. v neděli ráno i večer, v úterý
a pátek. Každou středu 19–20 h. v kostele.
Nedělní večerní mše svaté ve Slavkově v červenci
a v srpnu v 19 h.!
1. 7. Návštěvy nemocných Slavkov.
2.–9. 7. Dovolená rodin v Cizkrajově.
2.–9. 7. Tábor ministrantů v Čučicích.
6.–10. 7. Katolická charismatická konference Brno.
21.–31. 7. Světové setkání mládeže s papežem v Krakowě.
Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek, nebo se domluvte na tel. 544 221 587, 604 280 160.
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

Blahopřání
Dne 4. července 2016 oslaví své 80. narozeniny pan

KAREL JACHIMIÁK
Mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti mu přeje
manželka Jiřina, dcera Jiřina s rodinou,
syn Karel s rodinou a dcera Eva s rodinou.
Pravnoučátka Anička, Karolínka, Nelinka a Edíček
posílají pusu.
Blahopřání
Dne 9. července 2016 oslaví 70. narozeniny paní

H E L E N K A P E Š KOVÁ
Hodně zdraví a štěstí do dalších let milované
mamince a babičce přeje syn Libor s rodinou.
Babičce posílá pusu vnuk Damianek.

Z policejních spisů: Naštěstí planý poplach
Evakuace domu i okolí, několik policejních
hlídek včetně policistů k řízení dopravy, kriminalistický technik, policejní pyrotechnik i několik hasičů a specialistů na chemii. Tak to
vypadalo v pondělí 30. května ve Špitálské ulici
ve Slavkově u Brna. Obyvatelka jednoho domu
totiž oznámila na tísňovou linku policie, že
v poštovní schránce našla podivný předmět.
V poště mezi letáky byly dvě ampulky s podezřelým práškem a nějakým kovem, snad rozbuškou. Situaci jsme nepodcenili a ihned vyjeli na

místo. Provedli jsme šetření v okolních domech
i v samotné rodině, která mimo jiné uvedla, že
má podezření, že by se mohlo jednat o nebezpečný předmět, protože řeší rodinné spory o majetek. Policejní specialista i hasiči nakonec
vyloučili, že by se jednalo o výbušnou či nebezpečnou látku. Nicméně zůstávalo záhadou,
o jaký prášek se přesně jedná a kdo ho do
schránky vhodil. Policisté si všimli, že v chodbě
domu stojí zubní lékařský přístroj zvaný Amalgátor. Ukázalo se, že ten zde má nepřítomný syn

oznamovatelky na opravu. Nakonec vyšlo najevo, že místní zubařka vhodila amalgámové
plomby do schránky, aby se mohl přístroj vyzkoušet. Své známé napsala textovou zprávu, ale
ta si bohužel nález s touto domluvou nespojila.
V případě nálezu podivného předmětu na
něj nesahejte a kontaktujte policii, je dobré si
však s chladnou hlavou ověřit a to i u rodinných příslušníků, zda neočekáváte zásilku,
která by mohla být považována za podivnou.
por. Alice Musilová
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Integrovaná střední škola Slavkov u Brna

www.iss-slavkov.eu

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 581, info@iss-slavkov.eu

Návštěva Památníku písemnictví
a kláštera v Rajhradě

Maturanti • Foto: archiv školy

Rozloučení s maturanty
Dne 27. května 2016 proběhlo slavnostní
předávání maturitních vysvědčení v Historickém sálu slavkovského zámku za účasti zástupců JmK – náměstků hejtmana S. Juránka
a R. Hanáka, radního pro školství P. Šelepy,
zástupců města – starosty M. Boudného
a místostarostky M. Jedličkové. Maturitní vysvědčení získali absolventky a absolventi
oboru hotelnictví a podnikání a do dalšího života jim přišli poblahopřát členové vedení
a pedagogové školy, rodiče, prarodiče a přátelé školy. Srdečně přejeme jen to dobré v životě a brzké setkání ve Slavkově u Brna
a v naší škole.
Kulhánková Vlad., ISŠ

Říká se, že nejméně známe to, co máme za
humny. Abychom toto pravidlo trochu narušili,
vyrazili žáci 1.B HT na návštěvu Rajhradu, kde
se nachází nejstarší benediktýnský klášter na
Moravě, ve kterém dnes sídlí Památník písemnictví. Celá návštěva byla rozdělena do dvou
bloků. V tom prvním se žáci v rámci vzdělávacího programu ABECEDA seznámili s vývojem písma od pravěku do současnosti. Po
krátkém teoretickém úvodu plnili různé úkoly,
na informačních panelech dohledávali další informace a v neposlední řadě si mohli vyzkoušet

Odborná exkurze do Vídně
Dne 26. května jsme se vydali na odbornou
exkurzi do Vídně zaměřenou na dějiny gastronomie v rámci předmětu hotelový provoz pro

Květinový den 2016
Český den proti rakovině byl letos vyhlášený na středu 11. května a konal se již podvacáté. Jedna z nejstarších sbírek u nás se
poprvé konala 14. května 1997. Hlavní téma
sbírky byla rakovina prsu u žen a u mužů.
I letos se vydalo do ulic Slavkova u Brna
10 žáků, dobrovolníků ISŠ, ve známých „žlutých tričkách“ a nabízeli k prodeji žluté kytičky měsíčku lékařského s růžovou stužkou.
Už po několikáté se tak zapojili do největší
preventivní akce v republice, kterou ve škole
organizuje domov mládeže.
Žáci ISŠ děkují všem, kteří svým příspěvkem pomáhají šířit nádorovou prevenci, podporovat onkologický výzkum a zlepšovat
kvalitu života onkologických pacientů.
Žáci 1.A AU ISŠ Slavkov u Brna

Návštěva firmy Dypree
Dne 18. května jsme se žáky 1. ročníku
oboru kuchař - číšník navštívili soukromé
bistro firmy Dypree. Pan Petr Matuštík, který
je svým přátelům a rodině známý jako vyhlášený gurmet, žákům poutavým a srozumitelným jazykem vyprávěl o původu a historii
kávy, zpracování, uchovávání, mletí kávy
a hlavně předvedl na vysoce profesionálním
kávovaru, který nese logo firmy Dypree, nejznámější druhy káv. Žáci si sami připravili
a ochutnali espresso, mléčné cappuccino
i latte machiato. Viděli správnou míru a šálek
na espresso, servis kávy, čištění kávovaru
a jako příjemný bonus na konci návštěvy si
prohlédli „showroom“ s motorkami, který je
hlavní součástí firmy Dypree. Panu Petru Matuštíkovi srdečně s celou třídou 1.A KČ děkujeme za atraktivní zážitek, který žákům
vydržel až do konce pracovní doby odborného
výcviku.
B. Stackeová, ISŠ

historický psací stroj. Krátké závěrečné video
nastínilo výrobu a použití pergamenu. Po přestávce následovala komentovaná prohlídka
kláštera včetně proslulé klášterní knihovny,
která je čtvrtou největší svého druhu v České
republice. Přestože informací bylo mnoho,
doufejme, že některé se trvale uchytily v hlavách našich žáků, aby se (už) za tři roky vybavily u maturitních zkoušek z českého jazyka.
Rádi bychom také touto cestou poděkovali pracovníkům Památníku písemnictví, kteří pro nás
V. Hirt, ISŠ
toto dopoledne připravili.

