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Advent
Není nikdo, kdo by neza-

znamenal silný větrný
poryv, který naši republiku
nedávno postihnul. Řádění
tohoto živlu nebylo uše-
třeno ani naše město. Při
sledování zpravodajství,
které se vichřici intenzivně

věnovalo, lze konstatovat, že Slavkov u Brna
dopadl relativně dobře. Vítr v Česku zabíjel
a zanechal za sebou tři lidské oběti, silné ma-
teriální škody, chaos v dopravě a několika-
denní výpadky elektrického proudu v obcích
naší země. Opět se nabízí otázka, co se vzro-
stlými stromy, převážně jehličnany, v našem

Michal Boudný

Př
íšt

í č
ísl

o 
vy

jd
e

23
. p

ro
sin

ce

lavkovský atletický stadion dostal ke svým
sedmdesátinám příhodný dárek – kompletní mo-
dernizaci a obnovení zašlého desetiboje podle stan-
dardů mezinárodní atletické asociace. Město díky
dotacím z ministerstva školství a Jihomoravského
kraje dokončilo v roce 2017 tuto investici, která
byla zahájena na podzim roku 2016. Přestože sta-
dion je připravený na nápor dětí a sportovců, plně
se začne využívat kvůli zimní pauze až na jaře. Vy-
užívat by ho přitom mělo téměř 1700 dětí a stu-
dentů slavkovských škol a další stovky sportovců
– ať už z fotbalového nebo atletického klubu.
„V současné době tvoříme společně s řediteli škol
a zástupci jednotlivých klubů pravidla pro provo-
zování. Naše město má jedno z nejmodernějších
sportovišť v regionu, musíme proto nastavit systém
tak, aby nám zůstal v tak dobré formě co nejdéle,“
uvedl starosta Michal Boudný. 

O tom, že sportoviště nabízí kvalitní zázemí, není
pochyb. Projekt byl totiž od počátku konzultován s Če-
ským atletickým svazem, a proto se zde nyní mohou
konat oficiální atletické závody. Kromě kvalitního bě-
žeckého oválu s tartanovým povrchem mohou spor-
tovci a místní školy využívat zázemí pro desetiboj.
Vybudovala se zde například dvě písková doskočiště
pro skok daleký, aby se mohlo reagovat na povětr-
nostní podmínky, funguje také vodní příkop pro pře-
kážkový běh, sektor pro skok do výšky či vrh koulí,
kladivem, oštěpem apod. V útrobách tribun vzniknul
i prostor pro uložení sportovního nářadí. Stadion je
také nově oplocený, po stranách vznikly tribuny na se-
zení a opravily se i poničené příjezdové cesty. Nově
také dešťové vody nebudou zatěžovat již tak vytíženou
veřejnou kanalizaci a jejich likvidace je řešena pri-
oritně akumulací v 300 m3 nádobě a vsakem. Dešťová

Rekonstrukce
městského stadionu
byla dokončena

S
Foto: 2x B. Maleček



21. 11. Vojenské nemocnice ve Vyškově 
v 18. a 19. stole
      KKD Vyškov  16:30 www.mksvyskov.cz

 Brno   17:45   www.napoleonvbrne.cz 
18. 11. Napoleon v Brně TOP

AKCE

25. 11. Pochod slavkovským bojištěm
      Křenovice 7:54 www.buhurt.cz 

28.–29. 11. Vyškov v roce 1805
   Vyškov  17:30  www.mksvyskov.cz 

25. 11. Napoleonský pochodňový pochod
      Holubice 16:30 www.holubiceou.cz 

28. 11. Pamě hodnos  slavkovského bojiště
     KKD Vyškov 16:30  www.mksvyskov.cz

29. 11. Na živú notečku – Šternovjan Mašírujú na Francúza
   Zámek Slavkov – Austerlitz  19:00  www.slavkov.cz

30. 11. Ekumenická bohoslužba za obě  bitvy
    Chrám Vzkříšení Páně 18:00
 www.austerlitz-ops.cz 

30. 11. Brno a bitva u Slavkova – Setkání 
v Denisových sadech
   Brno  18:00  www.brno1805.cz 

1. 12. Pietní akt k uctění památky padlých civilistů 
v Újezdu u Brna
   Újezd u Brna  17:00  www.ujezdubrna.cz 

1. 12. Austerlitz 2017 – Ohně na Žuráni
    Podolí u Brna 17:30  www.podoliubrna.cz 

1. 12. Pietní akt za obě  bitvy 1805 ve Šlapanicích
   Šlapanice  16:30  www.slapanice.cz

1. 12. Vzpomínková akce k 1805 - Zbýšov
     Zbýšov u Vyškova 17:30  www.obec-zbysov.cz 

1. 12. Austerlitz 2017 – Jiříkovské ohně
    Jiříkovice  18:00 www.jirikovice.cz 

2. 12. Burza militarií ve Šlapanicích
   Šlapanice  8:00  www.slapanice.cz

3. 12. Pobožnost u Boží muky na Starých Vinohradech
   Blažovice  14:30  farnostblazovice.webnode.cz 

2. 12. Pietní akt u pomníku Kopjafa
       Telnice 17:00 www.telnice.cz

2. 12. Pietní akt v Jiříkovicích
   Jiříkovice  10:00  www.jirikovice.cz

3. 12. Indiánský běh ze Slavkova na Mohylu míru
       Slavkov u Brna 12:30 www.indiansky-beh.cz

1.–2. 12. Tenkrát ve Slavkově
 Slavkov u Brna   www.slavkov.cz 

TOP
AKCE

1.–3. 12. Francouzové v Křenovicích
 Křenovice   www.buhurt.cz 

TOP
AKCE

2. 12. Austerlitz 2017 – Rekonstrukce bitvy 
u Slavkova
 Tvarožná   14:00   www.austerlitz.org 

TOP
AKCE

3. 12. Sokolnice 1805 aneb Malý zámek 
ve středu velké bitvy
 Sokolnice   10:00   Sokolnice1805

TOP
AKCE

3. 12. Austerlitz 2017 – Pietní akt 
na Mohyle míru
 Prace   12:00   www.austerlitz.org 

TOP
AKCE

Akce se koná za podpory Hlavní mediální partner Mediální partneři Organizátoři

212. VÝROČÍ BITVY U SLAVKOVA

cz
LISTOPAD–PROSINEC 2017

18. 11. Brno za pobytu francouzských vojsk – po stopách 
císaře Napoleona
   Brno, Moravské náměs 14:30 
 www.brnoguide.cz

25. 11.–1. 12. Pochod IV. kolony Kolowrat Olomouc – Slavkov

29. 11. Vzpomínková akce na Bitvu u Slavkova
   Kučerov 15:30 

2. 12. Pietní pochod k Božím mukám
   Křenovice  11:00

3. 12. Pietní zastavení u sochy M. I. Kutuzova
   Křenovice 9:00  

Informační centrum Slavkov u Brna   +420 513 034 156    infocentrum@zamek-slavkov.cz Bitva u Slavkova
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patří mezi nejzelenější a do budoucna takové
i zůstane!

Když už se bavíme o živelných pohromách,
dovolte mi, abych vás informoval o cvičení kri-
zového štábu a bezpečnostní rady města s ná-
zvem PITNÁ VODA, kterou ve všech městech
svolal hejtman kraje. Na začátku byla infor-
mace, že byl neznámou látkou kontaminován
zdroj pitné vody a hlavní kohout uzavřen. Do
doby výsledků rozborů vody, které jsou v řádu
hodin až dnů, musí město zajistit chod nejdů-
ležitějších institucí a především dávat obyva-
telům informace. Hejtman nařídil zákaz
prodeje balené vody a uzavření obchodů s pro-
dejní plochou nad dvě stě metrů čtverečních.
Důvodem je zabránění paniky a dodávka vody
nejpotřebnějším. Současně Vodovody a kana-
lizace Vyškov zajišťují všechny dostupné cis-
terny na pitnou vodu a hledají prověřené zdroje
vody. O následném rozmístění jsou občané in-
formováni. Zdroje pitné vody (vrty) jsou
mnohdy v lesích a při špatném počasí je nutné
zapojit potřebnou techniku, kterou VaK nedis-
ponuje. Vyvstávají další a další otázky a ná-
sledně štáb přijímá opatření. Pokud neteče
pitná voda, nelze používat toalety a na řadě je
i zásobování vodou užitkovou opět z předem
vybraných zdrojů. Pokud se nad tímto zamys-
líte, tak je to scénář více než katastrofický.
Voda je nejdůležitější surovina a při každém
otočení kohoutku či spláchnutí není od věci za-
myslet se, jak k nám dotekla.

Dovolte mi, vážení čtenáři, pozvat vás na
Vzpomínkové akce tří císařů, které symbolicky

Advent

vychází na 1. a 2. prosince. Letos bude defilé
vojáků a ohňostroj přesunutý do zámecké za-
hrady, jelikož část města pokrývá lešení a nelze
tak bezpečně pokrýt každoroční vzrůstající
zájem návštěvníků. Prosím tedy o pečlivé pro-
studování programu, který letos obsahuje ně-
kolik zajímavých novinek. Všechny akce jsou
zdarma kromě prohlídek zámku a expozice
Austerlitz – malé město velkých dějin. Jakmile
utichnou pušky a děla, uvidíme se o první ad-
ventní neděli třetího prosince na rozsvícení vá-
nočního stromu a zpívání vánočních koled za
doprovodu žáků Základní umělecké školy
Františka France. Těším se na viděnou s vámi!

Michal Boudný, starosta města

městě, které jsou blízko domů a nejen tam. Po
tragické neděli začaly přistávat na stůl technic-
kých služeb a odboru životního prostředí žá-
dosti o kácení těchto vzrostlých dřevin. Obavy
obyvatel jsou na místě a všechny zaintereso-
vané osoby budou tento fakt reflektovat. Město
však nechce a nebude vystupovat jako ničitel
zeleně! Za každý padlý strom přijde nařízení
o náhradní výsadbě, a to buď na místě samém,
pokud to inženýrské sítě dovolí, nebo kdekoli
v intravilánu města. Nerad bych se dočkal stíž-
ností, peticí či udání na kácení stromů ve
městě. Bez náhradní výsadby úřad tyto akce
nepovolí a žádám všechny, aby přistupovali
k této citlivé tematice s rozumem a rozvahou.
Slavkov u Brna přečkal vítr bez větších prob-
lémů, ale budeme mít takové štěstí příště?
Ochrana zdraví a majetku musí být nadřazená
pocitům a úvahám co by, kdyby. Naše město

Více než třetina vzácných barokních soch,
které zdobí zámecký park i jeho interiéry jsou
ve velmi kritickém stavu a vyžadují si oka-
mžitý restaurátorský zásah. Opravy však nako-
nec nebudou tak finančně náročné, jak experti
původně očekávali. To vyplývá z odborného
posudku, který pro město zpracovával v uply-
nulých měsících restaurátor a sochař Josef
 Červinka. Podle odhadů, které vyplývají z de-
tailního zkoumání soch, bude renovace jedné
sochy stát maximálně 200 tisíc korun. V kri-
tickém stavu jich je přitom 22 z celkového
počtu 64. 

„Soubor unikátních skulptur je již delší dobu
zařazen na seznam nejohroženějších památek
v Česku. Proto budeme primárně hledat mož-
nosti, jak opravy zafinancovat z dotačních
zdrojů. I nadále je zřízena veřejná sbírka, do
které se mohou zapojit občané i firmy,“ uvedl
starosta Michal Boudný. Připomněl, že infor-
mace o předpokládaných nákladech jsou sou-

částí odborného posudku, který je přílohou po-
dané žádosti o dotace na Ministerstvu kultury
a který projednala komise pro regeneraci pa-
mátkové zóny. O případném zapojení měst-
ských zdrojů budou rozhodovat ještě
zastupitelé. 

Součástí expertního posudku je například
detailní zmapování soch pomocí nejnovějších
technologií i laboratorních postupů. Výstupem
tak je „rentgenový“ snímek, jež odhalil místa,
která jsou nejvíce poškozená, nebo naopak kde
zásah není potřeba. 

„Nejprve je nutné sochy zpevnit a vyčistit.
To je činnost, kterou laik ani nepozná, ale za-
bere spoustu času a úsilí. Proto jsme se
v našem posudku zabývali nejen tím, jak sochy
dát do dobré formy, ale také jak je ochránit
před dalším poškozováním,“ řekl restaurátor
Josef Červinka. Podle něj by město mělo sochy
opravovat ve vlnách. Proto zařadil sochy do tří
kategorií od kriticky poškozených až po rela-

Odborný posudek stanovil postup
při restaurování soch v zámeckém parku

tivně v dobré formě, nevyžadující akutní
zásah. 

Soubor barokních soch získalo město do
vlastnictví v loňském roce. O majiteli musel
totiž rozhodnout soud, protože z materiálů pře-
vádějících v roce 1995 státní zámek do vlast-
nictví města nebylo zcela jasné, komu sochy
patří.

Soubor je dílem autorů Giovanni Giulianiho
a Ignác Lengelachera a pochází z období okolo
roku 1700. Většina skulptur je tvořena z mu-
šlového, tzv. litavského, vápence. „Původně
byly určené pro oranžérii, kterou nechal posta-
vit Dominik Ondřej Kounic a jež stávala
v místě dnešního bazénu v dolním parteru.
Sochy byly naposledy restaurované v sedmde-
sátých letech a od té doby se na nich citelně
podepsal zub času. Bez odborného zásahu
proto hrozí, že o tak vzácné dílo nenávratně
přijdeme,“ potvrdila historička zámku Vladi-
míra Zichová. vs

voda navíc uleví i rozpočtu na provoz – bude
totiž používána pro závlahy fotbalového hřiště. 

„Po technické stránce je stadion plně funkční
a nic nebrání v jeho užívání ať už pro školní
účely, tréninky i závody. Chybí ještě některé
prvky jako např. kompletní běžecké překážky
nebo výbava pro skok o tyči. Na dovybavení je
podána žádost o poskytnutí dotace z národních
zdrojů,“ přiblížil místostarosta Petr Kostík.

Kompletní obnova městského stadionu
stála v součtu téměř 45 milionů korun. Téměř
polovina byla zaplacena z dotačních zdrojů –
ministerstvo školství podpořilo projekt cel-
kovou částkou 15 milionů korun. Šest mili-
onů korun přispěl v první etapě  Jihomoravský
kraj, v druhé pak 150 000 Kč.

Město Slavkov u Brna tak obě etapy zafi-
nancovalo částkou přibližně 23,5 miliony
korun. vs

Rekonstrukce stadionu byla dokončena
(Dokončení ze str. 1)

Kácení stromu v ulici ČSA • Foto: archiv MÚ

Poražený strom v ulici ČSA • Foto: archiv MÚ

Městský stadion • Foto: B. Maleček

Vyvrácený strom v aleji u zámku • Foto: M. Boudný
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

102. schůze RM – 30. 10. 2017

103. schůze RM – 13. 11. 2017

1. RM doporučuje ZM schválit Zprávu o plnění roz-
počtu města Slavkov u Brna za III. čtvrtletí roku 2017
v předloženém znění.

2. RM schvaluje a provádí v souladu s usnesením
č. 227/14/ZM/2016 rozpočtová opatření č. 80–83 v před-
loženém znění

3. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových
opatření schvalovaný zastupitelstvem města Slavkov
u Brna v předloženém znění

4. RM neschvaluje pojistnou smlouvu – sdružené po-
jištění vozidla, číslo smlouvy 17675077-14, uzavřenou
mezi městem Slavkov u Brna a Českou pojišťovnou a. s.,
Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČO 45272956, DIČ CZ
699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského
soudu v Praze, oddíl B, vložka 1664 v předloženém znění.

5. RM nedoporučuje ZM dát souhlas s bezúplatným
nabytím pozemku parc. č. 2567/8 zahrada v k.ú. Slavkov
u Brna o výměře 70 m2, vzniklého z pozemku parc.
č. 2567/2 dle přiloženého GP č. 3315-53/2017 z podílo-
vého spoluvlastnictví pana Ing. Jiřího Schneidera, paní
Jany Schneiderové a pana Ing. Miloslava Schneidera, do
vlastnictví města Slavkov u Brna.

6. RM nedoporučuje ZM dát souhlas se zveřejnění zá-
měru prodeje části pozemku parc. č. 909 v k.ú. Slavkov
u Brna.

7. RM nedoporučuje ZM dát souhlas se zveřejněním
záměru prodeje pozemku parc. č. 2563 v k.ú. Slavkov
u Brna.

8. RM nedoporučuje ZM dát souhlas se zveřejněním
záměru směny části pozemku parc. č. 4979 v k.ú. Slavkov
u Brna.

9. RM schvaluje uzavření dohody o umístění kamero-
vého systému s panem Bc. Liborem Eliášem v předlože-
ném znění. 

10. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemcích města parc. č. 357/5 a 357/6 se
společností KALÁB – stavební firma, s.r.o., se sídlem Ví-
deňská 849/15, 639 00 Brno, IČO: 49436589 v předlože-
ném znění.

11. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na stavební
práce na akci: „Cyklostezka Slavkov u Brna–Hodějice“
dle předloženého návrhu zadávací dokumentace v užším
řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.

12. RM rozhoduje, že na základě podaných nabídek
na akci „Oprava chodníku ulice Tyršova“ podala nejvý-
hodnější nabídku společnost Vyskočil – rozvod plynu,
s.r.o., č.p. 142, 697 01 Věteřov, IČO 25336878.

13. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci
„Oprava chodníku ulice Tyršova“ se společností Vyskočil
- rozvod plynu, s.r.o., č.p. 142, 697 01 Věteřov, IČ
25336878 v předloženém znění.

14. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem
Ing. Svatoplukem Holotíkem, bytem Jugoslávská čp.100,

613 00 Brno, IČ: 643 14 618 na vypracování dokumen-
tace pro územní řízení rekonstrukce Koláčkova náměstí
dle schválené studie a obchodních podmínek uvedených
v důvodové zprávě.

15. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo na akci: „Oprava chodníků ul. Sušilova, Slavkov
u Brna“ se společností Swietelsky stavební s.r.o., od-
štěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620
00 Brno IČ: 48035599 dle předložené důvodové zprávy.

16. RM bere na vědomí zápis z komise pro rozvoj
města a dopravu č. 22/2017.

17. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt
č. 1, Litavská 1496, Slavkov u Brna, s paní Marií Gottval-
dovou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
1 rok a nájemné stanoveno ve výši 55,50 Kč/m2.

18. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 s F.D.A. Bez-
pečnostní služba, s.r.o., Ludvíka Vojtěcha 80, 680 01 Bos -
kovice, IČ: 25318071, ke smlouvě č. 0043 o připojení na
PCO (ARC), uzavřené dne 23. 12. 2002, v souladu s při-
loženou žádostí.

19. RM bere na vědomí zápis z komise pro regeneraci
městské památkové zóny Slavkov u Brna č. 3/2017.

20. RM schvaluje uzavření smlouvy o užití (výpůjčce)
domény mezi městem Slavkov u Brna a Regionální roz-
vojovou agenturou jižní Moravy, IČ: 65338090, se sídlem
Královopolská 139, 612 00 Brno. 

