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Zámecký park patřil

dravcům

Václavský jarmark
sobota 22. září
radiční Václavský jarmark, který se konal v sobotu 22.
září, vítal první návštěvníky pošmourným počasím.
Během dopoledne se však vyčasilo a po poledni vládlo
Slavkovem nádherné slunečné podzimní počasí.
Jako každoročně, také letos na jarmark zavítali nejen
četní obyvatelé Slavkova, ale také mnozí z blízkého i širokého okolí. Nelze ani opomenout několik stovek návštěvníků zámku, kteří využili nabídku mimořádných prohlídek
zámeckých krovů a depozitářů, které se konaly v rámci Dnů evropského dědictví a které jsou běžně přístupné pouze badatelům. Návštěvníci mohli spatřit místnosti, v nichž je bezpečně uloženo více
než 100 000 sbírkových předmětů z desítek vědních oborů.
K příjemné pohodě sobotního dne přispělo i premiérové vystoupení sokolníků z rakouského Renaissanceschloss Rosenburg. Návštěvníci této zajímavé ukázky práce se sokoly, orlem a výrem se
dozvěděli spoustu novinek. Například to, že sokol raroh dosahuje při
střemhlavém letu rychlosti až 250 km/h. Úplně nejrychlejším tvorem
na planetě je však sokol stěhovavý, který může dosáhnout rychlosti
až 380 km/h.
Návštěvníci jarmarku mohli ochutnat v rámci burčákových slavností lednický a čejkovický burčák, a to hned na dvou místech:
v parku a náměstí u kašny.
red.

T

27. října

Příští číslo vyjde

Sokolníci z Rosenburgu se svými dravými ptáky
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Oznámení o konání voleb Slavkovská pípa
do zastupitelstev krajů
Gulach Open 2012
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Václavský jarmark

Uprostřed vítěz soutěže Jablko roku Josef Dvořák

Foto: 5x B. Maleček

Zahrádkářská výstava
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Výstava ovoce a zeleniny potěšila všechny smysly
Je to krásná tradice, ukazující úspěchy našich
pěstitelů. Toto je jen jeden z mnoha záznamů,
které napsali do kroniky návštěvníci již 7. oblastní výstavy ovoce konané ve dnech 22.–24.
září v sálech Společenského domu Bonaparte
ve Slavkově u Brna.
Abychom se k tomuto ohodnocení dopracovali bylo zapotřebí mnoho dlouhé a pečlivé práce
jak nás organizátorů, tak i pěstitelů. Všechny
naše plány málem ukončil mráz 18. května, kdy
na většině území klesly teploty na –6 °C. Přesto
některé oblasti zůstaly uchráněny a právě na nich
se urodila ta krásná jablíčka, která byla vystavena a z nich byla vyhodnocena odrůda Gold
Bohemia pana Josefa Dvořáka ze Slavkova jako
Jablko roku 2012. K vidění mnoha spokojených

Prodej jablečného moštu

diváků byly také hrušky, švestky, ořechy, vinné
réva, brambory a krásná zelenina.
Že lze zeleninu použít i k dekoraci výstavy,
nám předvedli manželé Havelkovi za ZO ČZS
Otnice. Také naše kolegyně z Rašovic a Heršpic
se nenechaly zahanbit, a tak vznikla velmi
krásná výzdoba jeviště ze suché vazby, doplněná nářadím, se kterým pracovali naši dědové.
Milovníci kaktusů a bonsají byli potěšeni
krásou exponátů, které zde vystavili pánové Ryšavý ze Slavkova a Navrátil z Manerova. Obrázky a celá výzdoba od žáků ZŠ Komenského
nás naladila do podzimního počasí, které nás
provázelo již od ranních hodin. Co je také náplní učebních hodin žáků ISŠ ve Slavkově, to

Foto: 3x B. Maleček

P. Prokeš se svými výpěstky

ukázali v překrásně vyřezávaném ovoci, které
obdivovali všichni návštěvníci.
Že nelze pěstovat kvalitní ovoce a zeleninu
bez hnojení, všem zájemcům vysvětloval
Ing. Hynek Charvat z firmy FOSFA Břeclav,
která darovala ceny pro vítěze Jablka roku 2012.
V pondělí výstavu navštívili žáci základních
a mateřských škol. I oni obdivovali krásně vybarvená jablíčka, ale nejvíce je zaujala výstava
včelařů v malém sále. Hledání včelí královny
a ochutnávka několika druhů medů, to bylo
hlavní zaměření jejich návštěvy.
Tombola byla vylosována, mošty vyprodány,
tak skončila další úspěšná výstava ovoce a zeleniny, kterou pořádaly ZO ČZS Slavkov a ÚS
ČZS Vyškov.
Vladimír Luža

Včelař J. Kyjovský
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

40. řádná schůze RM – 29. 8. 2012
1. RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v administrativní budově na Koláčkově
nám. 727, místnost č. 007 o výměře 16,50 m2, s paní
Andreou Šilhánkovou, za účelem poskytování kosmetických služeb. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou a nájemné stanoveno ve výši 660
Kč/m2/rok s tím, že prokazatelně vynaložené náklady
na městem odsouhlasené stavební úpravy nad rámec
drobných oprav a běžné údržby budou hrazeny formou
předplaceného nájemného. RM současně ukládá odboru BTH předložit soupis stavebních úprav včetně jejich kalkulace, který by měl být předmětem zápočtu
oproti předplacenému nájemnému.
2. RM schvaluje dání výpovědi z nájmu nájemci bytu
Palackého nám. 123, Slavkov u Brna.
3. RM schvaluje zveřejnění záměrů pronájmu uvolněných obecních bytů: č. 2, Litavská 1496, nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 60 Kč/m2; č. 2, Zlatá Hora
1237, za podmínky úhrady dlužného nájemného – uzavření smlouvy o postoupení pohledávky, nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 60 Kč/m2; č. 4, Zlatá Hora
1227, za podmínky úhrady dlužného nájemného – uzavření smlouvy o postoupení pohledávky. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 60 Kč/m2.
4. RM vyhovuje žádosti a souhlasí se vzájemnou výměnou bytů mezi Kaurovou Marií a Kaurou Zdeňkem
v souladu s dohodou o výměně bytu.
5. RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek veřejné zakázky – úvěr Bonaparte.
6. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě ze dne 02.06.2005 s Mysliveckým sdružením
Slavkov u Brna.
7. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a.s., na pozemku parc. č. 3696/6 v k. ú. Slavkov
u Brna (stavba s názvem „Slavkov, kabel+skříň NN,
parc.č. 3664/1 p. Strouhal“).
8. RM dává souhlas k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 11.06.2012 s panem Miroslavem
Lotrekem.
9. RM dává souhlas k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 9. 7. 2012 s panem Zdeňkem Doupovcem.
10. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření
smlouvy o bezúplatném převodu podílu na pozemku
parc.č. 1650/85 ostatní plocha – zeleň v k. ú. Slavkov
u Brna z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví města
Slavkov u Brna.

11. RM schvaluje návrh na změnu rozhodnutí akce
„Město Slavkov u Brna – obnova vodního příkopu zámeckého parku“.
12. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemku Města Slavkov u Brna p.č. 390
v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka
paní Heleny Filipové, k umístění kanalizační přípojky
k parc.č. 403/1 v pozemku města parc.č. 390, v předloženém znění.
13. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 13 k nájemní smlouvě uzavřené se společností SEPES MEDIA,
spol. s r.o. dne 29. 1. 2004 ve znění dodatků č. 1 až 12,
na pronájem částí pozemků a sloupů veřejného osvětlení v k.ú. Slavkov u Brna za účelem umístění a provozování propagačního a informačního systému komerční
sféry města Slavkov u Brna.
14. RM rozhoduje, že nejvhodnější nabídka na akci
„Oprava bytu č. 3, Bučovická čp. 187 a bytu č. 4, Úzká
čp. 643 byla podána společností BRINGSTAV, s.r.o., za
cenu 444.243,00 Kč vč. 14% DPH, dále ukládá odboru
IR předložit k podpisu současně s návrhem smlouvy
o dílo i dodatek této smlouvy č. 1 řešící opravy bytu
č. 4 na ul. Úzká 643, s tím, že opravy bytu č. 3 ul. Bučovická budou realizovány po zajištění financování a finančnímu odboru předložit na nejbližší jednání RM
návrh financování oprav bytu č. 3 ul. Bučovická.
15. RM schvaluje zahájení výběrového řízení na
zpracování energetického auditu veřejného osvětlení
dle výzvy k podání nabídek v předloženém znění
a schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek.
16. RM ukládá funkcionářům města projednat
s MěÚ případné dopady změny dopravního značení
v ulici Brněnská dle požadavků provozovatelů prodejen.
17. RM ukládá odboru IR zajistit cenovou nabídku
na zajištění provedení průzkumu únosnosti místní komunikace na ulici Nerudova.
18. RM rozhoduje o tom, že jako nejvhodnější nabídka na akci: „2. aktualizace územně analytických
podkladů ORP Slavkov u Brna“ byla předložena nabídka společnosti Arch. Design, s.r.o., ukládá finančnímu odboru předložit RM návrh na rozpočtové
opatření a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností Arch. Design, s.r.o., na uvedenou akci až po
schválení financování ZM.
19. RM bere na vědomí informaci o stanovování lhůt
splatnosti pokut v řízeních vedených odbory KT a DSH.
20. RM bere na vědomí informaci o možnostech
úpravy krátkodobého parkování na veřejných
prostranstvích. RM dále ukládá ZS-A vyžadovat po organizátorovi akce „9. bál princezen“ omluvu návštěv-

Řekněte to na rovinu
V předposledním čísle Slavkovského zpravodaje jsem v závěru článku „Několik informací o MěÚ Slavkov u Brna“ uvedl, že plánuji
v nějaké formě výzvu k vám občanům s žádostí
o lepší zpětnou vazbu k naší činnosti. V této
souvislosti sděluji, že od 1. 10. 2012 bude na
webových stránkách města www.slavkov.cz
nově vložena možnost pro napsání komentáře
k činnosti úřadu, resp. úředníků městského
úřadu. Odkaz se bude jmenovat „Řekněte to na
rovinu“ a po jeho otevření bude moci kterýkoliv občan napsat do formuláře svůj podnět,
námět, připomínku, kritiku, stížnost, ale i ocenění či pochvalu na úřad jako celek, odbor, úsek
činnosti nebo na konkrétního úředníka. Požadována bude pouze e-mailová adresa pisatele
pro případnou odpověď, uvedení jména bude na
vůli každého z přispěvatelů, čili každý může,
ale nemusí tuto kolonku vyplnit. Konkrétní podnět pak bude odeslán přímo na moji e-mailovou

adresu. Cílem je, jak jsem uvedl již ve zmiňovaném článku, získat zpětnou vazbu o naší činnosti a tuto pak mohli případně na základě
věcných podnětů vylepšit. K upřesnění záměru
jen podotýkám, že by se mělo jednat opravdu
o připomínkování činnosti úřadu a úředníků, nikoliv o komentář k záměrům města, např. investičních, jako takových. Jednat by se tedy
mělo o hodnocení přístupu jak odborného, tak
lidského, k občanům-klientům. Velmi vaše komentáře a podněty uvítám. Současně také upozorňuji, že na začátku roku 2013 jsme se
rozhodli, že ve spolupráci s Ekonomickosprávní fakultou Masarykovy univerzity Brno
proběhne projekt zaměřený na komunikační
vazby úřadu a občanů, jehož součástí by mělo
být i hodnocení zpětné odezvy skupinou studentů. Děkuji předem těm z vás, kteří nám pomohou ke zlepšení naší činnosti.
Ing. Pavel Dvořák, tajemník MěÚ

níkům a náhradu za neoprávněné užívání městského
majetku.
21. RM souhlasí s půjčováním pivních setů města
svým příspěvkovým organizacím zdarma, ponechává
si právo rozhodnout o bezplatném zapůjčení třetím
osobám a souhlasí s navrženým ceníkem půjčovného.
RM zároveň ukládá ZS-A povinnost uložit pivní sety
města ve svých prostorách bezplatně.
22. RM nevyhovuje žádosti pana Jiřího Weinreicha
o využívání prostor bývalého DDM z důvodu technického stavu budovy.
23. RM souhlasí se reprezentací města na V. mezinárodním setkání Slavkovů starostou města Ing. Ivanem Charvátem, ředitelem TSMS panem Radoslavem
Lánským, ředitelem FÚ Ing. Ladislavem Jedličkou a starostou SDH panem Vratislavem Malým.
24. RM bere na vědomí zprávu o zasedání komise
pro zahraniční vztahy 3/2012.
25. RM nesouhlasí, aby se Město Slavkov u Brna
stalo partnerem Divadla Spejbla a Hurvínka při pořádání představení ve Slavkově u Brna na podzim 2012
a přispělo na akci částkou 5.000 Kč.
26. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy
o spolupráci s B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o. (otevření nového rentgenového pracoviště).
27. RM nesouhlasí s uzavřením předloženého dodatku č. 1 se společností Edenred CZ s.r.o.
28. RM předkládá ZM zprávu ve věci nájemních
smluv - restaurace stadion.
29. RM odkládá zprávu ve věci vstupného na koupaliště k projednání za přítomnosti ředitele TSMS na
schůzi RM.
30. RM schvaluje zvýšení počtu žáků ve třídách VII.
A a VII. B na 32 žáků ZŠ Komenského.
31. RM bere zprávu ředitele školy ZŠ Tyršova na vědomí a uděluje výjimku pro školní rok 2012 / 2013
z počtu žáků ze současných 30 na 32 pro šestý ročník.
32. RM dává souhlas k pronájmu části pozemku
parc.č. 1787/1 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 160 m2 manželům Jeklovým s ročním nájemným ve výši 224 Kč.
33. RM ukládá MěÚ předložit RM komplexní zprávu
k průběhu přípravy a všech řízení týkajících se plánované výstavby sterilizátoru v areálu firmy Lohmann&Rauscher, ukládá starostovi města požádat KrÚ
o předložení jeho stanoviska k dopadům výstavby na
ŽP (EIA) a bere na vědomí konání prezentace firmy
Lohmann&Rauscher k uvedenému záměru pro členy
ZM. RM dále ukládá odboru KT předložit RM právní
analýzu procesu případného zastavení řízení ve věci
této plánované výstavby.
34. Tajemník MěÚ informoval RM o záměru spolupráce MěÚ s Masarykovou univerzitou v oblasti projektu studentů zaměřeného na vnější komunikační
vazby úřadu.

XXIII. mimořádná schůze
RM – 11. 9. 2012
1. RM pověřuje starostu města jednat se zástupci firmy
Lohmann & Rauscher, s odpovědnými pracovníky odboru
životního prostředí KrÚ JMK a MěÚ Slavkov u Brna ve
věci veřejné prezentace záměru výstavby sterilizátoru
v areálu firmy Lohmann & Rauscher ve Slavkově u Brna.
RM dále ukládá funkcionářům města prověřit průběh stavebních řízení při realizaci sterilizátorů v Bučovicích a ve
Veverské Bítýšce a prověřit možnost podání trestního
oznámení na neznámého pachatele ve věci šíření poplašné zprávy mezi občany Slavkova u Brna.

Zprávy z rady města zpracovala
Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz
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41. řádná schůze RM – 12. 9. 2012
1. RM doporučuje ZM vzít na vědomí průběžné plnění
programu rozvoje města na rok 2012 v předloženém
znění.
2. RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření (RO) č. 32 (Dotace od obcí na školství), č. 33 (Ostatní činnost místní správy), č. 34 (Městská policie), č. 35
(Financování opravy bytu Bučovická), č. 36 (Dotace –
Propagace a marketing), č. 37 (Územně-plánovací podklady), č. 38 (Podklady k žádostem o dotace).
3. RM doporučuje ZM ke schválení RO č. 39 – Odvod
z loterií a jiných podobných her.
4. RM bere na vědomí a předkládá závazky města vyplývající ze smluv a usnesení ZM k projednání ZM.
5. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku Města Slavkov u Brna p.č. 286/2,
2690/42, 287/2, 2690/64 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníků Vlastimila Bayera a Aleny Bayerové k umístění kanalizační, vodovodní přípojky a sjezdu
na místní komunikaci k rodinnému domu na pozemku
parc. č. 2257/1.
6. RM schvaluje umístění prodejního stánku společnosti CORIDA CZ, s.r.o., k ochutnávce a prodeji burčáku
na Palackého náměstí u kašny ve dnech 21.–23. 9. 2012.
7. RM souhlasí s vyhrazením dvou parkovacích stání
na ulici Husova před RD čp. 7 pro paní Renátu Martínkovou.
8. RM dává souhlas Pavlu Novákovi k užití veřejného
prostranství na parc. č. 1650/35 v k.ú. Slavkov u Brna pro

Přerušení dodávky
el. proudu
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena
dodávka elektrické energie ve středu 3. října
od 7.30 do 14.30 hodin ve Slavkově u Brna
v těchto oblastech:
Odběratelská trafostanice Slavkov Agrocentrum (č. 320089), Odběratelská trafostanice
Slavkov Stáčírna (č. 320091), Odběratelská trafostanice Slavkov AUDO (č. 320090), Odběratelská trafostanice 38 RD AUDO (č. 320095),
Odběratelská trafostanice Slavkov Čistička (č.
320088), TS Slavkov u Brna FVE 2 - fa. M plus
1, s.r.o., TS Slavkov u Brna FVE 1 - fa. Photon
SPV 6 Praha, ul. Křenovická, ul. Čsl. Červeného kříže, ul. Zámecká, ul. Špitálská, ul. Slovákova po křižovatku s ul. Kolárova obě strany
dále jen pravá strana, ul. Nerudova, ul. Československé armády od křižovatky s ul. Slovákova
po autobusové nádraží, ul. Polní od křižovatky
s ul. Československé armády po Psychiatrickou
léčebnu, č.p.1326-1328, ul. Luční, ul. Slovanská pravá strana po křižovatku s ul. Bučovická,
ul. U Mlýna, ul. Bučovická od křižovatky s ul.
Slovákova pravá strana po č.p.1247.
Dále bude přerušena dodávka elektrické
energie v pondělí 10. října od 7.30 do 14.30
hodin ve Slavkově u Brna v těchto oblastech:
Odběratelská trafostanice Slavkov ČSSS (č.
320102), Odběratelská trafostanice Slavkov
UPZ (č. 320101), Odběratelská trafostanice
Slavkov STS (č. 320100), Odběratelská trafostanice Slavkov Pekárna (č. 320320), Odběratelská trafostanice Slavkov SNDI 2 (č. 700595),
Odběratelská trafostanice SNDI (č. 320350),
Odběratelská trafostanice Slavkov ZNZP (č.
320099), Rybáři domek na hrázy mezi rybníky,
ul. Československé armády od mostu přes silnici E50 směrem na Nížkovice, ul. U Vily, ul.
Topolová, sídliště Nádražní, část ul. Nádražní.
Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Česká republika, s.r.o.

vystoupení skupiny Ordon Kromen – rytířský turnaj na
koních v termínu 19.–23. 9. 2012.
9. RM bere na vědomí ukončení zájmu o výstavbu
domu pro seniory společnosti BK Trade, a.s. a ukládá MěÚ
s touto společností jednat o avizovaném sponzorském
příspěvku.
10. RM nesouhlasí s vybudováním parkovacích stání
u domu č.p. 258 dle žádosti pana MUDr. Martina Hrozy.
11. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s JMP Net, s.r.o., na pozemku parc. č. 1804 v k. ú.
Slavkov u Brna (stavba s názvem „Slavkov – bytové domy
Slovanská“).
12. RM dává nájemci RAKOVEC, a.s., souhlas s podnájmem pozemku p.č. 5390 v k.ú. Slavkov u Brna, podnájemci Rostěnice, a.s.
13. RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor na poliklinice ve Slavkově u Brna s paní
Věrou Roučkovou za účelem provozování Studia Oriflame.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a nájemné stanoveno ve výši 900 Kč/m2/rok.
14. RM uděluje souhlas k uzavření nájemní smlouvy
mezi Žuráň, stavební bytové družstvo, a Irenou Volfovou
k bytu č. 302, ul. Litavská č.p. 1501, Slavkov u Brna.
15. RM schvaluje účetní odpis pohledávky za Zdeňkem
Bakičem ve výši 8.890,50 Kč z důvodu její nevymahatelnosti.
16. RM schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 16.5.2011 a dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo ze dne 16.5.2011 s VERA, spol. s r. o.
17. RM souhlasí s konáním lampionového průvodu dne
10. 11. 2012 ve Slavkově u Brna a vyhovuje žádosti o bezplatné zapůjčení 3 ks pivních setů a velkého stanu města
Austerlitz Adventure, o.s. RM zároveň ukládá TSMS technicky zajistit akci a odboru KT zajistit uzavírku náměstí
po dobu konání akce.
18. RM bere zprávu o péči o zeleň ve městě na vědomí.
19. RM bere zprávu o způsobu zadávání termínů svatebních obřadů na vědomí.
20. RM bere zprávu o kontrole výherních hracích přístrojů na vědomí.
21. RM uděluje výjimku pro školní rok 2012 / 2013
z počtu žáků ze současných 30 na 31 pro třetí ročník.
22. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu
FMP na projekt „Austerlitz – Rosenburg 2013“ pro příspěvkovou organizaci ZS-A.
23. RM souhlasí s přijetím věcných darů dle Darovacích smluv č. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/2012 a s jejich
zařazením do sbírkového fondu ZS-A.
24. RM bere uvedenou informaci ve věci sterilizační
stanice v areálu firmy Lohmann & Rauscher na vědomí
a překládá ji ZM.
25. RM bere na vědomí informaci k možnostem dalšího postupu ve věci sterilizační stanice.
26. RM bere stížnost na statutární představitele města
na vědomí a postupuje ji k projednání ZM.
27. RM bere zprávu ve věci omezení provozu na místní
komunikaci ulice Nerudova na vědomí a ukládá odboru
DSH odpovědět na petici občanů v intencích této zprávy.
28. RM doporučuje ZM schválit uzavření předloženého
dodatku č. 1. ke smlouvě o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury s KALÁB – stavební firma, spol.

