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Voda
Prší-li mnoho, jsou s tím problémy.

Neprší-li často, jsou problémy o mnoho
větší. Poslední léta bývají měsíce kvě-
ten a červen ve znamení přívalových
dešťů a bouřek. Tyto extrémní výkyvy
počasí, na které jsme nebyli v minulosti
zvyklí, s sebou nesou polámané stromy,
rozbitá auta, střechy domů, vyplavení

ornice z polí a v neposlední řadě zatopení sklepů rodin-
ných domů v dolní části města splaškovými vodami. 

Michal Boudný
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150 LET
TJ SOKOL
SLAVKOV U BRNA

Veteranfest • Foto: I. Ryšavý

Poslední červnovou sobotu (29. 6.) hostil zá-
mecký park ve Slavkově u Brna již 18. se-
tkání historických automobilů a motocy-

klů. Téměř deset tisíc návštěvníků mohlo
obdivovat téměř 1100 veteránů a užít si stylový
doprovodný program. Mezi automobily se tančil
swing v podání Swing wings, na pódiu se střídala
kapela Marty’s Henpecked Club swing a Louis
Armstrong revival a o stylovou atmosféru se po-
staral kloboukový klub Dantes a Miroslava Zá-
leská (Zulajda). Díky nim se zámecké schody
proměnily v molo, na kterém se předvedlo téměř
padesát dam a pánů v prvorepublikových róbách.
Hřebem stylového programu pak bylo vystou-

pení Big Bandu Konzervatoře Brno pod tak-
tovkou Mojmíra Bártka. Návštěvníci se na
historická vozidla nemuseli pouze dívat. Díky
spolupráci s jihomoravským přepravcem Kor-
dis a Technickým muzeem se návštěvníci
mohli z vlakového nádraží k zámku přepravit
zdarma historickými autobusy. 

Nádherné automobily a motocykly neob-
divovali pouze návštěvníci, ale kritickým
okem je posuzovala také sedmičlenná od-
borná porota. Ta oceňovala exponáty v šesti
kategoriích.

A jaké skvosty ohromily porotu tentokrát?

Na Veteranfest dorazilo přes 1100 historických vozidel



Auta vyrobená do r. 1946
1. Praga Baby 1942 
2. NSU - Fiat 1939 
3. Tatra 57 A Sport 1935 

Auta vyrobená v letech 1947–1971
1. Simca 1301, 1965 
2. Škoda 440 Spartak 1958 
3. Ford Tunderbirde 1967 

Auta vyrobená v letech 1972–1989
1. Alfa Romeo Montreal 1972 
2. Čajka GAZ 1971 
3. Lancia Delta Integrale 1988 

Motocykly
1. Triumph 1918 
2. Dněpr K 605 
3. Velorex JK 1976 

Traktory a ostatní
1. Lanz Buldog 1941 
2. Porsche Diesel 1961 
3. Škoda RTO 706 1958 

Závodní motocykly
1. ČZ 
2. Ariel S 4 
3. Motosacoche 1936 

Pořadatelem Veteranfestu je Zámek Slav-
kov – Austerlitz. Partnery akce byly Jiho-
moravský kraj, Renocar, Technické mu-
zeum, Kordis. vs
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(Dokončení ze str. 1)

akcionářem, získává primárně surovou vodu
z Opatovické přehrady. Ta prošla rekonstrukcí
a od prosince roku 2017 se napouští. Díky ab-
senci sněhové pokrývky a slabých dešťů se ji
nedaří naplnit. Veškerá voda, která přiteče, je
ihned upravena a spotřebována a deficit tak
stále zůstává. Zásoba vody v přehradě je při ta-
kovém počasí odhadována na jeden až dva
roky. Jinou situaci prožívá Brno napájené Vír-
skou přehradou, kterou zimní srážky nasytily
dostatečně. Takto jímána povrchová voda
z Opatovic tvoří 50 % zásob na Vyškovsku.
Zbylých 50 % je pod zemí v různých vrtech na
okrese. Jedná se o jakousi rezervu, na které se
ale sucho rovněž podepsalo. Přesto náš okres
patří k nejlépe zásobené oblasti regionu. Jiné
oblasti Moravy takové štěstí nemají a regulace
pitné vody je již znát! Slavkovu u Brna se díky
posílením dodávek vody ze skupinového vo-
dovodu Vyškov, větev bučovická (projekt roz-
šíření skupinového vodovodu Vyškov, větev
střed) v roce 2016 zvýšila bezpečnost dodávek
pitné vody. I tak společnost dělá maximum pro
jistotu dodávek do vašich domácností. Výsled-
kem bude připravované napojení prameniště
Drnovice na skupinový vodovod Vyškov, slav-
kovská větev v příštím roce. Cílem je umožnit
alespoň částečně vzájemnou zastupitelnost
jednotlivých zdrojů a možnost manipulace
s nimi. Pokud ale voda nebude na začátku své
poutě, na konci z kohoutku v kuchyni nic ne-

Vyřešit komplexně tyto jevy nelze. Nikdy
nevíme, kdy přijdou a v jaké intenzitě. Lze je
však mírnit. Nejefektivnějším řešením jsou
zpětné klapky na kanalizační přípojce a co nej-
větší jímání a odklon dešťovky do již tak plné
kanalizace. Nový stavební zákon přikazuje no-
vostavbám likvidovat dešťovou vodu na svém
pozemku a Vodovody a kanalizace Vyškov,
a.s., takové stavby ani na jednotný řad nepři-
pojí. Čím více stávajících nemovitostí by k to-
muto způsobu likvidace přistoupilo, tím by se
vody do kanálů dostalo méně a stav by se při
bouřkách výrazně zlepšil. Je to však na prin-
cipu dobrovolnosti.

