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Vážení spoluobčané
Jaro se nám dostává do

rozpuku, lidé a včely již
pilně pracují na květeně
a kontejnery na bioodpad
se řádně plní! Děkuji tech-
nickým službám za brzké
přistavení a četnější svoz.
Jsem rád, že využíváte

těchto služeb a naše město není zahalené
dýmem z hořící trávy či loňského listí. 

Měsíc březen se vždy nese v duchu výroč-
ních členských schůzí slavkovských spolků.
Pokud mi to čas a povinnosti umožní, rád se
jich zúčastňuji. Letos tomu nebylo jinak a já
co nesrdečněji děkuji aktérům těchto organi-
zací za jejich práci pro město a veřejný život
ve Slavkově u Brna. 

Michal Boudný
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Zámek Slavkov – Austerlitz otevřel své brány ve
čtvrtek 21. března. Letošní sezona bude ve zna-

mení kulatého výročí císaře Napoleona, koncertů tu-
zemských i světových hvězd i tradičních akcí.
Zámek opět nabídne návštěvníkům zážitky pro ro-
diny s dětmi, seniory i milovník historie. Sezona od-
startovala hravou výstavou Fenomén Merkur
zaměřenou nejen na technicky zvídavé děti. Náv-
štěvníci mohli také obdivovat nádherné empírové
šaty z dílny Anne Marie Kubišové. Po celý rok
budou v hlavní prohlídkové trase připomínat dobu,
kdy se před 250 lety narodil Napoleon Bonaparte.
Program slavnostního zahájení sezony doprovodili
žáci Základní umělecké školy F. France svým hu-
debním doprovodem. Písní Fields of Gold navnadili
posluchače na šestnáctinásobného nositele cen
Grammy Stinga, který 12. července vystoupí v zá-
meckém parku. Herci historického divadla Exulis
pak prozradili zajímavosti a pikantnosti z Napole-
onova života. Slavnostní atmosféra byla také příle-
žitostí pro vyhlášení třetího ročníku literární soutěže

pro děti základních škol. Letos děti z prvního stupně
vymýšlely příběh na téma „Tajemství Napoleona a Jo-
sefíny“, starší žáci pak dostali za úkol přemýšlet nad
„Tajemstvím Šibeničního vrhu“. Ceny v jednotlivých
kategoriích předala místostarostka města Marie Jedlič-
ková spolu s ředitelkou zámku Evou Oubělickou. Ná -
vštěvníkům byly představeny také nové suvenýry
využívající motivy z originálních portrétů Napoleona
a jeho ženy Josefíny od brněnského umělce Rudolfa
Brančovského. Po skončení oficiální programu pak ře-
ditelka Eva Oubělická pozvala návštěvníky do prohlíd-
kových tras zámku. Sály a komnaty ožily příběhy
šlechticů a měšťanů – šermířů z divadla Exulis. První
den sezony však nebyl pouze o vzpomínání na historii.
Díky Martinovi Stupňákovi se nejen děti mohly podí-
vat do světa techniky. Součástí vernisáže Fenomén
Merkur bylo i vystoupení robotických modelů sesta-
vených z této stavebnice. Výstava potrvá do 30. června.
Zámek bude otevřený do 8. prosince. V těchto dnech
je otevřený každý den vyjma pondělí od 9 do 16 h.
V sezoně pak do 17 hodin každý den. vs

Nová sezona na zámku
byla zahájena

150 LET
TJ SOKOL
SLAVKOV U BRNA

Zahájení sezony na zámku • Foto: J. Sláma
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Vepřové hody 
První březnovou sobotu se na Pa-

lackého náměstí uskutečnily tradiční
vepřové hody. Návštěvníci měli
možnost ochutnat zdarma černou
polévku, pozorovat řezníka Josefa
Vašáka při komentovaném bourání
prasete nebo si nakoupit uzeninu
z Pepíčkova řeznictví. Děkujeme
všem, kteří se podíleli na organizaci
a příjemné atmosféře. Speciální po-
děkování patří pracovníkům technic-
kých služeb a restauraci U Fidela
v Brně. vs
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(Dokončení ze str. 1)

vice–Měnín. Každá úleva obcím je vítána, ale
konečné slovo bude mít ministerstvo  dopravy. 

Měsíc duben je již tradičně spojen s úkli-
dem. Dovolte mi tedy, pozvat vás na akci Ukli-
díme Česko, která bude 6. dubna startovat na
náměstí před radnicí. Věřím, že se do ní zapojí
desítky lidí a spolky našeho města. Je pěkné,
že projdeme celý katastr města, zbavíme jej
nečistot, ale poté je děsivé, kolik tun odpadků
jsme si za ten rok pod sebou zase nastlali. Tato
celorepubliková akce má obrovský význam
a největší radost by však byla, kdyby tyto akce
nebylo nutné dělat. Holt si přírodu a prostředí
ničíme sami – my lidé.

O to radostněji mohu oznámit, že za pod-
pory radnice vznikl nový spolek seniorů!
Město nabídlo zázemí, pomohlo organizaci za-
psat do rejstříku a bude snažit pomáhat i po fi-
nanční stránce. Naši nejstarší spoluobčané si
to velmi zaslouží! 

Málokomu v médiích uteklo slavnostní ote-
vření sezony na našem zámku. Letošní rok je
opravdu hodně nabitý kulturními akcemi
a věřím, že každý si to své najde. Rovněž velký
díky zaměstnancům zámku za jejich pilnost
a profesionalitu při organizování akcí, které
v okolí nemají konkurenci. Pevně věřím, že
velké akce, při kterých naše město zaplaví ti-
síce lidí, zvládneme. 

Další dobrou zprávou, o kterou bych se rád
podělil, je výsledek finančního auditu, který
pro Slavkov u Brna dopadl již podruhé na vý-
bornou! Obrovský kus práce odvedla paní
místostarostka Marie Jedličková a zaměstnanci
finančního odboru, kterým rovněž patří velké
poděkování. Hodnocení „A“ má obrovský vliv
na získávání externích finančních prostředků,
bez kterých by se spousta aktivit v našem
městě nedala realizovat. Jednou z takových
akcí je například žádost na ministerstvo kul-
tury o peníze na pokračování rekonstrukce ba-
rokních soch v našem parku.  

Se začínající sezonou jistě všichni trnou,
jaké dopravní omezení se nás opět dotkne. Re-
konstrukce průtahu města je plánována na
příští rok a žádné větší stavební akce hlášené
nejsou, ale víme, jak to bylo, je a bude… 

U dopravy ještě zůstaneme. Obrátil se na
nás krajský úřad s vyslovením názoru o zpo-
platnění silnice I/50 na Uherské Hradiště pro
vozidla nad 3,5 tun. Po diskuzích se starosty
obcí, které leží právě na této důležité tepně,
odešel na kraj dopis se souhlasem zpoplatnění.
Cílem je přemístit kamiony na dálnice. Zpo-
platňování vybraných jedničkových silnic zva-
žuje ministerstvo celorepublikově. Rovněž
bude zákaz tranzitu na II/416 směr Kře no -

Dovolte mi, vážení spoluobčané, pozvat vás
na tradiční pietní akt k 74. výročí osvobození
našeho města Rudou armádou od nacistického
sevření.

Slavnostní akt se bude konat 26. dubna v zá-
meckém parku u hrobu rudoarmějců a poté se
návštěvníci a čestní hosté půjdou poklonit obě-
tem všech válek k novému pomníku u kostela.
Díky skvělé spolupráci našeho města s Armá-
dou České republiky bude k vidění i současná
vojenská technika. 

Přeji všem čtenářům tohoto periodika pevné
zdraví, veselou mysl a naší zemi více vody!

Michal Boudný, starosta města

Vážení spoluobčané

Technické služby města Slavkov u Brna ozna-
mují, že od 25. března začnou svážet hnědé ná-
doby s biologicky rozložitelným odpadem. Svoz
bude probíhat pouze v lichém kalendářním
týdnu. „Občané, kteří nádobu na bioodpad ne-
mají, si ji stále můžou v úředních hodinách vy-
zvednout zdarma v areálu technických služeb,“
uvedl ředitel technických služeb Petr Zvonek.
Maloobjemové kontejnery začnou pracovníci
rozmísťovat po městě od 20. března s jejich prů-
běžným vývozem až do konce října. Občané
mají také možnost zažádat o přistavení kontej-
neru zdarma před jejich dům nebo zahradu. 

„Žádné jiné město v České republice nepo-
skytuje občanovi tak nadstandardní služby při
likvidaci tohoto odpadu zdarma. Proto tímto
žádám občany, aby využili poskytovaných slu-

žeb a nezakládali nevzhledné hromádky kolem
komunikací. Městská policie tento odpad může
posuzovat jako černou skládku a ukládat za po-
rušení zákona patřičné pokuty,“ uvedl starosta
Michal Boudný. Připomněl také, že město pro
mapování terénu a jednoduchou možnost hlá-
šení závad spustilo mobilní aplikaci Zlepšeme
Česko, díky níž můžete na radnici posílat pod-
něty přímo z vašeho telefonu.

Technické služby většinu bioodpadu zpra-
cují na kompost, který pracovníci zdarma roz-
dávají Slavkovanům. Výdej kompostu bude
zahájen od 10. dubna a následně každou lichou
středu od 14 do 17 hodin v bývalém zahrad-
nictví v Zámecké ulici. Zdarma odebrané
množství na slavkovského občana je 200 litrů
za rok. vs

Začali jsme svážet bioodpad!

Vzniká Klub seniorů
Slavkov u Brna

Chodíte rádi do divadel, na koncerty, na vý-
stavy, ale nechce se Vám shánět lístky a hlavně
nechcete tam chodit sami? Šli byste na kratší
turistickou vycházku nebo se jen tak projít po
okolí Slavkova? Jeli byste rádi na výlet s lidmi,
se kterými vám bude dobře? Potýkáte se s mo-
bilním telefonem, počítačem a chcete se něco
naučit? Rádi posedíte v restauraci, chcete se
potkat se známými nebo poznat nové lidi?
Rádi byste si zacvičili? 

Tak přesně s touto nabídkou přichází nově
vznikající Klub seniorů Slavkov u Brna. Naší
snahou bude připravit pro Vás pestrý program.
Protože každý má jiný vkus a máme různé
zájmy, uvítáme Vaše návrhy na první schůzi. Čle-
nové klubu budou mít za povinnost zaregistrovat
se, zaplatit symbolický roční příspěvek, Jednou
ročně se zúčastnit výroční členské schůze Klubu.
Vše ostatní bude jen na každém z Vás.

Srdečně vás všechny zveme na první
schůzi Klubu seniorů Slavkov u Brna v úterý
9. dubna v 15 hodin v restauraci Bonaparte,
Společenské centrum Bonaparte.

Těšíme se na setkání s Vámi. vs

Poskytuje na Slavkovsku a Bučovicku Cha-
ritní poradna Bučovice a Slavkov u Brna již
více než 10 let. Od nového roku se sloučila
s Charitní poradnou Hodonín a změnila svůj
název na Charitní sociálně právní poradna. Pro
zájemce o službu a klienty poradny se kromě
názvu nic nemění, i nadále poskytujeme bez-
platné sociální a právní poradenství lidem nad
18 let, kteří se nacházejí v situaci, se kterou si
nevědí rady nebo ji neumí řešit. Jedná se napří-
klad o situace, kdy člověk potřebuje znát své
možnosti ve vlastnických právech, při rodin-
ných problémech, spotřebitelských obtížích,
má dluhy a nedokáže je splácet, dostal dopis od
úřadu nebo od soudu, ale nerozumí jeho ob-
sahu, chtěl by využívat nějakou sociální službu,

ale neorientuje se v této problematice a neví,
na koho se obrátit.

Poradenství je poskytováno na pracovištích
poradny ve Slavkově u Brna, v Bučovicích
a v Hodoníně, po domluvě i na jiném místě
(pokud se člověk ze závažných zdravotních dů-
vodů nemůže na pracoviště dostavit).

Oblasti poradenství: Rodinné právo a mezi-
lidské vztahy, pracovně-právní vztahy a za-
městnanost, sociální systémy a služby, řešení
dluhů včetně oddlužení, ochrana spotřebitele,
bydlení, smluvní právo, občanská práva, dle
možností zprostředkování pomoci Charity ČR. 

V případě potřeby nás kontaktujte na tel. 731
646 977. Více na www.hodonin.charita.cz/cha-
ritni-sluzby/charitni-socialne-pravni-poradna/ 

Bezplatné poradenství pro lidi nad 18 let
v sociální a právní oblasti 

Bioodpad patří do nádob na bioodpad • Foto: archiv TSMS
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

Úplné znění na www.slavkov.cz

15. schůze RM – 4. 3. 2019
1. RM uzavření smlouvy o spolupráci na výkon měst-

ského architekta s Ing. arch. Lukášem Peckou, Ph.D., IČ:
724 50 151, Kvapilova 3, PSČ 616 00 Brno, dle předlo-
ženého návrhu smlouvy.

2. RM doporučuje ZM schválit Zprávu o uplatňování
územního plánu Slavkov u Brna včetně Přílohy č. 2.

3. RM doporučuje ZM schválit rozdělení dotace ve
výši 1 590 000 Kč a povinného příspěvku z rozpočtu
města (dle podmínek Programu) za podmínky, že bude
poskytnuta, následně: Městu Slavkov u Brna, Palackého
nám. 65, Slavkov u Brna, IČ: 00292311, ve výši
1 314 000 Kč z Programu na Zámek s podzámčím, par-
kem a sochařskou výzdobou, Ing. Miroslavu Zichovi
a Ivaně Zichové, ve výši 72 000 Kč z Programu na ob-
novu štítů fasády domu č.p. 104 na Koláčkově náměstí,
KP r. č. 51120/7-9012, Římskokatolické farnosti Slavkov
u Brna, IČ: 617 29 710, ve výši 204.000 Kč z Programu
na oprava podlahy půdy kostela. 

4. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace – příspěvku v rámci Pro-
gramu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón s Ing. Miroslavem Zi-
chem, Ivanou Zichovou za podmínky, že dotace bude
poskytnuta. 

5. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace – příspěvku v rámci Pro-
gramu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón s Římskokatolickou far-
ností Slavkov u Brna, IČ: 617 29 710, Malinovského 2,
684 01 Slavkov u Brna za podmínky, že dotace bude po-
skytnuta.

6. RM souhlasí s uzavřením předložené darovací
smlouvy na předání veřejné komunikace a infrastruktury
na ulici Slunečná do majetku města z majetku pana
Dana Navrátila.

7. RM ruší své usnesení č. 167/11/RM/2019 bod č. II.
a III/2 ze schůze konané 4. 2. 2019.

8. RM schvaluje uzavření Smlouvy o převodu nemo-
vitých věcí a infrastruktury se společnostmi Kaláb – BS,
s.r.o., IČ: 269 50 871, Kaláb – stavební firma, s.r.o., IČ:
494 36 589 a Kaláb – invest, s.r.o., IČ: 062 13 022,
všechny se sídlem Vídeňská 849/15, 639 00 Brno, v před-
loženém znění.

9. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distri-
buce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějo-
vice, IČ: 28085400 týkající se pozemků parc. č. 337/1
a parc. č. 337/6, oba ostatní plocha v k. ú. Slavkov

u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem
„Slavkov u B., kabel NN Kubánek“) v předloženém znění.

10. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu
dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu, pří-
pojky vody, přípojky splaškové kanalizace a přípojky
plynu na pozemku města pro RD s paní Martinou Ru-
skou na pozemku parc. č. 1941/1 v k. ú. Slavkov u Brna,
který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

11. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu
dohody o podmínkách vybudování stavby parkovacích
stání k RD s manželi Tamarou a Radkem Ostřížkovými
na pozemku parc. č. 1806 v k. ú. Slavkov u Brna, který
je ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

12. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společ-
ností AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31, IČ:
049 21 691 na zajištění administrace při podání žádosti
o dotaci z IROP na projekt: „Slavkov u Brna – revitali-
zace zámeckého parku“.

13. RM schvaluje výpověď smlouvy o nájmu nebyto-
vých prostor - poliklinika 37/324 ze dne 3. 1. 2013 České
průmyslové zdravotní pojišťovně, se sídlem Jeremenkova
11, PSČ 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 47672234, v roční
výpovědní lhůtě, která počíná běžet od prvního dne mě-
síce následujícího po doručení výpovědi. 

14. RM schvaluje výpověď smlouvy o nájmu prostor
sloužících k podnikání – poliklinika 60/324 ze dne 22. 2.
2017 paní Ivaně Klučkové, IČ: 49411365, roční výpo-
vědní lhůtě, která počíná běžet od prvního dne měsíce
následujícího po doručení výpovědi. 

15. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 11. 7. 2017 k bytu č. 6, Sídliště Nádražní
1154, Slavkov u Brna, uzavřené s panem Kamilem Hor-
nyšem, obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu
 určitou, a to do 31. 8. 2019 za smluvní nájemné ve výši
60 Kč/m2.

16. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 19. 2. 2018 k bytu č. 8, Zlatá Hora 1230,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Ladislavou Dvořáčkovou,
obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou,
a to do 31. 12. 2019 za smluvní nájemné ve výši
60 Kč/m2.

17. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě ze dne 2. 4. 2015 k bytu č. 9, Zlatá Hora 1230,
Slavkov u Brna, uzavřené s panem Alfredem Hoyerem,
obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou,
a to do 31. 12. 2019 za smluvní nájemné ve výši
60 Kč/m2.

18. RM schvaluje nový ceník finančních příspěvků na
rekonstrukce bytů pro nájemce městských bytů.

19. RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
předloženého znění o poskytnutí dotací na rok 2019
s poskytovatelem sociálních služeb: Diecézní charitou
Brno – Oblastní charitou Tišnov v celkové výši 50 000 Kč
prokaždou službu v konkrétní výši uvedené v tabulce
(bude hrazeno z: ORJ 50 - ORG 708 „SV – jiný poskyto-
vatel“).

20. RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
předloženého znění o poskytnutí dotací na rok 2019
s poskytovatelem sociálních služeb: DOTYK II, o.p.s. Brno
ve výši 21 910 Kč pro službu raná péče (bude hrazeno
z: ORJ 50 - ORG 708 „SV – jiný poskytovatel“).

21. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejno-
právní smlouvy předloženého znění o poskytnutí dotací
na rok 2019 s poskytovatelem sociálních služeb: Di-
ecézní charitou Brno – Oblastní charitou Hodonín v cel-
kové výši 1 189 024 Kč, pro každou službu v konkrétní
výši uvedené v tabulce.

22. RM doporučuje ZM delegovat zástupce města na
valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Vy-
škov, a.s., IČ: 49454587, paní Ing. Marii Jedličkovou,
místostarostku města Slavkova u Brna. Pro případ ne-
moci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhrad-
níkem pana Bc. Libora Eliáše, člena rady města Slavkova
u Brna. Delegovaný zástupce je zmocněn k hlasování
a ke všem právním jednáním dle programu valné hro-
mady, stanov a.s. a platných právních předpisů.

23. RM doporučuje ZM navrhnout zástupce města
do představenstva společnosti Vodovody a kanalizace
Vyškov, a. s., IČ: 49454587 pana Bc. Michala Boudného
(jako pokračujícího zástupce města v představenstvu
společnosti) a do dozorčí rady společnosti Vodovody
a kanalizace Vyškov, a. s., IČ: 49454587 pana
Ing. Hynka Charvata (jako pokračujícího zástupce
města v dozorčí radě společnosti).

24. RM doporučuje ZM delegovat zástupce města
na valné hromadě společnosti RESPONO, a.s.,
IČ: 49435612, pana Bc. Michala Boudného, starostu
města Slavkova u Brna. Pro případ nemoci nebo
 pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana
Bc. Libora Eliáše, člena rady města Slavkova u Brna.
Delegovaný zástupce je zmocněn k hlasování a ke
všem právním jednáním akcionáře dle programu valné
hromady, stanov a.s. a platných právních předpisů.

25. RM doporučuje ZM navrhnout zástupce města
do představenstva společnosti RESPONO, a. s., IČ:
49435612 pana Mgr. Petra Kostíka (jako pokračujícího
zástupce města v představenstvu společnosti).

26. RM jmenuje na návrh tajemníka městského
úřadu Mgr. Dariu Vašákovou do funkce vedoucí Odboru
správních činností a živnostenského úřadu, s účinností
od 5. 3. 2019.

27. RM schvaluje uzavření předložených smluv
o zpracování osobních údajů se Zámkem Slavkov –
Austerlitz, příspěvková organizace, IČ: 00373320, se
sídlem Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna
a Technickými službami města Slavkov u Brna, příspěv-
ková organizace, IČ: 70890471, se sídlem Českosloven-
ské armády 1676, 684 01 Slavkov u Brna. 

28. RM schvaluje uzavření předložených smluv o vý-
půjčce a správě majetku se Zámkem Slavkov – Auster-
litz, příspěvková organizace, IČ: 00373320, se sídlem
Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna a Technic-
kými službami města Slavkov u Brna, příspěvková or-
ganizace, IČ: 70890471, se sídlem Československé
armády 1676, 684 01 Slavkov u Brna. 

29. RM souhlasí s podáním odvolání proti rozsudku
Krajského soudu v Brně č.j. 23 C 195/2013-325 (Napo-
leonská expozice)

30. RM souhlasí s uzavřením Dohody o ukončení
účinnosti smlouvy č. OVZ/1202206 o dodávce a využí-
vání programového systému „OVZDUŠÍ“ ze dne 20. 3.
2003 se společností Kvasar, spol. s r. o., Kvítková
3687/52, 760 01 Zlín, IČ: 00569135.

31. RM souhlasí s vyřazením majetku Zámku Slav-
kov – Austerlitz, příspěvková organizace, dle důvodové
zprávy.

32. RM bere na vědomí informaci o veřejné zakázce
na dodavatele travní sekačky pro TSMS. 

33. RM schvaluje vyřazení předmětů uvedených
v příloze důvodové zprávy z majetku ZŠ Komenského
Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

34. RM souhlasí s přijetím prostředků ve výši
2 165 601 Kč na projekt „Inkluze v ZŠ Slavkov Komen-
ského“ pro Základní školu Komenského Slavkov
u Brna, příspěvková organizace.

35. RM schvaluje program 4. zasedání zastupitelstva
města v předloženém znění.

14. schůze RM – 25. 2. 2019
1. RM vyhlašuje konkursní řízení na místo ředitele

školské příspěvkové organizace ZŠ Komenského, zřízené
městem Slavkov u Brna, kterému končí funkční období
k 31. 7. 2019. 

2. RM vyhlašuje konkursní řízení na místo ředitele
školské příspěvkové organizace ZUŠ Fr. France, zřízené
městem Slavkov u Brna, kterému končí funkční období
k 31. 7. 2019.

3. RM schvaluje uzavření licenční smlouvy s Ochran-
ným svazem autorským pro práva k dílům hudebním,
z. s., Čs. armády 20, 160 56 Praha 5, v předloženém
znění. 

4. RM bere na vědomí předloženou zprávu a schvaluje
uzavření darovací smlouvy s Bojovníček Luky, spolek, IČ:
01840401, se sídlem Bučovická 370, 684 01 Slavkov
u Brna, v přeloženém znění. 

5. RM schvaluje uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o dílo
projektu „Elektronické a moderní služby města Slavkova
u Brna“, reg.č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005263 se
společností C SYSTEM CZ a. s., IČ: 27675645, se sídlem
Otakara Ševčíka 840/10, 636 00  Brno, v předloženém
znění. 

16. schůze RM – 11. 3. 2019
1. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových

opatření v předloženém znění
2. RM doporučuje ZM schválit změnu územního plánu

č. 2 zkráceným způsobem, jejímž obsahem bude pouze
změna využití pozemku parc. č. 1650/35 v k. ú. Slavkov
u Brna na veřejně prospěšnou stavbu.

3. RM pověřuje Mgr. Petra Kostíka zastupováním
města na Valné hromadě Sdružení obcí a měst jižní Mo-
ravy, která se bude konat dne 21. 3. 2019 v Brně.

4. RM schvaluje doplněný program 4. zasedání zastu-
pitelstva města v předloženém znění.
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17. schůze RM – 18. 3. 2019
1. RM bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti

odboru SÚÚP za rok 2018.
2. RM schvaluje uzavření odpovídající smlouvy o ze-

mědělském pachtu, jejímž předmětem bude užívání části
pozemku parc. č. 2886/2 v k. ú. Slavkov u Brna o výměře
cca 26,5m2 dle přiložené ortofotomapy s paní Ilonou Ko-
houtkovou za sjednané roční nájemné ve výši 37 Kč.

3. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu do-
hody o podmínkách vybudování stavby 2 parkovacích
stání na pozemku města s Mgr.Vladimírem Ryšavým na
pozemku parc. č. 2497/1 v k. ú. Slavkov u Brna, který je
ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

4. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distri-
buce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budě-
jovice, IČ: 28085400 týkající se pozemků parc. č. 2022/2
a parc. č. 2026/1, oba zahrada v k. ú. Slavkov u Brna,
které jsou v majetku města (stavba s názvem „Slavkov
u B., kabel NN Šafář“) v předloženém znění.

5. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky: „Veřejná
infrastruktura ke stanicím HZS JMK a ZZS JMK“ dle
předloženého návrhu zadávací dokumentace.

6. RM souhlasí s poskytnutím veřejného prostranství
společnosti Slavkovský pivovar s.r.o., U Mlýna 1422, 684
01 Slavkov u Brna, IČ: 29313678 na Palackého náměstí
u kašny k umístění stánku s prodejem piva ve dnech
8. 6. 2019, 12. 7. 2019, 13. 7. 2019, 31. 8. 2019.

7. RM doporučuje podpořit záměr zpoplatnění silnice
I/50.

8. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor
sloužících k podnikání ve II. NP Koláčkovo náměstí 727,
684 01 Slavkov u Brna. Jedná se o kancelář č. 214 o cel-
kové výměře 70 m2, s možností následných úprav. Ná-
jemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné stanoveno ve
výši 1000 Kč/m2/rok s možností stavebních úprav na
vlastní náklady.