Exkurze do Vídně • Foto: archiv školy

žáky druhých ročníků oboru hotelnictví.
V Hofburgu byla hlavním cílem Stříbrná komora s historickými příbory, svícny, sadami
speciálních příborů ze zlata a slonoviny, soupravami na čaj, čokoládu a kávu a dekorativními prvky. Tato expozice výrazně obohatila
poznatky žáků k maturitním otázkám z historie gastronomie, neboť měli za úkol vypracovat speciální otázky v pracovních listech na
základě poslechu audiovizuálních průvodců.
Viděli jsme také Sisi-Muzeum, Císařská
apartmá a Schatzkammer – Stříbrnou pokladnici s korunovačními klenoty, meči a dalšími
vzácnými exponáty.
M. Šindler, D. Mihálová, ISŠ

Sportovní kurz v ISŠ Slavkov u Brna
V týdnu od 16.–20. května proběhl sportovní kurz pro žáky druhého ročníku hotelové
školy. Během něj jsme turistickou vycházkou
navštívili Jalový dvůr, kdy nám ještě docela
přálo počasí. Další den jsme měli sjíždět
„řeku“ na raftech u Olomouce, ale velká zima
a déšť nám to nedovolily. V náhradním programu jsme si tedy prohlédli zoo na Svatém
kopečku. I další dny jsme museli měnit program. Přesto si žáci zasportovali při mezitřídním turnaji v košíkové, odbíjené, florbalu
a hec olympiádě. Zároveň jsme uspořádali pro
žáky v areálu školy zajímavou ukázku záchranného hasičského sboru, který sem přijel
z Vyškova a Slavkova u Brna. Ukázka práce
a techniky žáky zaujala. Nejvíc se jim líbila

záchrana učitele vysokozdvižnou plošinou
z okna v třetím patře budovy školy. Snad nám
bude příští rok více přát počasí.
J. Lekavý, ISŠ

Turistická vycházka • Foto: archiv školy

Odborná exkurze

Exkurze do Vranova • Foto: archiv školy

Dne 15. června se konala odborná exkurze na státní zámek do Vranova nad
Dyjí zaměřená na cestovní ruch a zeměpis cestovního ruchu pro žáky druhého
ročníku oboru hotelnictví. Hlavním cílem
byla návštěva zámku, interiérů, kaple,
historie, doprava do destinace a využití
místních stravovacích služeb. Exkurze
výrazně obohatila poznatky žáků k maturitním otázkám z cestovního ruchu se zaměřením na Českou republiku, geografii
M. Šindler, D. Mihálová, ISŠ
a dopravu.
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Slavkovští skauti a skautky posílají pozdrav z Pohádkového lesa všem čtenářům Slavkovského zpravodaje!

Motoklub Austerlitz informuje
Naším dalším připravovaným závodem byl
závod Austerlitz Hill Cup neboli Slavkovské
serpentiny pořádán 28. května. Silnice byla pro
závod uzavřena od 9 do 15 hodin. Díky MP
Slavkov u Brna byla mezi každou třídou silnice volná pro sadaře, zahrádkáře a na závod
nebyl nikdo kromě závodníků vpuštěn. Počasí
nám přálo a po páteční průtži mračen byla silnice „čistá jako nová“. Čtyřicet jezdců v pěti
kategoriích si jízdu patřičně užili a pokud jim
stroj vydržel až dokonce, tak o to více byli spokojeni.
Náš další závod se bude pořádat na podzim,
a to je ještě dlouhá doba k pozvánce. Chci vás
pozvat na naše cestování s motoklubem přes

letní měsíce. Termíny jsou vyvěšeny na našem
webu: www.mkausterlitz.cz.
V minulém čísle jsem se zmínil o závodu
v Hořicích, který se uskutečnil ve dnech 21,
a 22. května. Tento závod má dlouholetou tradici i popularitu. Je sice technicky náročný, ale
mezi jezdci nejoblíbenější. Každý rok je parkoéviště závodních strojů plné jezdců a doprovodů
nejen z České republiky a ne jinak tomu bylo
i letos. Tohoto závodu se zúčastnil náš člen Olda
Hanák, který staroval ve třídě 600 SSP, kde po
sobotních problémech s čipem a časomírou
startoval nakonec z páté řady. Start se mu v neděli povedl a jezdil osmý z 35 závodníků. Po
jeho téměř dvouleté odmlce je to úctyhodný

výkon. Tuto třídu jsme sledovali v Kudrnáčově
zátočině, která je dlouhým protahovákem k cílové rovince. Na tomto úseku prvních pět
jezdců jede pravý loket v trávě u příkopu. Olda
zůstal v první desítce až dokonce a nakonec
projel na devátém místě. Ve slabší třídě 125 SP
startovala Staňka Malinová z Křižanovic, která
jela jako jediná slečna a mezi 36 závodníky a
vybojovala krásné 18. místo. Dalším závodem
na přírodních tratích je závod „O cenu Prachovských skal“ v Jičíně a Kopčianský rychlostný
okruh. O výsledcích budeme informovat příště.
Všem čtenářům i motoristům chci popřát
hezkou dovolenou a vždy chladnou hlavu na
J.M.
silnici a dětem příjemné prázdniny.

Účastníci nočního přejezdu • Foto: 2x archiv AA

Noční přejezd 2016 Chřibů a Ždánického lesa
Po mnoha ročnících ve vzdálených lokalitách jako jsou Karpaty, Vysočina, podhůří Jeseníků a další kouty republiky jsme se letos
zase vrátili blíž rodné hroudě a uspořádali Suicidal Night Trophy ve Chřibech a Ždánickém
lese se startem přímo pod hradem Buchlov. Letošní jízda byla o poznání sušší a teplejší než
je zvykem, ale určitě ne lehčí, co se týká terénu
a orientace v něm. Celkem 114 bajkerů a 10
běžců se od osmé večerní až do půlnoci vydávalo překonat sami sebe a nástrahy noci na
trase dlouhé 66 kilometrů (běžci 42).
V absolutním pořadí i v kategorii muži zví-

tězili Jan Martinek s Petrem Andrýskem, za
nimi Michal Ruml s Petrem Žižlavským a Jan
Sekerka s Adamem Hozou. Ve skupině mixů
byli nejlepší Filip Šolc a Eva Šolcová, druzí
Pavel Piskač s Romanou Kristkovou a třetí
Martin Vlk a Soňa Samková. Z žen dojely
první Ivča Křížková s Hanou Vičarovou, druhé
Lenka Adamírová s Helenou Kratěnovou
a třetí Kateřina Červinková s Nikolou Schneiderovou. Do cíle jako první přiběhl Ondřej
Fiala se Zdeňkem Maleňákem, jen několik
minut po nich Jakub Navrátil s Pavlem Pučerou následováni Soňou Lochmanovou a Evou

Strnadovou, jimž byla v závěsu trojce Jiří Rudolf, Bob Fiala a Stanislava Duráková.
Podle informací z kuloárů (tedy chatek,
sprch a jídelny) si všichni zúčastnění moc užili
samotný závod i večírek po něm, plný hudby,
tance i dobrého jídla a pití.
Děkujeme všem partnerům, kteří se podíleli
na organizaci akce, i závodníkům, kteří svým
nasazením opět ukázali, co v nich je.
Všechny informace a fotografie stejně jako
informace o další akci, jíž bude Slavkovský devítiboj, jsou k dispozici na www.austerlitz-adAusterlitz Adventure
venture.cz.
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Zahrádkářské okénko