A tímto oslím můstkem se dostávám ke dru-
hému negativnímu jevu, který za chvíli bude
občany nutit jímat vodu daleko více – k suchu!
Jev, který jsme před pár lety znali jen ze zpráv
či dovolených za sluníčkem, se dostal i do
střední Evropy. Každý člověk denně otočí ko-
houtkem a málokdo si uvědomí, kde se voda
vzala. Stejně jako otočení vypínačem, ale to je
jiná kapitola. O vznik, cestu a odběr vody se
možná budeme zajímat v momentě, až kraj či
obce vyhlásí krizový stav a dojde k zákazu za-
lévání zahrad, napouštění bazénů či pravidel-
nou odstávkou pitné vody. To už většinou bývá
pozdě! Společnost VaK, které je naše město

ukápne… Pevně věřím, že k těmto katastrofic-
kým scénářům nedojde. K tomu je třeba vás,
více než 20 000 odběratelů v domácnostech,
kteří máte v rukou osud téměř čtyř milionů ku-
bických metrů pitné vody, které společnost Vak
Vyškov vyrobí a dodá!

O vodě už dosti a dovolte, abych vás, vážení
občané, informoval o investičních akcích, které
byly spuštěné, či se teprve spustit chystají. Jed-
nou takovou je osud proluky a domu č. p. 63
na ulici Husova. Rada města na svém posled-
ním zasedání přijala částku 600 000 Kč, kterou
hejtman JmK Bohumil Šimek přislíbil městu
na projektovou dokumentaci pro výstavbu
nové stanice pro Policii České republiky. Nyní
koordinujeme společné jednání architekta
města a PČR k vizualizaci a uspořádání stavby
pro potřeby policie. S tímto záměrem je pevně
spjat měšťanský dům vedle radnice. Tento ob-
jekt je velmi zchátralý a životu nebezpečný,
což prokázaly i poslední bouřky. Bohužel situ-
ace na ministerstvu kultury komunikaci s do-
tčenými orgány nepřispívá a obávám se, že bu-
deme muset v nejbližších dnech odstranit
střechu či celé patro. Dotčených orgánů je
mnoho, ale zodpovědnost nese jen jeden! Budu
rád a doufat, že se budou řídit rozumem a vý-
sledkem bude demolice objektu.

Přeji vám hezké léto, hodně sluníčka a pří-
rodě vodu!

Michal Boudný, starosta města

Voda

Následky bouřky z pondělí 1. července

Jiráskova ulice • Foto: M. Boudný

Před ZUŠ • Foto: M. Boudný

Malinovského nám. • Foto: M. Boudný Malinovského nám. • Foto: M. Boudný
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

Úplné znění na www.slavkov.cz

27. schůze RM – 8. 7. 2019

7. zasedání ZM – 3. 7. 2019
1. ZM uděluje Pamětní list a Cenu města Slavkova u Brna

Mgr.Vladimíru Soukopovi za dlouhodobou a koncepční čin-
nost při rozvoji ZŠ Tyršova, příspěvková organizace a ZŠ Ko-
menského Slavkov u Brna, příspěvková organizace i přínos
pro rozvoj školství ve Slavkově u Brna při příležitosti jeho
ukončení výkonu funkce ředitele ZŠ Komenského.

28. schůze RM – 10. 7. 2019
1. RM souhlasí s tím, že město Slavkov u Brna bude

partnerem projektu bez finančního příspěvku „Podpora
vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost
- dotace mimo Prahu“, o který žádá nezisková organizace
Ekoklub Pampeliška, z. s., se sídlem Marefy 53, 685 01
Bučovice, IČ: 07013159.

2. RM uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pro-
stor na SC Bonaparte ze dne 17. 9. 2018, s Ekoklubem
Pampeliška, z.s., se sídlem Marefy 53, 685 01 Bučovice,
IČ: 07013159, v předloženém znění.

3. RM schvaluje služební cestu Bc. Michala Boudného,
Ing. Petra Lokaje, Ing. Ladislava Jedličky a Ing. Hynka
Charvata do obce Slavkov pod Hostýnem ve dnech 12. až
14. 7. 2019.

1. RM rozhoduje o tom, že nejvhodnější nabídka na
projekt: „Dopady klimatických změn ve městě Slavkov
u Brna - Zpracování strategických dokumentů pro město
Slavkov u Brna“ byla podána společností World from
Space s.r.o., Pellicova 3, Brno. IČ: 064 03 166.

2. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování
projektu: „Dopady klimatických změn ve městě Slavkov
u Brna - Zpracování strategických dokumentů pro město
Slavkov u Brna“ se společností World from Space s.r.o.,
Pellicova 3, Brno. IČ: 064 03 166.

3. RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy se společ-
ností RIDKY s.r.o., Novosady 622/27, 664 48 Moravany,
IČ 06545556 na výkon technického dozoru investora
v rámci stavby „Veřejná infrastruktura ke stanicím HZS
JMK a ZZS JMK“ v souladu s obsahem důvodové zprávy.

4. RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy se společ-
ností PROMED Brno, spol. s r.o., Žitná 1495/19, Řečko-
vice, 621 00 Brno, IČ 18825885 na výkon autorského do-
zoru investora v rámci stavby „Veřejná infrastruktura ke
stanicím HZS JMK a ZZS JMK“ v souladu s obsahem dů-
vodové zprávy.

5. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu JMK v celkové výši 600 000 Kč na zpracování
projektové dokumentace pro realizaci projektu Nová bu-
dova obvodního oddělení PČR ve Slavkově u Brna  s Ji-
homoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82
Brno, IČ: 7888337, dle předloženého návrhu.

6. RM schvaluje přednostní pronájem bytu typu gar-
soniéra v Domě s pečovatelskou službou, Polní 1444,
Slavkov u Brna, paní Iloně Kohoutkové, a to za podmínky
uvolnění bytu č. 5 na Sídlišti Nádražní 1192, Slavkov
u Brna.

7. RM bere předloženou informaci na vědomí a trvá

na svém usnesení k bodu č. 411 z 24. schůze dne 27. 5.
2019. 

8. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu kance-
láře č. 211 ve II. NP v administrativní budově Koláčkovo
náměstí 727, Slavkov u Brna, o výměře 50,60 m2. Ná-
jemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s vý-
povědní lhůtou 3 měsíce a nájemné stanoveno ve výši
1000 Kč/m2/rok.

9. RM bere na vědomí předložený zápis č. 29/2019
z komise pro životní prostředí.

10. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 30 000 Kč z rozpočtu města na rok 2019 – položky
„humanitární účely“ Diecézní charitě Brno, Oblastní cha-
ritě Hodonín na provoz Charitní ošetřovatelské služby
Bučovice a Slavkov u Brna a Hospicové péče v roce 2019
a souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy předlože-
ného znění.

11. RM projednala předložený obsah petice a bere ho
na vědomí. 

12. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o po-
skytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na re-
alizaci projektu „Tradiční jarmark ve Slavkově v rámci
projektu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové
péče v roce 2019“ mezi Jihomoravským krajem, se síd-
lem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337,
jako poskytovatelem, městem Slavkov u Brna jako zřizo-
vatelem a Zámkem Slavkov - Austerlitz, příspěvkovou or-
ganizací jako příjemcem.

13. RM bere na vědomí, že Základní škola Komen-
ského Slavkov u Brna, příspěvková organizace získala za
aktivní účast v projektu Sazka olympijský víceboj ve škol-
ním roce 2018/19 poukaz v hodnotě 40 000 Kč na nákup
sportovního zboží.

14. RM schvaluje nákup sportovního vybavení za
40.000 Kč pro Základní školu Komenského Slavkov
u Brna, příspěvková organizace. 

15. RM bere na vědomí předložený zápis ze schůze ko-
mise pro zahraniční vztahy.

Atletický pohár
V průběhu měsíce června se na našem škol-

ním hřišti odehrálo velké sportovní klání.
Všechny děti z 1. stupně si v hodinách tělesné
výchovy poměřily své síly ve čtyřech atletic-
kých disciplínách. Byl to skok daleký, hod míč-
kem, běh na 50 m a běh na 300 m. Soutěžily
proti sobě vždy třídy z jednoho ročníku, chlapci
a dívky zvlášť. Děti vytvořily skvělou závodní
atmosféru, navzájem se povzbuzovaly a fandily
si. Slavnostní vyhodnocení a předání diplomů
pak proběhlo v pátek 21. 6. za přítomnosti pana
ředitele Půčka. Všem malým sportovcům gra-
tulujeme ke krásným výkonům. zšt

V průběhu května proběhl druhý ročník sou-
těže ve skládání básní v anglickém jazyce „Time
for Rhyme“. V rámci výuky anglického jazyka
se do soutěže zapojili téměř všichni žáci osmých
a devátých tříd. Měli za úkol napsat básničku na
jedno ze tří témat (Black and White, Love and
Hate, Day and Night) a zároveň použít mini-
málně tři slova z pěti zadaných. Do hlasování
o nejlepší báseň se probojovalo celkem 12 děl.

Hodnocení učitelek se letos shodlo s hodnoce-
ním žáků v anketě a vítěznou básní se stala báseň
od Dominika Jopka s názvem Black and White.
Na druhém místě se umístily dvě dílka, a to
báseň se stejným názvem jako báseň Dominika
od Gabriely Florianové a báseň The Knight od
Roberta Fialy. Třetí příčku pak obsadila báseň
Libora Tesaře nesoucí název Love and Hate.
Všichni zmínění autoři budou odměněni. ej

Time for Rhyme Pasování na čtenáře
V pátek 21. června se naši prvňáčci stali prá-

voplatnými čtenáři. Po prvních písmenech, slabi-
kách a slovech začali v průběhu školního roku
opravdu číst. Přišel pan ředitel, zástupkyně
Spolku rodičů a přátel školy a obě paní učitelky.
Dětem předali odměny, které věnoval spolek. Od-
znáček a nazdobené muffiny s písmeny abecedy,
které vyrobila paní Kočicová, udělaly dětem vel-
kou radost. Odznáček navíc opravňuje držitele
k ročnímu bezplatnému využití služeb městské
knihovny. Všem malým čtenářům přejeme, ať se
kniha stane jejich věrným kamarádem. zšt