s r.o.
29. RM schvaluje Organizační řád Městského úřadu
Slavkov u Brna v předloženém znění a v souladu s § 102,
odst. 2, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, stanovuje celkový počet zaměstnanců v městském úřadu na
počet 64.
30. RM bere zprávu na vědomí a schvaluje program
VIII. řádného zasedání ZM v doplněném znění.
31. RM bere na vědomí zprávu ve věci oprav dětského
hřiště na ZH a stadionu.
32. RM bere na vědomí zprávu ve věci pracovního vytížení zaměstnanců TSMS.
33. RM bere na vědomí zprávu ve věci vstupného na
koupališti.
34. RM schvaluje rozpočtové opatření TSMS č. 1/2012
v rámci vlastního rozpočtu.
35. RM schvaluje odstoupení od mandátní smlouvy ze
dne 11. 7. 2012 s firmou EuroEngineering, a. s., a schvaluje uzavření mandátní smlouvy s firmou ikis, s. r. o.
36. RM vyslovuje poděkování souborům Glitter Stars,
Junico, stárkům ve slavkovských krojích, Zámecké dechové hudbě a skupině S.M.P.+ za reprezentaci města
v chorvatském Pagu.
37. RM souhlasí s podáním Žádosti o dotaci z Fondu
malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko v maximální výši 250 000 Kč.
38. RM ruší proces výběrového řízení na zajištění energetického auditu veřejného osvětlení.
39. RM ukládá funkcionářům města neprodleně svolat
jednání s vedením Povodí Moravy, s.p. a sdružením dodavatelů II. etapy protipovodňových opatření ve věci
okamžitého odstranění vad a nedodělků souvisejících
s výsadbou zeleně a její řádnou údržbou.
40. RM bere na vědomí žádost OS ODS Vyškov ve věci
uspořádání zápasu Bolkovy jedenáctky na fotbalovém
hřišti ve Slavkově u Brna včetně doprovodného programu
pro děti dne 16. 9. 2012.
41. RM vyslovuje p. Milanu Florianovi a ZŠ Tyršova poděkování za organizaci Běhu naděje, který se uskutečnil
dne 6. 9. 2012 v prostorách zámeckého parku.
42. RM bere na vědomí poděkování Diecézní charity
Brno, oblastní charity Hodonín za podporu města jejich
činnosti a za dobrou spolupráci s MěÚ a předkládá toto
poděkování k projednání ZM.
43. RM vyslovuje poděkování všem obyvatelům ulice
Nerudova, kteří se svépomocí aktivně zapojili do rekonstrukce chodníku.
44. RM bere na vědomí dopis, který upozorňuje na
hlučnost restauračních provozů se zahrádkou, zejména
restaurace Klobouk na ul. Bučovická. RM současně
ukládá starostovi města požádat OO PČR Slavkov u Brna
a MP o pravidelný dohled nad dodržováním nočního klidu
ve městě.
45. RM postupuje dopis společenství vlastníků domu
Polní 1190 ve věci pravidelného sečení trávy u domu řediteli TSMS a ukládá mu zajistit v celé lokalitě pravidelnou a jednotnou údržbu zeleně.
46. RM bere na vědomí dopis paní Marie Hrubé ve věci
zápachu drůbeže a ukládá MěÚ zajistit vyřízení tohoto
dopisu.
47. RM ukládá MěÚ zajistit kontrolní měření hluku za
nově vybudovanou protihlukovou stěnou na ul. ČsČK.

Pozor! Změny v dopravním značení
Odbor IR vás touto cestou informuje
o změně místní úpravy provozu na vyjmenovaných pozemních komunikací v našem městě.
Tyto úpravy vychází ze stávající situace, doporučení společnosti Centra dopravního výzkumu
a schváleného pasportu dopravního značení Policií ČR a odboru dopravy MěÚ Slavkov
u Brna.
V této etapě se jedná především o zjednosměrnění provozu v sídlišti Nádražní a na ulici
Zámecká a snížení rychlosti na 30km/h. Smyslem je zklidnění a zpřehlednění dopravy a za-

jištění „legálnosti“ stání na těchto komunikacích, kdy při odstavení vozidla musí zůstat při
obousměrném provozu volný pruh v šířce 3m
pro každý směr jízdy.
Ostatní dopravní značky vyznačují přednosti
stávajících křižovatek, označení účelových komunikací a další drobnější úpravy.
V další etapě by mělo dojít k obdobné úpravě
na sídlišti Polní a v ulicích Čapkova, Mánesova, Tylova. To vše však závisí na zajištění finančních prostředků.
Ing. Petr Lokaj, vedoucí odboru investic a rozvoje
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Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
Starosta města Slavkov
u Brna Ing. Ivan Charvát, podle
§ 27, odst. 1, zákona číslo
130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Jihomoravského
kraje se uskuteční:
dne 12. 10. 2012 od 14 do 22 hodin
a dne 13. 10. 2012 od 8 do 14 hodin
2. Místem konání voleb do Zastupitelstva
Jihomoravského kraje
• ve volebním okrsku č. 1
je místnost pro hlasování v budově Městského úřadu, Palackého náměstí čp. 64 (obřadní síň) pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu:
B. Němcové, Bezručova, Bučovická, Dvořákova, Hradební, Husova, Jiráskova část čp.: 829830, 835-837, 846-847, 867, 869, 879-880, 923,
959, 1170-1172, 1178-1180, 1220-1223, 1226,
Kounicova, Komenského náměstí, Lidická, Malčevského, Malinovského, Na golfovém hřišti,
Příční, Sadová, Tyršova část čp.: 331, 556, 557,
561, 563, U stadionu, Zahradní, Zborovská, Zelnice I, ev. č. 1.
• ve volebním okrsku č. 2
je místnost pro hlasování v budově Městského úřadu, Palackého náměstí čp. 65, 1.
patro (zasedací místnost), pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu:
Brněnská, Čsl. Červeného Kříže, Dvůr Rybník, Fügnerova, Koláčkovo náměstí, Kollárova,
Křenovická, Lomená, Nerudova, Palackého náměstí, Pustá, Slovákova, Špitálská, U Synagogy,
Úzká, Za Branou, Zámecká.

• ve volebním okrsku č. 3
je místnost pro hlasování na Základní škole
Tyršova ulice čp. 997, pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu :
Čapkova, Čelakovského, Jiráskova část čp.:
300, 350, 355, 356, 360, 366, 367, 371 –376,
378, 384, 401-403, 405,413, 442, 450, 464, 465,
468, 469, 471-474, 478, 485, 487, 490, 494, 498,
500, 529, 565, 566, 599, 610, 616, 690, 691,
1225, 1461, 1462, 1463, 1464, 1481, Mánesova,
Pod Oborou, Pod Vinohrady, Purkyňova, Slunečná, Sušilova, Tylova, Tyršova část čp.: 131133, 208, 303, 345, 346, 348, 363, 424, 427, 428,
430, 445, 446, 449, 457, 459, 466, 475, 479, 486,
500, 503, 547, 567, 603, 655, 674, 826, 881, 882,
920, 977, 999, 1011-1016, 1025, 1034, 1085,
1094 -1126, 1224, 1249, 1289, 1290, Zlatá Hora
část čp,: 271, 272, 277, 291, 292, 293, 294, 295,
337, 377, 1227-1242, 1467, 1541
• ve volebním okrsku č. 4
je místnost pro hlasování na Základní škole
Komenského náměstí čp. 495 – nová budova,

pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu:
Havlíčkova, Krátká, Okružní, Slovanská, Smetanova, U Mlýna, Zlatá Hora část čp.: 1243-1246,
1348-1376.
• ve volebním okrsku č. 5
je místnost pro hlasování v Domě pečovatelské služby, Polní ulice čp. 1444, II. patro,
místnost Klubu důchodců, pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu:
Československé armády, Foerstrova, Litavská,
Luční, Nádražní, Polní, sídliště Nádražní, Topolová, U Splavu, U Vily.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství občana
České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem).
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3
dny přede dnem voleb do zastupitelstva kraje hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Ing. Ivan Charvát, starosta města

Opatření ve slavkovských alejích
V rámci dendrologického průzkumu bylo aktualizováno území historických a stěžejních
alejí města Slavkov u Brna. Terénní hodnocení
dřevin bylo provedeno v měsíci červnu. Z dendrologického průzkumu vyplynula naléhavost
opatření v aleji Malinovského a v Křenovické
aleji. Na základě doporučení dendrologa rozhodla komise rady města pro aleje o odstranění
havarijních, nebezpečných a suchých dřevin
v aleji Malinovského a v Křenovické aleji.
V srpnu tohoto roku bylo započato s pracemi

v Křenovické aleji odstraněním suchých dřevin. Začátkem října bude odstraněno 11 stromů
v aleji Malinovského a v době vegetačního
klidu (tj. od 1. 11.) budou pokračovat práce
v Křenovické aleji. V následujícím roce se počítá s pracemi v aleji k Oboře, Holubické aleji,
aleji u golfového hřiště a v aleji Čs. červeného
kříže. Na místech odstraněných dřevin proběhne náhradní výsadba v co nejkratším možném termínu.
Ing. Klára Andrlová, odbor ŽP
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Darování krve pokračuje
Přestože lékařská věda je dnes na velmi vysoké úrovni a neustále se vyvíjí, lidská krev je
dosud nenahraditelná, protože ji nelze uměle
vyrobit. Přitom stále stoupá její potřeba při různých operacích, léčbě různých nemocí a popálenin i pro výzkumné účely.
V nedávné době jsme vás informovali o tom,
že někteří naši kolegové se rozhodli darovat
krev. Stali se tak pravidelnými návštěvníky
Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice
Brno-Bohunice. Letos v září se k nim přidali
další zaměstnanci ZŠ Tyršova.
Jsme rádi, že jsme se do dobrovolného dárcovství krve zapojili a možná tak přispěli k záchraně lidských životů. Nikdo z nás neví, kdy
jeho vlastní život bude na krevní transfúzi záviset.

Cvičení

Foto: archiv školy

Rovná záda – zahájen
čtvrtý školní rok projektu
Dlouhodobý školní projekt je zaměřený na
prevenci a nápravu vadného držení těla
a včasné podchycení odchylek v držení těla
dětí. Projekt je zaměřen hlavně na děti na
prvním stupni školy, u nichž nejčastěji dochází
ke vzniku vadného držení těla a kdy proces nápravy je velmi důležitý a efektivní.
Hlavní součástí celého projektu je výuka nepovinného předmětu zdravotní tělesné výchovy, kde se děti učí správným pohybovým
stereotypům, způsobu chůze, stoje a hlavně
správným návykům při sezení. Dále jsou zábavnou formou u dětí zpevňovány důležité svalové skupiny pro správný vývoj páteře a držení
těla. O výuku ZTV je velký zájem a kapacita
hodin je plně obsazena.
V letošním školním roce byla zahájena spolupráce s Mateřskou školou Zvídálek, v jejímž
už „mateřáčkům“, především dětem předškolního věku, budou vštěpovány správné návyky
při sedu. Dále budou děti moci využívat kompenzačních pomůcek, které výrazně přispívají
ke správnému vývoji dětské páteře.

Start Běhu naděje

Foto: archiv školy

Běh naděje 2012
Stejně jako i v minulých letech přálo letošnímu ročníku „Běhu naděje“ krásné podzimní
počasí. Ve čtvrtek 6. září se všichni účastníci
této akce, jako již tradičně, setkali v našem
krásném zámeckém parku. „Běh naděje“ se ve
Slavkově koná pravidelně již od roku 2008.
„Běh naděje“ je dobrovolná sportovně-společenská humanitární akce spojená s veřejnou
sbírkou. Navazuje na dříve pořádané „Běhy
Terryho Foxe“, které se v České republice uskutečnily v letech 1997–2007. Účelem tohoto
„běhu“je absolvovat předepsanou trať jakýmkoli způsobem – chůzí, během, na kole, na invalidním vozíku, s kočárkem… podle vlastních
sil (a tím symbolicky udělat něco pro svoje
zdraví) a zároveň získat od účastníků finanční
prostředky na výzkum a léčbu rakoviny.
Účastníky letošního ročníku „Běhu naděje“
byli převážně žáci obou slavkovských základních škol společně se svými učiteli. Všichni
společně vyrazili na trasu po cestách zámeckého parku ve 13 hodin. Celkem si v prosluněném odpoledni udělalo hezkou projížďku
nebo procházku 451 zaregistrovaných účastníků.
Všichni tak vyjádřili svou radost z pohybu
a snahu svým způsobem pomoci v boji proti

zákeřné chorobě. V cíli byli odměněni účastnickým diplomem a drobným občerstvením,
které poskytli naši sponzoři.
Organizátor celé akce, Základní škola Tyršova, ve spolupráci s Městským úřadem Slavkov a Zámkem Slavkov-Austerlitz, děkuje
touto cestou všem, kteří se Běhu naděje zúčastnili a přispěli tak na konto “Běhu naděje”.
Stejné poděkování patří i všem firmám a organizacím, které svojí finanční, materiální a organizační podporou přispěly k úspěšnému
průběhu této humanitární akce.
Jedná se především o firmy LIKO-S a.s
Slavkov, Tenryu, spol. s r.o., CDC Golf s.r.o.,
Svářečská škola Dráždil a Karel Rotroekl,
které přispěly finančními dary a materiální
podporou.
Částka, kterou letos účastníci Běhu naděje
přispěli do sbírky, činí 1897 Kč, sponzoři přispěli částkou 3988 Kč (po odečtení pořadatelských nákladů). Na konto sbírky Běhu naděje
tak ze Slavkova odešla částka 5885 Kč.
Těšíme se na Vaši účast na Běhu naděje
i v roce příštím. Nestyďte se projít cílem Běhu
naděje a ukázat tak svoji fyzickou i morální
sílu.
Základní škola Tyršova Slavkov

Mgr. Hana Charvátová

Upřesnění – MUDr. Mazlová

Upozornění

MUDr. Radmila Mazlová, praktická zubní
lékařka se sídlem ordinace ve Slavkově u Brna,
Tyršova 324, tímto oznamuje v souvislosti se
zveřejněním usnesení z 38. řádné schůze RM
ze dne 1. 8. 2012, že se jedná pouze o změnu
názvu a právní formy její stávající ordinace, ke
které by mělo dojít začátkem roku 2013. Personální obsazení a ordinační doba zůstávájí
beze změny.
Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je úterý
16. října. Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu
info@bmtypo.cz. U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti
zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje příspěvky zasílejte,
prosím, e-mailem, popř. na disketě.
(red)

Práce žáků ZUŠ v domově pro seniory

Foto: 2x archiv školy

Výstavou to neskončilo…
Od března do května patřily výstavní prostory zámku Slavkov – Austerlitz výtvarným
pracím žáků Základní umělecké školy Františka France. Konec výstavy ale neznamenal,
že by práce skončily v depozitáři školy či jinak
odložené. Naopak. Využili jsme nabídky Domova pro seniory v Brně-Vinohradech a část
prací tak již od léta zdobí jedno z pater, kde
klienti vzhledem ke svému zdravotnímu stavu
příliš radosti nezažívají. Věříme, že rozmanitost kreseb, jejich barevnost a pozitivní náměty

přinesou radost seniorům a zpříjemní interiéry
v kterých žijí.
Děkujeme všem žákům výtvarného oboru za
to, že své práce věnovali na dobrou věc.
ZUŠ F. France

Redakční rada Slavkovského zpravodaje
Mgr. Zdeněk Novák (předseda), Eva Janková (místopředsedkyně, Vendula Andrlová, Mgr. Jiří Blažek, Ing. Ivan Charvát, Ing. Ladislav Jedlička, Radoslav Lánský, Ing. Libor Válka.
Členové redakční rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném čase a bezplatně.
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Natur€ducatioN aneb
Nature in my school bag

Glitter Stars a Junico v Chorvatsku

Foto: archiv školy

Trochu jiný začátek školního roku
Letošní začátek nového školního roku si užíváme ve znamení teplého počasí a sluníčka. Někteří žáci naší školy si užili navíc sluníčko
přímořské. Skupiny Glitter Stars a Junico byly
vyzvány, aby reprezentovaly město Slavkov
v partnerském městě Pagu. Neváhali jsme ani
minutku a na tento krásný chorvatský ostrov se
vydali spolu se Zámeckou dechovou hudbou, se
stárky ve slavkovských krojích a skupinou
SMP+. Svými hudebními, tanečními a sportovními výkony všichni rozčeřili poklidné vlny turistického městečka a sklidili zasloužený aplaus.
Vystoupení probíhala pod širým večerním
nebem vždy 3 hodiny na nábřeží a na náměstí.
Nejen děti nasbíraly nové zkušenosti před cizokrajným publikem. Ačkoliv – z publika se velice
často ozývalo poděkování v českém jazyce.
Zámecká dechová hudba navíc vystoupila
s téměř hodinovým programem v Zadaru na Ná-

rodním náměstí a v neděli kolem poledne v Pagu
na náměstí Petra Kašimira IV. Členové z Glitter
Stars a Junico během pořadů informovali přítomné o našem městě prostřednictvím informativních letáků v angličtině. Pag je turistická
destinace a kulturní programy se zde konají v turistické sezóně téměř každý den. Naše delegace
byla vítaným hostem, který za sebou zanechal
pěkné vzpomínky stovkám lidí, a zvýšila povědomí o městu Slavkov u Brna ve světě.
Z Chorvatska jsme si odvezli i nové poznatky
v oblasti krajkářství. Pag je proslavený svou šitou
krajkou a v místní škole je tradice výroby této
krajky dodnes zachovávána. Věnují se jí děvčata,
která navštěvují kroužek ve svém volnu. Naše
škola navázala blízké kontakty s místními krajkářkami a kdoví, jestli se i naše děti nepustí do
výroby této krajky a nepojedou se do Pagu pochlubit. Proč ne – děti máme šikovné.

Od srpna 2012 do července
2014 je naše škola jednou
z partnerských škol tohoto projektu, který je financován z Programu celoživotního vzdělávání
LLP. Koordinátorem se stala škola Turkiye Komur
Isletmeleri Ilkogretim Okulu z turecké Bursy, dalším partnerem je škola Osnovno uchilishte
„Hristo Botev“ z města Mezdra v Bulharsku.
Hlavním cílem je zapojit žáky do přírody
a přírodu do výuky. V rámci projektu budou žáci
pracovat s přírodninami ve výtvarné výchově,
vyrábět z nich pomůcky do matematiky, hudební
výchovy i jiných předmětů. Také budou zvelebovat školní dvůr, provádět průzkum o třídění
a recyklaci odpadu, pečovat o rostliny ve třídě.
Někteří budou mít také možnost navštívit partnerské školy v Turecku a Bulharsku, žáci a učitelé těchto škol přijedou na návštěvu k nám. Na
zajištění všech aktivit obdržela naše škola grant
ve výši 13 200 €.
Kromě sblížení s přírodou tento projekt přinese i zlepšení angličtiny, neboť komunikačním
jazykem tohoto projektu je anglický jazyk. Webové stránky partnerských škol: www.tki.k12.tr,
http://ouhristobotev-mezdra.com/.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise
a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.
Mgr. Lenka Záleská

První den ve škole

Foto: archiv školy

Přistup dítě… v roce 2012

Piráti z Karibiku

Foto: archiv školy

Piráti z Karibiku i odjinud
Dálka, to tajemné slovo, a přece každého
z nás láká. Přiznejte, že každý z nás zatoužil alespoň jedenkrát stát na přídi plachetnice, která
proráží vzdouvající se vlny a dívat se ke vzdálenému obzoru, zatímco vítr s vůní moře nám rozčesává vlasy.
Lidé si odedávna vyprávěli legendy o mořeplavcích, kteří nahlédli až za obzor, poznali neznámé kraje, viděli neuvěřitelné tvory, získali
nesmírné poklady a bohatství. Větrem ošlehaní,
mořem zocelení námořníci, piráti a korzáři se
dodnes stávají hrdiny oblíbených příběhů. Jaké
byly pohnutky jejich činů? Co je táhlo na moře?
Dosáhli svých snů? Drsní chlapi nikdy neváhali
tasit meč či dýku. Někteří na obranu spravedlnosti, jiní k uloupení lodě i s nákladem. Většinu
z nich určitě nečekalo poklidné dožití někde na

souši. Volání dálek moře by jim to ani nedovolilo. Máme přece kompas, který nás dovede
k tomu, po čem nejvíc toužíme. Dalekohled, co
dohlédne až za obzor, a mapu, která nám ukáže
cestu k novým objevům.
Tedy vzhůru na moře – alespoň s naším Divadelním kroužkem. Děti v loňském roce pilně
nacvičovali, vymýšleli a vyráběli kulisy, a proto
by chtěly pozvat své rodiče, přátele i všechny
příznivce z řad slavkovské veřejnosti na představení o pirátech, námořnících, mořských pannách a lidožroutech. Bude se konat ve středu 3.
října 2012 v Divadelním sále ZŠ Slavkov, Komenského nám.. Děti budou vystupovat dvakrát
– v 16 a 18 h. Obsazení rolí bude uvedeno na
pozvánkách. Na všechny návštěvníky se těší Divadelní kroužek.
(KamPod)

V pondělí 3. září ožily chodby a třídy nedočkavými žáky. S těmi nejmladšími, našimi
prvňáčky, přišli i rodiče a prarodiče.
Slavnostní zahájení proběhlo v divadelním
sále, kde je přivítali ředitel školy Mgr. Vladimír
Soukop, tajemník městského úřadu Ing. Pavel
Dvořák a jejich budoucí paní učitelky.
Oči prvňáčků se rozzářily při pohádce Školní
skřítci, kterou si pro ně připravila děvčata z dramatického kroužku a tak trochu jinak, po „skřítkovsku“, jim naši školu představila.
Potom přišlo to nejdůležitější. Jejich první
třída. Každý žák si hned našel místo ve školní lavici, kde na něho čekaly nové učebnice, ale i dárkový balíček, který pro ně nachystaly paní
učitelky. A tím začala jejich sólová dráha, základní vzdělávání.
Přejeme všem prvňáčkům, aby se jim ve škole
líbilo, aby každý den šli do školy s radostí a aby
základy čtení, psaní a počítání zvládali bez problémů. Rodičům přejeme, aby měli z dětí radost,
aby měli hodně trpělivosti a nezapomínali svoje
děti i za drobné úspěchy pochválit.
Děkujeme panu Ing. Jiřímu Tesákovi za květiny, kterými jsme vyzdobili naši školu a tím
všem zpříjemnili každodenní pobyt ve škole.
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Zahrada mateřské školy
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Hra ve třídě

Foto: archiv školy

Nový školní rok v mateřské škole Zvídálek
Uplynul rok, co se naše Mateřská škola Zvídálek přestěhovala do nových prostor. Ve školce
jsme se rychle zabydleli a ani jsme se nenadáli,
je tu další školní rok. Úplně poprvé jsme ve
školce přivítali 57 nových mateřáků, celkem
v mateřské škole budeme vzdělávat 200 dětí.
Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu nazvaného „Jsem mateřáček,zvídavý žáček“, který byl vypracován na
základě Rámcového vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání. Na tento program navazují ještě další dílčí projekty.
A co nového plánujeme na tento školní rok?
Projektem „Rovná záda“ se chceme zaměřit
na prevenci poruch vadného držení těla u dětí
předškolního věku. Už nyní spolupracujeme

s Mgr. Hanou Charvátovou, která nám poskytuje
odborné a metodické vedení. Do projektu
chceme zapojit i rodiče dětí, pro které uspořádáme ukázkové cvičení.
Naším velkým přáním je ještě v první etapě
zrealizovat dovybavení školní zahrady. Chceme
ji více využít k podnětnému rozvoji pohybových
schopností dětí. Plánujeme zastínění pískovišť
vrbovými iglů, instalování opičí dráhy, přírodní
kladiny, bludiště mezi borovicemi, kreslicí tabule, různé druhy pochůzných materiálů, zkvalitnit koloběžkovou dráhu. Dále školní zahrada
připomene dětem i světovou historii města Slavkova. Chceme zde instalovat herní prvek „Napoleon u děla“. Veškeré vybavení bude
z přírodních materiálů.