DIA okénko

Rady do zahrady – červenec
Pranostika: Prší-li na den Panny Marie Navštívení (2.7.) čtyřicet dní bez deště není.
Naši předkové se řídili pranostikami na které
bylo možno se spolehnout, což v dnešní době
není pravděpodobné. V posledních několika letech procházíme obdobím velkých klimatických změn.
Skutečnost je taková, že méně prší, v zimě
méně sněží. Je to také tím, že voda v krajině
chybí a nefunguje „koloběh vody v přírodě“
jak jsme se učili ve škole. Změny při obdělávání zemědělské půdy a narůstávající zpevněné
plochy nezadrží dostatek vody v půdě. Déšť na
budovách bubnuje na střechy, protéká odpadem, končí v kanalizaci. Zregulovanými potoky a řekami rychle opouští bez užitku
krajinu.
Co by měl každý zahrádkář a majitel zahrady udělat pro to, aby měl dostatek vody na
zálivku pro období sucha?
Každý z nás zná kádě, bečky a různé jiné nádoby do nichž si svádíme dešťovou vodu, která
je pak využívána na zálivku rostlin na zahradě.
Pro zálivku je dešťová voda výhodnější zejména proto, že neobsahuje chlor a soli, které
rostlinám vůbec neprospívají. Některé rostliny
jsou tak citlivé, že by se pitnou vodou ideálně
neměly zalévat vůbec (např. rododendrony
nebo azalky, kanadské borůvky a všechny pokojové rostliny). Další výhodou dešťovky je to,
že ji máme zadarmo. Pokud možno, zvyšme si
kapacitu jímání dešťové vody například tím, že
použijeme podzemní jímky nebo již nepoužívané septiky a v neposlední řadě dešťovou
vodu ze střech odveďme trativody na zahradu
jako spodní závlahu.
Ministerstvo životního prostředí připravuje
dotační program Modrá úsporám, která chce
lidi motivovat, aby hospodařili s vodou, a to
zejména dešťovou. Peníze mohou získat také
majitelé domů a zahrad, kteří budou schopni
vodu jímat například v nádržích a jímkách…

Modrá úsporám odstartuje nejpozději v polovině roku 2017 a je pro ni vyčleněno asi 200
milionů korun. Proto pozorně sledujte
www.destovavodadotace.cz
Pokud vás napadne nějaká jiná „vychytávka“
a nebo již máte svůj systém na jímání, závlahu
a zálivku dešťovkou, můžete se s tím pochlubit
a předat ostatním, když odešlete jednu nebo
dvě fotografie na www.zahradní.net – soutěž
s dešťovou vodou nebo sdestovkou@seznam.cz,
doplňte fungování a přednosti řešení, vaše
jméno a kontakty. Když váš systém zaujme
soutěžní komisi, můžete být odměněni hodnotnými cenami jako jsou knižní publikace, předplatné časopisu Zahrádkář a vstupné do všech
poboček Národního zemědělského muzea.
Nejdůležitější však bude, že vaše zahrada
nebude trpět žízní a malým krůčkem přispějete
k zlepšení klimatu v krajině.
Nynější teplé počasí přeje tomu, že se příroda
zelená a vše kvete. Procházkou naším městem
vidíme krásně upravené předzahrádky, okna
a balkony. Proto nezapomeňte poslat fotografie
z doby, kdy jsou vaše předzahrádky, okna a balkony nejkrásnější do soutěže ROZKVETLÝ
SLAVKOV na info@bmtypo.cz včas, aby mohly
získat co největší počet hlasů a získat některou
z hodnotných cen. Občas se nezapomeňte kouknou na www.zahradkari.cz/zo/slavkov, kde se
dozvíte i jiné informace.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje

Prodejna Švadlenka je přemístěna
do dvora domu na Palackého nám. 87

Palackého nám. 87
Slavkov u Brna
Tel.: 544 221 530
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Vladimír Luža

První zájezd do Thermalparku v Dunajské
Stredě dne 31. května se nám vydařil. Prostorný areál termálního koupaliště se 14 bazény
je vzorně udržovaný. Hned při vstupu právě
kvetly keře růží a voněly vysázené levandule,
šalvěje, máty a další. Pro návštěvníky jsou zde
dva velké tobogány, různé atrakce a také množství stánků s krajovými specialitami jako brynzové halušky, langoše, perkelt. Ještě sem
zajedeme a to 26. července a 27. září za poplatek pro naše členy 200 Kč, pro ostatní účastníky 400 Kč, díky příspěvku města Slavkova.
Seniory zveme na dopolední pobyt na letní
koupaliště, spojený s pohybem. Začínáme 11.
července v 10 hodin nejdříve protahovacím cvičením u bazénu a pak ve vodě, která nadlehčuje
a umožňuje nám i takové pohyby, které už třeba
nedokážeme. Cvičení opět povede Mgr. Jana
Sekerková, naše dlouholetá spolupracovnice.
Podmínkou získání slevy na vstupném a to za
200 nebo 300 Kč na 10 vstupů je účast na dopoledním cvičení. Využijte tuto možnost pobytu na sluníčku a u vody, kterou nám
poskytuje vedení TSMS.
Léto vrcholí a je čas dovolených a cestování
k moři, nebo za různými zážitky. Toto si mohou
dovolit i diabetici, ale musí při tom dodržet
několik rad. Promyslete místo a čas pobytu v zahraničí, dostupnost lékařského ošetření a pojištění. Mimo pasu si vezměte průkaz diabetika,
kartu pojišťovny a do letadla také lékařské potvrzení o užívání inzulinu. Ten uchovávejte
v osobním zavazadle, nejlépe v termotašce a nevystavujte ho přílišnému teplu.
Nezapomeňte si nadávkovat všechny léky,
náhradní inzulinové pero, glukometr a testovací
proužky, lancety, jehly, hroznový cukr. K inzulínové pumpě zásobníky, sety a lancety. Před
cestou autem si změřte glykémii a pokračujte,
jen když máte optimální hodnoty. Dodržujte
bezpečnostní přestávky – dopřejte si malé občerstvení. Při zvýšené teplotě ovzduší se také
zvyšuje hladina glukózy v krvi, proto bychom
měli popíjet během dne vodu s citronem, neslazené minerálky, bylinné a ovocné čaje. V zahraničí dát přednost balené vodě, abychom předešli
zažívacím potížím. Při stravování byste si měli
spočítat množství sacharidů v nabízeném jídle.
Klidně ochutnejte mořské plody, přidejte si zeleninu a ovoce doporučujeme ve vlastním obalu
(citron, pomeranč, banán). Nezapomeňte na
vhodnou zdravotní obuv a ponožky, sluneční
brýle, opalovací prostředky a pokrývku hlavy.
Je čas sklizně drobného ovoce jako jsou jahody, maliny, třešně, višně, borůvky, které obsahují potřebné vitaminy, ale pro diabetiky také
fruktózu, která zvyšuje glykémii. Proto mezi
hlavními jídly pouze jeden kelímek a můžete
přidat bílý jogurt, nebo tvaroh. Dopřejte si také
občas domácí zmrzlinu: rozmixujte ovoce
s tvarohem, nebo jogurtem, naplňte do kelímků
a dejte zmrazit. Na odlehčený oběd, nebo večeři si připravte tvarohové karbanátky: 250 g
tvarohu, 2 vejce, 150–200 g salámu gothai, cibuli česnek, sůl, pepř, majoránku, strouhanku
a olej na smažení. Salám nastrouháme nahrubo,
přidáme tvaroh, vejce, česnek, sůl, pepř, majoránku a na tuku orestovanou cibuli. Zahustíme
strouhankou, dobře promícháme a tvoříme
menší karbenátky, které ještě obalíme ve strouhance a z obou stran osmažíme na oleji. Jako
přílohu chleba, brambory a hlávkový salát,
nebo jakákoliv zelenina.
Pěkné letní dny přeje Marie Miškolczyová
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Ženáčské kroje • Foto: 3x archiv stárků
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Děvčata v tanečních variantách
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Pouť na Urbánek – všední kroje