V pondělí 24. června se v kulturním sále
v Křenovicích uskutečnil 2. ročník soutěže
„Technika pro radost“. Této akce se zúčastnilo
celkem osm tříčlenných družstev žáků
sedmého ročníku, které postupně řešily čtyři
disciplíny: skládání modelu vrtulníku ze sta-
vebnice Merkur, řešení úloh s roboty Ozoboty,
sestrojení letadla z dřevěné stavebnice a sesta-

vení elektrického obvodu podle zadání. Vítěz-
ství si vybojovala trojice žáků naší školy Kris-
týna Rábiková, Anna Lysáčková a Jakub Klí-
mek, kterou na stupně vítězů doprovodila
družstva žáků ze ZŠ Ždánice a ZŠ Šaratice.
Druhý tým ZŠ Tyršova ve složení Filip Char-
vát, Jan Menšík a Matouš Svoboda skončil cel-
kově na čtvrtém místě. zv

Technika pro radost

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

Na konci května žáci druhého a šestého roč-
níku v rámci projektu Hasík navštívili požární
stanici ve Vyškově. Nejen hoši, ale i děvčata si
se zájmem prohlédli vybavení hasičských
vozů, speciální protipožární techniku, vyzkou-
šeli si pravou hasičskou helmu i kombinézu,
zhlédli oživování raněného a další zajímavosti.
Škola tak navázala na první část projektu, která
probíhala u nás ve Slavkově.

Projekt Hasík je preventivní program určený
žákům základních škol v celé České republice.
V naší škole probíhá tento projekt současně ve
2. a 6. třídě. Jeho hlavním cílem je předat dětem
důležité informace a návyky v oblasti prevence
před požáry a mimořádnými událostmi. Výuka
probíhá hravou a názornou formou, vedou ji od-
borně vyškolení instruktoři z řad profesionál-
ních a dobrovolných hasičů. zšt

Projekt Hasík

Slavkovský zpravodaj na internetu

www.slavkovskyzpravodaj.cz
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Výuka golfu na 1. stupni
V pondělí 24. 6. měli žáci z 1. až 4. tříd

možnost alespoň na chvíli se stát golfisty. Na
místním golfovém hřišti nás přivítal trenér
John Carroll, který zábavnou formou vtáhl děti
do golfového světa. Děti si vyzkoušely zá-
kladní golfový postoj, odpalovaly míčky z od-
pališť a procvičovaly správný švih. Došlo také
na soutěže. Vítězové byli oceněni sladkou od-
měnou. Tímto bychom rádi poděkovali trenéru
panu Johnu Carroll i paní Martě Svobodové za
trpělivost a příjemné dopoledne. zšt

Ve čtvrtek 27. června nastal konečně vytou-
žený den všech žáků devátých ročníků. Stejně
jako každým rokem se konala malá slavnost
v krásném prostředí Historického sálu na
slavkovském zámku. V pravé poledne se zde
sešli nejen nastrojení a najednou nezvykle
vážní deváťáci a jejich učitelé, ale také rodiče
a další příbuzní. Nechyběli ani hosté z rad-
nice – pan starosta Bc. Michal Boudný a čle-
nové školské rady paní Romana Krchňavá

a Mgr. Bohuslav Fiala. Třídní učitelé a ředitel
školy k žákům naposled pronesli pedagogický
proslov, pan starosta popřál vše nejlepší do
budoucna. A někteří z deváťáků si možná až
nyní uvědomili, že devět let na základní škole
opravdu končí a nastává nová etapa jejich ži-
vota.

A my jim do ní přejeme hodně štěstí, úspě-
chů a hlavně, aby se jim líbilo na školách,
které si pro další vzdělávání vybrali. zšt

Slavnostní ukončení školního roku

V minulém čísle jsme vám
přáli hezké prázdniny a pevně
věříme, že si je užíváte. Pro
náš klub začaly prázdniny
velmi hekticky. Předání naší

klubovny – úklid klubovny, vybavení prostor,
stěhování nábytku a hlavně plánování dalších
akcí pro vás členy. Hned prvního července
jsme uskutečnili návštěvu u pana senátora
Bárka, který nám přislíbil podporu na akce na-
šeho klubu. Na uvítanou nám nabídl prohlídku
Senátu ČR a přilehlých Valdštejnských zahrad.
Padl samozřejmě i termín. Do Prahy se vypra-
víme 18. září 2019. Cena zájezdu je 300 Kč
a přihlášky i s podrobnými informacemi na-
jdete v naší kanceláři, která je pro vás otevřena
každé pondělí od 10 do 12 hodin. Dále je
možné se domluvit vycházce. Další akcí, která
pro nás bude novinku bude 5. září 2019 od 16
hodin Čaj o páté, který se uskuteční v restau-
raci Bonaparte. V měsíci září bude společný
výlet na výstaviště Floria Kroměříž, který po-
řádáme v pátek 27. září 2019. V dopoledních
hodinách navštívíme Květnou zahradu a odpo-
ledne výstaviště. V expozici květin je speciální
výstava zaměřená na ukázku bonsají a podzim-
ních květin. Cena zájezdu je 250 Kč. V tento
den bude možné zaplatit divadlo, které jsme
naplánovali až na 30. října. Vybrali jsme titul
Žítkovské bohyně na činoherní scéně Měst-
ského divadla Brno. Cena zájezdu je 280 Kč.
Opět je možné se nahlásit v naší kanceláři.