21. RM schvaluje smlouvu s Českou televizí, IČ:
00027383, se sídlem Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4,
147 00 Praha 4, o mediálním partnerství projektu Bitva
u Slavkova 1805.

22. RM bere na vědomí zápis z 22. schůze komise pro
sport a volný čas. 

23. RM souhlasí s vyhlášením ankety Sportovec roku
2017 podle pravidel navržených komisí pro sport a volný
čas.

24. RM schvaluje rozšíření smlouvy o pronájmu IS
Radnice VERA podle Dodatku č. 3 ke smlouvě
SWRp/14/67 ze dne 3. 11. 2014 o udělení Licence k užití
formou pronájmu a podpoře provozu programového vy-
bavení Radnice VERA s firmou VERA, spol. s r.o. se sídlem
Lužná 2, 16000 Praha 6 v předloženém znění.

25. Prodej osobního automobilu tovární značky Škoda
Felicia, r. výr. 1998, výrobní číslo TMBEFF614W0820135
ve vlastnictví města Slavkov u Brna do vlastnictví pana
Aleše Sekaniny, za kupní cenu ve výši 5000 Kč. Náklady
související s převodem osobního vozidla uhradí kupující.
Daňové povinnosti budou splněny dle zákona.

26. RM schvaluje uzavření smlouvy na zajištění servisu
úsekového měření rychlosti se společností DOSIP Servis,
s.r.o, IČ: 27720713, se sídlem Krahulov 37, 675 21 Okří-
šky, ve znění uvedeném v příloze. 

27. RM schvaluje Plán zimní údržby ZÚMK pro období
2017/2018.

28. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 11 Zámku
Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, v předlo-
ženém znění.

29. RM schvaluje čerpání investičního fondu Zámku
Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, ve výši
344 003 Kč

30. RM bere na vědomí podmínky zadání veřejné za-
kázky ZS-A na expozici Právo útrpné dle výběrového ří-
zení ze dne 26. října 2017 

31. RM bere na vědomí řešení situace v zámeckých
sklenících dle důvodové zprávy.

32. RM určuje platy pro ředitelku Zámku Slavkov –
Austerlitz, příspěvková organizace, a pro ředitele Tech-
nických služeb města Slavkov u Brna, příspěvková orga-
nizace, ve výši dle přílohy k této zprávě.

33. RM určuje platy pro ředitele škol a školských zaří-
zení zřízených městem Slavkov u Brna dle předloženého
návrhu s účinností od 1. 11. 2017.

34. RM vydává platové výměry ředitelům škol a škol-
ských zařízení zřizovaných městem Slavkov u Brna
v předloženém znění s účinností od 1. 11. 2017.

35. RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 2 ke zřizo-
vací listině Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, pří-
spěvková organizace, která upravuje a vymezuje nově
svěřený movitý majetek v přístavbě ZŠ Tyršova do správy
školy v předloženém znění.

36. RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 ke zřizo-
vací listině Mateřské školy Zvídálek, Komenského ná-
městí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace,
a dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domu dětí a mládeže
Slavkov u Brna, příspěvková organizace, které upravují
okruhy doplňkové činnosti těchto příspěvkových organi-
zací v předloženém znění.

37. RM schvaluje Mateřské škole Zvídálek, Komen-
ského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organi-
zace, přijetí finančních darů dle předložené zprávy.

38. RM schvaluje Domu dětí a mládeže Slavkov
u Brna, příspěvkové organizaci, přijetí peněžního daru
v hodnotě 10 000 Kč.

39. RM doporučuje ZM dát souhlas s prodejem po-
zemku parc. č. 2690/57 orná půda o výměře 33 m2

a části pozemku parc. č. 2690/193 ostatní plocha o vý-
měře cca 1 m2, vše v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví
města do vlastnictví pana Ing. Hynka Charvata, za kupní
cenu ve výši 327 Kč/m2 bez DPH. Náklady související
s převodem nemovitosti (správní poplatek za návrh na
vklad, znalecký posudek a geometrický plán) uhradí ža-
datel. Daňové povinnosti budou splněny dle zákona.

40. RM schvaluje program 20. zasedání zastupitelstva
města v předloženém znění.

41. RM souhlasí s ukončením příkazní smlouvy na pro-
vozování veřejného WC se společností OLV spol. s r.o.,
IČ: 03805387, Brněnská 642, 684 01 Slavkov u Brna. 

1. RM ruší své usnesení č. 2230/102/RM/2017 z 30. 10.
2017.

2. RM schvaluje a provádí v souladu s usnesením
č. 227/14/ZM/2016 rozpočtová opatření č. 80–82 v před-
loženém znění 

3. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových opa-
tření schvalovaný zastupitelstvem města Slavkov u Brna
v upraveném znění

4. RM doporučuje ZM schválit plnění plánu vedlejší hos-
podářské činnosti za III. čtvrtletí roku 2017 v předloženém
znění.

5. RM schvaluje pojistnou smlouvu – sdružené pojištění
vozidla, číslo smlouvy 17675077-14, uzavřenou mezi měs-
tem Slavkov u Brna a Českou pojišťovnou a. s., Spálená
75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956, DIČ CZ 699001273,
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1664 v předloženém znění.

6. RM doporučuje dát souhlas s úplatným nabytím spo-
luvlastnických podílů ve výši 2/8 k pozemku parc. č. 3725/1

orná půda v k.ú. Slavkov u Brna z majetku paní Ing. Jitky
Čechové, a pana Petra Vykoupila, do majetku města Slavkov
u Brna za kupní cenu ve výši 503 077,50 Kč bez DPH. Ná-
klady související s převodem (správní poplatek za návrh na
vklad, vypracování znaleckého posudku) uhradí město. Da-
ňové povinnosti budou splněny dle zákona.

7. RM nedoporučuje ZM dát souhlas se zveřejněním zá-
měru prodeje pozemku parc. č. 5020 ostatní plocha v k.ú.
Slavkov u Brna.

8. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce,
a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ
28085400, týkající se pozemků parc. č. 2520, 2637/8,
2639/1, 2639/3, vše ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, je-
jíchž vlastníkem je město, dle přiložené situace (stavba s ná-
zvem „Slavkov, kabel NN Horáček“) v předloženém znění.

9. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
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 pozemku parc. č. 4219
ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, jehož vlastníkem je
město, dle přiložené situace (stavba s názvem „Slavkov,
kabel NN Vaněk“) v předloženém znění.

10. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
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 pozemku parc. č. 3583/2
ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, jehož vlastníkem je
město, dle přiložené situace (stavba s názvem „Slavkov,
kabel NN Ospalý“) v předloženém znění.

11. RM schvaluje uzavření dohody o umístění antén-
ního systému se společností NetDeluxe s.r.o., Palackého
nám. 79, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 05647134, v předlo-
ženém znění.

12. RM nesouhlasí s dlouhodobým poskytnutím veřej-
ného prostranství paní Daně Kovaříkové, Kachlíkova 3,
635 00 Brno, IČ: 64451852 na Palackého náměstí na parc.
č. 527 v k. ú. Slavkov u Brna před domem č. p. 77.
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Usnesení ze schůzí rady města zpracoval Munir Massow.
Úplné znění na www.slavkov.cz

20. zasedání ZM – 13. 11. 2017
1. ZM bere na vědomí zápis ze zasedání finančního vý-

boru konaného dne 6. 11 .2017.
2. ZM schvaluje Zprávu o plnění rozpočtu města Slav-

kov u Brna za III. čtvrtletí roku 2017 v předloženém znění.
3. ZM schvaluje plnění plánu vedlejší hospodářské čin-

nosti za III. čtvrtletí roku 2017 v předloženém znění.
4. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření  schva-

lovaný zastupitelstvem města Slavkov u Brna v předlože-
ném znění

5. ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 71–82
schválená radou města v souladu s usnesením č. 227/14
/ZM/2016 ze dne 12. 12. 2016.

6. ZM schvaluje poskytnutí peněžitého daru pro: Di-
ecézní charita Brno, IČ: 44990260, se sídlem Brno-Černá
Pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9 ve výši 30 000 Kč.

7. ZM schvaluje darovací smlouvu o poskytnutí finanč-
ního daru v předloženém znění.

8. ZM schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině Ma-
teřské školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, a dodatek č. 2 ke zřizo-
vací listině Domu dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěv-
ková organizace, které upravují okruhy doplňkové

činnosti těchto příspěvkových organizací v předloženém
znění.

9. ZM  schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině Zá-
kladní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organi-
zace, která upravuje a vymezuje nově svěřený movitý
majetek v přístavbě ZŠ Tyršova do správy školy v předlo-
ženém znění.

10. ZM nesouhlasí se zveřejnění záměru prodeje části
pozemku parc. č. 909 v k.ú. Slavkov u Brna.

11. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru směny části
pozemku parc. č. 4979 v k.ú. Slavkov u Brna.

12. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje po-
zemku parc. č. 2563 v k.ú. Slavkov u Brna.

13. ZM souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 2579/4
zahrada v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 702 m2 dle přilo-
žené mapy z vlastnictví města do vlastnictví pana Přemka
Floriana za kupní cenu ve výši 380,88 Kč/m2 bez DPH sta-
novenou znaleckým posudkem č. 3665-120-2017. Ná-
klady související s převodem nemovitosti (správní
poplatek za návrh na vklad a znalecký posudek) uhradí
kupující. Daňové povinnosti budou splněny dle zákona.

14. ZM souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 2690/57

orná půda o výměře 33 m2 a části pozemku parc.
č. 2690/193 ostatní plocha o výměře cca 1 m2, vše v k.ú.
Slavkov u Brna ve vlastnictví města do vlastnictví pana
Ing. Hynka Charvata, za kupní cenu ve výši 327 Kč/m2 bez
DPH. Náklady související s převodem nemovitosti (správní
poplatek za návrh na vklad, znalecký posudek a geomet-
rický plán) uhradí žadatel. Daňové povinnosti budou spl-
něny dle zákona.

15. ZM souhlasí s úplatným nabytím spoluvlastnických
podílů ve výši 2/8 k pozemku parc. č. 3725/1 orná půda
v k.ú. Slavkov u Brna z majetku paní Ing. Jitky Čechové,
a pana Petra Vykoupila, do majetku města Slavkov u Brna
za kupní cenu ve výši 503 077,50 Kč bez DPH. Náklady
související s převodem (správní poplatek za návrh na
vklad, vypracování znaleckého posudku) uhradí město.
Daňové povinnosti budou splněny dle zákona.

16. ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace SK
Slavkov u Brna, spolek, Československé armády 943, 684
01 Slavkov u Brna, IČ: 42660467 ve výši 58 228 Kč.

17. ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální dotace SK Slavkov u Brna, spolek, Čs. armády
943, 684 01 Slavkov u Brna, v předloženém znění.

13. RM nedoporučuje ZM schvalovat předložený návrh
plánovací smlouvy na výstavbu veřejné infrastruktury pro
bytové domy se společností RD AUDO, spol. s r.o., IČ: 256
60 837. 

14. RM nedoporučuje ZM schválit předložený návrh do-
hody investorem Zahradní centrum V aleji, s.r.o., IČ: 276
64 040 na výstavbu projektu „Zahradní centrum – Slavkov
u Brna“, jelikož není v souladu s přijatým usnesením za-
stupitelstvem města dne 19. 6. 2017 pod bodem
324/17/ZM/2017, zejména v bodech uvedených v důvo-
dové zprávě.

15. RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě
o dílo na akci: „Rekonstrukce ulice Slovanská“ se společ-
ností SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Do-
pravní stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599 v předloženém znění.

16. RM schvaluje uzavření dodatku č. 01 ke smlouvě
o dílo na akci: „Rekonstrukce kotelny na ulici Zlatá Hora
ve Slavkově u Brna“ se společností ERDING, a.s., se sídlem
Zaoralova 2058/5, Brno-Líšeň, 628 00, IČ: 25512455
v předloženém znění.

17. RM vylučuje na základě zprávy o posouzení a hod-
nocení nabídek veřejné zakázky: „Poptávka úklidových
prací“ z dalšího procesu zadávacího řízení uchazeče firmu
Martin Tomáš, Přadlácká 4/5, 602 00 Brno, IČ: 760 40 186.

18. RM vylučuje na základě zprávy o posouzení a hod-
nocení nabídek veřejné zakázky: „Poptávka úklidových
prací“ z dalšího procesu zadávacího řízení uchazeče firmu
Patrik Hrozek, Dražovice 296, 683 01 Rousínov, IČ: 753 74
617.

19. RM schvaluje na základě zprávy o posouzení a hod-
nocení nabídek veřejné zakázky: „Poptávka úklidových
prací“, že nejvhodnější nabídku předložil uchazeč FOR-
CORP GROUP spol. s r.o., Hamerská 812, 779 00 Olomouc-
Holice, IČ: 278 41 031.

20. RM schvaluje výpověď stávajících smluv na prová-
dění úklidu včetně dodatků s firmou JASPA Servis s.r.o.,
Hlavní 69/75, 747 06 Opava, IČ: 28658001 a s firmou Patrik
Hrozek, Dražovice 296, 683 01 Rousínov, IČ: 75374617.

21. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 16. 11. 2016 k bytu č. 2, Fügnerova 109,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Olgou Švancarovou, ob-
sahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do
30. 11. 2020 za smluvní nájemné 60 Kč/m2.

22. RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 k nájemní
smlouvě ze dne 14. 11. 2011 k bytu č. 3, Fügnerova 109,
Slavkov u Brna, uzavřené s panem Jiřím Konrádem, obsa-
hujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do
30. 11. 2022 za smluvní nájemné 50 Kč/m2.

23. RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní
smlouvě ze dne 22. 12. 2005 k bytu č. 10, Zlatá Hora 1228,
Slavkov u Brna, uzavřené s panem Martinem Šidlíkem, ob-
sahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou za
smluvní nájemné 60 Kč/m2.

24. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 25. 7. 2017 k bytu č. 4, Zlatá Hora 1237,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Jiřinou Krahulovou, obsa-
hujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do
30. 11. 2020 za smluvní nájemné 60 Kč/m2.

25. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2,
Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna, s paní Hanou Marianou
Hájkovou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu urči-
tou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 60 Kč/m2.

26. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace Křes-
ťanské mateřské školy Karolínka ve Slavkově u Brna, škol-
ská právnická osoba, Malinovského 280, 684 01 Slavkov
u Brna, IČ: 71341251 ve výši 1 256 Kč.

27. RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální dotace Křesťanské mateřské školy Karolínka
ve Slavkově u Brna v předloženém znění.

28. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace Atle-
tika Slavkov u Brna, spolek, Komenského nám. 1453, 684
01 Slavkov u Brna, IČ: 03966615 ke výši 48 000 Kč.

29. RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální dotace Atletika Slavkov u Brna, spolek, Ko-
menského nám. 1453, 684 01 Slavkov u Brna v předlože-
ném znění.

30. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální
dotace SK Slavkov u Brna, spolek, Čs. armády 943, 684 01
Slavkov u Brna, IČ: 42660467 ve výši 58 228 Kč.

31. RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí individuální dotace SK Slavkov u Brna, spo-
lek, Československé armády 943, 684 01 Slavkov u Brna,
v předloženém znění.

32. RM bere na vědomí informaci o stížnostech poda-
ných za III. čtvrtletí roku 2017. 

33. RM schvaluje uzavření Dodatku č.8 ke Smlouvě
č. SWF/02/60 ze dne 11. 11. 2002 se společností VERA
spol. s r.o., se sídlem Praha 6-Vokovice, Lužná 2, IČ
62587978, v předloženém znění.

34. RM bere na vědomí informaci o nečerpání finanč-
ních prostředků na ÚP.

35. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu
„Právo útrpné na Slavkovsku – nová expozice“ s Jihomo-
ravským krajem, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno,
IČ: 70888337, v předloženém znění.

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

37. RM bere na vědomí předloženou koncepci školství
2017–2021. 

38. RM bere na vědomí předložený zápis č. 23/2017
z komise pro životní prostředí.

to je cílem Operačního programu Životního
prostředí. Tzv. kotlíkové dotace II stále běží a tý-
kají se výměny stávajících kotlů na tuhá paliva
za nové ekologické zdroje. I když 1. výzva – re-
gistrace žádostí v elektronické verzi byla zahá-
jena 16. 10. 2017, ukončení příjmu žádostí je
stanoveno na 31. 10. 2018 v 12 hodin. Přijata je
teprve přibližně polovina žádostí. Podrobná pra-
vidla jsou popsána na stránkách www.kr-jihomo-
ravsky.cz, věnovaným Kotlíkovým dotacím. Po
dobu sběru žádostí je na krajském úřadě k dispo-
zici místnost, kde je možné i formulář žádosti
vyplnit (po předchozí domluvě) – Krajský úřad
Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601
82 Brno, kancelář 321. Tel. kontakty: Ing. Tereza

Rosypalová - 541651371, Bc. Jana Skácelová -
541651407, Ing. Anna Gelová – 541651231, Bc.
Kateřina Fafílková – 541651425. 

Pozor však na výběr nového kotle. Od 1. 1.
2018 bude v platnosti zákaz prodeje kotlů ne-
splňujících emisní třídu 4 (tj. zákaz prodeje
kotlů ve třídách 1,2,3). Od 1. 9. 2022 bude po-
vinností domácností prokázat, že jejich kotel
splňuje podmínky minimálně 3. emisní třídy
podle ČSN EN 303-5, pokud do té doby nebu-
dou podmínky zpřísněny. Proto doporučujeme
všem, kteří stále provozují starší kotle na tuhá
paliva, aby využili čerpání dotací na výměnu
kotle, dokud se tato možnost nabízí.

Jelikož nastává delší období, kdy nám bude

Snížení emisí z lokálních topenišť
lépe „za kamny“, konejme tak, aby bylo snesi-
telné a co nejméně „otravné“ pro nás všechny.
Připomeňme si povinnosti provozovatelů zdrojů
vytápění: 1. dodržovat pokyny výrobce kotle
(jak správně topit), 2. dodržovat přípustnou
tmavost kouře (spalovat pouze suché dřevo, ne-
spalovat odpady), 3. spalovat jen paliva splňu-
jící požadavky na jejich kvalitu a určená
výrobcem kotle. Pokud je zdroj vytápění o jme-
novitém tepelném příkonu 300 kW a nižším při-
pojený na teplovodní soustavu ústředního
vytápění, je povinností provozovatele mít Do-
klad o kontrole technického stavu a provozu
zdroje. A první kontrola měla být provedena již
do 31. 12. 2016. S. Kubešová, odd. ŽP
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Napoleonův proslov ze zámeckého balkonu
zámku Slavkov se stal symbolem francouz-
ského vítězství v bitvě tří císařů. A letos jej po
212 letech v plné síle za doprovodu světelných
efektů mohou slyšet tisíce návštěvníků, kteří
dorazí v sobotu 2. prosince na závěrečný pro-
gram do zámeckého parku ve Slavkově u Brna.
Jeden z předních představitelů současného re-
enactmentu Roberto Colla vystoupí na proslu-
lém balkonu s hřmotným projevem, který je
dodnes vytesaný na Vítězném oblouku v Paříži.   