Nadále budeme pokračovat v osvědčené spolupráci s DDM, ZŠ Komenského a ZŠ Tyršova.
Veškeré informace o mateřské škole najdete
na našich nových webových stránkách www.mszvidalek.cz.
Naším velkým přáním je, aby se našim nejmenším v mateřské škole líbilo, chodily do
školky rády, poznaly zde spoustu zajímavých
věcí a našly si zde nové kamarády.
Mgr. Eva Jurásková, ředitelka
Mgr. Dagmar Červinková, zástupkyně

Glitter Stars

Foto: archiv školy

Glitter Stars
excelovaly v Německu

Žáci ZŠ Komenského v Praze

gymnastka a účastnice olympijských her
v Soulu 1988).
Naši žáci získali několik stříbrných odznaků
OVOV a Aleš Poláček dokonce zlatý. Celkově jsme
se v celorepublikové úrovni umístili na 28. místě.
Žáci si odvezli z této akce mnoho sportovních zážitků a osobních setkání s nejvýznamnějšími olympioniky: rozmlouvali s Věrou
Čáslavskou, fotili se s Romanem Šebrlem, Robertem Změlíkem či Šárkou Kašpárkovou.

V sobotu 15. září se konal v německém Tropical Islandu osmý ročník mezinárodní soutěže
Elite Beach cup. Tohoto klání se zúčastnily týmy
ze sedmi evropských zemí a nechyběl ani český
tým Glitter Stars ze ZŠ Komenského nám. ze
Slavkova u Brna. Naše děvčata se zúčastnila
soutěže ve třech kategoriích a ve všech získala
ocenění. V disciplíně Junior Group Routine,
kde naše barvy hájila Natálie Hudcová, Aneta
Macharová, Daniela Martínková, Denisa
Oborná a Eva Šimoníková, se děvčata potýkala
s nelehkou úlohou favoritů, protože obhajovala
loňské vítězství. Nakonec vše dobře dopadlo
a za svůj precizní výkon si odnesla pohár za
1. místo. Ve velmi silné konkurenci jednotlivců,
kde soutěžili proti sobě děvčata i chlapci z juniorské i seniorské věkové kategorie získala Aneta
krásné 2. místo. Velmi úspěšné je i osmé místo
Daniely. Excelentní výkon skupiny Glitter Stars
završily dívky Aneta s Natálii v kategorii Junior
Double Dance, kdy po svém tradičně spolehlivém výkonu obsadily 1. místo.
Sečteno a podtrženo dvě první a jedno druhé
místo z mezinárodní soutěže z překrásného „tropického ostrova“ je obrovský úspěch, děvčatům
patří velký dík za vzornou reprezentaci a přejeme jim mnoho dalších úspěchů.

Mgr. Martin Bauer

Renáta Macharová

Foto: archiv školy

Svátek sportu a olympionismu v Praze
Ve dnech 20. a 21. září se uskutečnilo na
pražském Strahově republikové finále Odznaku
všestrannosti olympijských vítězů (OVOV).
Žáci ZŠ Komenského se na tuto nejvýznamnější
sportovní akci žákovského sportu nominovali
díky svým předcházejícím výsledkům.
Po celé dva dny jsme se mohli setkávat spolu
s českými olympioniky, kteří mladé desetibojaře podporovali a fandili jim.
Každé družstvo mělo svého patrona – naším
patronem byla Jana Kapounková (sportovní
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Pavel Šporcl – Pocta Paganinimu

Pavel Šporcl

Foto: archiv

V sobotu 13. října bude Zámek Slavkov –
Austerlitz hostit světoznámého houslového virtuosa Pavla Šporcla. Koncert se uskuteční
v Historickém sále zámku v 18 hodin.
Pravděpodobně nejoriginálnější český houslista představí program s názvem „Pocta Paganinimu“, v jehož rámci, jak vás již jistě
napadá, představí svébytnou interpretaci skladeb od zřejmě nejslavnějšího houslisty historie
– Niccola Paganiniho. Ti z vás, kteří Pagani-

niho znají, vědí, jak náročné jsou jeho skladby
na provedení a kolik vyžadují uměleckého vypětí. Tomuto mistrovi však bude věnována
pouze hlavní část. Těšit se můžete například
také na vybrané skladby od J. S. Bacha (Ciaccona d – moll a další).
Pavel Šporcl, nejvýraznější český houslista,
slaví díky svému nekonvenčnímu vystupování
již řadu let úspěchy u široké, ale i odborné veřejnosti. Tímto přispívá k nezbytné popularizaci klasické hudby u laiků, zejména mezi
mladými lidmi. A ti vám nakonec jistě potvrdí,
že klasická hudba je často vlastně zajímavější,
než leckterá současná pop music – a právě
o tomto se můžete přijít sami přesvědčit!
Vstupenky na tuto výjimečnou událost jsou
k zakoupení na pokladně zámku (tel.
544 227 548) v předprodeji za zvýhodněnou
cenu za 250 Kč. Na místě budou vstupenky stát
350 Kč.
Mgr. Radek Žák, ZS-A

Musaion
Zámek Slavkov – Austerlitz připravil k 90.
výročí vzniku muzea ve Slavkově u Brna novou
výstavu. V přízemí zámku přibližuje 323 předmětů některé sbírkové soubory, které zámek
spravuje. Naprostá většina prezentovaných předmětů ještě nikdy ve Slavkově nebyla vystavena.
Co tedy lze na výstavě spatřit? K nejstarším
exponátům patří mamutí kosterní pozůstatky,
které byly nalezeny ve Slavkově a okolí při
stavbě vlárské dráhy v 70. a 80. letech 19. století. Archeologické nálezy, které jsou zlomkem
rozsáhlé sbírky, jsou zastoupeny kostěnými artefakty, kamennými nástroji vyrobenými štípáním či broušením vhodných kamenů, dále pak
výrobky z kovů čí užitkovou keramikou.
Zajímavý celek tvoří rovněž Šimáčkovo papírnictví. Tento nejstarší a největší obchod se
školními potřebami, knihami, různými formuláři či galanterií vznikl již v roce 1887 a ve Slavkově působil až do 50. let 20. století, kdy byl
znárodněn. Plechové hračky, které se zde rovněž prodávaly, jsou vystaveny společně s dalšími
hračkami. Mnohé jistě zaujmou dva kočárky.

S prvním si děti hrály na počátku 20. stol., s druhým pak v 50. letech téhož století.
Druhá místnost je věnována technickým sbírkám. Je zde představena rozsáhlá sbírka psacích
strojů, dále pak mechanické počítačky, gramofony, rádia, fotoaparáty či mikroskopy. Bez povšimnutí určitě nezůstane sbírka kalamářů z 19.
a 20. století, doplněná násadkovým perem, které
použil prezident T. G. Masaryk při své návštěvě
Slavkova v roce 1924.
Na závěr prohlídky nelze než obdivovat skleněné a porcelánové předměty, doplňky dámského oděvu či ukázky precizních vazeb knih.
Celá výstava je zakončena instalací bývalé slavkovské holičské oficíny a ukázkou holičských
a kadeřnických potřeb či vlasových výrobků –
ať již ve formě příčesků, divadelních rekvizit či
originálních vlasových obrazů.
Výstava bude mimořádně zpřístupněna i na
Den seniorů – v pondělí 1. října 2012, v kdy 17
hodin proběhne speciální komentovaná prohlídka.

Mgr. Radek Žák, ZS-A

Komponovaný program
na Den seniorů
Den seniorů se celosvětové slaví v pondělí
1. října. Zámek Slavkov – Austerlitz se do této
akce zapojí realizací komponovaného programu,
který bude sestávat z autorského čtení několika
autorů, hudebního doprovodu, a v neposlední
řadě komentované prohlídky k výstavě Musaion.
V 16 hodin v Rubensově sále zámku se bude
konat autorské čtení spisovatelů Sylvy Lauerové a Petra Bláhy, kteří budou recitovat klasickou i současnou poezii. Hrou na loutnu je
doprovodí Jindřich Macek a na akordeon zahraje Jitka Baštová.
Od 17. hodiny se pak galerii v přízemí uskuteční komentovaná prohlídka věnovaná výstavě Musaion a také historii slavkovského
muzea, které nyní slaví své 90. výročí od založení. Na obě události je vstupné dobrovolné.
Přestože se akce koná v rámci Dne seniorů,
program je zvolen tak, aby zaujal širší veřejnost,
proto jste všichni srdečně zváni!
Mgr. Radek Žák, ZS-A

Parky USA

Ve dnech 2. října a 5. října bude Zámek
Slavkov – Austerlitz pro veškerou veřejnost
uzavřen. Důvodem je oprava elektrické vysokonapěťové rozvodny pro zámek a město Slavkov u Brna, která bude v těchto dnech
odstavena. Děkujeme za pochopení.

náší svatební fotografie nebo video a seznámíte se
s celým sortimentem snubních prstenů a svatebních oznámení. Můžete se těšit také na prezentaci
svatebních šatů a doplňků podle aktuálních
trendů, květinovou výzdobu a ochutnávku svatebního cukroví, především tradičních koláčků.
Tyto služby a mnohé další se Vám budou prezentovat v Historickém sále zámku a v Salla tereně.
Zvláště pak budete mít možnost vidět
všechny prostory zámku, které se využívají pro
svatební obřady a také prostory, kde si můžete
pořídit své svatební fotografie. Speciální prohlídky budou probíhat v čase 15, 16 a 17
hod. Vstupné na tuto akci bude za zvýhodněnou
cenu 50 Kč.
Těšíme se na Vaši návštěvu a věříme, že u nás
načerpáte tu pravou svatební inspiraci!

Věra Marková, vedoucí správy majetku ZS-A

David Kučera, DiS., ZS-A

Uzavření zámku

Zámek Slavkov – Austerlitz a Dům dětí
a mládeže Slavkov u Brna pořádají pro všechny
šikovné děti již popáté v řadě Dýňobraní.
Přijďte se svými dětmi v neděli 14. října ve
14 hodin na nádvoří zámku a nechejte je vyzkoušet vyřezávání, zdobení či malování dýní.
Pokud máte možnost, přineste dýně s sebou,
pokud ne, lze je na místě za symbolickou cenu
zakoupit. Ozdobené dýně si pak děti vystaví
v podzemních výstavních prostorách zámku
a od 16 hodin je za svitu svíček ukáží svým rodičům, prarodičům a kamarádům.
Pro dospělé a nejen pro ně je po celou dobu konání akce připraveno občerstvení a ochutnávka
dýňových specialit. Vstupné činí 40 Kč.

PhDr. Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz

Svatba od A do Z
Dne 7. října mezi 14. a 18. hodinou proběhne na Zámku Slavkov – Austerlitz již druhá
akce v tomto roce pro budoucí svatebčany. Tentokrát se v prostorách zámku představí prakticky
všechny oblasti služeb, které můžete potřebovat
pro Váš svatební den.
Budete mít možnost nahlédnout do práce kadeřnice, manikérky a vizážistek, dozvíte se, co ob-

V. zámecké dýňobraní

Foto: archiv

Přednáška Národní parky
USA a Havajské souostroví
Příznivci objevování krás vzdálených zemí si
budou moci na slavkovském zámku znovu vyslechnout přednášku s cestovatelskou tématikou.
Průvodcem bude opět Mgr. Boris Vlach a tentokrát se z východní Asie pozornost přesune na
severní Ameriku.
Posluchači budou slovem i obrazem provedeni nejprve přírodními památkami, které skýtají Národní parky západu USA (např.
Yellowstone, Yosemite, Sequoia, Grand Canyon
či Death Valley). Následně se přesunou o 4000
kilometrů na západ za krásami Havajského
souostroví. Přednáška se uskuteční v úterý 16.
října v 17 hod. v Rubensově sále slavkovského
zámku.
Mgr. Martin Rája, Ph.D., ZS-A
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Fotografický kurz
Zámek Slavkov – Austerlitz ve spolupráci se
společností NICOM a. s. pořádá v sobotu 20.
října fotografický kurz. Společnost NICOM je
ryze českou společností, která na našem trhu
působí již 20 let. Zaměřena je především na oblast školení, technické podpory a konzultací.
Tento praktický fotografický kurz je určen
pro pokročilejší fotografy, kteří dobře ovládají
svůj fotoaparát a kteří rádi fotografují architekturu, exteriéry a interiéry, ať ze zájmových či
z profesních důvodů. Během kurzu proběhne
i nácvik správného fotografování obecně, tj.
správné kompozice, expozice a využití přirozeného i doplňkového světla.
Přijďte na Zámek Slavkov – Austerlitz a naučte se pracovat se světlem, fotografovat architekturu, exteriér i interiéry zámku. Bližší
informace o kurzu, ceně a způsobu přihlášení se
do kurzu naleznete na webových stránkách
zámku www.zamek-slavkov.cz v sekci Aktuality.
Ing. Jana Slouková, ZS-A

Jeskyně Křišťálové oči
Ve čtvrtek 27. září se na Zámku Slavkov –
Austerlitz uskutečnila výstava fotografií jeskyní a přírody z exotické Venezuely od fotografa a jeskyňáře Marka Audyho. Záštitu nad
výstavou laskavě převzal venezuelský velvyslanec Jeho excelence Víctor Julián Hernández
León, který se osobně účastnil také vernisáže.
Výstava se nachází v galerii v prvním patře
zámku a budete ji moci zhlédnout až do 31.
října 2012 samostatně, nebo jako součást prohlídkové trasy zámku.
Mgr. Radek Žák, ZS-A
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Slavkovská iniciativa smíření 2012
Slavkovská iniciativa smíření vytváří prostor
pro ekumenické setkávání duchovních různých
křesťanských církví a denominací, představitelů
kulturního, občanského a politického života
i široké veřejnosti. Jejím cílem je přispět ke
smíření mezi církvemi i mezi národy a společně navrátit křesťanské hodnoty do vzájemných vztahů mezi lidmi.
Letos se proběhne již 17. setkání Slavkovské
iniciativy smíření. Jak bývá zažitým zvykem,
setkání začíná pátečním koncertem v Historickém sále zámku a pokračuje sobotním seminářem. Program je završen ekumenickou
bohoslužbou. Letošní téma iniciativy je „Rozhodnost – biřmování a konfirmace.“
Páteční večer je vyhrazen koncertu komorního souboru Musica animae z Velkých Pavlovic. Soubor byl založen roku 2000
a následujícího roku se uskutečnilo první vystoupení. Účinkuje ve složení Jarmila Čadeni
(varhany, klavír), Dagmar Osíčková (zpěv), Zby-

něk Bílek (trubka), Jan Míchal (trubka, flétny,
zpěv) a spolupracuje se Žesťovým kvintetem.
Hlavním přednášejícím na sobotním semináři bude prof. Vladimír Smejkal – profesor
Masarykovy univerzity v Brně.
Ekumenické bohoslužbě v chrámu vzkříšení
Páně bude předsedat biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání Jan Waclawek.

Program SIS 2012
Pátek 5. října, 19 hodin
koncert v Historickém sále Zámku Slavkov – Austerlitz
Sobota 6. října, 10 hodin
seminář Rozhodnost (biřmování a konfirmace) v Rubensově sále zámku
14 hodin
ekumenická bohoslužba v Chrámu
Vzkříšení Páně
Vstup na akci je volný.
Mgr. Martin Rája, Ph.D., ZS-A

Slavnostní představení k digitalizaci
kina a Den otevřených dveří
Zámek Slavkov-Austerlitz zve všechny zájemce v neděli 14. října 2012 do slavkovského
Kina Jas. Od 16.00 hod. si návštěvníci budou
moci prohlédnout prostory kina v rámci dne
otevřených dveří. Technické vybavení totiž
tento rok prošlo výraznou modernizací a zájemci se mohou podívat třeba do promítací
místnosti na nový digitální projektor či v hlav-

ním sále na zbrusu nové promítací plátno
a ozvučení.
Obrazový i zvukový efekt digitalizovaného
kina pak bude možné zhodnotit při slavnostním večerním filmovém představení
v 19.30 hod., kdy budou moci zhlédnout český
film Okresní přebor.
Mgr. Martin Rája, Ph.D., ZS-A

Degustace skotské whisky
Ve čtvrtek 30. srpna se v salle tereně slavkovského zámku uskutečnila ojedinělá akce –
degustace skotské whisky. Degustace proběhla
v rámci výstavy „Duch skotské whisky“, která
byla k vidění až do 25. září v místnosti před
pokladnou Zámku Slavkov – Austerlitz. Výstava přinesla velmi čtivou a poutavou formou
základní informace o čisté sladové whisky, tzv.
single malt whisky, o používané surovině,
o způsobu sušení sladu, o oblastech pálení
a palírnách samotných. K vidění byly originální láhve skotské whisky z celé řady skotských palíren – velkých podniků i z malých
provozoven a některé dokonce z palíren, které
dnes již nejsou v provozu.

Ovšem zlatým hřebem byla již zmíněná degustace. Role hostitele se ujal člen krnovského
whisky klubu pan Petr Křenek, kterému zkušeně asistoval místní sběratel pan Miroslav
Merta. K degustaci bylo připraveno pět vzorků
skotské whisky z různých palíren. Lišily se
barvou, chutí, způsobem dozrávání, typickou
vůní. O každém vzorku pan Křenek zasvěceně
pohovořil, zdůraznil jeho přednosti či výjimečnost. Upozornil, čeho je třeba si všimnout,
jak si co nejvíce užít chuť i vůni daného
vzorku.
Odpoledne uběhlo v příjemné, hřejivé atmosféře, za kterou oběma pánům děkujeme.
Spokojení degustátoři

Den otevřených dveří Charity
Charitní poradna Bučovice a Slavkov
u Brna, Centrum denních služeb Slavkov
u Brna, Charitní pečovatelská služba Bučovice
a Slavkov u Brna, Charitní ošetřovatelská
služba Bučovice a Slavkov u Brna vás srdečně
zvou na Den otevřených dveří spojený s oslavou 5. výročí od otevření charitních služeb ve
Slavkově u Brna a 20. výročí od obnovení činnosti Diecézní charity Brno.
Akce se koná ve čtvrtek 25. října od 10 hod.
ve Společenské místnosti Centra denních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením na adrese Polní 1444, Slavkov u Brna
(vstup hlavním vchodem do Domu s pečovatelskou službou).