Slavkovské hody 2016 a ženáčské kroje
Ačkoliv byly letošní Svatourbanské hody
trochu zastíněny velkými oslavami města ku
příležitosti 600. výročí od udělení znakového
privilegia, přinesly přece jen něco nového –
poprvé byly společně předvedeny a vyneseny
všechny zatím zhotovené exempláře slavkovského kroje, stárkovské i ženáčské, včetně jejich variant. Bylo by proto více než na místě
přiblížit čtenářům rozdíly mezi nimi, i to, kdy
se která varianta nosí a proč.
Než se k tomu však dostaneme, dovolte
touto cestou poděkovat zastupitelstvu města
a všem, kteří nás v rozvoji místního folkloru
podporují. Proto se k nám také dostávají i nadále dávno zapomenuté a „ztracené“, ale
znovu objevené doklady o tom, jak místní kroj
vypadal, které značí, že se v jeho obnově ubíráme správnou cestou. Dále bychom chtěli poděkovat skvělé DH Dambořance, která letos
stárky při průvodu i večerní zábavě doprovázela. Naše díky patří taktéž stárkům i chase,
kteří nacvičili velmi vydařené pásmo sestavené z místních písní Zatoč se mně, má panenko.
Hody se konaly všude, kde je postaven nějaký kostel či kaple (v Čechách se tomu říká
pouť) a ve Slavkově je máme doložené i ve 20.
letech 20. století. Pokud se neslavily dále,
nebo jen ojediněle, bylo to z velké části z příčin politických.
Co se kroje týče, pak musíme doznat, že
jeho vývoj byl přerušen a kroj se ve městě
houfně odkládal. Měšťané neměli zájem chodit po selsku, byla to pro ně otázka prestiže,
že se mohou „chovat“ jako páni. Neznamená
to však, že zde kroj vůbec neexistoval, jak dokládá např. sborník k národopisné výstavě ve
Slavkově z roku 1893 a také další doklady
z kronik, fotografií a depozitářů.

Současná podoba obnoveného slavkovského kroje z těchto pramenů vychází, ale zároveň místní lidový oděv posunuje dál podle
trendů u kroje brněnského typu. I když kroj
nosíme rádi a snažíme se v tomto ohledu o co
největší autentičnost, nechceme zároveň s jeho
podobou ustrnout někde na přelomu 19. a 20.
století.
Slavkovský kroj patří do skupiny krojů brněnského typu a není uniformní z hlediska použití barev.
Pánské vesty mohou být červené, modré,
zelené, hnědé i fialové… Ve Slavkově nosí
stárci vesty červené a pro ženaté jsme vybrali
zelenou barvu, abychom obě varianty odlišili.
Přesto není velkým prohřeškem, když si svobodný chlapec obleče zelenou či modrou vestu
a naopak. Jediné, co by mělo ženatému zůstat
zapovězené je květinová ozdoba klobouku
a vonička připnutá na vestě – to je určeno výhradně stárkům, tedy svobodným. Zaměnitelné jsou rovněž černé a žluté kalhoty, tzv.
jelenice.
U ženského kroje je možností ještě více, ale
sladění barev samozřejmě podléhá určitým
pravidlům. Nejslavnostnější kroje nosí stárky,
tedy neprovdané dívky, které v minulosti měly
největší potřebu se strojit, také na to měly více
času než ty vdané. Pokud se tedy dívka vdala,
a svůj úkol tím splnila, začala se obvykle oblékat usedleji. V pokročilejším věku pak žena
nosila výhradně dlouhé rukávy a např. jiný
úvaz šátku na hlavě.
Kroj, který stárka obléká na průvod a do
kostela, tvoří rukávce s bílou výšivkou, krézlem a hedvábným šátkem. Dívka má sametovou zdobenou kordulku se šněrováním,
vypasovanou na tělo. Útlý pas ještě zdůrazní
široká sukně se čtyřmi spodnicemi, škrobe-

nými natvrdo. Sukně i zástěrka jsou z acetátového hedvábí, typické je měnění dvou barev
na sukni. Na hlavě má turecký šátek uvázaný
na rožke, dále bílé punčochy a černé boty. Na
večerní hodovou zábavu se stárky převlékají,
odkládají šátek, který měly při průvodu pod
krézlem kolem krku, zejména pak odkládají
parádní sukni a jednu spodnici, místo kterých
oblékají taneční, lehčí variantu s tzv. tištěnkou
a třemi spodnicemi. Tištěnka je pratelná
vrchní sukně z plátna s drobnými kvítky nebo
jiným drobným vzorem. Stárky mají tedy dvě
sady svrchních sukní i zástěr. Všechny tištěnky jsou ve světlých barvách, zástěry potom
opět z barevného hedvábí.
Tři nové ženské kroje jsou obdobou této taneční a lehčí varianty stárek. Protože jsou primárně určené pro vdané ženy, volili jsme ale
tmavší podklad tištěnek a k nim barevně odpovídající sametové kordulky. Změnou oproti
stárkovským krojům jsou bílé plátěné zástěry
s dírkovou výšivkou a barevná stuha do pasu.
Kroj doplňuje samozřejmě turecký šátek uvázaný na rožke, bílé punčochy a černé boty.
Ke všem ženským krojům jsou ještě ušité
plátěné kacabajky s dlouhými nabíranými rukávy, které děvčata oblékla např. při zvaní
nebo při pouti na Urbánek. Jedná se o všední
variantu kroje.
Kromě toho jsou ještě při hodech využity tři
mužské pracovní kroje, které používají sklepníci. Jde o prostou bílou košili, bílé kalhoty
a modrou zástěru.
Nechceme zatím moc předbíhat, ale doufáme, že se tento soubor krojů bude nadále
rozšiřovat, stejně tak bude do budoucna nevyhnutelné některé části současných krojů nahradit.
Za Slavkovské króžek Petra Slováčková