A nebude to jediná novinka, kterou letos
město Slavkov u Brna v souvislosti s progra-
mem Tenkrát ve Slavkově připravuje. Na ná-
dvoří zámku v pátek večer představí režisér
Josef Abrhám mladší poprvé svůj snímek Aus-
terlitz Advent. O den později se pak na stejném
místě rozohní Gastronomická bitva tří císařů. 

Bohatý historicko-vojenský program začíná
v pátek 1. prosince a skončí v sobotu 2. pro-
since průvodem téměř pěti set vojáků městem
a multimediálním programem s ohňostrojem
v zámeckém parku. 

Návštěvníci však mohou nasát atmosféru na-
poleonského tažení i poslední listopadové dny.
Mezi doprovodný program totiž patří i dvě vy-

stoupení v Historickém sále zámku. Ve středu
29. 11. se představí folklorní skupina Šternov-
jan z Újezdu u Brna s pásmem Ma šírujú na
Francúza, o den později pak barytonista Martin
Hammerle-Bortolotti za doprovodu kvinteta
Moravské filharmonie Olomouc. Oba koncerty
budou pro veřejnost zdarma.

V pátek pak obsadí město opět rakouští vo-
jáci ze IV. kolony Kolowrat, kteří do Slavkova
u Brna dorazí po šestidenním pochodu z Olo-
mouce. Poté, co dobudou náměstí, přesunou se
na nádvoří zámku, kde začne večerní program.
Výstřely z pušek, pach střelného prachu i tváře
unavených vojáků pak vytvoří kulisu pro pre-
miéru filmu Josefa Abrháma Austerlitz Advent.
Krátkometrážní film ve čtyřiadvaceti minutách
vypráví příběh obyvatel statku, jímž 2. prosince
prošly všechny tři armády.  

Na nádvoří pak bude pokračovat historický
program, který vyvrcholí příjezdem rakou-
ského a ruského panovníka. „Zatímco v uply-
nulých letech byli diváci následně pozváni na
speciální prohlídku zámku, letos mohou zažít
noční atmosféru v zámeckých konírnách, kde
bude v kulisách expozice Austerlitz – malé
město velkých dějin připravený zážitkový pro-
gram již od 17 hodin,“ uvedl starosta města
Slavkov u Brna Michal Boudný. 

Od sobotního rána pak v centru města bude
stát řemeslný jarmark. Přijíždět budou vojáci, ře-
meslníci, měšťané i šlechta. Na nádvoří zámku
pak k řemeslníkům přibydou i kuchaři. Novin-

Vzpomínání na bitvu ve Slavkově: Napoleon letos
promluví k davu z proslulého zámeckého balkonu

kou totiž bude Gastronomická bitva tří císařů,
ve které budou mezi sebou „bojovat“ pokrmy
a nápoje inspirované zeměmi, které jsou s bitvou
u Slavkova spjaté – tedy Rakouskem, Francií
a Ruskem. Po celý den pak mohou návštěvníci
sledovat vojensko-historický program, ukázky
ležení nebo jezdecký dovednostní turnaj. Pro-
gramu ve Slavkově bude přihlížet také ruský car
Alexandr I., který přijede v poledne na inspekci
spojeneckých armád. 

Ani letos nebude v centru města chybět po-
pulární bitevní střet. „Kvůli omezenému místu
před radnicí jsme se rozhodli udělat změnu
a přemístili jsme střet do prostoru za kostel –
na přístupovou cestu zámku. Díky tomu jej
může pohodlně sledovat mnohem více diváků.
Ukázka zobrazí ústupové boje této monumen-
tální bitvy a zúčastní se jí většina z více než 300
vojáků, kteří budou letos ve Slavkově u Brna
ubytováni,“ prozradila ředitelka Zámku Slav-
kov – Austerlitz Eva Oubělická. Dodala, že
program ve Slavkově u Brna má i pietní roz-
měr. Po celý den bude otevřený chrám Vzkří-
šení Páně a uskuteční si i bohoslužba za padlé. 

Hlavními partnery programu Tenkrát ve
Slavkově jsou Liko-S a Slavkovský pivovar.
Partnery jsou Česká pojišťovna, SKR Living,
Swietelsky, Interovaná střední škola Slavkov
u Brna, Respono a Kordis. Pořadatelem je
město Slavkov u Brna a Zámek Slavkov – Aus-
terlitz. Akce se koná za podpory Jihomorav-
ského kraje. vs

Páteční program vzpomínkových akcí na
bitvu u Slavkova přináší také exkluzivní premi-
éru krátkometrážního filmu Austerlitz Advent.
Příběh se odehrává na statku nedaleko Brna,
kdy za jeho branami zuří krvavé boje nejpočet-
nějších evropských armád. Obyvatelé statku se
tak ocitají v nepřehledné situaci, kdy usedlosti
vládne každou chvíli někdo jiný…

Nacházíme zde hrdinu Kajetána, obyvatele
tehdejšího venkova a svědomitého správce ma-
jetku brněnského feudála, který před vojenskou
hrozbou uprchl do bezpečí Krakova a zanechal
svému poddanému usedlost a grunt na starost. 

Poklidný advent nekonfliktního Kajetána
a jeho mladičké ženy, přehluší dunění blížících
se děl a oba se přes noc stanou nedobrovolnými
ubytovateli průchozích vojsk, kdy si dveře
během jediného dne otevřou příslušníci tří armád
a kultur. Kajetán se snaží uchránit vlastní život

i život své manželky a čeledi před příchozími
vojsky a překonat strach z návratu svého pána,
kterému musí složit účet za neuhlídaný majetek. 

Ve stručném pohledu do našich i světových
dějin se hlavních rolí se ujali herci Radek
Holub, Jiří Lábus, Petra Šimberová, Karel
Dobrý a Michael Richter. Významnou zásluhu
na vzniku filmu má účast a podpora spolků vo-
jenské historie, které se pravidelně účastní re-
konstrukcí slavkovské bitvy. 

Film o stopáži 29 minut je debutem režiséra
Josefa Abrháma ml. Natáčel se v roce 2016 ve
slavkovském regionu – zejména v obci Těšany,
dále v Krumvíři, Pozořicích, Uhřicích, Karlínu
a Obříství u Neratovic. 

Premiéra se uskuteční za účasti tvůrců filmu
i uniformovaných účastníků v pátek 1. prosince
ve 20 hodin na nádvoří Zámku Slavkov – Aus-
terliz. vs

Slavkov zažije exkluzivní premiéru
Abrhámova filmu Austerlitz advent

Speciální prohlídky
expozice Austerlitz

Novinkou letošního programu Tenkrát ve
Slavkově jsou i speciální večerní prohlídky ex-
pozice Austerlitz – malé město velkých dějin.
Zažijete při nich nejen živé ukázky bojů, ale
třeba také operaci v polní nemocnici. Na vlastní
kůži si tak můžete vyzkoušet, jaké to je ocit-
nout se na bitevním poli.

Kromě autentických hereckých výkonů v po-
dání skupiny Exulis, budete mít i možnost vy-
zkoušet si dobové zbraně a kostýmy. Co dál je
pro Vás v areálu bývalých koníren připraveno
už neprozradíme… přijďte se podívat sami. 

Cena vstupenky je pouze 50 Kč a není nutná
předchozí rezervace. Děti do 3 let mají vstup
zdarma. vs

Uzavírka Palackého náměstí
Vzpomínkové akce na Bitvu u Slavkova

a nedělní rozsvěcení vánočního stromu si vy-
žádá uzavírku Palackého náměstí a Husovy
ulice od pátku 1. prosince od 16 h. až do ne-
děle 3. prosince do 23 hodin.

Žádáme proto všechny řidiče, aby zde
v tento čas NEPARKOVALI. Tento prostor
totiž budeme připravovat na tradiční řemeslný
a vánoční jarmark, který se uskuteční po celý
den v sobotu 2. prosince. Vjezd je povolený
pouze zásobování na povolení Policie České
republiky. 

Nedodržení této uzavírky může vést ke zpo-
platnění odtahu vozidla. Děkujeme za pocho-
pení. vs

Dne 2. 12. se možná ve Slavkově přepíší dě-
jiny a v bitvě tří císařů nevyhraje Napoleon.
Půjde totiž o gastronomickou bitvu a o vítězi
rozhodnete vy – návštěvníci akce.

Slavkov u Brna se vrací o 212 let zpět, aby
si připomněl události spojené s bitvou tří cí-
sařů. Tentokráte však není jasné, který císař
vyhraje. Soutěžit mezi s sebou budou tři tra-
diční pochutiny tří císařů a o výhře rozhodnou

sami návštěvníci akce. Přijďte ochutnat fran-
couzský cassoulet, ruský boršč a rakouský ein-
topf. Kromě možnosti porovnat tyto delikatesy
na vás čeká soutěžní anketa a soutěž jedlíků.
Pojídat se budou čokoládové dělové koule
a dojede i maxijedlík Jarda Němec.

Dobovou kuchyni můžete zažít v sobotu
2. prosince od 9 do 19 hodin na nádvoří Zámku
Slavkov – Austerlitz. vs

Gastronomická bitva tří císařů
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Rozsvícení vánočního stromu
Po skončení Vzpomínkových akcí přichází

první adventní neděle 3. prosince a s ní i tra-
diční rozsvěcování vánočního stromu na Palac-
kého náměstí. Letos se uskuteční v 17.30 hodin.
Po rozsvícení výzdoby bude následovat vystou-
pení dětí ze ZUŠ Slavkov u Brna, které si při-
praví pásmo koled a vánočních melodií. Ani
letos nebudou chybět stánky s voňavými nápoji
a občerstvením.

Zahájení adventu na centrálním náměstí bude
předcházet Mikuláš na zámku. Ani letos nebude
chybět nadílka nebo vánoční dílna s poštou pro
Ježíška. vs

Zádušní mše a pietní
 koncert v Historickém sále

Čtvrtek 30. listopadu bude ve Slavkově
u Brna patřit pietě za oběti bitvy u Slavkova.
V 18 hodin se v kostele Vzkříšení Páně usku-
teční zádušní mše, při níž budou držet čestnou
stráž vojáci v uniformách všech tří armád. Ná-
sledovat bude od 19 hodin koncert kvinteta
Moravské filharmonie Olomouc a barytonisty
Martina Hammerle-Bortolottiho v Historickém
sále zámku Slavkov – Austerlitz. Vstup na kon-
cert je zdarma. Akci pořádá obecně prospěšná
společnost Mohyla míru – Austerlitz. 

Zádušní mše za oběti bitvy se v největším
slavkovském chrámu uskuteční i v sobotu
2. prosince od 13 hodin. Římskokatolická far-
nost se také rozhodla nechat po celou sobotu
otevřené dveře do této památky. vs

Ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno se
ve středu 29. listopadu od 19 hodin uskuteční
v Historickém sále zámku jedinečné vystou-
pení cimbálové muziky Šternovjan z Újezdu
u Brna. Pásmo lidových písní Mašírujú na
Francúza vystihuje pocity místních obyvatel
i samotných vojáků, kterým bitva zasáhla do
života. Vystoupení bude vysíláno v živém pře-
nose na stanici Český rozhlas Brno a Zlín.
Vstup na koncert je zdarma, doporučujeme
však rezervaci míst na koncert@rozhlas.cz.

Šternovjan je cimbálová muzika pocházející
z kraje bitvy tří císařů, ale hlavně je to parta ka-

marádů, která se dala dohromady v roce 2015,
mají rádi folklor, folklorem žijí a snaží se šířit
radost z lidových písniček kolem sebe. vs

Šternovjan: Mašírujú na Francúza

Setkání s občany
Město Slavkov u Brna vás zve na XI. setkání

s občany města, které se uskuteční v pondělí 4.
prosince od 15 hodin v jídelně Integrované
střední školy ve Slavkově. Program setkání:
• Zahájení
• Diskuse se zástupci města
• Přednáška na téma Ochrana spotřebitelů před

nekalými obchodními praktikami
• Informace o poskytovaných sociálních služ-

bách
• Co je to domácí hospicová péče a komu slouží
• Představení činnosti sociálního pracovníka

pro dospělé
Setkání je určeno široké bez omezení věku.

Občerstvení a vstup zdarma. Těšíme se na vaši
návštěvu.

Vyzkoušejte na vlastní kůži, jaké to je, ocit-
nout se na bitevním poli. Kromě ukázky vo -
jenského výcviku či potyčky šlechticů
v expozičních prostorách expozice Austerlitz –
malé město velkých dějin uvidíte i rekon-
strukci operace zraněného vojáka na bitevním
poli. Kromě autentických hereckých výkonů,
které pro Vás připraví skupina Exulis, budete

mít i možnost vyzkoušet si dobové zbraně
a kostýmy. Co dál je pro Vás v areálu bývalých
koníren připraveno už neprozradíme… přijďte
se podívat sami v pátek 1. prosince od 17 do
21 hodin. Cena vstupenky je pouze 50 Kč
a není nutná předchozí rezervace. Děti do 3 let
mají vstup zdarma.

ZS-A

Zažijte rok 1805 na vlastní kůži

Plesovou sezonu 
odstartuje městský bál

Město Slavkov u Brna vás zve na tradiční
městský ples, který se uskuteční v pátek 12.
ledna od 20 h. Ples bude doprovázet brněnská
kapela Hamrla boys music a cimbálová muzika
Michala Miltáka ze Strážnice. Jako vždy bude
připravena bohatá tombola. Vstupenky v hod-
notě 180 korun budou v průběhu prosince k do-
stání na infocentru na Palackého náměstí 1.

Další plesy v roce 2018
20. 1. ples ZŠ Tyršova
27. 1. ples Děkanství
2. 2. ples ZŠ Komenského

16. 2. Sportovní ples
17. 2. Rybářský věneček
23. 2. ples ISŠ
24. 2. Motobál
3. 3. Slavkovský maškarák

Šternovjan • Foto: archiv muziky
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plněna další možnost prokázání odborné kva-
lifikace středním vzděláním s maturitní zkou-
škou a pětiletou praxí v provádění balzamace
a konzervace tak, aby živnost mohly provádět
i osoby bez lékařského nebo zdravotnického
vzdělání. Povinnost absolvovat specializova-
nou odbornou přípravu související s balzamací
a konzervací zůstává zachována (§ 6 odst. 2,
§ 10 odst. 2 a § 13 odst. 2 zákona o pohřeb-
nictví).

Živnostenská oprávnění k „Provozování
pohřební služby“, „Provádění balzamace
a konzervace“ a „Provozování krematoria“
vydaná před účinností novely zůstávají
 nadále v platnosti a doklady, kterými byla
prokázána odborná způsobilost pro provo-
zování koncesí před účinností novely , se po-
važují za platné. Stávající podnikatelé
a odpovědní zástupci tedy nemají povinnost
dokládat odbornou způsobilost podle nové
právní úpravy. 

Doklady o profesní kvalifikaci požadované
novou právní úpravou lze i ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona nahradit dokladem

Zákon o pohřebnictví v platném znění k 1. 9. 2017
o absolvování specializované odborné pří-
pravy zaměřené na odbornou problematiku
podle vyhlášky č. 379/2001 Sb., pokud byla
příprava zahájena přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.

Osoby, které zahájily provozování živ-
nosti „Provozování pohřební služby“
a „Provádění balzamace a konzervace“
před nabytí účinnosti zákona č. 193/2017
Sb., tj. před 1. 9. 2017, jsou povinny vydat
provozní řád a zaslat jej ke schválení kraj-
ské hygienické stanici, a to ve lhůtě 1 roku
od účinnosti této novely, tj. do 1. 9. 2018.
Provozovatelé krematorií jsou povinni
uvést vydaný řád do souladu se zákonem
o pohřebnictví ve znění účinném od
1. 9. 2017 a zaslat jej ke schválení krajské
hygienické stanici rovněž ve lhůtě do 1. 9.
2018.

Dozor nad dodržováním zákona o pohřeb-
nictví vykonávají Ministerstvo pro místní roz-
voj, krajské hygienické stanice, krajské úřady
a živnostenské úřady.

Helena Jelínková, odbor SČŽÚ

Dne 1.9.2017 nabyl účinnosti zákon
č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a další souvi-
sející zákony, mimo jiné i živnostenský zákon.

Část třetí zákona č. 193/2017 Sb. obsahuje
novelu živnostenského zákona, kde jsou v pří-
loze č. 3 tohoto zákona u koncesovaných
 živností „Provozování pohřební služby“, „Pro-
vádění balzamace a konzervace“ a „Provozo-
vání krematoria“ stanoveny podmínky, za
kterých krajská hygienická stanice vydá
kladné stanovisko k udělení koncese, odkazem
na § 6 odst. 3, § 10 odst. 4 a § 13 odst. 3 zá-
kona o pohřebnictví.

Dosavadní kvalifikační požadavky stano-
vené zákonem o pohřebnictví se mění u všech
tří koncesí, a to tak, že se ruší stávající poža-
davky na absolvování rekvalifikačních kurzů
a nahrazují se profesními kvalifikacemi v sou-
ladu se zákonem č. 179/2006 Sb. (zákon
o uznávání výsledků dalšího vzdělání). Záko-
nem požadované vzdělání v určitém oboru
a praxe však zůstávají beze změny. U koncese
„Provádění balzamace a konzervace“ je do-

Chtěla bych jménem Místního akčního
plánu rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov
u Brna poděkovat za spolupráci s Městskou
knihovnou ve Slavkově u Brna, a to paní kni-
hovnici Jarmile Urbánkové a panu Jiřímu
Blažkovi.

V rámci naší spolupráce se pro děti, jejich
rodiče i prarodiče, uskutečnily ve „skrom-
ných“, ale útulných prostorách slavkovské
 knihovny dvě úspěšné akce vedoucí k rozvoji

čtenářské gramotnosti dětí ve Slavkově, k po-
sílení rodinných vztahů. Informace o obou ak-
cích (Čteme s babičkou i …přijďte za pejskem
do knihovny) najdete na našem webu v „usku-
tečněných akcích“.

Věříme, že naše spolupráce bude pokračovat
i v příštím roce. Plánujeme zařadit další akce
do Akčního plánu pro rok 2018.