Přijměte pozvánku na Den seniorů, který se
bude konat v areálu zámku ve dnech 28. a 29.
září. Tuto akci organizuje Zámek Slavkov –

Austerlitz ve spolupráci s Klubem seniorů –
jste srdečně zváni. V měsíci srpnu odehraje di-
vadlo Bolka Polívky představení Šest taneč-
ních hodin v šesti týdnech, na které byla našim
členům poskytnuta sleva 50 % na vstupenku.
Informace jsou k dispozici u paní Veroniky
Slámové, tel.: 725 977 802.

V měsíci srpnu jsou pro vás připraveny stře-
deční vycházky, které počtem účastníků nás
velmi překvapují. Na Lutrštéku 10. července

Klub seniorů – plánované akce na září
nás bylo celkem 27 z toho bylo 12 dětí
a výlet Těšanka dne 17. července se zúčastnilo
rekordních 44 osob, z toho 25 členů, 5 nečlenů
a 18 dětí. Velmi nás těší vzrůstající zájem
o tuto pohybovou aktivitu.

Přejeme vám hezký zbytek prázdnin a bu-
deme se těšit na viděnou na některé z akcí. Plá-
nujeme akce tak, aby si mohl vybrat každý
podle svých představ.

Klub seniorů Slavkov u Brna

Pohodová turistika zahrnuje především vý-
šlapy asi do 10 km v oblasti Slavkova, Bučo-
vic nebo Vyškova. Termín vycházek je kaž-
dou středu, pokud není programem stanoven
jiný den. Program zahrnuje datum, čas a místo
startu, popis trasy, cíl, délku trasy a přibližný
čas návratu do Slavkova. Účastník nemusí být
členem klubu seniorů, nemusí se přihlašovat,
ani registrovat, prostě přijde, může se indivi-
duálně rozhodnout o změně trasy.

Vzhledem k tomu, že se vycházky konají za
každého přijatelného počasí (s výjimkou dlou-
hotrvajícího deště), doporučuji vzít si vedle
svačiny a nápoje také deštník nebo pláštěnku.

Účastníci vycházky nejsou pojištěni, účast
je na vlastní nebezpečí.

Pohodová turistika TS Bota Slavkov u Brna
SRPEN 2019

7. 8. 2019: Biocentrum Vicemilické rybníky
Odjezd v 8.51 hod. z vlakového nádraží ve Slavkově.

Trasa: Nevojice-Biocentrum Vicemilické rybníky–Ryb-
níčky–Bučovice. Délka trasy: 6 km.
Odjezd vlakem z Bučovic do Slavkova ve 13 hod.

14. 8. 2019: Svatá
Odjezd v 9.07 hod. z autobusového nádraží ve Slavkově.
Trasa: Těšanka–rozcestí Hvězda–Písečná–Křestanov–
Svatá–Lovčičky. Délka trasy: 8 km. 
Odjezd z Lovčiček do Slavkova autobusem v 12.44 nebo
14.44 hod.

21. 8. 2019: Motýlí ráj
Odjezd v 9.07 z aut. nádraží ve Slavkově, v Žarošicích
přestup na autobus do Ždánic. Trasa: Ždánice–Palá-
nek–Okříšek–Ameriky–Šraňky–Ždánice. Délka trasy:
9 km.
Odjezd ze Ždánic autobusem do Žarošic ve 13.20 nebo
14.15 hod., přestup na autobus do Slavkova.

28. 8. 2019: Bílý vlk
Odjezd v 9.07 hod. z autobusového nádraží ve Slavkově.
Trasa: Bílý vlk–Nové skalky–Horáček–Kobeřice. Délka
trasy: 8 km.
Odjezd autobusem z Kobeřic v 12.50 nebo 14.45 hod. 

František Navrátil

Akce Klubu seniorů v srpnu

Účastníci Klubu seniorů na výletě • Foto: 5x archiv klubu
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První písemná zmínka o moravské obci
Slavkov pod Hostýnem pochází z roku 1349.
Oslava letošního 670. výročí této události byla
spojena s 12. mezinárodním setkáním Slav-
kovů, které se uskutečnilo ve dnech 12. až 14.
července. Setkání se zúčastnily oficiální dele-
gace celkem devíti Slavkovů, z Česka (5)
a Slovenska (4). Delegaci nevyslal polský
Slawkow a slovenský Vyšný Slavkov. Pří-
tomno bylo i několik čestných hostů, bývalých
starostů. Účastníci byli ubytováni na nedaleké
Rusavě, neboť ve Slavkově pod Hostýnem ne-
mají dostatečné ubytovací kapacity. Obec
Slavkov pod Hostýnem má 640 obyvatel a do
Slavkova u Brna je to přibližně 80 km. Leží ve
zvlněné krajině na úpatí  Hostýnských vrchů.
Místní tvrdí, že to ještě není Valašsko, ale Zá-
hoří. V současnosti realizují nástavbu Základní

školy (první stupeň), která sousedí se školkou.
K radnici obecního úřadu je „přilepen“ velký
sál, který slouží i jako tělocvična. 