Program:
9.30–10.00 Přivítání a uvedení hostů
10.00–12.00 Kulturní program, který zajistí mládež z CDS
Rodinná pohoda o. s., děti z MŠ Zvídálek, doplněný vystoupením významných hostů (ředitele Oblastní charity Hodonín, zástupců města
Slavkova, zástupců církve a dalších).
12.00–12.30 Zahájení dne otevřených dveří společnou prohlídkou prostor, které využívají charitní služby
ve Slavkově, s možností zakoupení výrobků
uživatelů Centra denních služeb.
12.30–16.00 Možnost individuální prohlídky všech charitních služeb působících ve Slavkově u Brna,
možnost setkat se s pracovníky a informovat
se na služby, které poskytují.
Pracovníci charitních služeb ve Slavkově u Brna

Blahopřání k jubileu
Začátkem září se dožila významného životního jubilea paní Zdena Zahradníková.
Slavkovští občané ji znají jako neúnavnou
a aktivní účastnici kulturního života ve městě.
Úspěšně vystupovala v mnoha divadelních
představeních či jako zpěvačka v hudebních
programech. Jen namátkou připomeňme operety „Na tý louce zelený“ či „Mam’zelle Nitouche“ a její vystupování s tanečními
orchestry STYL či STUDIO SLAVKOV.
Do dalších let jí přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Kulturní komise města
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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, kulhankova@iss-slavkov.eu

Projekt Comenius

V Osvětimi

Foto: archiv školy

Exkurze do Osvětimi
Nástup nového školního roku na naší Integrované škole ve Slavkově u Brna začal pro
žáky 2. a 3. ročníku oboru hotelnictví poznávací a zároveň poučnou exkurzí do polské
Osvětimi. Celá akce probíhala pod taktovkou
zkušeného učitele naší školy, pana Mgr. Vladimíra Hirta.
Již během dlouhé a únavné jízdy autobusem
seznámil žáky s historií židovské problematiky
od starověku až po současnost a také příčinami
a průběhem 2. světové války. Velmi poutavým
vyprávěním tak vytvořil v žácích představu
o tom, proč a jak byly založeny koncentrační
tábory, co to byl holocaust, o němž se i dnes
vedou spory mezi historiky. Vyprávění bylo
obohaceno o filmovou projekci dokumentu,

v němž byly zachyceny vzpomínky těch vězňů,
kteří přežili.
V Osvětimi na žáky padl stín neslavné historie vyhlazovacích táborů. Při procházce stísněným areálem za vysokými ostnatými dráty
a emotivním vyprávěním paní průvodkyně nebyl
nikdo schopen slova. Dokonce někteří z nich při
prohlídce cel vězňů, plynových komor a věcných ostatků zavražděných měli v očích slzy.
Exkurze splnila důležitý, především výchovný cíl, zabránit opakování historie a odsoudit
snahy
novodobých
„neonacistů“
o zmrtvýchvstání řešení židovské problematiky.
Existence vyhlazovacích táborů nechť i do budoucna slouží jako memento nejhorší historie
lidstva.
Mgr. I. Boková, ISŠ

Veletrh odborného vzdělávání v Brně
Ve dnech 10.–14. září zástupci ISŠ Slavkov
u Brna prezentovali naši školu na Veletrhu odborného vzdělávání, který je již tradičně součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu
v Brně.
Žáci ZŠ, jejich rodiče i ostatní zájemci tak
měli možnost podrobně se seznámit s nabídkou studia na naší škole. Úspěšnost této prezentace podtrhuje účast více než 40 skupin
žáků ZŠ, kteří tak získali všechny důležité informace pro volbu svého oboru. Zájemce
o studium některého z oborů naší školy rádi
přivítáme ve dnech otevřených dveří 30. lis-

Brněnský veletrh

Foto: archiv školy

topadu a 1. prosince 2012 v prostorách naší
školy.
Ing. V. Bábek, ISŠ

Výuka jinak
Dne 12. září, téměř ihned po nástupu do nového školního roku, navštívili žáci tříd 2.B HT
a 3.B HT předpremiéru divadelního představení
Romeo a Julie od známého anglického básníka
a dramatika Williama Shakespeara, která se
odehrávala v brněnském Mahenově divadle.
Učitelský doprovod nám dělala paní učitelka
Mgr. Dana Mihálová, pan učitel Mgr. Vladimír
Hirt a Mgr. Kulhánková. Děj hry byl z části
přenesen do dnešní doby. Názory na hru byly
rozdílné, první dějství zřejmě tolik neukojilo
představy divadelních nadšenců, ale druhým

dějstvím se vše výrazně zlepšilo. Režisér svou
bujnou fantazií a důmyslností, jako byla obrácená balkónová scéna, dokázal udržet diváka
stále v pozoru a ačkoli všichni dobře známe
tuto tragédii o nešťastné lásce, myslím, že
mnoho diváků bylo mile překvapeno, jak se dá
z dvouhodinových dialogů a monologů vykouzlit fantastické „pokoukání“ na celé dopoledne. Toto představení bych určitě doporučila
všem, kteří chodí za kulturou a chtějí si rozšířit své obzory.
Jana Hlaváčková, žákyně 3.B HT, ISŠ

Žáci naší školy jsou vzděláváni a vychováváni pro oblast služeb v hotelnictví, gastrooborech a podnikání a znalost dalších jazyků je
velmi potřebná z hlediska možnosti uplatnění
na pracovním trhu zemí EU. To je důvodem zapojení školy do mezinárodního projektu Comenius – partnerství škol. Prostřednictvím
výměnných pobytů do zahraničí si žáci budou
ověřovat své znalosti získané v jazykových hodinách. Finanční prostředky budou použity na
realizaci aktivit projektu, a to zejména na uspořádání tzv. Comenius campů ve čtyřech zemích
(Švýcarsko, Anglie, Česká republika, Turecko),
kde se budou jednotlivé skupinky žáků a pedagogů zabývat aktuálními tématy dané země
souvisejícími s lidskými právy a jejich dodržováním (OSN a lidská práva, lidská práva ve
vztahu k postiženým osobám, lidská práva etnických skupin). Integrovaná střední škola
předpokládá uspořádání Comenius campu pro
ostatní partnery na podzim roku 2013 se zaměřením na lidská práva etnických menšin – romskou problematiku.
ISŠ

Kurz studené kuchyně
ISŠ Slavkov u Brna, Tyršova 479 zprostředkovává ve dnech 1.–4. října Kurz studené kuchyně. Kurz zabezpečuje Kuchařské studio pod
vedením Mistra kuchaře Vladimíra Picky, držitele několika ocenění v tomto oboru www.kucharskestudio.eu.
Kurz má rekvalifikační charakter, absolventi
obdrží osvědčení na základě pověření MŠMT
ČR podle vyhlášky č. 21/1991 – Pracovník ve
studené kuchyni (osvědčení je podkladem pro
vyšší hodnocení při výkonu kuchařského povolání). Cena kurzu pro žáky činí 2700 Kč.
Cena pro dospělé 3700 Kč.
Cena kurzu zahrnuje náklady na všechny suroviny a ostatní náklady spojené s provozem,
zajištění souboru receptur pro každého účastníka, stravování z připravovaných výrobků,
závěrečný raut včetně nápojů a vína – každý
z účastníků si může pozvat dva hosty.
Časová náročnost
V pondělí 1. října zahájení v 8 hod. (cvičná
kuchyň učebního oboru KČ). Každý den končí
výuka kurzu mezi 15. a 16. hodinou.
Ve čtvrtek 4. října se v dopoledních hodinách
připravuje závěrečný raut. Začátek rautu se
upřesní na kurzu, většinou začíná 14.30 hod.
Kontaktní osoba: Eva Havránková (vedoucí
učitelka odborného výcviku) havránková@issslavkov.eu, mob. 732 100 924

Čaj o páté
sobota 6. října od 17 hodin
malý sál Společenského centra Bonaparte,
Palackého nám. 126, Slavkov u Brna
Vstupné 50 Kč • tombola
K tanci a poslechu reprodukovaná hudba
(dechová, cimbál, hity pro starší a pokročilé)
Srdečně všechny zveme

9/2012

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

13

Příspěvek k výchově varhaníků
Edukace chrámových varhaníků na území naší
vlasti má dlouholetou tradici. Nemalou měrou se
na ní podílely nejen církevní školy klášterní, kapitulní a farní, ale i kantoři-varhaníci, kteří učili
některé elévy hře na královský nástroj a vychovávali si své nástupce na kůr (viz dnes už všeobecně známý rožmitálský kantor Jakub Jan Ryba
– mimo osmdesáti osmi dalších). Prvním školsky
organizovaným učilištěm nejen pro varhanní hru,
ale především pro pěstování všech hudebně teoretických nauk však byla varhanická škola
(1830–1890) v Praze, vedená Spolkem pro pěstování církevní hudby v Čechách. Její přínos byl
značný – vychovala většinu skladatelů několika
generací. Absolvoval na ní nejen Antonín Dvořák, Josef Bohuslav Foerster, Karel Bendl, Eduard Nápravník..., ale i Leoš Janáček, který se
rozhodl založit podobnou školu v Brně. Věděl
však, že je potřeba korporace, která by takový
počin zaštítila. Podnítil proto vznik Jednoty pro
zvelebení církevní hudby na Moravě, jejíž výbor
tvořili Janáčkovi příznivci a přátelé. Se zřízením
varhanické školy (1881-1919) v Brně byl položen pevný základ, na kterém stavěly generace
skladatelské a hudebnické, jež pozvedly hudební
úroveň celé Moravy. Jablkem ze stromu Janáčkova varhanická škola byl i František Franc, který
obdobně jako jeho předchůdce Josef Šerý získal
koncesi na provoz soukromé hudební školy ve
Slavkově u Brna. Šerý zde zastával post ředitele
kůru, jsa k tomu vzdělán coby absolvent tříletého
varhanického kurzu ve Vídni, byl spoluzakladatelem a sbormistrem Farní cyrilské jednoty, pro
níž psal skladby. V jeho šlépějích šel i František
Franc, který byl navíc dirigentem Orchestrálního
sdružení. Na Francovu hudební školu kontinuálně
navazuje dnešní ZUŠ, jež nese jeho jméno.
K Janáčkovým žákům z blízkého okolí patří
Stanislav Svoboda z Vážan nad Litavou (pozdější
varhaník v Hodoníně), Jan Pišše z Křenovic,
Josef Martínek z Prace, Josef Hrabovský z Hodějic, František Kolařík z Opatovic, Ludvík Šašina z Bučovic, Vojtěch Kučera z Chvalkovic, Jan
Bašta z Nových Hvězdlic, Robert Burian z Drnovic či František Maršál z Vážan nad Litavou,
který absolvoval též varhanní oddělení brněnské
konzervatoře. Z nich vynikl František Kolařík,
který proslul svými kompozicemi i vysokou
úrovní hudby na kůru v Místku a Josef Martínek
– pozdější docent církevního zpěvu v brněnském
alumnátu, jenž působil na kůrech v Praci, Blažovicích a u sv. Michala v Brně, kde založil Farní
Cyrilskou jednotu. Martínek je uveden v seznamu
významných osobností města Brna.
Výuka varhanní hry se také realizovala na Českoslovanské akademii hudby a zpěvu v Praze, Hudební a varhanické škole Matice školské
v Ostravě-Mariánských Horách, České hudební
varhanické škole Matice Školské v Českých Budějovicích, četných učitelských ústavech, soukromé varhanické škole Jana Vincence Micko
v Praze, etc.
Vraťme se ale do jihomoravské metropole. Zatímco pražská varhanická škola se v průběhu
školního roku 1889/1890 sloučila s konzervatoří
– prvou školou svého druhu ve střední Evropě,
Janáčkova varhanická škola se v roce 1919 rozštěpila, jedna část se stala státní konzervatoří
a druhá zůstala dál školou Jednoty pro zvelebení
církevní hudby na Moravě. Profesoři konzervatoře byli vázáni učit zdarma „venkovské varhaníky“, za to mohli používat budovu na Smetanově
14 a notový archiv patřící Jednotě. V roce 1929
Jednota iniciovala vznik Dvouletého kurzu pro

vzdělání venkovských varhaníků při Státní hudební a dramatické konzervatoři v Brně, který
probíhal – s výjimkou školního roku 1944/45,
kdy byla škola uzavřena a studenti totálně nasazeni – do léta 1948.
Dvouletý varhanický kurz studovali: Jan Čermák
a Oldřich Šanca z Křenovic, Oldřich Placar z Pozořic, Konstantin Drkal z Kobeřic, Josef Ondrůj
z Borkovan, Antonín Polách a Josef Julínek z Letonic, Alois Krejčí (narozen ve Slavkově u Brna)
a František Nohel z Bučovic, Antonín Polách
a Josef Julínek z Letonic, Alena Kuncová z Vyškova, Jan Gottwald a Jiří Nermut z Drnovic, Jaroslav Hrda z Dědic aj. Cestou dalšího vzdělávání na
konzervatoři šli: Cenek Josef z Křižanovic, Josef
Pukl z Nevojic, Jindřich Charous z Nových Hvězdlic a Vladimír Stehlík z Boleradic.
I když byl kurz obnoven bezprostředně po
skončení druhé světové války, nepřežil nástup
nového totalitního režimu v roce 1948. Snaha
Jednoty udržet vzdělanost chrámových hudebníků vedla k zavedení nové školské instituce –
Tříletého varhanního kurzu „Musica sacra“
(1948–1954), který byl v roce 1951 přiřazen
k Hudební škole Jaroslava Kvapila. Bez zajímavosti není, že jeho frekventanti pravidelně zpívali v kostele sv. Jakuba v Brně za řízení Karla
Hradila a varhanního doprovodu koncertního
Mistra Josefa Pukla, jenž zastával také post ředitele slavkovského kůru. K absolventům Tříletého varhanního kurzu Musica sacra patří
slavkovský regenschori Stanislav Vymazal,
z blízkého okolí dále: Dagmar Lotreková-roz. Vitásková z Vážan nad Litavou, Vladislav Palowski ze Šlapanic, Josef Kovařík z Bučovic, Martin
Vrbacký z Drnovic, Ladislav Kajstura ze Ždánic,
František Kudela z Kyjova, přičemž Jan Čermák
z Křenovic a Jaroslav Šiler z Bohdalic absolvovali hru na varhany i na konzervatoři.
Aktivity Jednoty pro zvelebení církevní hudby
na Moravě však byly trnem v oku tehdejšímu totalitního režimu, proto ji v roce 1951, tedy po sedmdesáti letech blahodárné činnosti, zrušil.
Absence církevně-vzdělávací instituce se začala
záhy projevovat descendentní úrovní hudební
složky liturgie a tak P. Karel Cikrle, po domluvě
s tehdejším administrátorem brněnské diecéze
Ludvíkem Horkým, inicioval vznik Instruktáží
pro varhaníky, jež se od března 1982 konaly
v Brně na Křenové. Na těchto školeních působil
i Antonín Láník, farář a výtečný muzikus z nedalekých Šaratic. Z mnoha žáků nelze nevzpomenout alespoň Česlava Černého z Blažovic, který
se kurzů pro varhaníky účastnil jedenáct let
(1986-1997), dále Miroslava Svobodu z Lovčiček u Otnic, který kromě instruktáží pro varhaníky absolvoval Dvouletý kurz pro vzdělání
venkovských varhaníků (1946-1948), třetí ročník
Tříletého varhanního kurzu „Musica sacra“
(1948–1949), varhanní oddělení brněnské konzervatoře (1949–1953) a na témže ústavu i hru na
fagot (1942–1944, 1945–1946).
Pád komunismu dal podnět k novým počinům:
zřízení Varhanické školy při Brněnském biskupství v roce 1991 (od 1. února 1993 byla převedena
do sítě státních škol a nyní nese název Základní
umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu),
založení Musica sacra – Jednoty na zvelebení církevní hudby na Moravě a Kabinetu duchovní
hudby na Janáčkově akademii múzických umění
o rok později, týdenním kurzům gregoriánského
chorálu o prázdninách 1992 a 1994, budování archivu hudebnin a databáze varhaníků, připravení
Kvalifikace kantorů, vydávání Zpravodaje Mu-

sica sacra, varhanních preludií... Měsíční instruktáže varhaníků se v roce 1994 změnily na
dvouleté varhanické kurzy zakončené zkouškami,
pořádala je v budově Varhanické školy (Brno,
Smetanova 14) Musica sacra.
Přes výše uvedené, existenci Církevní konzervatoře v Opavě a Konzervatoře Evangelické
akademie v Olomouci jsou regiony, kde chrámoví varhaníci chybí. Navíc z některých míst je
vzdálenost do edukačního centra natolik vzdálená, že de facto vylučuje na výuce účast. Proto
Musica sacra přišla s iniciativou pořádat ve vytipovaných regionech školení pro varhaníky.
Nejprve proběhly týdenní letní školení, dvouleté
kurzy ve Znojmě (1996–1998), Boskovicích
(2001–2003), pak tříleté kurzy v Hustopečích
(1/2003–12/2005), Znojmě (10/2003–6/2006),
Radešínské Svratce (1/2007–10/2009) (okres
Žďár na Sázavou) a Slavkově u Brna (10/20096/2012).
Úpadek hudby na kůrech v období totality
(1948-1989) se snažila také napravit hudební
sekce arcidiecézní liturgické komise v Olomouci,
která pořádala kurzy pro varhaníky, sbormistry
a členy schol (1980-1989). V průběhu posledních
let se realizovaly dvouleté kurzy pro chrámové
hudebníky v Praze, Plzni, Olomouci, tříletý
v Opavě, Společnost pro duchovní hudbu v Praze
od roku 2004 realizuje Convivium – letní školy
duchovní hudby, etc.
A jaká je v současnosti situace s erudicí chrámových hudebníků ve Slavkově u Brna? Na kůru
kostela Vzkříšení Páně působí družstvo varhanic
– každá z nich má kvalifikační osvědčení kantora,
které platí ve všech diecézích ČR (viz Acta curiae episcopalis Brunensis, 1996, č. 10): Olga
Frydrychová-roz. Prášilová a Věra Dostálová-roz.
Holomková z Heršpic, získaly per partes kvalifikace C2 a C1 v rámci studia na ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu v Brně; Veronika
Andrlová, Eva Červinková, Jana Dolečková-Kuchařová , Elena Knotková-Svobodová a Markéta
Šemorová-roz. Blaháková mají – coby absolventky tříletého kurzu pro chrámové varhaníky
Musica sacra ve Slavkově u Brna (2009-2012) –
kvalifikaci D. Jejich předchůdce – Stanislav Vymazal je držitelem kvalifikace B2. Bez zajímavosti jistě není, že v době totality tajně vyškolil
dvacet šest varhaníků! Po nabytí svobody učil
Václava Vymazala a Víta Koukala (organistu
v Pozořicích), hře na varhany v rámci slavkovské
ZUŠ. Varhanní oddělení měla ale i ZUŠ ve Vyškově, kde pedagogicky působil ředitel Antonín
Jíša, rodák z Malých Žíňan.
Co dodat na závěr? Několik výše uvedených
poznámek o historii vzdělávání varhaníků si nikterak neklade za cíl pojednat o této problematice úplným a vyčerpávajícím způsobem – akcent
byl primárně dán na Brněnskou diecézi, vazby na
Slavkov u Brna a jeho blízké okolí. Varhaníci
měli (a stále mají) stěžejní podíl na kulturním
dění v obcích. Mnozí působili i jako sbormistři či
dirigenti instrumentálních těles s působností
mimo kostel, jejich přínos však žel dodnes nebyl
doceněn. Byť se po Sametové revoluci pro zvýšení úrovně chrámové hudby udělalo mnohé,
mezi pravou vzdělaností a hudebním provozem
namnoze zeje propast. Je nasnadě, že v některých
regionech stojíme před prací zdaleka nikoliv dokončenou, ale leckdy sotva započatou.
Rád bych touto cestou poděkoval PhDr. Petru
Hlaváčkovi, Stanislavu Vymazalovi, Dagmar Lotrekové a Miroslavu Svobodovi za cenné podněty
a informace.
Karol Frydrych
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Primice v Hodějicích
V sobotu 30. června přijal z rukou brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho kněžské svěcení jáhen Martin Kohoutek v katedrále
sv. Petra a Pavla v Brně. Novokněze jsme tentýž den v podvečer přivítali v kostele v Hodějicích, kde nám udělil novokněžské požehnání.
Za dar kněžství poděkoval při primiční mši
svaté v sobotu 7. července 2012. Slavnostní primice se konala na hřišti místní sokolovny. Přípravy probíhaly již několik týdnů předem
a účastnily se jich desítky občanů z Hodějic.
K vyzdobené tribuně se připravovala místa k sezení, k občerstvení, prostory pro pěvecký sbor
Gloria, hudebníky, slavkovskou scholu mládeže
a muzikanty ze Zámecké kapely. Připravil se
také prostor pro zdravotní pomoc. Počasí však
zahrozilo den před primiční mší, když se připraveným areálem prohnala bouřka s průtrží
mračen a celodenní práci téměř zničila. Díky ši-

Program římskokatolické farnosti

kovnosti místních se podařilo vše opravit
a znovu přichystat. Velké díky patří také místním ministrantům a mládeži, kteří ochotně se
vším pomáhali i při náročnějších pracích a celý
areál také hlídali ve dne i v noci. Poděkování
patří všem, kteří přiložili ruku k dobrému dílu.
Vždyť primice je velkou oslavou, která se v Hodějicích nekoná každý rok. Za zmínku také stojí
primice otce Antonína Němčanského, od které
letos v červenci uplynulo přesně 70 let a také
primice otce Víta Rozkydala v roce 1999. Za
všechna tato duchovní povolání jsme vděční.
Novoknězi Martinu Kohoutkovi vyprošujeme
Boží požehnání a děkujeme za primiční mši
svatou, které se účastnilo 35 kněží a asi 850 lidí
z širokého okolí. Všichni účastníci primiční bohoslužby byli pohoštěni a mohli přijmout také
novokněžské požehnání. Bohu díky.
Mgr. Kateřina Šujanová