Jitka Schovancová,
Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Poděkování

Čteme s babičkou • Foto: archiv ZS-A
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Když se řekne „brambora“, mnohé děti ohr-
nují nos a před vařenými bramborami by raději
daly přednost hranolkům a kroketám. Není se
čemu divit. Ona totiž ta žlutobéžová hmota
není pro dychtivé dětské oči nijak lákavá. Kaž-
doročně se snažíme dětem tuto plodinu více
přiblížit, aby byla pro ně zajímavá. I letos měly
za úkol přinést z domova omyté brambory.
Celý týden pak patřil Bramboriádě. Děti se se-
znamovaly s tím, kolik pracujících lidí a tech-

niky je zapotřebí k tomu, aby brambory dopu-
tovaly k nim na talířek. Učily se říkanky, pís-
ničky, vyslechly pohádku o bramborách,
rozvíjely si pohybové dovednosti při tělový-
chovných aktivitách a soutěžích s bramborami.
Procvičovaly si číselnou řadu, logické myšlení,
zkoumaly tvar, porovnávaly velikosti. V tvo-
řivé a výtvarné dílničce vytvářely různé posta-
vičky a zvířátka z brambor s využitím další
zeleniny a přírodnin, tiskaly bramborovými ti-

Bramboriáda a podzimní aktivity ve třídě Broučci z MŠ Zvídálek
skátky. Dětem se činnosti moc líbily, obyčejný
brambor se tak pro ně stal přitažlivějším. Pod-
zimních aktivit nabízíme dětem nepřeberné
množství. Jedna z jimi oblíbených je zkoumání
účinků větru. Větrných dnů jsme využili
k pouštění draka, pozorování větrníků a listí
i semen unášených větrem. Dráčky si děti také
vyráběly. Zábavnou formou tak děti poznávají
a učí se.

Světlana Machalová a Barbora Herzánová

Dne 14. listopadu se na Hudebním večeru
pro CDS, pořádaném v sále ZUŠ Fr. France ve
Slavkově u Brna, sešlo asi 150 diváků, kteří
přišli zhlédnout vystoupení mladých umělců
a zároveň pomoci dobré věci.

Akce byla organizována na podporu činnosti
charitního Centra denních služeb, které sídlí ve
Slavkově u Brna, poskytuje služby osobám
zdravotně postiženým od 27 let věku a seni-
orům. Po úvodním slově ředitelky MgA. Jany
Jelínkové představila činnost CDS Eva Vá-
vrová. Po té měli přítomní možnost zaposlou-

chat se do skladeb z repertoáru žáků ZUŠ. Za-
zněly jednoduché písně nejmenších i nároč-
nější skladby starších žáků. Jednotlivá
vystoupení diváci odměňovali vydatným pot-
leskem. Byl to krásný zážitek. Z celé akce či-
šela výborná organizace, profesionalita
pedagogů a radost z vystoupení i úspěchu mla-
dých umělců.

Hudební večer pro CDS bylo možné usku-
tečnit díky vstřícnosti a ochotě vedení ZUŠ Fr.
France pomoci charitnímu Centru denních slu-
žeb ve Slavkově u Brna. Výtěžek z dobrovol-

ných příspěvků pro CDS ve Slavkově u Brna
činí 4884 Kč. Děkujeme!

Za ZUŠ Fr. France a CDS ve Slavkově
u Brna J. Jelínková a E. Vávrová

Žáci ZUŠ Fr. France zpívali pro seniory z charitního CDS

Pouštění draka • Foto: archiv školy Bramboriáda • Foto: archiv školy

Pěvecký sbor Hlásek • Foto: archiv školy Flétnový soubor • Foto: archiv školy

O. Kučera, P. Járová, M. Jára • Foto: archiv školy V. Janeček, T. Šebeček • Foto: archiv školy
A. Horká, K. Stanislavová
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

Příležitost prezentovat příklady dobré
praxe, sdílet zkušenosti a inspirovat se v za-
hraniční nemá zámek příliš často. Ještě s větší
radostí jsme pozvání přijali, když jsme se pro-
střednictvím Jihomoravského kraje dozvěděli,
že zámek ve Slavkově si organizátoři meziná-
rodní konference v Rusku vybrali zcela zá-
měrně.

Ptáte se proč? Zase ten slavný Napoleon…?
Ale kdepak. Na zámku se totiž snažíme dát
návštěvníkovi něco navíc. O čem mluvím? Po-
dívejme na rozmanitost prohlídkových tras,
množství kulturních a společenských akcí or-

ganizovaných pro různé cílové skupiny, vzdě-
lávací programy pro školy nebo vyžití v zá-
meckém parku. 

Mnohé akce se však neodehrávají jen na
zámku, ale také v jeho okolí, kde působí řada
organizací a spolků. A tak se nabízí další
otázka. Prezentuje se Slavkov u Brna jako
jeden celek, jedna destinace? Destinační ma-
nagement jako nástroj, který se používá
k efektivnímu řízení cestovního ruchu v regi-
onu, je nejen v rukou veřejné správy, která by
měla umět využít a ocenit potenciál svých
pracovníků, kteří se aktivně snaží o propagaci

Cestovní ruch trochu jinak
destinace, ale záleží také na zapojení každé
organizace, podniku, či místních, kteří mají
zájem na tom, aby zde turisté rádi trávili svůj
čas. 

Kateřina Kalábová, ZS-A

V úterý 5. prosince 2017 se v Rubensově
sále Zámku Slavkov – Austerlitz v 16 hodin
uskuteční beseda o slavkovské historii první
poloviny 20. století – konkrétně o událostech
ohraničených vypuknutím Velké (1. světové)
války a ukončením 2. světové války a také
o osobnostech spojených s městem Slavkovem
u Brna.

Na tato témata budou s účastníky diskutovat
a odpovídat na jejich dotazy autoři nové pub-

likace Slavkov u Brna v době světových válek
– pan Bedřich Maleček ze společnosti BM
typo, který se o slavkovské dějiny dlouhodobě
zajímá, archivářka Mgr. Michaela Zemánková
ze Státního okresního archivu Vyškov se síd-
lem ve Slavkově u Brna a historik Mgr. Martin
Rája, Ph.D. ze Zámku Slavkov – Austerlitz. Po
ukončení besedy bude možné si nechat knihu
podepsat od autorů.

Martin Rája, ZS-A

Beseda o knize
Slavkov u Brna v době světových válek

Adventní čas je za dveřmi, a to nejen za těmi
pomyslnými. Na slavkovském zámku v galerii
v přízemí už zní ty nejkrásnější adventní písně
a koledy. Přijďte si zkrátit radostné očekávání
příchodu svátků míru a klidu každý den kromě
pondělí od 9 do 16 hodin, až do ukončení se-
zóny 10. prosince. Výstavní galerie je zaplněná
nejen mechanickými betlémy ze sbírky pana

Bohumila Duška, vánoční dekorací či ukázkou
štědrovečerní tabule, ale také vánočními stro-
mečky, které nazdobily děti z MŠ Zvídálek,
MŠ Korálky, Montyklubu a žáci a studenti ze
ZŠ Tyršova, ZŠ Komenského a ISŠ. Vstupenku
si můžete zakoupit na pokladně zámku 50-40-
30 (dospělý-důchodce-dítě). Těšíme se na Vás.

ZS-A

Výstava betlémů

Konference v Kazani • Foto: 2x archiv ZS-A

Výstava betlémů • Foto: 2x archiv ZS-A
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Veršované kostýmované
prohlídky zámku 

Vážení čtenáři, račte znát,
že zas budeme na zámku hrát.
Ve verších k vám promluvíme,
historii oživíme.
Manželka zakladatele zámku
vyřeší záludnou hádanku.
Václav Antonín Kounic, kníže,
poví o svých fobiích blíže.
A Napoleon vám prozradí,
jak si s nepřítelem poradí.
Skupina Per Vobis hraje pro vás
2.12. v následný čas:
10.30, 11.30, 12.30, 14.30 a 15.30.
Rezervace lístků na pokladně zámku,
mailem na rezervace@zamek-slavkov.cz,
nebo na telefonním čísle 544 227 548.

Těší se na vás skupina Per Vobis

Program kina Jas – prosinec
sobota 9. prosince, 19.30 hodin
ROGUE ONE: STAR WARS STORY
Star Wars jsou celosvětový fenomén, který díky společnosti Disney opět zamířil na filmová plátna.
Díky tomu se můžeme opět setkat s mnoha známými i neznámými hrdiny. Přijďte se tedy pár dní
před další premiérou Hvězdných válek naladit na jedinečnou atmosféru a připomenout si, jak že
se vlastně Rebelové zmocnili plánů Hvězdy smrti. Režie: Gareth Edwards. Hrají: Felicity Jones, Mads
Mikkelsen, Alan Tudyk, Ben Mendelsohn, Diego Luna, Forest Whitaker, Riz Ahmed. Žánr: Akční /
Dobrodružný / Sci-Fi
133 minut, český dabing, mládeži přístupný, vstupné 70 Kč

neděle 10. prosince, 16.30 hodin
LETÍME
Richard je vrabec. A všichni to ví. Všichni kromě Richarda. Malý ptačí sirotek vyrůstá v čapí rodině
a je samozřejmě přesvědčený, že sám se narodil jako čáp. Jenže přijde čas, kdy jeho adoptivní ro-
dina vyráží na zimu do teplých krajů a Richarda musí nechat doma. A tak začíná velkolepé ptačí
odysea. Čáp nečáp, vrabec nevrabec, Richard nemá svoje křídla pro nic za nic a vyráží do dálné
Afriky na vlastní pěst. Režie: Toby Genkel, Reza Memari. Žánr: Animovaný / Dobrodružný
84 minut, český dabing, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

středa 13. prosince, 19.30 hodin
ISHORTS: SHORT MATTERS!
Nejlepší kraťasy Evropy jsou zpátky! 15 evropských festivalů nominovalo ty nejlepší krátké filmy,
který se u nich letos objevily. Na vybrané z nich se budete moct podívat v pásmu Short Matters
a tipnout si, kdo si letos odnese evropský protějšek Oskara za nejlepší krátký film roku. Více na
www.iShorts.cz. Žánr: Artové / umělecké / nezávislé
100 minut, české titulky, mládeži přístupný, vstupné volné

sobota 16. prosince, 19.30 hodin
MUMIE 
V Egyptě před dvěma tisíci lety se velmi ambiciózní princezna Ahmanet (Sofia Boutella) chystala
na převzetí vlády v zemi po svém otci a pro naplnění svého cíle se neváhala spojit s temnými
sílami a provádět věci, z nichž tuhla krev v žilách. Potrestali ji ale mumifikací zaživa a pohřbili tak,
aby ji nikdo nenašel. Jenže o dva tisíce let později se v místě jejího věčného odpočinku ocitli dob-
rodruh Nick Morton (Tom Cruise) a archeoložka Jenny Halsey (Annabell Wallis). Ti nešťastnou ná-
hodou objevili Ahmanetin sarkofág, který nechala Jenny převézt do Londýna k dalšímu zkoumání.
Režie: Alex Kurtzman. Hrají: Tom Cruise, Sofia Boutella, Russell Crowe, Annabelle Wallis, Jake John-
son, Javier Botet. Žánr: Akční / Dobrodružný / Fantasy / Horor
110 minut, český dabing, mládeži přístupný od 12 let, vstupné 70 Kč

neděle 17. prosince, 16.30 hodin
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované komedii pro celou rodinu. Filmový
příběh Hurvínek a kouzelné muzeum nabízí zcela nové, původní dobrodružství. Pan Spejbl pracuje
jako hlídač Muzea loutek, kterému však hrozí zbourání. Hurvínek zase jednou neposlouchá a podaří
se mu proniknout do uzavřených prostor muzea, kde objeví svět, skrytý před zraky návštěvníků.
A právě v podzemí je ukryto nejen tajemství kouzelného muzea, ale i klíč k jeho záchraně. Hurvínka
čeká největší dobrodružství v životě, při němž musí prokázat chytrost, šikovnost, odvahu a smysl
pro přátelství, aby zachránil „taťuldu“, ale i kouzelné muzeum a celé město z nadvlády zločinného
Pána loutek. Režie: Martin Kotík, Inna Jevlannikova. Žánr: Animovaný / Komedie
85 minut, v původním českém znění, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

Provoz zámku, informačního
centra, městské knihovny
a kina na přelomu roku

Dovolujeme si vám oznámit provozní dobu
zmíněných institucí v prosinci t. r. a v roce ná-
sledujícím:

Městská knihovna – knihovna bude od 14.
prosince 2017 uzavřena. Poslední půjčovní
den v tomto roce je tedy středa 13. prosince
v obvyklých hodinách. Po Novém roce zahá-
jíme provoz v úterý 9. ledna 2018 od 9 hod.

Kino Jas – také kino bude přes vánoční
a novoroční svátky uzavřené. Poslední mož-
nost zhlédnout filmové představení bude 17.
prosince (neděle), kdy uvádíme animovanou
komedii „Hurvínek a kouzelné muzeum“.

Informační centrum – infocentrum bude
otevřené do pátku 22. prosince, a dále mezi
svátky ve dnech 28. a 29. prosince. V tyto
dny lze zakoupit např. vstupenky na Městský
ples a další kulturní akce. Běžný provoz
v novém roce započne v úterý 2. ledna 2018.

Upozorňujeme, že v zimních měsících je
otevírací doba Informačního centra od pondělí
do pátku v čase 8.30–11.30 a 12–17 hodin.

Zámek Slavkov – Austerlitz – naposledy
můžete zámek (včetně expozice Austerlitz –
malé město velkých dějin) navštívit v neděli
10. prosince od 9 do 16 hodin. Poté se jeho
brány na několik měsíců uzavřou, abychom jej
řádně připravili na další sezónu. Tu zahájíme
ve čtvrtek 22. března 2018.

Expozice Austerlitz – malé město velkých
dějin je přístupná i v zimních měsících (do ofi-
ciálního zahájení sezony), pondělí až pátek od
9 do 15 hod. pro předem objednané zájemce
(tel.: 736 504 442).

Děkujeme za pochopení a přejeme všem
našim příznivcům příjemné prožití svátků vá-
nočních a úspěšný nadcházející rok 2018

Kolektiv pracovníků ZS-A
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A I velcí si hrají
Mezi vším tím chystáním programu pro děti

skautské i vlastní, jež mnozí vedoucí oddílů
mají doma, si dospěláci nemají šanci připravit
nějakou zábavu pro sebe navzájem. Snad jen
poklábosit jednou za čas u piva. 

Jak už to tak bývá s výjimkami potvrzujícími
pravidlo, po dlouhé době se podařilo zorgani-
zovat aktivitu určenou přesně pro tuto skupinu.
Byla jím odpolední městská hra s tajemným ná-
zvem Mysterium Nova Sedes, která účastníky
v sobotu 7. října provedla Slavkovem a směro-
vala je k odhalení bájného ztraceného tajem-

ství. V cestě jim ale stálo množství zašifrova-
ných indicií a také přísný časový limit. 

I když se nakonec žádné z osmi startujících
dvojic celou trasu projít nepodařilo, všichni si
vyzkoušeli dosud nepoznaný typ aktivity, nara-
zili na limity své fantazie i intelektu a v nepo-
slední řadě i na místa v našem městě, která
třeba denně míjejí, ale nikdy jim nevěnovali
větší pozornost. A protože při hodnocení hry
po jejím ukončení zazněla slova chvály, zamýš-
lený účel hra splnila. Dospěláci si pohráli! 

Milan Šemora 
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Halloween je starý pohanský svátek, který
má dlouhou tradici v anglicky mluvících ze-
mích. U nás tento „svátek duchů“ milují přede-
vším děti, a tak pro ně ve škole každoročně
připravujeme soutěž.

K halloweenu patří nejen vydlabaná dýně,
ale i nejrůznější strašidelné bytosti, do jejichž
kostýmů se děti tak rády převlékají. Kdo by ne-
znal čarodějnici, kostlivce, vlkodlaka, mumii,
černou kočku, sovu či netopýra? 

Naši soutěžící dostali za úkol umístit tyto
a další symboly halloweenu do strašidelného

domu. Pracovali podle pokynů, které byly v an-
gličtině, a tak si osvěžili slovní zásobu.  Vý-
sledné obrázky sice mají stejný motiv, ale přesto
se liší díky fantazii svých tvůrců, kteří svět
duchů propojili s dnešním moderním světem. 

První místo získala Kristýna Slavíčková ze
VII. B, druhé místo obsadila Pavlína Kouka-
lová z VIII. A a o třetí místo se podělily Anna
Juráková ze VI. A a Anna Dufková ze VII. B
třídy.

Všichni zúčastnění obdrželi sladkou od-
měnu a pochvalu. O. Ryšavá

Halloweenská soutěž

Čím budu?
Tato otázka stále častěji vrtá hlavou chlap-

cům a děvčatům 9. ročníku. Proto se někteří
z nich vypravili začátkem listopadu na projek-
tový den, který pro ně organizovala SOŠ ve
Vyškově na Sochorově ulici.  V průběhu do-
poledne jim byly představeny všechny zde vy-
učované studijní a učební obory. Chlapci si
mohli zábavnou formou vyzkoušet různé pra-
covní činnosti právě v oboru, o který mají
zájem.

Největší pozornost a nadšení vyvolalo na-
příklad modelování výrobku v počítači a jeho
následný 3D tisk, dále ukázka řezání plechu la-
serem a jiných materiálů vodním paprskem,
ohýbání plechu na ohraňovacím lisu. Skupina
děvčat se mohla seznámit se skladovým hos-
podařením a technikou, která je potřebná pro
provoz skladu. Budoucí zedníci se seznámili
se základy stavebního měření a stavbou cihlo-
vého zdiva, instalatéři si prohlédli elektrosva-
řovnu a koupelnové studio. Všichni účastníci
projektového dne si odnesli kromě drobných
propagačních materiálů a vlastních výrobků
celou spoustu nových zážitků a poznatků.

H. Sokoltová

Na návštěvě v pravěku
Jako na návštěvě v pravěku se ocitli 17. října

žáci 6. ročníku naší školy. Vydali se totiž na
exkurzi do Moravského zemského muzea, kde
je čekal program Pravěk Moravy. Hned na za-
čátku vstoupili do starší doby kamenné, která
tvoří slavnou část moravské historie. Seznámili
se s životem lovců mamutů na Pálavě, pro-
hlédli si kamenné nástroje i nejstarší keramic-
kou sošku na světě – Věstonickou venuši.
V další části expozice, mladší době kamenné,
poznávali, co vše se změnilo, když Moravu
osídlili první zemědělci. Prohlédli si např. se-
keromlaty z broušeného kamene, rekonstrukci
dlouhého domu či keramiku. 

Aby byla návštěva Moravského zemského
muzea, které letos slaví 200 let od svého
vzniku, úplná, vypravili se chlapci a děvčata
ještě do expozice Fauna Moravy. Zde se mohli
seznámit s různými druhy savců, ptáků i ryb
a se zajímavostmi o jejich životě.

Exkurze vhodně doplnila učivo dějepisu
a přírodopisu a přinesla dětem nové poznatky.