9. RM schvaluje výměnu bytu paní Leoně Zuzákové
a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 6, Li-
tavská 1497, Slavkov u Brna na dobu určitou do 31. 12.
2019, za podmínky řádného předání bytu č. 11, Zlatá
Hora 1227, Slavkov u Brna.

10. RM bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení
dopravněsprávních agend za rok 2018

11. RM schvaluje směrnici č. 3/2019 o ochraně osob-
ních údajů při provozování kamerového systému v před-
loženém znění. 

12. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 Zámku
Slavkov – Austerlitz, přísp. organizace, v předloženém
znění.

13. RM souhlasí s podáním žádosti o příspěvek
v rámci fondů EU ze strany ZS-A vůči Úřadu práce dle
důvodové zprávy.

14. RM schvaluje přesun finančních prostředků z re-

zervního fondu ZS-A do investičního fondu ZS-A v před-
loženém znění.

15. RM bere na vědomí zápis z metodické návštěvy
v městské knihovně, v něm informaci o vhodnosti / nut-
nosti navýšení úvazku.

16. RM doporučuje ZS-A zařadit do organizačního sché-
matu organizace navýšení pracovního úvazku v knihovně.

17. RM schvaluje plán akcí a připravenost TSMS na
rok 2019 + ceníky dle přílohy.

18. RM schvaluje Technickým službám města Slavkov
u Brna, příspěvkové organizaci, čerpání finančních pro-
středků z investičního fondu na pořízení travní sekačky
v pořizovací ceně 453 750 Kč vč. DPH.

19. RM bere na vědomí předložený postup zadávání
veřejné zakázky Technických služeb města Slavkov
u Brna, příspěvkové organizace, na dodavatele čelního
kolového nakladače. 

20. RM schvaluje převedení uvedené částky z rezerv-
ního fondu do investičního fondu Základní školy Tyršova
Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

21. RM bere na vědomí termín zápisu do Mateřské
školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, na školní rok
2019/2020.

22. RM bere na vědomí zajištění prázdninového pro-
vozu Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí
495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

1. ZM schvaluje rozdělení dotace ve výši 1 590 000 Kč
a povinného příspěvku z rozpočtu města (dle podmínek
Programu) za podmínky, že bude poskytnuta, následně:
Městu Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, Slavkov
u Brna, IČ 00292311, ve výši 1 314 000 Kč z Programu
na  Zámek s podzámčím, parkem a sochařskou výzdo-
bou, Ing. Miroslavu Zichovi a Ivaně Zichové, oba bytem
ve výši 72 000 Kč z Programu na obnovu štítů fasády
domu č.p. 104 na Koláčkově náměstí, KP r.č. 51120/7-
9012, Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna, IČ: 617
29 710, ve výši 204 000 Kč z Programu na oprava pod-
lahy půdy kostela.

2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace – příspěvku v rámci Programu regene-
race městských památkových rezervací a městských
památkových zón s Ing. Miroslavem Zichem, Ivanou Zi-
chovou, oba bytem dle podílu odsouhlaseného v usne-
sení č. I, za podmínky, že dotace bude poskytnuta. 

3. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace – příspěvku v rámci Programu regene-
race městských památkových rezervací a městských
památkových zón s Římskokatolickou farností Slavkov
u Brna, IČ: 617 29 710, Malinovského 2, 684 01 Slavkov
u Brna, dle podílu odsouhlaseného v usnesení č. I, za
podmínky, že dotace bude poskytnuta.

4. ZM schvaluje Zprávu o uplatňování územního plánu
Slavkov u Brna včetně Přílohy č. 2.

5. ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 681/2 ostatní
plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 21 m2 z vlastnictví

města do vlastnictví pana Jiřího Kudy, bytem bytem za
kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 3985-
009-2019 ve výši 583,83Kč/m2. Náklady související s pře-
vodem nemovitosti (správní poplatek za návrh na vklad,
znalecký posudek č. 3985-009-2019) uhradí kupující. Da-
ňové povinnosti budou splněny dle platné legislativy.

6. ZM deleguje zástupcem města na valné hromadě
společnosti VaK Vyškov, a.s., IČ: 49454587, paní Ing. Marii
Jedličkovou, místostarostku města Slavkova u Brna. Pro
případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje
náhradníkem pana Bc. Libora Eliáše, člena rady města
Slavkova u Brna. Delegovaný zástupce je zmocněn k hla-
sování a ke všem právním jednáním dle programu valné
hromady, stanov a.s. a platných právních předpisů. 

7. ZM navrhuje zástupcem města do představenstva
společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s., IČ:
49454587 pana Bc. Michala Boudného (jako pokračují-
cího zástupce města v představenstvu společnosti) a do
dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov,
a. s., IČ: 49454587 pana Ing. Hynka Charvata (jako po-
kračujícího zástupce města v dozorčí radě společnosti).

8. ZM deleguje zástupcem města na valné hromadě spo-
lečnosti RESPONO, a.s., IČ: 49435612, pana Bc. Michala
Boudného, starostu města Slavkova u Brna. Pro případ ne-
moci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradní-
kem pana Bc. Libora Eliáše, člena rady města Slavkova
u Brna. Delegovaný zástupce je zmocněn k hlasování a ke
všem právním jednáním akcionáře dle programu valné hro-
mady, stanov a.s. a platných právních předpisů.

4. zasedání ZM – 18. 3. 2019
9. ZM navrhuje zástupcem města do představenstva

společnosti RESPONO, a. s., IČ: 49435612 pana
Mgr. Petra Kostíka (jako pokračujícího zástupce města
v představenstvu společnosti).

10. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření
v předloženém znění

11. ZM schvaluje změnu územního plánu č. 2 zkráce-
ným způsobem, jejímž obsahem bude pouze změna vy-
užití pozemku parc. č. 1650/35 v k. ú. Slavkov u Brna na
veřejně prospěšnou stavbu.

12. ZM schvaluje podporu záměru zpoplatnění silnice
I/50 pro nákladní dopravu nad 3,5 t v rámci rozšíření
mýtného systému na silnice I. tříd.

13. ZM ukládá radě města projednat podněty pana
Aloise Hlásenského a skupiny občanů předané na dneš-
ním zasedání a navrhnout zastupitelstvu města usnesení
k této věci.

I toto jaro se ve Slavkově uskuteční akce
Ukliďme Slavkov! Velmi nás těší, že zájem
o tento dobrovolný úklid města a jeho okolí je
každým rokem vyšší a hlavně že se jej účastní
stále více dětí a mládeže. Abychom se na vás
mohli i letos připravit – ať už vybavením ruka-
vic, pytlů, nebo zajištěním občerstvení – uví-
táme vaši registraci. Svoji účast můžete
potvrdit na webových stránkách samotné akce
– www.uklidmecesko.cz (po vyhledání Slav-
kova u Brna), nebo zakliknutím účasti na face-
bookové události (Ukliďme Slavkov!).

Přihlaste se k úklidu Slavkova! 
Případně můžete také kontaktovat Veroniku
Slámovou veronika.slamova@slavkov.cz.

Sejdeme se v sobotu 6. dubna v 9 hodin
u kašny na Palackého náměstí.

Po skončení akce, ve 13 hodin, přijměte po-
zvání do areálu Technických služeb města
Slavkova u Brna v ulici Československé ar-
mády na opékání špekáčků a drobné občer-
stvení.

Děkujeme všem, kterým není lhostejné,
v jakém prostředí žijeme a těšíme se na pra-
covně – přátelské setkání! vs

Podrobný program kina najdete na 

www.veslavkove.cz
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Město Slavkov u Brna začalo od poloviny
března spolupracovat s architektem Lukášem
Peckou. Úkolem tohoto experta bude zejména
dohled nad strategickým rozvojem města z ur-
banistického pohledu. Svůj pohled na věc ale
vnese i do takových „drobností“ jako je vy-
psání architektonické soutěže na rekonstrukci
Společenského centra Bonaparte, využití domu
číslo 63 v Husově ulici nebo revitalizace jed-
notlivých ulic a náměstí. „Můžu nabídnout ne-
závislý vnější pohled na veřejná prostranství,
architekturu a urbanismus ve městě. Pohled,
který pomůže městu stanovit koncepci na ně-
kolik let dopředu a který překlene více než
jedno volební období,“ říká architekt, který byl
vybrán na základě veřejné soutěže inspirované
doporučením České komory architektů. Město
bude využívat jeho služby na základě smlouvy
o spolupráci. 
• Jedním z úkolů městského architekta bude
pomáhat udržovat a posilovat „genia loci“
našeho města. Co je tím, na co bychom měli
být hrdí? Co tvoří genius loci Slavkova?

Jednou z výhod městského architekta, může
být paradoxně i to, že není místní obyvatel.
Může se tak na celkovou koncepci dívat více
z nadhledu. Mě při první návštěvě ohromilo, že
je tady spousta věcí, na které je možno navazo-
vat. V žádném případě to není fádní, lehce za-
měnitelné město. 

Když se řekne Slavkov, každému se vždy vy-
baví Napoleon. Ano, ten tu pobyl pár dní…
O podobu města se však nejvíc zasloužili Kou-
nicové. Jejich rod budoval město po staletí.
Město naštěstí příliš nezničily ani minulé dik-
tatury, které v jiných místech napáchaly ne-
vratné škody. Asi neřeknu nic překvapivého,
když zopakuji, že genius loci Slavkova je ve
velkorysosti spojené s rodovým sídlem Kou-
niců: mohutný zámek, park, aleje. Ze zámku
vidíte na všechny světové strany celé město. Na
jedné straně jsou zde jasně definované linie
jako obchvat, železnice, průmyslové zóny, na
druhé straně se město z nížiny od Litavy po-
zvolně zvedá do kopců se zelení a s Urbanem.
Je tady na co navázat.
• Co si tedy máme představit pod prací měst-
ského architekta v našem městě? Co bude
vaším cílem?

Jsem v roli externího odborného poradce.
Jsem architekt urbanista a nejsem místní. Takže
bych měl nabízet zejména nezávislý vnější po-
hled na tuto problematiku. Na druhou stranu
jsem ale ve službách města. Je tedy mojí povin-
ností být na straně města a jeho obyvatel ve
smyslu koncepčního rozvoje. Měl bych radit ve-
dení města s rozvojovými plány, které budou de-
finované na patnáct, dvacet let dopředu. Tedy
časový horizont mnohem delší než jedno vo-
lební období. Samozřejmě tady ale budu také od
toho, abych dokázal poradit i s jednotlivými
„maličkostmi“ – ať už to budou veřejná prostran-
ství, ulice, nebo podoba stavebních záměrů. 

Jsem rád, že vedení města si uvědomuje, že
koncepce rozvoje je důležitá. Vždyť Kounicové
nebudovali zámek a okolí města v horizontu
pěti, deseti let, ale po několik generací. 
• Buďme konkrétní – o kterých lokalitách,
které jsou potřeba koncepčně uchopit, mlu-
víme?

Těžko říci, čím začít. Jsme samozřejmě na
startovní čáře, takže se mi teď těžko mluví
o jednotlivostech. Spolu s dalšími odborníky se
budu podílet na strategickém plánu, jehož
cílem bude jasná definice toho, čím je Slavkov
jedinečný a jak tuto jedinečnost rozvíjet a ne-
potlačovat ji. Jak ve Slavkově dál stavět, ale ne-
rozbíjet to harmonické, co tu už máme. A pak
je tu veřejný prostor – ulice, náměstí, které
všichni užíváme každý den. A užíváme je, ať už
jdeme pěšky nebo jedeme autem. Veřejné pro-
story by měly být co nejvíc přívětivé a bez-
pečné. 
• Úkolem městského architekta naopak ne-
bude vytvářet vlastní architektonická řešení
například Společenského centra Bonaparte,
Koláčkova náměstí nebo třeba využití domu
v Husově ulici 63… Na tyto dílčí projekty
budou vypisovány soutěže – ať už architek-
tonické nebo klasické stavební tendry. Jaká
bude vaše úloha při těchto soutěžích?

Nyní začínáme společně s vedením města
pracovat na metodice, jakými způsoby lze hle-
dat zhotovitele projektů. Abychom jednak na-
plnili legislativní požadavky, ale abychom
především našli to nejlepší řešení pro ten který
úkol, pro tu kterou lokalitu. V některém případě
má město jasnou představu o zadání, jindy je
potřeba více návrhů a mezi nimi pečlivě porov-
návat. Vždy je potřeba ale najít dobrý tým, dob-
rého architekta. A to lze několika způsoby –
jedním z nich je otevřená architektonická sou-
těž o návrh, ve které odborná porota vybírá ten
nejlepší z mnoha soutěžních návrhů. Budu
velmi rád, když se takto najde podoba spole-
čenského centra Bonaparte. Vždyť to bude
 důležitý dům – nebo soubor objektů – v expo-
nované poloze mezi zámkem a náměstím, kam
budou chodit všechny generace obyvatel. Pro
další důležité úkoly by město mohlo vypisovat
soutěže užší a vybírat ze tří, čtyř návrhů ten nej-
lepší. V porotě těchto soutěží obvykle budou
sedět jak zástupci města, tak nezávislí odbor-
níci. Já tam mohu být také, nebo mohu poroto-
vání moderovat nebo být v roli poradce.
• Soutěž na řešení společenského centra Bo-
naparte bude první architektonickou sou-
těží, která bude v našem městě vypsaná. Co
může přinést více než klasický projekt? 

V Česku je dnes běžné, že se do jedné sou-
těže přihlásí třicet i čtyřicet kanceláří, které při-
nesou třicet – čtyřicet pohledů na daný
problém. Pro soutěž je tím pádem velmi důle-
žité zejména jasně definované zadání toho, co
město od proměny očekává a co přesně chce,
aby centrum Bonaparte zastřešovalo. Takový
přístup ale samozřejmě znamená, že celá pří-
prava proměny bude vyžadovat nejen více času,
ale také peněz. Vzhledem k tomu o jakém
místě, významu a funkci se bavíme, tak si ale
myslím, že rekonstrukce a modernizace Bona-
parte by měla být primárně otázkou chytrého
řešení, které bude fungovat i za několik desítek
let. 
• Mluvíte o popularizaci architektury
v našem městě. Co si pod tím máme předsta-
vit?

To je takový druhotný úkol, podle mého ná-
zoru ale hodně důležitý. Rád bych nabídl obča-
nům možnost podívat se na prostředí, ve

Městský architekt:
Je důležité udržet a rozvíjet jedinečnost Slavkova

kterém žijí i jinýma očima, než byli dosud
zvyklí. Plánuji postupně uspořádat několik ko-
mentovaných procházek městem, po jeho hez-
kých i nehezkých místech. Lidem se budu
snažit přiblížit více můj pohled na konkrétní
místa.
• Strávil jste ve Slavkově víkend, abyste jej
důkladně prošel. Co vás na první dojem za-
ujalo nejvíc? 

Znovu jsem si uvědomil výhody města ma-
lých vzdáleností. V srdci Slavkova je jak rušné
náměstí, tak úžasný park. Ze zámeckého ná-
dvoří je na dosah i náměstí i krajina, vše pospo-
jované prostřednictvím alejí. Obrovskou
výhodou je snadná pěší dostupnost uvnitř
města. Pokud bych měl jmenovat počiny z ne-
dávné minulosti, které městu prospěly, tak je to
určitě enkláva určená pro rekreaci v těsné blíz-
kosti zámku a centra města. Snadno dostupné
koupaliště, stadion i golfový rezort. Golf přit-
ahuje specifickou skupinu návštěvníků, navíc
je to v podstatě nezastavitelná zeleň, která vám
dává jistotu, že zde nevyroste sídliště nebo ně-
jaký přehuštěný developerský projekt.

Byl jsem také příjemně překvapený z Kou-
nicova dvora. Očekával jsem současný stan-
dartní přístup – tedy minimalizovat přidanou
hodnotu a vytěžit pozemek na 200 %. Vznikl
však hezký obytný soubor, který vychází z čtyř-
křídlého dvora, který zde stával staletí. Město
mě také zaujalo tím, že zde nenajdete nelidská
sídliště. Většinou se jedná o obytné soubory
velmi příjemného měřítka zasazené do zeleně
– jako například bytovky v ulici Polní nebo
i sídliště Zlatá Hora.  

Co bude určitě potřeba řešit je atraktivita ve-
řejných prostranství pro pěšího. Přijel jsem
s kolegyní vlakem a cesta z nádraží do centra
opravdu nebyla fajn zážitkem. vs

Ing. Arch Lukáš Pecka, PhD.
Architekt a urbanista narozený v Brně. V roce 2004
 absolvoval Fakultu architektury VUT diplomem
u Prof. Ing. arch. Ivana Kolečka, v průběhu dalších let
působil šest let jako externí asistent v jeho diplomním
ateliéru. V letech 2004–2011 pracoval ve společnosti
Architekti Hrůša & Pelčák, Ateliér Brno, s.r.o. Od roku
2012 je autorizovaným architektem České komory ar-
chitektů. Od roku 2011 má vlastní architektonickou
praxi „archislužba.cz“. Ve spolupráci s klienty tvoří
úspornou, vstřícnou a nadčasovou architekturu. Sa-
mozřejmostí je úcta k tradici a znalost současného
umění a designu. Zdroj: Česká komora architektů
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O odpovědném přístupu k přírodě kolem
nás, ochraně planety Země i o nevytváření zby-
tečných odpadů už slyšel nebo četl snad každý
z nás. Dnes a denně na nás z médií i sociálních
sítí útočí spousty článků, fotek a videí ukazu-
jících škody, které člověk nerozumným chová-
ním přírodě způsobuje. 

Ekologie a recyklace nejsou ale jen módní
pojmy, jsou nedílnou součástí uvědomělého
způsobu života. Třídění odpadů je pro lidi, kteří
myslí na budoucnost planety i svých dětí, již
zcela přirozenou součástí života. A nejedná se
jen o papír, sklo a plasty, které odnášíme do ba-
revných kontejnerů. Vytřídit můžete například
i textil, kovy a v neposlední řadě také elektro-
zařízení. 

Vysloužilá elektrozařízení patří na místo zpět-
ného odběru, jen tak se mohou dostat k ekolo-
gické recyklaci. Například u vysloužilých
světelných zdrojů můžeme díky recyklaci využít
více než 90 % materiálů, ze kterých jsou vyro-
bené. Druhotné suroviny, jakými jsou kovy,
plasty, sklo či rtuť, poslouží k další výrobě, a bude
tak možné omezit spotřebu surovin z přírodních
zdrojů. Pečlivým tříděním a sběrem se navíc za-
brání znečištění přírody, ke kterému by mohlo
dojít, pokud by se látky z nerecyklovaných zaří-
zení dostaly do půdy, či do podzemních vod. 

Obyvatelé našeho města mohou nefunkční
elektrozařízení zdarma odevzdávat ve sběrném
dvoře Zlatá Hora č. p. 1469, do kontejnerů na
stanovištích na ulici Nádražní, Polní – chova-

Recyklace – módní záležitost nebo správná věc
pro naši budoucnost?

telé, Úzká a Zlatá Hora – parkoviště nebo
v elektro obchodě při nákupu nových. 

Společnost EKOLAMP se od roku 2005 stará
o vše, co již nesvítí. Od ledna 2019 se navíc
stará o ekologickou likvidaci i dalších elektro-
zařízení. Tuto službu nabízí městům a obcím
zcela zdarma. Nefunkční světelný zdroj či jiné
elektrozařízení můžete odevzdat na více než
4400 sběrných míst, která společnost EKO-
LAMP po celé České republice zřídila, a to bez
ohledu na místo trvalého bydliště. Sběrná místa
jsou vybavena vhodnými sběrnými nádobami,
ve kterých jsou elektrozařízení bezpečně ulo-
žena do doby jejich přepravy k recyklaci.

Mapu sběrných míst a více informací najdete
na www.ekolamp.cz. Zdroj: Ekolamp, odd. ŽP

Glitter Stars, Isabela Hortová a Jana Matuš-
tíková. Slavkovští sportovci i letos zabodovali
v okresní anketě Sportovec roku 2018. Ocenění
si převzali na slavnostním galavečeru ve vy-
škovském Obecním domě 28. února. 

Cheerleadingová formace Glitter Stars zí-
skala první místo v kategorii Sportovní kolektiv
– juniorský tým. Porotci ocenili zejména zářivé
výsledky poslední sezony i silné zastoupení
v reprezentačním týmu, který ve světové kon-
kurenci skončil loni na sedmém místě.

Titulem Sportovní talent roku se pak může
pyšnit Isabela Hortová. V roce 2018 se dvanác-
tileté žákyni ZŠ Komenského závodící v olym-
pijském sportu moderní gymnastice, podařilo
navázat na úspěchy z předchozích let a dosáh-
nout mnoha výborných sportovních výsledků.
Na většině soutěží v této sezoně se Isabele po-
dařilo zúročit její obrovskou tréninkovou píli
a končila na stupních vítězů. Hezká umístění si
odvážela také ze zahraničních závodů.    

Porotě neunikla ani osobnost Jany Matuští-
kové. Dlouholetá propagátorka zimního plavání
se pravidelně účastní českých i zahraničních
plaveckých závodů pod vlajkou brněnského
klubu Fides. Je dvojnásobnou mistryní světa na

200 a 400 metrů, dvojnásobnou mistryní České
republiky v kategorii 60–69 let a mistryní ČR
v dálkovém plavání na 4 x 1,25 kilometrů. 

Oceněným byl také jedenáctiletý Tomáš Ko-
lofík, který v poslední sezoně zazářil v předních

Slavkováci uspěli v anketě Sportovec roku okresu Vyškov

biketrialových závodech v Česku i zahraničí.
Všichni ocenění mají šanci zabodovat také
v celokrajské anketě.  

Děkujeme všem oceněným za vzornou pro-
pagaci města! vs

i ruské ambasády a Jihomoravského kraje. Hu-
dební doprovod zajistí žáci a učitelé Základní
umělecké školy Františka France. Akce se usku-
teční za přítomnosti uniformovaných zástupců
z řad dobrovolného hasičského sboru, Junáku
a Armády České republiky. Před informačním
centrem bude 74. lehký motorizovaný prapor
Bučovice prezentovat vojenskou techniku. vs

Pietní akt u památníku obětem světových válek
připomene osvobození města v roce 1945

Sportovec okresu – hlavní kategorie
1. Dana Suchomelová – mod. gymnastika, SK Trasko Vyškov
2. Martin Kovář – ragby, JIMI RC Vyškov
3. Jiří Němeček – atletika, AHA Vyškov
4. Dana Hyláková – triatlon, individuální
5. Martin Müller – nohejbal, Modřice
6. Nina Bartoňková – atletika, AK Drnovice
Talent okresu
1. Isabela Hortová – moderní gymnastika, SK Tart MS Brno
2. Tereza Cibulková – lezení, TJ Pustiměř
3. Sebastian Hajzler – atletika, AHA Vyškov
4. Tadeáš Plaček – atletika, VSK Univerzita Brno
5. Jana Šubová – judo, TJ Sokol Dědice
6. Anežka Halasová – mažoretky, Orel Vyškov
7. Tomáš Kolofík – biketrial, Biketrial Kyjov
Mládežnický kolektiv
1. Glitter Stars Slavkov – cheerleading
2. Trasko Vyškov – mladší žáci
3. BK Vyškov – basketbal, kadetky U17

Výsledky ankety Sportovec okresu Vyškov 2018
Seniorský kolektiv
1. TJ Sokol Bučovice – volejbal muži
2. JIMI RC Vyškov – ragby
3. MFK Vyškov – fotbal
Handicap
1. Vojtěch Halas – atletika, Orel Vyškov
Akce roku
Vyškovský Mikulášský běh – atletika, AHA Vyškov
Trenér roku
Pavel Pala – ragby, JIMI RC Vyškov
Zdeněk Smutný – atletika, AK Drnovice, Orel Vyškov
Jaroslav Liška – fotbal, MFK Vyškov
Osobnost
František Komňacký – fotbal OS ČUS
Jiří Kalda – atletika, fotbal, AHA Vyškov
Jana Matuštíková – dálkové a zimní plavání, FIDES Brno
Sympaťák
Nina Bartoňková – atletika, AK Drnovice

Zdeněk Vlach

Zveme vás na tradiční pietní akt, který se
uskuteční v pátek 26. dubna od 16 hodin, v den
74. výročí osvobození Slavkova u Brna od na-
cistické okupace. Pietní akt se uskuteční u pa-
mátníku osvoboditelů v zámeckém parku,
následně bude akt pokračovat u památníku
obětem světových válek vedle kostela.

Aktu se zúčastní nejen zástupci města, ale Památník obětem válek • Foto: B. Maleček

Tomáš Kolofík Glitter Stars Isabela Hortová

Jana Matuštíková
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lupráci s Vyšší odbornou školou zdravotnic-
kou Brno i zábavně-vzdělávací program S ro-
botem do pohádky. K dispozici máme také
tělocvičnu, gymnastický sál a halu v ZŠ Ko-
menského, kam chodí děti s nadšením cvičit
a sportovat.

Ve třídě Broučci se děti seznamovaly s če-
skými zvyky a obyčeji týkajícími se maso-
pustu. S velkým zájmem a snahou si vyráběly
masky, hrály si na masopustní průvod, užily si
třídní karnevalové hrátky s tancem a soutě-

Čekání na jaro v Mateřské škole Zvídálek

Překlenutí přechodu zimy do jara oboha -
cujeme dětem v Mateřské škole Zvídálek
 nabídkou různých aktivit. Zúčastnily se pre-
ventivně-zdravotního programu zaměřeného
na správnou péči o zoubky. Program vedli stu-
denti zubního lékařství z Brna.

Dětem se velmi líbila hudební pohádka
O Smolíčkovi v provedení tří členů komor-
ního souboru Musica animae a sférické kino.
Pro předškoláky byl zajištěn výukový pro-
gram zaměřený na zdravotní prevenci ve spo-

V pátek 15. března byla v budově MŠ Zví-
dálek na Komenského náměstí nenadálá havá-
rie. Z nepředvídatelných důvodů se uvolnil
manipulační šroub u změkčovače vody

Nenadálá havárie v MŠ Zvídálek
u myčky na nádobí ve 2. poschodí a přes noc
tak nekontrolovatelně vytékala voda. Ta pro-
tekla do všech chodbových pater budovy a po-
rušila elektroinstalaci. Z toho důvodu jsme byli
nuceni uzavřít provoz mateřské školy.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem
rodičům, kteří pochopili vážnost situace a ne-
chali si své děti doma.

