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(Pokračování na str. 10)

Příští číslo vyjde 28. srpna

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

v minulém čísle Slavkov-
ského zpravodaje jsme
vás informoval o zápla-
vách a povodních, které
zasáhly naše město ve
dnech 24. května až
14. června 2010. Po tě-
chto krizových událos-

tech se dostává opět do popředí otázka, jak
a čím zajistit ochranu jak veřejného, tak i sou-
kromého majetku před poškozováním a niče-
ním vodou z přívalových dešťů a povodňo-
vými stavy na řece Litavě. 

(Pokračování na str. 5)

Fenomenální, vynikající, skvělé, úžasné… Je obtížné
hledat slova vyjadřující pocity účastníků závěrečného
koncertu jubilejního 15. ročníku mezinárodního hu-
debního festivalu Concentus Moraviae. Ve Slavkově až
dosud bylo jistě mnoho vynikajících umělců a inter-
pretů zvučných jmen, kteří skvěle přednesli díla světo-
vých mistrů. Lze ale bez uzardění konstatovat, že to, co
zažili účastníci sobotního koncertu, zde opravdu dosud
nebylo. 

Co jiného může nejlépe vyznít než mistrovská ba-

rokní hudba Antonia Vivaldiho v překrásném prostředí
barokního zámku! Jeho světově proslulé dílo Čtvero
ročních období v podání fenomenální houslistky
Amandine Beyer, která je mezi odborníky považo-
vána za světovou houslovou jedničku v interpretaci
Vivaldiho díla, přineslo přítomným posluchačům ne-
zapomenutelný zážitek. Její strhující hudební projev
skvěle doplněný ostatními členy neméně proslulého
souboru Gli Incogniti, doslova uchvátil všechny přít-
omné. Rekordní návštěva včetně mnoha význačných

hostů v Historickém sále zámku jen podtrhla
enormní divácký zájem o účast na tomto koncertu.
Závěrečný bouřlivý dlouhotrvající potlesk bezmála
350 posluchačů vestoje pak jen vyjádřil pocity
všech přítomných.

Vynikající závěrečný koncert
hudebního festivalu Concentus Moraviae

Dvojnásobnou premiéru zažil 3. července slavkovský
zámek. Premiérové nastudování Dvořákovy Rusalky
v podání sólistů našich předních scén a premiérové kul-
turní představení na zrekonstruovaném nádvoří. 

Dvořákova opera Rusalka, která letos slaví 110 let od
svého zkomponování, se na Zámku Slavkov – Austerlitz
představila v rámci projektu KLASIKA POD HVĚZDAMI
– Rusalka 2010 díky umělecké agentuře ArtTritton.

Rusalka zazněla pod hvězdami

(Pokračování
na str. 9)

Foto: 2x J. Sláma

Foto: 3x B. Maleãek



241. výročí narození Napoleona Bonaparta 2010
Slavkov u Brna • 13.–15. srpna 2010
Sobota 14. srpna, zámecký park

09.30 nástup jednotek (za zámkem)
09.45–12.00 výcvik a manévry 
15.00–16.00 bitevní ukázka 
21.00–21.45 přehlídka za zámkem zakončená ohňostrojem na počest

generála Bonaparta

Neděle 15. srpna, zámecký park

09.30 nástup jednotek (za zámkem)
09.45–10.30 výcvik a manévry
10.30–11.30 bitevní ukázka 
11.30 přehlídka a zakončení akce (za zámkem)

DOPROVODNÉ AKCE
Pátek 13. srpna 

Zámek Slavkov – Austerlitz
19.00–24.00 Folk a country na zámku – koncert folkových kapel v zámeckém

parku (v případě nepříznivého počasí v kině Jas). Účinkují: Vojta
Zícha, Poutníci, Jaroslav Samson Lenk, Robert Křesťan a Druhá Tráva.
Vstupné v předprodeji na pokladně zámku 150 Kč, na místě 170 Kč.
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PROJEKT AUSTERLITZ CENTRAL EUROPEAN, NAPOLEONIC SOCIETY

NAPOLEONSKÉ DNY
Sobota 14. srpna

Golfové hřiště – Napoleon Golf Cup 2010 – pod záštitou starosty města
09.00 zahájení
17.00 vyhlášení turnaje za účasti starosty Slavkova u Brna a dělostřelců
Zámek Slavkov – Austerlitz
od 9.00 řemeslný jarmark v zámeckém parku s občerstvením
10.00–16.00 kostýmované prohlídky zámku s Napoleonem (vstupenky na

oživené prohlídky je možné rezervovat předem na pokladně zámku na
tel. č. 544 227 548)

12.00–19.00 Grand Prix Austerlitz 2010 – VII. ročník Mezinárodní výstavy vín 
výstava pro veřejnost na nádvoří zámku (vstupné 250 Kč – konzumační
poplatek, který zahrnuje skleničku, katalog a degustační vzorky vína). 
Pořadatelé: Moravská banka vín, Projekt Austerlitz, AusterlitzPro, s.r.o.,
ve spolupráci s Asociací sommelierů České republiky

od 14.00 hraje cimbálová muzika Ponava Brno

Probíhající výstavy na zámku 
U nás – obrazy malíře P. Bernarda
Rusalka – Antonín Dvořák – k příležitosti 110. výročí zkomponování opery Rusalka
En Espace – objekty a instalace. Výstava T. Šedové v podzemí zámku
Tak jde čas – hodiny a hodinky ze sbírek Zámku Slavkov – Austerlitz

Změna programu vyhrazena. Vstup na vojenské akce a řemeslné jarmarky a ohňostroj ZDARMA.
Otevírací doba zámku v sobotu 14. srpna od 9 do 19 hodin.

Jak už se stalo tradicí, v polovině srpna si připo-
mínáme výročí narozenin francouzského císaře Na-
poleona Bonaparta. Letošní akce proběhnou ve dnech
13.–15. srpna 2010. Napoleonské dny 2010 budou
neseny v duchu jednak dozvuků 210. výročí bitvy
u Marenga (vzpomínková akce v Itálii proběhne rov-
něž v červnu), jednak jako příprava na kulaté 205.
výročí bitvy u Slavkova.

Vše začne již v pátek, kdy v zámeckém parku jed-
notlivá vojska rozloží svá vojenská ležení. V sobotu
se budou zúčastněné jednotky věnovat výcviku a ma-
névrům, jež vyvrcholí odpoledne bitevní ukázkou.
Armády provedou slavnostní přehlídku v parku, při-
pomenou výročí Napoleonova narození, letos připo-
mínaného spíše jako První konzul republiky než jako
Císař Francouzů. Večerní program uzavře slavnostní
ohňostroj. 

Po celý den bude v zámeckém parku probíhat do-
bový jarmark a celá řada akcí se zaměřením přede-

vším pro děti. Nesmíme také opomenout již tradiční
kostýmované prohlídky zámku s napoleonskou te-
matikou, letos s příznačným tématem „Napoleonovy
narozeniny“. V sobotu proběhne na golfovém hřišti
také tradiční golfový turnaj Napoleon Golf Cup a na
nádvoří zámku mezinárodní soutěž a výstava vín
Grand Prix Austerlitz 2010, jejíž výsledky budou
večer slavnostně vyhlášeny v Historickém sále slav-
kovského zámku. 

V neděli ráno se budou moci návštěvníci seznámit

Pozvánka na
 Napoleonské dny 2010

s životem tehdejší doby ve vojenských leženích, a na
programu bude druhá bitevní ukázka s odlišným scé-
nářem a průběhem. Celá akce bude oficiálně zakon-
čena slavnostním nástupem v parku v horním par-
teru.

Vstup na vojenské akce, řemeslný jarmark i so-
botní ohňostroj je ZDARMA. Přijměte proto po-
zvání na příjemně strávený víkend ve Slavkově a na
slavkovském zámku. 

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

76. řádná schůze RM – dne 21. 6. 2010
1. RM po projednání návrhu programu a termínů

schůzí RM a zasedání ZM na II. pololetí roku 2010
tento schvaluje bez připomínek.

2. RM ukládá finančnímu odboru předložit ak-
tualizovanou zprávu k daňovým příjmům na schůzi
rady města dne 12. 7. 2010 a zajistit pozastavení
čerpání jmenovitých výdajových položek nad rámec
nezbytně nutného provozu hrazených z daňových
příjmů.

3. RM ukládá právníkovi města předložit infor-
maci o stavu případů, které mu byly předány k dal-
šímu vymáhání.

4. RM schvaluje závaznou poptávku revolvingo-
vého úvěru dle zadávacích podmínek z přílohy č. 1
a dále schvaluje oslovení určených bankovních insti-
tucí.

5. RM doporučuje ZM ke schválení RO č. 33 –
Ložiskový průzkum.

6. RM schvaluje ZŠ Komenského čerpání částky
do výše 50 000 Kč z investičního fondu k pořízení
nového školního serveru.

7. RM schvaluje vyřazení výše uvedeného ne-
upotřebitelného investičního majetku z majetku
ZUŠ Fr. France.

8. RM schvaluje okruh společností k podání na-
bídky na akci „Revitalizace polikliniky ve Slavkově
u Brna“, hodnotící komisi a podmínky výběrového
řízení.

9. RM souhlasí s vyhlášením výběrového řízení
na zpracovatele projektové dokumentace na rozší-
ření kapacity MŠ Zvídálek v budově ZŠ Komen-
ského za uvedených podmínek.

10. RM v souladu s usnesením XV. ZM ze dne
14. 6. 2010 k bodu č. 4.11. schvaluje text smlouvy
o budoucí směnné smlouvě o směně pozemků parc.
č. 3039/29 orná půda a parc. č. 3039/59 orná půda
z vlastnictví města za pozemky parc. č. 3039/34 orná
půda a parc. č. 3039/64 orná půda s jejich budoucím
vlastníkem společností Goodwill Solar, s.r.o. for-
mou smlouvy o budoucí směnné smlouvě v předlo-
ženém znění. RM současně nesouhlasí s výstavbou
fotovoltaické elektrárny v lokalitě průmyslová zóna
– jih dle předložené žádosti společnosti Goodwill
Solar, s.r.o. 

11. RM odkládá zprávu ve věci žádosti Jakuba
Navrátila o posouzení možnosti příjezdu k nemovi-
tosti přes pozemek města p. č. 23/1 v k.ú. Slavkov
u Brna a ukládá odboru IR zpracovat samostatně
jednotlivé části žádosti. 

12. RM nesouhlasí s výstavbou fotovoltaické
elektrárny dle předložené žádosti společnosti Good-
will International, s.r.o. o vyjádření k projektu FVE
SLAVKOV II v lokalitě průmyslová zóna – západ
včetně kabelového napojení na distribuční síť.

13. RM bere zápis z komise pro rozvoj města
č.9/2010 na vědomí.

14. RM bere na vědomí výpověď Ing. Josefa
Škrabala z nájmu části pozemku parc. č. 1570 orná
půda v k. ú. Slavkov Brna ke dni 16. 6. 2010. Uží-
vání skončí ke dni 31. 12. 2010.

15. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje
pozemku parc. č. 3553/8 ostatní plocha v k. ú. Slav-
kov Brna z vlastnictví města.

16. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věc-
nému břemenu s E.ON Distribuce, a. s., na pozem-
cích parc. č. 623 a parc. č. 625/4 (kabel NN + skříň
FINREKA, Koláčkovo nám.) v k.ú. Slavkov u Brna
v předloženém znění. RM současně dává souhlas
k uzavření smlouvy o právu stavby s E.ON Distri-
buce, a.s., na pozemcích parc. č. 623, 625/1, 625/3
a 625/4 a budově č. p. 727 (kabel NN + skříň FIN-
REKA, Koláčkovo nám.) v k. ú. Slavkov u Brna
v předloženém znění.

17. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věc-
nému břemenu s E.ON Distribuce, a.s., na pozemku
parc.č. 623 (přípojka – Bílek, Koláčkovo nám.)
v k.ú. Slavkov u Brna v předloženém znění.

18. RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy
č.11/2008 na pronájem nebytových prostor v bu-
dově na Koláčkově nám.727, Slavkov u Brna, s fir-
mou Jiří Horáček Ginko centrum. RM současně
schvaluje finanční vypořádání ve výši 12 500 Kč za
koberec, dveře, psací stůl, záclony, kuchyňský kout
se šatnou, knihovnu a police. Částka 12 500 Kč bude
započtena vůči dluhu ve výši 17 500 Kč.

19. RM souhlasí se stažením výpovědi nájmu
bytu s tou podmínkou, že paní Mončeková uhradí
v plné výši, tj. 1.250 Kč již zaplacené přístřeší
v Ubytovně Křivánek ve Slavkově u Brna.

20. RM souhlasí se uzavřením „Dohody o splát-
kovém kalendáři“ s nájemcem bytu č. 1, na sídliště
Zlatá Hora 1357 ve Slavkově u Brna v předloženém
znění. 

21. RM bere na vědomí zprávu o nákladech na
komunální odpady, známky na popelnice.

22. RM bere na vědomí zprávu včetně předlože-
ných doplňujících informací a ukládá MěÚ předlo-
žit zprávu o měření hluku z provozu areálu AUTO
RC Slavkov Krajskou hygienickou stanicí.

23. RM neschvaluje poskytnutí finančního pří-
spěvku Lince důvěry Hodonín z rozpočtu města ur-
čené na humanitární účely v roce 2010.

24. RM ukládá odboru dopravy a SH oslovit zá-
stupce škol ve Slavkově u Brna a ve spolupráci
s žáky těchto škol vypracovat statistický průzkum na
průjezd těžkých nákladních vozidel dotčenými uli-
cemi. RM dále ukládá odboru IR zadat vypracování
znaleckého posudku na stavební stav a dopravně
technický stav silnice III/0501 – ulici Špitálská, Kol-
lárova, Slovákova a celé silnice III/0501 – ulici Špi-
tálská, Kollárova, Slovákova, B. Němcové, Lidická,
Bučovická. RM současně ukládá odboru dopravy
a SH odpovědět na petici občanů v intencích této
zprávy. 

25. RM dává souhlas ke změně regulace funkč-
ního využití Regulačního plánu zóny Koláčkova ná-
městí – navýšení podlažnosti přístavby k budově č.p.
258 ve Slavkově u Brna z 1NP + podkroví na 2NP
+ podkroví. 

26. RM souhlasí s poskytnutím kladného stano-
viska obce se zřízením církevní MŠ Karolínka
a s uzavřením dohody o ukončení výpůjčky budovy
Malinovského k 30. 6. 2011. RM bere na vědomí po-
žadavky ředitelky MŠ Zvídálek Mgr. Evy Juráskové.

27. RM bere na vědomí informaci o čestných ob-
čanech města Slavkova u Brna.

28. RM nesouhlasí s inzercí v Moravském
 Metropolu s termínem vydání 2. 7. 2010 ve výši
8200 Kč bez DPH. 

29. RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o vý-
půjčce s firmou Delikomat, s.r.o. s dobou výpůjčky
2 měsíce a s uzavřením Nájemní smlouvy s firmou
Delikomat s dobou nájmu 3 roky, v případě, že pro-
voz nápojového automatu bude vyhodnocen po
dvouměsíční době jako ekonomicky výhodný. RM
zároveň stanovuje jednotnou cenu produktů nápo-
jového automatu ve výši 10 Kč.

30. RM souhlasí s přijetím finančního daru dle
Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku
45/90/10. Příspěvek je určen na uspořádání festivalu
„Folk a country na zámku“ dne 13. 8. 2010.

31. RM ukládá MěÚ předložit návrh na financo-
vání zabezpečení provozní bezpečnosti stromů.

32. RM schvaluje uzavření pronájmu místnosti
v Základní škole Slavkov u Brna, Komenského nám.
495, pro realizaci projektu Maceška s Lužánky –

středisko volného času, Brno za 80 Kč za hodinu
pronájmu. Výnos z pronájmu bude napojen na roz-
počet školy.

33. RM schvaluje návrh smlouvy na poliklinice
ve Slavkově u Brna za nájemné 900 Kč/m2/rok a ná-
jemné za skladovací prostory na poliklinice ve výši
450 Kč/m2/rok v předloženém znění. RM schvaluje
způsob rozúčtování služeb na poliklinice v předlo-
ženém znění.

34. RM souhlasí s návrhem na uznání dluhu a ná-
vrhem dohody o splátkovém kalendáři s pí Silnico-
vou a ukládá odboru BTH předložit RM na její nej-
bližší schůzi dodatek nájemní smlouvy. RM dále po
projednání žádosti pí Marie Charvátové trvá na
úhradě plné dlužné částky.

35. RM ukládá MěÚ vyzvat správce Společen-
ského domu Bonaparte, Palackého nám. 123
k údržbě přilehlých venkovních prostor i budovy sa-
motné (vývěsní štíty).

36. RM ukládá veliteli Městské policie zajistit
označení nové služebny v budově Palackého nám.
č. p. 89 a zve velitele Městské policie na nejbližší
schůzi RM dne 28. 6. 2010.

37. RM ukládá odboru IR neprodleně zajistit od-
stranění stavebních závad na budově ZŠ Komen-
ského dle podnětu ředitele ZŠ Komenského.

38. RM ukládá řediteli ZS-A předložit RM vyjá-
dření k dopisu p. Ladislava Horvátha ve věci dů-
vodu uzavření zámku dne 12. 6. Současně ukládá in-
formovat RM o sjednání individuálních cen pro
krátkodobé pronájmy a kulturní akce za I. pololetí
rok 2010.

39. RM ruší usnesení k b. 4.16. ze 71. schůze RM
(vypracování odborného názoru včetně statického
posouzení budovy č. p. 1414 pro účel jejího využití
jako MŠ).

40. RM ukládá MěÚ odpovědět na předloženou
žádost manželů Kočích o terénní úpravu polní cesty
a odpověď předložit RM.

41. RM ukládá řediteli TSMS a odboru IR odpo-
vědět na předloženou stížnost Ing. Petra Doubka a pí
Jaroslavy Hložkové ve věci škod na parcele č. 1158
a zabezpečení okolní cesty a odpověď předložit RM.

42. RM ukládá řediteli TSMS odpovědět na pře-
dložený podnět Ing. Dany Rezlové ve věci stavu dám-
ských šaten na koupališti a odpověď předložit RM.

INFORMAČNÍ CENTRUM
ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ 

nabízí předprodej vstupenek na:

Folk a country na zámku (13. 8.) od 19. hod.
v zámeckém parku, vystoupí Robert Křesťan
a Druhá tráva, Vojta Zícha se skupinou, Pout-
níci, Jaroslav Samson Lenk. Cena vstupenky
v předprodeji 150 Kč, na místě 170 Kč

Grand prix Austerlitz – Mezinárodní výstava
vín (14. 8.) od 12 do 19 hod. na nádvoří zámku.
Vstupné 250 Kč zahrnuje skleničku, katalog,
degustaci.

Otevírací doba v srpnu:
Pondělí–neděle 9–17 hod. 

Kontakt:
Informační centrum (v pokladně zámku), Palackého
náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna, Tel.:  544 227
548; e-mail: infocentrum@zamek-slavkov.cz
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1. RM ukládá FO připravit aktualizovaný vývoj
daňových příjmů na 79. řádnou schůzi RM dne 16.
8. 2010.

2. RM schvaluje předloženou Zadávací doku-
mentaci a dává souhlas k vypsání výběrového řízení
na stavební úpravy technologické místnosti.

3. RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy
č. 10/2009 na pronájem nebytových prostor v bu-
dově polikliniky a uzavření smlouvy o nájmu neby-
tových prostor v budově na Koláčkově nám. 727
s paní Jitkou Ehrenbergerovou s platností od 1. 8.
2010. Přílohou nájemní smlouvy bude soupis vyba-
vení kanceláře (nábytek), za který bude nájemce pla-
tit měsíční paušální částku 300 Kč.

4. RM souhlasí s podáním odpovědí v upraveném
rozsahu ve věci žádosti manželů Kočích o provedení
opatření na polní cestě parcelní číslo 3751/1.

5. RM ukládá MěÚ připravit rozpočtové opatření
na zajištění finančních prostředků na zpracování do-
kumentace pro územní řízení na poldr v lokalitě Za
Parkem ve výši 111 860 Kč (94 000 Kč + 17 860 Kč
DPH) a do návrhu rozpočtu roku 2011 zařadit ná-
klady na zpracování dokumentace pro stavební po-
volení a následnou realizaci poldru.

6. RM ukládá odboru ŽP prověřit opodstatněnost
změny obecně závazné vyhlášky, kterou se stano-
vuje poplatek za komunální odpad pro rok 2011
a v případě potřeby souhlasí s vypracováním nové
obecně závazné vyhlášky, která zohlední novou si-
tuaci ve třídění komunálního odpadu.

7. RM bere zprávu o provedených opravách střeš-
ního pláště a odvodu dešťových vod na budově Pa-
lackého nám. 126 na vědomí, ukládá odboru IR vy-
zvat společnost PRELAX spol. s r.o. k odstranění
dalších škod způsobených zanedbanou a neprovádě-
nou běžnou údržbou objektu a právníkovi města při-
pravit podklady pro vymáhání naplňování vlastnic-
kých práv. 

8. RM bere na vědomí žádost Jakuba Navrátila
o posouzení možnosti příjezdu k nemovitosti přes
pozemek města p. č. 23/1 v k.ú. Slavkov u Brna.

9. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření
kupní smlouvy s manželi Nemuchovskými o koupi
pozemku označeného jako parcela číslo 1198/3 za-
hrada, v k.ú. Slavkov u Brna, o výměře 81 m2 (který
vznikl GP 2141-147/2007 oddělením z pozemku p.č.
1198/1 v k.ú. Slavkov u Brna) za kupní cenu do 500
Kč/m2 v předloženém znění.

10. RM ukládá funkcionářům města jednat
s p. Komárkem o nabytí pozemků parc. č. 3190/1
a 3190/2 v k. ú. Slavkov u Brna za cenu do 100
Kč/m2; o nabytí pozemků pro účelovou komunikaci
parc. č. 3190/6 a 3189/36 v k. ú. Slavkov u Brna za

cenu do 100 Kč/m2. Současně ukládá odboru IR
zadat vypracování posudku na ocenění pozemků dle
katastru nemovitostí.

11. RM odkládá zprávu ve věci uzavření kupní
smlouvy s ÚZSVM – pozemek parc. č. 1780/24 k. ú.
Slavkov u Brna pod bytovým domem č. p. 1237
v sídlišti Zlatá Hora.

12. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření
smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti
č. UZSVM/BVY/1734/2010-BVYM v předloženém
znění.

13. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje
pozemku parc. č. 340/5 ostatní plocha o výměře 30
m2 v k. ú. Slavkov Brna z vlastnictví města.

14. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje
části pozemku parc. č. 1479 ostatní plocha, neplodná
půda o výměře cca 120 m2 v k. ú. Slavkov Brna
z vlastnictví města a postupuje záměr ZM.

15. RM doporučuje ZM dát souhlas s prodejem
pozemku parc. č. 3553/8 ostatní plocha o výměře 35
m2 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do
vlastnictví pana Jana Šimonka. Kupní cenu ve výši
1050 Kč (tj. 30 Kč/m2) a náklady spojené s prodejem
uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.

16. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věc-
nému břemenu s E.ON Distribuce, a.s, na pozemku
parc. č. 929 (kabel NN FINREKA, Brněnská) v k.ú.
Slavkov u Brna v předloženém znění.

17. RM předává dopis obahující námitky p. Derky
proti odpovědi na reklamaci vyúčtování služeb za
rok 2009 k vyjádření odboru BTH.

18. RM bere „Odvolání kontrolního měření spo-
jeného se stížností na obtěžování hlukem“ na vě-
domí.

19. RM bere na vědomí informaci o registru firem
Hospodářské komory ČR.

20. RM nesouhlasí s uspořádáním humanitární
sbírky Diakonie Broumov vzhledem k trvalé sbírce
ve městě organizované Charitou.

21. RM rozhoduje, že nejvhodnější nabídka na
veřejnou zakázku: „Stavební úpravy předzámčí
zámku Slavkov – Napoleonská expozice – výkon
technického dozoru investora“, byla předložena spo-
lečností HiARCH spol. s r. o., za cenu 936 000 Kč.
RM dále souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy až
po předchozí kontrole procesu výběrového řízení
Úřadem regionální rady regionu soudržnosti JV.

22. RM schvaluje výběr dodavatele na zpraco-
vání veřejné zakázky – úvěr mateřská škola firmou
ikis, s.r.o., za cenu 96 000 Kč včetně DPH. RM zá-
roveň odkládá uzavření mandátní smlouvy s firmou
ikis, s.r.o., po schválení způsobu financování akce
ZM.

23. RM souhlasí s poskytnutím vstupenek do
areálu koupaliště pro členy SK Beachvolleyball
v počtu 40 ks po 40 vstupech za cenu 10 Kč/vstup

s účinností od 15. 7. 2010 za podmínky zrušení sa-
mostatného vstupu na beachvolleyballové kurty.

24. RM bere na vědomí děkovný dopis ředitele
festivalu Concentus Moraviae p. Davida Dittricha.

25. RM schvaluje podání žádosti o dotaci do Ope-
račního programu lidské zdroje a zaměstnanost,
výzva č. 57, projekt Optimalizace řízení lidských
zdrojů Městského úřadu Slavkov u Brna a pověřuje
starostu města podpisem všech potřebných doku-
mentů k této žádosti. Náklady na zpracování žádosti
budou hrazeny z rozpočtu MěÚ, náklady na případné
spolufinancování ve výši 15 % způsobilých nákladů,
nejvýše však do výše 0,5 mil Kč, budou zapraco-
vány v případě přidělení dotace do rozpočtu města na
roky 2011 a 2012.

26. RM bere na vědomí informaci místostarosty
města o technické poruše v části střechy na měst-
ském kině.

27. RM bere na vědomí informaci starosty města
o složení a programu delegace města pro služební
cestu do francouzského družebního města Darney.

77. řádná schůze RM – dne 12. 7. 2010

Zprávy z rady mûsta zpracovala
Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

1. RM ve věci návrhu na zahájení výběrového řízení
na zpracovatele veřejné zakázky – úvěr MŠ schvaluje
okruh společností k oslovení podání nabídky, kvalifi-
kační předpoklady, jako hodnotící kritérium nejnižší
nabídkovou cenu, složení komise pro otevírání a hod-
nocení nabídek.

2. RM ukládá vedoucímu odboru IR vyžádat od SK
Slavkov u Brna stavební řešení a cenovou kalkulaci ke
zřízení sprchy pro rozhodčí dle předložené žádosti.

3. RM souhlasí s uzavřením dodatku k Rámcové
smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci „Napole-
onských dnů“ a „Vzpomínkových akcí 2010“ a po-
skytnutím zálohy ve výši 240 000 Kč.

4. RM schvaluje předloženou darovací smlouvu
mezi městem a Zámkem Slavkov – Austerlitz.

5. RM schvaluje uskutečnění cesty do francouz-
ského Darney v termínu od 13. do 16. 7. 2010, sesta-

vení delegace ze zástupců města a členů komise pro za-
hraniční vztahy a poskytnutí služebního vozidla měs-
tem za účelem plánované cesty do Darney. 

6. RM schvaluje předložené Zadávací dokumentace
a dává souhlas k vypsání výběrových řízení na výzvu
IOP 06 – Rozvoj služeb eGovernmetu v obcích – Tech-
nologické centrum na ORP včetně elektronické spi-
sové služby a vnitřní integraci úřadu dle přiložené do-
kumentace.

7. RM souhlasí se stažením výpovědi nájmu bytu
č. 12, v domě č.p. 1228 na sídlišti Zlatá Hora ve Slav-
kově u Brna.

8. RM souhlasí se stažením výpovědi nájmu bytu
číslo 2 na ulici Fügnerova 109 ve Slavkově u Brna. RM
schválila přechod nájmu bytu na pana Tomáše Khůla za
podmínky odkoupení pohledávky v plné výši za paní
Jaroslavou Silnicovou a souhlasí s uzavřením Smlouvy

o postoupení pohledávky dle předložené zprávy. RM
souhlasí s uzavřením Uznání dluhu a dohody o splát-
kovém kalendáři s panem Tomášem Khůlem.

9. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na
zpracování projektové dokumentace pro akci: „Rozší-
ření kapacity MŠ Zvídálek v budově ZŠ Komenského
Slavkov u Brna“ s firmou DEMTIS, s.r.o., za cenu
394 128 Kč včetně DPH.

10. RM ukládá místostarostovi města odpovědět
p. Horváthovi ve smyslu, že zámek dle vyjádření ředi-
tele ZS-A nebyl uzavřen, ale byl pouze krátkodobě
omezen jeho provoz, což je v pravomoci ředitele ZS-A. 

11. RM bere na vědomí informaci k dotaci z ÚP za-
měřené na odstraňování škod po přívalových deštích.

12. RM bere na vědomí vyjádření ředitele TSMS ke
stížnostem paní Hložkové, Ing. Doubka a Ing. Rez-
lové.

LXIV. mimořádná schůze RM – dne 28. 6. 2010

Úklid protipovodÀov˘ch pytlÛ
TSMS oznamují, že budou postupně podle ča-

sových možností stahovat a uklízet vydané pro-
tipovodňové pytle. Zničené a rozbité pytle bu-
deme odvážet a použitelné pytle budou složeny
na kotelně Zlatá Hora, kde budou připraveny na
paletách jako pohotovostní zásoba k rychlému
zpětnému použití. Můžete nám s tímto úkolem
pomoci tím, že protipovodňové pytle naskládáte
na okraj k silnici. Předem děkujeme. 

Radoslav Lánský, ředitel TSMS 

Protipovodňové pytle
Městský úřad Slavkov u Brna upozorňuje ob-

čany, že v případě potřeby si mohou zakoupit
protipovodňové pytle na uvedené adrese:    

REO AMOS, spol. s r. o.
Brněnská 270
664 42 Modřice
tel./mob.: 547 216 670 / 777 150 152
Marie Kučerová, odbor kancelář tajemníka
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(Dokončení ze str. 1)

Tato problematika je městem i městským úřa-
dem dlouhodobě řešena. Vedení města se jí in-
tenzivně zabývá již od poloviny devadesátých
let. V roce 1994 byla zpracována „Koordinační
vodohospodářská studie města Slavkova
u Brna“ jako podklad pro dopracování návrhu
územního plánu sídelního útvaru Slavkov
u Brna v okruhu problému ochrany vodních
toků, a to i ve vztahu k městské kanalizaci a od-
vádění dešťových vod z aglomerace Slavkov
u Brna. Zpracovatelem byla společnost AQUA-
TIS, a.s. Ze studie mimo jiné vyplynulo, že Li-
tava je velkým nebezpečím a přelitím nízkých
hrází nebo jejich protržením by bylo ohroženo
na majetku a životech několik stovek lidí. Proto
byla v roce 1996 zpracována studie na protipo-
vodňová opatření na Litavě a Prostředníčku.
Poté následovala velmi problematická a složitá
příprava. Bylo prvotně nutné získat potřebné
pozemky pro stavbu. Po několika nezdarech
(někteří vlastníci nehodlali své pozemky pro-
dat) bylo přistoupeno ke změně projektu. Přes
všechny problémy bylo v roce 2004 vydáno sta-
vební povolení na realizaci I. etapy – zkapacit-
nění koryta Litavy. Tato akce byla v roce 2007
dokončena a zkolaudována, dnes již plnohod-
notně plní svoji protipovodňovou funkci. 

V letošním roce bylo vydáno stavební povo-
lení na realizaci II. etapy protipovodňových
opatření na toku Prostředníček, stavba je v sou-
časné době připravována tak, aby bylo možné ji
zahájit ještě na podzim 2010. Investorem stavby
je Povodí Moravy, státní podnik. Město Slavkov
u Brna s investorem úzce spolupracovalo a spo-
lupracuje, je podepsána smlouva o spoluúčasti
na realizaci díla financovaného z dotačního pro-
gramu 129 120 Ministerstva zemědělství. Za-
stavovací situace je přílohou tohoto článku.
Stavba ochrání město proti zpětnému vzdutí vod
z Litavy při stoletých průtocích. Jedná se o vý-
stavbu retenční nádrže na Zelničkách, přeložku
toku Prostředníček a výstavbu hrazení na jeho
dolním toku. Investiční náklady této veřejně
prospěšné stavby se pohybují kolem 80 mil. Kč.
Po její realizaci a dokončení bude naše město
ochráněno před povodní jak z Litavy, tak i z je-
jího přítoku Prostředníčku. Dojde k přepočtu
rozsahu záplavového území kolem obou vod-
ních toků a bude možná další výstavba na Zel-
nicích.

Řešením extravilánových vod se město za-
čalo zabývat následně. V roce 2006 byl zadán

v součinnosti s Vodovody a kanalizacemi Vy-
škov, a. s., generel odvodnění Slavkova u Brna,
který se zabývá nejen městskou kanalizací,
jejím současným stavem, pasportizací a výpočty
kapacit po provedeném vyhodnocení, návrhy na
řešení nových stok, jejich zkapacitněním a opra-
vami, ale též návrhy na odvodnění extravilánu.
Hlavním úkolem vyplývajícím z tohoto gene-
relu je požadavek na odvedení srážkových vod
přímo do vodotečí, nikoliv jejich svedení do ka-
nalizačních stok a následně na čistírnu odpad-
ních vod. V roce 2007 byl generel schválen v za-
stupitelstvu města a je podkladem nejen pro
zpracovatele nového územního plánu města, ale
i zpracovatele komplexních pozemkových
úprav (dále jen KPÚ). Oba tyto dokumenty se
v současné době zpracovávají pro celé kata-
strální území města Slavkova u Brna. Jednou
z částí KPÚ je zpracování plánu společných za-
řízení. Tento plán obsahuje řešení cestní sítě,
umístění sítě územního systému ekologické sta-
bility (ÚSES) a také řešení odvodnění extravi-
lánu a protierozních opatření. Tento plán slouží
jako výchozí podklad pro návrh již uvedeného
územního plánu města, kde je mimo jiné řešeno
i odkanalizování lokalit plánovaných k nové vý-
stavbě.

Zastupitelstvo města na svém XIII. řádném
zasedání dne 14. 12. 2009 pod bodem č. 4.15.
projednalo zpracovaný plán společných zařízení.
Tato společná zařízení obsahují mimo jiné

i problematiku odvodnění extravilánu, zachy-
cení extravilánových vod ve třech plánovaných
poldrech, a to pod Zlatou horou, nad ulicí Tyr-
šova, včetně rozšíření a rozsáhlého potrubního
odvedení až do Prostředníčka, poldru za zámec-
kou zahradou, včetně odvedení vod až do Pro-
středníčka, řešení odvedení vod z lokality Vá-
žanská do Litavy a další opatření, která byla
převzata z generelu odvodnění města Slavkov
u Brna. Po květnových přívalových deštích si
projektant KPÚ Ing. Prokeš prošel všechny kri-
tické lokality a vyhodnotil je. Následně navrhl,
aby plánované zelené vyvýšené pásy nad Fréd-
skou cestou byly přeměněny na provedení po-
ldru o větší kapacitě (asi v prostoru u remízku
nad Frédskou cestou). Velikost byla konzulto-
vaná s Ing. Antonínem Světlíkem a dalšími od-
borníky a potřebná plocha bude v plánu společ-
ných zařízení dodatečně vyčleněna. Pokud se
týká řešení vlastnických vztahů, je i toto v sou-
časné době řešeno. Podstata pozemkových úprav
spočívá mimo jiné právě i ve vyřešení vlastnic-
tví pozemků pro společná zařízení tak, aby po-
zemky byly ve vlastnictví obce nebo státu. 

Pokud bude projednávání KPÚ s vlastníky
půdy probíhat bez velkých komplikací, předpo-
kládá se, že budou koncem roku dokončeny
a předloženy ke schválení zastupitelstvu města.
Pozemkový úřad jako součást KPÚ bude zpra-
covávat i dokumentaci pro územní řízení pro
I. etapu. Které stavby budou zařazeny do této
I. etapy, bude dáno rozhodnutím volených or-
gánů města. Zastupitelstvo města bude koncem
letošního roku schvalovat něco jako pořadník
akcí, tj. plán postupu realizace od nejpotřebněj-
ších staveb. Mimo tyto akce z KPÚ připravuje
město další potřebné stavby pro protipovodňo-
vou ochranu města. Připravujeme podklady pro
zpracování projektu pro územní řízení na vybu-
dování poldru za zámeckou zahradou pod gol-
fovým hřištěm a studii na výstavbu poldru na
východní straně na konci ulice Tyršova. Po po -
daných nabídkách bude provedeno výběrové ří-
zení na projektanta. 

Pevně věřím, že v budoucnu všechna proti-
povodňová opatření (již dokončená a funkční,
v nejbližší době zahajovaná i v současné době
připravovaná k budoucí realizaci) ochrání město
Slavkov u Brna před podobnými záplavami či
povodněmi, které nás postihly v minulých
dnech. Ing. Ivan Charvát, starosta města

Slovo starosty

Such˘ poldr za Tyr‰ovou ulicí smûrem na Rousínov Foto: R. Lánsk˘
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Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla
je pondělí 16. srpna do 12 hodin. Přednostně budou za-
řazeny články na téma Slavkov o rozsahu do půl strany
formátu A4 zaslané e-mailem na adresu info@bmtypo.cz.
U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrá-
cení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje pří spěvky za-
sílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě. (red)U
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1. ZM bere na vědomí zprávu o průběžném plnění
programu rozvoje města ke konci měsíce května
2010.

2. ZM ukládá RM zajistit vyčištění a zprovoznění
všech dešťových ústí ve městě, zpracovat systém
technických řešení chránících město před dešťovými
vodami, podat zprávu o řešení těchto opatření do nej-
bližšího řádného zasedání ZM, prověřit jednotlivé
položky rozpočtu na rok 2010 a najít v nich rezervu,
která by obsahovala nejnutnější úpravy v rámci dal-
ších protipovodňových opatření, vytvořit výdajovou
položku v rozpočtu - záplavy, ve které se soustředí
volné zdroje. 

3. ZM volí následující občany Slavkova u Brna
jako soudce přísedící u Okresního soudu ve Vyškově:
paní Ing. Lenka Stránská, paní Mgr. Zdeňka Zuka-
lová, pan Ladislav Urbánek, pan RSDr. Milan Ballon
Mierny, pan BSc Petr Hlaváč. ZM dále ukládá sta-
rostovi města neprodleně o zvolených soudcích pří-
sedících informovat Okresní soud ve Vyškově. 

4. ZM schvaluje rozbory hospodaření města za
I. čtvrtletí 2010.

5. ZM schvaluje plnění plánu vedlejší hospodář-
ské činnosti za I. čtvrtletí 2010.

6. RM ruší své usnesení přijaté pod bodem 3.3. na
12. MZM konaném 3. 5. 2010 (Záměr využití bu-
dovy čp. 1414 – Restaurace Gól) a souhlasí s vypra-
cováním projektové dokumentace pro stavební po-
volení řešící rozšíření kapacity MŠ Zvídálek
v budově ZŠ Komenského.

7. ZM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK ve
výši 40 000 Kč na projekt „Statické zajištění měst-
ské hradby ul. Hradební, Slavkov u Brna, za podmí-
nek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace. ZM sou-
časně schvaluje RO č. 12 – vyúčtování dotace na
zabezpečení voleb do Evropského parlamentu, RO
č. 13 – odměna za třídění odpadů, RO č. 23 – Přijetí
dotace – Statické zajištění městské hradby – ul. Hra-
dební, RO č. 24 – Studie řešení umístění – mateřská
škola, RO č. 25 – Vzdělávání, RO č. 26 – Technolo-
gické centrum na ORP, RO č. 27 – PD pro stavební
povolení v ulici Sadová, RO č. 28 – Dotace – Rege-
nerace městské památkové zóny, RO č. 29 – Projek-
tová dokumentace – školka, RO č. 30 – Pomoc ob-
čanům – záplavy.

a. s. bez doplatku (strany budou považovat směňo-
vané nemovitosti za stejně hodnotné) formou
smlouvy o budoucí směnné smlouvě. Vlastní směnná
smlouva bude uzavřena po vybudování veřejného
parkoviště na pozemku parc. č. 1089/14 pro ná-
vštěvníky sportovních areálů.

16. ZM dává souhlas k uzavření dohody o vypo-
řádání nájemného dle smlouvy o pronájmu a provo-
zování zařízení vodovodů a kanalizací vybudova-
ných v rámci stavby „Prodloužení vodovodu
a kanalizace Slavkov u Brna, ulice Slovanská“ se
společností Vodovody a kanalizace Vyškov. Zároveň
dává souhlas k provedení nepeněžitého vkladu do
majetku akciové společnosti Vodovody a kanalizace
Vyškov, a. s., zařízení vodovodu v délce 47,80 m
a kanalizace v délce 50,10 m včetně 2 ks kanalizační
šachty vybudovaných v rámci stavby: „Prodloužení
vodovodu a kanalizace Slavkov u Brna, ulice Slo-
vanská“.

17. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru pro-
deje pozemku parc. č. 23/1, Komenského náměstí
v k. ú. Slavkov u Brna.

18. ZM schvaluje „Smlouvu o spolupráci“ v rámci
individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje
sociálních služeb v JMK“.

19. ZM bere na vědomí zprávu o rozšíření pro-
gramu jednání ZM na řádném červnovém zasedání.

20. ZM schvaluje přijetí dotace z Jihomoravského
kraje ve výši 200 000 Kč pro TSMS a RO č. 31 – Do-
tace z JMK na protipovodňová opatření.

21. ZM schvaluje RO č. 32 – Realizace úsporných
opatření DPS a souhlasí s realizací akce: „DPS – rea-
lizace úsporných opatření v rámci programu Zelená
úsporám“. 

22. ZM stanovuje pro volební období 2010–2014
počet členů zastupitelstva města na 15.

23. ZM schvaluje předfinancování prací na od-
vodnění zámecké zdi ve výši 355 000 Kč z položky
Rezerva.

24. ZM schvaluje předfinancování odměny čle-
nům JSDH Slavkov ve výši 50 000 Kč z položky Re-
zerva. 

25. ZM bere Zápis o provedené kontrole Kontrol-
ním výborem Zastupitelstva města Slavkova u Brna
na vědomí. 

8. ZM bere na vědomí zprávu „Fond bydlení – re-
vitalizace bytových domů“.

9. ZM dává souhlas k uzavření plánovací smlouvy
mezi městem Slavkov u Brna a Ing. Jiřím Karkoškou
s Ing. arch. Davidem Kudlou v případě schválení
rozpočtového opatření. ZM dále ukládá RM zabez-
pečit v projektové dokumentaci pro územní rozhod-
nutí změny parkovacích stání tak, aby umožňovaly
zřízení sjezdu na sousední pozemky.

10. ZM vyhlašuje výběrová řízení na poskytnutí
půjček z „Fondu obnovy“ nemovitostí na území
města Slavkova u Brna podle úplného znění Pravidel,
schválených na XI. řádném zasedání ZM dne 20. 6.
2005 vyvěšením na úřední desce, a to 1. kolo dnem
16. 6. 2010 a 2. kolo dnem 1. 9. 2010.

11. ZM schvaluje předložený záměr prodeje bytu
č.1153/2 v domě č.p. 1153, 1154 na poz. p. č. 2830/1
a 2831/1 v k.ú.Slavkov u Brna. 

12. ZM ruší záměr výstavby městské knihovny na
pozemcích parc. č. 69 a 70 v k.ú. Slavkov u Brna.
ZM dále schvaluje následující konkrétní podmínky,
pro zveřejnění záměru prodeje parc. č. 69 a 70 včetně
budovy č. p. 63 v k.ú. Slavkov u Brna: hodnotícím
kritériem bude velikost získané plochy v budoucí ne-
movitosti směnou za nemovitosti uvedené v tomto
bodě, hodnotícím kritériem bude hodnocení způsobu
řešení dostavby proluky na obou parcelách, předlo-
žený záměr musí být zrealizován do 2 let od vydání
stavebního povolení, výstavbou nesmí být nikterak
narušena sousední budova č. p. 64.

13. ZM ukládá Městskému úřadu začlenit parcely
č. 340/1; 340/2 a 340/3 v k.ú. Slavkov u Brna do
územního plánu jako plochy určené pro občanskou
vybavenost.

14. ZM souhlasí se směnou pozemků parc.
č. 3039/29 orná půda a parc. č. 3039/59 orná půda
z vlastnictví města za pozemky parc. č. 3039/34 orná
půda a parc. č. 3039/64 orná půda s jejich budoucím
vlastníkem společností Goodwill Solar, s.r.o. formou
smlouvy o budoucí směnné smlouvě.