H. Sokoltová

Ve středu 8. listopadu proběhla hodina děje-
pisu v IX.A trochu jinak. Nejdřív jsme si trochu
popovídali o předválečné židovské komunitě ve

Slavkově a potom jsme šli sázet krokusy na náš
školní dvůr. Proč právě krokusy? O spolupráci
na projektu Krokus nás požádala pobočka Ži-
dovského muzea v Brně. Cibulky krokusů do-
putovaly až z Irska, hlavním organizátorem
akce je HETI (Holocaust Education Trust Ire-
land http://hetireland.org/programmes/crocus-
project/. Žluté krokusy symbolizují děti, a nejen
židovské, které nepřežily 2. světovou válku.
Kvůli malému množství cibulek jsme nemohli
vysázet žádný z tvarů, které žáci navrhovali, ale
to vůbec nevadí, v příštím roce můžeme přidat
další cibulky krokusů. Až na jaře pokvetou, při-
pomenou nám slavkovské děti, které se po válce
nevrátily domů. L. Záleská 

Projekt Krokus

V sobotu 11. listopadu se poprvé konalo sa-
mostatné Mistrovství Evropy tanečních cheero-
vých dvojic v kategoriích Freestyle a Hip Hop.
Tuto premiéru mělo čest hostit městečko Ste-
enwijk, nedaleko Amsterdamu. Českou repu-

bliku na tomto šampionátu reprezentovaly
mistryně České republiky v těchto disciplínách.
Sesterské duo Aneta a Sabina Macharovy z do-
mácího týmu Glitter Stars Slavkov mohlo tak
poměřit své síly se svojí svižnou freestylovou
sestavou s nejlepšími tanečními doubly Evropy.
V obrovské konkurenci naše děvčata vybojo-
vala 10. místo. Pokud chcete tuto soutěžní se-
stavu a mnohem více vystoupení celého týmu
zhlédnout, tak Vás srdečně zveme na Vánoční
exhibici týmu Glitter Stars, která se letos bude
konat 15. 12. v 16.30 h. ve sportovní hale ZŠ
Komenského ve Slavkově u Brna. Na Vaši náv-
štěvu se těší kolem stovky účinkujících všech
věkových kategoriích týmu. zšk

Glitter Stars na Mistrovství Evropy v Nizozemsku

Halloween • Foto: archiv školy

Sázení krokusů • Foto: archiv školy

Uprostřed sestry Macharovy • Foto: archiv školy Sestry Macharovy • Foto: archiv školy
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Klub zábavné logiky
a deskových her

Od letošního září můžou naši žáci prvním
rokem rozvíjet logiku, strategické myšlení
a schopnost komunikovat zábavnou formou
přímo ve škole. Klub zábavné logiky a desko-
vých her je určen především dětem 5.–7. roč-
níku. Každý čtvrtek odpoledne se pod vedením
dvou vedoucích schází téměř dvě desítky mi-
lovníků hraní a soutěžení. Děti se zde mohou
naučit mnoho zajímavých a zábavných her.
Kdo chce, může donést i svoji oblíbenou hru
z domu a naučit její pravidla ostatní. Kromě
toho děti rozvíjí svoje logické myšlení pomocí
různých hádanek a rébusů. Za všechny činnosti
dostávají body ve formě razítek. Vítěz s největ-
ším počtem bodů získá na konci pololetí jako
odměnu nějakou zajímavou hru.

Jsme rádi, že i v dnešní době plné výpočetní
techniky a virtuální reality se najde tolik nad-
šenců, kteří si rádi zahrají deskovou hru se
svými kamarády, u toho se zasmějí, pobaví, ale
zároveň se i něco naučí a aspoň trochu potrápí
své mozkové buňky. Pp, pj

Mezinárodní studie zpravidla dokazují, že se
výsledky českých žáků v oblasti čtenářských
dovedností stále zhoršují. Také se vám zdá, že
děti čtou málo nebo vůbec? Učitelé českého ja-
zyka je ke čtení vedou cíleně. V knihovně naší
ZŠ Tyršova si mohou vybrat nejen knihy z do-
poručené četby, ale i knihy podle vlastního
zájmu.

Se žáky šestého ročníku pravidelně navště-
vujeme Městskou knihovnu ve Slavkově

u Brna. Také letos je zde přivítala velmi
ochotná paní knihovnice Jarmila Urbánková.
Seznámila je s výpůjčním řádem knihovny,
s knižním fondem, studijními možnostmi,
které knihovna nabízí, a vystavila průkazky do
knihovny žákům, kteří o to projevili zájem.
Společně s ní doufáme, že alespoň někteří žáci
svůj vztah ke knihám a k četbě budou rozvíjet
dál a četba knih se pro ně stane náplní volného
času. vd

Návštěva Městské knihovny ve Slavkově

Ve středu 18. listopadu navštívila naši školu
chovatelka terarijních zvířat paní Alena Máj-
ková z Vážan a zpestřila tím výuku přírodopisu
žákům šestých a sedmých ročníků. Paní Máj-
ková má doma malou zoo. Chová pavouky,
hady, ještěry a psy. Ani jedno z jejích zvířat
nespadá do seznamu nebezpečných druhů.
Výjimku tvoří sklípkani, kteří ale podle zá-
kona jako bezobratlí nejsou zvířata, ale věci,
takže se na ně ustanovení o nebezpečných zví-
řatech nevztahuje, jak nám prozradila.

Paní Májková žákům přednášela o hadech
a pavoucích, dozvěděli se mnoho důležitých

a zajímavých údajů o jejich chovu, připomněli
si jejich stavbu těla, životní podmínky a způ-
sob rozmnožování. Sami se přesvědčili, že
kůže hadů je opravdu suchá, protože si mohli
pohladit např. užovku japonskou, krajtu ko-
bercovou nebo korálovku kalifornskou. Ně-
kteří žáci se museli vyrovnat s arachnofobií
neboli strachem z pavouků, protože paní Máj-
ková přinesla na ukázku i několik druhů pa-
vouků.

Všichni žáci byli nadšeni a společně ještě
jednou děkujeme paní Májkové za ochotu
a velmi zajímavou přednášku. sf

Hadi a pavouci v hodině přírodopisu

Dne 16. října se žáci 9. ročníku zúčastnili
exkurze s názvem Rudické propadání. Vzhle-
dem ke krásnému počasí, které nám vyšlo na
jedničku, jsme už od příjezdu do Jedovnic byli
nabiti pozitivní energií a těšili jsme se, co si
pro nás připravili průvodci touto krajinou. 

Naši pěší výpravu jsme zahájili u rybníka
Dymák. Odsud jsme pokračovali polní cestou
až do Rudic. Zde nám průvodce řekl něco
o historii vesnice a o krasových jevech, které
jsou pro tuto oblast typické. Po prohlídce geo-
parku následovala procházka do lomu Seč.
V tomto lomu jsme si na vlastní kůži vyzkou-
šeli hledání tzv. rudických koulí. Kdo měl

štěstí a byl trpělivý, mohl si s sebou domů od-
nést půvabné geody.

Po obědové pauze naše putování pokračo-
valo. Z lomu jsme se vydali do lesa směrem
k jeskyni, podle níž se naše exkurze jmenuje.
Kdo byl odvážný, mohl si na vlastní pěst zkusit
pravou práci speleologa a prozkoumat těžko
prostupnou jeskyni. 

Poté, co všichni vylezli z jeskyně zpět na
denní světlo, čekal nás už jen pěší přesun zpět
k rybníku Dymák. Po rozloučení s našimi prů-
vodci jsme všichni nastoupili do autobusu
a s příjemnými pocity jsme zamířili zpět k do-
movu. pl

Rudické propadání

Ukázková hodina
v první třídě

Ve čtvrtek 19. 10. a v úterý 23. 10. proběhly
ukázkové hodiny pro rodiče dětí z obou prv-
ních tříd. Cílem bylo seznámit rodiče se způ-
sobem výuky na začátku první třídy –
poznávání písmen, čtení slabik, nácvik správ-
ného psaní a početní dovednosti. Děti svým ro-
dičům předvedly, co se už za dva měsíce
naučily: přečetly první písmena a slabiky,
přednesly básničky, zazpívaly písničku
a hlavně chtěly ukázat, že už jsou opravdoví
školáci. im

Páťáci v planetáriu
Ve čtvrtek 19. října podnikli žáci 5.A a 5.B

exkurzi do brněnského planetária. Program
s názvem Země v pohybu byl naprosto uchva-
cující. Hned po usazení do pohodlných polo-
hovatelných křesel jsme se přenesli do
nekonečného vesmíru. Ukázali jsme si téměř
všechna souhvězdí, byly nám vysvětleny po-
hyby planet v Sluneční soustavě a v poslední
části programu jsme zkoumali a objevovali
procesy, které přispěly ke vzniku života na naší
planetě. Petr Líznar

V pátek 10. listopadu se žáci 1.–3. ročníku
byli podívat na výstavu drobného zvířectva,
která se konala v hale chovatelů ve Slavkově
u Brna. Děti si mohly prohlédnout různé
druhy králíků, holubů, slepic, morčat a andu-

lek. Avšak největším zážitkem bylo pohlazení
hnědého králíčka. Spousta dětí by si takového
malého kamaráda přála k Vánocům. Výstava
se dětem velmi líbila a příští rok jsme tady
zas! Mo

Návštěva výstavy  drobného zvířectva

Hry • Foto: archiv školy

Deváťáci na exkurzi v Rudicích • Foto: archiv školy



Kniha bude veřejnosti představena 
v sobotu 2. prosince v 10 hodin 
na Palackého náměstí u kašny.

V úterý 5. prosince se od 16 hodin v Ru-
bensově sále zámku uskuteční beseda
o knize za účasti autorů. Účastníci besedy
zde budou mít možnost knihu zakoupit.

Zakoupíte v redakci Slavkovského zpravodaje, Brněnská 642 (BM typo),
Trafika u Walterů a Knihy Hlásenská, Palackého náměstí

Nová kniha o historii Slavkova
První a druhá světová válka ve Slavkově u Brna od A do Z 
• Zápisky slavkovských legionářů • Život lidí ve Slavkově
za protektorátu • Poutavé vyprávění pamětníků

BM typo, s.r.o.
Brněnská 642
684 01 Slavkov u Brna
tel.: 544 220 661
e-mail: info@bmtypo.cz
www.bmtypo.cz

400 stran, více než 300 fotografií

Cena 399 Kč



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

Poradenská kancelář

Kosmetika 

Možnost vyzkoušení

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

Zdraví je největší bohatství, které člověk má.

PRODEJ
• přípravky MUDr. Jonáše

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

pro vyčerpaný organismus
• doplňky stravy FINCLUBU

dobré zdraví po celý rok
• konzultace a poradenství
• posílení imunitního systému VÝSTAVBA BYT  

A RODINNÝCH DOM  
VE SLAVKOV  U BRNA

vyberte si sv j
VYSN NÝ D M

vyberte si sv j
VYSN NÝ BYT

WWW.REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ
T: +420 725 688 312 / E: INFO@REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ

• 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.
polední přestávka 11.45–12.30 h.JIŽ 15 LET S VÁMI



HUSQVARNA 440
Snadno ovladatelná výkonná pila pro všestranné použití, vybavena 

motorem X-Torq se sníženou spotřebou paliva a nízkými emisemi.

 ■ Výkon 1,8 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,5 kg.

HUSQVARNA 545
Řetězová pila určená pro náročné práce. Výkonný motor X-Torq se 

systémem AutoTuneTM s automatickým nastavováním karburátoru.

 ■ Výkon 2,5 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,9 kg.

TIPY NA DÁREK PRO MALÉ ZAHRÁDKÁŘE:
HRAČKY S FUNKČNÍMI PRVKY

NYNÍ VÁNOČNÍ AKCE 
NA PŘÍSLUŠENSTVÍ 
A OCHRANNÉ OBLEČENÍ 
HUSQVARNA

Akce na hračky a příslušenství trvá do 29. 11. 2017.

HUSQVARNA 450 e-series
Výkonná pila s motorem X-Torq a se systémem Smart Start a palivovou 

pumpičkou pro snadné startování.

 ■ Výkon 2,4 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 5,1 kg.

HUSQVARNA 550 XPG
Profesionální pila s nejmodernějšími řešeními pro efektivní a pohodlnou 

práci. Vyhřívané rukojeti zvyšují komfort v chladných podmínkách.

 ■ Výkon 2,8 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 5,1 kg.

VÁNOČNÍ NABÍDKA
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Akce na pily trvá od 22. 11. do 13. 12. 2017.

Akční cena:

11.990 Kč
Běžná cena: 13.090 Kč

Akční cena:

15.990 Kč
Běžná cena: 17.390 Kč

Akční cena:

10.190 Kč
Běžná cena: 10.990 Kč

Akční cena:

17.990 Kč
Běžná cena: 19.490 Kč

Akční cena:

569 Kč

Akční cena:

919 Kč

Akční cena:

419 Kč

HUSQVARNA 440HUSQVARNA 440
Snadno ovladatelná výkonná pila pro všestranné použití, vybavena 

motorem X-Torq se sníženou spotřebou paliva a nízkými emisemi.

■ VýV kon 1,8 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,5 kg.

HHUSQVARNA 545
Ř

systémem AutoTuneTMe  s automatickým nanastavováním karburátoru.

■ Výkon 2,5 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnnosost bez lišty a řetězu 4,9 kg.

PY NA DÁREK PRO MALÉ ZAHRÁDKÁŘE:TI
RAČKY S FUNKČNÍMI PRVKYHR

NYNÍ VÁNOČNÍ AKCENY
NA PŘÍSLUŠENSTVÍ 
A OCHRANNÉ OBLEČENÍ 
HUSQVARNA

Akce na hračky a příslušenství trvá do 29. 11. 2017.Akce na hračk

HUSQVARNA 450 e-seriesHUSQVARNA 450 e-series
Výkonná pila s motorem X-Torq a se systémem Smart Start a palivovou

pumpičkou pro snadné startování.

■ Výkon 2,4 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 5,1 kg.

HUUSQVARNA 550 XPG
Profofesesionální pila s nejmodernějšími řešeními pro efektivní a pohodlnou ffese ionální pila s nejmodernějšími řešeními pro efektivní a pohodlnou

práci. Vyhyhřířívané rukojeti zvyšují komfort v chladných podmínkách.

■ Výkon 2,8 kWW, déd lka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 5,1 kg.
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Akce na pily trvá od 22. 11. do 13. 12. 2017.Akce na pily trvá od 22. 11. do 13
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Akční cena:

11.990 Kč
Běžná cena: 13.090 Kč

Akční cena:

15.990 Kč
Běžná cena: 17.390 Kč

Akční cena:

10.190 Kč
Běžná cena: 10.990 Kč

Akční cena:

17.990 Kč
Běžná cena: 19.490 Kč

Akční cena:

569 Kč

Akční cena:

919 Kč

Akční cena:

419 Kč

Bučovická 325, 684 01 Slavkov u Brna, Tel.: 544 227 177, 602 758 367

Prodejní doba: Po–Pá 8–17 h., So 8–11 h.

www.rumpova.cz



Lucie Hradecká vsadila na 
kvalitu – vybrala si FenStar
Profesionální tenistka a dvojnásobná olympijská me-
dailistka Lucie Hradecká vsadila na kvalitu a jedinečný 
design. Společnost FenStar byla výhradním dodava-
telem všech otvorových výplní rodinného domu, který 
si nechala postavit. Inspiraci našla v pražské vzorkové 
prodejně, kde si mohla výrobky FenStar® prohlédnout 
i vyzkoušet. Stejně jako ostatním zákazníkům i Lucii 
byla nejprve poskytnuta odborná konzultace. Konečné 
rozhodnutí padlo na systém WoodStar®, který je spoje-
ním výhod plastového okna s krásným designem oken 
dřevěných. Pro všechna okna, balkonové i terasové 
dveře si Lucie zvolila dřevodekor, který vhodně dokre-
sluje celkový vzhled domu. 

Jak sama říká: „S profesionálním přístupem, vstříc-
ností i samotnou montáží jsem velice spokojená. 
Velmi mě překvapila široká 
nabídka barevných možností 
a designového provedení 
výrobků FenStar®.“

Sjednejte si schůzku 
a navštivte naši 
galerii v Hodějicích!

  Vsaďte i Vy na 
kvalitu! 
Vyberte si 
FenStar!

VELKÝ VÝPRODEJ
KNIH A DVD

se uskuteční 

ve Slavkově u Brna
v pondělí 11. a úterý 12. 12. 2017 

od 9 do 17 hodin
v malém sále SC Bonaparte

www.apokryf.cz

Slavkov u Brna
Palackého nám. 77
tel. 544 221 117

CHIRURGIE a PROKTOLOGIE
MUDr. Václav Vraspír, Ph.D.
• Poskytuje odbornou léčebnou péči v oboru chirurgie, traumatologie a proktologie. 
• Provádíme veškerá chirurgická ambulantní vyšetření a ošetření.
• Odstranění mateřských znamének, bradavic, podkožních a kožních nádorků

a jiných útvarů.
• Operace skákavého palce či jiného prstu ruky.
• Ošetření všech úrazů pohybového aparátu včetně zlomenin.
• Léčbu akutních a chronických onemocnění pohybového aparátu – svalové

a šlachové chronické bolesti, chronické kloubní bolesti – artrotické bolesti kloubů.
• Léčbu poúrazových a degenerativních onemocnění kloubních a šlachových struktur.
• Vyšetření a ošetření nemocí řitního kanálu a konečníku – ambulantní léčbu

 hemorrhoidů, řitních trhlin, excize kožních afekcí v oblasti řiti.

Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední světové dodavatele
zdravotnických a hygienických výrobků hledá do svého týmu vhodné

kandidáty / kandidátky na pozici

Nabízíme:

SKLADNÍK / SKLADNICE
Náplň práce:
• interní logistika
• manipulace se zbožím a materiálem ve

skladě
• evidence skladovaného zboží

a materiálu včetně pohybu zásob
• inventura a inventarizace zboží

a materiálu na skladě
• používání čtečky a manipulačních

 prostředků VZV

Požadujeme:
• vzdělání SOU
• praxe ve skladu výhodou
• základní znalost práce na PC 
• práce vhodná i pro ženy
• manuální zručnost
• fyzická zdatnost
• samostatnost, odpovědnost, flexibilita

• zázemí prosperující
 mezinárodní  společnosti

• pracovní poměr na dobu
 neurčitou

• čisté pracovní prostředí
• dvousměnný provoz 
• nástup možný ihned

nebo  dohodou
• 3 dny dovolené navíc
• dotované stravování
• firemní akce a benefity
• kooperativní prémie
• příplatky ke mzdě 

nad zákonnou výši
• věrnostní odměny

Máte-li zájem o nabízenou pozici, neváhejte a kontaktujte nás na e-mailu:
Marta.Loefflerova@cz.LRMed.com nebo na tel. čísle +420 544 425 632,
na mobilu +420 739 529 558, ale také na adrese Lohmann & Rauscher, s. r. o.,
Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.



CO BUDE VAŠÍ
PRACOVNÍ NÁPLNÍ?

CO OČEKÁVÁME?

CO NABÍZÍME?

Do našeho týmu hledáme nového kolegu/kolegyni, svědomitého a ochotného týmového hráče.

ŠVADLENA NA PLNÝ NEBO ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

ÚPRAVY ODĚVŮ A DROBNÁ ŠITÍ
OPRAVY ODĚVŮ • TŘÍDĚNÍ A KONTROLA ODĚVŮ OD ZÁKAZNÍKŮ

PRACOVITOST, ZRUČNOST, RYCHLOST, PRAXE SE ŠITÍM, TEAMOVÉHO DUCHA
…. A PŘEDEVŠÍM CHUŤ DO PRÁCE!