Zároveň děkuji zaměstnancům mateřské
školy, kteří obětavě pomohli zlikvidovat
vzniklé škody tak, abychom mohli co nejdříve
zajistit opětovný provoz.

Eva Jurásková, ředitelka MŠ

Na městském stadionu začalo být opět
rušno. Atleti i fotbalisté začali s venkovními
tréninky a připravují první jarní zápasy a zá-
vody. Od prvního dubna se navíc běžecká
dráha otevře veřejnosti pro individuální bě-
hání.

Prvním atletickým kláním jarní sezony
budou zahajovací závody žactva a dorostu 
11. května. Následovat bude 2. kolo Krajské

Stadion opět ožívá. Atleti i fotbalisté zahajují sezonu
ligy atletických přípravek 4. června. 
15. června se pak uskuteční atletický čtyřboj
přípravek. V září (19. 9.) se ve Slavkově opět
uskuteční finále Krajské ligy atletických pří-
pravek. 

Stadion nabídne 22. června zázemí i pro ko-
nání Slavkovského devítiboje v režii Austerlitz
Adventure. Závodu se může zúčastnit každý
starší patnácti let. vs

Kontakt na správce stadionu
731 647 647, stadion@tsslavkov.cz

Veřejné hodiny pro trénink běhu na tartanu
duben–září
úterý 18.00–19.30 
čtvrtek 18.00–19.30
pátek 18.00–19.30 
neděle 9.00–11.00 hodin
(mimo zápasů kopané nebo atletických závodů)

žemi apod. Čekání na jaro jim zpříjemnila i te-
matická část Mám rád pohádky, rozvíjející
znalost pohádek a dovedností. Její součástí
byla i cesta pohádkovým lesem s plněním
úkolů a hledáním pokladu. Obohacující pro ně
byla i tematická část Poznávám své tělo, pe-
čuji o něj a o své zdraví. 

Nyní se již děti z mateřské školy těší na jaro
a jarní radovánky v pěkném počasí.

Paní učitelky S. Machalová a B. Herzánová
ze třídy Broučci

Děti si vyrobily masopustní masky • Foto: archiv školy

Havárie ve školce • Foto: 4x archiv školy
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Pobytový letní tábor
DDM Slavkov u Brna pořádá v termínu

22. až 28. 7. 2019 pobytový tábor pro žáky
II. stupně ZŠ v Doubravicích nad Svitavou.
Dále nabízíme pro mladší žáky, kteří již nav-
štěvují základní školu, několik příměstských
táborů. Bližší informace a pokyny naleznete
na webových stránkách ddmslavkov.cz.

Stále hledáme vedoucí nebo dobrovolníky
na příměstské tábory. V případě zájmu volejte
nejpozději do 30. 4. 2019 na telefonní čísla
605 083 322 nebo 544 221 708. jb

Zápis dětí do MŠ Zvídálek
Ředitelka MŠ Zvídálek ve Slavkově u Brna sděluje rodičům dětí, že řádný zápis k před-

školnímu vzdělávání v Mateřské škole Zvídálek na školní rok 2019/2020 se bude konat  ve
čtvrtek 2. května a v pátek 3. května 2019 od 6.30 do 12.00 hodin v ředitelně budovy Ma-
teřské školy Zvídálek na Komenského náměstí ve Slavkově u Brna.

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy si můžete vyzvednout v průběhu měsíce
dubna v mateřské škole nebo stáhnout z našich webových stránek www.ms-zvidalek.cz.

Ve dnech zápisu si také můžete se svými dětmi prohlédnout prostory mateřské školy.
Další informace, včetně kriterií k přijímání dětí, naleznete na webových stránkách MŠ.
K zápisu přineste vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání s potvrzením od

lékaře, průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte. Po dohodě s matrikářkou
MěÚ ve Slavkově u Brna si trvalý pobyt dítěte ověřím přímo na matrice.

Eva Jurásková, ředitelka MŠ Zvídálek

Soutěž – Zlatý list
V letošním školním roce se poprvé ve Slav-

kově u Brna uskuteční základní kolo příro -
dovědné soutěže Zlatý list. Hledáme
dobrovolníky na stanoviště. Bližší informace
Vám poskytneme na tel. čísle 605 083 322
nebo pište na emailovou adresu jana.ban-
gova@seznam.cz. jb

Akce ZUŠ F. France
Zveme Vás na dubnové akce pořádané ZUŠ

F. France ve Slavkově u Brna:
3. dubna Hudební večer žáků, 18 hod., sál

ZUŠ.
9. 4. Charitativní koncert, 17.30 hod., sál

ZUŠ. Účinkují Tamara Bláhová, Melanie
Šohajová (klavír), Dominik Seďa (kontra-
bas) – studenti Konzervatoře Brno, AMU
a JAMU.

Duo příčných fléten s doprovodem klavíru ve
složení Marie Moudrá a Zuzana Svobodová,
Natálie Tomášková – klavír, vyučující Tamara
Bláhová. Tento soubor získal 1. místo s postu-
pem do krajského kola.

Celý soutěžní den proběhl v příjemné pra-
covní atmosféře, vše nám vyšlo podle při -
praveného harmonogramu, hosté odjížděli
spokojeni.

Našim žákům i učitelům děkuji za vzornou
reprezentaci školy, postupujícím hodně zdaru
v krajském kole.

Poděkování patří i všem zaměstnancům,
kteří přispěli k plynulému průběhu náročného
dne. Jana Jelínková

Okresní kolo soutěží ZUŠ
26. února se konalo v ZUŠ Fr. France

okresní kolo v komorní hře dechových dřevě-
ných nástrojů a ve hře na elektronické kláve-
sové nástroje. Naše ZUŠ přivítala v tento den
žáky a učitele ze ZUŠ Bučovice, Bzenec, Iva-
novice na Hané, Klobouky u Brna, Kyjov
a Vyškov. 

Naši školu reprezentovaly tyto soubory: 
Duo zobcových fléten – Šimon Přerovský

a Michaela Elznerová obsadilo 2. místo, 
Trio zobcových fléten – Julie Kašpárková,

Michela Tománková a Michael Friedman si
vysoutěžilo 1. místo. Oba soubory jsou ze třídy
Josefa Handrly.

Ze třídy Vítězslavy Šujanové se představilo

Základní umělecká škola Fr. France 
ve Slavkově u Brna, příspěvková organizace

připravuje
na úterý 14. května od 13 do 16.30 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
a vyhlašuje

TALENTOVÉ ZKOUŠKY
takto:

čtvrtek 16. května – taneční obor
od 15.00 do 17.00 hod.

pátek 17. května – hudební a výtvarný obor
d 11.00 do 17.00 hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

V úterý 19. března se naše dívčí trio Zu-
MaNa ZUŠ Fr. France (Zuzanka Svobodová,
Maruška Moudrá a Natálka Tomášková)
zúčastnilo krajského kola v komorní hře s pře-
vahou dechových nástrojů v ZUŠ v Boskovi-
cích. Holky se na společně strávený den moc
těšily. Na soutěž přijely v dobré náladě a díky
intenzivní přípravě a pohodě, která z nich
během vystoupení vyzařovala, dokázaly po-
rotu zaujmout. Všeobecně jsme očekávali, že
holky naberou nové zkušenosti a poslechnou
si starší a zkušenější muzikanty. O to větší pře-
kvapení pro nás všechny bylo, když holky zí-
skaly první místo s postupem do celostátního
kola. Se skvělým pocitem a dobrou náladou
jsme ze soutěže tedy i odjížděli. Teď už se
holky mohou těšit na výlet do Liberce, kde se
celostátní kolo bude konat.

Rádi bychom poděkovali za skvělou a velmi
intenzivní přípravu paní učitelce Šujanové
a paní učitelce Bláhové. Tomáškovi

ZuMaNa překvapila 

Š. Přerovský a M. Elznerová • Foto: archiv školy

ZuMaNa • Foto: archiv školy

Z. Svobodová, M. Moudrá a N. Tomášková • Foto: archiv školy
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ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ www.zamek-slavkov.cz
Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01  Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204;  info@zamek-slavkov.cz

Zámecký park se letos stane kuli-
sou pro legendární Verdiho operu Na-
bucco. 12. srpna na obřím pódiu
vystoupí umělci z celého světa
v rámci turné Nabucco open air opera
tour 2019. 

Legendární opera Giuseppe Ver-
diho s nezapomenutelným „sborem Židů“, Na-
bucco, zpátky v ČR! Jedinečnost celého zážitku
umocní i nádherné kulisy a kostýmy, jež pod
širým nebem obléknou špičkoví operní umělci
z Itálie, Ruska, Německa, Izraele, České repu-
bliky a Bulharska. Sbor spolu s orchestrem
tvoří 100 účinkujících. Operu v klasickém na-
studování, uvádějící v italském jazyce s titulky,

připravuje exkluzivně pro tento večer
přední dirigent Miloš Formáček.
V Nabucco zhudebnil Verdi biblický
námět ze starého zákona: Babyloňané
pod vedením krále Nabuchodonozora
(Nabucca) vtrhnou do Jeruzaléma,
zničí Šalamounův chrám a židovský

národ odvedou do zajetí. Bůh Židů Jehova však
potrestá krále tím, že na něj sešle kletbu šílen-
ství. Nabucco, který musel čelit i intrikám své
domnělé dcery Abigail konečně rozpozná svou
vinu, uzná sílu a velikost Boha Jehovy a vrátí
Židům svobodu. Síla tohoto díla spočívá ze-
jména v působivých masových scénách a sbo-
rových výstupech. „Sbor Židů“ je dodnes

Nabucco – monumentální opera pod širým nebem!
populární a v době vzniku opery se stal vyjá-
dřením touhy italského národa po nezávislosti.
Sólisté opery NABUCCO:
• Abigaile – Valerie Vaygant
• Nabucco – Richard Haan
• Zacharias – František Zahradníček
• Ismael – Nikolaj Višňakov
• Velekněz (Il Gran Sacerdotte) – Sergej Nikitin
• Abdallo – Tomáš Christian Brázda
• Anna – Michaela Katráková
• dirigent a dramaturgie – Miloš Formáček

Vstupenky si můžete koupit již nyní, VIP se-
zení za 990 korun nebo volné sezení za 690
korun, na vstupenky.maxiticket.cz nebo v In-
formačním centru ve Slavkově u Brna. vs

Nová sezona na zámku byla zahájena

Zahájení sezony na zámku • Foto: 7x J. Sláma
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vedoucí Tomáš Kalábek. V altánu se zachová
jeden historizující prvek, což budou vstupní
dveře – ty se zrekonstruují, pokud to bude
možné. Celkový stav altánu je pro kompletní re-
konstrukci nevhodný. „Dřevo je napadené buď
hnilobou, je trouchnivé nebo už vlivem času tak
degradovalo, že se nedá použít. Původní jsou
tady zejména sloupy, a ty jsou v tak špatném
stavu, že se nedají použít,“ upřesnil Kalábek. 

Altán se pokusili zachránit správci zámku
v devadesátých letech. Kvůli chybějícím finan-
cím se však podařilo opravit jen horní část.

Čínský altán šel k zemi. Nahradí jej věrná replika
Nově vzniklá replika by měla kopírovat co nej-
více původní vzhled. 

Stavba repliky bude pod přísným dozorem
památkářů, protože se jedná o národní kulturní
památku. „Celková rekonstrukce má být ukon-
čena do dubna příštího roku. Stavba repliky si
vyžádá bezmála 2,5 milionu korun, které se
budou z velké části hradit z evropské dotace,“
doplňuje Petr Lokaj, vedoucí odboru správy
majetku investic a rozvoje slavkovské radnice.

Po rekonstrukci by měl být altán co nejvíce
zpřístupněn veřejnosti. „Chceme, aby se kolem
něj pořádaly pikniky nebo komorní koncerty.
Také ho budeme chtít nabízet svatebčanům pro
venkovní obřady,“ přibližuje budoucí využití
památky ředitelka zámku Eva Oubělická.

S využitím materiálu Vlasty Gajdošíkové,
Český rozhlas Brno

Čínský altán z konce 18. století v zámeckém
parku ve Slavkově u Brna nahradí jeho věrná
replika. Celodřevěná památka je výjimečná, je
jediná svého druhu v Česku. Odborná firma jej
rozebrala na jednotlivé kusy a po prázdninách
by měla na stejném místě sestavit nový altán.
Zachovat bude možné jen některé prvky, vět-
šinu ostatních nahradí přesné kopie.

„Postupně ten altán rozebíráme… po tom, co
se všechny konstrukce znovu prohlédly, tak se
zjistilo, že se nejen nevyplatí, ale že už prak-
ticky ani nejde ten stav zachránit,“ říká stavby-

Od prvního května znovu ožije po zimní se-
zoně i gotické podzemí. Unikátní prostory ze
čtrnáctého století dají kulisy expozici Právo
útrpné na Slavkovsku, která byla otevřena loni
v červenci. Historici zámku sesbírali příběhy
trestaných, vyslýchaných a odsouzených oby-
vatel Slavkovska a zasadili je do prostředí, které
evokuje drsnou dobu minulých staletí. V kom-
binaci s 3D technologiemi a speciálními efekty
přibližuje expozice hrůzu soudnictví z období
mezi 13.–18. stoletím. Návštěvníci si mohou
 repliky některých mučících nástrojů, z dílny
křenovického uměleckého kováře Oldřicha Bar-
toška, osahat a vyzkoušet „na vlastní kůži“ . 

Část expozice ukazuje, jak vězni pykali za
své zločiny, jaké byly výslechové metody a ja-
kými nástroji byly prováděny. K vidění je na-
příklad pranýř, ke kterému byli připoutáni lidé,
kteří se provinili mírnějším způsobem nebo
vůz, na němž se převáželi vězni z městské šat-
lavy na popravčí vrch.

V nové sezoně se můžete těšit na obohacení
expozice o nové prvky.

Expozice Právo útrpné bude v roce 2019
otevřená od 1. května do 3. listopadu dle ote-
vírací doby zámku. Vstupné: 130 Kč dospělí,
80 Kč děti od 6 let, senioři a ZTP, rodinné
vstupné 340 Kč. vs

Expozice Právo útrpné ožije od května

Předprodej vstupenek
v Informačním centru

V Informačním centru pod zámkem můžete
v dubnu zakoupit vstupenky na: 

• muzikál Šíleně smutná prin-
cezna, SC Bonaparte, 6. 4. v 17.00,
od 290 Kč. 

• show Miroslava Donutila –
Ptejte se mě, na co chcete, SC Bo-
naparte, 8. 5. v 19.00, 390 Kč (po-
slední volná místa).

• 20. jubilejní galakon-
cert Johann Strauss
orchestru „Z operety do
operety“, Historický sál
zámku, 11. 5. v 17.00,

300 Kč (poslední volná místa).
• Zemětřesení Open Air 2019, zámecký

park, 11. 5. od 15.00, 420 Kč*.
• přednášku Vandráci Vagamundos, SC

Bonaparte, 19. 5. v 18.00, 280 Kč. 
• Topfest 2019, zámecký park, 8. 6. od

12.00, 450 Kč*.
• Veteranfest, zámecký park, 29.6. od

7.00, 140 Kč dospělý, 100 Kč děti nad 10 let,
studenti, senioři, ZTP. 

• koncert Marcus a Martinus, zámecký
park, 13. 7. od 13.00, 990 Kč*.
* vstupenky lze platit pouze v hotovosti vs

Čínský altán (přelom 19. a 20. stol.) • Foto: archiv Čínský altán (2015) • Foto: V. Zichová Čínský altán (2019) • Foto: archiv ZS-A

Sekera (vlevo) a maska • Foto: archiv ZS-A
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Slavkovské memento má v programu akcí
Zámku Slavkov – Austerlitz stálé místo. Le-
tošní 15. ročník je toho dostatečným důkazem.
Základní myšlenkou této literární soutěže je
přimět žáky základních a středních škol, aby

nezapomínali na to, že žít v době a prostoru
bez válek není vůbec tak samozřejmé, jak by
se (jim) mohlo zdát. 

Téma „80. výročí okupace Českosloven-
ska nacistickým Německem“ vybízí k za-

myšlení nad dočasným
zánikem ještě mladého
státu a souvislostmi s tím
spojenými. V obecném (a
vlastně nijak omezeném)
tématu „Války – neválky“
by měl najít prostor každý
mladý spisovatel – lze se
ponořit do světa fantazie,
sledovat osudy našich
předků na válečných polích
nebo bojovat proti sou -
časným neřestem ve spo-
lečnosti. Soutěže se
pravidelně účastní žáci
škol z brněnského a vy-
škovského regionu, výbě-
rově také z celé jižní
Moravy, hlásí se však i jed-
notlivci z celé republiky,
kteří si propozice vyhledali
sami na webových strán-
kách věnujících se literár-
ním soutěžím.  

Nad „Mementem“ pře-

Slavkovské memento 2019
vzal záštitu starosta města Slavkova u Brna Bc.
Michal Boudný, hejtman Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumil Šimek, generální konzul Ruské
federace  Alexander N. Budajev a velitel Veli-
telství výcviku – Vojenské akademie ve Vy-
škově brigádní generál Ing. Radek Hasala.
Velmi úzce při této příležitosti spolupracujeme
s Československou obcí legionářskou v Brně 2. 

Memento a jeho zakončení s vyhlášením ví-
tězných literárních prací proběhne na slavkov-
ském zámku v pátek 26. dubna 2019. Na
tento den zároveň připadá výročí osvobození
města Slavkova v roce 1945, ke kterému se ter-
mínově pořádání Mementa váže. V souvislosti
s výročím osvobození města se uskuteční pi-
etní akt kladení věnců k pomníku padlých vo-
jáků Rudé armády. 

PROGRAM:
11.00 Zahájení festivalu (Historický sál)

Vyhlášení výsledků literární soutěže
a předání cen
Ukázky činnosti Vojenské akademie
Vyškov v zámeckém parku (průběžně)

16.00 Pietní akt kladení věnců u pomníku pa-
dlých vojáků Rudé armády

Těšíme se na vaši návštěvu, přístup na tuto
akci je zcela volný. Jste srdečně zváni!

Jiří Blažek, ZS-A

2. září 1805
Včera jsem se vrátil z další bitvy. Jeden z mých

nepřátel, Alexandr I., proti mně poštval jedno
mých vojsk. Nebylo chvíle, při které bych nepřes-
tal myslet na svou ženu Josefínu, ale přes to
všechno, co jsem si snažil namluvit, jsem věděl,
že až se vrátím, bude se mi jako po každé bitvě
vyhýbat. Josefína je milá, ale v boji nevěrná. Za
tu dobu, co jsem jí já psal jeden dopis za druhým,
ona mi nenapsala ani jeden. Někdy si říkám,
jestli mě má pořád ráda a jestli náš manželský
slib, že si budeme navždy věrní, pořád platí.

9. září 1805
Před dvěma dny se mi Josefína přestala vy-

hýbat a poprvé za měsíc jsme si začali povídat.
Dnes ráno jsem přemítal nad tím dnem, kdy
jsem ji v jednom salónku v Paříži poznal. V celé
Paříži vládl hlad a zima. Ten salónek tam stojí
dodnes, ale kdybych do něj dnes vstoupil, ne-
poznal bych to v něm.

16. září 1805
Hrůza!!!!! Kvůli svým císařským povinnos-

tem se nemohu věnovat Josefíně. Nejdřív potře-
bují rozsoudit tohle, potom zase poradit
s tímhle. Takhle to trvá už pět dní. Alespoň tu
nejsou žádné bitvy, kvůli kterým by se mnou
přestala Josefína mluvit. Někdy mám sto chutí
vykašlat se na císařství a radši s Josefínou odjet
někam daleko a zapomenout, že jsem císař.

23. září 1805
Před čtyřmi dny jsem začal mít naději, že

aspoň měsíc nebudu muset do žádné bitvy, a má
naděje se s každým nastávajícím dnem zvětšo-

vala, ale včera v podvečer mi přišel dopis od
jednoho z mých generálů. V tom dopisu stálo,
že na ně zaútočil můj druhý největší nepřítel,
František I. A tak mě můj generál prosil
o pomoc. Tak závažnou věc jsem nemohl igno-
rovat. A tak jsem si zabalil věci a dnešního rána
jsem se stejně jako před měsícem rozloučil s Jo-
sefínou a doufal, že ji ještě někdy uvidím. Dnes
jsem své zápisky psal ze hřbetu koně a psaly se
mi špatně, ne proto, že kůň běžel rychle, ale
kvůli obavám, že už nikdy Josefínu neuvidím.

30. září 1805
Jsme tu delší dobu, než jsme čekali, a polo-

vinu vojska nám už pobili a je jich čím dál tím
víc. Před chvilkou jsem napsal dopis pro Jose-
fínu a doufám, že se k ní dostane. Nepřestanu
na ni myslet, i kdybych měl zemřít.

7. října 1805
Konečně jsme po dvou týdnech získali pře-

vahu nad protivníkem a doufám, že už to tak zů-
stane. Myslím na Josefínu. Už jsem jí poslal tři
dopisy, ale na žádný mi zatím neodepsala. Snad
se jí nic zlého nestalo.

14. října 1805
Chvíli to vypadalo, že nad námi František I.

zase začne mít navrch, ale nastal pro něho neče-
kaný zvrat v podobě zrádce v jejich skupině. Po
třech týdnech boje jsme konečně vyhráli, a tak se
konečně mohu vrátit za Josefínou zpět domů.

21. října 1805
Do zámku jsem vešel s obavami. Bál jsem

se, že se mnou Josefína nebude mluvit mnohem

Napoleonský deník
déle než minule. Avšak jen co jsem vešel, věděl
jsem, že je něco špatně, neboť mě pokaždé Jo-
sefína přišla aspoň přivítat. Dnes však schody,
na kterých se po mém návratu měla ve zvyku
noblesně zjevovat, byly prázdné. Vyletěl jsem
prohledat zámek. Začal jsem se bát a vyběhl
jsem do Josefíniny komnaty, která byla
prázdná až na… jasně bílou obálku s krvavě
rudou slavkovskou pečetí. Až moc pozdě mi
došlo, že všechny ty útoky byly jen záminkou
ruského cara Alexandra I. a rakouského císaře
Františka I., aby se dostali k Josefíně. Spojili
se proti mně a podle pečeti se usídlili na Slav-
kově.

22. října 1805
Včera mě zachvátila beznaděj. Oba mají

vojska větší než já a oba mají důvod mě nená-
vidět. Tuším, že je to past, a tak se sám sebe
ptám: stojí Josefína za takový risk?  

29. října 1805
Josefína za ten risk stojí. Už dva dny zbro-

jíme a čas od času mi přijde rozpis, kolik čeho
máme, ale nejde nám to. Mé vojsko se bojí bo-
jovat proti takové přesile.

6. listopadu 1805
Rád bych se na císařství vykašlal. Mám

skoro víc nepřátel než přátel. A teď to navíc
odnesla Josefína. Doufám, že je v pořádku
a že ji ještě někdy spatřím.

26. listopadu 1805
Bojím se každé následující chvíle. Bojím se

o Josefínu a toho, jak se to vyvine.  

Oceněné práce z I. kategorie
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1. prosince 1805
Na poslední chvíli se nám podařilo poshánět

všechno, co potřebujeme, ale bylo to jen tak tak.
A pak, zrovna ve chvíli, kdy jsem si začal chystat
povzbudivý proslov, se dveře do zámku rozletěly

a vešla Josefína. Vylíčila mi, co se stalo. Řekla,
že ji unesl Alexandr I. a František I. Podařilo se
jí však utéct, a Alexandr s Františkem prý teď
zuří. To byla poslední kapka. Oni mi unesou
manželku, a když uteče, tak přece nemají co

zuřit. Jdu na ně! A je mi upřímně jedno, že je
zima a že se teď neválčí. Promyslím si vítěznou
strategii k téhle bitvě a jdeme. Je mi jich až líto. 

Alžběta Písková
28. ZŠ, Plzeň

Je zima, mrzne až praští a Paříž hladoví. Jen
vojáci se nemají zas tak špatně. Jednoho dne,
když šel Napoleon do jednoho ze salonů, uvi-
děl krásnou ženu, do které se šíleně zamiloval.
Hned si řekl, že tu si vezme, ale jen když ona
sama bude chtít. Josephine nejprve nechtěla,
ale myslela na budoucnost a řekla si:“ Vezmu
si ho, bude mi dobře a navíc žádný z mých mi-
lenců si mne stejně nechce vzít.“ Za nedlouho
po svatbě požádal Napoleon  Josephine aby si
začala říkat Josefína.  

Josefína sdělila Napoleonovi, že již má děti
z předešlého manželství a že kvůli tomu ne-
může mít další. Zamilovanému Napoleonovi to

nejprve nevadilo, ale za nějakou dobu začal
přemýšlet o tom, že po sobě nezanechá po-
tomka, který by jej nahradil na císařském
křesle. Josefína neustále Napoleona podváděla
a Napoleon potom také začal být nevěrný. Na-
poleonův bratr Josef ho stále nutil, aby se s Jo-
sefínou rozešel. 

Napoleon, i přesto že Josefínu stále miloval,
se s ní nakonec rozešel. Pod tíhou svědomí po-
nechal Josefíně titul císařovna a daroval jí
zámek a ještě od něj dostávala štědrou rentu.
Josefína milovala růže. Pěstovala dokonce 250
druhů růží. Její zámek se stal centrem umělců.
Po rozchodu s Josefínou se Napoleon oženil

Tajemství Josefíny a Napoleona
s Marií Luisou. Dočkal se potomka, který však
těžce onemocněl a v dětském věku zemřel. 

Císařem se potom stal syn Josefíniny dcery
z prvního manželství. Napoleon skončil ve vy-
hnanství na ostrově Svatá Helena, kde i přesto,
že je s ní už dlouho rozvedený na svou vlastní
žádost a že je Josefína už několik let mrtvá, na-
psal:

„Josefína je jedinou ženou, kterou jsem kdy
miloval. Stále vládne mému srdci a stýská se mi
po ní.“

Ponaučení: V manželství se nepodvádějte
a nebojte se slušně říct, že vám něco vadí.