15. ZM dává souhlas ke směně pozemku parc.
č. 1085/12 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slav-
kov u Brna z vlastnictví města za pozemek parc.
č. 1089/14 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna
z vlastnictví GOLF INVEST AUSTERLITZ,

XV. řádné zasedání ZM – dne 16. 6. 2010

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém
14. zasedání dne 17. června 2010 schválilo pro
město Slavkov u Brna dotace na úkony souvise-
jící s technickými opatřeními proti povodním a zá-
plavám, s pořízením prostředků a materiálu nez-
bytného pro protipovodňová opatření a dále na
odstranění povodňových škod. Jedná se o částky
1 500 000 Kč a 376 000 Kč. Tyto účelově určené

dotační prostředky jsou určeny na neprodlené vy-
čištění svodnic kolem zámeckého parku s napoje-
ním do dešťové kanalizace (tato akce byla již plně
zrealizována a při srážkových deštích na konci
června a v červenci již plnila svoji protipovodňo-
vou funkci), vyčištění dešťových vpustí (tyto práce
v současné době probíhají a čištění se dokončují),
opravu dešťových vpustí (tyto práce probíhají sou-
časně s čištěním u těch vpustí, které byly poško-
zeny a jejich funkčnost byla omezena), pořízení
protipovodňových pytlů a písku (plnění a rozvoz
byl prováděn podle aktuální potřeby v průběhu
záplav a povodní na nejvíce ohrožená a postižená
místa), odstranění nánosů bahna z retenční nádrže
nad ulicí Tyršova včetně opravy její hráze (tyto
práce doposud nebyly zahájeny z důvodu složi-
tých jednání o vlastnictví pozemků pod touto ve-
řejně prospěšnou stavbou, pozemky jsou v sou-
kromém vlastnictví, dlouhodobě není shoda na
ceně za pozemky). Další účelovou dotaci ve výši
200 000 Kč schválila rada Jihomoravského kraje
pro Technické služby města Slavkova u Brna na
zajištění nezbytných protipovodňových opatření
a prací v období záplav a povodní. Tato byla vy-
užita na nákup pytlů, písku, ochranných potřeb,
hygienických prostředků, úhradu potřebných re-

žijních nákladů této městské příspěvkové organi-
zace a též na úhradu nákladů souvisejících s pro-
vedením terénních prací pro odvedení vod mimo
obytné části města. 

Získané dotace jsou pro Slavkov u Brna velmi
důležitou formou pomoci Jihomoravského kraje.
Věříme, že se nám i v budoucnu podaří získat další
finanční zdroje na odstranění škod způsobených
při záplavách především na městském majetku, tj.
zbořené části zámecké zdi a zámeckého vodního
příkopu. Zde je podmínkou pro další jednání
s JMK i Ministerstvem kultury ČR vypracování
statického posudku, projektu obnovy a získání zá-
vazného stanoviska orgánů památkové péče k ob-
nově obou uvedených částí zámeckého areálu. Na
zajištění těchto dokumentů v současné vedení
města i příslušné odbory městského úřadu inten-
zivně pracují.

Ing. Ivan Charvát,
starosta města, člen zastupitelstva JmK 

Dotace na protipovodňová opatření

Koupaliště v plné sezoně
K pátku 23. července navštívilo letní koupa-

liště ve Slavkově u Brna víc jak 28 tisíc návštěv-
níků. Je to v průměru 747 osob na jeden provozní
den. V tropických dnech překonala voda v ba-
zénu rekordní teplotu vody. Teplota vody se vy-
šplhala až na 28,2 °C. Stále víc návštěvníků vy-
užívá plavání od 19 do 21 hod. Radek Lánský
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Město Slavkov u Brna pořádá první ročník ankety
Strom města Slavkova u Brna 2010.

Cílem ankety není nalézt nejstarší nebo největší strom,
ale strom, který je ve svém okolí významný, strom, který je
krásný a přináší radost lidem v jeho okolí žijícím.  

První ročník této ankety bude zahájen 20. 6. 2010. Návrhy
stromů na Strom roku může podat každý občan nebo skupina
občanů, a to od vyhlášení ankety až do 31. 8. 2010. Na-
vrhovatelé vítězného stromu budou odměněni. Odborná
porota vybere z navržených stromů 10 finalistů. O vítězi ná-
sledně rozhodne veřejnost hlasováním. Hlasovat bude
možné prostřednictvím internetových stránek města Slav-
kov u Brna nebo pomocí hlasovacích lístků. Hlasování ve-
řejnosti bude probíhat v období mezi 10. zářím a 10. říjnem
2010. Vyhlášení vítězného stromu se uskuteční u příležitosti
Dne stromů, který je v České republice stanoven na 20. října.

Navrhněte váš oblíbený strom do ankety Strom roku
2010 města Slavkov u Brna

Návrh a jeho součásti
- druh stromu
- přibližné stáří
- obvod stromu ve výšce 1,3 m nad zemí
- výška
- fotografie stromu
- lokalita (ulice, číslo domu před kterým se nachází)
- příběh stromu (např. pověst či historická fakta, osobní

příběh, vztah ke stromu nebo důvod navržení stromu)
Své návrhy můžete zasílat do 31. 8. 2010 v elektronické

podobě na adresu: klara.andrlova@meuslavkov.cz nebo po-
štou na adresu: Město Slavkov u Brna, Odbor životního
prostředí, Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna.
Své návrhy můžete přinést také osobně na odbor životního
prostřední (ochrana přírody a krajiny) a na podatelnu.

Těšíme se na vaše návrhy, příběhy, fotografie či další
zajímavosti spojené se stromy, které si zaslouží pozor-
nost.  Ing. Klára Andrlová, odbor ŽP

Do útrob moderních domácích spotřebičů je-
jich uživatel většinou nenahlédne za celou dobu
životnosti těchto přístrojů. Kompaktní design od-
razuje i nejzarputilejší kutily, a pokud se výji-
mečně objeví závada, postará se o její odstranění
autorizovaný servis – jinak by došlo k porušení
záručních podmínek.

O to zajímavější jsou výsledky takzvaného
vzorkování. Při něm odborníci společnosti
ELEKTROWIN, a. s., zjišťují, z jakých materiálů
byly vyrobeny starší spotřebiče, u nichž mnohdy
již ani neexistuje jejich výrobce, a v jakém po-
měru jsou v nich jednotlivé materiály zastoupeny.
• Z čeho se skládá dnešní mikrovlnná trouba

Typickým zástupcem domácích spotřebičů,
které se ve velké míře vyskytují ve zpětném od-
běru, je populární mikrovlnka. O jejím materiá-
lovém složení informuje Richard Mašek ze spo-
lečnosti ELEKTROWIN.

„Největší podíl materiálů používaných při její
výrobě tvoří železo. Z celkové hmotnosti příst-

Od 1. 7. 2010 je v účinnosti zákon
č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o základních re-
gistrech. Tento zákon mimo jiné zavádí „identi-
fikační číslo provozovny“ (IČP) a upravuje
jeho přidělování a používání.

Mění se § 17 živnostenského zákona, který
ukládá živnostenským úřadům přidělovat pro-
vozovně oznámené podnikatelem idenifikační
číslo provozovny, a toto IČP pak bude součástí
údajů uvedených v označení provozovny. Na
každém živnostenském úřadě, kam se podnika-
tel osobně dostaví v souvislosti s projednáním
svého podání, bude přiděleno IČP provozovně
nově oznámené, ale i provozovně již dříve za-
psané v živnostenském rejstříku a vážící se k ak-
tivní živnosti. Informace o přidělení IČP bude
obsažena v dokumentu, který podnikatel obdrží
na základě svého podání.

Povinnost přidělit IČO je živnostenským
úřadům stanovena lhůtou do jednoho roku
od účinnosti zákona, tj. do 30. 6. 2011. Pro-
vozovnám zřízeným před 1. 7. 2010 přidělí
IČP živnostenský úřad příslušný dle místa pod-
nikání nebo sídla i bez přítomnosti podnikatele,
a to nejpozději v uvedené jednoroční lhůtě,
a současně podnikatele o tomto vyrozumí. Ta-

kový podnikatel je povinen IČP začít užívat
nejpozději do 1 měsíce po uplynutí jednoroční
lhůty.

Dne 1. 8. 2010 nabývá účinnosti zákon
č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony
ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení admi-
nistrativní zátěže podnikatelů. Součástí těchto
změn je i zákon č. 455/1991 Sb., o živnosten-
ském podnikání. Změny, které pro podnikatele
novela živnostenského zákona (ŽZ) přinese, jsou
ve stručnosti uvedeny následovně:

§ 6 všeobecné podmínky provozování živnosti
– ruší se „nepodmíněný trest odnětí svobody
v trvání nejméně 1 roku“, posuzují se odsouzení
za úmyslné činy spáchané v souvislosti s podni-
káním anebo předmětem podnikání 

§ 31 povinnosti podnikatele – zrušena povin-
nost podnikatele oznamovat přerušení provozo-
vání živnosti na dobu delší 6 měsíců, v době pře-
rušení provozování živnosti se však na
podnikatele vztahují povinnosti uložené živnos-
tenským zákonem, kromě povinností uvedených
v § 31 odst. 2, 9 a 17 , § 17 odst. 4 a 8 a povin-
nosti splňovat podmínky odborné nebo jiné způ-
sobilosti, pokud je zákon vyžaduje pro provo-
zování živnosti

§ 16 – podnikatel je povinen ke dni ukončení

činnosti v provozovně oznámit, na jaké adrese
lze vypořádat jeho závazky, a dále je povinen
oznámit každou změnu této adresy po dobu 4
let od ukončení činnosti v provozovně

§ 49 odst. 1 – podnikatel je povinen oznámit
všechny změny a doplnění týkající se údajů a do-
kladů stanovených pro ohlášení živnosti do 15
dnů ode dne jejich vzniku, to neplatí, pokud jde
o změny již zapsané v základních registrech,
v obchodním rejstříku, nebo v informačním sys-
tému evidence obyvatel nebo informačním sys-
tému cizinců.

V příloze č. 2 a 3 živnostenského zákona se
u některých živností mění nebo upravuje od-
borná způsobilost anebo doplňují zvláštní právní
předpisy týkající se této odborné způsobilosti.

Přechodná ustanovení zákona č. 155/2010 Sb.
stanovují podnikatelům dvouletou lhůtu pro do-
kladování splnění podmínek odborné způso-
bilosti u trvajících živnostenských oprávnění pro
živnost „Ostraha majeku a osob“, „Služby sou-
kromých detektivů“. Stejná lhůta platí i pro
splnění odborné způsobilosti u osob, které výkon
činností, keré jsou obsahem uvedených živností,
pro podnikatele zajišťují (tj. do 31. 7. 2012).

Ing. Helena Jelínková
vedoucí obecního živnostenského úřadu

Obecní živnostenský úřad informuje 

roje se železné komponenty podílejí téměř 57 %.
Významnější podíl pak má ještě sklo (16 %)
a plasty (12 %),“ říká Mašek. Ve společnosti
ELEKTROWIN je garantem takzvaného vzor-
kování, tedy systematického zjišťování materiá-
lového složení typických zástupců jednotlivých
skupin spotřebičů. Zjištěné údaje pak usnadňují
ekologickou likvidaci těchto „vysloužilců“ ve
zpracovatelských závodech a pomáhají dosáh-
nout vysoké míry dalšího využití získaných dru-
hotných surovin.

Pohledem do historie zjistíme, jaký vývoj tato
dnes tak běžná kuchyňská technologie prodělala. 
• Jak dostat radar do kuchyně

Víte, že u zrodu dnešní mikrovlnky byl vojen-
ský radar? Britští vojáci, kteří s jeho pomocí za
druhé světové války střežili vzdušný prostor nad
ostrovy proti německé Luftwafe, totiž brzy obje-
vili jeho neplánované vedlejší účinky. Dokázal
jim totiž zajistit teplou stravu i tehdy, když byly
na jídelníčku jen studené potravinové dávky.

Z čeho jsou vyrobeny typické domácí spotřebiče? 
Obsluhy radarů si brzy všimly, že když v blíz-

kosti antén prolétne vlnovým polem racek, záhy
padá k zemi – a navíc, poněkud cynicky řečeno,
tepelně upravený. Traduje se, že vynalézaví bo-
jovníci se brzy naučili napichovat třeba uzeniny
na dlouhé tyče a ohřívat je v bezprostřední blíz-
kosti těchto obranných zařízení. 

V principu stejný – ovšem podstatně zmen-
šený – magnetron (za jehož vývojem stojí i Čech
Augustin Žáček), jaký tvořil srdce původního ra-
daru, dnes umožňuje fungovat mikrovlnným
troubám. První mikrovlnka byla uvedena na trh
v USA už v roce 1947. Stála tehdy ale kolem tří
tisíc dolarů, na tu dobu závratnou sumu, a měla
rozměry dnešní chladničky.

Zmenšit magnetron na rozměry, které umo-
žnily sériově vyrábět mikrovlnnou troubu
v dnešní velikosti, se podařilo až na začátku se-
dmdesátých let minulého století Japoncům. 

Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP
zdroj: podklad společnosti ELEKTROWIN

Anketa STROM MĚSTA SLAVKOVA U BRNA 2010

Jinan dvoulaloãn˘ Foto: B. Maleãek
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Ve dnech 18. až 20. června se v Malém Slav-
kově na Slovensku uskutečnilo pod názvem „Eu-
rópske stretnutie Slavkovov 2010“ setkání zá-
stupců měst a obcí z Česka, Slovenska a Polska,
která mají ve svém názvu slovo Slavkov (na Mo-
ravě jsou čtyři Slavkovy, v Čechách jeden, v SR
čtyři a v Polsku jeden). Šlo již o třetí setkání
Slavkovů; první se konalo v roce 2008 v pol-
ském Slawkówě, druhé loni ve Slavkově pod
Hostýnem. Obec Malý Slavkov leží v podhůří
Vysokých Tater v nadmořské výšce okolo
650 m, přibližně 4 km od města Kežmarok a má
kolem 930 obyvatel.

Sympatický starosta M. Slavkova ing. Kroták
přivítal v pátek před polednem tří až osmičlenné
delegace pozvaných Slavkovů (setkání se nezú-
častnil Slavkov z okr. Uh. Hradiště a Nižný Slav-
kov ze SR) a s týmem spolupracovníků připra-
vil pestrý program nejen pro pozvané delegace,
ale i pro obyvatele své obce. Účastníci setkání
v pátek absolvovali zdařilý výlet do nejvyšších
poloh V. Tater (z Tatranské Lomnice na Skal-
naté pleso a na Lomnický štít) a v sobotu se zú-
častnili slavnostního zasedání obecního zastu-
pitelstva a pozvaných hostů v místním kulturním
domě. Na tomto zasedání, konaném při příleži-
tosti oslav 735. výročí první zmínky o obci Malý
Slavkov (která měla v minulosti několik různých
názvů: 1251 Zlolok, 1347 Zlauckfolua, 1361 Vila
Sancti Michaelis, 1434 Kiszalok, 1449 Slawkn-
dorff, 1773 Kis-Szalok, 1786 Kisch-Sálok, Klein-
Schlagendorff, 1808 Malý Slawkow, 1892 Kiss-
zálók, 1895 Kisszálok, 1898 Kisszalok,
1907-1920 Kisszalók,), byla předána ocenění
mnohým zasloužilým obyvatelům obce a záro-
veň byla představena historicky první obsáhlá
krásná publikace o Malém Slavkově. Zástupci

jednotlivých delegací zde ve svých prezentacích
přítomným hostům krátce představili svoji obec
či město.

Pro širokou veřejnost byl v sobotu odpoledne
na venkovním pódiu připraven pestrý program,
který zahrnoval vystoupení velkého dechového
orchestru z jejich družebního polského města
Lubieň, taneční vystoupení místních dětí, vy-
stoupení folklorního souboru Magura z Kež-
marku a předvedení ukázek společenských
tanců. Večerní taneční zábavu využili zejména
místní občané, pro které bylo připraveno i bo-
haté pohoštění a občerstvení (bylo např. připra-
veno přes tisíc porcí výborného guláše…).

Nedělní dopoledne bylo vyhrazeno slavnostní
mši svaté v místním krásném kostele sv. Michala
Archanděla, který byl postaven v klasicistním
stylu na začátku 19. století. Slavnostní mši do-
provázel i místní nevelký, ale velmi kvalitní
chrámový sbor. Po závěrečném společném ne-
dělním obědě se delegace rozloučily s hostiteli
a všichni účastníci ocenili perfektní organizaci
tohoto setkání a milé přijetí, kterého se všem
beze zbytku v Malém Slavkově dostalo. Pokud
byste při svých toulkách podtatranskou krajinou
zavítali do M. Slavkova, určitě budete mile při-
jati nejen v některém z místních penzionů či pri-
vátů, ale jako Slavkováci i na radnici obce. Mys-
lím, že zástupci našeho města zanechali na
tomto setkání dobrou a výraznou stopu.

Při návštěvě Malého Slavkova je si však třeba
uvědomit, že tato obec, stejně jako nedaleká
obec Lubica, byly od roku 1974 do roku 1995
(tedy celých dvacet let) přičleněny k městu Kež-
marok, což negativně poznamenalo infrastruk-
turu obou těchto obcí. Starosta ing. Kroták a za-
stupitelé obce (na Slovensku oficiálně

označovaní jako „poslanci“)
jsou si této skutečnosti vědomi,
otevřeně o ní hovoří a dělají vše
pro to, aby se obyvatelům i ná-
vštěvníkům obce životní pod-
mínky postupně zlepšovaly.
Oficiální informace o obci mů-
žete najít na webu obce
www.malyslavkov.ou.sk.

V souvislosti s nedávnými
povodněmi ve Slavkově u Brna
je též vhodné připomenout, že
letos v době těsně po slavkov-
ských povodních zasáhly po-
vodně také značnou část zej-
ména východního Slovenska
a že se v podtatranské oblasti

vylila řeka Lubica a způsobila v městě Kežma-
rok a obci Lubica obrovské škody, jaké tamní pa-
mětníci nepamatují. Bylo úplně zničeno několik
důležitých silničních mostů a voda kromě zato-
pení mnoha desítek domů odnesla např. i celé as-
faltové pásy na chodnících, zničila stadion či za-
topila do metrové úrovně obchodní dům Tesco.
Odstraňování těchto škod bude velmi nákladné
a zdlouhavé. Tato ničivá povodeň se naštěstí
vůbec nedotkla Malého Slavkova, a proto pří-
pravy na setkání Slavkovů nebyly narušeny. 

Na „Evropském setkání Slavkovů 2010“ byla
Malému Slavkovu též předána putovní kronika
k zaznamenání událostí tohoto setkání a po do-
hodě zástupců přítomných Slavkovů bylo vyhlá-
šeno: „V roce 2011 na shledanou v Horním Slav-
kově v Čechách.“ Ing. Ladislav Jedlička

(Pozn.: Fotogalerie 50 fotografií je na webu
www.veslavkove.cz v rubrice Společnost)

Európske stretnutie Slavkovov 2010

Mini‰kolka pro dûti Mace‰ka
Lužánky – středisko volného času Brno

a ZŠ Komenského, Slavkov u Brna otevírají
od září 2010 dopolední miniškolku pro děti od
2 let do 4 let bez rodičů. Zahájení 20. 9. 2010.

Program: pohádky, básničky, výtvarné hrátky,
zábavná cvičení nejen s míči a padákem, pro-
cházky, noví kamarádi, hodné a zkušené tety ma-
cešky… Cena: 200 Kč/dopoledne.

Zápis do Macešky proběhne v prostoru ŠD
při ZŠ Komenského v pondělí 6. září a v úterý
7. září od 8.30 do 11.30 h.

Maceška bude probíhat v pondělí a ve středu,
kapacita Macešky je omezena. Veškeré další in-
formace: Silvie Kernová (739 471 863), Vero-
nika Nováková (774 903 059).

Petra Košťálová, Vladimír Soukop

Za zahradami do Rakouska
ZŠ Komenského pořádá jednodenní zájezd do

rakouského města Tulln na stálou výstavu pří-
rodních zahrad Die Garten a Mezinárodní za-
hradní veletrh Gartenbaumesse. 

Zájezd se koná v pátek 27. srpna (odjezd ze
Slavkova v 7 hodin, návrat ve večerních hodi-
nách). Cena zájezdu je 400 Kč (doprava busem)
+ 9 Euro (jednotná vstupenka na obě výstavy).
Zájemci hlaste se na tel. č. 608 753390 (p. Ló-
nová) nebo 728 413882 (p. Soukop).

Bližší informace ohledně výstav najdete na in-
ternetových stránkách www.gartenbaumesse.at
a www.diegartentulln.at.

Závûreãné spoleãné foto pfied odjezdem – a pokud moÏno bez nehody k domovÛm! 

Nejkrásnûj‰í pohled na Slavkovsk˘ ‰tít a celé panorama Vysok˘ch
Tater je pfiece… z okraje Velkého Slavkova!

Prezentace Slavkova u Brna Foto: 3x L. Jedliãka
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V hlavních úlohách za doprovodu 40členného
živého orchestru pod taktovkou dirigenta Mar-
tina Peschíka se v roli Prince představil Milan
Vlček, sólista Janáčkova divadla Brno, dále pak
Martin Gurdal v roli Vodníka, Andrea Kalivo-
dová v roli Ježibaby, ale zejména v roli Rusalky
Jitka Burgetová, sólistka Státní opery Praha.
Skvělé pěvecké výkony všech protagonistů
okouzlily přítomné diváky a vtáhly je do pohád-
kové atmosféry, kterou dokreslil exteriér zámku.
A závěrečný slavností pochod při „děrovačce“
doprovázený ohňostrojem byl jen krásným vy-
vrcholením tohoto letního večera. Vždyť i tro-
pické letní počasí se v podvečer umoudřilo
a umožnilo tak divákům vychutnat hodnotný
umělecký zážitek doslova a do písmene pod hvěz-
dami a s  hvězdami (pěveckými).

Ukázalo se tak přímo v praxi, že nádvoří

Rusalka zazněla pod hvězdami
(Dokončení ze str. 1) zámku může poskytnout skvělé

podmínky pro hodnotné kulturní
akce.

Připomínám jen, že návštěvníci
zámku mají možnost v galerii
v přízemí zhlédnout velmi zajíma-
vou výstavu „Dvořákova Ru-
salka“, kterou zapůjčil na slavkov-
ský zámek Památník Antonína
Dvořáka ve Vysoké u Příbrami.
Výstava dokumentuje skladatelovu
tvorbu od počáteční korespondence
s autorem libreta Jaroslavem Kva-
pilem až po premiéru opery v Ná-
rodním divadle v Praze v roce 1901. Návštěvníci
si mohou prohlédnout mimo jiné rukopisy díla,
korespondenci a velké množství dobových foto-
grafií v konfrontaci se současným nastudováním
představení  světovými operními scénami i před-

Ve dnech 14. a 15. července se uskutečnila
další oficiální návštěva francouzského městečka
Darney. Jednalo se o reciproční návštěvu k zá-
jezdu francouzských přátel z konce května t. r.,
která byla tentokrát „směrována“ ke státnímu
svátku Francie. Slavkovská delegace byla tvo-
řena zástupci města, fotbalistů a zejména dob-
rovolných hasičů. Není třeba zdůrazňovat vřelé
přijetí u našich přátel a jejich ocenění, že se ná-
vštěva uskutečnila právě v době jejich význam-
ného státního svátku.