Exkluzivní pivo ze Slavkovského pivovaru
Slavkovský pivovar od svého vzniku představil již desítky pivních stylů a přiblížil několik zcela neotřelých pivních druhů. Dlouhou
dobu nás lákalo připravit naprosto nevšední zážitek z našeho piva, a proto jsme se rozhodli
představit produkt, který se stane raritou ve vaší
pomyslné sbírce chutí. Od konce měsíce června
si můžete zakoupit originální limitovanou láhev
piva XXII, jehož název je odvozen od vysokého procenta extraktu původní mladiny. Sládek pivovaru pan Karel Vavrečka zvolil
naprosto důmyslný a složitý technologický po-

stup, aby připravil krásně uhlazené silné
spodně kvašené pivo, které kromě vyššího procenta alkoholu upoutá vaše pohárky líbezně zahřívajícím rozinkovo-karamelovým tónem,
který propouští dokonale litanickou deklamaci
chutí a donutí vás přemýšlet o tom, co vlastně
pijete. Několikanásobná vystírka, nižší prokvašení, trojnásobné zakvášení kmenem kvasnic
číslo 2 a následné pečlivé a precizní hlavní kvašení udává výsledek, který se pyšní neobyčejnou chuťovou soudržností a řemeslnou
zručností. Užití právě těchto kvasinek pouka-

zuje na citlivé a staromódní zacházení, kterým
jsme chtěli vyzdvihnout ryzost a fundovanost
pivovarského řemesla na našem území. Bohatost tohoto doslova ječného ‚,vína‘‘ byla také
podstatně ovlivněna takřka ročním ležením
v našem sklepě. Po zakoupení vám nezbývá než
láhev otevřít, nechat ji lehce oddychnout, zvolit
to správné a pečlivě omyté sklo, doprovodit si
zážitek vyzrálým sýrem a vnímat monumentálnost XXII ze Slavkovského pivovaru. Tato zcela
ojedinělá láhev je vhodná k významným příleJ. Hořava
žitostem, nebo jako honosný dar.
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Salon Kamila Mrázková
• úprava vlasů s vlasovou kosmetikou Davines
Účastníci rybářských závodů • Foto: 2x P. Zvonek

Rybářské závody Slavkov u Brna
Poslední květnovou sobotu se ve Slavkově
u Brna uskutečnilo hned několik sportovních
klání.
Na trati Auto RC Slavkov bzučely modely
autíček. Motoklub Austerlitz uspořádal v serpentinách již tradiční soutěž historických motocyklů do vrchu a na velkém rybníku se
konaly rybářské závody dospělých a mládeže.
Nad tímto novodobým osmým ročníkem převzal záštitu Krajský úřad Jihomoravského
kraje. Nečekaná páteční bouřka nám způsobila
částečné materiální škody. Noc jsme přečkali
v obavách, v jakém stavu budou ráno rozmáčené břehy a otazník visel i nad samotnou realizací závodu. Navzdory obavám a očekávání
nebyly následky tak tragické. Sluníčko se od
časných ranních hodin staralo o bezpečnou
schůdnost terénu kolem rybníka. Účast startujících byla letos opět rekordní. V celkovém
počtu 104 závodníků se registrovaly tři dívky,
čtyřicet dva chlapců, dvě ženy a padesát sedm
mužů. Předem bylo vypuštěno do rybníka
v rámci jarního zarybnění a před samotnými
závody 1830 kg kaprů dodaných z Velkého
Meziříčí. Rybářské závody se v posledních letech těší velké oblibě především u mládeže,
která obsadila téměř polovinu startovních míst.
Začínající rybáříky a ostřílené rybáře přišlo
podpořit mnoho příznivců z řad známých, rodinných příslušníků a kamarádů. Vlastní soutěž byla rozdělena do čtyř kategorií
s hodnocením ušlechtilá ryba, co centimetr její
délky, to jeden bod. Ostatní bílá ryba, jeden
kus za jeden bod. V průběhu celého prosluně-

ného dopoledne se ne každému dařilo podle
vlastních představ, ale obecně ryby „braly“.
Především šlo o dobře zvolenou návnadu a rybolovnou techniku. O zvukovou kulisu a pohodovou atmosféru se v mezičase vyhlašování
jednotlivých kategorií postarala hudební kapela Výlet, která tak zpříjemnila všem přítomným krásné, slunečné sobotní odpoledne.
V kategorii děvčat do 15 let si obhájila své loňské prvenství s jedním kapříkem a jednou bílou
rybou Drahomíra Křivonožková s dosaženým
počtem 47 bodů. Mezi chlapci obsadil první
místo s jedním kaprem a dvěma úhoři a bilancí
176 bodů Milan Stehlík. Za ženy se umístila
na přední příčce se třemi kapry a skórem 106
bodů Svaťka Zvonková. Tato tři prvenství zůstala na domácí půdě. V kategorii mužů „vychytal“ letošní titul se čtrnácti ulovenými
kapříky v celkovém počtu 636 bodů Jiří Petržela ze Šlapanic. Pro vítěze ve všech kategoriích byly připraveny hodnotné ceny. Navíc
všichni soutěžící z řad mládeže obdrželi
zdarma občerstvení a dárkový účastnický balíček. Zato patří především velký dík všem
sponzorům a věrným příznivcům naší organizace. Poděkování míří také ke všem zainteresovaným, kteří se podíleli na perfektní přípravě
a zdárném průběhu této oblíbené soutěže. Závěrem přijměte naše pozvání na další rybářské
závody, které proběhnou 16. července v Bučovicích. Více podrobným informací o činnosti
naší organizace naleznete na webových stránkách: www.momrs-slavkov.cz.
Za MRS, z.s. PS Slavkov u Brna Petr Zvonek

• vlasové poradenství, přes 10 let zkušeností
v oboru
• individuální osobní přístup
• nové příjemné prostředí salonu
• prodej vlasové kosmetiky Davines
E-shop s možností
osobního odběru ve Slavkově

www.prokrasuvlasu.cz
Husova 16, Slavkov u Brna, tel.: 776 558 244
Kamila Mrázková – Hair stylist (@mrazkovakamila)
Pro krásu vlasů (@prokrasuvlasu)

Děti na hradě Pernštejn • Foto: archiv školy

Český dětičky nemají moře, uměj říkat ř a skákat po dvoře…
…nebo na skákacím hradě. Ale abych to
vzala pěkně popořádku. Úplný začátek června
patří dětem a nejinak to bylo i v naší školce.
Den dětí jsme pojali po indiánsku. Maminky
nastrojily děti do bizoní kůže, děvčátka měla
zapletené copy, tatínci obstarali svým malým
indiánům tomahawky a čelenky s barevným
peřím. Překvapením pro děti byli větší indiáni,
studenti 1. ročníku SCZŠ v Brně, kteří si pro
malé indiánské kamarády připravili veselý
opakovací tanec a kreslení křídami, zatímco
jiné děti se mohly dosyta vyskákat na skákacím hradě. Ve druhé části zahrady připravili
ještě úkoly, které musí každý indián dobře
ovládat (stopování zvěře, rýžování zlata, trefování do plechovek, stezku odvahy a skákání
v pytli). Za splnění získaly děti sladkou odměnu a barevný proužek na tvář. Prostě jako
praví indiáni.
Každý čtvrtek odpoledne jsme se s dětmi těšily na návštěvu nových kamarádů, kteří se
svými rodiči mohli „Zůstat a hrát si“. To je
název projektu pro prvotní adaptaci nově při-

jatých dětí, které si ještě v bezpečí při přítomnosti své maminky obhlížely prostředí školky,
seznamovaly se s budoucí třídou, dětmi, učitelkami, objevovaly poklady ve zdejších hračkách a nakonec se zapojily do společného
uklízení.
Velký den pro celou školku nastal 8. června.
Děti měly batůžky s potřebným vybavením,
nasedly do autobusů, zamávaly rodičům a vyjeli jsme na výlet. Cesta se neobešla bez komplikací, ale přesto jsme zdárně dojeli až na
Pernštejn. To nebyl žádný skákací hrad, ale
opravdový, kde možná žily i princezny. Během
prohlídky děti pozorně naslouchaly, hledaly
zubry na nejrůznějších místech, poznaly
všechny pány rytíře v brnění, statečně stoupaly
po točitých schodech až na věž, kde se dívaly
okénky zabarvenými podle ročních období
a viděly mnoho z komnat vzácných pánů
a paní, kteří tu kdysi žili. Na památku dostaly
obrázek Bílé paní, kterou jsme nemohli potkat,
protože ještě nebyla noc. Kdoví, třeba ji někdo
někdy příště zahlédne. Vraceli jsme se plni