Kristýna Hájková, ZŠ a MŠ A. Štěpánka Dolany, 5. A

Dobrý den, jmenuji se Napoleon Bonaparte
a budu vám vyprávět svůj příběh s Josefínou.
Vše to začalo v roce 1794, když jsem potkal
Josefínu. Hned jsem se do ní zamiloval. Vůbec
mi nevadilo, že je o 6 let starší než já a nemá
nejlepší pověst. Po smrti svého prvního muže
se snažila udržet si své postavení ve společ-
nosti, a tak využívala pomoci svých dávných
známých. Byla to krásná tmavovláska s dlou-
hými rovnými vlasy a výraznýma očima. 

Oženil jsem se s ní v roce 1796. Byl jsem
rád, že mám Josefínu za ženu, ale tušil jsem,

že mi není věrná. Mé rodině se Josefína vůbec
nelíbila, tedy hlavně mému bratrovi. Sice jsem
neměl radost z toho, co říkala má rodina, ale
rozhodl jsem se, že si na ni dám pozor. Hlídal
jsem ji na každém kroku. V roce 1804 se uká-
zalo, že měli pravdu. S Josefínou jsme se pořád
hádali a já jsem jí vyhrožoval rozchodem. Bo-
hužel jsme spolu neměli děti. Josefína věděla,
že jednou bude muset ustoupit. Nevím proč,
ale stále jsem ji miloval. Rozešli jsme se v roce
1809. 

Poté jsem se roku 1810 oženil s rakouskou

Tajemství Napoleona a Josefíny
arcivévodkyní Marií Luisou, se kterou jsem
měl jednoho syna Napoleona II., zvaného
„Orlík“. Naše manželství nebylo příliš šťastné.
Stále se mi po Josefíně stýskalo. Tou dobou
bydlela na zámečku blízko Paříže, kde v zahra-
dách pěstovala mnoho druhů svých oblíbených
růží. 

Po její smrti v roce 1814 jsem si uvědomil,
že Josefína byla jedinou ženou, kterou jsem
kdy miloval. A stále bude vládnout mému
srdci.

Eliška Soušková, ZŠ a MŠ A. Štěpánka Dolany, 5. A

Oceněné práce z II. kategorie

Někde v obci Křenovice,
stála kdysi šibenice.
Hrdelní právo ta obec neměla,
slavkovská vrchnost to jinak viděla.

Veřejné popravy byly tu běžné,
ať těžcí zločinci, či pohlaví něžné.
Právo zde soudilo zločiny těžké,
někdy šlo ale o nevinné vězně.

Krvavé zločiny, mordy a vraždy,
oprátka umlčí zločince navždy.
Vrchnost tu nedělá rozdíly v právu,
pokud jsi vinen, přijdeš o hlavu.

Nevinných obětí duše tu bloudí,
hledají trest pro ty, co soudí.
Nešlo vždy totiž o zločin zabití,
malý trest stačil na krve prolití.

Ukradls pro dítě hladové chleba?
Ty budeš viset, běda ti, běda.
Lépe se přiznat, než mučení snášet,
lépe se přiznat, k oprátce kráčet.

Svěcená půda jim nebyla přána,
do jedné jámy jsou těla dána.
Popravy trvaly přes pět set let,
jaký byl zvrácený tenkrát ten svět.

„Na spravedlnosti“ se říká tomu místu,
jaká to ironie, když tolik nevinných
zde ukončilo svoji cestu.

Delikvent pověšen, visel tu v oprátce,
byl vidět ze všech stran při každé zastávce.
Byly tam kdysi dva velké rybníky,
a někde mezi ně, věšeli hříšníky.

U rybníka pověšen byl, kdo ryby krad,
nikomu nevadí, že lidé mají hlad.
Umrlec visí tu, na hrudi má rybu,
ať každý vidí ho, že pyká za svou chybu.

Sám Václav II., aniž by se bál,
šibenici dovolil postavit a nikoho se neptal,
vždyť to byl král. 

Od roku 1288 až do roku 1798 šibenice zde stála
a každá živá duše se při pohledu na ni bála.

Marie Terezie, velká to žena, 
ač ruší útrpné právo,
tak není vyslyšena.

Až Josef II., jedenáct let nato, vydává zákoník,
není tak tvrdý, díky mu za to.
Zachoval vypálení cejchů i bití,
ne s prvkem pomsty, ale ke slušnému žití.

2016 to je ten rok, 
kdy Oldřich Bartošek,
učiní krok.

Vystaví stezku a uctí nevinné,
co může udělat, to je to jediné.

„Na spravedlnosti“ umístí smírčí kámen,

Tajemství šibeničního vrchu, jak to vidím já
k uctění nevinných, jejich duši Ámen.
„MEMORIAM SEMPITERNAM“ – na kameni

hleď,
v našem českém jazyce, „Na věčnou paměť“.

Naučná stezka připomene nám,
na pěti stanovištích co z vyprávění znám.

Hrdelní soudy a práva útrpné,
činnosti kata, fakt je to nechutné.
Osudy trpících, když k šibenici kráčí,
výkony trestů – br, to už stačí.

S pomocí replik, sklepa a figurín,
snaží se stezka vtáhnout nás do dějin.
Vězení s figurínou za zamčenou mříží,
zamrazí každého, kdo tudy míří.
Naučná stezka je spjatá s výkonem trestů,
zkuste tu najít někdy svou cestu.
Proneste modlitbu za všechny oběti,
do očí vlijí se slzičky dojetí. 
Na závěr dovolím si použít slova,
středověk netrvá, je jiná doba.
Děkuji za to, že žiji v právu,
děkuji za to, že nemám v oprátce hlavu.

Alexandra Vašířová,
Střední pedagogická škola Boskovice, 3. A

Další ukázky najdete v příštím čísle
Slavkovského zpravodaje
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Teď vám povím jeden příběh. Příběh o našem
městě, mém osudu a vysokém šibeničním
vrchu. Dodnes sám sebe proklínám za nalezení
toho zpropadeného kamene.

Polední slunce prohřívalo ještě stále zpola
promrzlou půdu. Každičký strom, keř i stéblo
trávy se natahovalo, toužící po pohlazení teplým
paprskem světla. Drobní ptáčci létali kolem
a vše vonělo jarem. I přes můj spěch, jsem pří-
rodu probouzející se kolem mě ze zimního
spánku s obdivem pozoroval. 

Abych si zkrátil cestu, rozhodl jsem se jít
polní pěšinou, která vedla přes šibeniční vrch. 

S každým svým krokem jsem byl blíž k oby-
čejným základům šibenice, jejíž pohupující se
lano čekalo na další lidský osud, který ukončí,
ale taky blíž a blíž své milované Marianě. Už
dlouho jsem ji měl rád a chtěl jsem si ji vzít za
ženu. To ale její otec nedovolil. Doufal, že ji, až
bude starší, provdá za syna bohatého statkáře. 

Snad to bylo mou radostí z nadcházejícího
setkání, snad kvůli tomu sluníčku a jaru okolo,
dodnes nevím, ale nedával jsem pozor na cestu.
To způsobilo mé klopýtnutí a bolestivý pád na
hrbolatou pěšinku. Již za malý okamžik jsem
opět stál na nohou a prohmatával si odřenou
nohu. Jak jsem se tak skláněl nad svým kole-
nem, moji pozornost upoutal drobounký odlesk
světla na zemi. Rozhlédl jsem se po okolí, ale
nikde nikdo. Jediné, co mi tu dělalo společnost,
byla stará a obyčejná šibenice. Nedůvěřivě jsem
zíral na kousek kamene, který vykukoval zpod
ušlapané hlíny. Přemohla mě zvědavost. Donu-
tila mě zapomenout na moji milou Marianu
a kámen prozkoumat lépe. Po chvíli značného
úsilí se mi ho konečně podařilo vykopat celý.
Byl to rudý, lesklý a poměrně hladký kámen,
velký asi jako moje pěst. Na slunci se třpytil
a leskl jako ty nejkrásnější hvězdy spadané
z nebe, spojené v jeden jediný drahokam. Ne-
mohl jsem z něj spustit po dlouhou dobu oči. 

Teprve když jsem viděl přicházet postavu,
která patřila dívce, můj pohled spočinul na ní.
Radostí mi poskočilo srdce v hrudi a ihned jsem
běžel za ní. Za malý okamžik už jsem v náruči
držel svoji  Marianu a lehce ji líbal na čelo. Po
našem přivítání jsem jí ukázal kámen a vypově-
děl jí, jak jsem ho našel. Přitom mě napadla
úžasná věc. Co když má ten kámen nějakou
cenu? Možná je velmi drahocenný. Kdyby byl,
tak by mohl otec Mariany povolit náš sňatek.

S velkým nadšením to sdělím své milé a i ona
s radostí souhlasí. Zbytek toho dne jsme spolu
strávili plni radosti a očekávání z nadcházejí-
cího dne. Dohodli jsme se, že právě tehdy zaje-
deme do města a zjistíme, jakou má drahokam
cenu. Mariana si ho nechala u sebe. Bylo to bez-
pečnější, protože já žil se svými třemi zvěda-
vými bratry a rodiči v jedné malé světnici.
Mariana byla jediná dcera svého otce a měla
vlastní malou komůrku.

Ještě před polednem jsem zamířil k ní a samo
sebou opět nejkratší cestou. Přes šibeniční vrch.
Pro tentokrát jsem bedlivě pozoroval cestu odví-
jející se mi pod nohama. Šibeniční vrch jsem už
měl za zády, když jsem spatřil Marianu. Byla po-
divně bledá, shrbená, jako by se krčila strachem
a její jindy překrásné oči vypadaly uplakaně.
,,Copak? Co se děje?“ Ptal jsem se jí ustaraně. 

,,Ten kámen…,“ šeptla. ,,Musíme ho vrátit na
místo, kde jsi ho našel.“ Pohled klopila k zemi
a lehce sebou trhla při každém zvuku. Dokonce
i při cvrlikání pestrobarevných ptáčků, co pole-

tovali kolem. Dlouho jsem se jí ptal proč. Co se
stalo, že se chce kamene zbavit. Ona ale jen tiše
kráčela přede mnou a ani mi nevěnovala jediný
pohled. Moje snaha byla marná. Ať jsem naléhal
jakkoliv, stále mlčela. I tak jsem ji následoval
a stále se ptal. Marně.

Když jsme dorazili až na šibeniční vrch, zasta-
vila se. Podívala se na mě svýma uplakanýma
očima, opatrně si vzala do dlaní kámen, který byl
do této chvíle ukrytý v její zástěře a zeptala se mě,
kde byl drahokam před tím, než jsem ho vykopal.

Nepřítomně jsem na místo, kde ještě teď bylo
znát, že z něj někdo něco vyjmul, ukázal dlaní.
Klekla si a kámen jemně položila vedle sebe.
Potom začala daněmi prohlubovat malou
jamku, která tu zůstala z předešlého dne. Stále
byla bledá a třásly se jí ruce. Když usoudila, že
je prohlubeň dostatečně hluboká, vložila do ní
něžně kámen a zahrnula ho hlínou. Celé jsem
to nechápavě pozoroval, ale už jsem se neptal.
To totiž, jak se zdálo, postrádalo jakýkoli smysl.

Když skončila, roztřeseně se zvedla, dlouze
se na mě podívala a zcela vážně řekla : ,,Slib mi,
že ten kámen znovu nevykopeš. Slibuješ?“ Udi-
vilo mě, jak může mít tak pevný hlas i přesto,
že se celé její tělo třese. Nicméně na její otázku
jsem pouze přikývl. Po tváři se jí rozlila úleva
a spolu s ní se jí vrátila i barva. Přistoupila ke
mě a pevně mě objala. Objetí jsem jí ihned opě-
toval a lehce ji políbil do vlasů. ,, Ještě něco mi
prosím slib,“ zašeptala mi do ucha. ,,Už nikdy
se mě na ten kámen neptej.“ Na vyjádření sou-
hlasu jsem ji k sobě přitiskl pevněji a rukou ji
pohladil po zádech. ,,Dobře...“ dodal jsem tiše,
když jsem si všiml její nejistoty. 

Až do pozdního večera jsme byli spolu, pro-
cházeli se lesem a smáli se nad každou histor-
kou, co jeden z nás tomu druhému vyprávěl.
Když jsme se pak rozešli k sobě domů, do hlavy
se mi vkradla myšlenka na onen kámen, draho-
kam, jeho záři na slunci a Marianino naléhání,
abych ho už víckrát nevykopal. Ať jsem se sna-
žil sebevíc tuto myšlenku odehnat, byla dotěr-
nější než jakýkoli hmyz.

Šel jsem spát s těžkou hlavou. Když po pro-
bdělé noci přišlo ráno, byl jsem za něj velmi
vděčný. Ten den jsem se bohužel se svojí milou
vidět nemohl. Místo toho bylo potřeba vykonat
mnoho práce a tak nezbyl čas přemýšlet o ka-
meni. I přesto jsem se ale neubránil myšlenkám
na Marianu.

Měli jsme se opět setkat nadcházející den a
když tento den nastal, naplnila mě veliká radost.
Už jsem se chystal k odchodu z naší světnice,
když se dovnitř jako divá voda přiřítili moji dva
mladší bratři. Nadšeně výskali a pokřikovali
jeden přes druhého. Maminka je ale po chvíli
uklidnila a ptala se, co je tak moc potěšilo. Vzá-
pětí začali z kapes kalhot vykládat na stůl
hladké kameny karmínové barvy. Každý byl
trochu jinak velký, to ano. Co mě ale zaujalo
víc, byly jejich barvy. Od té nejtmavší rudé,
která se zdála až černá, po ty světle růžové jako
nedozrálé maliny. Udiveně jsem na ně hleděl
a nezmohl se na slovo. Maminka se nadšeně vy-
ptávala obou chlapců, kde je našly a zdali tam
jsou další. Po jejich odpovědi, že je našli na ši-
beničním vrchu a že jich tam je mnohem víc,
mi přeběhl mráz po zádech. V tom okamžiku
jsem si vzpomněl na Marianu a svůj slib, ale
také na to, že mohou mít ty kameny velkou cenu
a mohli bychom se vzít. Nevěděl jsem, jak se
zachovat. Maminka si už brala velkou spoustu

Rubíny z pravé krve
šátků, aby měla kam zbylé kameny nasbírat
a bratři ji dychtivě tahali za sukni, aby šla za
nimi. Po chvíli váhání jsem šel přeci s nimi.
Prošli jsme přes náves až k polní cestě a po
celou tu dobu moji bratři radostně vykřikovali. 

Samozřejmě že každý, kdo nás potkal, chtěl
vědět, co se vlastně děje a tak jsme za malou
chvíli měli za našimi zády malý hlouček lidí.
Hned jakmile jsme dorazili na šibeniční vrch,
bratři začali pobíhat kolem šibenice a přehrabo-
vat se v hlíně. Zprvu na ně lidé koukali jako na
blázny, když se ale pak vrátili k naší matce s ná-
ručí plnou drahokamů, ozval se mezi nimi udi-
vený šepot. Trvalo pár okamžiků, než se jeden
z nich přidal a napodobil mé dva bratry. 

Po chvíli ale zvítězila lidská chamtivost
a každý se snažil o nalezení většího množství
kamenů než ti ostatní. Mnozí z nich si odnesli
to, co našli a vraceli se znovu a znovu. Přizná-
vám, že i já jsem se snažil najít jich co nejvíc
a ani nevíte, jak moc se za to dodneška stydím.
Ale abych nepředbíhal… Po pár hodinách se to
rozšířilo po celém okolí. Téměř každý přišel ten
den a dokonce i pár dní poté najít pár rudých
drahokamů. Bylo jich tam opravdu neuvěřitelně
mnoho. Zničehonic bylo naše město bohaté.
Skoro každý si mohl dovolit cokoliv, co chtěl.
Nové šaty, pole, zvířata, mohl si najmout čele-
díny na práci nebo služku do domu. 

Ale každá mince má rub a líc. Stejně tak i bo-
hatství tohoto města mělo svou temnou stranu.
Když už se dál nenacházely další rudé kameny
a lidem pomalu mizely z pokladnic, chtěli své
poklady zpět a tak se v našem městě a okolních
vesnicích rozmohla krádež. Každý každému zá-
viděl, lhal a kradl. I přesto ale stále do města
přicházeli další lidé toužící po lehce nabytém
bohatství. Dokonce i můj starší bratr, dříve
velmi laskavý, spravedlivý a pracovitý člověk
začal krást. Marianě jsem řekl pravdu. Jak našli
mí bratři ty kameny i to, jak jsem mamince po-
máhal jich nashromáždit co nejvíce. Zprvu byla
velmi zklamaná, ale díky její milosti a lásce mi
dokázala brzy odpustit.

Stále jsme spolu trávili čas a opětovali svoji
lásku, mezitím co svět propadl šílenství. Dělalo
mi to velké starosti. Čím déle patřily rudé dra-
hokamy do života našeho města, tím horší to
bylo. Tolik krádeží a poprav snad naše město
nikdy nezažilo. A i přesto sem stále chodili další
lidé hledat lepší způsob života. Častěji a častěji
jsem v jeden den potkával mně neznámé lidi
v potrhaných a obnošených šatech a druhým
dnem si to přes náves ti samí lidé pyšně vykra-
čovali oblečení jako ta nejvyšší šlechta a každý
věděl, že si takové jmění nemohli poctivě vydě-
lat za jeden jediný den. Proto bylo vyhlášeno, že
každý zloděj bude ihned popraven a nikoli pouze
potrestán. Na pár dní to zloděje odradilo. Pak je
strach opustil a opět se kradlo více nežli dřív.
Zprvu se popravy konaly vždy, když byl další
odsouzený, to ale bohužel nešlo věčně. Každým
dnem přibývali další. Proto začaly hromadné po-
pravy. Ani to zdaleka nepomohlo proti krádežím
a mnohdy i vraždám. Každý další člověk přijíž-
dějící do našeho města viděl pouze to vyhlášené
bohatství, nikoliv šibenici a hrozbu smrti. 

Někdo to šílenství musel zastavit. To si přáli
snad všichni. Proto se celé město i okolní vsi
sešly a postavily vedle původní staré šibenice
šibeniční vrch. Z opracovaných kamenů lidé vy-
stavěli kruhový základ a z urostlých, silných
stromů postavili tři obrovité šibenice. To mělo
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Hlasujte v anketě o nejlépe opravenou pa-
mátku Jihomoravského kraje 2018 pro sochy
v zámeckém parku! V loňském roce začalo
město s renovací vzácných barokních soch
v zámeckém parku. V první vlně oprav se po-
dařilo zachránit jedenáct plastik z celkového
souboru 64 soch. V těchto dnech restaurátoři
odstartovali práce na dalších deseti. První čtyři
– čtvero ročních dob umístěných u bazénu na

Dejte hlas restaurovaným sochám!
opravy. A pomoci nám v tom můžete i Vy! Je
to jednoduché, stačí poslat SMS ve tvaru: 

HLA PAMATKY 28 a odešlete na tele-
fonní číslo: 736 301 599. Hlasování bude
ukončeno 5. dubna. 

Soubor barokních soch zahrnuje celkem 64
plastik – soch, sousoší, váz, erbů a dalších ka-
menných prvků. Až díky rozhodnutí soudu
před dvěma lety město dostalo tuto kulturní pa-
mátku do svého majetku. O rok později začalo
s výraznou finanční pomocí ministerstva kul-
tury se záchranou nejpoškozenějších skulptur. 

První etapou restaurování soch bylo lokální
předzpevnění kamene. Poté následovala sanace
biologického napadení pomocí biocidního roz-
toku s následným oplachem vodou a mechanic-
kým odstraněním zbytků biologického napadení.
Poté byly odstraněny dožilé a esteticky nevhodné
vysprávky a dalším krokem bylo zpevnění trhlin
v kameni pomocí injektáže. Korodující armatury
související s předchozím restaurováním byly vy-
jmuty a nahrazeny nerezovými prvky. Plastické
retuše byly provedeny umělým kamenem na mi-
nerální bázi, probarvovaným ve hmotě. Patky
soklů z umělého kamene byly na závěr barevně
retušovány, aby došlo k vizuálnímu sjednocení
s okolním originálním materiálem. Očištěný,
konsolidovaný, doplněný a vyretušovaný povrch
kamene byl opatřen vápenným šlemem, který
byl „vmasírován“ do otevřeného povrchu ka-
mene. Na závěr byly doplněny chybějící partie
sochařské výzdoby. ZS-A

horním parteru – si již odvezli do své dílny, kde
se začali s náročnou záchranou rozpadlých
částí. Další sochy pak budou v průběhu sezony
renovovat přímo v areálu parku před zraky náv-
štěvníků. Sledovat tak můžete proměnu soch
Pluto, Flóra, Bakchus, sousoší Jupiter a Gamyd
a Amor a Psyché. 

Díky soutěži Jihomoravského kraje máme
nyní šanci získat až šedesát tisíc korun na další

zajistit, aby každý pocestný viděl, jak se zde na-
kládá se zloději. Další lidé už nepřicházeli.
I přesto tu bylo mnoho nenechavců. I když jich
bylo podstatně méně, stále tu byli.

Jednou v noci mě z lehkého spánku probudil
hluk. Někdo byl u nás ve světnici. Tiše jsem
vstal a následoval nezvaného hosta, který
zrovna odcházel. Jak se zdálo, dobře to tu znal.
Pohyboval se velmi sebejistě a téměř neslyšně.
Na zádech se mu pohupovala brašna přeplněná
k prasknutí. To bylo to jediné, co jsem přes
černý závoj tmy poznal. O koho jde, jsem ale
netušil a opět zvítězila moje zvědavost. Chtě ne-
chtě jsem opakoval každičký pohyb zloděje
a následoval ho až k šibeničnímu vrchu.

Velký mrak zastíral oblohu a jen ty nejmoc-
nější hvězdy si vybojovaly na obloze takové
místo, aby byly vidět. Tiše jsem si  lehl na zem
a doufal, že si mě nevšimne. Zlodějíček se roz-
hlédl kolem sebe, zdvihl lopatu, kterou zvedl ze
země a zaryl ji hluboko do půdy. Po chvíli ko-
pání lopatu odložil, pomalu a opatrně vzal
brašnu do rukou,  lehce ji hodil do jámy a ta s ti-
chým žuchnutím dopadla na její dno. Poté na-
vrátil vykopanou hlínu zpět na své místo a vydal
se opačným směrem. Dál jsem se obezřetně plí-
žil za ním. Jakmile vešel do dalšího domu, na-
skočila mi husí kůže. Tady bydlela Mariana.
Bez přemýšlení jsem vyběhl ze svého úkrytu
a vpadl za ním do domu. 

,,Stůj!“ křikl jsem na něj a on se s leknutím
otočil mým směrem. ,,Oba stůjte!“ zaznělo od
dveří, které se vzápětí s prásknutím zavřely
a zazněl mi známý zvuk, otočení klíčem
v zámku. ,,A mám vás!“ zaznělo ještě zpoza
nich. Následovalo pouze ticho. To přerušily až
kroky zlodějíčka, když přecházel po pokoji. ,,
Kdo jsi?“ vyštěkl jsem ne příliš mile, ale odpo-
vědi se mi nedostalo. Kdybych ho alespoň
viděl, napadlo mě. ,,To není důležité.“ šeptl, ale

jeho hlas se mi zdál povědomý. ,,Jistě, jsi jen
další lakomý a sobecký člověk, který si hromadí
ty zpropadené kameny,“ odpověděl jsem si za
něj. ,,Tak to ne!“ protestuje tentokrát již nahlas.
,,Ty kameny jsem schoval pro dobro všech
ostatních,“ řekl pevně. ,,Teď ti úplně nerozu-
mím,“ ozvala se moje zvídavost. 

Neznámý si povzdychl, ale k mému překva-
pení začal vysvětlovat. ,,Ty kameny nejsou oby-
čejné. Jsou to vlastně lidská srdce. Patřila ať už
spravedlivě či nikoliv popraveným lidem.“ Za-
váhal, zdali má mluvit dál. ,,Čím tmavší kámen
je, tím horší člověk byl ten, jenž je nosil ve své
hrudi jako tlukoucí srdce.“ Zdálo se, že již do-
mluvil a já tomu nedokázal uvěřit. „Ty kameny
mluví s každým, kdo má svou duši čistou. Proto
to vím,“ dodal, když ve vzduchu vycítil moji
nejistotu. ,,Co ti říkají? zeptám se se zájmem.
,,Většinou vypráví to, co provedly. A věř, že ty
nejčernější z nich vypráví o neskutečných mu-
kách, co způsobily. Jediný způsob, jak je uml-
čet, je vrátit je pod zem, na které byli ti lidé
popraveni.“ 

Ztichl. Jeho hlas se už znovu neozval. Jako
by tu snad ani nebyl. Nebýt jeho tichých vzlyků
nevěděl bych, zdali tu stále je. Věděl jsem, proč
pláče. Taky jsem věděl, že i já bych měl plakat.
Marianin otec přivede stráže, ti si nás odvedou
a za úsvitu jako každé pondělí budeme popra-
veni.  Při vzpomínce na Marianu mě bolestně
píchlo v hrudi. Pomyšlení, že už ji neuvidím mě
ničilo víc, než cokoliv jiného. Vzpomínal jsem
taky na bratry a maminku. Jak jim asi bude, až
se doslechnou, že budu popraven? A jak se
dozví pravdu o tom, že nejsem prachsprostý
zloděj?  

Venku se ozvaly hlasy. Všechny tři patřily
starším mužům. Když vtrhli do světnice, kde
jsme se spolu s plačícím neznámým nacházeli,
neměl jsem sílu vzdorovat. Velice hrubě mi svá-

zali ruce za zády a vlekli k šibeničnímu vrchu.
Za pár chvil bude svítat. Již teď se objevuje
první světlo a za obzorem mizí kulatý měsíc.
Hned jakmile dorazíme na místo, násilím nás
dostrkají až do kamenných základů šibenice
a zavřou masívní dveře z tmavého dřeva. Ne-
jsme tu sami. Jsou zde další čtyři odsouzení
a dva kati svírající v rukou sekeru. Jistě vás na-
padne, proč nás nepověsili. Bylo to tedy proto,
že na každé ze tří šibenic se již pátým dnem po-
hupovalo tlející tělo jako odstrašující příklad.