V rámci pobytu došlo také k předání ceny -
medaile města Slavkova a pamětního listu před-
sedovi Družebního výboru Darney–Slavkov
panu André Poirotovi, kterou mu udělilo za-

stupitelstvo města jako prvnímu cizinci za dlou-
holeté zásluhy o družbu a přátelství mezi oběma
městy a jako ocenění jeho aktivit. Je třeba dodat,
že pan Poirot si nemohl toto ocenění, kterého si
velmi cení, převzít osobně ve Slavkově z vá-
žných rodinných důvodů.

Při setkáních byla potvrzena snaha obou stran
o pokračování přátelské spolupráce i v příštích
letech, a to jako doposud na všech úrovních a ve
všech oblastech. Bezprostředním výsledkem je
mj. pozvání slavkovských fotbalistů do Darney
na příští rok, kdy se zde uskuteční turnaj v ko-
pané v rámci oslav 100. výročí založení jejich
fotbalového klubu.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Město Slavkov opět v Darney

Folk a country na zámku
V předvečer připomínky výročí narozenin císaře Napoleona v pátek

13. srpna od 19 hodin zazní jako každý rok z prostor zámeckého parku
tóny folku a country.

Letošní již 12. ročník festivalu přivítá populární zpěváky a skupiny to-
hoto žánru. Akci zahájí legenda českého banja Vojta Zícha se skupinou
Druhá míza (19–20 hod), po něm nastoupí kapela Poutníci (20.15–21.30
hod.), která slaví letos své čtyřicátiny, a poté přijde na řadu populární pís-
ničkář Jaroslav Samson Lenk (21.45-22.45 hod.). Pomyslnou třešinkou
na dortu bude závěrečné vystoupení špičky české country Roberta Křes-
ťana a skupiny Druhá tráva (23–0.30 hod.).

Pro návštěvníky bude k dispozici po celý večer občerstvení. Předprodej
vstupenek na pokladně zámku. Cena v předprodeji 150 Kč, na místě
170 Kč. V případě nepříznivého počasí se akce bude konat v prostorách
kina Jas na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna. 

Všechny fanoušky a příznivce folklorních a country skupin srdečně
zveme. Mgr. Jana Šemorová, ZS-A

Mezinárodní výstava vín
Již tradiční součástí Napoleonských dnů se stala mezinárodní výstava

vín – Grand Prix Austerlitz 2010, jejíž VII. ročník je letos připraven opět
ve spolupráci s Moravskou bankou vín. 

V sobotu 14. srpna od 12 hodin na zrekonstruovaném nádvoří slav-
kovského zámku budou mít návštěvníci možnost okusit soutěžní vzorky
vín. Cílem této výstavy je nejen propagací vinné kultury vrátit do mo-
ravského regionu tradici vína, ale také spojením termínu výstavy s při-
pomínkou Napoleonových narozenin ukázat propojení našich zemí v ob-
lasti kultury vína. V neposlední řadě si tato výstava klade za cíl představit
široké veřejnosti krásy tohoto nápoje. K poslechu bude hrát od 14 hod.
cimbálová muzika Ponava Brno. Degustační poplatek činí 250 Kč a za-
hrnuje skleničku, katalog, degustační vzorky vína a slevu na prohlídku
zámku. Předprodej konzumačních lístků je mimo jiné i na pokladně
zámku. Věříme, že v těchto letních dnech návštěvníky zámku možnost
okusit výborná vína jistě naláká. Všichni jste srdečně zváni.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

ními interprety. A doplnění o informaci pro nez-
nalé na závěr – Antonín Dvořák byl švagrem hra-
běte Dr. Václava Kounice. Výstava je přístupna
souběžně s provozem zámku do 18. listopadu
2010. Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Spoleãné foto pfied památníkem v Darney Foto: 3x J. Knesl

Rusalka a JeÏibaba Foto: B. Maleãek

Setkání s pfiáteli

Pfiedání ocenûní A. Poirotovi (vlevo)



SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU10 7/2010

Zámek Slavkov-Austerlitz uvede ve svých vý-
stavních prostorách v podzemí ojedinělou vý-
stavu s názvem EN ESPACE – objekty a insta-
lace. Představí se zde skupina umělců, jež
spojují právě ony výstavní prostory. Organizá-
torky výstavy a zároveň vystavující – Táňa Še-
dová a Martina Morávková-Šedová – oslovily
autory, jejichž konkrétní práce jim pro tento pro-
stor připadaly zajímavé a které budou „s cihlo-
vými zdmi v harmonii nebo naopak v jejich kon-
trastu“. Také se obrátily na ty, kteří vytváří
instalace přímo pro konkrétní místo a tím reagují
na daný prostor. Vernisáž výstavy se uskuteční
ve čtvrtek 5. srpna od 17 hodin v podzemí
s hudebním doprovodem kapely Nebeztebe a za
účasti autorů.

Na výstavě tak můžete zhlédnout díla celkem
sedmi umělců. Umělecký kovář Vratislav
Černý je absolventem FaVU ateliéru Jana Am-
brůze. Jeho práce není nijak vyhrazená, pracuje

Když jsem před téměř dvěma roky požádal
pořadatele hudebního festivalu o přidělení zá-
věrečného koncertu festivalu Concentus Mora-
viae k nám do Slavkova, neměl jsem ani tušení,
že půjde o jubilejní 15. ročník, a už vůbec ne, že
bude hráno dílo Antonia Vivaldiho. Dnes cítím
(a promiňte mi to) obrovské zadostiučinění, že
se tento můj nápad podařilo takto skvěle zreali-
zovat. Vždyť kdy bude mít slavkovská veřejnost
opět možnost v prostředí našeho nádherného
barokního zámku vyslechnout opravdu špič-
kové dílo barokní hudby v podání nejlepších

Vynikající závěrečný koncert
hudebního festivalu Concentus Moraviae

světových interpretů? Mně osobně se tak splnil
jeden sen a jsem z bezprostředních ohlasů pře-
svědčen, že tento koncert naplnil i očekávání
všech přítomných. Skvělou atmosféru v nád-
herném prostředí našeho zámku nadšeně hod-
notili také všichni interpreti.

Překrásný večerní ohňostroj v zámeckém
parku zkomponovaný na hudbu G. F. Händela
a zpěv v podání Magdaleny Kožené byl jen tou
pověstnou třešinkou na dortu. Tento kulturní
večer se tak nesmazatelně zapsal do dějin kul-
turního života našeho města.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

vždy s daným prostorem a jeho objekty a insta-
lace jsou tak pro určitý čas a prostor vždy jedi-
nečné. Dušan Homoliak představí svůj „Thril-
ler“ – zlaté prasátko, jehož příběh je znám snad
všem. Zlaté prasátko nikdy nikdo neviděl.
Hezké na tomto příběhu je, že povolují fantazii
a umožňují, aby jsme si každý představil pra-
sátko po svém. Snad si budou mnozí své zlaté
prasátko představovat stejně nebo aspoň po-
dobně jako autor. Sochař David Moješčík stu-
doval v sochařském ateliéru Marcela Gabriela
na brněnské FaVU. Autor na výstavu do Slav-
kova vybral svoji zcela novou věc – „Malou
mořskou vílu“. Také sochařka Martina Mo-
rávková-Šedová vystudovala brněnskou FaVU
v ateliéru Marcela Gabriela. Vystaví sochu, pro
kterou se stalo modelem tříměsíční miminko.
Její sestra Táňa Šedová, studentka doktorského
programu na katedře výtvarné výchovy PdFMU
v Brně, se ve své tvorbě inspiruje opuštěnými

továrními halami, tzv. brownfields. Pro insta-
laci ve Slavkově zvolila typický fragment tex-
tilní výroby – špulky z bývalého brněnského
podniku Vlněna. Také Michal Šmeral je absol-
ventem téhož ateliéru. Polévá věci, které ho mo-
mentálně zaujmou, s cílem zakonzervování si-
tuace. Vytváří tak kompozici, většinou do
sloupů – stalagmitů, která získává novou formu,
novou identitu. Petr Urválek vystudoval umě-
lecké kovářství a zámečnictví na Střední prů-
myslové škole Slévárenské v Brně. V současné
době pokračuje studiem FaVU v ateliéru Jana
Ambrůze. Ve svých dílech se často navrací ke
starým mistrům. I v instalaci uskutečněnou
přímo pro prostory podzemí Slavkovského
zámku vychází z obrazu Poslední večeře od Tin-
toretta.

Výstava bude přístupna od 6. srpna 2010 do
3. října 2010 souběžně s provozem zámku.

Mgr. Zuzana Mičková, ZS-A

Výstava v podzemí zámku EN ESPACE – Objekty a instalace

Prohlídky zámku s Napoleonem
Chcete prožít na vlastní kůži přípravu dobo-

vých oslav Napoleonových narozenin? Máte je-
dinečnou příležitost! V rámci letošních Napole-
onských dnů, které se konají jako každý rok
v polovině srpna, můžete v sobotu 14. srpna
2010 při tradičních oživených prohlídkách slav-
kovského zámku zhlédnout jak sám francouzský
císař Napoleon Bonaparte mohl své narozeniny
slavit. Chybět zde nebude jeho žena Josefina či
věrný maršál Berthier. Samozřejmě se nesmí za-
pomenout na Napoleonovy vojáky a služebné. 

Pro tyto oživené kostýmované prohlídky
zámku doporučujeme pro každoroční velký
zájem, včasnou rezervaci na pokladně zámku
(tel. 544 227 548). Vstupné: dospělí 110 Kč, dů-
chodci 85 Kč, děti, studenti a ZTP 70 Kč. Zámek
Slavkov – Austerlitz a Napoleon se těší na vaši
návštěvu. Mgr. Jana Šemorová, ZS-A

(Dokončení ze str. 1)

Poãítaãov˘ kurz pro seniory
Město Slavkov u Brna a BEVE, spol. s r.o.

Vyškov pořádají pod záštitou Nadačního fondu
manželů Livie a Václava Klausových týdenní
počítačový kurz pro zájemce důchodového
věku „Senioři komunikují“. Termín: 6.–10.
září – denně od 15 do 18 hodin. Místo konání:
zasedací místnost MěÚ Slavkov u Brna. Při-
hlášky: MěÚ Slavkov u Brna, tajemník, tel.:
544 121 101.

Kurz je bezplatný a je určedn pouze pro osoby
pobírající starobní nebo invalidní důchod a ne-
mající žádné další příjmy – jak z podnikání, tak
ze zaměstnání nebo částečného pracovního
úvazku.

Aktéfii závûreãného koncertu ve Slavkovû Foto: J. Sláma

Dílo, jehoÏ autorem je mj. D. Moje‰ãík a M. ·meral (i vedle) Dílo M. Morávkové-·edové
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V neděli 4. července rozezněl zámecký park
folklor. Představily se zde folklorní soubory
z Polska, Slovenska a Makedonie, které se zú-
častnily 3. ročníku soutěžního festivalu folklor-
ních souborů Dambořice.

Nejprve se představil polský soubor BIO-
ŁODUNAJCANIE Folkgroup pocházející
z regionu Małopolska. Založen byl v roce 2004.
Skupina „Biołodunajcanie“ získala od svého
vzniku řadu ocenění. Soubor patří do úzkého
okruhu skupin zastupující vysoké umělecké věr-
nosti kulturní pravdy. 

Velký ohlas mělo vystoupení folklorního sou-
boru URPÍN ze Slovenska. Skupina byla zalo-
žena v roce 1957 v Banské Bystrici. K jejímu
vzniku vedla snaha skupiny nadšenců o zalo-

Koncert brněnského
 pěveckého sboru Mladost

Rok utekl jako voda a přiblížil se termín na-
šeho soustředění a tradičního koncertu v úžas-
ném prostředí zámecké kaple. Naše stálé poslu-
chače musím informovat o tom, že mužská část
sboru nevydržela nápor zkoušek a odešla,  a tak
se z nás stal ženský sbor. Na novém repertoáru
bez mužů jsme pilně pracovaly a výsledkem byl
úspěšný absolventský koncert naší dirigentky
Jarmilky Jalůvkové a nezklamaly jsme ani na
květnovém mezinárodním festivalu v Lucem-
bursku. Naši posluchači mohou posoudit, jak se
nám daří, na koncertě, který se koná v neděli 22.
srpna v 15 hodin v zámecké kapli sv. Kříže.

Srdečně zvu všechny naše příznivce i ty, kteří
chtějí strávit pěkné odpoledne v krásném pro-
středí při poslechu skladeb různých žánrů sbo-
rového zpěvu.

Ilona Zyková, členka sboru Mladost

Tak jak v minulých letech, tak i v letošním
roce, výbor místní organizace Svazu tělesně
postižených v České republice, o. s., připravil
a uskutečnil pod vedením předsedy pana Vla-
dimíra Tůčka rehabilitační pobyt. V měsíci
červnu se tento pobyt uskutečnil v překrásném
horském prostředí Bílých Karpat.

Areál našeho rekreačně – rehabilitačního
střediska Jelenovská se nachází v chráněné ob-
lasti Bílých Karpat v nepoškozené krajině s čis-
tým ovzduším na Valašsku, 5 km od Valaš-
ských Klobouk. Prostředí je zvlášť vhodné pro
občany s narušeným zdravím, ale i také pro ty,
kteří si chtějí odpočinout, pobavit se a něco
udělat pro svoje zdraví.

Program pobytu, jako vždy, byl velmi peč-
livě připraven po všech stránkách. Hotel, ve
kterém jsme byly ubytováni, je kompletně vy-
baven pro rekreaci i rehabilitaci. Je zde krytý
a i venkovní bazén, sauna, perličkové koupele,

žení reprezentačního krajského folklorního tě-
lesa, která by scénicky ztvárňovala folklorní bo-
hatství Banskobystrického kraje. V průběhu své
dlouhodobé činnosti uskutečnil soubor řadu vy-
stoupení ve 28 státech Evropy, Asie, Ameriky
a Afriky. 

Posledním vystupujícím byl folklorní soubor
ANPI BISERI z Makedonie, který pracuje pod
záštitou Domu kultury „BISERI“ v městě
Ohrid. Skupina vznikla v průběhu roku 1975.
Repertoár souboru je spjat s národními lidovými
tanci z celé Makedonie. 

Přítomní ocenili umělecké výkony všech sou-
borů v tomto krásném slunečním odpoledni
nadšeným potleskem. 

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

V zámeckém parku zazněl folklor

parafinové zábaly, ruční masáže, rehabilitační
tělocvik pod vedením rehabilitační sestry
a další.

Tak jako v minulém roce, tak i letos bylo
velkou výhodou to, že po celý týden jsme měli
možnost každý den cestovat mikrobusem po
překrásném okolí.

Při našich výletech jsme navštívili Zlín,
ZOO Lešná, Luhačovice, Vizovice, Valašské
Klobouky a překrásné místo – rozhlednu na
kopci Královec nad Valašskými Klobouky.

Z toho místa je nádherný pohled na příhra-
niční krajinu – Povážský Inovec, Velkou Javo-
rinu a jiné.

Rozhledna tvoři krajinnou dominantu, která
se stala přirozenou dominantou terénu Bílých
Karpat. Je zhotovena z bělokarpatských mo-
dřínů o výšce 22 m.

Vše bylo moc krásné a všichni máme
opravdu nezapomenutelné vzpomínky.

Na přání mnoha prostých občanů tohoto pře-
krásného kraje vyřizujeme rádi srdečný
a upřímný pozdrav všem našim spoluobčanům.

Za veškerou přípravu a organizaci pobytu
chceme touto cestou upřímně poděkovat panu
předsedovi Vladimíru Tůčkovi za velmi dobrou
celotýdenní pohodu.

A ještě jedno poděkování p. V. Tůčkovi, a to
za zajištění překrásného počasí po celý týden.

Na krásné prostředí a občany Valašska bu-
deme dlouho vzpomínat.

Do příštích let přejeme výboru místní orga-
nizace mnoho takových úspěšných akcí.

Účastníci rehabilitačního pobytu

Pěkný pozdrav z Bílých Karpat

Vystoupení žáků ZUŠ
v Křižanovicích

V prosluněném prázdninovém pátečním odpo-
ledni v podvečer 16. července zahajovaly zpě-
vačky ze ZUŠ F. France Slavkov hudební festival
Křížekfest v Křižanovicích. Nutno předeslat, že
jejich sestava byla díky nemoci redukována pouze
na trojici, a to Veroniku Michálkovou, Hanu Pats-
chovou a Dana Kurdíka, nicméně na výsledek to
nemělo žádný negativní dopad, naopak uvedená
trojice rozproudila dobrou náladu směsicí moder-
ních skladeb i evergreenů jako např. Black Velvet,
Ironic anebo Sober. Pro účinkující bylo největší
odměnou to, že vedle častého potlesku byli po-
zváni na další akci 17. 9., a to na témže krásném
stadionu. Poděkování patří i skvělé pořadatelské
službě a solidnímu nazvučení, dále i přítomným
pedagogům ZUŠ K. Jirákové a L. Kur díkové.

Ant. Vodička, učitel ZUŠ Slavkov 

Slovensk˘ soubor Urpín Foto: 2x archiv ZS-A

Horsk˘ hotel Jelenovská Foto: archiv
Vystoupení v KfiiÏanovicích Foto: archiv

Folklorní soubor ANPI BISERI z Makedonie



SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ12 7/2010

Dne 22. června navštívili studenti 1. ročníku
oboru Hotelnictví slavkovská ubytovací zaří-
zení.

Nejprve jsme se podívali do vily firmy
ENBRA, která se zabývá zejména výrobou ply-
nových kotlů a krbových kamen. Vila dříve pat-
řila  majiteli bývalého slavkovského cukrovaru
panu Hermanu Redlichovi. Jeho cukrovar byl
v tehdejší době čtvrtý největší na Moravě.
Všechny nás překvapilo, s jakým citem a vku-

Kypr na papíře
Existují různé formy vzdělávání. Každý z nás

ví, že biflování určitě nepatří k těm oblíbeným.
Mladí lidé mají rádi kreativitu a osobní přístup.
To dokázali i studenti 3. ročníků Integrované
střední školy ve Slavkově u Brna, obor Hotel-
nictví a turismus. Zapojili se do soutěže semi-
nárních prací o Kypru, kterou podporovala Ky-
perská centrála cestovního ruchu při
Velvyslanectví Kyperské republiky v Praze.

Studenti si mohli vybrat z různých témat. Na-
příklad: vinařské stezky, mozaiky v Pafosu, ky-
perská letoviska, kyperská gastonomie, bohyně
lásky Afrodité a další. Někteří práci jen splnili,
některé bavila a některým se velmi zdařila. Práce
o Kypru nebyla jen z předmětu cestovní ruch,
ale prolínala se mezipředmětově i do předmětu
informační technologie, kde studenti svou pí-
semnou práci představili formou prezentace na
počítači. 

Ze všech prací potom pracovníci Kyperské
centrály cestovního ruchu v Praze vybrali tři nej-
zdařilejší a jejich zástupkyně paní Pluhařová při-
jela osobně do školy poděkovat studentům a zá-
roveň předat třem z nich sošky Afrodité, které
objednala přímo na Kypru – ostrova bohyně
Afrodité. Oceněná byla děvčata z třídy 3.A HT:
Veronika Prokopová, Alena Doleželová a Andrea
Strouhalová. Blahopřejeme.

I. Lochmanová, ISŠ

Než jsme nadáli, školní rok uběhl jako voda.
Měsíc červen je na všech středních školách
určen pro vykonání závěrečných zkoušek učeb-
ních oborů. Nebylo tomu jinak ani na naší škole.
Letošních závěrečných zkoušek se zúčastnilo 34

Již po druhé se konal výměnný pobyt studentů
Integrované střední školy Slavkov u Brna obor
hotelnictví a turismus v Polsku. Tentokrát  to byli
studenti 3.B HT, kteří dostali příležitost navštívit
v rámci projektu Comenius mezi evropskými ško-
lami polské průmyslové město Rybnik. 

Studenti měli možnost porovnat vybavení školy
i zázemí pro akce sportovní i kulturní. Připravený
program byl výborný. Velký zájem vzbudil kon-
centrační tábor v Osvětimi. Studenti se shodli, že
by ho měl v životě vidět každý, aby si dokázal

Výměnný pobyt studentů v Polsku
představit jeho hrůzné podmínky. Těžké pod-
mínky měli i první horníci  v Solném dole ve Wie-
ličce. V současné době se zde pořádají i léčebné
krátkodobé pobyty pro lidi trpící astmatem a bron-
chitidou. Pro ostatní je atraktivní sochařská vý-
zdoba ze soli, kterou zde vytvářeli několik desítek
let umělecky založení horníci. 

Město Krakov překvapilo bohatostí historie.
Měli jsme příležitost postát u hrobu tragicky zes-
nulého polského prezidenta a jeho manželky.
V Koleji Maius vyvolaly největší zájem dobové

vyučovací pomůcky, které používal i tehdejší žák
Mikoláš Koperník – například astroláb, který měl
vyměnitelné disky připomínající hodně dnešní po-
čítačové. Zde se učil i pozdější papež Jan Pavel II.

Slavkovská návštěva v Polsku byla úspěšná,
protože studentům oboru Hotelnictví a turismus
rozšířila znalosti o historii sousedního státu.
O jeho kulturních tradicích, školních programech
i o významu polských osobností. A v neposlední
řadě o srdečnosti, ochotě a vstřícnosti  našich se-
verních sousedů – Poláků. Irena Lochmanová

automechaniků a 34 kuchařů-číšníků. Závěrečná
zkouška se skládala ze tří částí – z písemné
zkoušky, praktické zkoušky a z ústní zkoušky.

V písemné zkoušce žáci prokazovali vědo-
mosti získané v průběhu tříletého studia na naší
škole. U praktické zkoušky museli předvést svoji
zručnost a dovednost v daném oboru. U učeb-
ního oboru automechanik prováděli žáci opravy,
seřízení, diagnostiku osobních automobilů,
u učebního oboru kuchař-číšník žáci připravo-
vali slavnostní tabule k různým příležitostem,
obsluhu v běžném provozu se servisem hlavního
chodu, servis nealkoholického míchaného ná-
poje a přípravu teplého pokrmu. Ústní zkouška
probíhala před zkušební komisí jmenovanou ře-
ditelem školy, předseda byl z jiné školy se stej-
ným zaměřením jako naše škola.