krásných zážitků zpět do autobusu a do školky.
Výlet se opravdu vydařil.
Významnou akcí každého konce školního
roku je rozloučení s předškoláky. To proběhlo
příběhem O duhovém ptáčkovi, který pak každého předškoláka pasoval na školáka, předal
mu barevné pírko a popřál vše nejlepší do života. Všichni potom mohli získávat barevná
pírka za splnění úkolů a dotvořit si svého vlastního duhového ptáčka, nebo se občerstvit opékáním u ohně nebo sladkými dobrotami od
šikovných maminek.
Ani jsme se nenadáli a školní rok je na
konci. Děkujeme všem, kteří nás jím provázeli
a pomáhali.
Přejeme budoucím prvňáčkům samé jedničky, ať se jim všechno daří a nezapomenou
hledat ve svém životě ta duhová pírka, která
ještě nikdo neobjevil. A nám ostatním přejeme
hezké prázdniny (třeba u moře, nebo na dvoře)
s Boží ochranou a v září opět naviděnou ve
školce.
Za KMŠ Karolínka Kamila Maňásková
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I. světová válka a Slavkov u Brna (XII.)
Legionář Ferdinand Pražský-Slavkovský
Jedním z nejznámějších představitelů slavkovské organizace Československé obce sokolské byl bezesporu Ferdinand Pražský (* 24.
5. 1891 Slavkov u Brna – † 16. 1. 1979 Mníšek
pod Brdy).
Narodil se ve Slavkově u Brna čp. 249. Po
maturitě se přihlásil na práva v Praze, ale studijní plány mu přerušila 1. světová válka.
Zúčastnil se jí jako kadet 14. zeměbraneckého
pěšího pluku na ruské frontě. Byl zajat 7. 6.
1916 u Lucku. Do legií se přihlásil v Bolchově.
Do čs. legie v Rusku byl zařazen 8. 9. 1917
k 6. střeleckému pluku jako vojín. Ferdinand
Pražský ve svých životopisných materiálech
uvádí v období červenec až říjen 1917. Službu
v legiích končil jako kapitán ve štábu 3. střelecké divize. Po návratu do vlasti pokračoval
ve službě v čs. armádě až do roku 1929. Patřil
ke známým spisovatelům své doby, vedl velice
aktivní spolkový život, zejména v legionářských organizacích, psal články do novin, velice často byl využíván k proslovům při

význačných událostech atd. Přispíval svými
články do Lidových novin, Moravských novin
Legionářské stráže. Při této bohaté činnosti si
doplnil své vysokoškolské vzdělání. Plynně
ovládal ruštinu a němčinu, částečně angličtinu
a polštinu. Rád lyžoval, byl vášnivým tenistou.
Uměl výborně kreslit. Od roku 1933 byl odpovědným redaktorem časopisu Legionářské
sjednocení, byl předsedou ČSOL v Praze-Podolí a čestným předsedou slavkovském legionářské obce.
Činný byl i během 2. světové války. Za nacistické okupace se spolu s přáteli z legií účastnil několika ilegálních akcí, přechovával
ilegálně osoby (např. legionář Rudolf Milata
z Brna, stíhaný gestapem aj.). Na začátku roku
1945 byl vyslýchán gestapem, ale zatčen
nebyl. Podílel se na budování muzea ve Slavkově u Brna.

Ferdinand Pražský-Slavkovský
* 24. 5. 1891 Slavkov u Brna
† 16. 1 1979 Mníšek pod Brdy

Bylo mu uděleno několik vyznamenání
a poct, mj. Čs. válečný kříž, Řád M. R. Štefánika a další.
Životopis a dílo F. Pražského podrobně
zpracovala ve své bakalářské práci Adéla
B. Maleček
Bayerová.

Pro děti napsal F. Pražský knihu Medvídci presidenta Masaryka

Titulní list brožury o legionářích ve Slavkově

Ferdinand Pražský děkuje zástupcům obce Proseč při slavnosti 27. 6. 1948 za záchranu pomníku

Památník legionářům v Jekatěrinburgu

Památník legionářům ve Vladivostoku na Dálném východě
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Československá obec legionářská Slavkov u Brna
včetně legionářů padlých během bojů I. světové války
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Příjmení a jméno

Narozen Legie

Bydliště

Andrla Bohumil
Auda Leopold
Bégr František
Bednář Jan
Benda Jan
Benda Stanislav
Bílek Jan
Boleslav Adolf
Bouda František
Brychta Vojtěch
Buriánek Boleslav
Cigánek Josef ml.
Cigánek Josef st.
Čermák Tomáš
Čučka Petr
Dokoupil František
Doseděl Vladimír
Dvořák Josef
Florián František
Füchs Josef
Fuksa Rajmund
Gargoš František
Gryc Norbert
Hajdušek Stanislav
Hamřík Gustav
Hanák František
Hanák Josef
Hanzlík Jan
Hejtmánek František
Holoubek Jaroslav
Holoubek Rudolf
Holoubek Sylvestr
Hořava Josef
Hošek František
Hrazdílek Bohumil
Hrda František
Hrubý Jan
Chaloupka Jan
Charvát Vojtěch
Jelínek František
Jeřábek František
Juříček Jan
Kachlík Jaroslav
Karlo Robert
Klement Rudolf
Klimeš Antonín
Knapp František
Knesl Alois
Konarský MIchal
Kopřiva Ondřej
Kostík František
Koukal František
Koukal Matěj
Kramář Arnošt
Kuba Jan
Kuba Tomáš
Kučera Arnošt
Kučera Josef
Kučera Josef
Kučera Samuel
Kufr Martin
Kuchta Antonín
Kundera Antonín
Lániček Ladislav
Ledvina Jan
Lipajev Konstantin
Lotrek Jakub
Macenauer František
Macenauer Karel
Macháč Julius

1892
1890
1894
1889
1879
1895
1881
1897
1889
1892
1889
1898
1882
1889
1898
1891
1880
1893
1892
1872
1897
1898
1895
1892
1896
1891
1897
1879
1891
1895
1894
1884
1888
1882
1894
1889
1889
1890
1888
1887
1888
1890
1895
1882
1886
1887
1890
1891
1879
1884
1893
1885
1895
1880
1883
1883
1893
1886
1893
1876
1892
1876
1885
1889
1875
1901
1894
1885
1879
1897

Slavkov u Brna
Slavkov u Brna
Slavkov u Brna
Slavkov u Brna
Kobeřice u Brna
Křenovice
Slavkov u Brna
Slavkov u Brna
Prostějov
Slavkov u Brna
Slavkov u Brna
Hodějice
Hodějice
Křenovice
Slavkov u Brna
Slavkov u Brna
Slavkov u Brna
Slavkov u Brna
Slavíkovice
Slavkov u Brna
Křenovice
Slavkov u Brna
Brno-Královo Pole
Slavkov u Brna
Brno
Janův Dvůr (u Násedlovic)
Hodějice
Rašovice
Brno
Něm. Prusy
Slavkov u Brna
Slavkov u Brna
Slavkov u Brna
Hrušky
Slavkov u Brna
Slavkov u Brna
Slavkov u Brna
Slavkov u Brna
Linh. Vážay
Slavkov u Brna
Linhartské Vážany
Křižanovice
Slavkov u Brna
Slavkov u Brna
Slavkov u Brna
Křižanovice
Slavkov u Brna
Velešovice
Hodějice
Nížkovice
Slavkov u Brna
Šaratice
Brno
Linhartské Vážany
Hrušky
Hrušky
Nížkovice
Linhartské Vážany
Heršpice
Slavkov u Brna
Janův Dvůr
Křižanovice
Linh. Vážany
Hodějice
Slavkov u Brna
Pardubice
Křenovice
Slavkov u Brna
Slavkov u Brna
Slavkov u Brna

francouzská
italská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
italská
italská
ruská
francouzská
italská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
italská
ruská
ruská
ruská
italská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
francouzská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
italská
ruská
ruská
ruská
italská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
italská
ruská
italská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.