Hlavním bodem pátečního odpoledního pro-
gramu byla komentovaná prohlídka Květné za-
hrady v Kroměříži (UNESCO), kde nás během
prohlídky pokropil vydatný déšť, takže jsme si
ani neprohlédli celý areál.

V sobotu dopoledne jsme se zúčastnili poutě
na Sv. Hostýn, pořádané každoročně obcí Slav-
kov pod Hostýnem. Od kaple Panny Marie
Lourdské (v obci není kostel) se menší skupina
delegátů vydala spolu s ostatními místními
obyvateli na Sv. Hostýn přímou cestou pěšky
(cca 3 km), ostatní delegáti využili pohodlnou
cestu autobusem. Shodli jsme se, že pěšky je
cesta na  Hostýn nejpříjemnější právě ze Slav-
kova. Pouť doprovodila dechová kapela. Na
závěr slavnostní mše v bazilice pozdravil de-
legáty bývalý starosta obce Velký Slavkov (Sk)
Fr. Šary, který ve svém projevu ocenil zejména
spolupráci a přátelskou atmosféru, která setká-
vání Slavkovů dlouhodobě charakterizuje.

Odpoledne v 15 hod zahájil starosta obce Ja-
roslav Čačala v pěkném areálu fotbalového
hřiště zábavnou část oslav, které trvaly až do
půlnoci. V pestrém programu se představila
dechová hudba Moravská veselka, folklorní
soubor Rusavjan, hudební skupina Golden De-
licious a další účinkující. Pro děti byl k dispo-
zici obrovský prolézací a skákací hrad, děti
i dospělí si mohli prohlédnout vojenskou tech-
niku z Vyškova, vyzkoušet biatlonovou střelbu
a další atrakce. V rámci prezentací Slavkovů

Dvanácté setkání Slavkovů 2019 pod Sv. Hostýnem

představil Slavkov u Brna jeho starosta Michal
Boudný. Úspěch měla tradiční ochutnávka re-
gionálních specialit v jednotlivých stáncích.
O stánek našeho Slavkova byl velký zájem
a nebylo to jen tím, že byl prvním v řadě…

V neděli dopoledne si delegáti prohlédli na
okraji obce vzorně upravený areál a arboretum
Horákovy zahradnické školky. Tato firma mo-
derním promyšleným záchytným systémem
zpětně využívá dešťové a až 40% závlahové
vody a své produkty vyváží do několika států.

Jakmile po obědě začalo pršet (což už je
v neděli na těchto setkáních téměř tradicí), na-
stal čas děkování, loučení a návratu domů.
Dvanáctým setkáním byl zahájen nový cyklus
těchto mezinárodních slavkovských aktivit.
Putovní kronika setkávání Slavkovů bude
v roce 2020 předána do slovenského podtatran-
ského Malého Slavkova, kde se uskuteční 13.
ročník.

Ladislav Jedlička
(fotogalerie z akce je k dispozici na webu Veslavkove.cz)

Delegáti Slavkovů v centru Slavkova p. H. • Foto: L. Jedlička

Delegáti Slavkovů před bazilikou • Foto: L. Jedlička

Delegáti Slavkova u Brna • Foto: L. Jedlička

Mezinárodní kapela a smíšený pěvecký sbor • Foto: L. Jedlička Nedělní oběd v kulturním sále • Foto: L. Jedlička
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Možná vás to taky někdy zlákalo: loupete
brambory do igelitového sáčku a pak byste ho
nejraději hodili do hnědé popelnice. Jenže
malá chyba může mít fatální následky. Prů-
hledný sáček nebo pytel na odpad může
v kompostárně nadělat tolik škody, že to stroje
nemusí hned tak rozdýchat a kompostárnu to
na nějaký čas vyřadí z provozu. Navíc třídění
bioodpadu přísně kontroluje Státní inspekce
životního prostředí a ta je v posledních měsí-
cích hodně přísná.

Například v Napajedlech za nalezené „ige-
liťáky“ udělila městu pokutu 40 tisíc korun
s pohrůžkou, že byla ještě mírná. Zákon jí
umožňuje vyměřit pokutu až půl milionu
korun. 

A co se děje s bioodpadem v našem městě? 
Popelnice a kontejnery na biologický odpad

vyváží Technické služby začátkem každého li-
chého týdne dle svozového plánu. Město
vlastní a provozuje kompostárnu, kde se zelený
odpad zpracuje a využije. Ve Slavkově vydá-
váme vyrobený kompost zdarma a to v ulici
Zámecká (bývalá Panská škola) každou lichou
středu od 14–17 h. až do konce svozové sezony
(většinou koncem října podle počasí).

Každá domácnost měla v loňském roce
možnost se zdarma vybavit hnědou nádobou
nebo kompostérem. Jen v uplynulém roce
město Slavkov díky dotaci rozdalo mezi ob-
čany téměř 400 hnědých 240litrových nádob
a 400 kompostérů. Několik desítek hnědých

Igelitové sáčky do bioodpadu nepatří aneb
Jak správně třídit zelený odpad

popelnic je ještě stále k vyzvednutí zdarma
v areálu Technických služeb. 