Výstava o mučednících J. Bulovi a V. Drbolovi
Aby měla široká veřejnost možnost seznámit se s osudy Jana Buly při diecézní fázi jeho
beatifikačního řízení, vznikla myšlenka připravit výstavu, která by představila nejen životopisné údaje tohoto kněze, ale přinesla také
reprodukce archivních pramenů a dobových
obrazových materiálů. Výstavu s názvem
„Věřím, že můj krátký život nebyl nadarmo“
uspořádalo Biskupství brněnské v červnu
2010.
Jedná se o devět textových panelů doplněných
fotografiemi
a reprodukcemi archivních dokumentů.
Nebylo možné –
kromě pár drobností –
vystavovat věci z pozůstalosti Jana Buly,
Jan Bula
protože mimo trestu
smrti byl Jan Bula postižen také propadnutím
osobního majetku. Během necelých dvou let

putovala tato výstava
po různých farnostech
brněnské diecéze, ale
dostala se i za její hranice. Byla zapůjčena
například do Olomouce nebo byla instalována v Praze
v Národním památníku na Vítkově.
V roce 2011 byla tato Václava Drbola
výstava doplněna panely věnovanými osobě
Václava Drboly, který působil od září 1938
jako kooperátor (kaplan) v naší farnosti ve
Slavkově u Brna. Římskokatolická farnost Starovičky a obec Starovičky pořádají 30. září
2012 Slavnost při příležitosti 100. výročí narození kněze Václava Drboly.
Výstava je k shlédnutí před nebo po bohoslužbách v úterý, pátek a neděli ve slavkovském
kostele do 7. října 2012.
P. Mgr. Milan Vavro

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

O pomluvě
Jeden mladý muž si „pustil pusu na špacír“
a o svém starším kolegovi rozšířil nepravdivou
zprávu. Tím způsobil mnoho nepříjemností. Ale
časem se mu to rozleželo v hlavě a velmi toho litoval. Proto šel a prosil ho za odpuštění.
Starší muž omluvu velkoryse přijal, ale chtěl,
aby si mládenec uvědomil dosah svého skutku.
Vzal ho proto za rameno, do druhé ruky uchopil
malý polštářek z pohovky a mladíka vyvedl ven
na blízký pahorek. „Co chcete dělat?“ kroutil
mladík hlavou nad počínáním svého kolegy.
Venku foukal tak silný vítr, že si oba muži museli přidržovat cípy svých kabátů, a stát na kopci
v ostrém větru bylo velmi nepříjemné.
„Tady máš nůž a rozřízni polštář!“ přikázal
starší. Mladší poslechl. „A teď všechno peří
z polštáře vyklepej!“ Vítr lehounká peříčka lačně
uchopil, zatočil s nimi nad jejich hlavami a vzápětí je roznesl do širokého okolí. Během chvíle

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz
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bylo peří po celé vesnici, na chodnících i mezi
ploty, nebo v trávě po zahrádkách.
„A nyní jdi,“ pravil starší muž, „všechno peří
zase sesbírej a vrať zpátky do polštářku!“
„Všechno?“
„Všechno.“
„To ale přece není možné,“ namítl nejistě
mladý muž. Starší se na něho laskavě podíval
a řekl: „Já vím. Jistě, že jsem ti odpustil a zapomenu. Ale chtěl jsem ti pro tvé poučení ukázat,
jak tomu je s rozšířenou pomluvou. Nikdy už
nedokážeš svá zlá slova pochytat zpět...“
„Pomluvy se tváří jako pamlsky, ale padají
hluboko do nitra….“
(Bible, překlad B21 - Přísloví 18,8)
„Pomluva nemůže být kladná. Kladné se říká
citace.“
(V. Škutina)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás zve
v měsíci říjnu na sobotní bohoslužby konané 6.
a 27. října na adrese: Lidická 307, Slavkov. Začínáme v 9 hod. společným tematickým studiem
Bible a od 10.30 hod. následuje úvaha nad biblickým textem. Kontakt na tel.: 775 789 034 (kazatel Libor Škrla) http:// www.casd.cz

Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle 8.30 a 18.00, úterý 18.00 pro děti,
čtvrtek 7.00, pátek 18.00 pro mládež, sobota
v 7.30.
Mše sv. v penzionu, čtvrtek 4. 10. v 8.00.
Návštěvy nemocných, 5. 10. dopoledne.
SIS, ekumenická bohoslužba, 6. 10. ve 14.00
kostel.
Misijní neděle, 21. 10. v 8.30 kostel, mše sv.
a průvod dětí v kostýmech národů, sbírka na
misie.
Na faře jsme k dispozici:
středa 9.30–12 a 15.30–16.30 pátek 9.30–12 h.
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz
www.farnostslavkov.cz

Použité věci můžete darovat
Sběr použitých věcí z vašich domácností pro
diakonii Broumov (více na: www.diakoniebroumov.org; tel. 491 524 342)
Jaké věci je možné darovat:
Letní a zimní oblečení (dámské, pánské,dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1 m2, prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácí
potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše
nepoškozené, peří, péřové a vatované přikrývky,
polštářů a dek, obuv – veškerou nepoškozenou,
páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se
boty neztratily.
Věci, které vzít nemůžeme:
Ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce (z ekologických důvodů), nábytek, jízdní kola a dětské kočárky –
ty se transportem znehodnotí, znečištěný
a vlhký textil – musíme jej nechat na vlastní náklady zlikvidovat.
Věci můžete zaslat poštou do Broumova, předat na sběrná místa Diakonie, osobně zavézt do
Diakonie Broumov nebo uspořádat sbírku v obci
či městě a Diakonie si pro všechny věci přijede.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či
krabic, aby se transportem nepoškodily. Děkujeme za vaši pomoc, vaše Diakonie Broumov.
Sběrným místem ve Slavkově u Brna jsou
dvě otevřené garáže na dvoře místní polikliniky,
a to každou sobotu mezi 9. a 10. hodinou, kde
vámi odkládané věci převezmou ženy, které zde
právě mají službu.
Za místní ekumenu možnost, jak smysluplněji předat dál vaše použité předměty z domácností, než je jen vhodit do popelnic či
kontejnerů, připomíná
Milan Vostřel, farář Církve čsl. husitské

Prodej stav. pozemkÛ
ve Slavkovû u Brna!
V klidné ãásti mûsta.
(450, 455, 495, 547
570, 674, 858) m2
IS pﬁímo na pozemku
RK nevolat!

INFO: 775 734 600
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ZVĚŘINOVÉ HODY
RESTAURACE KLOBOUK si Vás dovoluje pozvat na zvěřinové hody,
které se budou konat

od pátku 26. října do neděle 28. října 2012
Přijďte ochutnat pochoutky a speciality naší kuchyně –
předkrmy, hotová jídla, minutky a další chuťovky.

Po celý víkend nabízíme rozvoz těchto specialit
až k Vám domů (rozvoz do 5 km zdarma).

Rezervace na tel. čísle 721 680 563.
Srdečně zve kolektiv Restaurace Klobouk

Více informací na www.restaurace-klobouk.cz
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uzenac@slanecek.cz, 604 706 900







ze smazaných i poškozených
karet do digitálních fotoaparátů

 "#$%&%'%()*+,-.

Učíte se anglicky řadu let a stále nemluvíte plynule?
Bojíte se mluvit anglicky nebo máte potíže s jejím
porozuměním?
Chtěli byste složit zkoušku z angličtiny
nebo se připravujete na maturitu?
Chcete mluvit anglicky dobře a správně?
Všechny úrovně pokročilosti. Individuální i skupinová výuka.
V případě zájmu mě prosím kontaktujte na tel.: 604 512 098
nebo e-mail: tomasfreedomsvoboda@gmail.com
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Tomáš Svoboda, lektor anglického jazyka

Milan Májek
a syn nabízí
pro firmy
stavebníky
občany

• Kari sítě
• Roxory
• Ocel
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AKCE NA KARI SÍTĚ
již od 174,– Kč/ks
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Prodejní doba:

po, st
út, čt, pá
so

7–17 hod.
7–15 hod.
8–11 hod.

HUTNÍ
MATERIÁL

areál Agrozetu
Slavkov u Brna
Čs. armády 1081
tel./fax. 544 220 816
www.slavkov-hutnimaterial.cz

272 975
 604
775 697 788
PEDIKÚRA – MANIKÚRA
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Jarmila Jilichová
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Palackého nám. 77
Slavkov u Brna
mobil: 724 755 514

S vámi od A do Z
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SLEVOVÝ KUPON
50 % z ceny na manikúru
Platnost do 30. 11. 2012

ZkroĂte divoÑinu
s prvotúídními stroji
Akîní cena:

Akîní cena:

8.790 KÑ

4.490 KÑ

B÷žná cena: 9.790 Kí

Kí

HUSQVARNA 236

HUSQVARNA 440 e-series

 Vhodná pro domácí práce.
 Výkonný motor X-Torq.
 Air Injection snižuje intervaly potĖebné pro îištøní ltru.
Výkon 1,4 kW, délka lišty 14"/35 cm, hmotnost bez lišty a ĕet÷zu 4,7 kg.

 Výkonná farmáĖská pila.
 Prvky Smart Start a Low Vib pro snadné ovládání.
 Výkonný motor X-Torq.
 Systém Air Injection™ zajišĚuje delší intervaly mezi îištøním ltru.
Výkon 1,8 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a ĕet÷zu 4,4 kg.

Akîní cena:

Akîní cena:

10.990 KÑ
12
B÷ žná cena:

1 7.990 K Ñ

.190 Kí

B÷žná cena: 19.49

HUSQVARNA 450 e-series

HUSQVARNA 560 XP®

 Výkonná farmáĖská pila.
 Prvky Smart Start a Low Vib pro snadné ovládání.
 Výkonný motor X-Torq.
 Systém Air Injection™ zajišĚuje delší intervaly mezi îištøním ltru.
Výkon 2,4 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a ĕet÷zu 5,1 kg.

NA
20% SLEVA
VÍ
ÍSLUŠENST
ZIMNÍ Pù

0 Kí

 Profesionální pila.
 Moderní design, nejnovøjší Ėešení.
 Výkonný motor X-Torq a systém AutoTune™ redukují spotĖebu paliva.
 RevBoost™ – rychlá akcelerace, vyšší výkon.
Výkon 3,5 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a ĕet÷zu 5,6 kg.

Akîní cena:

69.990 KÑ

Cena:

14.990 KÑ

B÷ žná cena: 87
.990 Kí

HUSQVARNA CTH 163T

 Hydrostatická pĖevodovka ovládaná pedálem.
 Integrovaný sbørací koš.
 Dvouválcový motor s plnø tlakovým mazáním.
 Snadné pĖepnutí mezi mulîováním (BioClip) a sbørem do koše z místa Ėidiîe.
Motor Kawasaki, objem válcĝ 603 cm³, šíĕka sekání 97 cm, sb÷rací koš 225 l.

HUSQVARNA ST 121E

 Kompaktní 1-stupČová snøhová fréza.
 Snadná ovladatelnost, otoîný vyhazovací komín.
 Výkonný motor s elektrickým startováním.
Motor LCT, objem válce 208 cm³, šíĕka záb÷ru 53 cm, hmotnost 43 kg.

Ceny jsou pouze doporuîené vîetnø DPH. Akce platí do 31. 10. 2012. Odpovødnost za tiskové chyby vylouîena. Spoleînost Husqvarna neustále
provádí vývoj výrobkĞ, a proto si vyhrazuje právo zmønit design, specikace a vybavení bez pĖedchozího upozornøní.

Navštivte naši prodejnu:

www.rumpova.cz

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

Husqvarna je registrovaná ochranná známka. Copyright © 2012 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

B÷žná cena: 4.990

si Vás dovoluje pozvat
na kulinářské akce v měsíci říjnu, a to

RYBÍ HODY
ve dnech 12.–14. října
V sobotu 13. října odpoledne proběhne porcování a servírování
velkého tuňáka, popř. mečouna

ZVĚŘINOVÉ HODY
ve dnech 26.–28. října
Rezervace na tel. 777 026 923 (Jiří Zukal)
Obě akce budou pořádány pro širokou veřejnost. Jednotlivé
chody budou připravovány z čerstvých a pokud možno lokálních surovin a samozřejmě budou doplněny o skvělá vína.
Pokud jste se ještě neúčastnili minulých ročníků,
určitě si nenechte uniknout tento kulinářský zážitek.
Na Vaši návštěvu se těší GHA

Nová úklidová firma

AUSTERLITZ LUSK
od prosince 2012 pro Vás zajistíme:
• úklid domácnosti, firmy, hotelu
• praní a Ïehlení prádla
• drobnûj‰í domácí opravy

S vánočním úklidem si již nedělejte starost, stačí Lusknout!
Kateﬁina Libenská tel: 775 221 577

METABO W 780-125
úhlová bruska
125mm/780 W

SHK297
Kolébková pila
Sharks SH 600M
+ kotouč zdarma

1 300,– Kč

12 999,– Kč

BOSCH DLE 40 měřič
vzdálenosti laserový

Lis na papírové brikety
DEMA (güde)

Metabo KHE 2443
kombinované kladivo
SDS+

Rudl 200 kg
transportní vozík

1 989,00 Kč

540,– Kč

2 970,– Kč

760,– Kč
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Výbě

Poliklinika
Malinovského 551
Slavkov u Brna

Najdete nás v 1. patře
POLIKLINIKY ve SLAVKOVĚ

PŘÍJEMNÉ
NOVÉ
CENY
NEJLEPŠÍ CENY
telefon 544 211 579
mobil 739 053 046

Plast tvrzený

. . . dle hodnocení zákazníků!

www.eyes-optik.cz

190,-

Plast+Antireflex Standard 290,Plast+Antireflex Super

450,-
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TEL
OD 15. ŘÍJNA OTEVÍRÁME
VE SLAVKOVĚ U BRNA V AREÁLU
SLAVKOVSKÉHO PIVOVARU,
NOVOU PĚSTITELSKOU PÁLENICI
SE DVĚMA SUROVINOVÝMI
KOTLI 150 A 300 LITRŮ.
PŘIJĎTE VYZKOUŠET
NAŠE SLUŽBY
U MLÝNA
684 01 SLAVKOV U BRNA
WEB:
WWW.SLAVKOVSKYPIVOVAR.CZ
EMAIL: PALENICE@SLAVKOVSKYPIVOVAR.CZ

TYPOGRAFICKÉ STUDIO

Výroba
razítek
Samonamáčecí a klasická razítka
Colop, obdelníkové i kulaté

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

VINOTÉKA AUSTERLITZ
Nabízí:
Prodej kvalitního sudového vína
Prodej lahvových odrůdových jakostních vín
Prodej lahvových vín vytříbené kvality
Možnost posezení v příjemném prostředí
Přijďte ochutnat!
Brněnská 640, Slavkov u Brna
tel. 731 572 240
Po–Čt: 11–19 h., Pá 9–22 h.
So: 8–22 hod.

20 LET NA TRHU
BUDUJEME HAPPY COMPANY

TECHNIK SPECIALISTA –
PŘÍPRAVÁŘ PRO KOVOVÝROBU
Účelem této pozice je zajistit technickou podporu celého týmu.

T R AV E S T I

Co bude Vaší náplní práce?
• zpracování cenových nabídek
• komunikace se zákazníkem – technická řešení
• tvorba základních technologický/výrobních postupů pro svářeče
• zpracování výkresové dokumentace
• poptávky materiálu
• kontrola ziskovosti zakázek

S H O W

DIVOKÉ KOâKY
opět přijíždí s novým programem k nám do Slavkova,
aby pobavili a rozesmáli zdejší příznivce a fanoušky.
Dvouhodinová show proběhne v sále SC Bonaparte
v SOBOTU 3. listopadu od 19 h. Předprodej vstupenek v pokladně zámku Slavkov a na baru v restauraci
Bonaparte.
Těšíme se na Vás.

Kontaktní osoba:
Světlana Honsová
mobil: +420 602 130 268
svetlana.honsova@liko-s.cz
Těšíme se na setkání s Vámi.

Jaká by měla být Vaše kvalifikace?
• SŠ/VŠ vzdělání se zaměřením na strojírenství
• znalost práce v programu CAD
• ŘP skupiny B
• znalosti v oblasti svařování (TIG, MIG)
• upřednostňujeme znalost německého jazyka,
případně anglického jazyka

Co Vám nabídneme?
• plat 25 000,- až 35 000,- Kč
• samostatnou práci
• specializaci na svařované dílce
• dodávky do celého světa a pro atraktivní
zákazníky (McDonald’s, GEA CFS B.V.,
Columbus…)
• výuku jazyků ve firemní škole
a další vzdělávání
• kvalitní a zdravé firemní stravování
• občerstvení na pracovišti
Pracoviště:
sídlo společnosti ve Slavkově u Brna
Nástup:
preferujeme IHNED

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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âERVINKA, s.r.o.
ČSN EN ISO 9001:2001

Pﬁijímáme
objednávky

na du‰iãkovou
vazbu

Kﬁenovická 1286
Slavkov u Brna
Tel.: 544 220 733
602 590 883

Po–Pá: 8–17 h
So:
8–12 h

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

pátek 19. 10.
do 16 hodin
(Podmínky viz
www.bmtypo.cz)

ZAJIŠŤUJEME
A DODÁVÁME
KOMPLEXNÍ
SLUŽBY V OBLASTI
POŽÁRNÍ OCHRANY

PRODEJ







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

KONTROLA A OPRAVY
Otevírací doba:

Příjem inzerce

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

 hasicích pﬁístrojÛ
 poÏárních vodovodÛ
 tlaková zkou‰ka hadic

NAŠE SLUŽBY –
VAŠE BEZPEČNOST
VYSOKÁ KVALITA –
PŘIJATELNÉ CENY

www.cervinka-hodejice.cz

Advokátní kancelář Mgr. Iva Florianová
tel.: (+420) 775 128 527 advokatka@iﬂorianova-ak.com
Zahradnická 223/6, 603 00 Brno - Staré Brno
Ulice ČSA 305, 684 01 Slavkov u Brna

PRÁVNÍ SLUŽBY - PRÁVO OBCHODNÍ, OBČANSKÉ,
RODINNÉ, TRESTNÍ, SPRÁVNÍ I PRACOVNÍ
Řešíme trvalé zastupování
ﬁrem, převody nemovitostí,
vymáhání pohledávek, nabízíme
úschovu peněz, ověření podpisů,
vyhotovení smluvních dokumentů.
WWW.ADVOKAT-BRNO.INFO

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

• Reklamní letáky
• BroÏury, katalogy
• Reklamní plachty a cedule
• Tiskopisy, formuláﬁe
• Kalendáﬁe
TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642, Slavkov u Brna
tel.: 544 220 661
e-mail: info@bmtypo.cz
www.bmtypo.cz

Využijte jedinečné,
časově omezené
nabídky na:
▶ ještě výhodnější majetkové pojištění od
Kooperativy + ZDARMA navíc získáte domácí
asistence, které zahrnují například služby
zámečníka, instalatéra, elektrikáře a řady
dalších užitečných profesí.
▶ možnost sjednání výhodnějších sazeb
životního pojištění pro ženy
▶ zajištění příjmů v důchodovém věku a získání
informací k důchodové reformě

Kontakt

Za branou 263
684 01 Slavkov
 544 227 790

Otevírací
doba

PO, ST: 8–17 (pauza 12–13)
ÚT, ČT: 8–17
PÁ:
8–12

www.koop.cz

9/2012
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Výstava drobných zvířat
ZO ČSCH Slavkov u Brna pořádá ve dnech
9. a 10. listopadu v areálu ČSCH Slavkov
u Brna, Polní 1423 I. slavkovskou výstavu
drobných zvířat a speciálky králíků ČL, ČČ,
ČS, kastorexů a barevných rexů. Výstava je
otevřena v pátek 9. listopadu od 8 do 18 hodin,
v sobotu 10. listopadu od 8 do 13 hodin. Tombola a občerstvení zajištěno. Součástí výstavy
bude expozice okrasného ptactva.
Srdečně zvou pořadatelé

Rosenburg

Foto: archiv

Rosenburg

Foto: L. Jedlička
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Slavkov před 50 lety
(zápisky z kroniky města z roku 1962)