MNOŽSTVÍ ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD 
ATRAKTIVNÍ PLAT A ODMĚNY • 5 DNŮ DOVOLENÉ NAVÍC
PŘÍSPĚVKY NA STRAVOVÁNÍ
PRÁCE NA PLNÝ ČI ZKRÁCENÝ ÚVAZEK (PŘÍP. MOŽNÁ I DLOUHODOBÁ
 BRIGÁDA)

KONTAKT: ELIS TEXTIL SERVIS S.R.O.
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 352, 684 01 SLAVKOV U BRNA
TEL. 544 227 585 • EMAIL: marketa.mlcochova@sndi.cz

A je to tady. Doba adventní již téměř klepe na
dveře, aby nás během 4 adventních týdnů připravila
na nejkrásnější svátky v roce. Už jsme uvykli tomu,
že se Vánoce komerčně avizují již na podzim. Po-
dobně se v Adventu konají výstavy betlémů, aby
pak paradoxně skončily před Vánocemi, kdy by
měly spíš začínat, neboť poselství, které betlémy
zobrazují je příběhem právě vánočního času. 

Římskokatolická farnost ve vánoční svátky již
léta otevírá kostel a lidé si už zvykli zastavit se tam
na odpolední vycházce a podívat se na starobylý
betlém tonoucí v tajemné záři světel.

Pro letošní vánoční čas přijměte pozvání na Vá-
noční výstavu betlémů uspořádanou „netradičně“
uprostřed vánočních svátků, tedy v době, kdy už bu-
dete přejedení vánočního cukroví i televizních pro-
gramů a zatoužíte ještě před silvestrovským veselím
po troše změny.

Výstava bude otevřena ve dnech 28., 29. a 30. pro-
since 2017 od 14–17 hodin v sále pastoračního

 centra farnosti. V prostoru, který mnozí znáte z di-
vadelních představení nebo programů Divadelních ka-
váren, vás čeká množství betlémů z různých materiálů
a velikostí. Budete moci shlédnout betlémy z papíru,
šustí, keramiky, skla nebo i z paličkované krajky.

Přijďte obdivovat křehkou krásu, zobrazující zro-
zení křehkého Děťátka, které vykoupilo svět.

Srdečně zvou pořadatelé

Vánoční výstava betlémů Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle

v 8.30 a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba pro děti, čtvr-
tek v 7.00, pátek v 18.00, sobota v 7.30 h.

Svátost smíření každou středu 19.00–20.00 v kostele
a přede mší sv. v úterý, pátek a neděli. ráno i večer

Rorátní mše svaté pro děti s lampičkami - (i pro dospělé)
5., 12. a 19. prosince v 6.45 v kostele.

1. 12. Návštěvy nemocných.
2. 12. Otevřený kostel k výročí bitvy u Slavkova, 9.00 –

21.00.
2. 12. Mše svatá za padlé v bitvě u Slavkova, 13.00 kostel

Vzkříšení Páně.
3. 12. Mikulášská nadílka.
8. 12. Slavnost Neposkvrněného početí P. Marie, 18.00 mše

sv. se světelným průvodem.
11. 12. Cestopisná přednáška „Památky Bulharska“,

o. Milan Vavro, 18.00 farní sál.
18.–19. 12. Zpovědní dny, farní kostel pondělí a úterý, vždy

17.00–19.00.
24.12. Betlémské světlo, kostel 8.00 - 15.30
24. 12. Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi, Slavkov

v 15.30 (zpívá schola dětí).
24. 12. Půlnoční mše svatá, 24. 12. ve 23.00, (zpívá sbor

CMB), další půlnoční: Hodějice 21.30, Heršpice 21.30,
Němčany 23.00, Nížkovice 22.00.

25. 12. Slavnost Narození Páně, Slavkov 9.30 (zpívá sbor
CMB) a 18.00.

26. 12. Slavnost sv. Štěpána, Slavkov jen 9.30 (zpívá schola
dětí).

28.–30. 12. Výstava betlémů, 14.00–17.00 farní sál.
31. 12. sv. Silvestr, mše sv. na poděkování v 16.00 s přehle-

dem za rok 2017.

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

Na večerní obloze uvidíme za jasných nocí na zá-
padě ještě naposledy letní souhvězdí Labuť a Lyru, na
jihozápadě podzimní souhvězdí Pegas a Andromedu
a na východě zimní Perseus, Vozka a krásný Orion
s Blíženci. Na ranní obloze nás budou na cestě do
práce doprovázet na jihovýchodě planety Jupiter
a Mars. Měsíc bude v úplňku 3., v poslední čtvrti 10.,
v novu 18. a v první čtvrti 26. prosince.

Během prosince proběhne na naší hvězdárně opět
simulovaný let na Mars. O jeho průběhu budeme in-
formovat na našem webu. Případné návštěvy řídícího
střediska letu jsou po předchozí domluvě vítané.

Přijďte se podívat na hvězdárnu, čeká vás program

o našem vesmírném okolí se spoustou úžasných
snímků vesmírných těles, o kterých se dozvíte nej-
novější poznatky. Některé z objektů pak můžete
zhlédnout pomocí našich dalekohledů. Nezapomeňte
se opravdu teple obléci, na pozorovatelně je chladno,
ale podívaná do hlubin vesmíru za to stojí.

Hvězdárna je otevřena každé úterý a pátek od 18
do 20 hodin. V roce 2017 bude hvězdárna otevřena
naposledy v úterý 19. prosince. Informace získáte na
www.zoo-vyskov.cz a na telefonu 602 59 62 09.

Při hvězdárně pracuje astronomický kroužek, při-
hlášky stále přijímáme.

Dobromila Patáková, vedoucí Hvězdárny Vyškov

Hvězdárna Vyškov v prosinci
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Římskokatolická farnost Slavkov srdečně zve
všechny, kteří se zajímají o otázky smyslu ži-
vota, na kurz základů křesťanské víry. Tento
kurz bude probíhat od 4. ledna 2018 vždy ve
čtvrtek večer (od 19 do 21.30 hodin) v sále nad
školkou Karolínka za kostelem (Malinovského
280, Slavkov u Brna). Jedná se o sérii deseti

přednáškových večerů a jeden společně strá-
vený den. Další informace jsou v rozhovoru
s Janem Keprtem, také na plakátku na této
straně zpravodaje a na www.farnostslavkov.cz.
Kurz se koná v příjemném prostředí, součástí je
večeře a neformální diskuse ve skupinách, spo-
lečné hledání odpovědí na různé otázky. 

Kurz Alfa – krátký úvod do současného křesťanství
Kurz je bezplatný a nezávazný. Přijďte to

zkusit. Nikdo vás nebude do ničeho nutit, mů-
žete kdykoli odejít. Přihlásit se můžete na
adrese alfa.slavkov@gmail.com nebo na tele-
fonu 725 911 860 (přihlášení je potřebné z dů-
vodu přípravy večeře).

Za organizátory Jitka Hrabovská

Co to je kurz Alfa?
Je to jedenáct večerů, kdy se zájemci mohou

seznámit s vírou, oprášit ji a udělat si jasno v ně-
kterých otázkách víry a vztahu k Bohu. Alfa se
jmenují proto, že je to myšleno jako počátek
vztahu s Bohem.

Jak si takový večer mám představit?
Skupinka nadšenců ve čtvrtek večer obsadí

faru a nachystá společnou večeři. Pak přijdou
hosté, což jsou ti hledající přátelé, společně se
povečeří. Pak je většinou možnost si zazpívat
a poté následuje přednáška na určité téma týka-
jící se víry. Po skončení přednášky se účastníci
rozdělí do diskusních skupinek a společně pak
diskutují o tom, co zaznělo. Pak se rozejdeme
domů. Pro účastníky je to samozřejmě dobro-
volné, pořadatelé se snaží netlačit na pilu. Na-

příklad se na tom večeru nemodlí, ani se příliš
nepouštíme do hlubokých teologických rozprav. 

Jaká témata se v kurzu probírají?
Témata jsou různá, například o modlitbě, od-

puštění, Bibli, zlu. Jsou ale přednášena s důra-
zem na osobní zkušenost a s ohledem na
posluchače. Jedna z myšlenek Alfy je nepopi-
sovat Boha, ale prožít jej s těmi, kdo se jej snaží
potkat. V kurzu jsou vždy pořadatelé a hosté.
Pořadatelé jsou s hosty v kontaktu, při večeři,
přednášce i v diskusní skupince. Pořadatelé se
snaží ze všech sil, podporují je další pořadatelé
modlitbou a zbytek je na Duchu svatém.

Kde tyto kurzy vznikly?
Alfa kurzy vymysleli dva duchovní v Lon-

dýně přibližně před 25 lety. Své letité zkušenosti
pak dávají k dispozici v podobě osnov, letáků,

Rozhovor s Janem Keprtem, jedním z organizátorů kurzů Alfa v Brně
knih nebo DVD. Je to celosvětově rozšířená ak-
tivita. V České republice existuje Česká kance-
lář kurzů Alfa, která koordinuje a poskytuje
podporu těm, kteří chtějí kurzy Alfa dělat.

Je to jen katolická akce?
Kurzy Alfa jsou právě krásným praktickým

příkladem ekumeny v té nejzákladnější praxi.
Organizují je mnohé křesťanské denominace.
A také nikdo hostům neříká, pokud se sami ne-
zeptají, jestli je římský nebo jaký katolík a jestli
je z té či oné církve.

Ty máš zkušenost s pořádáním kurzů Alfa
v Brně?

Kurzy Alfa pořádáme v Brně od roku 2011.
Začínali jsme u Minoritů a teď jsme v kostele
u Jezuitů. Tenkrát jsem do nich přišel náhodou,
protože neměli nikoho ochotného zahrát písničku
na kytaru. Vzpomínám si, že jsem kamarádce
Pavle řekl, že budu jen hrát a pak půjdu domů
a nic jiného dělat nebudu. Dostala mě celková
atmosféra, hledající hosté, témata přednášek.
Mluvit o Bohu se pro mě stalo přirozenějším
a jednodušším. Jenže mluvit nestačí, musí se taky
něco udělat. Gestem lásky je třeba společná ve-
čeře, rozhovor mezi čtyřma očima o přestávce,
společné zakončení v hospodě s hosty, kteří mají
zájem. Kurzy Alfa pořádají i další farnosti, nejen
v Brně. Jen namátkou Líšeň, Řečkovice, Rosice,
Náměšť, Bílovice n. Svit., Olbramovice, Morav-
ský Krumlov a mnoho dalších. 

Vidíš nějaký rozdíl mezi velkým městem,
jako je Brno, a menším městem?  

Myslím, že rozdíl není. V Brně se hosté mezi
sebou neznají. V menším městě se spíše znají.
Dokonce v jedné menší vesnici začali na Alfu
chodit i všem známí tzv. „komunisti“ a jejich
setkání s Bohem bylo velice krásné. Stejně jako
jejich přijetí ve farnosti. 

Jak na Tebe působí účast na kurzech?
Já jsem byl zpočátku dost skeptický, ale teď

jsem v tom až po uši a doufám, že mi to vydrží.
Cítím, že mi Bůh dává najevo svoji přítomnost
a jsem z toho nadšený.

Změnila Alfa nějak Tvůj život?
Jsem šťastný a věřím v Boha víc, než jsem věřil

před Alfou. Věřím v Boha, i když se všechno ne-
daří. Modlím se rád, těším se do kostela. Takové
normální věci, které jsem předtím viděl jinak. 

Co bys chtěl vzkázat těm, kteří uvažují, že
by se do kurzu Alfa přihlásili?

Křesťanství není pro morální supermany, ale
pro všechny, kteří klopýtají a mají problémy. Je
prostě pro normální lidi. Když přestaneme om-
louvat sami sebe, lhát si do kapsy a vymýšlet si
důvody, proč mě Bůh nezajímá, jsme připraveni
na cestu k Bohu. Bůh na nás čeká s otevřenou
a láskyplnou náručí. Není to nic, co bychom si
napřed museli odsloužit, odsedět nebo zaslou-
žit.  Taky není potřeba velké teologické vzdělání
nebo umět modlitby nazpaměť. Není potřeba
mít „vyřešené“ rodinné spory a záležitosti. Pro-
stě přijďte na Alfu a uvidíte, že Bůh je tady pro
všechny. Za rozhovor děkuje Lenka Klinkovská
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RODINNÁ OZNÁMENÍ

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.

PROSTORY V PŘÍZEMÍ
Nabízím k pronájmu
PROSTORY V PŘÍZEMÍ

100 m2 ve Slavkově u Brna
u parkoviště u náměstí

se dvorem 60 m2 a vjezdem.
Vhodné k provozování prodejny, skladu, služby, kanceláře…

Tel. 737 867 922

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ

Vzpomínka
Jediná na světě, jež nikdy nezradí, na niž nám zůstane

nejhezčí vzpomínka, to byla nejdražší, to byla maminka.
Dne 1. prosince 2017 uplyne 12 let, co nás navždy opustila

naše drahá maminka, manželka a babička, paní

DOBROMILA ŠKRABALOVÁ, roz. DRESSLEROVÁ
S láskou a úctou vzpomínají manžel, děti a vnoučata

jménem veškerého příbuzenstva.

Vzpomínka
Ve vzpomínkách svých blízkých žije stále.

Dne 14. listopadu 2017 jsme vzpomněli 4. smutné výročí, co nás
 opustila naše milovaná maminka, babička a prababička, paní

ERVÍNA ONDRÁČKOVÁ
S láskou a úctou stále vzpomínají dcera Marcela

a syn Jaromír s rodinami, vnučka Iveta s rodinou a babička.

Vzpomínka

Kdo žije v srdcích těch, které opustil, ten neodešel.

Dne 25. listopadu 2017 vzpomeneme 14. výročí úmrtí pana

JAROSLAVA CHALOUPKY
S láskou vzpomíná manželka Zora, dcery Lenka a Zora s rodinami.

Všem, kteří vzpomenou s námi, upřímně děkujeme.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 25. listopadu 2017 uplynulo 15 let, kdy nás navždy opustil pan

MUDr. OTMAR STRACH

Za tichou vzpomínku všem, kdo ho znali,
děkují manželka a synové s rodinami.

Blahopřání

Dne 26. listopadu 2017 oslaví 
své 80. narozeniny pan 

KAREL MARISCHLER

Vše nejlepší do dalších let, hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti přeje manželka Alena. K přání se připojují
Alenka a Ivo s rodinami, vnuci Tomáš, Filípek a Daneček.

Blahopřání

Dne 11. prosince 2017 se dožívá významného
životního jubilea paní 

DOBROMILA LÁBROVÁ

Do dalšího života Ti přejeme pevné zdraví a osobní spokojenost.
Bratr s manželkou.

Vzpomínka
Dne 24. listopadu 2017 uplynulo pět smutných roků,

kdy ve věku 67 let náhle odešel náš manžel, tatínek, dědeček, tchán,
bratr, švagr a strýc, pan

JOSEF ZAJÍC
Vzpomínají manželka Marie, dcery Olga, Blanka, Věra

s rodinami a sourozenci s rodinami.

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

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

Uzávěrka pro inzerci
pátek 15. prosince do 16 hodin

Podmínky viz

www.bmtypo.cz

Brněnská 484, 684 01 Slavkov u Brna

(bývalá videopůjčovna)

tel.: 544 220 574, 603 819 952

• Stříbrné šperky 925/1000

• Ocelové šperky 316L

• Široký sortiment bižuterie
včetně vlasových doplňků

• Šperky Swarovski

• Knihy všech žánrů:
beletrie, kuchařky,
historické romány, detektivky ap.

• Knihy pro děti:
encyklopedie, samolepky, omalovánky,
leporela ap.

• Dárkové zboží

• Keramika, dárkové sklo

• Hudební CD včetně audioknih (mluvené
slovo)

• Výprodej DVD

STŘÍBRNICTVÍ U LEGUÁNA

Jaké je to být králem?
Výzva pro děti, které se chtějí zapojit do Tří-

králové sbírky ve Slavkově
Chceš si vyzkoušet, jaké je to být králem?

Připoj se k nám na tříkrálové koledování. Sku-
pinky tří králů doprovázených dospělým ve-
doucím obejdou 6. ledna 2018 všechny
domácnosti ve Slavkově. Můžeš být mezi nimi
i ty. Na konci čeká každého občerstvení a dár-
kový balíček. A možná také noví kamarádi. Při-
hlásit se můžeš na tks.slavkov@gmail.com.

Za organizátory Jitka Hrabovská
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RODINNÁ OZNÁMENÍ Opustili nás

Jana Cupáková (1945) 25. 10.
Anna Zlámalová (1934) 1. 11.
Věra Janoušková (1941) 5. 11.
Miroslav Moudrý (1946) 11. 11.
Jaroslav Snížek (1952) 12. 11.
Dana Svobodová (1937) 14. 11.

Vzpomínka
Ruku Ti už nepodáme, abychom Ti mohli popřát.

Jen kytičku Ti na hrob dáme a budeme vzpomínat.
Dne 9. prosince 2017 by se dožil 86 let můj manžel, tatínek,

dědeček a pradědeček, pan

VILÉM HOLÁSEK
S láskou vzpomínají manželka, dcera Hana, syn Mojmír s manželkou,

vnoučata, pravnoučata a všichni, kteří Tě měli rádi.

Vzpomínka

Dne 9. prosince 2017 uplyne 20 let od chvíle, kdy nás navždy
 opustil pan

OTMAR BERÁNEK
ze Slavkova u Brna

Za tichou vzpomínku děkují manželka, syn a dcera s rodinami.

Vzpomínka

Dne 9. prosince 2017 tomu bude 13 let, kdy nás
navždy opustil náš otec a dědeček, pan

JAN LOHNICKÝ
a dne 25. ledna 2018 to budou tři roky, kdy odešla

navždy naše maminka a babička, paní 

JOSEFKA LOHNICKÁ

Stále vzpomíná rodina Lohnických.

INZERCE

MONTÁŽ sádrokartonů – 732 236 410.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.
POSTARÁM SE o chod domácnosti (úklid,
vaření, praní atd.) a o Vaše blízké. Vyučená
zdravotní sestra s praktickými zkušenostmi
v pečovatelských službách pro nemohoucí
a seniory 150 Kč/h. Tel. 728 209 872.
KOUPILI jste nábytek? Smontujeme Vám ho.
Tel.: 722 522 022.
HLEDÁM ke koupi RD se zahradou do 30 km
od Brna. Tel.: 732 222 468.
KOUPÍME byt, nejlépe s balkonem ve Slav-
kově. Tel.: 731 850 598.

Přízemní, cihlový, část. podskl. RD 2+1 se nalézá
v klidné lokalitě obce. RD je napojen na veř. vod.,
plyn, kanal. a el. 220/380 V. Vytápění ústřední, plyn.
kotlem, TUV elektricky. Za domem leží zahrádka
s ov. stromy. Zast. pl. 220 m2, zahrada 161 m2. Re-
konstrukce vhodná. Cena 1 850 000 Kč.