Žáci prokázali dobré znalosti a dovednosti,
věříme, že je ve svém budoucím zaměstnání
dobře uplatní. Letos v každém oboru prospěl
jeden žák s vyznamenáním.

L. Čajka a E. Havránková, ISŠ

Závěrečné zkoušky učebních oborů
automechanik a kuchař-číšník

Naše město má co nabídnout
sem je vila zrekonstruována a zařízena. Nabízí
komfortní ubytování ve stylově zařízených po-
kojích a nadstandardní ubytování, kde se cítíte
jak v dobách minulých.

Potom měli žáci možnost srovnání s moder-
ním ubytováním v hotelu Sokolský dům a v uby-
tovacím zařízením domácího typu v penzionu
Olga. Exkurze se všem líbila a studenti měli
možnost ověřit si teoretické vědomosti v praxi.

M. Novoměstská, ISŠ

Studenti v Polsku Foto: 2x archiv ‰koly

Ocenûná dûvãata Foto: archiv ‰koly

Pfiedání vysvûdãení Foto: archiv ‰koly
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• Realizace staveb
• Realizace přípojek
• Odvoz, recyklace a ukládka suti
• Odvoz odpadu
• Demolice
• Terénní úpravy
• Veškeré zemní práce
• Dovoz a prodej písků, recyklátu

a stavebního materiálu
• Hutnicí technika – vibrační pěchy,

příkopové vibrační válce, sbíjecí kladiva
• Mobilní drticí a třídicí jednotka
• Smykové nakladače 3,5–4 t
• Pásové nakladače 3,5–4 t
• Traktorbagry 8–12 t
• Kolové bagry 12–20 t
• Pásové bagry 5–27 t
• Avia kontejner 3,5 t
• Renault Kerax sklopka 15 t
• Man – kontejner 15 t
• Volvo – čelní nakladač 15 t

www.demolicniprace.eu

DEMOLIâNÍ, ZEMNÍ A V¯KOPOVÉ PRÁCE
AUTODOPRAVA

Jiří Šlimar
Pavel Maršík
mobil: 608 816 835
mobil: 604 634 253
slimarj@seznam.cz
bagrymarsik@seznam.cz
Rousínov – Vyškov

Klimatizace pro všechny typy budov!
Od bytu až po halu!

 Technický návrh klimatizace zdarma
 Neustále akční ceny - informujte se
 Odborná montáž a servis
  548 210 953  rychlý kontakt: 774 494 785
  info@rajklimatizace.cz

www.rajklimatizace.czjkli i

REHABILITAČNÍ CENTRUM
Lázeňský dům . B. Braun Avitum Austerlitz

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ
Zveme Vás na kurz jógy – každý čtvrtek od 18 hodin, tělocvična
ZŠ Tyršova.
Jedná se o ucelený systém fyzických, dechových, relaxačních a medi-
tačních technik. Vychází z klasické cesty jógy. Jeho cílem je pomoci
člověku získat a zlepšit tělesné, duševní, sociální a duchovní zdraví
a dosáhnout harmonie.

Pod vedením vysokoškolsky vzdělaných fyzioterapeutů nabízí
 lázeňský dům širokou škálu masáží, bylinných koupelí, whirpool,
 tvarování postavy ultrazvukem, manuální a přístrojovou lymfodrenáž
a zábaly proti celulitidě. 

Navštivte naše zařízení a relaxujte profesionálně. 

B. Braun Avitum Austerlitz, s.r.o. . Lázeňský dům . Zlatá Hora 1466 . CZ-684 01 Slavkov u Brna . www.austerlitz.cz
Tel. +420 544 227 485 . Fax +420 544 227 489 . e-mail: slavkov@bbraun.com

Více informací Vám rádi  podáme osobně nebo na
tel. +420 544 227 485



15SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ7/2010

KAMENICTVÍ ŠAFRÁNEK

na
bí

zí
m

e

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

www.kamenictvi-safranek.cz

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

z přírodního kamene

Kosmetika
•PERMANENTNÍ MAKE-UP
•novinka – masáž nature

Obj.: 776 339 930 (I. Šmídová)
Arnika.kosmetika.sweb.cz

Bezplatná právní pomoc
pro každého 

Tel.: 777 900 925

Hledáme ženy
na kancelářskou práci z domu

Tel.: 777 315 033

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

Výroba razítek ColopPříjem inzerce

info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853

Uzávěrka pro inzerci
pátek 20. srpna do 16 hodin

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

www.rumpova.cz

Výprodej skladových zásob

Akce platí

do vyprodání zásob

Již za

440 Kč

Již za

430 Kč

Od
120 Kč

Již za

15 Kč

zimní
bundy

pracovní obuv Farmářka

holinky

pracovní
rukavice



ZLATNICTVÍ GOLD
• moderní šperky Swarovski
• zlaté a stříbrné šperky, briliantové

šperky, snubní prsteny
• zhotovení gravírovaného portrétu

na zlatou destičku
• výkup zlata
• stříbro –50 %, hodinky –70 %

Nejlepší investice
ZLATO A BRILIANTY

Palackého náměstí 89, Slavkov u Brna, tel. 544 220 111

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642, Slavkov u Brna

tel.: 604 706 900
e-mail: uzenac@slanecek.cz

Záznamy na VHS časem ztrácí na kvalitě
a může se stát, že za nějakou dobu o ně
přijdete. V případě rodinných videí je to
nenahraditelná škoda. Proto si zavčas nechejte
svoje videokazety zdigitalizovat a dále
uchovávejte Vaše vzpomínky v DVD kvalitě.

Převod z VHS na DVD

1 hodina záznamu 300 Kč

ZDARMA
Otitulkování a tvorba DVD
s kapitolami, krabička a přebal

Darujte sv˘m blízk˘m
dávné vzpomínky
v nové kvalitû!
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604 272 975
603 112 474

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

�

• Kari sítě
• Roxory
• Ocel

pro firmy, stavebníky, občany
HUTNÍ MATERIÁL

Firma Milan Májek nabízí

Prodejní doba:
po, st 7–17 hod.
út, čt, pá7–15 hod.

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

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

Odměnou za provedení
vnitřní očisty těla je zvý-
šení obranyschopnosti
organismu a vylepšení
psychiky.

Ocista tela i duchaˇˇ
LÉTO

Prodej

• produkty na hubnutí

• preparáty pro děti

• tekuté minerály a vitaminy

• výrobky Aloe vera

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

VHODNÝ PROGRAM NA HUBNUTÍ PRO TY,
KDO JEŠTĚ NESTIHLI ZHUBNOUT

Zajímá vás dûní
ve Slavkovû?
Chcete mít dennû
ãerstvé zprávy?
Nevíte, kam na
obûd? Nav‰tivte
webové stránky:

Ani jeden den bez aktuálních
zpráv ze Slavkova!
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Zámek Slavkov – Austerlitz za podpory  Měst-
ského úřadu ve Slavkově u Brna připravuje na
pátek 13. srpna již 12. ročník přehlídky s názvem
Folk a country na zámku. Koncert proběhne v zá-
meckém parku tak jako vloni. Začátek bude v 19
h. První dva účinkující jsem představil v minu-
lém čísle zpravodaje. Zbylé dva účastníky letošní
přehlídky představím nyní. Letos bohužel ne-
proběhne taneční část večera, neboť dlouholetý
účastník festivalu skupina Osada, která na závěr
vždy hrála tancechtivým posluchačům, letos ne-
zahraje, řekněme z rodinných důvodů. Letos se
tedy nebude tančit, ale jen poslouchat.

Teď tedy ke zbylým
umělcům, jestli to tak
můžu říct. Jaroslav Sam-
son Lenk patří dlouhá léta
ke špičce české trampské
a folkové hudby. Kromě
sólového vystupování
hraje se skupinou Hop
Trop, s dvojicí Redl a Ja-
noušek vytváří populární
trio a také hrál s folkovou sestavou Máci. Sam-
son, jak se mu většinou říká, napsal řadu zná-

mých písní, jako jsou skladby Amazonka, La-
ciný víno, Pohoda nebo Průšvihovej den. Je
znám také jako autor hudby k večerníčkům
(Madla a Ťap, Vydrýsek, Méďové, Ježek Aladin
atd.). Samson také s přáteli založil soukromou
rozhlasovou stanici Samson. Já osobně si mys-
lím, že jsem dobře vybral a že vás všechny Jarda
pobaví, neboť i to na jevišti ovládá perfektně.

Poslední jmenovaný účastník festivalu Folk
a country na zámku 2010 bude vlastně domácí
skupina, která slaví letos 40 let od svého prvního
koncertu, a ta si říká Poutníci.

Jsem členem tohoto sdružení 20 let a v po-
sledních letech dělám i kapelníka. Těžko se mi
tedy píše o této kapele, snad tedy ve zkratce. Rok
a půl s námi hraje na kytaru a zpívá teprve deva-
tenáctiletý Jakub Bílý z Ostravy. Celý letošní rok
hrajeme pořad s názvem „ Poutníci slaví 40.“ Na
podzim k výročí skupiny vyjde CD se stejným
názvem a bude to v podstatě záznam zmíněného
koncertu. Na slavkovském festivalu zřejmě
s námi vystoupí, jestli se nestane něco mimořád-
ného, naše bývalá a zatím jediná zpěvačka v his-
torii Poutníků Hana Černohorská. Takže nejen
toto by mělo být důvodem, abyste zavítali na

Folk a country na zámku. Občerstvení je zajiš-
těno. Lístky budou v předprodeji, na pokladně
zámku (tel. 544 227 548). Budou stát 150 Kč
a na místě budou o 20 Kč dražší.

Já se s vámi za všechny účinkující, čili za Ro-
berta Křesťana a jeho Druhou trávu, Jaroslava
Samsona Lenka, Poutníky a Vojtu Zíchu s Dru-
hou mízou, těším na shledanou, a to 13. srpna od
19 h v parku našeho krásného zámku.

Váš Jiří Karas Pola
PS: Za deštivého počasí se koncert odehraje

v sále slavkovského kina Jas na Palackého ná-
městí.

VáÏené dámy váÏení pánové a v‰ichni milovníci dobré country a folkové hudby,

Rock U dvou kapříků
U dvou kapříků zahraje v pátek 6. srpna sku-

pina Oáza 2 svoje rockové balady. Vstup
zdarma a s melodickým hardrockem přijde
vhod steak z grilu.

Rock vystřídá country, a to 20. srpna ve 20
hodin, kdy proběhne country večer s kapelou
Pouto. LM

Stalo se snad již dobrým zvykem, že několik
týdnů po Svatourbanských hodech pořádá dob-
rovolné a neregistrované sdružení „Slavkovské
ženy“ tzv. Babské hody, jaké jsou ostatně k vi-
dění i v mnoha okolních obcích. Letošní termín
připadl na sobotu 12. června. Děvčata se sklep-
níkem, sklepnicemi a Zámeckou dechovou hud-
bou svižně nasedla na nazdobený valník a za
veselého zpěvu a juchání projela městem. Na
několika zastávkách se diváci stali svědky ma-

lého tanečního reje. Obavy z deštivého počasí se
pro odpoledne naštěstí nevyplnily, opak byl
spíše pravdou.

V 16 hod. tentokrát již pěší průvod připo-
chodoval před radnici, kde převzal od starosty
Babské právo. Následovala Moravská beseda,
která byla odměněna zaslouženým potleskem
přítomných diváků. Po krátkém odpočinku se
všichni účastníci sešli na hodové zábavě v Res-
tauraci Gól na Zlaté Hoře, kde si všichni zatan-

čili a zazpívali – stále se Zámeckou dechovou
hudbou. Dobrou náladu nemohl překazit ani
náhlý poryv větru a následný prudký déšť, který
donutil kapelu vyhledat suché přístřeší uvnitř
restaurace. Skleničky nezůstávaly suché a ústa
němá…

Děkujeme všem, kdo přispěli větším či men-
ším dílem ke zdárnému průběhu Babských hodů
a věříme, že budeme mít vaši přízeň i v příštím
roce. Slavkovské ženy 

Babské hody

Odpověď pošlete na mailovou adresu
info@bmtypo.cz nebo poštou: Sl. zpravodaj,
Brněnská 642, Slavkov u Brna nejpozději do 15.
srpna. Úspěšní řešitelé budou zařazeni do sloso-

vání. Vítěz obdrží od Zámecké restaurace Aus-
terlitz poukázku v hodnotě 1000 Kč na konzu-
maci v Zámecké restauraci. Druhý a třetí v pořadí
získá od vydavatelství BM typo knihu. red.

Velká soutûÏ o ceny se Zámeckou restaurací Austerlitz
Soutěžní otázka č. 7/10Vyhodnocení z minulého čísla: na obrazech v Zámecké res-

taurace jsou JUDr. Václav Kounic a Josefína Kounicová.
Ze správných odpovědí byli vylosováni tito výherci:
1. cena – poukázku na 1000 Kč do Zámecké restaurace

Austerlitz získává Svatava Čermáková, Slavkov 
2. cena – knihu získává Petr Jeřábek, Slavkov
3. cena – knihu získává M. Strachoňová, Slavkov

Poukázku si výherce vyzvedne v Zámecké restauraci Auster-
litz a knihy dostanou výherci v redakci zpravodaje.

Otázka:
Ve Slavkově se každoročně
(s výjimkou r. 2010) koná
hudební festival, na kterém
vystupují špičky čs. popu-
lární hudby. 
Kdy se konal první ročník
tohoto hudebního festivalu?

pro děti od 4 do 5 let pod vedením
zkušené trenérky Jany Všetečkové
s licencí II. třídy Českého tenisového
svazu s desetiletou praxí s tréninkem
dětí a mládeže.

Tel. 739 261 242

Tenisová ‰koliãka

Babské hody ve Slavkovû Foto: J. BlaÏek

Poutníci Foto: B. Maleãek

J. S. Lenk

Více fotografií na www.veslavkove.cz
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SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Fotoaparát
K narozeninám jsem dostala digitální fotoa-

parát. Měla jsem z něj obrovskou radost. Hned
jsem ho chtěla vyzkoušet. Vyšlápla jsem si do
přírody a sklonila se nad drobnými květy,
broučky, i motýly. Zachycovala jsem krajinky,
zákoutí našeho města i tváře mých nejbližších.
Když jsem si pak v klidu domova ty fotky pro-
hlížela, uvědomila jsem si, jak je svět kolem nás
krásný…

Stačí se jen chvilku odpoutat od všedního ho-
nění, ztišit se a upnout pozornost na věci, kte-
rých jsme si dříve ani nevšimnuli. A hned je nám
na duši líp… Zkuste to někdy také!

„Podívejte se, jak rostou květiny na louce. Ne-
předou, netkají, a přece ani Šalomoun v celé své
nádheře nebyl tak skvostně oblečen jako která-
koliv z nich.“ (Bible - Lukáš 12,27)  

„Ztiš se, pokud chceš slyšet, jak tvoje duše
zpívá.“ (Arturo Graf)  

CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás i v měsíci
srpnu zve k sobotní bohoslužbě 14.8. na adresu
Lidická 307, Slavkov. Začínáme v 9 hodin spo-
lečným studiem Božího slova a od 10.30 hod.
následuje úvaha nad biblickým textem. 

Kontakt na tel.: 775 789 034 (kazatel Libor
Škrla), http:// www.casd.cz

Bylo to docela napínavé, kde se letošní IV.
farní den uskuteční. Nejisté počasí se stalo
zkouškou naší víry (i nervů pořadatelů) a opět se
potvrdila síla modlitby a důvěry v Boží pomoc. 

Takže 20. 6. ve 14 hodin, na již tradičním
místě v zámeckém parku se smajlíkem na tričku
nás obklopila přátelská atmosféra, která je pro
toto naše setkání tak typická. Zajímavý a vtipný
program pro všechny věkové kategorie si za-
slouží velkou pochvalu a uznání. 

Celým odpolednem nás provedli sympatičtí
moderátoři Lucka a Pavel. Vystoupení oveček
bylo roztomilé, rodiny v soutěži předvedly ob-
divuhodné znalosti o životě svatých, Labutí je-
zero v netradičním nastudování bylo úchvatné
a pěkně promasírovalo bránici.

O soutěžích pro děti již netřeba psát, rozhodně
se u nich nenudily. No a ti koně! To byla trefa do
černého. Zaznamenala jsem pouze jeden lehčí
úraz po pádu z koňského hřbetu.

IV. farní den
Vydařenou akci ukončila schola se sestrou

Benediktou charismatickou písní Děda má
dredy.

Vzhledem k náročné organizaci mi dvouletá
perioda připadá optimální a taky dobrého po
málu, že?

Končím slovy své sestry, která do Slavkova
jezdí již jen na návštěvu. „Až bude další Farní
den, dej mi vědět, udělám si čas.“

Dá-li Pán Bůh, já taky. Blanka Zbořilová 

Slavkov u Brna, Za Branou 279

• Pokládáme koberce i PVC!
• Navštívíme vás se vzorky

ZDARMA!
• Vaše prostory změříme

ZDARMA!
• Zboží vám přivezeme ZDARMA!

KOMPLETNÍ SERVIS:

OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí–pátek: 9–17 h

KONTAKTY:

Tel.: 544 227 555, 777 769 975, 608 416 887
E-mail: kobercem@volny.cz

KOBERCE PVC

www.koberce-pvc.cz

Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová (vedoucí), Radoslav Lánsk˘,
Mgr. Jifií BlaÏek, MgA. Jana Jelínková, Mgr. Jana Sou-
kopová, Mgr. Jaromír Pytela, Jan Hudec, Ing. Ladislav
Jedliãka, Martina Vilímová, Eva Janková.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém
volném ãase a bezplatnû.

Turnaj ve stolním tenise
Srdečně vás všechny

zveme na turnaj ve stol-
ním tenise na Bučandě
7. srpna. Sraz v 15 hod.
na zahrádce v hospůdce
Bučanda. Pokud se

chcete zúčastnit i vy, nahlaste se přímo u ob-
sluhujícího personálu. Startovné je 100 Kč na
osobu, v ceně je občerstvení. Budeme se těšit
na příjemně strávené odpoledne s vámi. Ne-
bude chybět hudba, grilování a jiné…

VIBROMASÁŽNÍ 
POSILOVACÍ STROJ

www.brejskova.cz

IV. farní den v zámeckém parku Foto: 3x archiv fi.-k. farnosti
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Jak se již měli možnost čtenáři Slavkovského
zpravodaje v některých jeho starších vydáních
dočíst, Integrovaná střední škola ve Slavkově
u Brna zdárně pokračuje již druhý rok v pro-
jektu Comenius, který je financován z pro-
středků Evropské unie. Na projektu pracují uči-
telé a žáci kromě naší školy ještě ze škol
z Francie, Španělska, Itálie, Německa a Polska.
Hlavní náplní projektu nazvaného „European
Jigsaw Puzzle“ je sociologický výzkum o mi-
graci obyvatel v oblasti Slavkova. Nedílnou
součástí projektu jsou ale i tzv. mobility, čili ná-
vštěvy žáků a učitelů v partnerských školách,
sloužící poznání kultury, vzdělanosti, historie
a tradic v jednotlivých zemích. Celkem 24 vý-
jezdů – mobilit našich žáků a učitelů se usku-
tečnilo do Itálie, Německa a Polska, milé hosty
z Polska a Německa jsme přivítali ve Slavkově
u Brna. 

Poslední návštěva, tentokráte z německé
střední školy, proběhla ve dnech 14. až 18. 6.
2010. Skupinu tvořilo sedm žáků a dva učitelé
z Erich Kästner Schule z Bochumi. Na pro-
gramu byla dvoudenní prohlídka Prahy a poté
návštěva Slavkova a okolí. Hosté byli velmi
unešeni krásou Prahy, velmi pěkné zážitky měli
ale také u nás na Moravě. Naši žáci, kteří byli na
návštěvě v Bochumi v dubnu, se svým němec-
kým kamarádům věnovali po celou dobu po-
bytu a vznikla tak přátelství, okořeněná ne-
všedními zážitky ze společných návštěv
Moravského krasu, Brna a Slavkova. Při od-
jezdu studentů zpět do Německa v pátek 18.
června se všichni jen velmi těžce loučili, i ně-
jaká ta slza ukápla…

Výše zmiňovaná návštěva byla poslední
z projektu, který trval dva roky a končí posled-

ního července. Pak už zbývá „pouze“ vytvořit
závěrečnou zprávu pro Národní agenturu pro
evropské vzdělávací programy, dle jejíž kvality
bude celý projekt vyhodnocen a pokud budou
všechny náležitosti v pořádku, pak ISŠ získala
v rámci tohoto projektu z prostředků Evropské
unie částku 16 000 €. V době, kdy jsou rozpočty
středních škol drasticky snižovány, se účast na
projektech stává velkou motivací, jak získat pro-
středky pro další rozvoj. Na schůzce vedoucích
projektu v Německu bylo dohodnuto sepsat
a opět podat žádost o zařazení do nového pro-
jektu pro další dva roky. Navíc jsme rozšířili
naši skupinu o další dvě školy z Velké Británie
a Turecka, které sice není členem Evropské
unie, ale mezi žadatele může být i s dalšími
např. balkánskými zeměmi zařazeno. I když
pravděpodobnost zisku grantu podruhé za sebou
byla mizivá, stalo se nečekané. Náš nový projekt
byl schválen! Uspěl (pravděpodobně díky ob-
sahu a kvalitě) mezi projekty dalších 208 škol
z celé České republiky. Naše škola tak získá pro
další mobility (opět nejméně 24 výjezdů) i mo-
dernizaci učeben částku ve výši 17 000 €. O ob-
sahu projektu a jeho zaměření zase někdy příště.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem učite-
lům a žákům, kteří se aktivně zapojili do končí-
cího projektu a věnovali projektu nemálo svého
volného času. Věřím, že i o další projekt bude
zájem nejen mezi žáky, ale i mezi kolegy z řad
učitelů ISŠ Slavkov u Brna. Vždyť za získané fi-
nanční prostředky si naše škola může pořídit
moderní didaktické pomůcky, na které by jinak
nedosáhla, a hlavně dojmy z návštěv partner-
ských zemí  jsou pro žáky a učitele vždy neza-
pomenutelné.