Myslivost
Zákonem o myslivosti z 1. 3. 1962 byly zrušeny všechny názvy mysliveckých spolků.
Tím zanikl i název slavkovských „Kozorožců“, jehož myslivci používali od začátku
století. Spolek si založil v roce 1942 pamětní
knihu, kterou započal a dodnes vede Eduard
Filip, bývalý ředitel slavkovské spořitelny,
pozdější předseda MNV. Kniha obsahuje
vzpomínky na dobu, kdy myslivost byla ještě
do značné míry výsadou velkostatku, třebaže
od poloviny minulého století přešlo právo honitby z vrchnosti na občanstvo. Byl to však
obvykle rychtář, který si mohl dovolit najmout
obecní honitbu (na Špitálce rychtář Péza). …
V roce 1908 si skupina mladých myslivců
ve Slavkově dala název „Kozorožci“ z náhodného žertu. Název přijala celá lovecká společnost, jež měla ve Slavkově pronajatou honitbu.
Svou další činností prý se stala známou po
celé republice a byla hrda na svůj název. Společnost vynikala bohatým společenským životem a dobročinností, zvláště Ústřední matici
školské. Měla pronajatu obecní honitbu, jež
měla za Rakouska-Uherska 1150 ha, v republice 1524 ha. Honitba velkostatku mívala dříve
369 ha, po pozemkové reformě 109 ha. Nyní
má obecní revír 1000 ha, neboť ta půda slavkovského katastru, kterou obdělávají vesnická
JZD, náleží také do jejich loveckého revíru.
V obecním revíru se konaly 2 hony: předlitavský a zalitavský a ulovilo se 1000 až 1200
zajíců a několik tisíc koroptví. Stav vysoké
zvěře a bažantů v lese velkostatku byl vysoký
a v době říje přijížděli na hony významné
osobnosti a kavalíři. Po roce 1918 byla společnost reorganizována. Měla 26 členů a občanský živel se v ní uplatnil ve větší míře.
Založená Česká myslivecká jednota, jež měla
své celostátní ústředí v Brně, seskupovala
lovce do spolků. Takový spolek byl v Bučovicích a někteří místní lovci do něj vstoupili. Po

neshodách byl v r. 1928 založen samostatný
Myslivecký klub Kozorožců ve Slavkově jako
člen České myslivecké jednoty. Měl 56 členů
z místa i širšího okolí a předsedou byl Josef
Kašpárek, vrchní soudní oficiál, později
čestný člen spolku „obec Kozorožců“. … Činnost klubu se v dalších letech slibně rozvíjela
a Kozorožci se stali obávanými soupeři na
střeleckých závodech široko daleko. …
10. výročí spolku v r. 1938 bylo oslaveno
dvěma velkými kynologickými podniky
a střeleckými závody. Čestnými členy spolku
byli jmenováni předseda České myslivecké
jednoty dr. Theodor Nussbaum, prezident nejvyššího soudu v Brně a její jednatel Josef
Žalman, lesní ředitel v Pozořicích. Pracovníkům spolku se dostalo čestných uznání: předs.
Kazimír Nadymáček, místopředs. St. Kocman, jednatel Ed. Filip a střelecký referent
Karel Pohle.
V činnosti se pokračovalo i za války při
formálním sloučení spolků Slavkov a Hostěrádky. …
Zákonem o myslivosti r. 1947 byla oddělena organizační činnost myslivecká od činnosti honební. Tak vedle myslivecké
společnosti Kozorožců byla utvořena Myslivecká jednota pro Slavkov a okolní obce
a když v roce 1949 se Slavkov stal sídlem
okresního národního výboru, byl zde také ustaven okresní výbor myslivecké jednoty po
dobu trvání okresu, než přešel do Vyškova.
V letech 1952–1954 bylo započato s budováním střelnice nad oborou nákladem 35 tisíc
korun a s dobrovolnou prací členstva (5500
hod.). Podle nového zákona o myslivosti
z r. 1962 zůstává název Myslivecké sdružení
pro honitbu. Na 40 ha půdy připadá jeden člen
sdružení, takže ono může mít a má na 100 ha
slavkovského honebního revíru 25 členů.
Ostatní myslivci jsou hosté. …

Rakouský zámek Rosenburg, zahrady Kittenberg
a zahradnický veletrh v Tullnu
V sobotu 25. srpna uspořádala Antea Slavkov ve spolupráci s CK Travel club ČSAD
Tišnov jednodenní zájezd do Dolního Rakouska, který mimo jiné využil i nabídky začínající spolupráce mezi zámkem Slavkov –
Austerlitz a rakouským zámkem v Rosenburgu a prověřil, jak je nyní v praxi naplňována dohoda o užší spolupráci těchto
institucí.
Program zájezdu byl velmi bohatý a lákavý
– od brzkých ranních hodin až do tmavé noci.
Posuďte sami: dopoledne prohlídka interiérů
renesančního zámku (či spíše „zámkohradu“)
Rosenburg včetně ukázek renesančního sokolnictví na terasách zámku (ukázky lovu pomocí dravých ptáků), po poledni prohlídka
několika desítek překrásných vzorových zahrad a přírodních scenérií v Kittenberských
zahradách a poté návštěva známého velkého
prodejního 59. zahradnického veletrhu v Tul-

lnu (ovoce, zelenina, keře, stromy, aranžmá
květin, exotické rostliny, zahradní technika
apod.). Není ani myslitelné lepší zakončení
zájezdu než tradičním velkolepým dvacetiminutovým ohňostrojem na břehu Dunaje (za
přítomnosti desítek občerstvovacích stánků,
atrakcí, hudebních skupin a lodí a desítek
a možná i sta tisíc diváků), který podle mého
mínění předčil i soutěžní ohňostroje na brněnské přehradě. Toto všechno bylo možné absolvovat během jediného dne, i když návrat
domů byl samozřejmě po půlnoci.
Už při přípravě tohoto speciálního zájezdu
se předpokládalo, že se nenajde dostatečný
počet zájemců ze Slavkova a okolí, a proto od
počátku CA ANTEA spolupracovala s CK
Travel club ČSAD Tišnov. Celkem se zájezdu
zúčastnilo 45 účastníků, z toho ANTEA zajistila 13 osob, z nichž jen 8 bylo přímo ze Slavkova. Akce to byla parádní a dokonce i počasí

bylo na tento typ zájezdu optimální. Co nás
však mrzelo, byla zatím pokulhávající mediálně deklarovaná užší spolupráce zámku Slavkov – Austerlitz a zámku Rosenburg, která se
v praxi projevila jen tím, že mezi propagačními materiály na konci prohlídky byly vedle
rakouských prospektů vidět i letáky o slavkovském zámku a jeho okolí.
Přesto, pokud by se obdobný zájezd opakoval i v příštím roce, doporučuji se nad takovou
nabídkou vážně zamyslet. Budou větší zkušenosti a letošní nedostatky budou doufejme už
odstraněny.
Touží-li někdo na závěr letních prázdnin
prožít den plný krásy, poznání a zážitků – má
ho od slavkovské cestovní agentury připraven
jak na talíři. Neváhejte! Výstava v Tullnu zakončená ohňostrojem bývá každoročně právě
v poslední sobotu v srpnu.
L. Jedlička
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KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Chtěli bychom, tatínku, vrátit čas aspoň na chvilku, pohladit Tvé ruce,
přitisknout Tvou tvář a krásně Ti popřát k narozeninám.

Dne 6. září 2012 by oslavil 87. narozeniny pan

FRANTIŠEK SLANINA
Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád, nezapomene!
S láskou a úctou stále vzpomíná manželka Jiřina,
dcera Eva a syn František s rodinami.

Vzpomínka
Dne 18. září 2012 by se dožil 100 let náš tatínek a dědeček,
pan

L E O P O L D KOTO L A N
Půjčky, úvěry, vyplácení exekucí pro lidi
s doložitelným příjmem. I pro začínající OSVČ.
Telefon: 721 688 667
Kancelář Topolová 1418, Slavkov u Brna
ÚP pro více věřitelů

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte společně s námi
na skvělého člověka, který kolem sebe šířil jen klid a pohodu.
Synové Drahomír, Vladimír, dcery Milada a Vlasta s rodinami.
Vzpomínka
Dne 22. září 2012 by se dožila 80 let naše milovaná maminka a babička,
paní

LUDMILA ŠMÍDOVÁ
Zemřela náhle v 54 letech.
S láskou vzpomínají dcera s manželem, vnoučata a pravnučka Anetka.

• 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

Vzpomínka
Tak krátce žila jsem s Vámi, hle – tu se cesta dělí
a ptáci nad hlavou mi píseň nedopěli.
Dne 24. září 2012 by oslavila 55. narozeniny naše dcera a sestra



ANIČKA LOOSOVÁ
a dne 29. listopadu 2012 to bude 40 let, co nás náhle
a bez slůvka rozloučení opustila.
Za tichou vzpomínku děkuje maminka a bratr Zdeněk.

www.akr-stehovani.cz



STùHUJEME A VYKLÍZÍME PO CELÉ âR
NÁKLADNÍ A DODÁVKOVÁ DOPRAVA

Vzpomínka

KVĚTINY KORUNA
Brněnská 122, Slavkov u Brna

Změna telefonního čísla!
TELEFONNÍ ČÍSLO:

Kdo v srdci žije, neumírá…
Dne 25. září 2012 jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí
našeho tatínka, dědečka a pradědečka, pana

721 184 239

J A R O S L AVA Ž I L K Y

KADEŘNICTVÍ

Dne 30. října 2012 vzpomeneme 14. výročí úmrtí naší maminky,
babičky a prababičky, paní

Alena Hrouzová
Vážany n. Litavou 230
( jen 3 km od Slavkova – v ulici u hřiště)

tel. 722 534 080

V L A S T Y Ž I L K OV É
S úctou a láskou vzpomínají dcery Lenka a Jaroslava s rodinami.

Světový rekord Ivana Křivánka
V sobotu 8. září byl v Šaraticích pokořen světový rekord na dresíně. Ivan
Křivánek, čtyřnásobný světový šampion v jízdě na dresíně, dokázal svůj
světový rekord z Dánska z roku 2010
(120 km za 13 hodin 10 minut) zlepšit
na 133 km za 13 hodin 30 minut.
Pokus o překonání světového rekordu avizoval I. Křivánek již dlouho
předem a pečlivě se na závod připravil.
A to se vyplatilo! 10 okruhů Šaratice–
Milešovice–Otnice–Šaratice zvládnul s náskokem 1,5 hodiny přesně podle plánu.
Nejrychlejší kolo měl za 1 hodinu a 5 minut –
bylo to první, které se jelo ještě za tmy. Další

nový nehlášený rekord byl v absolutní rychlosti jízdy dresíny z kopce
do Otnic – 42 km/hod. Celou akci
věnoval Ivan Křivánek památce
sportovního komentátora a svého kamaráda Roberta Bakaláře.
Jízda na dresíně se startem v 5
hodin ráno byla součástí cyklistické
24hodinové jízdy. Během dne se postupně aktivně přidávali další nadšenci starých velocipedů i cyklisté,
za hlasité podpory diváků. Na trati celý den pomáhalo 10 pomocníků. Součástí rekordu byla
ukázka dalších 8 dresín ze sbírky Ivana Křivánka.
red.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
V měsíci říjnu 2012 tomu bylo 20 let, co nás opustil
náš bratr, tatínek a dědeček, pan

J A R O S L AV Z V O N E K
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Opustili nás
Růžena Lužová (1943)
Vlastimil Zvonař (1936)
Anděla Zemanová (1939)
Jaroslav Veselý (1927)
Jindřiška Patíková (1961)
JUDr. Vladimír Zemánek (1927)

1. 9.
2. 9.
4. 9.
7. 9.
12. 9.
15. 9.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Nezapomene celá rodina.

INZERCE
Vzpomínka
V našich srdcích s námi stále dlíš, domů k nám se však už nikdy nevrátíš.
Krásná léta s Tebou prožitá, nás ve vzpomínkách budou provázet do konce života.
Dne 1. října 2012 vzpomeneme 4. smutné výročí, kdy nás navždy opustil
milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF PLEVA
S láskou stále vzpomínají manželka Zdena, syn Jiří a dcera Zdena s rodinami.
Vzpomínka
Nepřijde víc, nepohladí, nepomůže, neporadí.
Tichou a stále bolestnou vzpomínku uctíme dne 3. října 2012
1. výročí úmrtí našeho drahého manžela, tatínka a dědečka, pana

FRANTIŠKA KUDY
Všem, kdo v tento den vzpomenou s námi, děkuje
manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Když o mně hovoříte a myslíte na mne, žiji přece dál… Ennius

K A R E L H R DA
† 1. 10. 1992
S vděčností a láskou vzpomínají všichni, pro které žil a pracoval.
Vzpomínka

PRONAJMU byt v OV 3+1, část. zařízený,
Slavkov, ZH, 3. patro. Nájem 8000 + inkaso,
k 1. 11. 2012, spěchá, tel. 724 940 895.
PŘIJMU pracovnici v část. inv. důchodu na
odpolední úklid. Informace na tel. 602 195 965.
ZÁMEČNICTVÍ, KOVOVÝROBA – vrata,
brány, schody, ploty aj. Tel. 728 932 628
HLEDÁME servírku/číšníka na HPP nebo na
poloviční úvazek do hospůdky ve Vážanech nad
Litavou. Pro bližší info volejte na: 775 386 614.
PRODÁM dům v Kobeřicích. Bližší informace
na tel. č. 723 872 687.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577, Lubomír Remiáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
AUTOBAZAR – VÝKUP AUT za hotové.
AUTODOPRAVA – PŘEPRAVA OSOB a zboží.
Tel. 608 634 575, www.vranaslavkov.cz.
PRODÁME stavební parcelu v Heršpicích.
Nové přípojky IS, plyn. Velmi pěkné
a klidné místo s výhledem na západ. Cena
150 tis. Kč. Tel.: 608 245 452.

Dne 4. října 2012 uplyne pět smutných let, kdy nás navždy opustil pan

MVDr. L U B O M Í R K U T R A
a 17. září jsme vzpomněli jeho nedožité 73. narozeniny.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka, synové Libor a Jiří s rodinou.
Vzpomínka
V životě jsou chvíle, se kterými se člověk nikdy nesmíří.

Bývalým zaměstnancům
MEZ (EMP)
Srdečně zveme všechny bývalé zaměstnance MEZ k příjemnému posezení u dobrého jídla a pití. A kde to bude? Jako každý
rok v Zámecké restauraci u Edy a Vendulky.
A kdy? 4. října v 16 hodin. Dobrou náladu
s sebou. Přijďte v hojném počtu.
mh

Dne 10. října 2012 vzpomeneme 15. výročí úmrtí pana

Ing. S VAT O P L U K A F L O R I Á N A
Za vzpomínku děkují manželka a děti.
Vzpomínka
Dne 10. října 2012 tomu bude 5 let, co nás tiše opustil pan

JAROSLAV LOTREK
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Syn, vnuk a snacha.
Vzpomínka
Dne 15. října 2012 to bude 30 roků,
co zemřela naše milovaná maminka, paní

LEOPOLDA PELECKÁ
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Dcery Libuše a Anna s rodinami.

Příspěvky do Slavkovského zpravodaje vítáme
dodané nejlépe e-mailem, na flash disku, popř.
na disketě, v krajním případě psané strojem.
Toto opatření neplatí pro inzerci a rodinná
oznámení. Děkujeme za pochopení.
red.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od
pondělí do pátku v naší kanceláři na ul. Brněnská 642
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je
100 Kč. Přijímáme i oznámení o narození dětí. Tato
služba je zdarma.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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JINLONG CLUB

ŘÍJEN

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

Zprávy z Karolínky
„Začínáme, začínáme… pozdrav pošleme
si….“
…prázdniny utekly jako voda, a tak jsme se
mohli opět společně sejít v naší školce „Karolínce“ abychom se pustili do příprav „nového
začátku“ (školního roku 2012/13).
Velikým a krásným překvapením pro mnohé
z nás bylo zjištění, že zatím, co my jsme
o prázdninách odpočívali, našli se v řadách rodičů ochotní tatínkové a maminky, kteří neváhali přiložit ruce k dílu a pomohli k tomu, aby
naše školka byla zase o trošku krásnější a náš
společný cíl, vytvoření zahrady v přírodním
stylu, se o poznání přiblížil. Všem vám, kteří nás
podporujete a pomáháte nám, chceme touhle
cestou, za nás i za děti, ze srdce poděkovat.
Po té, co jsme společnými silami připravili
prostory školky pro přivítání dětí v novém školním roce, jsme se mohli také zúčastnit vzdělávacího semináře společně s učitelkami
z mateřských škol z Uherského Ostroha, ze
Zlína a Strážnice. Seminář s názvem: „MÁM
SVÉ MÍSTO VEDLE TEBE“ probíhal na do-

mácí půdě pod vedením Mgr. Evy Muroňové,
Ph.D. (garantky programů Společnosti pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze
Ketta, o. s.) díky finanční dotaci z Jihomoravského kraje v rámci projektu „Společně v Karolínce“ a byl pro nás pro všechny velikým
obohacením. V teoretické přednášce jsme si
mohli před oči postavit a hlouběji pochopit
jeden z hlavních cílů, ke kterým chceme děti
vést. Chceme je učit vztahovosti (rozvíjet v nich
vztahy k sobě, k druhým a ke světu) prostřednictvím podporování jejich sebedůvěry a rozvíjení schopností umět: docenit rozmanitost,
uchovat si otevřenost a o vztazích mluvit.
V praktických ukázkách, jsme získali mnoho
konkrétních a cenných námětů, jak k tomuto cíli
můžeme společně s dětmi směřovat. Mnohé
z toho jsme mohli využít hned v prvních zářijových dnech. Nepřestáváme se ale těšit, že nás
toto důležité a krásné téma může a snad i bude
doprovázet nejen v tomto školním roce, ale po
celý život.
Za KMŠ Karolínka napsala Zdena Vičarová

Novinky z vyškovské hvězdárny
Jasných říjnových nocí bývá málo, využijme
tedy těch pár večerů a potěšme se pohledem na
zbytek letních souhvězdí a dominující podzimní.
Nad severozápadním obzorem spatříme Orla
a Lyru, poměrně vysoko je ještě Labuť s jasnou
hvězdou Denebem. Méčná dráha se klene od východu na západ. Na jihu září Pegas a na východě
už vykukují zimní souhvězdí Býk a Vozka. Mars
je pozorovatelný večer nízko nad západním obzorem, později až do rána Jupiter a nad ránem se
s nocí loučí Venuše. Měsíc bude v poslední čtvrti
8. října, v novu 15. října, v první čtvrti 22. října
a v úplňku bude 29. října. 21. října bude maximum meteorického roje Orionid.
Přijďte se podívat na hvězdárnu, čeká vás pro-

gram o našem vesmírném okolí se spoustou úžasných snímků vesmírných těles, o kterých se dozvíte nejnovější poznatky. Některé z objektů pak
můžete zhlédnout pomocí našich dalekohledů.
V letošním roce Hvězdárnu navštívilo více
než 150 tisíc návštěvníků.
19. října od 17 hodin bude oblíbený Večer pro
rodiny s dětmi. Hvězdárna je otevřena každé
úterý a pátek od 19.30 do 21.30 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Informace získáte
na www.zoo-vyskov.cz, na facebooku Hvězdárna Vyškov a na telefonu 602 59 62 09. Při
hvězdárně pracuje astronomický kroužek a klub
pro mladé astronomy, přihlášky přijímáme na
tel. 602 59 62 09.
dop

Poradenská kancelárˇ
Prodej
• bylinné přípravky pro děti i dospělé
• vitaminy, minerály
• výrobky Aloe vera
• prodej rozšířen o zelené potraviny
mladý (zelený) ječmen a řasa chlorela
• konzultace a poradenství

Kosmetika

Možnost vyzkoušení

tel. 604 994 476
Marie Zdražilová, Čelakovského 839, Slavkov u Brna

5. 10. DJ CORONA/ Dance/Club/House/Techno/
R&B/Rock
6. 10. DJ Peejay / Dance/Club/House/Techno/ R&B
12. 10. DJ Petr Jaroš / Radio Hits
13. 10. DJ Mark /hudba na přání/dance/rock/ Ballads/All Music
19. 10. DJ CORONA/ Dance/Club/House/Techno/
R&B/Rock
20. 10. DJ Tublat and DJ Dave Oldies music 80´ 90´
léta
26. 10. DJ Tačůůůd and Čárifu(c)k - Rockotéka Live
(show)
27. 10. DJ Peejay / Dance/Club/House/Techno/ R&B
WWW.JINLONG-CLUB.CZ

NOVĚ OTEVŘENO

Úklidové a čisticí služby
Půjčovna vysavačů
• Čištění koberců, čalounění
a autopotahů
• Úklidy domů, bytů
a kancelářských prostor
Otevírací doba:

Po, Čt
po tel. dohodě
Út, St, Pá 8–15 h

Slavkov u Brna, Husova 21
Tel. 604 857 502, 722 325 362
smakalova.eliska@seznam.cz

Charitativní akce
Dne 30. 8. proběhla na Sokolském hřišti
v Křenovicích charitativní akce, jejíž výtěžek,
20 000Kč, byl věnován útulku SOS kočky Hodonín.
I přesto, že se akce konala ve čtvrtek, byla
účast hojná. Moc děkuji všem, kteří přišli a pomohli. Udělali jste dobrou věc. Všichni hosté,
kteří přislíbili účast se dostavili, Heidi Janků
pokřtila kočičí kalendář (stolní kalendář s kočkami a s Heidi). Kdo bude mít zájem, může si
kalendář objednat v mém salonu a na tel. čísle
607 628 101. Koupí přispějete na provoz
útulku, kastrace, krmivo a léky. Cena je 200 Kč,
při koupi dvou a více kusů 150 Kč.
Moc děkuji všem účinkujícím, sponzorům
a všem, co mi pomáhali. Budu se na vás těšit
zase za rok.
Ivana Klučková

KOBERCE

PVC

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

OTEVŘENO:
po–pá: 10–16 h
tel./fax: 544 227 555
mobil: 777 769 975

www.koberce-pvc.cz
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Slavkov má nový digitální rentgen

Nový rentgen

Foto: archiv B. Braun

Společnost B. Braun Avitum Austerlitz
otevřela 6. září letošního roku v prostorách
Polikliniky Slavkov u Brna nové rentgenové
pracoviště s moderním digitálním rentgenem XR 6000 za bezmála 2 miliony korun.
Vedoucím lékařem nového rentgenového pracoviště je vysoce zkušený radiolog a přední
český diagnostik MUDr. Ivo Horniak. Provozovatelem a zároveň investorem nového digitálního pracoviště je společnost B. Braun
Avitum Austerlitz, která ve Slavkově u Brna
působí již 10 let v oblasti dialyzační a rehabilitační péče.
Společnost B. Braun Avitum poskytuje svým
pacientům nejmodernější možnou léčbu a snaží
se jim zajistit přístup ke špičkovým technologiím. „Tento záměr vznikl ve chvíli, kdy jsme
pro naše pacienty slavkovského dialyzačního
střediska v Lázeňském domě chtěli pořídit
nový ultrazvuk. Rozhodli jsme se, že investici
rozšíříme i na digitální rentgen, který slavkovskému regionu citelně chyběl,“ vysvětluje

 Dopis čtenáře

Bydlím ve Slavkově asi 12 roků. Kam se
místní člověk podívá, tak vnímá, že se uskutečnila velká řada pozitivních změn. Ne tak
člověk neznalý, nebo jen Slavkovem projíždějící. Silnice přivádějící mimo jiné turisty, či náhodně projíždějící od Brna připomíná
tankodrom, též odstrašující zeď místního hřbitova je špatnou reklamou celého města. Když
se podíváme třeba na cestu do Vlkoše, každá
vesnice na této cestě má nový silniční povrch.