Mrzelo mě to všechno. Mariana, maminka,
to že neuvidím poslední východ slunce a ne-
uslyším zpívat pestrobarevné ptáčky. Někde
v dálce zakokrhal kohout. To znamenalo jediné,
vyšlo sluce. Každému z nás odsouzených ka-
nuly slzy po tvářích, každý jsme litovali svých
chyb. 

Zničehonic jsem ucítil stisk cizí ruky na té
své. Ohlédl jsem se po neznámém. Pevně mě
držel za ruku a díval se mi do očí. Ve svojí až
moc volné haleně, dlouhých kalhotách a čepici
naražené až do čela vypadal téměř k smíchu.
,,Nosím tvé dítě,“ hlesl najednou. Poté si druhou
rukou sundal čepici ,zpod níž se jako vodopád
vynořily krásné dlouhé vlasy, které se jí vždy
na slunci leskly. A najednou tu stála ona, moje
Mariana. Přitáhl jsem si ji do objetí. Pevně jsem
ji svíral v náruči a plakal jak radostí, tak smut-
kem. Pak jsem ji naposledy políbil, než nás od
sebe odtrhli a donutili každého z nás si kleknout
před jeden špalek. Drželi jsme tomu druhému
pevně dlaň. Alespoň takto jsme mohli být spolu.

A to byl náš příběh. Můj a Marianin. A kdy-
byste snad někdy zavítali na slavkovský šibe-
niční vrch a našli světlé kamenné srdce tvořené
dvěma polovinami s jasným, zářícím kamínkem
vprostřed, víte, komu tyto rubíny z pravé krve
patřily, když nám ještě tloukly v hrudi...

Aneta Zugarová, ZŠ a MŠ Vranovice, 8.A

Neopravená socha Aurory • Foto: archiv ZS-A Opravená socha Aurory • Foto: archiv ZS-A
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Také máte rádi pohádku Šíleně smutná prin-
cezna? Pak si nenechejte ujít představení ve
Společenském centru Bonapartne, které se
uskuteční 6. dubna od 17.00. V hlavních rolích
se představí hvězdy Městského divadla Brno
(Zdeněk Junák) i divadelního spolku Slavkov. 

Slavnou hudební pohádku asi není třeba pří-
liš představovat. Příběh prince a princezny ze
sousedních spřátelených zemí, kteří mají uza-
vřít domluvený sňatek v Česku již zlidověl.
Filmové zpracování hudební pohádky dosáhlo
obrovské obliby především díky neodolatelně

milé atmosféře, která rok co rok dokáže potěšit
a pobavit miliony televizních diváků. 

Snahou režiséra Michala Matěje při nastu-
dování divadelní verze bylo přenést ducha fil-
mového zpracování na divadelní prkna a díky
diváckým reakcím, které přišly ihned po pre-
miéře v září 2018 na nádvoří slavkovského
zámku, můžeme říct, že se tato snaha podařila
na 100 procent.

V našem zpracování Šíleně smutné prin-
cezny se můžete těšit na herecké výkon leti-
tých profesionálů, jimiž jsou především herci

Šíleně smutná princezna v SC Bonaparte
Městského divadla v Brně. Například v roli
krále Jindřicha se představí Zdeněk Junák,
v roli prince uvidíte Marca Salvadoriho, prin-
ceznu skvěle ztvárnila Eliška Skálová. Dále se
Vám představí Jakub Uličník, Ondřej Buchta,
Jiří Ressler, Marta Matějová, Martin Křížka,
Milan Hrazdírek a další.

Vstupenky zakoupíte v předprodeji v Infor-
mačním centru ve Slavkově či na stránce
http://www.zamek-slavkov.cz/predprodej.
Ceny vstupenek 290–320 Kč.

Délka představení je cca dvě hodiny. vs

- Terakota – předměty z pálené hlíny, nepo-
lévané glazurou a nepatinované, vypalované při
teplotách 1000-1200 °C.

- Polomajolika – předměty z červeně se vy-
palující hlíny, potažené bílou sienskou hlínou.

- Majolika – předměty z barevné hlíny, polé-
vané bílou neprůhlednou glazurou

- Fayans – předměty z bílé jemnozrnné
hmoty s tvrdým střepem, která se blíží měkkému
porcelánu. Rozdíl mezi majolikou a fayansí lze
upřesnit rovněž podle místa zhotovení: Majolika
se vyráběla na ostrově Mallorka a Fayans v se-
veroitalském městě Fayenza. Z těchto center se
pak výrobky rozšiřovaly do dalších oblastí. 

- Porcelán jaspisový – který však ještě není
porcelánem v pravém slova smyslu, ale blíží se
spíše kamenině. 

- Kamenina vyráběná ze zrnité hlíny, avšak
vypalovaná vysokým žárem. Přibližuje se již po-
době měkkého porcelánu.

- Měkký porcelán – je vypalován při nižším
žáru – cca 1300 °C.

- Frittový porcelán vyráběný ve Francii,
který se podobá spíše sklu, protože není vyráběn
z porcelánové hlíny, ale z taveniny při 1100 °C.

- Anglický kostní porcelán s příměsí ko-
stního popela, vypalovaný při 1220–1300 °C.

- Tvrdý porcelán – vypaluje se vysokým
žárem na 1350–1500 °C. Tomuto porcelánu se
říká rovněž „evropský“. 

Výčet není úplný, ale pro objasnění termino-
logie a rozdílů mezi výrobky pro náš účel po-
stačí.

Je všeobecně známé, že kolébkou porcelánu
je Čína. První poznatky o jeho výrobě se zde ob-
jevují již v 7. století za dynastie Tchang. Ceněna
byla zvláště sněhově bílá barva porcelánu, tenký
a průsvitný střep i jeho dokonalé tvarování.
V pozdějším období se na těchto křehkých vý-

Poklady nejen z depozitářů (1. část)

robcích objevuje rovněž malba. Ve 13. století se
rozšířila výzdoba kobaltem a železitou červení,
vlivem Persie se barevnost rozšířila rovněž
o svítivou zeleň. Do Evropy první zmínky o nád-
herných čínských porcelánových předmětech
přinesl již v roce 1298 známý benátský kupec
a cestovatel Marco Polo. Přesto, že tajemství
porcelánu bylo bedlivě střeženo, tradují se od
této doby snahy vyrobit porcelán i v Evropě, a to
napodobováním čínských výrobků.

V období vlády dynastie Ming (1368–1644)
dochází k nebývalému rozvoji výroby porcelánu
a jeho zdobení různobarevnou malbou, k níž se
v 16. stol. přidává rovněž plátkové zlato. 

Vrcholu výroby a vývozu dosáhl čínský por-
celán na přelomu 16. a 17. století, kdy se pře -
devším prostřednictvím Východoindické
společnosti porcelán dostával do Evropy v hoj-
nější míře. Přesto, že se evropským výrobcům
postupně dařilo odhalovat tajemství výroby por-
celánu, prakticky až do 19. století zůstávají tyto
křehké výrobky výlučně luxusním zbožím a ob-
jevují se pouze v prostředí nejbohatších šlech-
ticů. (Pokračování příště)

Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz

Snad každé muzeum, ať již má jakékoli za-
měření, má ve svých sbírkách nějaký předmět
z keramiky, kameniny či porcelánu. Tyto před-
měty se staly neoddělitelnou součástí lidského
života. Zámek Slavkov – Austerlitz vůbec po-
prvé představí svou sbírku na výstavě „Por-
celán ze sbírek ZS-A“, kterou bude možné
shlédnout od 12. září do 24. listopadu 2019. 

Cesta k výrobě křehkého porcelánu nebyla
jednoduchá ani přímočará a byla poměrně
dlouhá. První předměty z pálené hlíny se vysky-
tují již od doby neolitu – tedy od mladší doby
kamenné. Výrobky byly vytvářeny z ruky, bez
hrnčířského kruhu. K nejstarším keramickým
předmětům, které se nacházejí ve slavkovských
muzejních sbírkách, patří keramika moravské
malované kultury ze 4. století př. n. l. Přene-
seme-li se však přes dlouhé období dokládané
archeologickými nálezy, dostaneme se do až do
7. století – počátku výroby porcelánu v Číně, či
do 13. století, kdy Maurové přenesli pokročilou
výrobu keramiky do Španělska, kde vznikala
známá střediska např. v Granadě, Seville či na
Mallorce. Odtud se tato výroba rozšířila do Itá-
lie, především do známé Faenzy či do Francie
a do dalších míst. Abychom si však objasnili
složitost výroby, která vedla až ke vzniku křeh-
kého porcelánu, objasníme si alespoň část po-
užívané terminologie.

Podle použitého materiálu a teploty při vý-
palu můžeme keramické výrobky rozdělit do
těchto skupin:

I. výrobky se střepem hutným – průsvitným
nebo neprůsvitným
II. výrobky se střepem pórovitým, který je

vždy neprůsvitný
Dalším možným členěním keramických vý-

robků je rozdělení podle použitých materiálů
a teploty při výpalu:

Šíleně smutná princezna • Foto: 2x T. Kratochvíl

Miska, čínský porcelán 19. stol. Ze sbírek ZS-A • Foto: V. Zichová
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Program kina v SC Bonaparte – duben
Neděle 7. dubna, 16.30 hodin
LEO DA VINCI: MISE MONA LISA
Leonardo je kreativní odvážný chlapec, který svými vynálezy neustále překonává zákony fyziky. Při jejich
testování v praxi mu trpělivě pomáhají věrný kamarád Lorenzo a Leova tajná láska Lisa. Když však požár
zničí všechen majetek Lisina otce, vydává se Leo s přáteli na tajemný ostrov hledat ztracený poklad, jímž
by uhradil vzniklé dluhy. Leo ale není jediný, kdo věří, že s použitím svých jedinečných vynálezů dokáže
poklad najít, a tak se postupně odkrývá příběh plný překvapení, dobrodružství a zejména vynalézavosti 
85 min., vstupné 65 Kč, Animovaný /Dobrodružný, Itálie / 2018

Sobota 13. dubna, 19.30 hodin
LÉTO S GENTLEMANEM
Anna (Alena Antalová) tráví se svým manželem (Igor Bareš) každé léto v chatové oblasti pár desítek kilo-
metrů za Prahou. Jsou svoji už celou věčnost, takže jejich manželství sklouzlo, jak to tak bývá, do rutiny a
stereotypu. Muž svůj čas už dlouho spravedlivě dělí mezi karban s kamarády v hospodě a výrobu modelů
lodí ze sirek uvnitř lahví, jeho žena je pro něj prakticky neviditelná. Anna si každé léto zpříjemňuje několik
dní pravidelným setkáváním s kamarádkami, kolegyněmi z práce, které za ní do malebných středních Čech
přijíždějí na cyklistické výlety. Režie: Jiří Adamec. Hrají:Jaromír Hanzlík, Alena Antalová, Igor Bareš, Lucie
Vondráčková, Miroslav Šimůnek,Tereza Kostková, Ivana Chýlková, Jana Boušková, Jan Vlasák,Arnošt Gold-
flam, Miroslav Etzler, Dana Batulková, Yveta Blanarovičová, Petra Jungmanová, Jan Čenský, Zdeněk
Žák, Pavel Soukup, Martin Kraus, Ladislav Županič, Jaromír Dulava, Ladislav Ladomi
98 min., vstupné 70 Kč, Komedie/Romantický, Česko / 2019

Neděle 14. dubna, 16.30 hodin
JAK VYCVIČIT DRAKA 2
Ostrov Blp býval místem, kde Vikingové ve dne v noci bojovali s draky. Pak však mladý snílek Škyťák vycvičil
draka Bezzubku, spřátelil se s ním a hlavně všem vysvětlil, že lidé a draci mohou žít v harmonii. Příběh po-
skočil o pět let dopředu a z Blpu se stal v mezidobí dračí ráj, kde se lidé a draci navzájem respektují a mají
se rádi. Škyťákova největší kamarádka Astrid je hvězdou oblíbených dračích závodů, ve kterých hravě poráží
ostatní vikinské teenagery, zatímco Škyťák dává přednost osamělým spanilým letům s Bezzubkou, během
nichž mapují neznámá území.
102 min., vstupné 65 Kč, Animovaný / Rodinný / Dobrodružný, USA / 2014

Sobota 20. dubna, 19.30 hodin
TOMAN
Filmové drama režiséra a producenta Ondřeje Trojana o vzestupu a pádu na pozadí doby, která dodnes
ovlivňuje naše životy. Neuvěřitelný a pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa naší zahra-
niční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu, bezskrupulózního obchodníka
s obrovskou mocí a zásadním úkolem. Sehnat peníze, které komunistům vyhrají volby. A Toman peníze se-
hnat uměl. Pro sebe, pro rodinu i pro stranu. Šmelina, vydírání, kasírování válečných zločinců i jejich obětí.
Neštítil se ničeho. Režie: Ondřej Trojan. Hrají: Jiří Macháček, Kateřina Winterová, Kristýna Boková, Stanislav
Majer, Marek Taclík, Roman Luknár, Lukáš Latinák,Táňa Pauhofová, Lukáš Melník, Jaromír Dulava, Jiří Dvo-
řák, Martin Finger, Aleš Procházka, Monika Žáková, Radek Holub, Ondřej Malý, Matěj Ruppert, Jaroslav
Plesl, Marián Mitaš, Miroslav Táborský, Ady Hajdu, Václav Neužil.
145 min., vstupné 70 Kč, Drama / Historický, Česko / Slovensko, 2018

Neděle 21. dubna, 16.30 hodin
KUNG FU PANDA 3
Jedna z nejúspěšnějších animovaných sérií na světě se vrací a v jejím čele nestojí nikdo jiný než slavný
kung-fu bojovník, tak trochu i do šířky urostlý panda Po. A vše začne tím, že se znenadání objeví Poův
ztracený biologický otec, společně pak odcestují do tajného pandího ráje, kde se setkají s dalšími pandími
členy široké a černobílé rodiny. Ale pak Kai, padouch s nadpřirozenými schopnostmi, proletí Čínou jako vi-
chřice a začne porážet všechny mistry kung-fu, Po musí udělat nemožné.
95 min., vstupné 65 Kč, Animovaný / Komedie / Rodinný, USA / Čína, 2016

Sobota 27. dubna, 19.30 hodin
TEN, KDO TĚ MILOVAL
Kpt. Kalina (Pavel Řezníček) policista, milující manžel a skvělý otec, se stane obětí autonehody. Z pozice
ducha sleduje vyšetřování vlastního úmrtí. Dochází při něm k mnoha humorným a nečekaným situacím,
protože ho vede více jeho rodina, než členové policejního sboru… Postupně se začínají objevovat drobné
indicie, že všechno nemuselo být tak, jak se zdálo. Partnerská důvěra je narušena, stačí pár fotek, slov a
Vanda (Soňa Norisová) začne mít podezření, že jí mohl být manžel nevěrný. Režie: Jan Pachl. Hrají:Soňa
Norisová, Pavel Řezníček, Hynek Čermák, Eva Holubová, Lukáš Vaculík, Václav Postránecký, Lívia
Bielovič, Kryštof Racek, Petra Nesvačilová, Miloš Pokorný, Roman Ondráček, Ester Kočičková, Viktor Anto-
nio, Lukáš Příkazký, Jitka Smutná, Simone Hrášková, Martin Sitta,Alexandr Minajev, Eva Leinweberová, Jiří
Bábek.
90 min., vstupné 70 Kč, Komedie / Rodinný / Krimi, Česko, 2018

Neděle 28. dubna, 16.30 hodin
TROLLOVÉ
Trollové jsou vždy veselí a šťastní skřítkové, kteří nejvíce ze všeho milují hudbu, tanec a zpěv. Jedinou vá-
žnější starost na světě jim dělají Bergeni. Ti si totiž myslí, že můžou být šťastní jedině tehdy, pokud budou
mít Trolla v žaludku. Bohužel však už dlouhou dobu žádného na jídelníčku neměli. Trollímu králi Peppymu
se totiž podaří i se všemi jeho poddanými utéct a založit vlastní veselé městečko Trollíkov, které se Berge-
nům, v čele s princem Chroupou, nedaří a nedaří nalézt. 
92 min., vstupné 65 Kč, Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Muzikál, USA, 2016

Víkend v polovině dubna:
vítání jara jarmarkem, barevnou
výstavou i prohlídkami krovů

Zámek Slavkov se letos rozhodl vítat jaro
ve velkém stylu. Tradiční zahradnické jarní
trhy obohatí velikonoční výstava v Ruben-
sově sále nebo ojedinělá prohlídka zámecké
půdy. Přijďte v sobotu 13. dubna prožít
krásný jarní den do Slavkova! 

Sobota 13. dubna 
JARNÍ TRHY

Již tradičně i tento rok přivítáme jaro v zá-
meckém parku společně s milovníky květin
a zahrádkářství. Tak jako každoročně si mů-
žete zakoupit přísady, balkónovky, skal-
ničky, okrasné stromky, keře nebo včelařské
výrobky. Těšit se můžete i na řemeslníky -
keramiku, bižuterii, dřevěné hračky apod.
Nebude chybět ani občerstvení. 12. ročník
populární jarních trhů se uskuteční v sobotu
13. dubna od 9 do 17 hodin. Vstup zdarma.

PROHLÍDKY KROVŮ A PŮDY
Také jste jako malí rádi prozkoumávali

půdy svých babiček? Přijďte na Zámek
 Slavkov – Austerlitz v sobotu 13. 4. 2019
a uvidíte, co skrývá ta naše. Sice tu pravdě-
podobně nenajdete takové poklady (ty peč-
livě střežíme v depozitářích), ale zato máme
zajímavý komplex lávek, díky kterým si mů-
žete prohlédnout většinu zámeckých krovů
za fundovaného výkladu průvodce. Za od-
měnu se Vám poté dostane ten nejkrásnější
výhled na zámecký park ze střechy zámku.

Jelikož se jedná o jediný termín prohlídky
v letošním roce, doporučujeme Vám včasnou
rezervaci na tel. 544 227 548. Prohlídky za-
čnou v 10.30, 11.30, 13.30 a 14.30 hod.
Vstupné je pro všechny 130 Kč.

Sobota a neděle 13. a 14. dubna
PRODEJNÍ VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

Barevné inspirace, květinové vazby, kras-
lice a nevšední dekorace na Velikonoce. To
vše můžete zhlédnout na Velikonoční vý-
stavě na zámku v Rubensově sále. A ještě
jedna dobrá zpráva, výrobky si můžete od-
nést hned domů. Výstava je totiž prodejní.
Autorkami barevných dekorací jsou oblí-
bené výtvarnice Marcela Drápalová, Hana
Křetínská a Pavla Tauberová. Výstava se
uskuteční v otevírací dobu zámku – od 9 do
16 h. v Rubensově sále. Vstupné je dobro-
volné. vs
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V sobotu 29. června se uskuteční v zámec-
kém parku tradiční sraz auto-moto veteránů,
Veteranfest Slavkov 2019.

Pro pohodlnější vstup návštěvníků do areálu

jsme v letošním roce spustili předprodej vstu-
penek na Veteranfest Slavkov 2019. S předem
koupenou vstupenkou nebudete muset čekat
frontu a stihnete toho víc!

Vstupenky je možné zakoupit v Informač-
ním centru infocentrum@zamek-slavkov.cz,
tel.: 513 034 156 nebo jako evstupenku na
www.zamek-slavkov.cz/predprodej. vs

Veteranfest Slavkov 2019
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www.zskomslavkov.czZákladní škola, Komenského nám. 495, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 621, reditel@zskomslavkov.cz
Základní škola Komenského

Sběr papíru
V úterý 16. dubna od 7 do 15 hodin pro-

běhne sběr papíru. Vybírat ho budeme u prů-
čelí staré školní budovy. Výtěžek bude
převeden na účet Spolku rodičů a přátel školy
a bude využit pro žáky naší školy.

Jestli se někomu výše uvedený termín ne-
hodí, může papír vložit do kontejneru, který
bude od 17. dubna umístěn 14 dnů na školním
dvoře. sv

Už kvetou!
O čem je řeč? O krokusech, které vysázeli

žáci 8.B na podzim 2018 před naší školou.
Bylo to už naše druhé sázení, v roce 2017 jsme
zasadili krokusy na školním dvoře. Krokusy se
vysazují na mnoha místech Evropy a jejich
žluté květy mají připomínat židovské děti, které
nepřežily 2. světovou válku. Zapojili jsme se
tak do projektu Krokus irské organizace HETI
(Holocaust Education Trust Ireland), protože
i ve Slavkově před válkou žila židovská komu-
nita. Část cibulek jsme nechali pro přátele
z Nottinghamu, se kterými jsme krokusy zasá-
zeli i k nově vybudovanému pomníku obětem
I. a II. světové války. L. Záleská

Opětovně se naše škola zapojila do projektu
MŠMT spolufinancovaného z evropských
fondů. Navazujeme tak projekt, který probíhal
v minulých dvou letech a jeho primárním
cílem bylo zřídit ve škole pozici speciálního
pedagoga a školního psychologa. V rámci na-
vazujícího projektu dále pokračovat ve své
práci školní psycholog a speciální pedagog.
K této aktivitě jsme si přibrali další. Ty se tý-
kají, kromě školy i školní družiny.

Takže ve škole a družině nám přibydou nové
činnosti:

• využívání metody CLIL v rámci výuky an-
gličtiny

• přímá výuka v hodinách s technikem ICT
• projektový den zaměřený na kariérové po-

radenství a volbu povolání

• školní asistent do družiny, který bude vy-
pomáhat na našem odloučeném pracovišti

• projektové dny ve školní družině
Tyto body budeme postupně realizovat až do

roku 2021 a můžeme na ně využít až
2 165 000 Kč.

Projekty a projektové dny již deset let neod-
myslitelně patří k naší škole. Na některých vel-
kých projektech spolupracujeme s vysokými
a středními školami. Kromě těch ale máme
i své vlastní, školní. Vzpomeňme například na
projekty zaměřené na vodu a její zdroje, na ře-
mesla, na „10 let ČR v EU“, na 600. výročí
udělení znakového privilegia našemu městu
nebo poslední projekt ke 100. výročí vzniku
republiky a její samostatnosti. Co rok, to jeden
projekt. Naše žáky prostřednictvím projektů

Projekty a projektové vyučování
vedeme k úctě k životnímu prostředí a k pozi-
tivnímu vztahu k práci lidí, která je užitečná
pro společnost.

V letošním roce se zaměřujeme na moře
a oceány. Budova školy se již plní pracemi
žáků na toto téma. Takže nyní když prochá-
zíme po chodbách, začínají nás obklopovat
vodní rostliny, mořští živočichové, potápěči
a vraky lodí. Fantazie našich žáků nezná mezí
a tak se určitě dočkáme skvělých nápadů.
Navíc každá třída si připravuje nějaké téma tý-
kající se moří a oceánů, které společně se
svými třídními učiteli zpracuje ve čtvrtek 30.
května. Celou výstavu o mořích bude možné
zhlédnout v úterý 4. června v rámci třídních
schůzek.

Vladimír Soukop

vědní disciplíny – fyzika, zeměpis, přírodopis
a chemie. Učíme se pozorováním, popisem,
odhadem a spoluprací. Tento styl výuky nám
sponzorskými příspěvky podporuje firma
Liko-S.

Na fotografiích vidíte ukázku z hodiny, kdy
si žáci vyrábí cameru obscuru a kotouče pro
skládání barev. Vladimír Soukop 

Přírodovědný seminář
Už třetím rokem se zaměřujeme na badatel-

skou metodu výuky s našimi šesťáky v příro-
dovědném semináři. Třídy se dělí na poloviny
a žáci realizují pokusy a činnosti, při nichž se
zamýšlí se nad průběhem nebo stavem přírod-
ních jevů. Cílem této výuky je vést žáky k po-
zitivnímu vztahu k životnímu prostředí
a k přírodním vědám. Zapojeny jsou všechny

Přírodovědný seminář • Foto: 2x archiv školy

Rozkvetlé krokusy • Foto: archiv školy
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Základní škola Tyršova www.zsslavkov.czZákladní škola, Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 113, reditel@zsslavkov.cz

Zápis do 1. ročníku základní školy
Vedení základních škol vypisuje na základě § 36 školského zákona následující termíny

zápisu:

Základní škola Komenského
24. dubna od 14 do 17 hodin (vchod od kostela)

Základní škola Tyršova
25. dubna od 14 do 17 hodin

Zákonný zástupce je povinen přihlásit své dítě, které dovrší do 31. 8. 2019 šesti let.
Školy mají určeny vyhláškou města spádové obvody, které zaručují rodičům, že jejich dítě

s trvalým pobytem v daném obvodu bude přijato do příslušné školy, včetně dětí, které nejsou
občany ČR.

Pokyny a dokumenty k zápisu – viz webové stránky škol (www.zskomslavkov.cz,
www.zsslavkov.cz).

V úterý 19. února a ve středu 20. února
2019 se ve Vyškově konalo okresní kolo Ze-
měpisné olympiády. Do boje jsme vyslali zá-
stupce všech tří kategorií.

Obsahem olympiády byla práce s mapou,
tematicky zaměřený test geografických zna-
lostí a praktická část. Naši žáci se mezi zá-
stupci základních škol a gymnázií neztratili.
V kategorii osmých a devátých tříd se Jakub
Janek z 8.A umístil na pěkném desátém místě,
o trochu méně se dařilo Liboru Tesařovi
z 9.A, který skončil čtrnáctý ze dvaceti sedmi
soutěžících. V kategorii sedmých tříd dosáhla

Anna Lysáčková ze 7.A krásného devátého
místa a Ondra Opletal ze 7.B vybojoval dva-
nácté místo mezi dvaceti čtyřmi účastníky.
Nejúspěšnější byli stejně jako loni ti nej-
mladší. Vít Kudla z 6.B se mohl radovat z vý-
borného čtvrtého místa a Tomáš Prokeš z 6.A
dokonce získal postupové druhé místo. Ten
bude naši školu a okres Vyškov zastupovat
v krajském kole, které se uskuteční 20. března
v Brně.