Jaroslav Světlík, ISŠ Slavkov u Brna

Projekt Comenius na ISŠ Slavkov u Brna

Klubová výstava
V sobotu 7. srpna pořádá Welsh Corgi a Kel-

pie klub CZ v areálu zámecké zahrady ve Slav-
kově u Brna klubovou výstavu pro plemena
Welsh Corgi Pembroke, Cardigan a Australská
Kelpie. Slavnostní zahájení proběhne v 9 hodin.
Posuzovatelé: WCC – Mrs. Freda Taylor (GB),
WCP – Mrs. Margaret Riley (GB), AKE –
MVDr. Gabriela Ridarčíková (SK).

Přijďte se podívat na oblíbené plemeno brit-
ské královny Alžběty (welsh corgi pembroke),
na jeho blízkého příbuzného – honáckého psa
z Austrálie (kelpie). www.welsh-corgi.unas.cz

Tři princové v bedně
Skupina historického šermu BUHURT zve na

rozvernou šermířskou pohádku také pro děti Tři
princové v bedně ve čtvrtek 12. srpna v 18.30
h. na zámku ve Slavkově u Brna.

Zlá čarodějnice Edna Bedna zaklela tři sta-
tečné prince – Krále Miroslava, prince Rado-
vana a Bajaju do svého televizního vysílání
a nutí je hrát v televizních pořadech různého
charakteru. Na princezně Pepině leží nelehký
úkol. Zničit zlou čarodějnici Ednu Bednu, za-
chránit prince a vrhnout se vstříc vytouženému
manželství s jedním z nich.

Vstupné: do 8 let zdarma, 8–15 let 40 Kč, nad
15 let 60 Kč. Délka vystoupení: 55 min.

Hrají:
Edna Bedna: Jana Kyseláková
Princezna: Veronika Doušková,

Pavla Eliášová
Král Miroslav: Martin Vlček
Princ Radovan: Roman Rychlý
Bajaja: Miroslav Jahoda
Strašidlo: Radko Bohdálek
Giacomo: Tomáš Rumpa

Napsal Jakub Kruliš, režie Kristiana Belcredi,
hrají členové skupiny historického šermu Buhurt
a j.h. Kostýmy Eliška Ondráčková, scéna Kris-
tiana Belcredi, výroba kostýmů Mirka Matulová,
výroba scény Olin Bartošek, výroba loutek Bar-
bora Kuropatová, návrh plakátu Romana Nová-
ková, zvuk Pavla Eliášová, světla příroda, hudba
Ondřej Koplík.

Revitalizaci malého rybníka ve Slavkově
u Brna v Ligarech financoval z 80 % Státní fond
životního prostředí České republiky. Podmínkou
získaných dotací bylo zbudování a udržování je-
zírka, tzv. mokřadu, pouze pro obojživelníky na
místě bývalého koupaliště. V posledním květno-
vém týdnu, kdy Slavkov postihly povodně, byl
malý a velký rybník včetně Nížkovického po-
toka jednou spojenou vodní hladinou. Trvalo
čtyři dny než voda opadla a dostala se do pů-
vodních koryt, břehů a hrází. Během této doby
mohly ryby migrovat po celé ploše dle libosti. To

Slovování mokřadu na malém rybníku
také bylo příčinou, že se neúmyslně dostaly
do mokřadu. Agentura ochrany přírody a krajiny
středisko Brno objevila tuto skutečnost a vyzvala
MRS MO Slavkov u Brna k nápravným opatře-
ním. Následně ve dnech 1. a 5. července naši čle-
nové za dozoru zástupce agentury provedli opa-
kovaně slovení sítí. Pokud by tak nebylo učiněno,
hrozilo by naší organizaci vrácení získaných do-
tací ve výši 2,6 milionů korun. Tímto bych chtěl
požádat rybáře, aby danou skutečnost vzali na
vědomí a nepouštěli do mokřadu žádné ryby.

MRS o.s. MO Slavkov u Brna 

Náv‰tûva z nûmecké Bochumi Foto: archiv ‰koly

Slovování rybníka Foto: MRS

Tfii princové v bednû



SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU20 7/2010

Charitní poradna Bučovice a Slavkov u Brna
poskytuje lidem, kteří se na ni obrátí, odborné
sociální poradenství – pomoc či podporu při ře-
šení jejich nepříznivé sociální situace. Pracovníci
poradny vám mohou pomoci zorientovat se
v problému a poskytnout vám odkazy na potřebné
instituce. 

Poradnu může navštívit každý, kdo má či po-
ciťuje: 
• nedostatek informací 
• bezradnost či nedostatek důvěry ve vlastní

schopnosti či dovednosti
• cítí se ohrožen ve svých právech a zájmech, 

nachází se v osobní či sociální krizi 
• potýká se s předsudky ve svém okolí (osamělé

matky, týrané ženy, bezdomovci, menšiny) 
• má nefungující zázemí, vztahy v rodině či

místní komunitě 
• nemá nebo má narušené sociální návyky 

• má nedostatek finančních prostředků a není
schopný, či pro něj není možné tuto situaci změnit

• je závislý na systému sociálních dávek
Pracovníci poradny poskytují odborné sociální

poradenství zejména v těchto oblastech: 
Sociální zabezpečení (dávky státní sociální

podpory a sociální péče) 
Právní ochrana (předání informací z právní

oblasti, zejména občanského, pracovního, rodin-
ného a majetkového práva)

Řešení bydlení, bytové situace (nájemní
smlouvy, trvalé bydliště) 

Hospodaření a dluhová problematika (ro-
dinný rozpočet, řešení dluhů, exekucí apod.) 

Krizové situace (ztráta bydlení, domácí násilí,
akutní krizové situace) 

Mezilidské vztahy (celkové řešení rodinných
vztahů, partnerských vztahů, svěření dětí do péče,
rozvodové řízení)

Zaměstnání (sepsání životopisu, příprava na
vstupní pohovor, podpora při vyhledávání zamě-
stnání) 

Předání informací o navazujících službách,
popř. zprostředkování kontaktu s nimi

Poradenské služby jsou poskytovány diskrétně
a bezplatně. Uživatelé poradny nepotřebují žádné
předchozí doporučení. Poradna je otevřena vždy
v pondělí a ve středu v době od 9 do 12 a od 13
do 17 hod. V případě, že se uživatel nemůže ze

Centrum denních služeb je určené pro: 
• Seniory, kteří chtějí svůj den strávit ve spo-

lečnosti svých vrstevníků, nebýt sami, poslech-
nout si dobrou hudbu, popovídat si, zajít si
s někým na procházku nebo si vyzkoušet nejrů-
znější výtvarné činnosti

• Seniory s chronickým onemocněním či
s jiným zdravotním znevýhodněním, o které
pečují jejich příbuzní či známí. Centrum denních
služeb jim umožňuje strávit smysluplně čas, kdy
si jejich blízcí potřebují nakoupit, vyřídit svoje
záležitosti, být v práci nebo pomáhá překlenout
dobu, po kterou rodina čeká na přijetí do jiného

závažných důvodů do poradny dostavit, může mu
být poradenství poskytnuto v domácím prostředí. 

Poradnu je možné navštívit osobně, nebo pra-
covníky kontaktovat telefonicky každý den
v době od 8 do 18 hod., popř. využít kontakt e-
mailem. Najdete nás na adrese:

Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna
Tel. 544 212 021
Mob. 731 646 977, 734 435 125
E-mail: poradna.slavkov@caritas.cz
www.hodonin.caritas.cz

Charitní poradna ve Slavkově u Brna

zařízení (odlehčovací služby, domovy pro seniory
apod.)

• Dospělé osoby se zdravotním znevýhodněním
Nabídka činností v centru denních služeb je

velmi široká, program centra je vytvářen vždy
s ohledem na přání, potřeby a schopnosti samot-
ných uživatelů. Do centra je možné docházet pra-
videlně každý den od pondělí do pátku nebo po
individuální domluvě pouze některé dny nebo jen
na určité aktivity. 

Nabízíme např. tyto činnosti: 
Výtvarné techniky – vyrábění z papíru, rů-

zných materiálů, háčkování, vyšívání, keramika,
malování na hedvábí

Běžné domácí činnosti – pečení, vaření, péče
o květiny, luštění křížovek, čtení knih, časopisů

Společenské aktivity – hraní společenských
her, sledování televize, povídání si, poslouchání
hudby, chození na procházky

Terapeutické činnosti a cvičení hybnosti – ca-
nisterapie (kontakt s pejsky), jednoduché cvičení
pro zachování motorických dovedností

Výlety do blízkého okolí – na začátku letošního

roku měli uživatelé možnost podívat se na betlém
umístěný v klášteře Chudých školských sester naší
Paní ve Slavkově, nedávno navštívili Centrum
denních služeb Rodinná pohoda ve Slavkově. Do
konce roku je naplánováno několik dalších akcí. 

Centrum denních služeb mohou uživatelé na-
vštěvovat každý všední den, tj. od pondělí do
pátku vždy od 6.30 do 16.30 hod. Pokud uživa-
tel pobývá v centru přes pravé poledne, je možné
zajištění dovážky oběda za cca 60 Kč.

Vzhledem k charakteru služeb jsou služby
centra placené, částka za 1 hodinu činí 50 Kč. 

Pokud vás nabídka centra denních služeb za-
ujala, je možné každý den od 6.30 do 15 hod.
navštívit centrum osobně, prohlédnout si prostory
centra a dozvědět se podrobnější informace, po-
případě se spojit se sociální pracovnicí telefo-
nicky na číslech: 544 212 021 nebo 734 435 125,
dále je možné kontaktovat pracovnice v přímé
péči: 739 389 266, 734 435 124 nebo využít
email: cds.slavkov@caritas.cz.

Adresa: Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna
www.hodonin.caritas.cz

Centrum denních služeb Slavkov u Brna

HLÍDÁNÍ DùTÍ
Pohlídám Va‰e dítû
v rodinném domku

se zahradou
ve VáÏanech n. Lit.

Tel.: 606 669 712

âI·TùNÍ SEDAâEK, KOBERCÒ,
T¤ÁSNÍ, KOâÁRKÒ, KOÎE·IN

tel. 605 414 856K Ř E N O V I C E

VELK¯CH PLY·. HRAâEK

kvalita vysoká ➚ cena nízká ➘
ZAKÁZKU JE MOŽNÉ PŘIVÉZT I K NÁM

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADEŘNICTVÍ

Centrum denních sluÏeb ve Slavkovû Foto: 2x archiv
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RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í Opustili nás
Stanislav Denk (1934) 17. 6.
Josef Hošek (1941) 18. 6.
Jiřina Plichtová (1920) 22. 6.
Růžena Kellnerová (1927) 27. 6.
Milena Hofírková (1936) 30. 6.
Lubomír Maláč (1932) 3. 7.
Jaroslava Čamlíková (1953) 4. 7.
Květoslava Gohlová (1928) 6. 7.
Jaroslav Červinka (1921) 9. 7.
Františka Mlčůchová (1924) 15. 7.
Vlasta Hejdušková (1929) 17. 7.
Hana Vinklárková (1951) 17. 7.

Vzpomínka
Největší láska na světě umírá, když oko maminky navždy se zavírá.

Osud nám vzal, co drahé nám bylo,
zůstal prázdný domov a vzpomínek mnoho zbylo.

Dne 22. července 2010 vzpomínáme 15. výročí, co nás navždy opustila paní

R E N ATA  B Í L Á
roz. Hanousková

Za tichou vzpomínku děkuje zarmoucená rodina a dcery Lucie a Krystýna.

Vzpomínka
Odešlas, jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.

Dne 3. srpna 2010 vzpomeneme 2. výročí, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka, babička a prababička, paní

VERONA OSLÍKOVÁ
S láskou stále vzpomínají dcery s rodinami

a pravnoučata Vojtíšek a Alžbětka.

Vzpomínka
Kdo byl milován, kdo lásku a péči rozdával, bude žít věčně

v našich srdcích a myslích…
Dne 21. srpna 2010 uplynulo již 15 let, kdy nás opustila naše manželka, ma-

minka, babička a prababička, paní 
L I B U Š E  N OVOT N Á

Dne 10. září 2010 by se dožila 85 let.
S láskou a úctou stále vzpomínají manžel, dcera a syn se svými rodinami.

Děkujeme vám, kteří spolu s námi vzpomenete.

Vzpomínka
Blíží se den, maminko, kdy bys slavila s námi, bohužel už nejsi tady mezi námi. Stále na
Tebe s láskou vzpomínáme, o Tobě si rádi spolu povídáme. Nedá se to napsat jen v jedné
větě, chybíš nám tu, v tomto uspěchaném světě. Blíží se Tvých narozenin den, smutek nám

tu však zůstal jen. Na Tvou počest rádi číši zvedneme a slzu z tváře smutně setřeme.
V úterý 3. srpna 2010 je den, kdy by se naše maminka, babička

a  prababička a praprababička, paní

ŠTĚPÁNKA VYKYDALOVÁ
z Němčan

dožila 100 let a 22. 10. 2010 uplyne 18 let od jejího úmrtí.
Všem, kteří jste ji znali a vzpomenou s námi, děkuje dcera Greta Vaňková

s celou rodinou.

Vzpomínka
Zavřel jsi modré oči, dotlouklo tvé srdce, utichl tvůj hlas a tak rádi bychom
tě objali a slyšeli zas. Doma je prázdno a v srdci jen bol a žal. Chybíš mně

Filipe a ráda bych tě měla vedle sebe, chybí mně tvé objetí, úsměv a tvé
ahoj, na které stále čekám, i když vím, že už ho nikdy neuslyším.

Dne 24. července uplyne smutný rok, kdy nás opustil beze slova rozloučení
F I L I P  KO L D E R

Mám tě ráda a kdo tě znal a měl rád, vzpomene se mnou.
Mamka, Jindra, sestra Karolína, babička a dědeček.

Vzpomínka

Kytičku na hrob vám dáme a pak tiše zavzpomínáme…

Dne 18. července 2010 by se dožil 85 let pan

KAREL SCHOVANEC

Dne 6. září 2010 by se dožila 75 let paní

MARIE SCHOVANCOVÁ

S láskou stále vzpomíná dcera a syn s rodinami.

Vzpomínka
Dne 18. srpna 2010 by se dožila 95 let naše maminka, babička

a prababička, paní

BOHUSLAVA PLACHÁ
ze Slavkova u Brna

S láskou a bolestí vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují
dcery a synové s rodinami.

PROVÁDÍME úklidy velkých domů. Nabízíme
vysokou kvalitu práce a spolehlivost dobrého ko-
lektivu naší firmy. Praxe již 11 let. 605 414 856
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu na plastová
a eurookna – 10 % sleva! Tel. 604 863 437,
544 220 577, Lubomír Remiáš, Slavkov
u Brna, ČsČk 972.
HLEDÁME ženy pro úklidové služby ve vel-
kých RD v okolí Brna. Zkrác. prac. úvazek
 dopoledne. Spolehlivost podmínkou, ŘP vý-
hodou. Profesní životopisy zasílejte na e-mail:
skromachova@seznam.cz
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.
KOUPÍM garáž u vlak. nádraží, příp. směr na Vá-
žany. Tel. 737 410 620.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
VÝKUP OJETÝCH AUT všech značek – ihned
za hotové – přímo u Vás. Tel.: 608 634 575.
www.vranaslavkov.cz
KOUPÍM DŮM nebo byt alespoň 2+1 ve
Slavkově a blízkém okolí do 1,8 mil. Nabíd-
něte, spěchá, tel. 728 845 330.
PRODÁM starší bobrovku, cca 400 ks.
2 Kč/ks, Tel.: 777 272 723.
PRODÁM DB 2+1 sídl. Nádražní, Slavkov, 1. po-
dlaží + balkon a velký sklep. Tel. 724 094 464
PRODÁM živá kůzlata 1 kg za 50 Kč živé váhy.
Tel. 737 410 620.
PRONAJMU byt 2+KK v Šaraticích. Tel. 737 869 041.
FIRMA ve Slavkově u Brna hledá pracovnici
na místo asistentky a prodej barev, další info na
tel. 775 744 704, SPŠ stavební výhodou.
ČIŠTĚNÍ sedaček i z kůže, plyšových koberců
aj. včetně třásní, kočárků, velkých plyšových
hraček. Křenovice 605 414 856.
KOUPÍM zahradu, sad – oplocené, možno
i s chatkou ve Slavkově. Tel. 775 631 096.

INZERCE

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým

za upřímně projevenou soustrast nad
úmrtí naší milované maminky a man-
želky paní Ludmily Stavělové.

Velký dík za slova útěchy, kvě-
tinové dary a vzpomínku
v modlitbách.

rodina
Stavělova
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Na okraji zámeckého parku ve Slavkově u Brna
s plastickou výzdobou významného sochaře ital-
ského původu s působností v Rakousku Giovan-
niho Giulianiho (1664–1744) se nachází plastiky,
které s touto výzdobou tematicky ne-
souvisí. Prvá z nich představuje kle-
čícího jinocha, další dvě plastiky
jsou sedící postavy Boha Otce
a Syna ze svatotrojického usku-
pení. Pocházejí ze souboru plas-
tik, které byly zlikvidovány při
demoličních pracích nařízených
majitelem panství Václavem Anto-
nínem Kounicem Ritbergem kon-
cem 60. let 18. století a v letech násle-
dujících. Plastika klečícího jinocha
pochází nejspíše ze souboru soch,
patřících k výzdobě zničeného far-
ního kostela sv. Jakuba Většího či ná-
hrobku u něj, mohla snad patřit
k plastikám zahradního casina, které
bylo prvním společným dílem archi-
tekta Domenica Martinelliho, štuka-
téra Santina Bussiho, malíře Andrea
Lanzaniho a sochaře Giovanniho Giulianiho,
jehož vznik spadá do let 1698–1700, po padesáti
letech zaniklo. Sousloupí Sv. Trojice stávalo před
budovou původní staré fary č.p. 109, dle zaměření
provedeného panem Jaromírem Seifertem přímo
v prostoru linie zámecké zdi, ale kolmo na hranici
s východním pozemkem. O tomto sousloupí vy-
povídá Ideální prospekt města Slavkova u Brna
z r. 1732 od Václava Petruzziho (1700–1752),
který byl jmenován stavebním ředitelem hraběte
Maxmiliána Oldřicha Kounice (1679–1746)
v jeho sídelním městě Slavkově (Brno, Archiv
města Brna, fond Hoferiana 42/2I). Torza plastik
byla nalezena při výkopových a terénních pracích
v souvislosti s úpravami slavkovského parku na
francouzskou zahradu v 70. letech 20. století.

Pátráme-li po autorovi plastik klečícího jino-
cha a obou sedících postav Svatotrojického usku-
pení, pokusíme se hledat možné spojení s plasti-
kami Giovanniho Giulianiho, který vedl rozsáhlé
práce pro zahradu a interiér slavkovského zámku.
Mezi Giulianiho modelletty vyniká drobná práce
z terakoty o výšce 25,7 cm, která zobrazuje anděla
v pokleku, držícího v pokrčených rukách misku,v
níž nabízí dary přírody. Tyto podává neznámému
protějšku, k němuž směřuje i hlava anděla s po-
otevřenými ústy. Pravá polovina těle anděla je ob-
nažena, nažinu téměř klečící nohy sleduje drape-

rie, přidržovaná v pase pruhem látky. Levé rameno
a paže nebeské bytosti nesou další část draperie,
tato ukrývá i levou pokrčenou nohu postavy a její
záhyby svými okraji z ní vytváří sochařsky sa-

mostatněji cítěnou součást plastiky. Křídla
anděla jsou sklopena s mírným odstupem

od těla a naznačují tak dobu těsně
po příletu nebeského posla. Vše
je zde v dokonalé souhře; křivky

těla doplnily odpovídající záhyby
draperie, nedílnou součástí výjimečného

uměleckého díla jsou i citlivě formovaná
křídla. Luigi A. Ronzoni autor, katalogu
„Giovanni Giuliani“, který vyšel r. 2005

k výstavě děl umělce v Liechtensteinském
muzeu ve Vídni r. 2005, nazval tohoto anděla
mluvící bytostí. Skutečně, výraz tváře posla
z nebe, jeho pootevřená ústa a gesto nabíze-

jící plody v misce, ukazují i schopnost
autora modelletta dodat plastice i cito-
vou dimenzi. Učel návrhu plastiky není
znám, také zatím nebylo jeho vyhoto-
vení ať už z kamene či ze dřeva nale-
zeno. Vítá snad tento anděl nového pří-

chozího v nebi?
Kromě několika stojících andělů navrhl Giu-

liani řadu klečících postav, sedící andělé-adoranti
z r. 1722 se nachází na hlavním oltáři farního kos-
tela P. Marie a sv. Gotharda v Budišově u Třebíče,
je to vlastnoruční práce mistra Giulianiho z lipo-
vého dřeva. Posledně jmenované plastiky ukazují
řadu souvislostí s mluvícím andělem z Klášter-
ního muzea v Heiligenkreuzu, kde Giuliani prožil
posledních 33 let svého prací naplněného života
jako bratr-laik. Budišovští oltářní andělé mají ob-
dobně řešená křídla, také jim mistr obnažil jednu
nohu, i když jsou oděni v šat, jak to vyžaduje je-
jich přítomnost na oltáři v presbyteriu budišov-
ského kostela. Datování modelletta klečícího an-
děla kolem r. 1722 není směrodatné, návrh
z terakoty mohl vzniknout v časovém odstupu od
data realizace sedících andělů z Budišova.

Sledovali jsme Giulianiho modelletto anděla
z Klášterního muzea v rakouském Heiligen-
kreuzu, tato plastika má velmi blízko ke klečí-
címu jinochovi, nacházejícímu se v parku slav-
kovského zámku. Utváření nohou figury
v pokleku – tentokrát ukrytých v draperii, křivky
látky v odstávajících formacích, utváření hrudi,
ale i skloněná kučeravá hlava ukazují po formální
stránce autora plastiky, a to Giovanniho Giulia-
niho, který je ve Slavkově přítomen v plastikách
parku i interiéru slavkovského zámku. Plastika
obsahuje i citovou stránku sochařského díla, jakou
nacházíme především v umělcových artefaktech
s náboženským obsahem. Klečící jinoch odvrací
svou skloněnou a žalem zkormoucenou tvář pryč
od místa, kam jsou napřaženy ruce, z nichž zbyla
jen torza paží. Dá se předpokládat, že ruce jinocha
cosi držely a klady na určité místo, byly to prav-
děpodobně květiny. Plastika naznačuje, že se
mohla původně nacházet u hrobu, náhrobku nebo
místa, kde je pohřben či skonal někdo blízký a mi-
lovaný. Toto umělecké dílo patří Giulianimu, mistr
je v něm osobně přítomen a podílel se i na jeho
vyhotovení. Sledovaná plastika tematicky nesou-
visí s výzdobou parku a zámku, účel díla je evi-
dentně jiný. Formálně a zřejmě i ideově ukazuje
souvislost s Giulianiho klečícím andělem. Obsah
myšlenky spojující obě díla by mohl být tento:
Zatímco pozemšťan hluboce truchlí nad odcho-
dem osoby blízké a klade na hrob květiny, klečící
anděl vítá v nebi nově příchozího v posmrtné

formě lidského bytí, tím dává naději celému lid-
stvu. Ideové spojení těchto dvou plastik by bylo
prokázáno v případě, že by se nalezlo identifiko-
vatelné torzo plastiky Giulianiho anděla ve Slav-
kově u Brna. Tyto plastiky nejspíše pocházely
z výzdoby kostela sv. Jakuba Většího, případně
náhrobku u něj.