PRODEJ RD KŘENOVICE

Mobil: +420 777 930 401

Centrum Ententyky, z.s. Heršpice pořádá
jako každý rok i letos první adventní neděli 3.
prosince 11. benefiční vánoční jar-
mark. Zde můžete zakoupit tradiční
vánoční pochutiny a dekorace – cu-
kroví nebo vánoční perníky, které
napekly děti v kroužku vaření, vedeném mí-
stními seniorkami.  Odpoledne bude zahájeno
rozsvícením vánočního stromu na návsi za hu-
debního doprovodu dětí z naší MŠ a ZŠ, ale
i dětí ze ZUŠ Slavkov u Brna. Jarmark nabídne
klasické vánoční výrobky, ozdoby či domácí
potraviny.  Můžete zde také ochutnat pravý vá-
noční punč, starodávné placky a domácí vá-
noční cukroví. Jarmark bude zpestřen
zábavným programem pro děti: od 15:00 Jak
se vaří pohádky – INTERAKTIVNÍ DIVA-
DELNÍ POHÁDKA pro děti. Je to příběh plný

písniček a krásných dekorací, který je vhodný
pro všechny věkové kategorie, již od těch nej-

menších. A od 16 hod. potom Vá-
noční pohádkohrátky - zábavný
předvánoční program plný krásných
písniček s pohybem, tematických

soutěží o krásné ceny, ale také povídání o vá-
nočních tradicích. Nově bude do programu za-
řazena soutěž o „Nejchutnější vánočku“.
Porotcem v této soutěži může být každý z Vás,
kdo ochutná a dá hlas svému favoritovi. Nevá-
hejte a hlaste své vánočky na centrum@enten-
tyky.eu nebo na tel.: 737 224 899. Tak přijďte
přivítat adventní čas k nám do Heršpic! Na
všechny se těší tým Centra Ententyky, z.s.
a partneři. Akce je podpořena grantem T-mo-
bile Mluvme spolu. www.ententyky.eu

Lucie Štefánková

Přijďte ochutnat nejlepší vánočku

džungle nabízejí nepřeberné zážitky a výhledy.
Proč se nenechat inspirovat? Nenechte si tedy
ujít tuto zajímavou přednášku za lidové
vstupné 50 Kč.

Přednáškou nás tentokrát provede Lenka
Hrabalová, vystudovaná arabistka s nehy-
noucí láskou k Subsaharské Africe, Blízkému
východu a kdejaké další oblasti s prašnými
cestami a neprobádanými pustinami. S oblibou
cestuje stopem, spává pod hvězdami v palmo-
vých hájích a nad hrnkem čaje pozoruje hem-
žení v od civilizace odříznutých maloměst. Ve
volném čase relaxuje v Olomouci a potuluje se
po rodné Moravě. 

C E S T O VAT E L S K Á  P Ř E D N Á Š K A

Peru – Země známá i neznámá
Dovolte, abychom Vás pozvali na další ces-

topisnou přednášku, kterou bude pořádat kino
Jas ve středu 6. prosince v 19 hodin v prosto-
rách slavkovského kina. Přednáška, kterou
jsme ve spoluprací s CK Kudrna připravili, Vás
tentokrát zavede až do Jižní Ameriky, a to do
známého i neznámého Peru. Na velkém plátně
navštívíte místa, která španělští dobyvatelé
nikdy neobjevili a jsou nyní otevřena cestova-
telům a návštěvníkům ze všech koutů světa.
Téměř nedostupné Machu Picchu tyčící se
mezi vrcholky And. Blyštivé jezero Titicaca
s původními obyvateli žijícími na rákosových
ostrovech. Mohylová pole Sillustani i hluboké
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Znovu nám nastal dušičkový čas. Děti podzim
prožívají tvořením z krásy, kterou tyto měsíce
nabízejí. Barevné listy, kaštánky, podzimní
plody… Těšily se také na tradiční slavnostní sva-
činku při příležitosti slavnosti Všech svatých, při
které dostaly dokonce i kněžské požehnání. Poté
následoval program v Domě Svaté Rodiny. Tam
procházely jednotlivými stanovišti a seznamo-

valy se se šesti svatými, u kterých plnily různé
úkoly. Například u sv. Václava chodily po la-
vičce se zrnky rýže na lžičce, u sv. Jana Pavla
zdobily barevnými kamínky papežský tiár, u sv.
Ludmily skládaly obrázky z příběhu o ztracené
ovečce, u sv. Hedviky vy krajovaly z těsta cu-
kroví, u bl. Hroznaty nalepovaly barevné kytičky
pro Pannu Marii a u sv. Kateřiny Sienské sklá-

Po roce s dětmi v Karolínce opět slavíme
daly obrázek holubice. Slavnost se vydařila
a děti měly radost z dobře splněných úkolů. Od
učitelek, i od zmíněných představitelů svatých
dostaly děti pochvalu a také sladkou odměnu.
Druhý den, kdy nám krásně svítilo sluníčko,
jsme s dětmi navštívili hřbitov, abychom za-
vzpomínali na všechny zemřelé.

Za KMŠ Karolínka Jana Rujzlová

Na svátek sv. Martina, tedy 11. listopadu
2017, se v podvečerních hodinách již počtr-
nácté konal v našem městě lampionový průvod
pro děti i dospělé, kterého se i tentokrát zúčast-
nilo více než tisíc účastníků. Bylo nádherné
pozorovat soutěživost a nápaditost ručně vyro-
bených lampionů, se kterými se děti i dospělí
mohli zúčastnit vyhlášené soutěže hodnocené
uměleckou porotou. A věřte, tolik krásných ná-

padů, jako například svítící Titanik i s ledovou
krou, duch, hodiny či lampion z magnetofono-
vých kazet vypovídá o fantazii a nadšení ma-
lých i větších tvůrců. Po podvečerní procházce
městem za doprovodu dechové Zámecké ka-
pely byli účastníci zaslouženě odměněni hor-
kým čajem, svařeným vínem a opečeným
špekáčkem na ohništi. Nádherný podzimní
večer dokreslil koncert slavkovské kapely

O letošním lampionovém průvodu
Výlet, se kterou si mnozí nejen zazpívali, ale
i zatančili. Lampionový průvod uspořádal spo-
lek Austerlitz Adventure ve spolupráci s měs-
tem Slavkov u Brna, městskou policií,
zámkem, technickými službami a mnoha po-
mocníky. Děkujeme všem. A že se jednalo
o vydařené setkání, můžete na fotografiích
vidět sami P.S.: Další fotografie najdete také
na www.austerlitz-adventure.cz. BV

Ve dnech 10. a 11. listopadu pořádala naše zá-
kladní organizace ČSCH již šestou Slavkovskou
výstavu. Tato výstava je velmi náročná jak na
přípravu po stránce technické, tak po stránce fi-
nanční. Celé zajištění postavení klecí, příjem
přihlášek, zvířat i samotná výstava zabere
mnoho času a sil. Velice si vážíme toho, že nám
město Slavkov u Brna každoročně vychází vstříc
v podpoře ve formě dotace. Letošní ročník byl
pestrý ve vystavených zvířatech, barevných rá-

zech a počtem plemen. Když to vezmeme od
králíků, tak jsme měli 50 plemen různých barev-
ných rázů, u holubů 45 plemen a drůbeže 15 ple-
men. Celkový počet pokořil hranici 900 zvířat.
Na výstavě byla k vidění i expozice okrasného
ptactva a expozice morčat, které zajistili naši
noví členové. Jsme rádi, že můžeme každoročně
přivítat děti z mateřských škol a základních škol,
z kterých by mohli být jednou chovatelé. Na naší
výstavě ze 100 chovatelů vystavovalo 11 mla-

Slavkovská chovatelská výstava
dých chovatelů, což je v dnešní době
úspěch. S chovatelským umem začali převážně
u dědečků a babiček na dvorcích. V dnešní mo-
derní době je to výjimka. Mezi nejlepšími z nej-
lepších měli vysoké hodnocení u svých zvířat,
proto dosáhli na pohárové umístění.

Chtěli bychom velmi poděkovat všem spon-
zorům, kteří nám pomohli k zajištění bohaté
tomboly a zdárnému chodu výstavy.

Výstavní výbor ZO ČSCH Slavkov u Brna

Děti v KMŠ Karolínka • Foto: 2x archiv školy

Chovatelská výstava • Foto: 2x archiv chovatelů

Lampionový průvod • Foto: 4x R. Lánský
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DIA okénkoZahrádkářské okénko
zemi již na kořenový systém nepůsobí bakterie
fusariové hniloby, která při brzké výsadbě do-
vede zlikvidovat celé záhony česneku. 

Dalším úkolem který je vhodný udělat je bí-
lení kmenů ovocných stromů. Bílá barva od-
ráží sluneční paprsky na kmenech stromů při
probouzení v období končící zimy a začínají-

cího jara a nedochází tak
k mrazovým trhlinám
a kmenech a silnějších vě-
tvích stromů. 

Začátkem prosince (na
sv. Barboru 4. prosince)
můžeme nařezat větvičky,
nejlépe třešní, višní nebo
švestek a dát je do vázy
s vodou, kde při pokojové

teplotě do Vánoc vykvetou. 
Pokud máme vše hotovo přestěhujeme se do

dílny, kde provádíme údržbu nářadí a zařízení.
Na zahradu chodíme jen kontrolovat oplocení
a stav skleníků zda silné větry nebo mrazy vše
neponičily. Prosinec je měsíc s nejkratšími dny
a tak nám na venkovní práce nezbývá čas. Vě-
nujeme se čtením odborných článků v časopisu
Zahrádkář a nákupem osiv na jarní sezonu.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Rady do zahrady – prosinec
Pranostika: Mléčná dráha v prosinci jasná,

bude v příštím roce úroda krásná.
Zahrádkáři budou v prosinci pozorně pozo-

rovat oblohu a na ní jasnou mléčnou dráhu,
která je viditelná jen za jasných mrazivých
nocí. Pokud přijdou tuhé mrazy již v prosinci,
pokračují v lednu a únoru,
potom se zima vysílí
a „zmrzlí mužíci“ na jaře
nemají již sílu ničit roz-
kvétající přírodu. 

V očekávání dobré
úrody v příštím roce mu-
síme zahradu na tuto situ-
aci připravit. Pokud na
stromech zůstalo mumifi-
kované ovoce, tak je odstraníme. Postřiky proti
plísním a chorobám máme již hotové a tak
uschováme zbylé přípravky. Zde si pamatu-
jeme, že tekuté nesmí zmrznout a práškové
nesmí zvlhnout. Také je neskladujeme v obyt-
ných místnostech a společně s ovocem a zele-
ninou. 

Pokud nám počasí dovolí, můžeme ještě do
zámrazu vysazovat ovocné stromky a keře,
nebo si připravit jámy pro jarní výsadbu. Také
můžeme vysazovat česnek, protože v chladné

Vyvrcholení naší činnosti je pořádání Dne
pro zdraví, který se letos konal 14. listopadu,
kdy se na celém světě slaví Světový den diabetu
jako připomínka narozenin objevitele inzulinu,
nositele Nobelovy ceny, kanadského lékaře
F. G. Bantinga. Dnešní životní styl je příčinou
zvýšeného výskytu cukrovky, o čem svědčí plné
čekárny pacientů u diabetologů. Jsme proto
rádi, že přišlo tolik občanů, kteří si dali zdarma
změřit glykémii, tlak krve a vyšetřit zrak, aby
tak předešli tomuto závažnému, trvalému one-
mocnění. Někteří také na vstupenky vyhráli dá-
rečky z tomboly, na kterou nám přispěli naši
podporovatelé. Děkujeme všem, kteří se podí-
leli na této akci a všem, kteří nás podpořili a při-
šli. Svaz diabetiků ČR také dělá hodně pro to,
aby pacienti dodržovali léčebný režim, zdravěji
se stravovali a přiměřeně se pohybovali. Diabe-
tici, kteří chtějí mít cukrovku pod kontrolou, si
mohou v naší kanceláři na poliklinice zdarma
vyzvednout nejnovější glukometry. VZP jim
ještě do konce listopadu proplatí až 500 Kč za
nákup testovacích proužků do glukometrů
a stejnou částku za účast na pohybových akti-
vitách. Připravujeme posezení s přáteli u stro-
mečku „Vánoce s diabetem“ které se koná ve
čtvrtek 14. prosince od 14 hodin v restauraci
Bonaparte, vstup pouze pro naše členy se za-
koupenou vstupenkou. 

V tuto dobu se už v mnoha domácnostech
připravují tradiční vánoční perníčky a trvanlivé
pečivo. A to je pro diabetiky problém, protože
úplný zákaz sladkostí by stejně nikdo nedodr-
žel. Proto považujeme za rozumnější připravit
si menší kousky z lineckého těsta s poloviční
dávkou cukru, nebo s použitím kvalitního sla-
didla. Vzdát se přeslazených zákusků s tučnou
náplní a raději na ni použít šlehaný tvaroh, oře-
chy a ovoce. Diabetici si musí i o svátcích hlí-
dat sacharidy, tuky a alkoholické nápoje
a každé pochutnání vyvážit třeba vycházkou. 

Do české kuchyně patří mimo brambor také
zelí a to jak čerstvé, tak kysané. Jeho výhodou
je, že po sklizni, nebo nákupu vydrží dlouho
čerstvé a je poměrně levné. Můžete si připravit
zelné saláty v kombinaci se strouhanou mrkví,
celerem, křenem, cibulí, jablky. Pro zlepšení
chuti můžete jemně pokrájené zelí převařit
a přidat do nálevu sůl, pepř, ocet, hořčici, za-
kysanou smetanu, bílý jogurt, nebo majonézu.
Na chleba s máslem je dobré zelí pokrájené na
proužky, krátce převařené, osolené, okořeněné,
smíchané s cibulí. Dobrým nápadem jsou ma-
sové zelné závitky, které si připravíte tak, že
rozeberete větší listy zelí, povaříte ve slané
vodě a naplníte masovou směsí jako na seka-
nou, nebo dušenou rýží s cibulí, šunkou, hou-
bami. Dobře zabalené závitky klademe těsně
vedle sebe do vymaštěného pekáčku, podli-
jeme vývarem a zapečeme.   

Všem přeji, abyste adventní čas prožili
v klidu, rodinné pohodě a ve zdraví se připra-
vili na nejkrásnější svátky roku, na Vánoce.

Marie Miškolczyová

Den pro zdraví

Den pro zdraví • Foto: 5x R. Lánský

Bílení stromů
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Motoklub Austerlitz informuje

až o několik let později. Peter je velký obětavec
a stojí za ním kus práce v obnovení „starých“
okruhů. Na závod v Holíči se každoročně sjíždí
závodníci nejen z ČR, ale také z Rakouska, Ně-
mecka, Itálie. Celkem startovalo pět tříd vete-
ránů a jedna třída sidecar. Nejlepší podívaná

Motookénko
byla v depu, kde stáli naleštěné stroje z třicá-
tých let značky BSA, pozdější výroby Velocete
Rudge TTR-500 r.v. 1933, dále Dou glas-Monet
Goion r.v. 1928. Stroje naleštěné a jako kdyby

právě vyjely z fabriky.
Z novějších typů Du-
cato, Benelli, Moto
Guzzi, Norton, Ya-
maha. Zkrátka krásná
podívaná na stařičké
motocykly, které ještě
umí zajet krásné časy.
Tento závod je pořá-
daný na pravidelnost,
takže je nejlepší jet
naplno. J.M.

Poslední teplé dny lákají ke svezení na jed-
nostopých miláčcích. Minulý měsíc se konal
již 9. ročník Holíčského zámeckého okruhu,
kde počasí hrálo všemi barvami, hlavně chlad-
nými. Tento krásný okruh se nachází v prosto-
rách zámeckého areálu v Holíči. Jedná se
o jednodenní závod veteránů spojený s pivním
festivalem. Tyto závody již devátým rokem or-
ganizuje pan Peter Baláž, který je 10násobný
mistr Československa. Specializoval se na
třídy 125, 250, 350 a 500 ccm. Stál u zrodu no-
vého okruhu v Brně a prvního mistrovství Slo-
venska, které se jelo v roce 1992 v Brně. Peter
Baláž startoval v letech 1966–1970 na slavkov-
ském okruhu ve třídách 250 a 350. 

Populární okruh Slovakiaring byl vybudován Sidecar BSA r.v. 1930 • Foto: archiv JM P. Baláž • Foto: archiv JM

Zdravím přátele řídítek a jedné stopy. Motocy-
klová sezona skončila, už se jistě těšíte na tu
novou, stejně jako já. Co přinesla a co nás čeká
v sezoně příští? Na tohle téma pořádáme v pátek
8. prosince 2017 motorkářskou besedu. Zveme
na ni všechny naše příznivce. Beseda začíná ve
20 hodin ve vinárně hotelu Florian. Nad fotogra-
fiemi, v příjemné péči hotelové obsluhy osvěžíme
zážitky z cest, připomeneme sportovní souboje
v serpentinách i na motokrosové dráze a poodha-
líme plán klubu na sezonu 2018. Udělejte si
značku v kalendáři, ať besedu nepropásnete! 

Do nové sezony připravujte hladký start už
nyní. Dřív než zazimujete motocykl, postarejte
se, aby v nádrži nezůstalo palivo s biosložkou.
Vím, vyhnuli jste se tankování u rizikových
čerpaček. Přes to ale: všimli jste si, že u vaší
oblíbené čerpací stanice je Natural 95 označo-
vaný značkou „E5“? Značka znamená zvýšení
letošního podílu biosložky v palivu na 5 %.
Biosložka (bioetanol – biolíh) se po dvou-třech
měsících vyselektuje u dna nádrže a spolehlivě

ucpe palivový systém vašeho motocyklu. Do-
poručuji poslední dvě nádrže před dlouhodo-
bým odstavením motocyklu natankovat
prémiovým palivem. Prémiová paliva jsou
dlouhodobě skladovatelná, neobsahují bio-
složku. Zato obsahují aditiva, která udržují
v čistotě palivové čerpadlo, trysky a vstřiko-
vače, dokonce odstraňují i karbonové úsady
z povrchu spalovacího prostoru a ventilů. Dob-

rou zkušenost mám se 100oktanovými palivy
V-Power Nitro+ nebo VERVA.  

Po tradiční jízdě Slavkovem v neděli 24. pro-
since dopoledne bude poslední příležitostí dát
palivo před zimou do pořádku. Sportovci uza-
vřou definitivně sezonu v sobotu 30. prosince
2017 na „ploché dráze“ na horním škvárovém
hřišti stadionu. Srdečně vás zveme k účasti na
posledních akcích v tomto roce, přidejte se
k nám! Podrobnosti najdete na stránkách:
mkausterlitz.cz, fechtl.cz, nebo slavkov.cz v ka-
tegorii kalendárium. 