Slípka zelenonohá

Foto: 3x M. Hrabovský

Přitom by stačilo odrézování povrchu a položení nové asfaltové vrstvy, nahození a nabílení
hřbitovní zdi též není moc náročné. Asi je to
provozní slepota, člověk přestává vnímat určité
menší nedostatky, protože se věnuje pro něj
důležitějším oblastem. Ale zmíněné nedostatky
odrazují část turistů k návštěvě města, neboť
vstupní vizitka je velmi neutěšená. Snad má
připomínka pomůže k nápravě i k propagaci
Slavkova.
Václav Oppl

Housenka lišaje paví oko

dvoumilionovou investici Martin Kuncek, ředitel společnosti B. Braun Avitum. „Toto zařízení tak nebude sloužit jen našim pacientům,
ale bude k dispozici všem lékařům v regionu.
Z důvodu lepší dostupnosti pro pacienty jsme
se rozhodli ponechat rentgenové pracoviště
v prostorách slavkovské polikliniky,“ dodává
Kuncek.
„Pro občany našeho města i celého spádového regionu znamená pořízení nového digitálního rentgenu zvýšení komfortu při jejich
vyšetřeních. Současně toto zásadní rozhodnutí
společnosti B. Braun Avitum Austerlitz zcela
jistě přispěje ke stabilizaci rentgenového pracoviště na poliklinice ve Slavkově u Brna,“ říká
Ivan Charvát, starosta města Slavkov u Brna.
„Kromě vysoké kvality snímků má digitální
rentgen další výhody v podobě výrazně nižší
radiační zátěže pro pacienty a díky tomu, že se
snímky nevyvolávají, je šetrnější i k životnímu
prostředí,“ říká k novému rentgenu Ivo Horniak, vedoucí lékař slavkovského rentgenového
pracoviště. „Velkým pomocníkem je také pro
lékaře, kterým usnadní práci zejména s archivací snímků. Všechna data budou uložena na
discích a síti, rentgenové snímky tak budou
dostupnější nejen pro pacienty, ale i pro externí lékaře,“ dodává Horniak.
Koncern B. Braun působí na celosvětovém
trhu 173 let a dnes patří k největším výrobcům
zdravotnických produktů na světě. Hlavní sídlo
je v německém Melsungenu, pobočky má v 60
zemích světa. Skupina B. Braun v České a Slovenské republice působí od roku 1993, zaměstnává 600 lidí a její loňský obrat přesáhl 3,6
miliardy korun.
TZ

Kulík říční

Nový mokřad, ptáci dalekého severu, lišaj vrbový
Spolu s vysázenými vrbami mezi lagunami
na retenčním mokřadu a v okolí našel svůj biotop velký noční motýl lišaj paví oko, zvaný též
lišaj vrbový nebo zubokřídlec. Je častý i v porostech topolů kolem vodních ploch a toků.
Jeho housenky nejsou vázány jen na tyto dřeviny, často se objeví na zahradě sedící na kmeni
většinou jabloní, které mohou být také jeho živnou rostlinou. Létá pozdě v noci, někdy přilétne i na světlo otevřeným oknem do místnosti.
Při vyrušení a podráždění nadzvedá přední
křídla a odhalí velké, tmavomodré, bíle lemované oční skvrny v černém poli na světle červenavých spodních křídlech a kývavým
pohybem nahání strach svému predátorovi, většinou z říše ptačí. Jeho zelené, světle pruhované, až devíticentimetrové housenky s ostnem
na zadečku přes den bez pohybu splývají s listy
stromů. Někdy se vyskytuje hromadně v porostech topolů, které z našeho povodí Litavy

mizí a křovinatých porostech vrby. Housenka
přes den zaujímá nehybnou polohu sfingy se
zvednutou přední částí těla. Podle sfingy je nazývána celá početná čeleď lišajů. Housenky
z první generace se mohou vyvinout v motýly,
kteří v této době létají, druhá generace přezimuje v zemi.
Laguny a dosud vegetací nezarostlé břehy
a mělká voda v době tahu vodního ptactva od
července do konce září lákají protahující bahňáky hlavně z čeledi slukovitých. Nabízejí nerušené prostředí k odpočinku i obživě na
dlouhém tahu na zimoviště. Našimi hosty byli
i poměrně vzácní, ale pravidelně se vyskytující
jespáci. Z desítky druhů asi polovina si zkracuje dalekou cestu ze severské přímořské
tundry i přes střední Evropu. V tomto měsíci
bylo možné pozorovat na mokřadu i nepočetné
hejnko více druhů. Jejich určování v této době
kdy mají prosté opeření je poměrně obtížné,

jsou to ptáci velmi pohybliví, od velikosti
vrabce do velikosti drozda. Mohou se zde vyskytnout i ptáci, kteří vyhnízdili na Islandu
nebo i na pobřeží Grónska. Většina však putuje
podél pobřeží Atlantiku, jsou velmi společenští, tvoří i desetitisícová hejna několika druhů.
Cestou na zimoviště a zpět jsou schopni uletět
až 8 tisíc km. Jespáci spolu s kamenáčky pestrými bývají pozoruhodně krotcí, patrně proto,
že na dalekém severu dosud nepotkali člověka,
jejich nepřáteli byli hlavně draví ptáci a polární
lišky.
V současném suchém a parném létě se voda
na mokřadu stále udržuje, je důležitou lokalitou i pro obojživelníky, mají přístup od velkého
rybníka po Prostředníčku i od mokřadu Šámy,
kde voda mizí, po řece i podchodem pod obchvatem. Silně však zarůstá vysokou vodní vegetací, která protahujícím bahňákům příliš
nevyhovuje.
M. Hrabovský
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Fotbal v říjnu

Rybářské závody mládeže

Foto: P. Zvonek

Rybářské závody mládeže
V sobotu 8. září uspořádala místní organizace Rybářského svazu ve Slavkově již čtvrtý
ročník závodů mládeže do 15 let. Místem konání byl malý rybník v Ligařích. Při prezentaci
se zaregistrovalo 37 dětí z toho 6 děvčat.
Krásné teplé počasí babího léta přispělo k celodenní pohodě a dobré náladě jak soutěžících,
tak i ostatních příchozích. V průběhu dopoledne bylo uloveno 32 ryb, z toho 29 kaprů, což
není až tak málo, když zvážíme, že mládež
chytá pouze na jednu udici a spousta z ní je začátečníků z letošního rybářského kroužku.
Kategorii o nejdelší ušlechtilou rybu vyhrál
Marek Tihelka z Maref s kaprem délky 53 cm.
V hlavní bodované soutěži obsadil první místo
Jakub Tůma z Chválkovic s počtem 326 bodů
za 7 ulovených kaprů. Na druhém místě s 229
body byl Martin Němec z Brna se 6 kapry. Třetí

místo obsadila s počtem 183 bodů Jana Slováková z Brankovic se 4 kapry. Celá soutěž byla
hodnocena a odměněna cenami až do posledního místa. Startovní a výsledková listina
včetně rozšířené fotodokumentace bude umístěna na www.momrs-slavkov.cz
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem,
kteří se přičinili o zdárný průběh a organizaci
těchto závodů a v neposlední řadě sponzorům,
díky nimž byly všem startujícím předány hodnotné a krásné ceny. Poděkování patří i ostatním příchozím, kteří podpořili naši mládež
a organizaci svojí účastí a potleskem při vyhlašování výsledků soutěže. Závěrem vás touto
cestou již dnes srdečně zveme na příští pátý
ročník s přáním spousty hezkých zážitků v přírodě u vody a mnoha rybářských úspěchů
v průběhu celé lovné sezony.
Petr Zvonek

V měsíci říjnu budou na městském stadionu
sehrána následující mistrovská utkání:
A mužstvo – I. A tř. JmKFS
so 13. 10., 15 h., Slavkov–Rohatec
so 27. 10., 14.30 h., Slavkov–Břeclav B
B mužstvo – III. tř. OFS
so 6. 10., 10.15 h., Slavkov–Lovčičky
so 20. 10., 10.15., Slavkov–Bošovice
Dorost – I. tř. JmKFS
so 6. 10., 14 h., Slavkov–Tišnov
so 20. 10., 14 h., Slavkov_medlánky
St. a ml. žáci – I. tř. JmKFS
ne 14. 10., 9 a 10.45 h., Slavkov–Boskovice
ne 28. 10., 9 a 10.45 h., Slavkov–Tuřany
St. a ml. přípravka – OS OFS
ne 7. 10., 10 h., Slavkov–Němčany, ml. – volno
ne 21. 10., 10 h., Slavkov–Otnice, ml. – volno
Upozornění: provádíme nábor do ml.
přípravky – r. 2004, 2005 a 2006. Informace
a kontakt: Jar. Opletal, tel.: 775 394 042. rs

Akademie bojových umění v plném proudu
Od 12. září 2012 probíhá v prostorách Akademie bojových umění
cvičení Tae Bo. Našlo si již řadu
svých příznivců převážně u žen
a dívek. Chcete také zformovat
svoji postavu? Odpočinout si od
každodenních starostí? Poznat nové
přátele? Pak neváhejte a přijďte nás navštívit.
Tae Bo může cvičit každý bez rozdílu věku, pohlaví, a dokonce i kondice.
Jedná se o hodinu velice intenzivního cvičení
složené z kopů, úderů a jejich kombinací, které
na sebe bezprostředně navazují. Kombinuje
prvky bojových umění (taekwon-do, klasický
box) s prvky aerobiku. Cvičí se na dynamickou
hudbu bez komplikované choreografie,
tudíž v případě vynechání jedné nebo více
lekcí, není problém se znovu zapojit.
Cvičení Tae Bo probíhá každou středu od 18
do 19 hodin a neděli od 10 do 11 hodin v Akademii Bojových Umění, Čs. armády 347, Slavkov u Brna (vedle autobusového nádraží).
S sebou vhodné oblečení (tepláky, tričko). Cvičí
se na boso.
Rezervace nejsou nutné. Těším se na cvičení
s Vámi.
Ing. Kristýna Gessnerová, instruktorka Tae Bo

Krav Maga a naše výuka
V Krav Maga neexistují žádná pravidla. Krav
Maga není sport, ale systém sebeobrany. Muži
i ženy podstupují stejné cvičení, Krav Maga
není zapsána v žádné sportovní federaci. Naše
výuka Krav Maga zahrnuje následující techniky
sebeobrany:

Hand-to-Hand Combat / obrana
a útok beze zbraně
Gun Defense / obrana proti
střelné zbrani, Stick and knife Defense / obrana proti tyči a noži.
Nezbytnou součásti tréninku jsou
posilovací prvky/kopy/údery/bloky
atd. Každý kurz cvičí 2x týdně hodinu a půl
v novém Dojo. Studenti budou mít možnost setkání s mistrem Raffi Livenem-Israel (Dánsko)
na semináři, který proběhne 29. 9. 2012 ve
Slavkově. Nábor nových členů proběhne 29. 10.
2012. Více informaci naleznete na stránkách
www.akademie.asia
Hlaváč Petr, MScj, instruktor

Kung-Fu
Výuka
bojového
umění je zaměřena na
fyzickou, ale i psychickou vytrvalost.
Výuka je rozdělena
do dvou základních kategorií:
Wu Shu Akrobacie
Wu Shu – Changquan – severní Shaolin
Série cviků se
zbraní, ale i beze
zbraně. Duchovní cvičení, ale i dechové.
Cvičení – sestavy
(Tao lu) jsou prováděny se 100% přesností.

Zbraně pro bojové sporty – některé zbraně
jsou cvičné, ale ne všechny. Proto je kladen
důraz na dodržování bezpečnosti, při nácviku se
zbraní ať už je to motýlí meč, nebo Bo.
Akrobacie je nedílnou součástí většiny bojových sportů. Jedná se o cvičení například na
gymnastickém koberci, nebo tatami kde se provádí cviky, jako jsou přemety v před, v zad
a stranou. Salta v před i v zad, ale i různé přeskoky přes překážky atd…
Trénink je 2x týdně v DOJO pod odborným
vedením
Hlaváč Petr a Zbyněk Marada, instruktoři

Více informací na: www.akademie.asia
facebook: Akademie bojových umění
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Rady do zahrady – říjen
Pranostika: Když se táhnou ptáci ke stavení,
bude tuhá zima.
Vlaštovky od nás již dávno odletěly a to je
neklamné znamení, že se blíží podzim – čas
s proměnlivým počasím a babím létem. Je čas
sklidit poslední úrodu zimních odrůd jablek
a hrušek na uskladnění. Poškozené plody vyřadíme a zpracujeme, například sušením a nebo
na mošty. Při naskladnění do sklepa třídíme
plody podle odrůd, abychom je stihli postupně
konzumovat.
Pokud stále váháme, jestli ponechat rajčata
na keři, pak neotálíme. Plodová zelenina dál již
zrát nebude a tak sklidíme poslední plody. Kořenová zelenina sice ještě přirůstá, ale do konce
měsíce ji v příznivých dnech sklidíme a dobře
uskladníme a zpracujeme.
Potom již začínáme s úklidem zahrady. Moniliozní a jinak nemocné plody pečlivě odstraníme ze stromů i země. Jsou zdrojem další
nákazy pro příští rok. Taktéž shrabujeme a kompostujeme padající listí. Pro lepší rozložitelnost
a zničení chorob pokropíme listí v kompostu
močovinou. Okolí stromů pak můžeme prokypřit a současně s tím přihnojit především draslíkem, fosforem a kompostem. Taktéž ostatní
záhony zryjeme a pohnojíme kompostem a prů-

Řepná kampaň v období I. republiky

myslovými hnojivy (NPK). Trávník v průběhu
října sekáme jen velmi zřídka a porost ponecháme vyšší. Nízký a řídký porost by snadno
poškodil mráz.
Než nastanou mrazy, uklidíme hadice, zavřeme všechny přívody a vodu z nádob použijeme k zalití všech rostlin. Čisté nářadí
zakonzervujeme a uložíme v suchu. Můžeme
ještě jednou přeházet kompost.
V koutu zahrady udělejme prostor pro obyvatele zahrady. Ponechejme kupku listí a větví
jako zimní úkryt ježkům, ještěrkám, užovkám
i užitečnému hmyzu. Oni na nás potom nezapomenou v létě sběrem škůdců.
V druhé polovině října zahajují ovocné
školky prodej prostokořenných ovocných
stromků a keřů. Je ideální doba pro výsadbu
většiny druhů vyjma broskvoní a ořešáků. Zde
počkáme s výsadbou raději na jaro.
Naše organizace bude opět zajišťovat ovocné
stromky a keře z uznaných ovocných školek.
Kdo budete mít zájem, vhoďte svoji objednávku
s udáním druhu, odrůdy, adresou, popř. tf. pro
informaci prodeje do schránky v domě zahrádkářů Čs. armády č. 252 do 15. října 2012.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Foto: archiv

Pozvání na „sladké“ odpoledne
Z historie víme, že slavkovský cukrovar před
uzavřením v roce 1989 zpracovával cukrovou
řepu v pořadí 117 řepných kampaní za sebou.
Některé byly úspěšné, jiné naopak.
Tato fabrika byla rafinérka. To znamenalo, že
se z vlastního vyrobeného surového žlutého cukru, ale i přivezeného z okolních surováren Vyškov
a Sokolnice, vyráběl cukr bílý.
Obaly a balení cukru bylo různé
od kg po q.
Dříve. Co trh tehdy požadoval
byl cukr homolový, ze kterého si každý konzument doma odsekal potřebné množství cukru.
Cukrovar vyráběl jak krystal, moučku, tak
i módní velmi žádaný kostkový cukr. Později se
balily i sypátka s vanilinem, takzvané cukřenky.
Zmíněné homolky se v poslední době opět vyráběly v různých váhových velikostech s etiketou slavkovského cukrovaru a byly nabízeny jen

jako suvenýry. Závod dovedl vyrobit i vysoce
kvalitní rafinovaný cukr, kdy jeho část šla i na
export pod značkou ,,Sachar Austerlitz“.
I když se vše točilo kolem cukru, za vším byli
lidé, kteří tento velký kolos řídili. Na přípravě
a chodu závodu se podílely různé
dělnické profese. Byli to montéři,
elektrikáři, zámečníci, řidiči a ostatní nevyjmenovaný personál,
bez kterého by to tehdy nešlo.
V letošním roce je to již 23. pomyslná řepná kampaň po ukončení. Vždy s podzimem se nám bývalým
pracovníkům cukrovaru znovu vybaví vzpomínky na naši sladkou továrnu.
Již tradičně se každým rokem setkáváme na
kus řeči. Letos se společné setkání uskuteční
v pátek 5. října v 15 hodin. Zámecká vinárna ve
Slavkově u Brna u Vendulky a Edy nás všechny
očekává. Na shledanou se těší
A.H.

Největší evropský výrobce inzulinů a aplikátorů Novo Nordisk má zájem pomáhat diabetikům v jejich celoživotní pouti s cukrovkou.
Uspořádali setkání svých zaměstnanců se zástupci diabetiků, aby se přímo od nich dozvěděli, co potřebují. Prvním předpokladem je
najít lékaře, který bude diabetikovi rádcem
a odborně nastaví léčbu s ohledem na indivialitu každého pacienta. Druhým je, aby diabetik
chtěl spolupracovat a pochopil, že musí změnit
stravování – tři hlavní jídla a dvě svačiny,
s kontrolou sacharidů a přidáním zeleniny.
Zvýšené glykémie kompenzovat pohybem, ne
zvyšováním dávek léků. Uvědomit si, že i psychická pohoda bez stresu a rozčilování má také
vliv na výkyvy glykémie. Sledovat pomocí glukometru hodnoty krevního cukru při různých
činnostech a pravdivě je zaznamenat do deníčku diabetika. Už posledně jsme se zmínili
o tom, že lékaře už neoklameme, protože při
vyšetření glykovaného hemoglobinu zjistí, jak
je pacient kompenzován. Hodnoty HbA1c by
měly být v toleranci 43 – 53 mmol/mol. Pokud
jsou tyto hodnoty nižší, je to signál, že častěji
dochází k hypoglykémiím, naopak jestli naměřené hodnoty jsou vyšší, pacient mívá vysoký
obsah cukru v krvi, tedy hyperglykémie, i když
to nepřiznává.
Nejen diabetici, ale i senioři mohou přijít
v pondělí 1. října od 16,30 hodin do tělocvičny
ISŠ na pravidelnou pohybovou aktivitu. Cvičení opět povede Mgr. Jana Sekerková. Pravidelná pohybová aktivita je součástí léčby
diabetu. Už nyní Vás chci upozornit, abyste si
v kalendáři označili datum 14. listopadu, kdy
je Světový den diabetu. Tento den opět pořádáme ve spolupráci s Městským úřadem a VZP
Den pro zdraví ve Společenském domě Bonaparte. Všichni návštěvníci si budou moci dát
zdarma změřit glykémii, tlak krve, obsah tuku
a také vyšetřit zrak. Opět si budete moci se slevou nakoupit zdravotní obuv firmy Baťa, vyměnit starší glukometry za nové, nakoupit
přírodní léčivé produkty, sladidla a výrobky
zdravé výživy. Představíme nové značení některých potravin, které by neměli obsahovat
konzervanty a podezřelá éčka. Zatím však musíme pečlivě číst drobně psané a přelepované
složení a neurčitý původ a všímat si zejména
množství sacharidů a tuků.
Je čas sklizně brambor, proto si můžete připravit zapečené brambory s rozmarýnem. Potřebujete asi 750 g brambor, 3 stroužky
česneku, 3 snítky rozmarýnu, olivový olej, citronovou šťávu, sůl. Omyté neoloupané brambory pokrájejte na čtvrtky, nechte povařit tři
minuty ve slané vodě, přeložte do pekáčku, pokapejte olejem, citronovou šťávou, přidejte pokrájený česnek a rozmarýn, osolte a nechte asi
30 minut zapéct. Jistě znáte papriky plněné rýží
a masem. Vyzkoušejte lusky paprik rozpůlit
a naplnit směsí vařené rýže s houbami, pokrájenými rajčaty, zbytky uzenin, ochucené cibulí,
česnekem, pepřem, solí a zelenými bylinkami.
Dát na pekáček, pokropit olejem a zapéct.
Na setkání s Vámi při našich podzimních aktivitách se těší
Marie Miškolczyová

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz
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Slavkovská pípa

Foto: 4x M. Knorr

Vítěz J. Hořava Foto: R. Lánský

Slavkovská pípa 2012
V sobotu 1. září se uskutečnil 39. ročník oblíbené Slavkovské pípy. Počasí závodníkům
přálo, sluníčko nesvítilo a déšť se zatím jen rozmýšlel, kde a kdy ulehne na vyprahlou zemi. Za
těchto příjemných podmínek vyrazilo na okruh
kolem stovky účastníků, mezi kterými bylo
i mnoho výborných běžců.
I když se nejedná (v případě Slavkovské
pípy) pouze o běžecký přespolní závod, ale také
o pití piva (pokud možno také co nejrychleji),
mezi startujícími se objevila zhruba desítka žen,
které si rozhodně ostudu neudělaly. Na jednotlivých stanovištích bylo vše dobře zorganizované a diváci už čekali na své borce, nezřídka je
také doprovázeli na bicyklech a povzbuzovali je
k vyšším výkonům (a to jak v části běžecké, tak
i konzumační).
Kromě závodu jednotlivců se tradičně hodnotí i nejlepší družstvo, které ovšem nemusí ani
v nejmenším běžet pospolu.