V blízkosti klečícího jinocha se ve slavkov-
skám parku nachází sedící postavy Boha Otce
a Syna, které patřily na dvojsloupí se svatotrojic-
kým námětem. Tyto plastiky jsou formovány so-
chařem, který jen obtížně dobývá jejich figury
z kamenné masy představující trůny božských by-
tostí, dokonce i gloriola paprsků kolem hlavy
Boha Otce je z kamene. Draperie postav ukazuje
malou samostatnost ve formování a současně lne
k údům, jejichž přesnější obrysy nedokáže sledo-
vat. Giuliani se několikrát věnoval této tematice,
vždy jde o figury volné, oproštěné od kamenné
hmoty a jejich atributy jsou vytvořeny z odlehče-
ného materiálu-kovu, větší prostor dostává také
tělo zobrazovaných postav a samostatnější drape-
rie se stává doplňkem. Na straně druhé slavkovští
Bohové mají spojitost s Giulianiho figurami, a to
ve směrování nohou, určitých partiích draperie
i ve zjednodušeném účesu a hlavách. K těmto sva-
totrojickým plastikám ze Slavkova mohla existo-
vat přípravná práce Giulianiho, ale samo vyhoto-
vení ukazuje velký podíl pomocníka, který se

Neurčené plastiky ve Slavkově u Brna

Klečící anděl, tera-
kota, výška 25,7 cm
(katalog č. 106) Kláš-
terní muzeum v Heili-
genkreuzu, Rakousko.

svými schopnostmi nemůže rovnat mistru samot-
nému. Poslední dílo Giulianiho se Sv. Trojicí bylo
určeno pro nádvoří kláštera v Heiligenkreuzu
a vzniklo v letech po r. 1729. Na obelisku, před-
stavujícím vrchol složitého útvaru, probíhá děj
s nanebevzetím P. Marie, který je sledován větším
andělem a dramaticky pojatými putti, kroužícími
kolem této biblické události, jejíž jedinečnost se
promítla i do sochařského uchopení božských
postav Trojice. Figura Boha Syna povstala, aby
vzdala hold matce Panně Marii a současně pod-
trhla vyvrcholení dějové osnovy biblické události,
promítnuté do sochařem dokonale promyšlené
kompozice. Marie Šoukalová

Poděkování Werneru Richterovi, řediteli Kláš-
terního muzea v Heiligenkreuzu, Rakousko
a panu Jaromíru Seifertovi za spolupráci.

Fotografie: Werner Richter, fotoarchiv muzea
v Heiligenkreuzu, Marie Šoukalová

Klečící jinoch, kámen, životní velikost, park ve
Slavkově u Brna.

Bohové Otec a Syn, kámen, plastiky ze strže-
ného dvojsloupí se Sv. Trojicí, park zámku ve
Slavkově u Brna.
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okénko
12. června se konal pod patronací EU seminář

nestátních a neziskových organizací Dolního Ra-
kouska a Jihomoravského kraje. Jednání se konalo
v hotelu Veltlin v Poysdorfu, který se nachází
v těsné blízkosti golfového hřiště uprostřed vino-
hradů. Stejně jako u nás také v Rakousku proběhl
sociologický výzkum o stárnutí populace, na zá-
kladě kterého byl vypracován program péče o se-
niory. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o tom,
jak se prostřednictvím dobrovolných občanských
a církevních sdružení starají o seniory v místě je-
jich bydliště a v domovech s celodenní péčí. Spolu
s organizacemi, které pečují o seniory v našem
kraji, jsme měli možnost prezentovat také práci
Svazu diabetiků ČR a ukázat fotodokumentaci
z naší činnosti. Vedení města a zámku nás vybavilo
propagačními materiály, které se líbily všem úča-
stníkům. Závěrem svého vystoupení jsem pozvala
přátele z Rakouska k návštěvě našeho města
a zámku. 

Léto by mělo být tím obdobím, kdy si můžeme
nejvíce užít pobytu venku. Ale zvláště diabetici
musí dávat pozor na dehydrataci organismu. Proto
se doporučuje provozovat letní sportovní činnost
ráno, nebo v podvečer, kdy sluneční žár není tak in-
tenzivní. Proto také organizujeme ještě v srpnu
v dopoledních hodinách cvičení s plaváním na let-
ním koupališti. Za příznivého počasí vždy ve středu
od 17 hodin hrajeme pétanque v zámeckém parku.
Za pěkné chvíle strávené u vody a na sluníčku chci
poděkovat řediteli TSMS p. Radku Lánskému
a pracovníkům letního koupaliště. V létě také zís-
kává náš organismus ze slunečního záření vitamin
D, který řídí vstřebávání vápníku v našem těle, jeho
nedostatek způsobuje vznik osteoporózy. Letos
však bylo málo sluníčka, proto bychom měli do
naší stravy zařadit více ryb jako lososa, sardinky,
makrely, tuňáka a také mléčné výrobky, zejména
tvaroh a sýr. Snad nám bude přát počasí, abychom
si prodloužili léto na ozdravném pobytu u moře
v italském Bibione, který se letos uskuteční ve dvou
termínech začátkem září. Celkem s námi odjede na
týdenní pobyt k moři 114 účastníků. 

Diabetici musí v letních dnech zvýšit příjem te-
kutin, protože když jde teplota ovzduší nahoru, zvy-
šuje se také hladina glukózy v krvi. Měli bychom
proto po celý den popíjet nejlépe čistou vodu, třeba
zakapanou šťávou z citronu. Vypít sklenici vody
před jídlem zvýší pocit sytosti, takže pak sníme
menší porci. Vynikající volbou je také zelený čaj,
který nejen uhasí žízeň, ale podporuje spalování
tuků, nebo ovocné čaje. Neslazená černá káva sice
zlepšuje koncentraci a soustředění, ale obsahuje ko-
fein, který může zvyšovat krevní tlak a zároveň od-
vodňuje, takže bychom s ní měli vypít stejné množ-
ství vody. Naprosto nevhodné jsou ovocné džusy
a přeslazené limonády. Milovníci piva musí vědět,
že obsahuje sladový cukr a také alkohol, když už ne-
odoláte, tak až po jídle a jedno nealkoholické.
Pokud dodržíte všechna zmíněná doporučení,
budou i teplé letní dny pro vás bezpečné a příjemné. 

Připravte si osvěžující letní salát, na který po-
třebujete 1 kg rajčat, 1 oloupanou salátovou okurku
nakrájet na kostičky. Přidat čerstvé bylinky jako
bazalku, mátu, polníček, tymián, libeček, 3 pokrá-
jené cibule a 4 stroužky česneku, 1 dl olivového
oleje, citronovou šťávu, sůl a pepř. Všechno smí-
chejte v salátové míse a těsně před podáváním po-
sypte osmaženým, na kostičky pokrájeným chle-
bem. Zužitkujete starší chléb a dobře si pochutnáte.
1 krajíc chleba je 20 g sacharidů, nebo 2 výměnné
jednotky, použitá zelenina neobsahuje žádné sa-
charidy. Marie Miškolczyová

Práce na zahradě v srpnu
Pranostika: Srpen má nejkrásnější počasí

v roce.
V srpnu již slunce ztrácí na síle. Je ho však do-

statek na to, aby se ovoce vybarvilo a dozrálo.
Sklízíme zrající odrůdy višní, ranější švestky, po-
lošvestky, renklódy, slívy a mirabelky. Češeme
broskve a pozdně zrající odrůdy meruněk. Z drob-
ného ovoce pozdní odrůdy černého rybízu, re-
montantní odrůdy malin, ostružiny, aronii, stále-
plodící a měsíční jahody. 

Jak poznáme ovoce vhodné ke sklizni? Musí
být dobře vybarvené, dužnina aromatická, navi-
nule sladká, šťavnatá, rozplývavá. Pro přepravu je
vhodné ovoce očesat dříve, pokud je dužnina pev-
nější. Všechno ovoce je třeba zhodnotit, zkonzu-
movat, zpracovat, rozdat nebo prodat. Nesklizené,
které zůstane na stromě nebo na keři, je zdrojem
chorob pro příští sezonu. Padaná jablka a hrušky,
nejsou-li nahnilé, zužitkujeme na mošty a ovocná
vína. Pokud nemáte kde, využijte naši zpracovnu
ovoce v Lomené ulici. Informujte se u pana Jin-
dřicha Sáčka, mobil 737 686 701.

Pokud jsme to nezvládli již v době kvetení
stromů, je možno do konce srpna po sklizni pro-
vést základní řez peckovin. Při pozdějším termínu
se špatně hojí rány a jsou napadány klejotokem.
Ořezaný materiál (letorosty, výhony, větve) od-
straníme z pozemku a pokud je zdravý, rozměl-
níme ho na malé kousky a vše přidáme do kom-
postu. Tento po vyzrání zapravíme při podzimním
rytí do záhonů.

Po letošních přívalových deštích a mokrém po-

časí došlo k podmáčení rostlin, slehnutí půdy se
zamezením přístupu vzduchu ke kořenům. Tam,
kde k tomuto stavu došlo, měly rostliny (např.
brambory, česnek…) světle zelenou až žlutou
barvu a většinou ukončily růst. Úroda potom bude
špatná. Při podzimním zpracováním půdy bude
nutno zvýšit dávky organických hnojiv, tj. hnůj,
kompost, zelené hnojení a také přidat průmyslová
hnojiva fosfor, draslo, abychom nahradili odpla-
vené živiny, a tím vším zlepšili prodyšnost a vý-
živnost půdy pro příští sezonu.

Ve vinohradě, pokud je ještě nutné ošetřovat
porost chemickými přípravky, dejte si zvláště u ra-
ných odrůd pozor na ochrannou lhůtu. Vždy je
uvedena na obalu. Koncem měsíce totiž již lze
sklízet nejranější odrůdy.

Závlaha je stále aktuální, zvláště u zeleniny.
Např. celer bulvový a podzimí hlávkové zelí při
nedostatku vláhy v tomto období tvoří výrazně
nižší výnos. Rostliny silně napadené škůdci nebo
chorobami jsou ohniskem jejího dalšího šíření,
proto je ze skleníku i z venkovních záhonů ihned
odstraňte. U rajčat při napadení plísní je lepší ro-
stliny odlistit. Plody sice již nezvýší svůj objem,
ale dozrají.

V letošním roce opět uspořádáme výstavu
ovoce a zeleniny. Proto prosíme pěstitele, pokud
budou mít vhodné výpěstky ovoce, zeleniny nebo
jiných kuriozit, aby na nás pamatovali a přinesli je
v září na výstavu. Další upřesníme v příštím zpra-
vodaji. Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje

Vlad. Luža

Po absolvovaném odborném kurzu chovu vče-
lích matek uskutečněném před měsícem na vče-
líně Vladimíra Magdy ve Velešovicích jsme se
většinou titéž včelaři ze Slavkova a okolí, tento-
krát i se svými rodinnými přísluškíky, příp. přáteli,
účastnili místní ZO ČSP organizovaného vzdělá-
vacího zájezdu na jižní Moravu – do Hovoran
k známému učiteli včelařství a profesionálnímu
včelaři Vítu Maradovi. Tento velkochovatel má
v současné době doma jen malou část svého vče-
lího bohatství, většina jeho včelstev pracuje pilně
v terénu, kam jsme se taktéž svým autobusem jeli
podívat.

Na připojených fotografiích je mj. zachyceno
jedno z jeho polních stanovišt, kde na dvou ko-
čovných vozech má 51 včelstev. Celkem jich
vlastní sto dvacet, z nichž malou část má „na pa-
stvě“ dokonce až v Beskydech. Asi proto, že teď
je tu možnost pastvy omezená a než na velkých lá-
nech v okolí rozkvete slunečnice, je pro včely
slabá. Lípy se letos podle jeho slov nevydařily,
akáty kvetly, ale za deště, a řepka olejka je již
dávno odkvetlá. Takže nyní spoléhá jen na snůšku
z běžných druhů v přírodě se vyskytujících rostlin
a na této lokalitě na právě kvetoucí pohanku.
A protože i dnes tu bylo pořádně horko, projevilo
se to i na chování včel vůči nám. I ty jsou za horka

Se slavkovskými včelaři v Hovoranech

citlivější k návštěvníkům a zvědavcům, takže ne-
jeden z nás si odtud do autobusu, zvláště nevče-
lař, vedle řady poznatku o včelaření odnášel i ně-
jaké to dost nepříjemné bodnutí. Po návratu
z terénu jsme zbylé hodiny končícího odpoledne
a pak večera trávili v provozovnách pana Marady.
Tam jsme si prohlédli moderní vybavení jeho vče-
lařské provozovny s moderním a výkonným zaří-
zením na vytáčení medu a také moderní zařízení
pro úpravu vytočeného medu tzv. pastováním.

V této oblasti má téměř každý dům i svůj ro-
dinný vinohrádek, tak jsme se po vyčerpání vče-
lařské tematiky věnovali majitelově druhé zálibě,
už ne chovatelské, ale pěstitelské. Ochutnávce vy-
kvašeného moku různého zabarvení a chuti, koštu
jeho různých druhu vín a pak, ještě později, i pě-
veckému holdování, hlasové interpretaci písní
především jihomoravského regionu. Takže Hovo-
ranský potůček nebyl jedinou písničkou, kterou
jsme při dobrém vínečku a plné naší spokojenosti
vzdali hold tomuto prosluněnému regionu a lidem,
pracovitým lidem zde žijícím, a sami si přitom
zpříjemnili svůj krátký pobyt mezi nimi, s nimiž
jsme si bez jakýchkoliv skurpulí „padli do oka“.

František MrázVãelafii v Hovoranech Foto: 2x F. Mráz
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Fotbal začíná
V měsíci srpnu začne I. kolem Krajského po-

háru nový soutěžní ročník Fotbalových soutěží
– 2010/11. Novinkou je po osmi letech návrat
MSFL do Slavkova. Při způsobilém terénu na-
šeho hřiště tu budou hrát svá mistrovská utkání
fotbalisté FC Zbrojovka Brno „B“. Přehled zá-
pasů, které se budou hrát na městském stadionu:
Ne 8. 8., 17 h. Slavkov A–Sn Brno KP
III. tř. OFS
So 14. 8., 16.30 h. Slavkov B–Křenovice B
MSFL
Ne 15. 8., 10.15 h. Zbrojovka B–HFK Olomouc
I. tř. dorostu JmKFS
So 21. 8., 14 h. Slavkov A–Ratíškovice
OP žáků
So 28. 8., 9.00 h. Slavkov A–Milešovice

10.45 h. Slavkov B–Pustiměř
16.30 h. Slavkov B–Letonice B

Ne 29. 8., 10.15 h. Zbrojovka B–Sigma Olo-
mouc B – MSFL

VV SK zve všechny své příznivce do ochozů
stadionu. Přijďte povzbudit naše mužstva! rs

Moje konto
Léto 
Červenec i měsíc příští
směřují ke koupališti,
úlisný brept vodníka
láká zas do rybníka.

Bát se nemusíte, prosím,
ten náš vodník není zlosyn,
vždyť prý Slavkovan je rodem.

Občas zajde vodovodem
do bazénu u aleje
zjistit, co se tady děje.

Prázdniny tam pošlou děti. –
To se bude dováděti!
(Nemáte snad také zájem
u vodníka sjednat nájem?) L.K.

KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  ssrrppeenn  22001100
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

1. 8. 8.30 sport. World Golfers Championship golfové hřiště GCA
veškeré neděle od 13.00 sport. Pravidelné turnaje v beachvolleyballu pro příchozí koupaliště Slavkov www.beachvolleyballcz.cz
5. 8. 9.00-16.00 sport. Gecco Cup Golf Tour Junior finále golfové hřiště GCA
5. 8. 16.00 kult. Vernisáž výstavy „En Espace – objekty a instalace“ Táni Šedové podzemí zámku Zámek Slavkov - Austerlitz

výstava potrvá do 30. 9. 2010
7. 8. od 9.00 výst. Klubová výstava welshkorgů zámecký park Myslivecké sdružení Kozorožec

12. 8. 18.30 kult. Tři princové v bedně. Rozverná šermířská pohádka také pro děti, hrají členové skupiny Zámek Sl. - Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz
historického šermu Buhurt. Vstupné: do 8 let zdarma, 8–15 let 40 Kč, nad 15 let 60 Kč

13. 8. od 19.00 spol. Folk a country na zámku. 12. ročník festivalu, vystoupí: Robert Křesťan a Druhá tráva, zámecký park Zámek Slavkov - Austerlitz
Vojta Zícha se skupinou, Poutníci, Jaroslav Samson Lenk
předprodej vstupenek v pokladně zámku za 150 Kč, na místě 170 Kč, tel. 544 227 548

14. a 15. 8. od 9.00 spol. Napoleonské dny. Komponovaný program pro celou rodinu doplněný jarmarkem zámek, zámecký park Zámek Slavkov - Austerlitz
14. 8. od 10.00 spol. Kostýmované prohlídky zámku s napoleonskou tematikou, nutná rezervace na tel.: 544 227 548 Zámek Sl. - Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz
14. 8. 9.00-17.00 sport. Napoleon Golf Cup. Golfový turnaj pod záštitou starosty města Slavkova golfové hřiště GCA
14. 8. 12.00-19.00 výst. Mezinárodní výstava vín Grand Prix Austerlitz 2010 nádvoří zámku Moravská banka vín

Předprodej vstupenek v pokladně zámku, cena 250 Kč (zahrnuje degustaci, skleničku, katalog)
22. 8. 15.00 kult. Koncert pěveckého souboru Mladost Brno. Vstupné: dospělí 60 Kč, děti, studenti, senioři 40 Kč Zámecká kaple Zámek Slavkov - Austerlitz
Probíhající výstavy: 
do 10. 11. výst. Tak jde čas – hodiny a hodinky. Výstava z cyklu Poklady z depozitářů galerie v přízemí Zámek Slavkov - Austerlitz

doplněná tvorbou dětí ZUŠ Františka France, volně přístupná v přízemí zámku
do 29. 8. výst. U nás malíře Petra Bernarda. Krajinářská tvorba představuje místa galerie OK Zámek Slavkov - Austerlitz

z blízkého okolí umělcova bydliště obce Křetín u Letovic na Českomoravské vrchovině
do 18.11. výst. Antonín Dvořák – Rusalka. Výstava ke 110. výročí zkomponování opery Rusalka dokumentuje galerie v přízemí zámku Zámek Slavkov - Austerlitz

skladatelovu tvorbu od počátku až po premiéru opery v Národním divadle v Praze v roce 1901.
Vystaveny budou rukopisy díla, korespondence a velké množství dobových fotografií.
Tato výstava má na zámku ve Slavkově evropskou premiéru, v r. 2011 bude představena i v zahraničí. 

Otevírací doba Zámku Slavkov – Austerlitz v srpnu: pondělí–neděle 9–17 hod., vč. státních svátků.

Junák Slavkov v létě
Prázdniny jsou ve své polovině stejně jako

jsou na tom slavkovské skautské tábory. V letoš-
ním roce jsme se domluvili a postavili společný
tábor poblíž Habří na Vysočině, v malebném
údolí Bobrůvky.

Turnus 4. oddílu i rodinný tábor přátel
a skautských známých je v těchto dnech za
námi, 1. a 2. oddíl svoje tábornické dobrodruž-
ství právě začíná.

Více informací o letním dění ve středisku Ju-

náka Slavkov najdete na našem webu www.ju-
nakslavkov.cz, v dalších číslech zpravodaje
umožníme čtenářům nahlédnout do skautských
táborů i do dalších akcí, které připravujeme.

Druhou ukázkou ze starých skautských kro-
nik je přepis části textu písničky, kterou složily
malé členky slavkovského oddílu světlušek na
táboře v Jasenici v roce 1969.

V tomto období se díky uvolněnému komu-

nistickému režimu podařilo v celé republice ob-
novit činnost hned několika desítek skautských
oddílů. Bohužel jen na krátkou dobu. V písni je
spousta jmen, která vám budou určitě pově-
domá.

Á, á, á, slyšte, novina.
Máme tábor v Jasenici,
ze Slavkova jsme skautíci.

É, é, é, na oběd se jde.
Ešusy se rychle prázdní,
jenom Karas klukům básní.

Bom, bom, bom, bratře
Bosambo.

Třešinky jsou jak maliny,
proženou nás na latríny.

Má, má, má, ať žije Klíma.
Každá skautka má ho ráda,
jen když není marmeláda.

Ro, ro, ro, bratře Baghýro.
Ulov také orlí pera,
ještě dneska do večera.

Ší, ší, ší, Rudku Bohuši.

Pospěšte ať už jste s námi,
zahrajem si páni dámy.

Mé, mé, mé, pokračujeme
O Jindře a Jiřce, která
složila už orlí pera,
zpíváme, chválou plýtváme.

Ík, ík, ík, co Jirka, Jiřík?
Lásky písně večer plká,
potom běží do potoka.
Ná, ná, ná, až po kolena.

Ku, ku, ku, bratře Špačku.
Přiběhla k nám zpráva

klamná, 
že uděláš nová kamna,
že sníš čabajku.

Ček, ček, ček, Cveček.
Poláček.

U Kuchyně vzorně čupí,

třikrát chodí na nášupy.

Da, da, da, Andrla Eda.
Ve stanu má vůni sejra,
skautkám do tábora vejrá.

Nek, nek, nek, Jarda
Jelínek.

Možná že straší v šusťáku,
vede výrobu sprosťáků,
kreslí lenochy, pro pilné

hochy.

Vé, vé, vé, detektivové,
Dávejte si všichni bacha,
ať vás psanec nevymáchá,
ve vodě, hej, ve vodě.