V současné době tak zaměstnanci Technic-
kých služeb každých čtrnáct dní sváží téměř
700 nádob na biologicky rozložitelný odpad.
Jen v roce 2018 svezly a připravily na kompos-
tování celkem 570 tun biologicky rozložitel-
ného odpadu. Městská zeleň čítala 200 tun
a občané vyseparovali 370 tun.

Děkujeme všem občanům, kteří se zapojili
do unikátního systému třídění biologického
odpadu v našem městě. Slavkov u Brna bylo
jedno z prvních měst v České republice, které
zavedlo plošný svoz a zpracování ještě mno-
hem dříve, než to byla zákonná povinnost pro
všechny obce. TSMS

Sádrokarton v bioodpadu • Foto: archiv TSMS Stoleček patří do sběrného dvora • Foto: archiv TSMS
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ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ www.zamek-slavkov.cz
Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01  Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204;  info@zamek-slavkov.cz

Jedna z nejpozoruhodnějších světových
houslistek Esther Yoo opět zavítá do Slavkova.
Spolu s velkým komorním orchestrem Czech
Virtuosi odehraje koncert v Historickém sále
zámku ve středu 11. září od 19 hodin. 

Američanka s korejskými kořeny ohromila
Slavkov již dvakrát a vždy to byl úchvatný zá-
žitek. Tentokrát představí hudbu skladatelů
Rossiniho, Barbera a Beethovena. 

„Její hudba, to nebyla prostá interpretace, to
bylo opravdové mystérium, které vtahovalo
nejen odborníky, ale i laiky do úžasného světa
tónů, ve kterém její bezchybné, vášnivé prove-
dení velmi těžkého, složitého, náročně harmo-
nicky i rytmicky strukturovaného a mimořádně
dlouhého partu bylo jen částí hlubokého zá-
žitku, ve kterém se objevovalo cosi nepojme-
novatelného – ano, mystérium vyzařované
touto drobnou, porcelánovou dívenkou, která
předváděla něco, co vysoce přesahovalo pouhý

Americká houslistka Esther Yoo opět v Historickém sále

Letos to bude opravdová narozeninová
oslava císaře Napoleona. Napoleonské hry,
které se uskuteční 10. srpna v zámeckém
parku ve Slavkově u Brna totiž připomenou
210. výročí od narození Napoleona Bona-
parte. 

Letos se ve vojenské uniformě objeví také
Václav Vydra, který sehraje roli knížete Lich-
tenštejna, muže, který vedl rakouské vojsko
v bitvě u Slavkova. „Diváci budou letos vta-

ženi více do života koní a toho, co museli ve
válečné vřavě prožívat,“ uvedl Ivan Vystrčil
se sdružení Acaballado.

Napoleonské hry letos zahájí řemeslný jar-
mark (od 9.00), který bude přístupný zdarma.
Od 14.00 pak startuje historický program
s přehlídkou armád, jezdeckými ukázkami
a ukázkou dobového života. Tradiční akce
pak vyvrcholí noční bitvou v zámeckém
parku s názvem Příběh koně. 

Napoleonské hry: v hlavní roli Václav Vydra a kůň
Program Napoleonských her
ve Slavkově u Brna  
9.00–17.00 Napoleonský řemeslný jarmark

(od 14.00 je vstup zpoplatněn)
14.00 Zahájení – příjezd Jana Josef I. Kníže

z Lichtenštejnu v podání herce Václava
Vydry s doprovodem

14.30 Volně navazující sabrage
15.00 Komentované ukázky uniforem
16.00 Předvádění koní (ukázky plemen, po-

vídání o historii chovu koní)
17.00 Dovednostní jezdecká soutěž o pohár

zámku Austerlitz
19.00 Vozatajské ukázky – práce se spřežením
20.00 Ukázky výcviku armád – pěchota
21.00 Příběh koně – inscenovaná večerní bi-

tevní ukázka na téma osudu válečných
koní. V hlavní roli Václav Vydra.

Vstupné 
Do 14.00 zdarma (Napoleonský jarmark)
Od 14.00 100 Kč, děti do 140 cm zdarma

koncert,“ popsal své dojmy po skončení kon-
certu v Holešově publicista Karel Bartošek.

Výtěžek z koncertu poputuje na účet občan-
ského sdružení Na kolečkách. Cílem tohoto
sdružení je podpora vzniku a rozvoje bezbari-
érových kulturních a společenských zařízení
přístupných handicapovaným lidem.

Předprodej vstupenek pouze na webu
http://www.czechvirtuosi.cz/. 

Vstupné: 170 Kč – dospělí, 130 Kč – seni-
oři, studenti, děti nad 10 let, ZTP a 50 Kč –
děti do 10 let. ZS-A

Program
Gioacchino Rossini:

William Tell Overture
Samuel Barber:

Concerto for Violin, Op. 14
Ludwig van Beethoven:

Symphony No.7 in A, Op. 92

Napoleonský jarmark
bude dopoledne zdarma

Při příležitosti oslav Napoleonových naro-
zenin se 10. srpna v zámeckém parku usku-
teční Napoleonský jarmark. Od 9 do 14 hodin
bude pro návštěvníky zdarma. Od 14 do 17 h.
bude vybíráno vstupné (100 Kč za osobu, děti
do 140 cm zdarma) z důvodu konání tradiční
letní akce – Napoleonských her. Přijďte prožít
slavnosti k 250. výročí narození francouzského
císaře do zámeckého parku! ZS-A

Zámek Slavkov – Austerlitz je proslavený
originálními kostýmovanými prohlídkami.
Spolek Per Vobis, jehož zásluhou se slavkov-
ský zámek stal prvním objektem v ČR, kde
tyto prohlídky začaly probíhat, pro Vás i v le-
tošním roce nachystal několik historických
scén a v zábavné formě Vám je přiblíží 10.
srpna v časech ve 13.30 , 14.30 a 15.30 h.