Za Motoklub Austerlitz Vlastik Jelínek

Jezdíme srdcem

Děti z Kytarových klubů začátečníků i pokro-
čilých, které se schází pravidelně ve spolku Ko-
rálky, obohatily program na Dni seniorů ve
Slavkově v neděli 1. 10. na slavkovském zámku.
Senioři, kteří se sešli se tak mohli zaposlouchat

do známých i nových písniček, podaných v krás-
ném prostředí Rubensova sálu. Velmi laskavého
a milého přístupu se pak dočkaly děti na Dni se-
niorů v Křenovicích, kde o měsíc později – 26.
10. v podvečer – byly po svém krásném vystou-

Korálky pro seniory
pení přizváni k besedě se seniory a společnému
příjemnému posezení plnému písniček a milého
přijetí. Rádi bychom touto cestou poděkovali or-
ganizátorům za vstřícnost a možnost zahrát si
a zazpívat s nimi. Nováková, Živníčková

Motoklub Austerlitz Vás zve na 7. ročník za-
vírání šoupátek na ploché dráze, které se
uskuteční 30. prosince od 11 hodin na trénin-
kovém hřišti na stadionu ve Slavkově.

MK Austerlitz pořádá dne 24. prosince tra-
diční vánoční vyjížďku příznivců jedné stopy
Vánočku. sraz je v 11 hodin na Koláčkově ná-
městí.

Děti hrály seniorům • Foto: 2x archiv Korálků
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Minulou neděli se potvrdilo, že žáci na naší
škole jsou opravdu všestranně nadaní, protože
se jim podařilo získat rovnou dvě umístění na
velmi náročné soutěži Havana Club Especial
Flair Cup, která se uskutečnila na veletrhu For
Gastro & Hotel v Praze. Soutěžilo se v kate-
gorii Flair, což je umělecká forma barman-
ského stylu práce, která spočívá v efektivnosti
pohybů ve spolukombinaci se zábavným sty-
lem servisu. Naši školu reprezentoval L. Musil,
který získal již úspěchy ze soutěží Czech Te-
atenders a nyní se změřil, také na tuto zábav-
nou, ale velmi náročnou kategorii flair, kde
získal krásné 2. místo s velmi malým rozdílem

bodů, oproti prvnímu místu. Tento vyrovnaný
souboj ocenil také vedoucí pořádajícího Czech
Flair Teamu David Neumann. Druhým soutě-
žícím byl M. Ištvánek, který si z Prahy přivezl
krásné 3. místo. Více informací o této kategorii
i o soutěži se můžete dozvědět na stránkách
www.cbanet.cz. Žáky na tuto soutěž připravila
Mgr. Kocmanová. Velkou pomocí pro žáky byl
také Václav Abrahám, který byl barmanem
roku právě v této kategorii od roku 2010 do
roku 2014. Pan Abrahám byl ochotný přijet
k nám do školy poradit a podpořil naše začí-
nající barmany a za to mu patří naše velké po-
děkování. L. Musil, ISŠ

Jedna soutěž – dva poháry!

Jízda svatého Huberta 
Dne 21. října 2017 se v zámeckém parku ko-

nala tradiční jízda sv. Huberta. Občerstvení pro
hosty a jezdce připravili žáci oboru kuchař-číš-
ník pod vedením učitelek odborného výcviku
a obsluhovaly žákyně oboru hotelnictví pod
vedením M. Novoměstské. Děkujeme za vzor-
nou reprezentaci školy. Kulhánková Vlad.

Dny otevřených dveří
Integrovaná střední škola Slavkov u Brna,

příspěvková organizace si dovoluje pozvat
všechny zájemce o studium na naší škole
a další veřejnost na Dny otevřených dveří, které
proběhnou ve dnech 1. prosince od 10 do
17 hodin a 2. prosince od 9 do 12 hodin.

Integrovaná střední škola pořádala 8. listo-
padu 2017 již 17. ročník Metelka Cupu a druhý
ročník Teekanne – Czech Teatenders Cup. Celá
soutěž nově probíhala v areálu Austerlitz Golf
Resort s překrásným výhledem na golfové
hřiště. 

Nad celou soutěží převzalo záštitu několik
důležitých osobností – hejtman Jihomorav-
ského kraje JUDr. Bohumil Šimek, náměstek
hejtmana Bc. Roman Hanák a starosta města
Slavkova u Brna Bc. Michal Boudný. Dalším
důležitým partnerem, který pomohl s organi-
zací celé soutěže, byla Česká barmanská aso-
ciace a nesmíme také zapomenout na
dlouholeté partnery této soutěže – společnost
Metelka zastoupenou panem Milanem Metel-
kou a společnost Teekanne, kterou reprezento-
vali i jako komisař pan Bohdan Indra. 

V soutěži předvedly svoje umění dvě desítky
mladých barmanů, kteří se sjeli z celé České
republiky, a připravili horké nápoje s použitím
likéru Saint Hubert s Liqueur od společnosti
Metelka. V kategorii teatender soutěžící při-
pravili klasické japonské čaje a volný drink
z gastrořady čajů Teekanne. Další složení ná-
poje záleželo už jen na jejich fantazii. Tyto
skvělé nápoje ohodnotili odborní komisaři
a v odpoledních hodinách byly vyhlášeny vý-
sledky. Všichni zúčastnění získali ocenění
a třem nejlepším z každé kategorie předali
krásné ceny naši významní hosté společně s ře-
ditelkou školy Mgr. Vladislavou Kulhánkovou. 

Všem soutěžícím i partnerům moc děku-
jeme za účast a doufáme, že se v příštím roce
opět sejdeme při dalším ročníku. 

L. Svobodová, ISŠ

Horké nápoje a Austerlitz Golf Resort

Vyráželi jsme v neděli 17. září z Brna do Dü-
selldorfu, kde nás vyzvedl pan Tobias Klinke,
německý učitel, se kterým jsme se vlakem pře-
pravili do Bochumi. Tam si nás následně pře-
vzali němečtí spolužáci, u kterých jsme byli
ubytovaní. V jejich rodinách jsme měli mož-
nost poznat německou kulturu. Následující den
jsme vyrazili do Essenu, kde jsme navštívili bý-
valý uhelný důl. Poté jsme strávili hodinu a půl
na výstavě jménem Fenomén. Jednalo se o in-
teraktivní výstavu, na které jsme zapojili
všechny smysly. Z výstavy jsme jeli zpět do ně-

meckých rodin. Ve středu proběhl společný
workshop, ve kterém jsme seznamovali ně-
mecké spolužáky s prezentacemi o škole, Jiho-
moravském kraji a České republice. Odpoledne
jsme si prohlédli kostel Díkuvzdání. Po pro-
hlídce jsme společně poznávali město. Ve čtvr-
tek jsme absolvovali větší prohlídku města
a měli jsme možnost sledovat péči o sociálně
slabé. Poté jsme si společně zahráli bowling.
Ten jsme si moc užili. Po bowlingu byla po-
slední společná večeře a odjezd zpět domů
do Česka. A. Davidová, M. Ištvánek, ISŠ

Projekt Do světa! 2017 – Bochum

Stolní tenis
Po roce naše škola opět pořádala dne 1. 11.

2017 v rámci AŠSK okresní kolo ve stolním te-
nisu. Celá tělocvična se proměnila v jednu velkou
halu s devíti hracími stoly. Den před okresním
kolem se naši žáci zúčastnili školního kola, kde
mezi sebou soutěžily výběry tříd a nejlepší hráči
byli vybráni do okresní soutěže. Školní kolo vy-
hráli žáci 1. B HT a v okresním kole naše škola
skončila na 5. místě. Doufáme, že příští rok bu-
deme o něco úspěšnější. Učitelé TEV

Ve dnech 10.–13. října 2017 proběhla již po-
druhé v maďarské Budapešti bilaterální výměna
v rámci projektu Zkušenost a poznání – čelem
k výzvám trhu práce, které se zúčastnili žáci 1.
a 2. ročníků oboru kuchař-číšník. Cílem výměny
bylo zejména seznámení se s maďarskou gastro-
nomií, poznávání historických památek a v ne-
poslední řadě využití anglického jazyka v praxi.
Žáci byli ubytováni v maďarských rodinách, což
bylo pro ně velkým přínosem v rámci komuni-
kace v cizím jazyce. Spolu s maďarskými žáky
a za doprovodu místního učitele pro odborný vý-
cvik připravovali ve školní kuchyni místní po-
krmy. Co se týče památek, navštívili jsme
Parlament a Skalní nemocnici, která byla v pro-
vozu koncem druhé světové války a žáky velmi

zaujala. Bazilika svatého Štěpána, odkud byl im-
pozantní výhled na celou Budapešť, se žákům
rovněž velmi líbila. Dále jsme zažili krásnou
plavbu lodí po Dunaji, jeli okružní jízdu autobu-
sem, odkud jsme měli možnost sledovat komen-
tovanou prohlídku místních památek, která byla
nezapomenutelná. Navštívili jsme také Matyá-
šův chrám, který se nachází nedaleko Budín-
ského hradu. Na vyhlášeném trhu Great Market
si žáci zakoupili suvenýry pro své rodiny a těšili
se ze všech okamžiků. Výměnný pobyt se
žákům velmi líbil a stěží z Budapešti odjížděli.
Loučení pro obě strany nebylo jednoduché, již
nyní se těší na okamžik, kdy maďarské žáky při-
vítají v naší škole a na oplátku je ubytují ve
svých rodinách. J. Výletová, ISŠ

Poznávali jsme Budapešť
Veletrh vzdělávání 

Dne 19. října se uskutečnil XXI. Veletrh vzdě-
lávání a pracovních příležitostí v prostorách naší
školy. Svoji nabídku učebních i maturitních
oborů zde představilo celkem 37 středních škol
a v živé knihovně zástupci firem představili nej-
žádanější profese regionu. Žáci ZŠ i jejich ro-
diče si prohlédli celý areál naší školy, viděli
ukázky práce truhlářů, kuchařů, cukrářů, u auto-
mechaniků si vyzkoušeli jízdu na trenažéru nebo
na cvičné dráze s učitelem autoškoly, viděli nej-
modernější automobily a ochutnali míchané ná-
poje našich barmanů i výrobky cukrářů
a kuchařů. Zájemci získali podrobné informace
ohledně studia u nás a mohli si také informovat
u zástupců firem, se kterými škola spolupracuje.
Celá prezentace školy byla velmi zdařilá
a všichni účastníci veletrhu vyjadřovali velkou
spokojenost. Děkujeme všem, kteří se na orga-
nizaci této akce podíleli. V. Bábek, ISŠ

Stolní tenisté • Foto: archiv ISŠ

Veletrh vzdělávání • Foto: archiv ISŠ
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Toto číslo vyšlo 25. listopadu 2017

Datum                                         hod.       akce/místo konání pořadatel

1. 12.     17.00–21.00   Speciální noční oživené prohlídky expozice zámku ZS-A
1. a 2. 12.          9–22   Tenkrát ve Slavkově: Vzpomínkové akce viz program strana 2
1. a 2. 12.                    Dny otevřených dveří ISŠ. Otevřeno pá 10–17, so 9–12 ISŠ
2. 12.                           Veršované prohlídky zámku. Časy: 10.30, 11.30, 12.30, 14.30 a 15.30 h. Per Vobis
2. 12.                13.00   Mše svatá za padlé v bitvě u Slavkova. Chrám Vzkříšení Páně ř.-k. farnost
2. 12.                21.00   Zámecká diskotéka. Zámecké kasematy. ZRA
3. 12.                12.30   Běh na Mohylu míru a zpět. Start u skautské klubovny na Nádražní Junák Slavkov
3. 12.                17.30   Rozsvícení vánočního stromu, Palackého náměstí Město Slavkov
4. 12.                15.00   Setkání s občany. Jídelna ISŠ Město Slavkov
5. 12.                16.00   Beseda o knize Slavkov u Brna v době světových válek, Rubensův sál zámku ZS-A, BM typo
6. 12.                19.00   Cestovatelská přednáška: Peru, přednáší L. Hrabalová, sál kina Jas CK Kudrna
8. 12.                17.30   Vánoční koncert ZUŠ, Historický sál zámku ZUŠ, ZS-A
8. 12.               20.00   Beseda Cesty na motorce, vinárna hotelu Florian MK Austerlitz
9. a 10. 12.       16.00   Potopený zvon. Divadelní hra v sále SC Bonaparte Divadelní spolek
16. 12.   15.30 a 19.30   Vánoční koncert M. Křížky s přáteli. SC Bonaparte ZS-A
17. 12.              16.00   Lidové Vánoce. Setkání s folkorem, divadelní kavárna na faře Divadelní spolek, Slavkovské króžek
20. 12.                         Vánoční vystoupení ZŠ Tyršova, sál SC Bonaparte ZŠ Tyršova
24. 12.          8–15.30   Betlémské světlo. Chrám Vzkříšení Páně ř.-k. farnost
24. 12.              11.00   Vánočka, sraz příznivců jedné stopy na Koláčkově náměstí MK Austerlitz
24. 12.              15.30   Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi, zpívá schola dětí                              ř.-k. farnost
24. 12.              23.00   Půlnoční mše svatá, chrám Vzkříšení Páně                                                               ř.-k. farnost
28.–30. 12.     14–17   Vánoční výstava betlémů. Pastorační centrum farnosti ř.-k. farnost
30. 12.              11.00   Zavírání šoupátek na ploché dráze. Škvárové hřiště na stadionu MK Austerlitz

VÝSTAVY NA ZÁMKU
23. 3.–10. 12.               Historická rádia (prodejní výstava) dle OD zámku 
12. 10.–10. 12.             90. výročí od postavení pomníku T. G. Masaryka dle OD zámku 
2. 11.–10. 12.               Betlémy a vánoční stromečky   dle OD zámku

KALENDÁŘ AKCÍ – PROSINEC 2017

Běh na Mohylu míru
Zveme Vás na 2. ročník Běhu na Mohylu

míru, který se uskuteční v neděli 3. prosince.
Registrace je od 11.30 h., start závodu je 12.30
hodin. Trasa běhu je dlouhá 25 km, a vede po
zelené turistické značce ze Slavkova u Brna,
přes Křenovice na Mohylu míru a zpět. Zázemí
závodu bude na skautské klubovně na Sídlišti
Nádražní. Přihlášky a více informací na
www.indiansky-beh.cz.

V sobotu 11. 11. 2017 se v Mladé Boleslavi
konal přebor České republiky mladších žáků
v judu. Jedná se o nejvyšší repu-
blikovou soutěž mladších žáků, na
kterou se závodníci museli nomi-
novat bodovým ziskem z pěti kraj-
ských turnajů, probíhajících
v průběhu celého roku. Za Jiho-
moravský kraj postoupili čtyři zá-
vodníci a jedním z nich byl pod
hlavičkou brněnského sportovního
klubu Tori Judo Brno 12letý
Marek Hrubý ze Slavkova u Brna. 

Marek měl poslední měsíc před
závodem docela smůlu na úrazy,
ale naštěstí nebyly tak vážné, aby
si nechal ujít možnost vyzkoušet si
bojovat s nejlepšími závodníky
z celé České republiky. Vyplatilo se a k naší
velké radosti si z tohoto turnaje odvezl zlatou

medaili a získal tak titul Přeborník České repu-
bliky pro rok 2017 v kategorii mladší žáci nad

60 kg. Gratulujeme! 
Také bychom chtěli poděkovat,

a to nejen jeho trenérovi Lukáši
Hořtovi, ale také všem trenérům
Atletiky Slavkov, jejímž aktivním
členem Marek je a celý rok se
s nimi připravuje. Poděkování by
nebylo kompletní, kdybychom za-
pomněli na učitelky tanečního
oboru ZUŠ Slavkov u Brna p. uči-
telku Tihelkovou a především
velká poklona paní učitelce Lence
Krahulové. Ti co si myslí, že balet
a judo nemají nic společného, ti se
velice mýlí.

Přejeme trenérům pevné nervy,
nadšené svěřence a všem malým i velkým spor-
tovcům hodně úspěchů. VF

Přeborník České republiky v judu je ze Slavkova

Divadelní spolek Slavkov u Brna přichází za
svými věrnými diváky se svojí další inscenací.
Po úspěšném uvedení „Snu noci svatojánské“
a obnovené premiéře „Dámského krejčího“,
vám tentokrát přinášíme pohádku pro nejmenší
z pera autora dětských loutkových pohádek
Bohumila Schweigstilla.

O autorovi: Bohumil Schweigstill byl povo-
láním učitel. Narodil se v obci Trhové Dušníky

u Příbrami v roce 1875. Od roku 1900 byl uči-
telem a později i ředitelem školy v Praze.

Zájem o všestranný duševní rozvoj dětí,
podnítil jeho zájem o loutkové divadlo.

V roce 1915 založil ve škole loutkovou
ochotnickou scénu. Pro pravidelná sobotní
a nedělní vystoupení loutkového souboru začal
psát divadelní hry. Zpracovával výhradně po-
hádkové náměty a zdůrazňoval jejich vý-
chovné vyznění. S oblibou používal hereckou
dvojici Kašpárka a Honzy. Jeho hry patřily
v prvním desetiletí 20.století k nejhranějším na
českých amatérských scénách.

Dovolujeme si vás tedy pozvat v sobotu 9.
a v neděli 10.prosince 2017 do společenského
centra Bonaparte. Obě představení začínají
v 16 hodin. A nemusíte se bát délky uvedeného
dílka. Pohádka o statečném Kašpárkovi a jeho
kamarádu Honzovi, kteří osvobodili zakletý
mlýn od čertů, bude trvat jenom 40 minut.

Srdečně zvou ochotníci

Potopený zvon

Lidové Vánoce 
Dnes už si Vánoce bez Ježíška, kapra a stro-

mečku pomalu ani nedovedeme představit. Naši
předci slavili Vánoce i bez toho. Měli široké
spektrum jiných tradic a obyčejů, které už vy-
mizely nebo se provádějí v upravené podobě.
Pojďme se přesunout do starých dob zhruba do
19. století a podívejme se, jak tehdy prožívali
období Adventu a Vánoc. Setkání s vánočním
folklorem na Slavkovsku proběhne v divadelní
kavárně 17. 12. 2017 od 16 hodin v Pastorač-
ním centru. Zazní zde lidové koledy, nářečí
a ukážeme si i některé lidové zvyklosti, které se
u nás ve Slavkově a přilehlých obcích prováděly.

Těší se Divadelní spolek Slavkov u Brna, z.s.
a Slavkovské króžek, z.s.

Přehled vánočních bohoslužeb
Církve československé husitské
ve Slavkově u Brna
24. 12. ve 22 hod. v Husově sboru ve Slavkově

u Brna
25. 12. v 10.30 hod. v Husově sboru v Kobe-

řicích u Brna
26. 12. v 9 hod. společné bohoslužby s CČE

v evangelickém kostele v Újezdě u Brna
31. 12. v 8.30 hod. v Husově sboru ve Slav-

kově u Brna
31. 12. v 10. 30 hod. v Husově sboru v Kobe-

řicích u Brna.

Marek Hrubý • Foto: archiv MH
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