Příjmení a jméno

Narozen Legie

Bydliště

Machálek Mikuláš
Májek Jan
Marek Jan
Martinů Jan
Menoušek Bohumil
Michlíček Jindřich
Moudrý Antonín
Moudrý Ludvík
Moudrý Vincenc
Mráz Antonín
Navrátil František
Nemochovský František
Nohel Petr
Novák Josef
Novotný Matouš
Novozámský Antonín
Ondřík Adolf
Pavézka Otmar
Pavlík Antonín
Petráš Antonín
Pokorný Josef
Polnický Bohdan
Pospíchal Alois
Pražský Ferdinand
Procházka Bernard
Quirenc Karel
Rérich Josef
Rozsypal Jaromír
Rumpa Jan
Řehák Alois
Řičánek Adolf
Salát Leo
Setínek Petr
Schneider Jaroslav
Simerský Augustin
Skácel František
Snášel František
Spáčil Petr
Steiger Stanislav
Stojar Bohuslav
Strnad Emanuel
Suchomel Ladislav
Svoboda Jan
Šedý Karel
Šimáček Jan
Šimek Josef
Šlesinger Jindřich
Štefan Matěj
Štrof Emil
Tatíček František
Toman Richard
Uhlíř František
Uhlíř Josef
Valeš František
Valníček Jan
Velecký Florián
Vlach František
Vrána František
Vrážel Petr
Weidlich Karel
Zanker Robert
Zvěřina Jan
Zvěřina Karel
Žampach Hubert

1892
1894
1882
1890
1886
1895
1898
1899
1875
1895
1887
1876
1890
1889
1880
1893
1893
1887
1890
1890
1889
1885
1894
1891
1893
1894
1894
1887
1895
1894
1888
1887
1894
1886
1896
1896
1888
1887
1889
1890
1886
1883
1887
1889
1887
1878
1889
1892
1895
1875
1894
1886
1894
1878
1896
1895
1882
1887
1877
1889
1894
1893
1873
1889

Slavkov u Brna
Nížkovice
Hodějice
Šaratice
Slavkov u Brna
Linh. Vážany
Slavkov u Brna
Nížkovice
Slavkov u Brna
Velešovice
Slavkov u Brna
Němčany
Křenovice
Slavkov u Brna
Linhartské Vážany
Nížkovice
Hodějice
Křenovice
Křižanovice
Rašovice
Slavkov u Brna
Křenovice
Slavkov u Brna
Slavkov u Brna, Praha
Hrušky
Slavkov u Brna
Nížkovice
Slavkov u Brna
Slavkov u Brna
Slavkov u Brna
Němčany
Slavkov u Brna
Linh. Vážany
Slavkov u Brna
Slavkov u Brna
Šaratice
Hrušky
Křenovice
Slavkov u Brna
Slavkov u Brna
Slavkov u Brna
Slavkov u Brna
Slavkov u Brna
Slavkov u Brna
Brno-Královo Pole
Slavkov u Brna
Hrušky
Hrušky
Křenovice
Slavkov u Brna
Křenovice
Slavkov u Brna
Slavkov u Brna
Slavkov u Brna
Slavkov u Brna
Slavkov u Brna
Nížkovice
Němčany
Velešovice
Slavkov u Brna
Brno
Slavkov u Brna
Slavkov u Brna
Slavkov u Brna

ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
francouzská
it./francouz.
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
francouzská
ruská
ruská
ruská
ruská
italská
ruská
ruská
italská
ruská
ruská
ruská
ruská
italská
ruská
ruská
italská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
francouzská
ruská
ruská
ruská
ruská
ruská
italská
ruská
italská
ruská
ruská
italská

Zajímají nás i další příběhy slavkovských vojáků bojujících
za svou vlast v první i druhé světové válce. Dejte nám prosím vědět. Děkujeme. Kontaktujte nás na info@bmtypo.cz.
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Slavkovský pivovar
ČERVENEC
1. 7. (PÁ) Nová měsíční nabídka jídel
13. 7. (ST) Pivo měsíce – SLAVKOVSKÝ LONDON
BITTER ALE
(uvařeno v omezeném množství)
16. 7. (SO) Koncert na Slavkovském pivovaru
Vystoupí kapely: TITANIC, LIMETAL, EXIT

Soustředění atletů v Kosově
Poslední květnový víkend se již popáté uskutečnilo sportovní soustředění členů atletického
kroužku při DDM ve Slavkově u Brna, které se
již tradičně konalo v Kosově u Zábřehu.
V pátek na účastníky akce čekaly čtyři tréninkové bloky, které byly zaměřeny na zdokonalování techniky běhu, štafetových předávek a hodu
diskem a oštěpem. Podvečer dětem vyplnila oblíbená přehazovaná, vybíjená a stolní tenis.
Pátek byl zakončen táborákem, u kterého si děti
s chutí zazpívaly za doprovodu kytar.
V sobotu byla pro atlety nachystána soutěž
družstev v deseti disciplínách zaměřených na
běhy, skoky a hody. Celkovým vítězem této
„olympiády“ se stalo družstvo ve složení: Barbora Šujanová, Libor Tesař, Marek Hrubý, Kristýna Poloučková, Dominik Ballon-Mierny,
Alžběta Suchomelová, Jan Kuchta a Ondřej
Budík. Odpoledne proběhly turnaje družstev
v přehazované a vybíjené. Asi dlouho budou děti
vzpomínat na „netradiční táborák“ v tělocvičně,
který tam musel být z důvodu deště přesunut.
Ráno už atlety vítalo zase sluníčko, a tak se
mohl uskutečnit plánovaný fartlek. Děti byly
rozděleny do dvou skupin a absolvovaly běh na
4 nebo 7 kilometrů. Mimo trénink byla po
všechny dny možnost relaxace v krytém bazénu.
Když se v neděli odpoledne účastníci akce rozjížděli domů, posteskli si mnozí z nich, že byl víkend tak krátký. Velký dík patří vedoucí areálu
v Kosově paní Jitce Klaškové a skvělým kuchařům, bez nichž by nebylo možné sportovní víkend uskutečnit. Za spokojené účastníky Trenéři
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autoři. Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel
neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách.
Toto číslo vyšlo 25. června 2016
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Koupaliště se promění v Copacabanu
Bílý písek a brazilské mužské a ženské
páry promění koupaliště na „slavkovskou Copacabanu“! A to od 15. do 17. července, kdy
se ve Slavkově uskuteční mezinárodní turnaj
mužů a žen Staropramen Cool Supercup.
Turnaje, který je otevřen pro zahraniční
hráče se mimo evropských dvojic zúčastní
zmiňované brazilské páry a nejlepší české
dvojice. Můžeme se také těšit na domácí dvojici Pavel Kolář–Martin Klapal, která ovšem
musí již v pátek projít náročnou kvalifikací.
Turnaj bude zahájen pátečními kvalifikacemi,
na něž naváže hlavní soutěž, jež bude mít
v každé kategorii 16 týmů. Vždy se bude hrát
od 9 hod. a finálové zápasy se uskuteční v neděli mezi 14. a 17. hodinou za asistence
kamer České televize!
Součástí programu je vystoupení taneční
skupiny, soutěže pro diváky o zajímavé ceny
včetně bečky piva, módní přehlídky a při fi-

nálovém zápase čepování pěnivého moku
zdarma! Vstup na kurty na všechny zápasy je
volný!