Všem žákům patří velké díky nejen za
vzornou reprezentaci školy, ale i za čas věno-
vaný přípravě na soutěž. Ej

Okresní kolo Zeměpisné olympiády 

Dne 21. února se v naší škole uskutečnilo
školní kolo recitační soutěže, jehož se zúčast-
nili žáci prvního stupně. V rámci druhého a tře-
tího ročníku nadšeně vystoupilo velké
množství recitátorů.

První místo obsadili Matěj Pecháček z 2.B
a Kateřina Obhlídalová ze 3.A. Ze čtvrté třídy
a z obou tříd pátých účinkovalo 17 talentova-
ných recitátorů. Nezalekli se obecenstva, před
kterým museli dokázat svůj talent, dobrou
paměť, kvalitní výslovnost a zvučný přednes,
ani posuzující poroty v podobě třídních učite-
lek. Bylo velmi obtížné vybrat nejlepší z účin-

kujících, ale nakonec do okresního kola po-
stoupili Erika Spáčilová z 5.B a Filip Tesař
z 5.A. Z druhého stupně jejich sestavu doplnila
Markéta Moudrá ze 7.B.

Okresní kola recitační soutěže proběhla
5. a 6. března ve Vyškově. Naši mladí recitátoři
prokázali své kvality i zde. Markéta Moudrá si
pro přednes připravila text Mistr Kadó, jehož
autorem je básník Ivan Wernisch, a text Z de-
níku praktické dívky Zuzany básníka Jiřího
Suchého. Svým přednesem zaujala členy po-
roty i ostatní soutěžící, kterých bylo celkem
devatenáct. Podobně jako v loňském roce

Naši úspěšní recitátoři
i letos se stala vítězkou a postupuje do kraj-
ského kola.

Také žáci z mladší kategorie byli úspěšní
a v konkurenci 27 účastníků okresního kola
soutěže získali v rámci své kategorie vynikající
umístění. Filip Tesař z 5.A dostal čestné uznání
a Erika Spáčilová z 5. B obsadila výborné 2.
místo, čímž se kvalifikovala do krajského kola. 

Všem našim recitátorům gratulujeme a pře-
jeme hodně dalších úspěchů. zšt

Biologická olympiáda
Poslední únorový týden na naší škole pro-

běhlo školní kolo biologické olympiády kate-
gorie C (žáci osmých a devátých tříd)
a kategorie D (žáci šestých a sedmých tříd).
Tématem letošního ročníku je „Příjem a výdej
látek aneb něco dovnitř, něco ven“. Soutěžilo
se v tradičních „disciplínách“ – praktické po-
znávání rostlin a živočichů, laboratorní práce
a test teoretických znalostí. Nejúspěšnějším ře-
šitelem v kategorii C se stala Alžběta Šuja-
nová, na druhém místě se umístil Samuel
Vinkler a na třetím Sarah Vinklerová (všichni
žáci z 8. A). V kategorii D se nejlépe dařilo To-
máši Prokešovi z 6.A, na druhém místě se
umístila Terezie Schwecová z 6.B a hned v těs-
ném závěsu na třetím místě Martin Jára z 6.A.

Všichni budou reprezentovat naši školu
v okresním kole, které se bude konat v dubnu
ve Vyškově. sf

V pátek 1. března navštívili žáci osmého
ročníku Technické muzeum v Brně, které se
zabývá technikou od hodinových součástek až
po letadla. Zpracovává nejen hmotné sbírky
vývoje důležitých oblastí vědy a techniky, ale
i vědeckou dokumentaci historické a současné
výroby. V hlavní budově v Brně-Králově Poli
nabízí návštěvníkům 17 expozic, např. parní
a vodní motory, historii optiky, výpočetní tech-
niky, železářství, historické automobily, stereo-
vizi a další. Naším hlavním cílem byla
návštěva expozice parních a vodních motorů,
která dětem měla ilustrovat učivo z fyziky a dě-
jepisu.

A jak sami žáci hodnotili exkurzi:
• Muzeum je oproti ostatním muzeím velmi

moderní. I když mě moc technika nezajímá,
tam mě to vysloveně bavilo.

• Nejvíc mě zaujal parní stroj, pochopila
jsem, jak funguje.

• Líbilo se mi, že stroje fungovaly, že se po-
hybovaly, protože to většinou muzea neuka-
zují.

• Na výkladu průvodců bylo poznat, že mají
technické znalosti o vystavovaných strojích,
ochotně nám odpovídali na otázky.

• Líbilo se mi, že jsme si mohli některé
stroje sami vyzkoušet.

• Ze všech exponátů mě nejvíc zaujaly auto-
mobily, letadla a staré motocykly

• Nejlepší to bylo v herně, kde jsme si sami
mohli vyzkoušet různé fyzikální pokusy.

A jen ojedinělý názor:
• Nejlepší byla poslední půlhodina v muzeu,

kterou jsme strávili u automatu s jídlem
a pitím. vd

Exkurze v Technickém muzeu

Chemická olympiáda 
V úterý 19. února se v naší škole konalo

školní kolo Chemické olympiády. Soutěže se
účastnili žáci 9. ročníků. Ti se museli popaso-
vat s velmi náročnými úkoly, které pro žáky
připravili pražští autoři.

Nejlépe se vedlo A. Červinkovi, který získal
velmi pěkných 52 bodů. V těsném závěsu se
umístil Š. Kučera s 51 body (oba ze třídy 9. A).
Na třetím místě se umístil Dominik Jopek
z 9. B se ziskem 47, 5 bodu. 

První dva reprezentovali naši školu
i v okresním kole Chemické olympiády, které
se konalo 1. 3. ve Vyškově. V nabité konku-
renci především domácích účastníků, ale
i mnoha gymnazistů obsadil Štěpán Kučera
skvělé 6. místo. O něco méně se dařilo A. Čer-
vinkovi, který se umístil na 15. místě. Oba
ovšem předvedli velmi dobré výkony, které je
potřeba ocenit. dp

Slavkovský zpravodaj na internetu

www.slavkovskyzpravodaj.cz

Recitátoři • Foto: archiv školy



www.vassalonek.cz

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

Zdraví je největší bohatství, které člověk má.

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

Poradenská kancelář
PRODEJ
• přípravky MUDr. Jonáše

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

pro vyčerpaný organismus
• doplňky stravy FINCLUBU

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

Kosmetika 

Možnost vyzkoušení

11. 5. 2019
SLAVKOV U BRNA

Zámecká zahrada – začátek v 15:00h
Support: Frozen Poppyhead, 9.planeta
Speciální hosté: Jaroslav ALBERT Kronek,

Roman Izaiáš, Tomáš Hradil, Palo Drapák
Přehlídka regionálních minipivovarů 

Pro děti: klauni z Balónkova, skákací hrady, trampolíny
Předprodej vstupenek: více na www.zemetreseni2018.cz. Děti do 15 let VSTUP ZDARMA 



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

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

Bližší informace k pozicím najdete na
www.lohmann-rauscher.com/cz-cs/kariera/nase-nabidka-volnych-mist/

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

tel.: +420 544 425 632, mobil: +420 739 529 558
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

• asistentka marketingu
• asistentka vedoucího

 kvality
• disponent/ka
• specialista sterilizace
• dělnice ve zdravotnické

 výrobě
• manipulační dělník – balič
• pomocná síla při výdeji jídla

• zázemí prosperující mezinárodní
společnosti 

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

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

dělku; příplatek za práci v neděli
20 % průměrného výdělku

• možnost osobního rozvoje v rámci
L&R Academy

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

Co vám můžeme nabídnout:

• přední dělnice
• přední dělník balicí zóny
• pracovnice konečné

 kontroly
• pracovnice oddělení

 vzorků a přípravy etiket
• skladník/skladnice
• švadlena ve zdravotnické

výrobě

HLEDÁME
POSILY

DO NOVÉHO AUTOSALONU 
V MODŘICÍCH U BRNA

Na pozice: automechanik, 
autolakýrník, autoelektrikář, 

autokarosář

Více na www.renault-brno.cz 
v sekci Volná místa KONCESIONÁŘ VOZŮ RENAULT A DACIA



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

• Výměna čelních skel
• Montáž tažných zařízení
• Geometrie

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

Možnost zapůjčení 
náhradního vozidla

MUDr. LENKA ČERVINKOVÁ
oznamuje, že

ALERGOLOGIE
Slavkov s.r.o.
funguje nadále ve stávajících ordinacích:
Poliklinika Slavkov u Brna, tel. 544 220 813
a Poliklinika Bučovice, tel. 511 119 571.
Stále přijímáme dospělé i dětské pacienty –
akutní stavy ihned, ostatní do 1 měsíce.

www.alergologieslavkov.com

volná pracovní místa
na trvalý pracovní poměr na pozici

VODAŘ-TOPENÁŘ
Sídlo společnosti: Slavkov u Brna
V případě zájmu zasílejte životopis na:
kiss@cmc-heating.cz

NABÍZÍME

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

• profily ocelové uzavřené,
 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)

• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé,

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

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,

 řezáním pilou

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

775 697 788

Milan Májek a syn

www.slavkov-hutnimaterial.cz

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

JIŽ 17 LET S VÁMI
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KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková

BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KAMENICTVÍ
Bronislav Urbanec ml.

pomníky, žulové doplňky, nápisy, přisekávky,
broušení a renovace starých hrobů

mob.: 731 200 371
e-mail: jsme@kamenictvi-urbanec.cz

Husova 8, 684 01 Slavkov u Brna
www.kamenictvi-urbanec.cz

• Do začátků od nás dostanete nadstandardní finanční podporou po dobu 3 let
+ PROVIZE + BONUSY

• Výše Vašich příjmů nezávisí na šéfovi

• Záleží jen na Vašich rostoucích znalostech a zkušenostech

• Propracovaný systém odborného vzdělávání

• Flexibilní pracovní doba / možnost home office

• Pokud si povedete dobře, zařídíme Vám VAŠI kancelář pro jednání s klienty

Pracoviště
• pobočka ČSOB Pojišťovna a.s., Vyškov, nám. Obránců míru 34/2

s možným přesunem do vlastní kanceláře ve Slavkově

KLIENTSKÝ PRACOVNÍK

Pro pobočku ČSOB Pojišťovny
hledáme kolegy do týmu na pozici

Co
 V

ám
 n

ab
íz

ím
e?

Tel. 604 367 046
Adam.Kutej@obchod.csobpoj.cz
Infolinka 466 100 777
https://csobpoj.jobs.cz/Da

lší
inf

or
ma

ce
: Váš zájem včetně životopisu

 očekáváme po celou dobu
 zveřejnění inzerátu.

Pouze vybraní uchazeči budou
 pozváni k osobnímu pohovoru.

RODINNÁ OZNÁMENÍ

Vzpomínka
Dne 9. března 2019 by se dožila 74 let

paní 
JA R M I L A  D R BA L OVÁ

a dne 10. března 2019 by se dožil 78 let

F R A N T I Š E K  D R BA L
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Děti s rodinami.

Vzpomínka

…a zůstaly jen vzpomínky

Dne 17. března 2019 uplynulo 10 let, kdy nás opustil pan

JOSEF UHER

S láskou vzpomíná manželka a syn.

Blahopřání
Dne 14. března 2019 oslavil své životní jubileum

80 let pan 

JAN KUCHTA
Do dalších let hodně zdraví, pohody a elánu

přejí manželka Ludmila,
dcera Jana a syn Lubomír s rodinami.

Blahopřání
Dne 12. dubna 2019 oslaví 70. narozeniny

naše maminka a babička, paní 

JIŘINA POKORNÁ
Vše nejlepší, hodně zdraví 

a životního elánu do dalších let
přejí dcery s rodinami.

Vzpomínka
Večer, když slunce zemi opustilo, Tvoje srdce se navždy zastavilo.

Nebylo Ti dopřáno s námi být, nebylo léku, abys mohl žít.

Dne 18. března 2019 tomu byly 2 roky, kdy nás opustil manžel,
tatínek a dědeček, pan

MIROSLAV TVRDOŇ
Za vzpomínku na něj děkuje manželka Zdeňka, dcera Leona s rodinou

a sestra Jaroslava s rodinou.

Vzpomínka
Dne 19. 2. 2019 uplynulo 90 let od narození naší drahé maminky,

paní

MARIE KOVAŘÍKOVÉ
z Němčan

Zemřela 6. března 2017.
S láskou a vděčností vzpomínají děti i vnoučata.

Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom zapomněli…

Dne 2. března 2019 uplynulo 13 smutných let, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka a babička, paní

BOHUMILA KACHLÍKOVÁ
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dcera a syn s rodinami.

Vzpomínka
V našich srdcích jsi stále s námi.

Dne 1. března 2019 uplynulo 10 roků, co nás opustila naše milovaná
maminka a babička, paní  

HEDVIKA KANTKOVÁ
S láskou a úctou stále vzpomíná dcera Alena s rodinou.

Jaké je to asi v čudu
Zveme všechny děti i dospělé v neděli 31.

března do prostor restaurace Bonaparte ve
Slavkově, kde uvedeme pásmo pohádek a pís-
niček Zdeňka Svěráka podle knihy Jaké je to
asi v čudu. Představení začíná v 16 hodin.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ Opustili nás

Světlana Ivanová (1966)
Stanislav Kohoutek (1952) 28. 2.
Anna Krausová (1928) 2. 3.

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

Vzpomínka

Dne 24. března 2019 uplynul smutný rok, kdy nás opustil
milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

OLDŘICH CHROMEČEK

Za tichou vzpomínku s námi
děkuje rodina Chromečkova a Kubíčkova.

Vzpomínka

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 24. března 2019 jsme si připomněli nedožitých 95 let paní  

IRENY LOKOSOVÉ

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. 
Dcery a syn s rodinami.

Vzpomínka
V neznámý svět odešel jsi spát, zaplakal každý, kdo měl Tě rád.

Co osud vzal, to nevrací, i když nám srdce krvácí.
Ta rána v srdci stále bolí a zapomenout nedovolí.

Dne 21. března 2019 tomu bylo 11 let, kdy nás navždy
opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,

pan

JAROSLAV ŠROM
S láskou a úctou vzpomíná manželka Marie a děti s rodinami.

Vzpomínka

Dne 23. března 2019 uplynulo 21 let, kdy nás navždy opustila 
naše maminka, babička a prababička, paní

LUDMILA TVRDOŇOVÁ

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Tvrdoňova a Habartova.

Vzpomínka

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 24. března 2019 uplynuly čtyři smutné roky, kdy nás opustil

milovaný manžel, otec, dědeček, syn, bratr, švagr a strýc, pan

VLADISLAV KUČERA

S láskou vzpomínají dcera Alena s přítelem Radkem,
vnuci Mirek, Ondřej a Radovan.

Vzpomínka
Odešla na věky, zbyla jen vzpomínka, byla ta nejdražší, byla to dcera a maminka…

Dne 25. března 2019 uplynuly 2 roky, kdy nás navždy opustila
naše dcera, manželka, maminka a babička, paní

PETRA SMÍLKOVÁ
rozená Kummerová

S láskou vzpomínáme a těm, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.
Rodiče, bratr David, manžel Petr, děti Petra, Michal, Verunka,

Kačenka a Honzík a vnučka Barborka.

Vzpomínka

Dne 27. března 2019 by oslavil 90 let pan

EMIL POLA
Za Vaši vzpomínku na něj děkují za celou rodinu

syn Jiří a dcera Ivana.

INZERCE

ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.

MLADÁ rodina hledá ke koupi byt nebo
rodinný dům ve Slavkově a okolí. Máme
hotovost. Prosím volejte nebo SMS –
739 059 029. Děkuji.

HLEDÁME chalupu nebo chatu se zahra-
dou do 50 km od Brna. Tel: 602 102 038.

KOUPÍME 3+1 ve Slavkově. Hotovost. Te-
lefon: 739 586 722.

KOUPÍM rodinný dům, Slavkov a okolí.
Prosím, nabídněte! T.: 602 185 147.

PRONAJMU dlouhodobě 3+1 byt v přízemí
ve Slavkově u B. na ZH. Tel. 737 110 667.

HLEDÁM ke koupi malý dům se zahrádkou
ve Slavkově u Brna. Tel. 776 302 650.

PRONAJMU ve Slavkově částečně zaří-
zený byt 1+kk s výtahem. Tel. 773 930 822
(po 13. hod.).

KOUPÍM ve Slavkově stavební pozemek
do 500 m2 k výstavbě RD. Tel. 776 883 260.

HLEDÁM ke koupi byt 2+1/3+1. Tel. 739
915 473.

NA SLAVKOVSKU koupím RD k trvalému
bydlení. Tel. 605 871 619.

KOUPÍME chatu/chalupu. Nabídněte. Tel.
732 222 468.

HLEDÁM byt min. 2+kk s balkónem ve
Slavkově do 2,4 mil., nižší patro výhodou,
platba z vlastních zdrojů. Prosím nabídněte.
Tel. 604 220 025.

KOUPÍM RD ve Slavkově 2+1 a větší se za-
hradou nebo dvorkem, před rekonstrukcí,
i se zástavou nebo zadlužený do 3,5 mil.
Volejte 774 520 598. 

PRONAJMU byt 2+KK ve Slavkově u Brna.
Tel. 602 725 078.

PRODÁM pěkné dívčí oblečení – vel.
98–164 levně. Tel. 776 701 701.

BROUŠENÍ OSTŘENÍ POD SLOVAŇÁ-
KEM na ulici Husitská 14, Brno, Královo
Pole – nabrousíme Vám nože, nůžky, ma-
somlýnky, sekery, pilové řetězy, kotou-
čové pily – vše pro dům, dílnu i zahradu.
Neváhejte a USNADNĚTE SI PRÁCI. Od
pondělí do čtvrtka 9–18 jsme tu pro Vás.
www.nabrousime.cz.
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Vzpomínka
Dne 19. dubna 2019 uplyne 95 let od narození

našeho drahého tatínka, pana

JANA KOVAŘÍKA
z Němčan

Zemřel 3. října 1998.
S láskou a vděčností vzpomínají děti a vnoučata.

Vzpomínka
Čas plyne, život jde dál a Ty se, maminko, nevrátíš k nám. Cestička na hřbitov

zůstala jen, kytičku květů jen můžem Ti dát a s bolestí v srdci vzpomínat.

Dne 22. dubna 2019 to bude 5 let, co odešla naše maminka a babička,
paní

VĚRA PAŘILOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Dcera Věra s rodinou.

Vzpomínka

Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.

Dne 7. dubna 2019 uplynuly 4 roky, co nás navždy opustil pan

STANISLAV OLBRICHT
Dne 24. dubna 2019 by se dožil 95 let.

S láskou vzpomínají manželka, děti a vnoučata.

Vzpomínka

Ruku už Ti nepodáme, jen kytičku na hrob dáme a tiše zavzpomínáme.

Dne 13. dubna 2019 by se dožil 70 let pan

JIŘÍ SMEJKAL

S láskou vzpomínají manželka, děti a maminka.

RODINNÁ OZNÁMENÍ

Vzpomínka

Dne 11. dubna 2019 by oslavil své 75. narozeniny
dědeček, bratr, švagr, strýc a kamarád, pan

JAROSLAV ZVONEK

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná celá rodina.

Vzpomínka
Dne 13. dubna 2019 uplyne jeden smutný rok,

kdy nás navždy opustila paní  

JARMILA PILÁTOVÁ

Dne 28. května 2019 tomu budou dva roky, kdy nás opustil Jan Pilát.

S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 17. dubna 2019 uplynou tři smutné roky, kdy nás opustil pan

ANTONÍN MATYÁŠ
S láskou vzpomínají manželka, synové s rodinami

a vnoučata Gábinka, Dominička, Laurinka a Michalka.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka
Vždy jsi všem rozdával humor a vtip. S veselou náladou žilo se líp.

Do dáli zazníval Tvůj hlasitý zpěv, už se nám, dědečku, nevrátíš zpět.

Dne 1. dubna 2019 uplynou 4 roky od úmrtí pana

VILÉMA HOLÁSKA
Stále vzpomíná manželka, dcera a syn s rodinou.

PRODÁM Apple iMac 27“, late 2011. 
2,7 GHz In-

tel Core i5, 12 GB RAM, HDD 1 TB, 
monitor 2560x1440. -

-
-

Mezi obyvateli Slavkova u Brna
 najdeme přes 70 Dobrých andělů

Dobrým andělem se stává každý, kdo při-
spívá nadaci Dobrý anděl a prostřednictvím
pravidelných finančních příspěvků tak pomáhá
rodinám s dětmi, které zasáhla vážná nemoc.
Díky těmto darům pak mohou jejich rodiče
uhradit výdaje spojené s léčbou. 
Dobří andělé pomáhají i u nás

„Celkově již dárci pomohli více než 6218
rodin, ze Slavkova u Brna pochází 5 z nich.
Dárců, Dobrých andělů, u vás najdeme přes 70.
Děkujeme všem, kteří se rozhodli nezištně po-
máhat druhým. Každý den vidíme, že i malý
příspěvek pomůže a dokáže vykouzlit úsměv
na tváři,“ vzkazuje čtenářům Petr Sýkora, spo-
luzakladatel nadace Dobrý anděl. 
Naprostá transparentnost

Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý anděl
odevzdává potřebným rodinám do posledního
haléře, protože je její provoz hrazen ze soukro-
mých zdrojů Petra Sýkory a dalších filantropů.
Navíc získává každý dárce, který se zaregi-
struje na www.dobryandel.cz, i přístup do
svého Andělského účtu, kde vidí konkrétní pří-
běhy rodin, kterým pomáhá. Aktuálně nadace
každý měsíc přijme 100 nových žádostí o
pomoc a celkem odesílá příspěvky více než
3400 rodin. Nadace Dobrý anděl

Povedu kvalitně a za příznivou cenu
Vaše PÚ, daňovou evidenci nebo

mzdové účetnictví, včetně  vyřízení na
úřadech. Bohaté zkušenosti v oboru.

Ú Č E T N I C T V Í

tel. č. 723 207 075
www.ucetnictvi-hladka.cz
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2. Reliéfy a František Zacherle  
Jako jediný farní kostel v brněnské diecézi

nese náš slavkovský chrám titul Vzkříšení Páně.
Kdo byl autorem hlavního výjevu na hlavním
oltáři?

Oltářní reliéfy v kostele Vzkříšení Páně ve
Slavkově u Brna, nemají paralelu s jinými díly
na území Moravy. Jedná se o jedinečnou
ukázku díla ovlivněného normami josefínského
dvora. Analýza reliéfů odhalila, že díla nejsou
plně klasicistní, uspořádání figur je pozdní
a uspořádání prostoru vychází z barokního kla-
sicismu Alessandra Algardiho. Nutno pozname-
nat, že čtyři reliéfy v zadní polovině kostela
vznikly až o sto let později.   

Význam kostela a jeho vnímání v době svého
vzniku nejlépe vystihují noviny Brünner Zei-
tung: „Tato nádherná stavba je na Moravě jediná
svého druhu, protože stavba je v celku antická
a vytvořená s takovým vkusem, že každý, kdo
se na ni podívá, nachází potěšení. Krásná archi-
tektura na vstupu a na vhodně umístěném por-
tálu se šesti sloupy a na vnitřní i vnější velké
římse prozrazuje velkého mistra, který má velké
znalosti o stavebnictví. Vídeňští akademičtí so-
chaři zanechali ve štukových sochách a dřevě-
ných pracích, podobně jako štukatéři v jemných
klenbách a kameníci v mramorových oltářích
podle jednoduchého římského umění,
mistrovská díla, které u každého znalce vzbuzují
uznání. Tři oltářní sádrové obrazy jsou osobním
výběrem knížecí jasnosti. Představují nejčistší
a nejdůležitější pravdy křesťanství, které ná-
sledně v tomto svatostánku spojují všechna to-

lerovaná křesťanská náboženství, bez rozptylo-
vání smyslů a možností uctít Boha. … Děkujte
proto vy, obyvatelé Slavkova, vašemu knížecímu
panu za tento velký dar, děkujte často v opako-
vaných modlitbách, poznávejte a vzdělávejte se,
protože jinak nemůžete vyjádřit svou oddanost,
a proste Boha, aby ve své nekonečné moudrosti
vašemu knížeti požehnal, aby ho ještě mnoho let
pro vás a pro stát uchoval…“ (Brünner Zeitung
1791, č. 1, s. 7–8).

Smlouva mezi Václavem Antonínem z Kou-
nic-Rietberg a sochaři činnými ve Vídni ze dne
14. května 1789 ukazuje, kteří umělci byli vy-
bráni na vytvoření tří oltářních reliéfů (Vzkří-
šení Krista, Křest Páně a Poslední večeře),
reliéfu Archy úmluvy v lunetě, reliéfu Rozeslání
apoštolů ve frontonu a dvou andělů na hlavním
oltáři. Byli to vídenští akademičtí sochaři Fran-
tišek Zacherle (1738–1801), Florian Griebler
(1746–1813), Augustin Robatz (1757–1815),
Franz Thaller (1759–1817) a Mathieu Renson
(1753–?). Materiál potřebný k práci dostali, ne-
museli ho kupovat, byli placeni pouze za práci.
Jednotliví sochaři měli zaplacené náklady spo-
jené s cestou z Vídně do Slavkova. Díky po-
drobným účtům se dozvídáme nejen přesné dny
prací, ale i platby sochařům. Práce začaly už
16. května a trvaly do 19. září téhož roku 1789.
 Sochaři pracovali v průměru šest dní v týdnu,
výjimkou je devět dní volna v červenci a dvou-
týdenní práce bez přestávky v červnu a srpnu.
V průměru dostávali sochaři dvě zlatky denně,
dohromady za pět měsíců práce tak jeden so-
chař dostal 236 zlatých. Do této částky nebyly
zahrnuty náklady za materiál, jedná se o čistý
zisk. Ten se svou výškou řadí do běžných plateb
sochařem. Jelikož všichni sochaři dostávali
stejný plat je zřejmé, že jednotliví umělci sehráli
na reliéfech podobně velkou úlohu.