Hynek Charvat, kroniku pře-
psal Milan Šemora, www.ju-
nakslavkov.cz

Táborová píseň – Jasenice 1969 – text: Světlušky

Junáck˘ tábor Foto: archiv



25SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ7/2010

V sobotu 26. června uspořádali kluci z ob-
čanského sdružení Austerlitz Adventure první
ročník „Slavkovského atletického devítiboje“
pro každého. Soutěž probíhala podle standard-
ních pravidel atletického desetiboje, z důvodu
bezpečnosti a technické náročnosti jsme vyne-
chali disciplínu skok o tyči. První čtyři disci-
plíny, tedy běh 60 m, skok do dálky, vrh koulí
a skok do výšky, jsme absolvovali ve sportov-
ním areálu základní školy Tyršova, následně běh
na 400 m, hod diskem, běh na 110 m překážek,
hod oštěpem a běh na 1500 m v areálu atletic-

Slavkov se svými více než 6000 obyvateli ne-
patří k velkým městům, ale přesto se může po-
chlubit velkými možnostmi pro sportovní vy-
žití.

Sportovních ploch není nikdy dost a je jen
dobře, že nová sportoviště přibývají, ať při zá-
kladních školách nebo mezi panelovými domy.
Přesto je poněkud tristní pohled na hřiště, kde
by se měly prohánět děti s míčem, jak tato hřiště
zejí prázdnotou. Kde jsou všechny ty děti? 

Pracujeme ve svém volném čase jako vedoucí
družstev u slavkovských fotbalových starších
a mladších žáků. Největším problémem je
vůbec postavit základní jedenáctky fotbalistů
k zápasu, a to už ani neuvažujeme o náhradni-
cích na střídání. Na trénink místo 25 mladých
fotbalistů přijde sotva polovina, na zápas si mu-
síme dokonce půjčovat hráče z přípravky. Když
sezona začínala, tak se každý mohl vyjádřit, zda

bude chtít aktivně hrát nebo ne. Po zimní pří-
pravě, kdy fotbalový klub zaplatil celkem slušné
peníze za tělocvičny určené pro trénink, se však
někteří rozhodli skončit. Důvody byly různé.
Výsledkem však je, že žáci sestoupili do okresní
soutěže. Přesto se nevzdáváme a budeme se sna-
žit o návrat do vyšší soutěže. 

Tato situace a zejména její příčiny jistě stojí
za zamyšlení. Bude nezbytné, aby se v nadchá-
zejícím období na tímto problémem zamyslili
všichni „zúčastnění“. Díky podpoře vedení
klubu a vedení města se snad podaří zase na-
vrátit mládežnický fotbal tam, kam jistě po
právu patří. K tomu je nezbytná i podpora ze
strany rodičů, ale hlavně zodpovědný přístup
samotných hráčů. Podmínky pro to v našem
město rozhodně jsou, a tak jich je potřeba vy-
užít.

Mgr. Přemysl Jeřábek, Ladislav Michálek

Fotbal a mládež ve Slavkově

kého stadionu ve Slavkově u Brna. Soutěže se
zúčastnilo 30 mužů a 2 ženy. I když byla soutěž
určena pro širokou veřejnost, nikoli závodníky,
bylo zde dosaženo mnoho velmi kvalitních vý-
konů: například 180 cm při skoku do výšky Ja-
kubem Hoškem nebo 43,72 m při hodu oště-
pem Lukášem Pavelkou. V kategorii mužů
zvítězili Lukáš Pavelka před Pavlem Šmelou
a Jakubem Hoškem, v ženách Zuzka Machová
před Ivou Horáčkovou.

Více informací o soutěži najdete na
www.austerlitz-adventure.org. (bv) 

Slavkovský atletický devítiboj

Měsíc červenec je bohatý na veškeré velké
závody silničních motocyklů. Ve dnech 4. a 5. 7.
se jel tradiční přírodní okruh v Ostravě-Radva-
nicích. Tohoto závodu se opět zúčastnil Olda
Hanák ze Slavkova. V sobotu – po problémech
s palivovým systémem – nakonec vybojoval
5. místo. V neděli startoval z druhé řady. Snažil
se, jako vždy, po startu o lepší pozici, ale chyběla
mu trocha štěstí. Při průjezdu jedné zatáčky najel
na obrubník, prorazil přední pneumatiku, ohnul
ráfek, ale motorku udržel a nespadl. Bohužel,
odstoupil od jistého třetího místa.

Ve dnech 9.–11. července byl v Brně pořádán
závod Superbike. Popisovat atraktivnost tohoto zá-
vodu by zabralo celý zpravodaj. Max Biaggi dojel
v první jízdě druhý, druhou jízdu vyhrál, čímž zís-
kal v Brně 10. vítězství ve své kariéře. Byly to pře-
krásné závody všech tříd a počasí jim přálo.

Po dnešním závodě v německém Sachseringu
se za 4 týdny koná Velká cena Brna, na kterou se
každoročně těší celá motoristická veřejnost.

VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

VIDEOPÒJâOVNA DÁLE NABÍZÍ
• ·irokou nabídku prodejních filmÛ na DVD

v‰ech ÏánrÛ za zajímavé ceny.

• Totální v˘prodej v‰ech VHS.

• Pro na‰e zákazníky jsme roz‰ífiili ‰irokou na-
bídku ‰perkÛ ze stfiíbra, chirurgické oceli
a oceli.

• BiÏuterii rÛzn˘ch odstínÛ ve spoustû barev
a zajímav˘ch tvarÛ vãetnû vlasov˘ch doplÀkÛ.

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po + St + Pá 9–12 h   14–19 h
Út + ât 14–19 h
So 9–11    17–19 h

Slavkov, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

ALENKA V ¤Í·I DIVÒ Sklouznûte se dolÛ králiãí norou, vstfiíc fan-
tastickému dobr. v podání TIMA BURTONA. Dnes uÏ devatenáctiletá
Alenka se vrací do podivuhodného svûta, kter˘ poprvé nav‰tívila jako
dítû a vydává se na cestu, která poodhalí její osud. âeká vás potrhl˘
klobouãník JOHNNY DEPP, Bílá královna ANNE HATHAWAY, Bíl˘
králík MICHAEL SHEEN,..ale hlavnû úÏasn˘ filmov˘ záÏitek.

PEVNÉ POUTO MARK WAHLBERG, RACHEL WEISZ, SUSAN SA-
RANDON,… Neobyãejn˘ pfiíbûh o Ïivotû jedné dívky a o tom, co pfii-
jde po nûm. 

HARRY BROWN MICHAEL CAINE. Jeden muÏ se postavil na odpor,
a naplnil sám svou vlastní pfiedstavu o spravedlnosti.

NA HRANù Zbûsilá jízda zpûnûnou stopou,to je mimofiádnû tûÏká sou-
tûÏ ve vodním lyÏování. Akãní sport, silní soupefii…prostû adrena-
lin jak má b˘t.

TùÎKÁ ROZHODNUTÍ Nestárnoucí HARRISON FORD se tentokrát ob-
jevuje v civilním dramatu inspirovaném skuteãn˘mi událostmi. Jako
doktor se spojí s rodiãi v podání BRENDANA FRASERA a KERI RUS-
SELLOVÉ, jejichÏ dûti trpí smrtelnou genetickou poruchou. Zatímco
zoufal˘ otec shání potfiebné peníze, doktor se snaÏí vyvinout pfií-
slu‰n˘ lék. Hlavními trumfy filmu jsou FordÛv a FraserÛv tûÏk˘
hvûzdn˘ kalibr a hlavnû nadãasovost tématu.

NA HRANù TEMNOTY Detektiv Thomas(MEL GIBSON)pfii‰el o dceru,
která byla zabita pfied jeho vlastním domem.Úporné pátrání po vra-
zích jej vede do vysok˘ch kruhÛ a pomalu zji‰Èuje, Ïe jeho dcera
vedla tajn˘ Ïivot. Odkryla tajemství které nemûlo b˘t odhaleno a proto
byla odstranûna. Thomas je v‰ak rozhodnut pomstít ji za kaÏdou
cenu! 

JCVD Akãní hvûzda konce 80. a cel˘ch 90. let, JEAN-CLAUDE VAN
DAMME, kter˘ v poslední dobû bojoval spí‰ sám se sebou, neÏ s fil-
mov˘mi padouchy, hraje v tomto snímku sám sebe. Pokornû se vrací
do své rodné Belgie, úspû‰nû pfiekoná své závislosti a dokonce se
ocitne tváfií v tváfi skuteãn˘m zloãincÛm, které musí vyfiídit sv˘mi
povûstn˘mi drtiv˘mi schopnostmi.

PROROCTVÍ NICOLAS CAGE se pou‰tí do zoufalého boje s ãasem
i osudem! Konec svûta se blíÏí…

LÁSKA NA DRUH¯ POHLED JENNIFER ANISTON, AARON ECKHART.
KdyÏ to nejménû ãeká‰, mÛÏe pfiijít…

âÍSLO 9* TIM BURTON a TIMUR BEKMAMBETOV. Lidé jsou pryã.KdyÏ
ná‰ svût skonãil, zaãala jejich mise. Kdy a jak k tomu do‰lo, není pfií-
li‰ jasné. V troskách starého svûta pfieÏívají jenom podivní hadroví
panáãci s ãísly na zádech. Do této pochmurné doby se narodí Devítka,
která je moÏná pfiedurãena v‰e zmûnit.

HOLKA Z MùSTA Lucy Hillová (RENÉE ZELLWEGER) je ambiciózní
a podnikavá manaÏerka Ïijící v Miami. Miluje své boty, miluje svá auta
a miluje kariérní postup. KdyÏ dostane nabídku na jeden krátkodob˘
úkol – neznámo kde – aby restrukturovala v˘robní továrnu, skoãí po
této moÏnosti s vûdomím, Ïe má jasné pov˘‰ení na dosah ruky. Co
v‰ak zaãíná jako jednoduchá práce, se brzy stává zku‰eností, která jí
zcela zmûní Ïivot. Lucy postupnû odhaluje hlub‰í smysl svého Ïivota
a co víc, také muÏe sv˘ch snÛ.

VYFIâ Dívka jménem Bliss Cavendar (ELLEN PAGE) je tak trochu out-
sider. Îije v malém zapadlém mûstû v Texasu a ráda poslouchá indie
rock. Matka na ni stále naléhá, aby se zúãastnila soutûÏe krásy. To
v‰ak není to, po ãem Bliss touÏí. Proto si dívka sama najde cestu, jak
matku obejít a vkrade se do ‰piãkové bruslafiské ligy…

Motoklub Austerlitz informuje
Hlavně po nepříjemném zranění Valentina Ros-
siho, který dnes po krátké rehabilitaci dojel na
5.místě po velmi dramatické jízdě. Je to zkrátka
borec s pevnou vůlí. Druhým tahákem do Brna
bude i Kája Abrahám, který již druhý závod ab-
solvoval nedaleko podia. Prostě bude to opět
svátek nás všech motonadšenců.

V minulém čísle motočlánku se pro opis textu
z ČMN o 40. výročí Slavkovského okruhu ne-
dostalo na smutnou zprávu z britského ostrova
MAN, kde se každoročně jezdí nejtěžší a nejdelší
závod na přírodní trati. Při závodě Supersportů ve
čtvrtek 10. 6. 2010 zde zahynul symbol českých
přírodních okruhů pan profesor Martin Loicht,
rakouský jezdec, přezdívaný „Černý ďábel
z Vídně“. Nevynechal snad ani jediný závod na
přírodní trati. Co k této smutné události dodat?
Mnoho slavkovských motofandů ho zná z Hra-
diště a Kyjova, kde po závodech snad nikdy ne-
chyběl na stupních vítězů. I takové smutné udá-
losti přináší tento krásný sport. J.M.

Z atletického devítiboje Foto: 2x archiv AA
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VE VÝŠE UVEDENÉM VSTUPNÉM JE ZAHRNUT PŘÍSPĚVEK 1 Kč NA ROZVOJ KINEMATOGRAFIE

KINO JAS SLAVKOV SRPEN–ZÁ¤Í 2010
3. 8. úterý 19.30 hod. IRON MAN 2 117 min.
4. 8. středa 19.30 hod. V hitparádě okouzlujících rošťáků by bral bezkonkurenční první místo. I proto se původem komiksový superhrdina Iron Man

v podání Roberta Downeye dočkal druhého dílu. Ten slibuje další intenzivní zážitek, v němž navíc už tak luxusní herecké
obsazení doplňují Scarlet Johansson, Sam Rockwell a Mickey Rourke. Režie: Jon Favreau. Film USA.
Vstupné: Mládeži přístupno od 12 let

7. 8. sobota 19.30 hod. KUKY SE VRACÍ 95 min.
8. 8. neděle 16.30 hod. Nový dobrodružný film režiséra Jana Svěráka představuje v kontextu současné domácí kinematografie skutečně jedinečný

snímek, a to nejen pro své zaměření na rodinné publikum spojující dětského i dospělého diváka, ale i pro netradiční a moderní
kombinaci hraného a animovaného příběhu. Hrají: Oldřich Kaiser, Ondřej Svěrák, Kristýna Fuitová-Nováková, Filip Čapka.
Vstupné: Mládeži přístupno

10. 8. úterý 19.30 hod. KICK ASS 106 min.
11. 8. středa 19.30 hod. Svět potřebuje nové hrdiny. A proto přichází Kick-Ass se svými komplici. Film je nadupaný akcí, drsnými fóry, ironií a černým

humorem. Cynismus a provokace jsou na prvním místě. Natočeno podle stejnojmenného komiksu. Přijďte se přesvědčit do
kina. Režie: Matthew Vaughn. Hrají: Aaron Johnson, Chris Mintz, Chloe Moretz a další. Mládeži přístupno od 15 let

14. 8. sobota 19.30 hod. ŽENY V POKUŠENÍ 118 min.
15. 8. neděle 19.30 hod. Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy, jednoho dne zjišťuje, že se dostala do situace, jaké řeší se

svými pacienty. Její dosud milující manžel je přistižen in flagranti s mladší ženou a Helena bezradně stojí na prahu nového
života. Repríza velmi úspěšného filmu režiséra J. Vejdělka. Hrají: E. Balzerová, L. Vlasáková, J. Macháček, R. Zach, V. Dyk. 
Vstupné: Mládeži přístupno

17. 8. úterý 19.30 hod. JAK VYCVIČIT DRAKA 97 min.
18. 8. středa 16.30 hod. Rodičové chlupaté Kung Fu Pandy a zeleného zlobráka Shreka se tentokrát rozhodli pro drsnější podívanou. Jejich dobrodružství

se odehrává na drsném Severu, který obývají ještě drsnější Vikingové a spolu s nimi i draci. Ti jsou jednoznačně nejdrsnější.
Jediný, který není drsný ani trochu, je hlavní hrdina Škyták. Animovaná komedie od studia Dream Works v českém znění.
Vstupné: Mládeži přístupno od 15 let

21. 8. sobota 19.30 hod. SEX VE MĚSTĚ 2 146 min.
22. 8. neděle 19.30 hod. Carrie, Samantha, Charlotte a Miranda se vrací. Poznejte jejich životy a lásky po dvou letech. Co se stane po tom, co řeknete

své Ano? Život je takový, jaký si ho dámy přály, ale nebyl by to „Sex ve městě“, kdyby život neměl v záloze pár překvapení.
Romantická komedie s českými titulky. Režie: Michael Patrick King. Hrají: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon,
Kristin Davis a Christopher Noth. Mládeži přístupno od 12 let

24. 8. úterý 19.30 hod. KOUZELNÁ CHŮVA A VELKÝ TŘESK 108 min.
25. 8. středa 16.30 hod. Když vás vlastní děti přivedou na úplné dno, existuje jen jeden jediný člověk, který vás z něj může dostat. Kouzelná chůva

Nanny Mc Phee. Před pár lety pomohla v úspěšné pohádce  vládnout kupu ratolestí zoufalému vdovci a teď bude muset vydat
všechny síly, aby zachránila nejen zdravý rozum jedné farmářky, ale i její střechu nad hlavou. Rodinná komedie v českém znění.
Režie: Susanna White. Hrají: Emma Thompson, Maggie Gyllenhaal, Ralph Fiennes, Rhys Ifans, Maggie Smith.
Vstupné: Mládeži přístupno od 15 let

28. 8. sobota 19.30 hod. PŘÍBĚH HRAČEK 3 103 min.
29. 8. neděle 16.30 hod. Zbrusu nová animovaná komedie, ve které se naši staří známí hrdinové dostanou do školky plné rozjívených dětí a batolat.

Obzvláště nezkrotná batolata se už nemohou dočkat až dostanou tyhle nové hračky. A k tomu všemu čeká panenku Barbie
první osudové setkání s Kenem. V českém znění. Mládeži přístupno

31. 8. úterý 19.30 hod. BEZ SOUCITU 93 min.
1. 9. středa 19.30 hod. Osobní asistent amerického ambasadora v Paříži James Reece má vše, co úspěšný muž potřebuje mít. Atraktivní přítelkyni,

luxusní byt a skvěle placenou práci. Jediné po čem touží... dostat se do pořádné akce. Akční žánr. Režie: Pierre Morel. Hrají:
John Travolta, Jonathan Rhys Meyers, Kasia Smutniak. Mládeži přístupno od 15 let

4. 9. sobota 19.30 hod. ZELENÁ ZÓNA 115 min.
5. 9. neděle 19.30 hod. Akčnímu thrileru „Zelená zóna“ se přezdívá „čtvrtý Jason Bourne“. S úspěšnou sérií ji spojuje nejen žánr, jméno režiséra Paula

Greengrasse a představitele hlavní role Matta Damona, ale především stoprocentní filmařina, strhující tempo a výjimečný příběh.
Pod ním je podepsaný oscarový scénarista Brian Helgeland. Dále hrají Greg Kinnear, Brendan Gleeson, Amy Ryan, Jason Isaacs.
Vstupné: Mládeži přístupno od 15 let

7. 9. úterý 19.30 hod. SOLOMON KANE 93 min.
8. 9. středa 19.30 hod. Solomon Kane je temné, výpravné, akční fantasy, jehož námětem je sbírka povídek věhlasného amerického spisovatele Roberta

E. Howarda – otce Barbara Conana. Převážná část filmu se natáčela v České republice, zejména v Praze a na hradech Točník
a Zvíkov a v jedné z vedlejších rolí se představí i český herec Marek Vašut. Režie: Michael J. Bassett. Hrají: James Purefoy,
Robert Orr, Richard Ryan, Ian Whyte a další. Mládeži přístupno od 15 let

11. 9. sobota 19.30 hod. A - TEAM 119 min.
12. 9. neděle 19.30 hod. Tihle čtyři chlapíci bývali vysoce kvalifikovanými a respektovanými členy elitní armádní jednotky. Byli obdivováni pro svůj

mimořádný talent a schopnost zvládnout i ty nejtěžší mise, aniž by se u toho byť jen trochu zapotili. To platilo ovšem pouze do té
doby, než byli nasazeni do přísně tajné mise. Velkolepá akční komedie, plná honiček, vtípků digitálních triků vychází z populárního
seriálu z osmdesátých let The A-Team, jehož autorem byli Frank Lupo a Stephen J. Cannell. Režie: Joe Carnahan. Hrají: Bradley
Cooper, Liam Neeson, Patrick Wilson, Dirk Benedict a další. Mládeži přístupno 
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V sobotu 24. července se v zámeckém parku uskutečnil
13. ročník mezinárodního turnaje v pétanque – Grand Prix
d’Austerlitz 2010, a doprovodný turnaj Petit Prix d’Austerlitz.
Přes dlouho dopředu avizovanou nepříznivou předpověď po-
časí jsme byli velmi příjemně překvapeni rekordní účastí 72
trojic hráčů.

Kromě téměř kompletní české špičky se zúčastnili hráči
z Německa, Rakouska, Slovenska a poprvé v historii turnaje
také z Ruska. Za vytrvalého deště dokázal zvítězit tým slo-
žený z Carreau Brno a SLOPAK Bratislava v čele s českou re-
prezentantkou Hankou Šrubařovou, na 2. místě PC Kolová
a 3. příčku obsadil brněnský tým Fighters. V doprovodném
turnaji zvítězil tým z Německa před Slováky, třetí se umístili
hráči brněnského klubu SLOPE.

Pohled na 210 lidí, kteří v promáčených botech a pro-
vlhlých bundách sbírali koule z kaluží, nás jako organizační
tým nenaplňoval přílišným optimismem. Přesto panovala na
turnaji až neskutečně pozitivní atmosféra a pohoda. Doufáme,
že i v příštím roce bude náš turnaj stejně úspěšný jako letos.

PC Austerlitz 1805

Grand Prix d’Austerlitz v pétanque v zimû a de‰ti

Finálovými jízdami skončilo za deště v neděli 25. července Mi-
strovství Evropy 2010 velkých měřítek ve Slavkově (1:5 TOURING
CARS & F1), které se historicky poprvé konalo v České republice ve
Slavkově u Brna. Na perfektně připravenou trať se sjelo více než 130
závodníků z 18 zemí Evropy. Závody začaly již 19. července, kdy
změřily své síly modely vozů F1. Titul Mistra Evropy si odváží do
Dánska Martin Lissau, náš Martin Bayer dojel do cíle se ztrátou 2,8
sec. na vítěze, a tak na něj zbylo „pouze“ druhé místo, bronz putuje
do Chorvatska a jeho držitel se jmenuje Dario Veseli.

Druhá část mistrovství modelů touring cars byla zahájeno v pátek
23. 7. navečer salvami z děla v podání uniformovaných historických
vojáků. Sobotní závody probíhaly za relativně pěkného počasí, ale
v neděli se jely finálové jízdy za zhoršených povětrnostních podmínek,
které prověřily připravenost jezdců i strojů. Zvítězil Marku Feldmann
z Německa, další dvě místa obsadili Francouzi Bernard-Alain Arnaldi
a Cedric Prevot. Náš Aleš Bayer skončil na pátém místě.

Jeden z největších sportovních podniků tohoto roku ve Slavkově
tedy skončil a již z prvních ohlasů se dá říct, že se organizátoři svého
úkolu zhostili velmi dobře a zaslouží pochvalu za bezchybnou propa-
gaci Slavkova.
Fotogalerii, video a výsledky najdete na http://www.arcslavkov.cz/

Mistrovství Evropy modelÛ aut fiízen˘ch rádiem

S de‰tûm a zimou se museli vyrovnat úãastníci Grand Prix d’Austerlitz Foto: 4x B. Maleãek

Modely F1 na trati Foto: B. Maleãek

âeská v˘prava Foto: archiv RC Zahájení Foto: archiv RC

Závody modelÛ touring cars Foto: archiv RC

Více fotografií na www.veslavkove.cz