Na co se můžeme letos těšit?
Areál slavkovského koupaliště dispohuje
šesti kurty. Pro letošní sezonu jsme připravili
kempy v kategoriích dětský příměstský
kemp, víkendový kemp a týdenní kemp
(možnost příspěvku od VZP ve výši 500 Kč
pro všechny). Dále můžete využít nového zázemí pro pořádání firemních akcí nebo soukromých turnajů!
V letošním roce nás čeká Mezinárodního
turnaj mužů a žen Staropramen Cool SUPER
CUP 2016, Slavkovská beachvolejbalová
Gala liga a Minibeach.
Více info: www.beachvolleyballcz.cz. Rezervace je možná u správce na tel. čísle
728 210 189
Na setkání se těší SK Beachvolleyball Slavkov

La Manche pokořen
Součástí programu Dnů Slavkova byl v sobotu 4. června plavecký závod Slavkovský kilometr a nedělní štafetová přeplavba kanálu La
Manche. Na neděli se ale nikdo nepřihlásil,
proto se vymyslela náhradní varianta. Překonat
La Manche tak, že se sečtou uplavané trati libovolného počtu účastníků. Jakmile součet
metrů dosáhne 33,6 km, což je vzdušnou čarou
vzdálenost mezi anglickým Doverem a francouzským Calais, je závod u konce.
V sobotu ve 13 hodin začátek, žádní zájemci.
Příkladem šli pořadatelé, slavkovští zimní
plavci z oddílu Fides Brno. Plavali hodinovku
a hned naskočilo skoro deset kilometrů. Přemluvit se nechaly některé stálé návštěvnice
koupaliště, jejich známí a příbuzní. Přibyly
další stovky metrů. Zaplavali si i náhodní příchozí, tatínkové doprovodili syny na padesátce
a přidali si další bazény. Za spřátelené družební
Slawkováky odplaval 250 m tamější radní
Mihal Malinowski. Kilometrů pomalu přibývalo. V sobotu večer už bylo vidět Francii, bylo
naplaváno 30 100 m a nedělní výkony dovedly
plavce až na francouzský břeh.
Závod se konal za krásného slunečného počasí, voda měla pro kanál netypických 22 °C.
Tam bývá maximálně 16 °C. Na prvním hro-

madném slavkovském překonání kanálu La
Manche se podílelo čtyřicet plavců ze Slavkova
i okolí. Nejkratší uplavanou vzdáleností bylo
40 m, nejdelší 3000 m. Devět plavců zvládlo
hodinovku, jedenáct absolvovalo kilometrovou
trať, ostatní si vybrali 50, 100 nebo 500 metrů.
Během soboty a neděle jedna účastnice odplavala přes pět kilometrů. Nejmladší závodník se
narodil roku 2008, nejstarší plavkyně měla 79
let. V cíli každý obdržel sladkou odměnu,
drobné občerstvení a pamětní list, na kterém
má zaznamenánu uplavanou trať a dosažený
čas.
Pro pořadatele byl průběh závodu velkým
překvapením. Z původního záměru přeplavat
kanál v šestičlenné štafetě co nejrychleji se
stala zajímavá akce pro veřejnost. Jako bonus
dokonce získali dva zájemce o otužovací plavání. Naprostá většina účastníků byli rekreační
plavci, „koupači“, zapojily se děti. Všichni se
zájmem sledovali, jak se vzdálenost mezi
oběma břehy zkracuje, a společně svými výkony dosáhli cíle. Díky, mořeplavci!
Koncem srpna by se měla akce s měřením
časů opakovat. Snad se vydaří stejně úspěšně
a závodníků ještě přibude. Přeplaveme znovu
V. Fialová
společně kanál?

KALENDÁŘ AKCÍ – ČERVENEC 2016
Datum

hod.

1.–3. 7.
2. 7.
15.00
3. 7.
9. 7.
20.00
16. 7.
17. 7.
23. 7. celý den
24. 7.

akce/místo konání

pořadatel

Mini-Slavkov, Svojsíkův park
Apoštolská církev, Slavkov u Brna
Oslavy 95 let slavkovského fotbalu, areál stadionu
SK Slavkov u Brna
Folklorní festival Dambořice, nádvoří ZS-A
Karibská noc, nádvoří ZS-A
ZS-A
Koncert skupin Titanic, Limetal a Exit, Slavkovský pivova
Slavkovský pivovar
Prohlídky krovů, půdy
ZS-A
Mezinárodní turnaj v pétanque, zámecký park
ZS-A, PC Austerlitz
Popelka – kostýmované prohlídky zámku
rezervace vstupenek: hanouskova@zamek-slavkov.cz , tel.: 544 227 548
ZS-A

Výstavy (přístupny souběžně s provozem zámku)
24. 3. – 25. 9. 600 let od udělení znaku města (výstava k výročí města)
ZS-A
9. 6. – 30. 8. Výstava o průvodcích aneb Život na zámku (výstava o průvodcovské činnosti)
ZS-A
23. 6. – 28. 8. Výstava ZUŠ F. France (výtvarný obor)
ZUŠ F. France, ZS-A
30. 6. – 30. 10. Dracula a ti druzí
ZS-A
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Akce končí 31. 8. 2016
nebo vyprodáním zásob.

Kč

vč. DPH

Traktor

s motorem B&S a hydropřevodovkou

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

www.rumpova.cz

Cenové zvýhodnění až 83 700 Kč.
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Volkswagen Golf Sportsvan Maraton Edition.
Nabídka, která u Vás zvítězí.

Akční nabídka platí do 30. 6. 2016. Cenové zvýhodnění modelu Maraton Edition vzhledem k výbavové linii Comfortline činí 83 700 Kč.
Volkswagen Golf Sportsvan Maraton Edition, cena 505 900 Kč, akontace: 202 360 Kč 40 %), poslední nerovnoměrná splátka: 202 360 Kč,
36x měs. splátka vč. pojištění vozu 4 673 Kč, úroková sazba: 2,99 % p. a., RPSN vč. poj.: 9,07 %. Poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč,
celkové platby za úvěr 326 423 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 370 595 Kč. Pojištění obsahuje značkové Volkswagen havarijní pojištění
s nadstandardním krytím (5% spoluúčast) a povinné ručení s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců), věk
pojistníka 46 let. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká
mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,9–5,6 l/100 km, 101–130 g/km.
Vyobrazení vozu je ilustrativní a vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTO - BAYER, s.r.o.
Bučovická 299, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 227 122-3, fax: 544 227 347,
www.autobayer.cz, e-mail: osobni.vw@autobayer.cz