Zajímavostí jsou zámečník Georg Thilo,
který vytvořil tyče, na které se upevňoval štuk,
kovář Wenzel Fokl Schmit a truhlář Bartoloměj
Štírský, kteří vytvořili pomocné nástroje pro so-
chaře. Objednatel Václav Antonín z Kounic-Ri-
etberg také zasáhl do vzhledu reliéfů. Nejenže
měl vliv na osvojování si stylu mladých umělců
na vídeňské akademií, ale také často zasahoval
do podoby finálního díla tím, že nákresy auto-
rovi vracel do momentu, dokud dílo nevypadalo
podle jeho představ. Svou roli sehrály i josefín-
ské reformy, které výrazně zasáhly do vzhledu
exteriéru i interiéru a způsobily jejich finální
jednoduchost a účelnost. Jelikož reliéf Křest
Krista byl inspirován malbou, je možné, že
i ostatní reliéfy mají někde svůj předobraz. Ještě
stále je dost otázek, které nemají odpovědi. Kde
se nalézají modely, podle kterých vypracovávali
sochaři reliéfy? Zachovaly se do současnosti
kresby? 

Nám, zatím podle jména známý František
Zacherle, byl rakouský sochař narozený 6. 6.
1738 ve městě Hall in Tirol nedaleko Inns-
brucku v Tyrolsku. Zemřel 5. 8. 1801 v nemoc-
nici ve Vídni. Prvním studiem prošel v rodném
městě u řezbáře Christopha Wörndleho, ke kte-
rému přišel v roce 1753 a učil se u něj pět let.
Po tomto školení odešel studovat do Vídně na
Akademii výtvarných umění. Zacherle pracoval
v Salzburgu a Brně, přičemž z těchto cest nejsou
známy uskutečněné díla. V roce 1767 se vrací
do Vídně. V letech 1773–1776 se účastní vý-
zdoby Schönbrunnské zahrady a fontán pro
Václava Antonína Kounice v Laxenburgu.

230. výročí postavení chrámu Vzkříšení Páně 

V roce 1781 se ucházel o zakázku na výzdobu
kostela sv. Michala ve Vídni, ale neúspěšně. Po-
dobně skončil i o rok později, když se ucházel
o profesuru na akademii. Z jeho pozdějších
prací je známa jen výzdoba farního kostela
Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna, po dokon-
čení tohoto díla nejsou známa žádná další díla.
Zemřel ve vídeňské nemocnici v roce 1801 ve
věku 64 let.

Vzkříšení Krista – základní skutečnost křes-
ťanské víry, kterou vyznáváme my věřící až do-
posud, je obsažena již v krátkém vyznání víry
prvních křesťanů, u apoštola Pavla: „Vyučil
jsem vás především v tom, co jsem sám přijal:
že Kristus zemřel ve shodě s Písmem za naše
hříchy; že byl pohřben a že vstal z mrtvých tře-
tího dne ve shodě s Písmem“ (1 Kor 15,3n). Pro
nás věřící je Kristus vzkříšený také nadějí: „Po-
něvadž věříme, že Ježíš umřel i vstal z mrtvých,
věříme také, že s Ježíšem přivede Bůh k životu
i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním (1 Sol 4,14).
Hlavní reliéf vzkříšeného Krista na hlavním ol-
táři nám to stále připomíná, že Ježíš vzkříšený
je stále s námi.
Podle bakalářské diplomové práce „Katarína Orviská –

Oltárne reliéfy v kostole Vzkříšení Páně ve Slavkově
u Brna“ zpracoval Milan Vavro

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle

v 9.00 a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba pro děti, pátek
v 18.00 pro mládež, sobota v 7.30 h.

4. 4. Mše sv. v penzionu v 8.00
4. 4. Návštěvy nemocných před Velikonocemi
6. 4. Ukliďme svět, ukliďme Česko: zapojení farnosti do

úklidu Slavkova
7. 4. Křížová cesta – vedou děti KMŠ a školní děti, 17.15

kostel Slavkov
12. a 13. 4. Program pro dívky 7. – 9. tř., „Skrze Tebe po-

znávám sebe“ vede P. Tomáš Fránek a školské sestry. Za-
čátek v pátek v 17.00 ukončení v sobotu v 17.00

13. 4. Diecézní setkání mládeže s biskupem v Brně
VELIKONOCE:
14. 4. Květná neděle, 9 a 18 h. mše s žehnáním ratolestí
14. 4. Křížová cesta na Urbánek, 15.00 od sv. Jana

Svátost smíření ve Slavkově:
15. 4. PONDĚLÍ 17.00–19.00
16. 4. ÚTERÝ 17.00–19.00 / děti 16.30–17.00

18. 4. Zelený čtvrtek
18.00 mše svatá na památku poslední večeře Páně
adorace v kapli do 22.00

19. 4. Velký pátek
8.00–22.00 adorace v kapli
15.00 velkopáteční obřady s uctíváním svatého kříže
20.00 křížová cesta městem

20. 4. Bílá sobota
8.00–16.00 adorace v kapli
20.30 vigilie Vzkříšení Páně a obnova křtu

21. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, připomínka 230. výročí
od postavení kostela

22. 4. Velikonoční pondělí, Slavkov mše sv. v 7.30
26. a 27. 4. Duchovní obnova pro holky 4.–6. tř. DSR Slavkov
28. 4. Žehnání aut po mši u každého kostela
28. 4. Žehnání zahrad, luk a polí, sraz u fary 14.30 Slavkov

Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek kolem 18.45 h.,
nebo se domluvte telefonicky P. Vavro 604 280 160,
P. Pacner 737 509 507.
slavkov@dieceze.cz www.farnostslavkov.cz

Velikonoční program CČSH
Srdečně vás zveme na velikonoční bohos-

lužby, které se v naší NO CČSH a jejich středis-
cích uskuteční v těchto termínech.

Květná neděle 14. 4. ve 14 hodin společná
bohoslužba CČSH a CČE v Újezdě u B. v kos-
tele CČE.

Pondělí 15. 4. v 17 hodin ve sboru CČSH ve
Slavkově u B. bohoslužba se společnou svátostí
smíření.

Bílá sobota 20. 4. v 18 hodin bohoslužba
v Újezdě u Brna v kostele CČE.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně neděle 21.
4. ve 12 hodin v Nemochovicích na OÚ.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně neděle 21.
4. ve 14 hodin ve Slavkově u B. ve sboru CČSH.

Přejeme obyvatelům Slavkova u Brna a okol-
ních obcí pokojné prožití Velikonoc.

Za NO CČSH Slavkov u B. I. Hušková, farářka

Reliéf Vzkříšení Krista • Foto: B. Maleček
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vzoru probouzejícího se jara, kdy jsme se
s dětmi radovali z objevených bledulí, sněže-
nek či kočiček, také v Karolínce rozkvetla

Probouzející se jaro v Karolínce

dětská výzdoba. Avšak jedna z nástěnek má
po celou dobu postní svůj zvláštní význam.
Papírové květy na ní rozkvétají jen tehdy,
když se děti snaží si vzájemně pomáhat, dělat
radost druhým, přinášet dobro. Kéž se to jim,
i nám dospělým, daří. Březen je také měsíc
knihy. Děti si přinesly do školky oblíbené
knihy, které si se zájmem půjčovaly, prohlí-
žely a objevovaly zajímavosti. Hrály si na kni-
hovnu a půjčené knihy zaznamenávaly do
čtenářských průkazů. V jednom březnovém
týdnu jsme více přemýšleli, co znamenají
slova modlitby: „Otče náš, jenž jsi na nebe-
sích…“. Slovy jedné holčičky: „Je to jako
když se přitulíme k rodičům..,“. Každý z nás
se může s důvěrou obrátit k Bohu Otci a ote-
vřít mu své prázdné dlaně. Naše ruce jsou při-
pravené přijímat vše od Boha, konat dobro
a odmítat zlo.

Na závěr ještě pozvánka:
Centrum kolegiální podpory zve paní uči-

telky z MŠ a ZŠ na dubnové setkání 23. 4.
2019 v 15 hodin na téma Čtenářská pregra-
motnost – verše a básně, inspirace pro ma-
minky.

Za KMŠ Karolínka Marta Devetterová 

Termín zápisu do KMŠ Karolínka je ve
čtvrtek 2. května 2019 v časech 10–12
a 14–16 hodin. Bližší informace v příštím
zpravodaji a na www.kmskarolinka.cz.

Začátkem března nám ve školce vrcholil
masopust. Děti se převlékaly do kostýmů zví-
řátek, pohádkových postav, hrály veselé pohy-
bové hry a tančily. Přinesly si hudební nástroje
a staly se opravdovými muzikanty. Skvělý
program karnevalu nám v sále připravily Br-
něnské písničkové tetiny. Děti se smály a do-
váděly s bublifukem, víly a princezny jemně
tančily, rytíři se utkali v turnaji.

Na popeleční středu jsme vstoupili do slav-
kovského kostela s písní: „Když Ti, Otče,
říkám, velký dům vidím, dveře otevřené, já do
něj vcházím…“ V interiéru kostela jsme si pro-
hlédli tři reliéfy, hledali správné odpovědi na
otázky a dostali větvičky kočiček, kterými jsme
ozdobili obraz Ježíšovy tváře. Na závěr mohly
děti přijmout požehnání popelem z větviček,
aby dobře prožily přípravu na Velikonoce.

Jak může taková příprava vypadat? Po

Mistrovství ČR v zimním plavání

Mistrovství České republiky v zimním pla-
vání má dvě části, prsařský a volný způsob.
V sobotu 2. 3. se ve venkovním bazénu
v Praze Podolí konala část první, prsařská. Po
hezkém , slunečném týdnu se počasí pohor-
šilo, teplota vzduchu byla jen 4,2 °C, zato
voda se prohřála na krásných 11,3 °C.

Pořadatelé rozdali celkem 35 medailí.
Plavci Fidesu Brno jich získali patnáct, nejvíc
ze všech zúčastněných oddílů. Sedm zlatých,
čtyři stříbrné a čtyři bronzové. Zasloužili se

o ně i slavkovští závodníci. Největšího úspě-
chu dosáhla Jarmila Mašová. Nejen ziskem
zlaté medaile v kategorii Masters C, ale i vý-
borným, třetím nejlepším časem 5:39,1 na
trati 250 m. V celkovém hodnocení této trati
byli lepší jen patnáctiletý dorostenec a še-
stnáctiletá dorostenka, oba bazénoví závod-
níci. Dalších 17 žen a 11 mužů zůstalo za
Jarmilou. Ve stejné kategorii obsadila Jana
Matuštíková 4. místo, Hela Pavézková 7.
místo. Mezi muži Masters C získal bronzovou

medaili Ivan Marek a druhé zlato přidala v ka-
tegorii Masters D na trati 100 m Vladimíra
 Fialová. 

Druhá část mistrovství, tentokrát ve volném
způsobu, proběhne v sobotu 30. března v Zá-
říčí na Hané. Bojem o další medaile vyvrcholí
půlroční úsilí všech plavců i oddílů. Do
úplného závěru zatím zbývá ještě pět závodů,
které rozhodnou o konečném pořadí ve všech
věkových kategoriích i v celkovém hodnocení
jednotlivců a oddílů. FiV

Popeleční středa • Foto: archiv školy

Ivan Marek (vpravo) • Foto: archiv plavců Vladimíra Fialová (uprostřed) • Foto: archiv plavců Jarmila Mašová (uprostřed) • Foto: archiv plavců

www.infinit.cz 

WELLNESS RÁJ 
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Nynější volejbal v Holubicích je na nejvyšší
úrovni v historii oddílu. Volejbalový oddíl se
skládá ze čtyř mužstev a přípravky.

Družstvo žáků bojuje o 1. místo v okres-
ním přeboru. 

Družstvo kadetů hraje krajský přebor
a mezi nejlepší patří tři Slavkováci –

Válek, Hanák a Janek. Celé mužstvo má
výbornou tréninkovou morálku a pokud vy-
drží, může v budoucnu pomýšlet hodně vy-
soko.

Dalším družstvem jsou muži B hrající
okresní přebor. Po polovině soutěže jsou bez
jediné prohry. V tomto družstvu hrají většinou
mladí volejbalisté, kteří mají předpoklad dal-
šího výkonnostního růstu.

Špičkou našeho oddílu je mužstvo mužů A

Devadesát let holubického volejbalu
hrající 2. ligu. V mužstvu je 15 volejbalistů,
kteří tvoří výborný volejbalový kolektiv. Toto
mužstvo po odehrání 33 utkání nepoznalo hoř-
kost prohry a výkonnostně patří určitě do
1. ligy. Svou výkonnost si ověřuje v konfron-
taci s extraligovými celky na turnajích Čes -
kého poháru. Tady jsme získali několik skalpů
extraligových mužstev.

V tomto mužstvu hraje Pavel Kolář ze Slav-
kova, který patří k jeho oporám. Do loňského
roku byl nejlepší hráčem Fatry Zlín hrající ex-
traligu. Několik dalších hráčů z tohoto druž-
stva by mohlo hrát nejvyšší soutěž, ale dali
přednost rodině a civilnímu zaměstnání.

Posledním družstvem našeho oddílu je pří-
pravka – zde se ještě nedá mluvit o volejbale.
Hlavní náplní tréninků je rychlost a obratnost.

Činnost našeho oddílu by nebyla možná bez
podpory sponzorů a hlavně OÚ Holubice.

Arnošt Šmerda

Pozn. red.: Obrovskou zásluhu na vynikají-
cích výsledcích z poslední dlouhé doby má ná-
ročný a obětavý trenér Arnošt Šmerda, který
byl sám v minulosti výborným volejbalistou.

V letošním roce je tomu již 90 let, co
prof. Pindryč s partou tehdejších studentů se-
stavil v Holubicích první volejbalové mužstvo.
V roce 1930 již družstvo hrálo pravidelné
volejbalové soutěže Brněnska a Vyškov-
ska. Derby s Rousínovem a Slavkovem
patřily vždy k vrcholům sezony.

Ve Slavkově vedl volejbalisty pan Alois
Zyka, v Rousínově to byl pan Reich. Nedá se
zapomenout hlavně na Aloise Zyku, výbor-
ného sportovce, organizátora a hlavně vzác-
ného člověka.

V posledních 20 letech zažívá volejbal v Ho-
lubicích největší rozkvět i díky nové sportovní
hale. K vzestupu holubického volejbalu po-
mohli i volejbalisté ze Slavkova – Majnuš,
Kuchta, Vrána, Štůsek, Chudárek a Zehnálek.

V pondělí 11. března v restauraci U Dvou
kapříků připravil Motoklub Austerlitz tradiční
večer nazvaný Změny na silnici v roce 2019,
kde jsme se dozvěděli z úst pana Jiřího Kyjov-
ského plánované a připravovaneé změny v sil-
ničním provoze, oživili si některé možné
kritické situace, jež na komunikacích mohou

vzniknout. Od zástupce Besipu Brno jsme se
slyšeli náplň jejich práce a od paní velitelky
a zastupce velitele městské policie ve Slavkově
u Brna jsme vyslechli odpovědi na položené
otázky. Děkujeme provozovali restaurace za
poskytnutý prostor a těšíme se začátkem
března 2020 na pokračování. JZ

Změny na silnici

Družstvo žáků. Slavkováci: 5 –Tomáš Hanák, 12 – Ondřej Válka, 9 – Adam Janek • Foto: archiv volejbalistů

Holubičtí volejbalisté, družstvo A • Foto: archiv volejbalistů Utkání se Zlínem • Foto: archiv volejbalistů

Beseda MK Austerlitz • Foto: archiv MK

Utkání s Bučovicemi • Foto: archiv volejbalistů

Ligové utkání Holubic • Foto: archiv volejbalistů
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Motoklub Austerlitz informuje
Zdravím vás přátele řídítek a jedné stopy.

Besedu o bezpečnosti a vývoji dopravní situ-
ace ve Slavkově máme za sebou. Děkujeme
 zástupcům městské policie, krajskému koordi-
nátoru BESIPu a Jiřímu Kyjovskému za pod-
nětné příspěvky k tématu.  

Klub má za sebou také výroční členskou
schůzi. Sešli jsme se abychom zhodnotili čin-
nost klubu v uplynulém roce a potvrdili plán
na rok letošní. Motocykly máme připraveny.
Hned 7. dubna zahájíme sezonu jednodenním
výletem po silnicích Drahanské vrchoviny. Ná-
sleduje ještě dalších dvanáct připravených cest.
Čeká nás celkem 11 776 km domácích i zahra-
ničních silnic, v sedle strávíme celkem 205

hodin a 31 minut, navštívíme celkem 8 států
a mimo domov přečkáme celkem 17 nocí. A to
si pište, že při tom zažijeme mnohá dobrodruž-
ství! Navíc letos uspořádáme dva motocyklové
závody a jsou připraveny i dvě akce společen-
ské.  

Přátelé, víte, že podle zákona č. 193/2018,
který novelizuje starší zákon 56/2001 o pod-
mínkách provozu vozidel na pozemních komu-
nikacích musíte, podle nového, navštívit
technickou pouze jednou za čtyři roky? To
prakticky znamená, že komu končí letos stará
dvouletá lhůta, může si ji nechat prodloužit
o dva roky. Ten, kdo jezdí jenom v ČR nebude
mít s prodloužením žádné starosti. Dopravní

policie při kontrole sama přičte potřebnou
lhůtu k datu poslední kontroly. Ti z vás, kdo
plánujete cestu mimo ČR, nechejte si raději na
RZ nalepit novou nálepku, ať nemusíte zahra-
niční policii nic vysvětlovat. S motorkou na
STK nemusíte ani jezdit. Vyloupněte RZ
z plastového nosiče, přineste ji na STK, vy-
plňte potřebné formuláře a nechejte si známku
se správně vyznačenou lhůtou na RZ nalepit.

Sledujte termíny našich klubových akcí na
stránkách: mkausterlitz.cz, fechtl.cz, nebo
slavkov.cz v kategorii kalendárium. Jedině tak
vám nic neunikne. Těším se na setkání na první
klubové akci. Přijďte mezi nás!

Za Motoklub Austerlitz Vlastik Jelínek

uvařit. I když vaření bylo rychlé a jednoduché,
do dvanácti jsme to nestihli. Účastníkům vý-
pravy proto pořádně vyhládlo, a tak těstoviny
s italskou omáčkou a sýrem chutnaly dvojná-
sob. Jak moc? Tak, že na vedoucí oddílu Steva
vůbec nevyšlo. 

Po pozdním obědě a odpočinku nastal čas
na plnění úkolů do vlčácké stezky. Tím mimo
jiné bylo trénování balení batohu na výpravu. 

Společnými silami si vlčata uvařila netra-
diční večeři – červená očka po indicku. Kluci,
odhodláni ke zkoušení nového receptu, se nad-
šeně zapojovali do vaření. Množství jídla
jsem – po zkušenosti z oběda – zvedl, a proto
jsme se dosyta navečeřeli všichni. 

Večer jsme uspořádali turnaj ve stolní hře
Bang. Pro některé z nás byla tato oblíbená hra

Zimní výprava do Žebětína
nová, ale po pár kolech se všichni hry chytli tak,
jsme jsme ji jen těžko končili. Nastal totiž čas
ulehnout do spacáku. Před spaním jsme ještě
pod Martinovým vedením vyzkoušeli několik
hádanek na procvičení logického myšlení a uva-
žování, který je součástí tréninku na skautské
závody. Vlčata postupně usínala, a tak nakonec
správné odpovědi dokončil rádce Marek. 

Nedělní program obsahoval méně her a více
práce – úklid základny a přípravy na odjezd.
Kluci, zvyklí na úklid ze schůzek, neprotesto-
vali, přiložili ruku k dílu, a tak jsme mohli pře-
dat klubovnu v pořádku zpět správci. 

Cesta domů utekla rychle a na autobusovém
nádraží ve Slavkově nás přivítali rodiče vlčat.
Nezbývá než se začít těšit na příští výpravu! 

Filip Rujbr – Steve

Sběr železného šrotu 
V sobotu 6. dubna budou slavkovští skauti od

osmi hodin ráno sbírat ve Slavkově u Brna staré
železo. Shromažďujte ho, prosíme, na ulicích
nejlépe až ráno, ať zabráníte zbytečným kráde-
žím. Skauti také nabízí svou pomoc s výnosem
těžkých kusů z vašich dvorů nebo sklepů. Stačí
si to předem dohodnout s vedoucím akce Mila-
nem Šemorou na tel. 608 830 837 nebo s kte-
rýmkoliv vedoucím Junáka Slavkov. jun.

První víkend jarních prázdnin pro-
žila slavkovská vlčata z prvního oddílu na vý-
pravě v Žebětíně. 

První večer jsme věnovali prohlídce skaut-
ské základny brněnských skautů a nejbližšího
okolí. Lokalita byla nedaleko lesa a daleko od
civilizace. Pro zahnání strachu z neznáma pos-
loužily deskové hry, po kterých jsme se na zá-
kladně cítili jako doma. 

Sobotní den začal rozcvičkou. Při následu-
jící snídani si každý člen musel sám ukrojit
krajíc chleba a namazat máslem s marmeládou.
Přitom se soutěžilo o nejhezčí a nejpodařenější
snídani. Také dorazil chybějící člen výpravy –
rádce Martin, jehož příjezd zdržely školní po-
vinnosti.

Po snídani a úklidu jsme se vydali na výšlap
po okolí Žebětína a Bystrce. První zastávka
byla u Horákova Žlebu, kde proběhla hra “Otá-
čím se k vám, otáčím se zády“. Pokračovalo se
k Ríšově studánce a k Rakovci, kde se udála
šišková bitva o vlajku. Po bitvě vlčata nabrala
zbylé síly a vrátili jsme se zpátky na základnu. 

Tam na nás ale nečekal oběd, jak je na vý-
pravách zvykem. Oběd si kluci nejdřív museli
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Zimní akce Junáka • Foto: 4x archiv Junáka
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Zahrádkářské okénko
Rady do zahrady – duben

Pranostika: Prší-li o Velikonočním hodu,
bude v létě nouze o vodu.

Srážkové vody – to bude téma o které se bu-
deme v dnešní době neustále zajímat. Vždy
s příchodem horkých letních dnů vyvstává na
zahradě problém s nedostatkem zálivkové
vody. Jak s nedostatkem vody hospodařit nám
přijela poradit po výroční členské schůzi ZO
ČZS paní Prof. Dr. Ing. Milada Šťastná z Men-
deleovy univerzity v Brně přednáškou na téma:
Závlahová voda na zahrádkách a v sadech. Její
rady a doporučení nám jistě pomohou při pěs-
tování na našich zahrádkách.

Na úvod je nutno konstatovat, že pokud je
v půdě nedostatečná zásoba půdní vody, rost-
lina omezuje své životní procesy. Současné od-
růdy zeleniny a nízko kořenící ovocné dřeviny
se neobejdou bez závlahy. Například zelenina
potřebuje 6 mm, tj. 6 l vody na m2. Ovocné
stromy potřebují nejvíce vody do doby kvetení
40–50 %, do růstu a vývinu plodů 60–70 %
a při dozrávání 50–60 %. Hlouběji kořenící
ovocné dřeviny lépe využívají půdní závlahu.
Vodu dodáváme ke kořenům do hloubky 40 až
60 cm. Po ukončení vegetace je nutná dosta-
tečná závlaha před zamrznutím, pro dobré pře-
zimování a aktivní začátek jara. Úroveň

výnosů se připravuje již v předcházejícím roce,
kdy se dostatkem závlahy určuje počet květ-
ních pupenů.

Na zahrádkách je nutno vodu jímat do nádrží,
jímek, jezírek apod. Zavrhneme zálivku ploš-
ným rosením, kdy je velká spotřeba vody a po
navlhčení listů se mohou šířit choroby a plísně.
Také tímto způsobem rosíme půdu pro růst ple-
velů. Vhodnější je dostatečná zálivka ke koře-
nům nebo přívodem vody do vsakovacích brázd
a podpovrchovým žlábkovým podmokem.

Finančně náročnější, ale účinnější je kap-
ková závlaha, jak povrchová nebo podpovr-
chová. Seřídíme ji tak, aby voda kapala pouze
ke kořenům. Tím má rostlina stálý dostatek zá-
vlahy a v suché okolní půdě se omezí růst ple-
velů. Kapkovou závlahou lze zvýšit výnosy
o 25 až 60 %.

Ve Slavkově je srážkový průměr více jak
500 mm/m2, tj. 500 litrů na m2 za rok. Od roku
2016, kdy bylo 586 mm se srážky neustále
zmenšují. V roce 2017 to bylo 480 mm
a v roce 2018 jen 375 mm na m2. Klimatické
podmínky se neustále zhoršují a bude jen na
nás jak si zajistíme dostatek závlahové vody
pro pěstování rostlin.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Měření srážek Ing. Milana Hrabovského ve Slavkově u Brna. Zpracoval Petr Navrátil

Výroční schůze zahrádkářů
Dne 9. března 2019 proběhla výroční členská

schůze Základní organizace Českého zahrád-
kářského svazu Slavkov u Brna. Kromě schvá-
lení zpráv o činnosti a hospodaření zvolila nový
výbor a kontrolní komisi. Vyslovila poděkování
za dlouholetou práci dosavadním členům vý-
boru, kteří již z různých důvodů nekandidovali
na další pětileté funkční období – Anna Härin-
gová, Josef Charvát, Alois Pospíšil, Jindřich
Sáček, Miroslav Slováček, Václav Soukop,
Roman Suchomel, Bohuslav Uhlíř. Zájmem no-
vého výboru, v němž zůstává pět jeho dlouho-
dobých členů, je pokračovat v dosavadní
činnosti ZO. Je to ale podmíněno zís káním ak-
tivních spolupracovníků zejména pro uspořá-
dání tradiční výstavy ovoce a zeleniny a pro
zajištění provozu zpracovny ovoce. Schůze se
jako host zúčastnil i starosta Slavkova u Brna
pan Michal Boudný, který mj.  informoval o čin-
nosti města v oblastech dotýkajících se zájmů
členů ZO, jako jsou např. přístupové cesty k po-
zemkům. Členská schůze vyjádřila poděkování
městu Slavkov u Brna za podporu.