9/2012

Více fotografií najdete na

www.veslavkove.cz

Po ukončení závodu a vyhlášení vítězů se
všichni přítomní mohli zdržet v prostorách Hostince Na Špitálce (a mnozí tak skutečně učinili),
prodebatovat úskalí závodní trasy, vypít konečně beze spěchu nějaký ten nápoj, ale hlavně
– zaposlouchat se do hudební produkce Sboru
moravských pedagogů (S.M.P.), zapět s nimi
známé písně nebo si zatančit s osobou blízkou.
Organizační tým pod vedením bratra Cvečka
děkuje všem sponzorům, dobrovolným i nedobrovolným spolupracovníkům, hudebnímu
uskupení S.M.P. a všem zúčastněným a těší se
hojnou účast na příštím jubilejním 40. ročníku
této pohodové akce.
Z výsledků 39. slavkovské pípy:
1. Jiří Hořava jr. (konečně po delší době
někdo ze Slavkova), 2. Petr Kozmon, 3. Aleš
Kotyza. 1. místo v soutěži družstev získal tým
Restaruace Na hradbách, nejstaršímu závodníkovi bylo 75 let.
jib

První mezi ženami – L. Hošťáková

Gulach Open 2012
V sobotu 22. září byl uspořádán již pátý ročník soutěže amatérských družstev ve vaření hovězího kotlíkového guláše. Jako i v minulých
letech se kulinářské klání konalo na horním
hřišti fotbalového stadionu SK Slavkov u Brna
v areálu restaurace „U dvou kapříků“. Soutěže
se zúčastnilo devět družstev ze Slavkova
a okolí. Podzimní babí léto mělo charakter
spíše aprílového počasí, což možná odradilo
další předem nahlášená družstva.
Odborná porota sestavená ze tří Master chefů
slavkovských hotelů, jedné ženy a jednoho
muže z příchozích diváků rozhodla o následném umístění. První místo si vyvařilo slavkovské družstvo REJ gulášů pánové Coufalík,
Filip a slečna Veronika. Druhou pozici obsadilo
smíšené družstvo Kořenáři z Letonic paní
Hoňková a pan Škrdlant. Na třetí příčce se
umístil dámský tandem ReBo paní Hejdůšková
a Hebronová. V následném bodování byly
ohodnoceny družstva Rockeři, manželé Bajerovi, Plavčíci, KrPa z Brna, LyPo a Tomáš –
Hezky.

Vítězné družstvo REJ gulášů

K dobré náladě hojného počtu všech příchozích návštěvníků a soutěžících přispěla veřejná
degustace vařených vzorků, vinný burčák, speciality z udírny a hudební produkce, o kterou
se do večerních hodin postaralo bigbeatové seskupení SMP+. Velké poděkování patří všem
sponzorům, díky nimž byla všechna družstva
obdarována spoustou cen. Závěrem Vás tímto
již dnes zveme na příští šestý ročník 2013. Nebojte se toho, vytvořte své družstvo a přijděte
předvést své kulinářské umění. Je to jenom
společenská zábava.
Za realizační team Laďa & Vlaďa & Petr

Gulach Open

Foto: 5x L. Michálek

9/2012

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

29

MK Austerlitz informuje

FechtlCup 9

Foto: archiv MK

FechtlCup 9
V sobotu 15. září se konal ve sportovním
areálu firmy LIKO-s ve Slavkově u Brna již 9.
ročník podzimního vytrvalostního závodu
AusterliCzFechtlCup 9. Týmového závodu,
který pro kategorie Fechtl (KLASIK,
ÚPRAVY A SPORT ve společné rozjížďce)
trval 2 x 2 hodiny s hodinovou přestávkou, se
zúčastnilo přes 100 jezdců ve 29 týmech.
Přestávka byla vyplněna závodem kategorie
PITBIKE a předvedením první pomoci
zdravotní službou, jež celému závodu asistovala. Nejlepší tým ujel za 4 hodiny celkem 121
kol, což je 139 km! Ve třídě PITBIKE startovalo celkem 11 strojů, s ročníkem narození
jezdců 1965 až 2001. Motoklub Austerlitz
děkuje všem, kteří závod podpořili, především
firmě LIKO-s, na jejíž přírodní motocrosové
trati se jelo.
Za MK JZ

Futsalisté hledají spoluhráče
Slavkovský futsalový klub FC Bučanda Slavkov by rád pozval zájemce na pravidelné středeční „futsálky“. Máte-li zájem si zahrát, tak nás
najdete ve středu v 18 h. na víceúčelovém hřišti
na ZŠ Tyršova. Pokud byste naši zalíbení
v tomto moderním a dynamickém sportu, jehož
nespornou výhodou je neustály kontakt s míčem
a technická radost ze hry, můžete se stát oficiální součástí našeho týmu a objíždět s námi mistrovská utkání vyškovské okresní futsalové
soutěže. Tato utkání se konají pravidelně v sobotu dopoledne, s tím že téměř polovinu svých
utkání odehrajeme ve Slavkově u Brna.
Naše dosavadní výsledky nejsou příliš uspokojivé, ale musíme vzít v potaz, že jsme hráli
s kluby, které budou dozajista bojovat o přední
místa v tabulce, ne-li o místo nejvyšší.
Pro více informací doporučuji navštívit oficiální stránky klubu – www.fcslavkov.cz.
Bučanda Slavkov–Krásensko 04 3:3
Bučanda Slavkov–Litrpool Studnice 4:9
Bučanda Slavkov–Orli Bučovice 2:3
Bučanda Slavkov–Sokol Bučovice „B“ 3:8 rb

Měsíc září naznačuje, že je motosezona již ve
druhé půli. Dvanáctého září se konal již 9. ročník Kyjovský okruh. Na tento závod jezdí mnoho
Slavkováků, neboť je nedaleko. Je populární, náročný i trochu nebezpečný pro nerozumné účastníky. Závodu se zúčastnil i Olda Hanák. Opět
přihlášen ve třídě 125 ccm SP a 600ccm Sport.
V sobotní tréninkové jízdě ve druhém kole zadřel a propálil píst u stroje 125 ccm. Pro neopravitelnou poruchu a tím neodjetá kvalifikační
kola znamenal konec nedělního závodu této
třídy pro Oldu. Další tréninkové jízdy v šestistovkách Sport absolvoval. V sobotu odpoledne
byl odstartován Závod tř. 600 o pohár Petra
a Tomáše Hlavatkových na 8 kol. Olda zde skončil na pěkném 4. místě. V neděli si vše vynahradil. Ve tři čtvrti na tři byl start tř. 600 ccm,
před kterým byl upraven převod – lehčí pro lepší
výjezdy z krátkých, ostrých zatáček, což bylo
správné. Olda odstartoval sedmý, po dvou ujetých kolech jel třetí a ve čtvrtém kole na brzdy
předjel prvního jezdce Holoubka na yamaze.
Tímto se ujal vedení a stále si zvyšoval náskok
asi 20 vteřin na druhého. Třikrát překonal traťový rekord a zajel fantastický průměr 142,5
km/hod. Na trati úzké, málo rovné, stromy
a domy, prostě udělal závod této třídy, který tak
dramatický byl na 9. Okruhu Kyjova poprvé.
Pěkný článek vyšel v Kyjovských novinách
a k přečtení je v naší skříňce i s fotkami z Těrlického okruhu. Tak skončil letošní závody Olda.
Ještě ho čeká závod v Německu na Okruhu Froburg ve dnech 21.–23. září. Opět budeme držet
palec, jako vždy.
Další, již 15. závod se konal 8. a 9. t.m.
v malé podhorské obci Branná v Jeseníkách pod
názvem Kolštejnský okruh o cenu Václava Paruse. Za krásného, ještě letního počasí se sjelo
na tento závod 285 posádek, z toho 30 sajdkárů.

Proto byly rozděleny do dvou samostatných závodů. V kategorii do 1000 ccm startoval Frenky
Mrázek z našeho motoklubu a dojel na 6. místě.
Byly to nádherné dny závodů v krásném prostředí , s spoustou starých, ale krásných strojů.
Např. Rauscher Hans ze Švýcarska na stroji Szuzuki Wankel RE-5 z roku 1974 a dojel na 2.
místě. Viděl a slyšel jsem tento stroj poprvé. Je
to neuvěřitelné, neboť o tyto závody je každým
rokem stále větší zájem. Ředitelkou závodů
bývá vždy starostka Branné paní Marcela Kozáková a zapojuje se osobně do celého dění.
Nutno podotknout, že ne v každé obci jsou
všichni občané nadšeni z konání závodů. Např.
v Kyjově o sobotním tréninku mělo defekt zadního kola sedm strojů. Patrně nějaký vtipálek
rozházel po trati asi šesticentimetrové hřebíky.
Jeden jsem měl v ruce a pocházel ze zadního
kola triumphu Frenkyho Mrázka. V jiném městě
je strach o bezpečnost občanů. Jedná se o silniční závody fechtlů. Nebo zamítavý názor policistů na závody do vrchu v slavkovských
serpentinách pro stížnost některých občanů na
špatné označení objížděk staršími značkami –
malé rozdíly ve velikosti – sic!!
V minulém Zpravodaji se píše, jak se nejen
členové MKA těší a připravují na oblíbený
závod, který se měl konat 13. října a místo toho
se možná svezou na jiné trati i za umělého osvětlení, bez ohledu na podzimní počasí. Je to velmi
podivné při porovnání třeba kde byl Kyjov,
Branná, Radvanice a mnoho dalších míst před 63
lety. V roce 1949 se jel již první závod ve Slavkově a do roku 1970 celkem 14 ročníků přírodních městských okruhů. Na slavkovské závody
vzpomínají dosud žijící závodníci jako pánové
Parus, Čada, Klátil, Novosad, Král, David, Staša,
Sedlák, Dobiáš, Havel, Florián, Mrázek a řada
dalších dobrých závodníků.
J.M.

Oldřich Hanák v Kyjově

Foto: archiv OH

KALENDÁŘ AKCÍ – ŘÍJEN 2012
Datum

1. 10.

hod.

16.00–17.00
17.00–18.00
2. 10., 5. 10.
4. 10.
16.00
5. 10.
15.00
5. 10.
19.00
6. 10.
10.00–12.00
6. 10.
17.00
7. 10.
14.00–18.00
13. 10.
18.00
14. 10.
14.00–17.00
16. 10.
17.00
20. 10.
25. 10.
10

druh

akce

místo konání

pořadatel

spol.

Mezinárodní den seniorů: autorské čtení Sylvy Lauerové a Petra Bláhy;
komentovaná prohlídka výstavy Musaion
ZÁMEK UZAVŘEN - odstávka elektrického proudu
Setkání bývalých zaměstnanců MEZ
Sladké odpoledne. Setkání bývalých zaměstnanců cukrovaru
Slavkovská iniciativa smíření: koncert komorního souboru Musica animae
Slavkovská iniciativa smíření: seminář „Biřmování resp. konfirmace“
Čaj o páté. K tanci s poslechu reprodukovaná hudba
Svatba od A do Z
Pocta Paganinimu – koncert Pavla Šporcla
V. zámecké dýňobraní
Přednáška B. Vlacha „Národní parku USA a Havajské souostroví“
Fotografický kurz NICOM
Den otevřených dveří Charity ve Slavkově u Brna k 5. výročí Charity ve Slavkově

Rubensův sál
galerii v přízemí

Zámek Slavkov – Austerlitz
Zámek Slavkov – Austerlitz

Zám. restaurace u Edy
Zám. restaurace u Edy
Historický sál
Rubensův sál
malý sál SC Bonaparte
salla terrena a Histor. sál
Historický sál
nádvoří
Rubensův sál

bývalí zaměstnanci
bývalí zaměstnanci

SC Bonaparte
Zámek Slavkov – Austerlitz
Zámek Slavkov – Austerlitz
Zámek Slavkov – Austerlitz
Zámek Slavkov – Austerlitz

DPS, Polní 1444

Charita Hodonín

spol.
spol.
kult.
spol.
spol.
spol.
kult.
spol.
spol.
spol.
spol.
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KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel
3. 10. středa

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
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¤ÍJEN 2012
Podrobn˘ program kina na:

www.veslavkove.cz

VRTĚTI ŽENOU

19.30 hod.

100 minut
Vrtěti ženou je svěží romantická komedie o překvapivém, ale pravdivém vzniku prvního elektricko-mechanického
vibrátoru. V hlavních rolích Mortimera a Charlotty to na plátně jiskří mezi Hughem Dancym a na Oscara nominovanou
Maggie Gyllenhaal (Temný rytíř). V dalších rolích excelují J. Pryce (Piráti z Karibiku) a R. Everet (Hvězdný prach).
Vstupné: 70 Kč
Přístupný od 15 let

6. 10. sobota 19.30 hod.
7. 10. neděle 16.30 hod.

95 minut
Aby se dostali domů, byli ochotní hodně riskovat. Například letěli v letadle řízeném tučňáky. Objeví se v úplně novém
prostředí s novými hrdiny, budou se prohánět po evropských metropolích a proti nim stane dosud největší nepřítel.
Přesto hrdinové z Madagaskaru dosud do pelíšků v newyorské zoo nedorazili. Animovaná komedie v českém znění.
Vstupné: 65 Kč
Mládeži přístupný

10.10. středa

19.30 hod.

MADAGASKAR 3

ŽELEZNÁ LADY
Neuvěřitelně poutavý životopisný film o nejvýznamnější političce 20. století. Margaret Thatcherová, neobyčejná
a všestranná žena se jako první žena stala premiérkou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Svým
nekompromisním přístupem k politickému, ale i osobnímu životu, získala přezdívku Železná lady. Volba obsadit do
hlavní role Meryl Streep byla tou nejlepší. Její výkon v roli slavné ministerské předsedkyně je strhující. Také díky
maskérům je Streepová od Tatcherové téměř k nerozeznání.
Vstupné: 75 Kč
Mládeži přístupný

14. 10. neděle 16.30 hod.
13. 10. sobota 19.30 hod.
14. 10. neděle 19.30 hod.

17. 10. středa

19.30. hod.

Den otevřených dveří a před večerním představením slavnostní uvedení nové technologie promítání v našem
kině. Od 16 hod. bude možnost prohlídky promítací místnosti a nové techniky promítání filmů na DVD a Blu Ray.

OKRESNÍ PŘEBOR – POSLEDNÍ ZÁPAS PEPÍKA HNÁTKA
Po obrovském úspěchu televizního seriálu se producenti z MediaPro Pictures rozhodli přenést současný fenomén
a možná nejslavnější fotbalový klub v Česku i na plátna kin. Hrají: Miroslav Krobot, Ondřej Vetchý, Luděk Sobota, David
Novotný, Leoš Noha, Pavel Kikinčuk, Norbert Lichý, Jan Hartl, Jaroslav Plesl, Pavla Beretová.
Vstupné: 70 Kč
Přístupný od 12 let

LOVE

90 minut
Když se mluví o love, nemusí jít nutně o lásku, může jít i o peníze. A o obojí jde také v novém milostném dramatu ze
současné Bratislavy. Slovensko-český koprodukční film režiséra Jakuba Kronera se stal během pár týdnů největším
diváckým hitem ve slovenských kinech za posledních několik let. Hlavní hrdina Maťo (Michal Nemtuda) bydlí společně
s kamarádem Tomášem (Jakub Gogál) na sídlišti ve slovenské metropoli a nežijí si vůbec špatně. Dennodenně se však
pohybují za hranicí zákona. Jednoho večera vstoupí do Maťova života studentka Veronika (Kristína Svarinská), do níž
se zamiluje, ale v lecčems jí neříká pravdu. A ta se nakonec za velmi dramatických okolností provalí.
Vstupné: 75 Kč
Přístupný od 12 let

NOC ŽRALOKA

20. 10. sobota 19.30 hod.
21. 10. neděle 19.30 hod.

91 minut
Děsivá Noc žraloka má ambice stát se Čelistmi 3-D generace. Velezkušený režisér hororů David Ellis natočil
nekompromisní film, po kterém budete mít nějaký čas odpor ke koupání mimo vanu a kryté bazény. Partička
vysokoškoláků původně vyrazila na malebný ostrůvek uprostřed obrovského jezera se slanou vodou. Pod hladinou
jezera se však skrývají monstrózní masožraví žraloci, kteří ucítili krev a dostali hlad. Bohužel pro ně ti žraloci
nepředstavují jediné nebezpečí, které na ně číhá... Hrají: Sara Paxton, Chris Carmack, Joel David Moore, Chris Zylka.
Vstupné: 65 Kč
Přístupný od 15 let

24.10. středa

95 minut
Prezidentova dcera Emilie Warnock navštíví v rámci humanitární mise vesmírnou věznici MS-1. Ale krvavá vzpoura
vězňů z Emilie učiní to nejcennější rukojmí. Ven ji může dostat jen jediný člověk. Příběh, který nepostrádá velkou dávku
napětí a humoru, pochází z hlavy Luca Bessona. Brilantní akční sci-fi svedla na stříbrném plátně dohromady Guye
Pearce (Králova řeč) a Maggie Grace (Sága Twilight, 96 hodin).
Vstupné: 65 Kč
Přístupný od 15 let

19.30 hod.

ÚTĚK Z MS-1

VE STÍNU

106 minut
27. 10. sobota 19.30. hod.
28. 10. neděle 19.30 hod. Kapitán Hakl (Ivan Trojan) vyšetřuje krádež v klenotnictví. Z běžné vloupačky se ale vlivem zákulisních intrik tajné policie
začíná stávat politická kauza. Z nařízení StB přebírá vyšetřování major Zenke (Sebastian Koch), policejní specialista
z NDR, pod jehož vedením se vyšetřování ubírá jiným směrem, než Haklovi napovídá instinkt zkušeného kriminalisty. Na
vlastní pěst pokračuje ve vyšetřování. Režie: D. Ondříček. Dále hrají: S. Norisová, J. Štěpnička, M. Taclík, D. Švehlík.
Vstupné: 70 Kč
Mládeži přístupný
31. 10. středa

19.30 hod.

EXTÁZE

98 minut
Lloyd žije na vrcholu světa – krásné dívky, skvělé hudební kluby a nekonečné zásoby drog lásky. Jednoho dne se však
Lloyd setká s Heather a je nucen si položit otázku, zda je jeho láska k ní skutečná, nebo zda prožívá jen další
z opojných drogových stavů. Uvědomí si, že už nechce dál pokračovat v sebezničujícím způsobu života. V cestě za
osvobozením mu stojí „jen“ poslední kšeft pro Sola. Režie: R. Heydon. Hrají: A. Sinclair, K. Kreuk, B. Boyd aj.
Vstupné: 65 Kč
Přístupný od 12 let

VE VÝŠE UVEDENÉM VSTUPNÉM JE ZAHRNUT PŘÍSPĚVEK 1 Kč NA ROZVOJ KINEMATOGRAFIE
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ - měsíčník vydávaný vydavatelstvím bm typo ve Slavkově u Brna v nákladu 3300 ks. Zaregistrováno na MK ČR pod E 13035. Sazba a grafická úprava B. Maleček, Brněnská 642,
Slavkov u Brna, tel.: 544 220 661, e-mail: info@bmtypo.cz, www.bmtypo.cz. Tisk: JKKA, s.r.o., Vyškov. Příjem inzerce na tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz. Za původnost
a věcnou správnost uvedených příspěvků odpovídají autoři. Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách.

Kamenná prodejna elektronických cigaret ve Slavkově
u Brna. Bohatý sortiment náplní do e-cigaret (e-liquidů),
baterií, atomizérů, bateriových gripů a kompletního
příslušenství k e-cigaretám od ﬁrem Ritchy – Liqua,
Smoktech, Joyetech.

K prodejně provozujeme i e-shop, kde najdete kompletní
nabídku. Ceny jsou stejné jak na prodejně tak
i v elektronickém obchodě.
Vyzkoušení e-cigarety, poradenství, opravy e-cigaret
i vyzkoušení náplní (e-liquidů, aromat) je samozřejmostí.

Oﬁciální distributor produktů ﬁrem INAWERA a Flavourart
pro ČR. Bohatý výběr z více jak 200 druhů aromatických
esencí a 30 druhů základních bází pro vlastní tvorbu
náplní do e-cigaret.

Rádi Vám poradíme na:
ul. Hradební 1441 (bývalá budova Telecomu)
Slavkov u Brna, 684 01

Tel: +420 608 710 266
e-mail: ecigaretashop@gmail.com

Pondělí až Pátek
9:00 – 17:00

VŠECHNO MÁ SVÉ MÍSTO
1ėFETUBWVKFNFWN¸QMOÙOPW»$SV[F4UBUJPO8BHPO

Úplně nový Chevrolet Cruze Station Wagon vám dává vše, co očekáváte a ještě něco navíc. Víc prostoru pro váš životní styl. Víc pohodlí
pro řidiče i spolujezdce. Víc výkonu, zábavy a užitku díky nové řadě motorů a podvozku, který zvítězil na Mistrovstvích světa cestovních
automobilů (WTCC). A navíc získáte lepší připojení s inovativním informačním systémem Chevrolet MyLink a Bluetooth®.

chevrolet.cz | 810 700 006

AUTO-BAYER, s.r.o.

Bučovická 299, Slavkov u Brna, 684 01
Tel.: +420 544 277 122-3

Chevrolet Cruze Station Wagon kombinovaná spotřeba 4,5 - 7,2 l/100 km, kombinované emise - 119 - 170 g/km.
GARANCIA
ÉV
LET
VAGY
120.000

Přidajte se k nám na facebooku
Chevrolet Česká republika.

Aleš Klopar

tel.: +420 777 481 353
ales.klopar@autobayer.cz

Anastasia Brykova

tel.: +420 602 730 269
anastasia.brykova@autobayer.cz