Informace o činnosti ZO ČZS, složení no-
vého výboru a kontrolní komise, aktuality
a další najdete na www.zahradkari.cz/zo/slav-
kovubrna/.

Jiří Matyáš, předseda ZO ČZS Slavkov u Brna

Pozvánka na slet čarodějnic 
Čarodějnice všeho věku, jste srdečně očeká-

vány radou starších na sletu čarodějnic v úterý
dne 30. dubna L.P. 2019. Setkání bude od 17
hod. na hřišti naproti TSMS v ulici ČSA, zde
budeme křepčit a dovádět kolem ohně. Výběr
oděvů je na vaší fantazii, nezapomeňte na
koště! Je možné si donést špekáček a prut na
opékání. Srdečně zve Sdružení čarodějnic 

Distribuce Slavkovského
zpravodaje

Žijete dvě rodiny v jednom domě a chodí
Vám jen jeden zpravodaj? Stačí napsat na
schránku u domu ZPRAVODAJ 2x a budete
dostávat zpravodaje dva. A pokud nedostáváte
zpravodaje vůbec, napište na info@bmtypo.cz
a zpravodaj bude od dalšího čísla vždy ve Va-
šich schránkách. red.

Přednáška na faře
Karel Vilém hrabě z Kou-

nic, nezdárný syn majitele
slavkovského panství – to je
název přednášky Mgr. Mar-
tina Ráji, Ph.D., která se usku-
teční v pondělí 29. dubna v 18
hodin v sále pastoračního
střediska slavkovské farní bu-
dovy. Srdečně zveme! Marie Šujanová

Zima se už konečně vzdává své moci a je tu
opět jaro. Zahrádky se zelenají a stejně se i ze-
lená náš fotbalový stadion. Po provedené
údržbě, už netrpělivě čeká až se po něm opět
rozběhnou malí i velcí fotbalisté.

Po zimní přípravě zaměřené spíše na kondici
se už všichni těší na novou jarní část. Proběhly
přípravné zápasy a vyzkoušeli jsme i nové po-
sily. Zimu přečkalo mužstvo „A“ na krásném
třetím místě se ztrátou dvou bodů na prvního
a uvidíme, jak se nám povede.

A proto nás přijděte povzbudit, a to v těchto
termínech:
24. 3. Ne do Švábenic v 15.00
30. 3. So doma s Křižanovicemi v 15.00

7. 4. Ne doma s Velešovicemi v 14.00

14. 4. Ne do Vážan n. Lit. v 15.30
20. 4. So doma s Radslavicemi v 16.00
28. 4. Ne do Hodějic v 13.45

4. 5. So doma s Rousínovem „B“ v 16.30
12. 5. Ne do Ivanovic v 17.00
18. 5. So doma s Letonicemi v 16.30
26. 5. Ne do Pustiměře v 17.00

1. 6. So doma s Otnicemi v 16.30
9. 6. Ne do Brankovic v 10.00

15. 6. So doma s Bohdalicemi v 17.00
Ale není jen „A“, máme i mládežníky, a ti si

to užili na turnajích. A přípravky obzvláště.
Dojděte se podívat nejen na velké, ale i na
malé, těšíme se na Vás.

Rozpis v mládeži čekají na změny z OFS
Vyškov.

Přemysl Jeřábek, předseda SK Slavkov u Brna

Jaro ve slavkovském fotbale

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

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

Uzávěrka pro inzerci

pátek 19. dubna do 16 h.
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Integrovaná střední škola Slavkov u Brna www.iss-slavkov.eu
Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 581, info@iss-slavkov.eu

Sweet expo 2019 Varšava
Ve dnech 16. a 17. února pořádala Asociace

kuchařů a cukrářů zájezd na úžasný veletrh
Sweet Expo 2019, který se konal ve Varšavě.
Každý, kdo miluje cukrařinu, by měl tento ve-
letrh navštívit. Byla zde ukázka moderních
cukrářských strojů, luxusních dezertů, čoko-
lády, čokoládových pralinek, zmrzlin ale i za-
jímavých ozdob. Velice působivá byla výstava
dortů a modelovaných květinových vazeb. Na
této výstavě se každoročně koná soutěž cuk-
rářských mistrů. Letošním úkolem bylo vytvo-
řit cukrářský monument ženského obličeje.
Navštívit tento veletrh by měl každý cukrář,
aby si rozšířil své znalosti. Škoda jen, že mu-
síme cestovat až do Varšavy, že se veletrh ne-
koná v České republice. L. Hladká, ISŠ

Stáž Alf & Bet v Praze
V týdnu od 11. do 15. února jsem měla mož-

nost navštívit kavárnu Alf & Bet v Praze. Mým
garantem stáže byl šéfkuchař Michal Skuhro-
vec, hlavní cukrářkou byla Noémi Kovácsová.
Zvláštností této kavárny je velký pražící stroj
na kávu a samozřejmě zkušení baristé, kteří
Vám připraví kávu dle Vašeho přání. Také zde
mají velkou pec na pečení chleba, takže pokud
chcete ochutnat čerstvě praženou kávu a vý-
borný domácí chléb, navštivte Alf & Bet na
Palmovce v Praze.  L. Hladká, ISŠ

Soutěž Podbeskydský ještěr
Dne 28. února jsem reprezentovala naši

školu na soutěži Podbeskydský ještěr, která se
konala ve Frýdku-Místku. Můj soutěžní úkol
spočíval ve vytvoření dortu na libovolné téma
a časová dotace byla 5 hodin. Z připraveného
korpusu a náplně jsem vytvořila dvoupatrový
dort, který byl zdobený drátkovanými vlčími
máky. Ze soutěže jsem si odnesla cenné zku-
šenosti, ale také mnoho inspirace pro další tvo-
ření. Příští rok bych se ráda znovu zúčastnila.

ISŠ

Sportovec roku 2018
Dne 28. února žáci 3. ročníku oboru kuchař

– číšník pod vedením učitelek odborného vý-
cviku připravovali catering k příležitosti slav-
nostního vyhlášení Sportovce roku okresu
Vyškov 2018, které se konalo v Besedním
domě ve Vyškově. Této akce se naši žáci zhos-
tili tradičně velmi dobře. Zadavatel byl spoko-
jen a i samotný raut proběhl úspěšně.

L. Sigmundová, ISŠ

oboru hotelnictví barman Lukáš Hošek (absol-
vent školy). Ani truhláři v tento den nezůstali po-
zadu, neboť je navštívil pan Michal Navrátil
z Dřevodíla Rousínov a nejlepším žákům 2. roč-
níku předal prospěchová stipendia. Na tento den
plný praktických rad od odborníků, ale i moc
bezva lidí se hned tak nezapomíná. Velké podě-
kování patří všem, kteří se na organizaci tohoto
dne podíleli. Kulhánková Vlad.

Den s odborníky
Dne 6. března naše žáky přišli vyučovat jedni

z nejlepších ve svém oboru – cukrář Josef Mar-
šálek připravoval dezerty s žákyněmi 1. ročníku
oboru cukrář, žáci oboru hotelnictví v rámci
předmětu technologie přípravy vařili menu pod
taktovkou kuchaře Mirka Vrábela (absolvent
školy), naše číšníky do tajů přípravy kávy zasvě-
tila Zuzana Mrázová (absolventka školy) a zá-
klady práce za barem prakticky ukázal žákům

Autoopravář Junior 2019  
V prostorách odborného výcviku ve Střední

škole dopravy, obchodu a služeb v Moravském
Krumlově se uskutečnila dne 7. března soutěž
Automechanik Junior. Naši školu reprezentovali
J. Hůlka a R. Nahodil. Soutěž zahrnovala dva-
náct úkolů a vědomostní test. Žáci připravené
úkoly zvládli na jedničku. V konečném pořadí
naši zástupci stanuli na 2. a 3. místě. Žák, který
získal 2. místo, postupuje do republikového
kola, které se koná v dubnu v Kosmonosích. Dě-
kujeme žákům za skvělou reprezentaci školy
a za poctivou přípravu na soutěž. J. Kosař, ISŠ

Dne 6. března 2019 měli žáci maturitních
ročníků možnost zúčastnit se přednášky amba-
sadora UniLink pana Kryštofa Klimeše a pro-
fesora University of Derby pana Tonnyho
Clodda. První část přednášky, kterou vedl pan
Klimeš v češtině, byla věnována obecným
aspektům studia v UK a činnosti poradenského
centra pro vysokoškolské studium ve Velké
Británii – UniLink, které k dnešnímu dni za-
stupuje na českém trhu přes 50 britských uni-
verzit a poskytuje zcela bezplatné poradenství
pro studenty, kteří mají zájem o vysokoškolské

studium ve Velké Británii. Druhá část, kterou
vedl pan profesor Clood v angličtině, byla za-
měřena na možnosti studia hotelnictví, gastro-
nomie, turismu a kulinářského umění na
University of Derby. Žáci se formou poutavé
prezentace seznámili s výukovým vysokoškol-
ským systém ve Velké Británii, širokou škálu
možných oborů a možnostmi financování stu-
dia pro studenty z ČR včetně dosažitelných sti-
pendií. Žákům, kteří se rozhodli pro studium
v UK, držíme palce a přejeme hodně úspěchů
ve zvoleném oboru. D. Hortová, ISŠ

Studium ve Velké Británii

Ve dnech 4. a 5. března proběhl na naší škole
kurz mladých sommelierů. Zájem o kurz byl
z řad žáků i veřejnosti. Všichni měli jedno spo-
lečné – zájem o tento ušlechtilý nápoj. Kurz vedl
zkušený sommeliér pan Ing. Jiří Sup. Po oba dny
vysvětloval, jak se jednotlivé druhy vína vyrábí,
jak s vínem zacházet, jak ho prezentovat, otvírat
a hostům servírovat, také víno poznávat

a správně zvolit víno k jednotlivým druhům po-
krmů. Na závěr kurzu se účastníci přesvědčili,
že sekt lze otevřít např. mečem, nožem, talířkem
či skleničkou. Je řeč o otvírání lahví sektu tzv.
sabráží. Vzorky vína byly obohaceny o některá
velmi zajímavá vína ze soukromých vinoték.
Kurz měl velký ohlas a všichni získali titul som-
melier – kadet. M. Novoměstská, ISŠ

Sommelierský kurz

Ve středu 27. února jsme se zúčastnili sou-
těže Ahol Cup 2019. Vylosovala jsme si mezi
teatendery číslo 15 z 15 a moje spolužačka
v barmanské sekci číslo 6. V přípravně jsme si
vše  obě nachystaly a trpělivě čekaly, až přijde
náš čas. A v rámci zachování dobrých vztahů
a týmu jsme si navzájem pomohly a podpořily
se. V mezičase jsme sledovaly i další soutěžní
kategorie - pivní specialisty, baristy a kuchaře.
Myslím, že mohu za nás obě s klidem říct, že

jsme do soutěže daly všechno a získaly nové
zkušenosti. I přesto, že jsme se neumístily na
nejvyšších místech, jsme zase o krok blíž dal-
ším úspěchům. A závěrem bych chtěla podě-
kovat všem učitelům a paní ředitelce, že nám
drželi palce, paní učitelce M. Novoměstské
a paní učitelce L. Svobodové za to, že se nám
věnovaly s tréninky a v neposlední řadě paní
Pitákové za bezpečný odvoz na soutěž.

T. Holková, ISŠ

Ahol Cup Ostrava 2019

Jménem vedení školy i jménem svým děkuji všem zaměstnancům, kteří se podíleli na bez-
chybné organizaci 24. školního plesu školy. Současně děkujeme všem, kteří přispěli do soutěže
o ceny. Kulhánková Vlad.

PoděkováníŠkolní ples • Foto: archiv školy
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V LETOŠNÍM ROCE SI PŘIPOMÍNÁME 150 LET DO ZALOŽENÍ TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL VE SLAVKOVĚ U BRNA

150 let Sokola ve Slavkově u Brna II
(Pokračování z minulého čísla)

Ženy poprvé vystoupily na veřejném cvičení
v roce 1904, a to v aleji za kostelem. Jejich ná-
řadím byly tyče a bradla.

V zimě roku 1915 zřídil Sokol v zámku klu-
ziště. Spolková knihovna byla předána čtenář-
skému spolku, který knihy půjčoval i členům
Sokola.

V. sokolského sletu v r. 1907 se ze Slavkova
zúčastnilo 9 činných, 3 přispívající bratři a 3
sestry. Po sletu činnost mírně polevila a dám-
ský odbor se dokonce rozešel. Ve cvičení ne-
utuchali dorostenci. Ze závodů si odvezli pět
vítězných cen a na veřejném cvičení na nádvoří
zámku jich cvičilo i s přespolními 60.

Sňatek hraběte Kounice, podporovatele so-
kolů, byl 12. 5. 1908 oslaven velkou slavností
s předáním diplomu hraběti.

První veřejné cvičení v roce 1909 se konalo
až 31. října v sále nově postavené Spořitelny.
V létě byl založen odbor v Kobeřicích a ženský
odbor se dal zase dohromady. Pod vedením
E. Drbalové uspořádaly ženy okrskové cvičení
17. července 1910 v aleji za kostelem. V tomto
roce byly přestaveny plány na přestavbu spol-
kového domu: měl být dvoupatrový s tělocvič-
nou, kavárnou a slavnostní dvoranou.

Přípravy na VI. sokolský let v roce 1912 se
konaly v tělocvičně nové měšťanské školy, kam
se jednota z podzámčí přestěhovala. Sletu se
zúčastnilo 18 mužů a 9 žen.

Ženský odbor zavedl cvičení žáků a žaček.
Chlapců se přihlásilo 42, děvčat 36.

Sokolové připravovali v r. 1913 dva podniky:
slet župy P. Chelčického 27. července a doros-
tenecký den 31. srpna. Bohužel, obě akce pro-
pršely. Župní slet za účasti 33 družstev byl
krátce po zahájení kvůli dešti zrušen, doroste-
necký den se uskutečnil.

Na mimořádné valné hromadě 21. května
bylo utvořeno Družstvo pro postavení Soko-
lovny. Avšak přiblížil se rok 1914…

Světová válka umlčela mnoho sokolských
jednot. Již na podzim r. 1915 byla rozpuštěna
Česká obec sokolská, úředníkům bylo zaká-
záno být členy Sokola, byla zabavena většina
sokolských knih, byl zákaz vydávání sokol-
ských časopisů. Ve Slavkově se sbor pod vede-
ním J. Hanáka již 3. srpna 1914 rozhodl, že
bude pokračovat ve cvičení. Na valné hromadě,
která se konala 2. května 1915, oznámil br.
Hanák sdělil, že se cvičení přesunuje do Spol-
kového domu, protože školní tělocvična byla
přeměněna na lazaret. V té době bylo ve válce
již 54 členů slavkovského Sokola. Výbor So-
kola: A. Stojar – starosta, K. Hladík – místosta-
rosta, J. Hanák – náčelník a A. Lavický –

jednatel. Cvičení mužů pokračovalo do srpna
1915 – muži přestali cvičit, protože jich bylo
málo. Ženy cvičily jen do listopadu z prostého
důvodu: nebylo uhlí a petrolej do lamp.

Sokolové (a také učitelé) byli mezi nejčastěji
odváděnými do bojů války s poznámkou ve vo-
jenské knížce: p. v., což znamenalo politicky
podezřelý (politisch verdächtig). Avšak
i v době největší perzekuce v roce 1916 se po-
dařilo nacvičit J. Hanákovi se žačkami Koníčky
a praporky. Vystoupení se konalo na večírku
Národní jednoty. 

Ale v roce 1917 se situace zlepšila. Začaly
pravidelné nedělní tělocvičné kursy, které na -
vštěvovalo 7 mužů, 29 žen a 31 dorostenců.
Cvičilo se v sále hostince p. Frištenského v Bu-
čovické ulici.

Velmi činný byl v době války divadelní
odbor Sokola. Svými hrami upevňoval soubor
mezi obecenstvem národní uvědomění. Např.
v r. 1915 byla hrána Lucerna, Paní presidentová
nebo Španělská muška. Protože v sále Záložny
se v r. 1916 skladovalo obilí pro hladovějící ob-
čany města, museli se divadelníci vystěhovat
do Sokolského domu, kde byly poprvé pořá-
dány kavaretní večery. Do sálu Záložny se vrá-
tili až koncem r. 1917 s hrou Potopený zvon. 

V roce 1918 uspořádal odbor na oslavu 50
let Národního divadla v Praze cyklus českých
her.

Rok 1918 se nesl v očekávání konce války.
Svoboda byla vykoupena smrtí 12 sokolů, kteří
padli na bojištích první světové války. V den
vyhlášení samostatnosti naší republiky (28. 10.
1918) uspořádal Sokol lampionový průvod, na
kterém promluvil br. Weinstein. V prosinci byl

znovu zvolen starostou města Antonín Stojar
(současně starosta Sokola), který se musel
během války na nátlak okresního hejtmana
funkce vzdát. V této době má jednota 117
členů, na konci roku již 162 (12. 12. 1918 bylo
přijato 44 nových členů). V roce 1919 je to již
309 členů (99 žen a 210 mužů).

Rozvoj Sokola po skončení 1. světové války
dokládá i to, že teprve od roku 1918 cvičí pra-
videlně i školní žáci-káňata. Předtím cvičili jen
krátce v letech 1912–1914. Slavkovský Sokol
zaznamenal po letech války největší vzestup
v roce 1920, ovšem následoval i velký pokles,
a to v roce 1924. Až teprve slet v roce 1926 dal
sokolům nový impuls k trvalému vzestupu.

V roce 1919 vypsala ČOS tzv. sokolské od-
vody k zabezpečení obrany nově vzniklé repu-
bliky. Ze Slavkova se k nim dostavilo 119
mužů. Když potom v červnu zaútočila maďar-
ská armáda na jižní Slovensko, na pomoc
odešlo ze Slavkova 18 dobrovolníků.

Slavkovská jednota spolupůsobila při zalo-
žení Sokola v Milešovicích, v Lovčičkách a za-
ložila pobočku v Němčanech. Na veřejných
vystoupeních ve Slavkově a okolí vystoupila
dvacetkrát.

V r. 1921 měla jednosta 412 členů, sokolský
dům s tělocvičnou a sál s biografem a také di-
vadelní a zábavní odbor. V tomto roce byl za-
ložen dorostový odbor v čele s bratrem
Hájkem. Pracoval úspěšně více než 3 roky
a z organizačních důvodů byl 11. 8. 1924 zru-
šen. 

Zpracoval Bedřich Maleček
z veřejně dostupných zdrojů

Pokračování v příštím čísle

Družstvo mužů • Foto: archiv

Cvičení žen u zámecké aleje (dnešní golfové hřiště) • Foto: archiv Cvičení mužů na hřišti v Jílkově (Jiráskově) ulici • Foto: archiv
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Toto číslo vyšlo 30. března 2019

www.veslavkove.cz  •  www.slavkov.cz

KALENDÁŘ AKCÍ – DUBEN 2019
Datum                                hod.     akce/místo konání pořadatel

3. 4.                18.00   Hudební večer žáků, sál ZUŠ F. France                                                                       ZUŠ F. France
6. 4.                  8.00   Sběr železného šrotu, město                                                                                   Junák Slavkov
6. 4.                  9.00   Ukliďme Slavkov, sraz u kašny na Palackého nám., město                                       město Slavkov
6. 4.                17.00   Šíleně smutná princezna, SC Bonaparte                                                                  MK-promusic
9. 4.                15.00   První schůze Klubu senirů, restaurace Bonaparte                                       město Slavkov u Brna
9. 4.                17.30   Charitativní koncert, sál ZUŠ F. France                                                                      ZUŠ F. France

13. 4.       9.00–16.00   Jarní trhy, zámecký park ZS-A
13. 4.                            Speciální prohlídky zámecké půdy a krovů, časy prohlídek: 10.30, 11.30, 13.30, 14.30 h. ZS-A
13.a14. 4.   9.00–16.00   Velikonoční prodejní výstava, Rubensův sál                                                                       ZS-A
24. 4.                11.00   Slavkovské memento + pietní akt 74. výročí ukončení II. světové války, Historický sál ZS-A
26. 4.                16.00   Pietní akt k výročí osvobození, památníky v parku a u kostela město Slavkov u Brna
29. 4.                18.00   Karel Vilém hrabě z Kounic, přednáška M. Ráji, sál ř.-k. fary                                      ř.-k. farnost
30. 4.                17.00   Slet čarodějnic, hřiště u TSMS v ul.  ČSA                                                          Sdružení čarodějnic
Výstavy na zámku
22. 3.–30. 6.    9–16   Fenomén Merkur, galerie v přízemí ZS-A

Divadelní festivaly jsou místem setkávání
amatérských nadšenců, kteří se dokážou vzá-
jemně obohatit, předvést styl své práce a různé
žánry divadelních her. Měly by být pro herce
přínosem a názory poroty obohacením v další
divadelní práci.

Jednoho dne se Zdena, Marie, Hana a Be-
tynka rozhodly svá revmatická kolena ukázat
světu. A ne jen tak ledajakému! Přímo světu
divadelnímu.

A tak za zpěvu písně „Jede Kudrna nedaleko
Brna, veze kultůru do Kojetína“, statečně vy-
razily – konkrétně do Křenovic u Kojetína…
Aby ukázaly, že ještě nepatří do starého železa.

Na pátek 15. března byly totiž pozvány k účasti
na krajské divadelní přehlídce amatérských di-
vadel.

Vzaly karty (kdyby jim byla dlouhá chvíle),
magnetofon (aby si mohly zatančit v rytmu
svého oblíbeného tanga) a hlavně invalidní vo-
zíček pro nemohoucí Betynku. A také své dva
režiséry a nezbytného technika Jana Matyáše.

V Křenovicích už je čekali s otevřenou ná-
ručí a štamprličkami slivovičky, aby se dámy
před výkonem posilnily.

A potom nastal skutečný tanec. „Tango de-
mente“. Porota se nestačila divit, co dámy
v nejlepších letech dokáží předvést. Marie
(Elena Knotková) jim připadala jako „tempe-
ramentní Italka s bohatou gestikulací“, Zdena
(Marie Gottwaldová) jako „rozverná Eva, co
tropí hlouposti“, Hanička (Marta Tesáková)

Kterak se bábiny rozjely do světa

jako noblesní „ošetřovatelka z dob Oldřicha
Nového“ a Betynka (Alena Doleželová) „němá
pozorovatelka se zvídavýma očima, která vše
uhrála pouhými grimasami“. Vitalitu všech he-
reček porota ocenila Čestným uznáním. 

Jako trofej dámy získaly festivalového
 anděla. EKO

V sobotu 9. března se konala akce SWAP –
výměna věcí zdarma v lesním klubu Pampeli-
ška – budova Bonaparte vchod z boku z ulice
Fügnerova.

Výměna věcí zdarma splnila svůj účel. Lidé
si vyměnili věci (oblečení, talíře, skleničky,
kosmetiku, hračky, knížky,…), které už doma
nepotřebovali a odnesli si co se jim hodilo. Po-
seděli, vychutnali si čaj a popovídali si.

Akcí jsme chtěli také upozornit, na možnost
znovuvyužití věcí a tudíž jejich recyklaci.
SWAP jsme dělali za účelem rozšíření pově-

domí o problematice konzumu. Lidé, kteří si
z finančních důvodů nemůžou dovolit koupit
oblečení, nádobí do kuchyně, věci osobní hy-
gieny, atp. mohou tuto akci využít opět na pod-
zim.

Věci, které nenašli svého nové majitele za-
vezeme na Charitu a do nadačního obchůdku
Veronika, kde budou pomáhat dalším potřeb-
ným lidem.

Děkujeme za zapojení se a účasti na
SWAPU.

Alena Marková, Ekoklub Pampeliška, z.s.

SWAP - výměna věcí zdarma 

Slavkovské „budkování“
Na prvním slavkovském budkování v sobotu

23. února bylo živo. V mrazivém počasí se nás
na stadioně sešlo 28. Ekoklub Pampeliška
s přáteli ze Slavkovského ochranářského
spolku vyvěsili na 20 hnízdních budek pro
pěvce. Zvolili jsme stromy na stadionu proto,
že tyto stromové porosty jsou mladé a bez
dutin. Chceme tímto podpořit tzv. dutinové
ptáky k možnosti zde zahnízdit.

Vytvořili jsme tři dvojice a během dvou
hodin jsme byli hotovi. Některé děti z řad ve-
řejnosti si podepsaly budky, aby mohly pozo-
rovat jejich budoucí obyvatele a o budky se
starat. Připravili jsme dílničku, na které si děti
vyrobily ptáčky a účastníci se mohli občerstvit
teplým čajem, který přišel velmi vhod :-)

Na akci se sešli příznivci přírody a ptáčků
spolu s odborníky. Spolu s dětmi se budeme
těšit z obsazení těchto budek a na podzim se
uvidíme při jejich čištění.

Je dobře, že jsme touto akcí přispěli k vý-
chově dětí k lásce k přírodě a uvědomění vážné
situace s úbytkem živočišných druhů v přírodě.

Alena Marková, Ekoklub Pampeliška, z.s.

Tango demente • Foto: archiv divadla

SWAP • Foto: archiv Pampelišky



Vaše cesta. Vaše SUV.
SUV vozy Volkswagen.

TOUAREG.
VÍTĚZ HLASOVÁNÍ 

VEŘEJNOSTI V KATEGORII 
VELKÝCH SUV.

Více na Volkswagen.cz/SUV

Život je plný rozhodnutí. Vybíráte si místo, kde budete žít. Vybíráte si věci, které 

chcete dělat. Vybíráte si, kdo bude stát při Vás. Někdy si vyberete náročnou 

cestu a někdy tu stylovou. Ale vždy je to Vaše rozhodnutí a Vaše cesta! 

Volkswagen má SUV pro každého. Výběr je na Vás. 

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 pro jednotlivé modely: T-Cross: 4,9−5,1 l/100 km, 111−115 g/km, T-Roc: 4,4−5,6 l/100 km, 

115−127 g/km, Tiguan: 4,8−7,7 l/100 km, 125−175 g/km, Tiguan Allspace: 4,9−5,8 l/100 km, 128−153 g/km, Touareg: 6,6 l/100 km, 

173 g/km. Vyobrazené modely mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy.

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