Tentokráte se skupina Per Vobis zaměří na
narozeniny Napoleona Bonaparte, který se na-
rodil před 250 lety.

Pouze v českém jazyce. Rezervujte si vstu-
penky zavčas, o oživené prohlídky je vždy
velký zájem. Ceny vstupenek 180 Kč dospělí,
děti od 3 let, studenti, senioři a ZTP 120 Kč
a rodinné vstupné 540 Kč. 

Rezervace vstupenek na pokladně zámku
nebo na tel. č. +420 544 227 548 nebo na e-
mailové adrese rezervace@zamek-slavkov.cz.

Kostýmované prohlídky pro vás připravila
a na vaši návštěvu se těší skupina Per Vobis.

vs

Kostýmované prohlídky zámku s Napoleonem

Navštivte výstavu fotografií ze zahraničních
misí „Ten druhý život“, jejíž základní myš-
lenka je seznámit návštěvníky s činností no-
vodobých válečných veteránů a posláním Ar-
mády ČR v zahraničních misích. Vystavené
fotografie nabízejí jiný, méně oficiální pohled
na zahraniční nasazení Armády ČR a ukazují
takové stránky života v operaci, jako je komu-
nikace a pomoc místním obyvatelům a nezpo-
chybnitelný vliv práce českých vojáků na kaž-
dodenní život v zemi.

Putovní výstava Ten druhý život ukazuje
druhou tvář života vojáků: jejich profesi, která
není zaměstnáním, ale povoláním do služby.
Profesi, která je v prvé řadě přípravou k boji.
První část výstavy „Tobruk–Bagram“ je mos-

tem mezi zahraničními operacemi tehdy
a nyní.

Druhá část zachycuje současnou službu na-
šich vojáků v zahraničních operacích v Afg-
hánistánu a Iráku a třetí část nám nabízí po-
hled do života lidí v prostoru nasazení. 

Letos ji můžete vidět na 13 místech v České
republice. Na zámku Slavkov – Austerlitz je
výstava návštěvníkům přístupná zdarma do 31.
srpna 2019. vs

Výstava ukáže život vojáků na misích

Ten druhý život
11. 7.–31. 8. 2019, dle otevírací doby zámku
Zámek Slavkov – Austerlitz, OK galerie
Vstupné: vstupné dobrovolné

Loňské Napoleonské hry • Foto: archiv ZS-A
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V sobotu 24. srpna se uskuteční II. ročník
Veterán bus Kříž při příležitosti podnikání ro-
diny Křížových.

Historické autobusy vyjedou v sobotu 24.
srpna z Telnice (parkoviště u Sokolovny) a cca
ve 14.15 h. je naplánován příjezd asi 6–7 auto-

busů do zámeckého parku ve Slavkově. Ná -
vštěvníci si mohou autobusy prohlédnout do cca
16.30 h., kdy se budou vracet zpět do Telnice.
Vstup do zámeckého parku nebude omezen.

Velice se na vás těší pořadatelé akce, rodina
Křížových. ZS-A

Koncem srpna přijedou do zámeckého parku historické autobusy

Kam za kulturou 
V Informačním centru pod zámkem můžete

v květnu zakoupit vstupenky na: 
• Letní scénu Divadla Bolka Polívky: divadelní

hra DNA, nádvoří zámku, 6. 8. nebo 7. 8. od 20.00,
250–590 Kč

• Letní scénu Divadla Bolka Polívky: divadelní
hra Šest tanečních hodin v šesti týdnech, ná-
dvoří zámku, 8. 8. od 20 hodin, 230 až 480 Kč

• Open air opera tour 2019: Nabucco, nádvoří
zámku, 12. 8. od 20 h., 690 Kč a 990 Kč*

• koncert Hany Zagorové a Petra Rezka, Spole-
čenské centrum Bonaparte, 29. 9. od 19 hodin.
* vstupenky lze platit pouze v hotovosti vs

Letní kino v zámeckém
parku 

Zámek Slavkov – Austerlitz Vás zve na
Letní filmový festival, který se uskuteční už po
desáté v zámeckém parku po 12 letních večerů
od 13. do 24. srpna. Těšit se můžete na české
komedie jako je Lovení, Ženy v běhu nebo
akční trháky jako například Spiderman nebo
Captain Marvel. Chybět nebudou ani večery
určené dětem a jejich rodičům (Jak vycvičit
draka 3, Dumbo). Festival pak zakončí jeden
z nejnavštěvovanějších filmů loňské sezony
Bohemian Rhapsody. 

V době konání LFF bude zámecký park pro
veřejnost otevřen pouze do 19 hodin. A znovu
otevřen hodinu před promítáním, tedy ve
20:00. Vstup na LFF bude jižní branou do zá-
meckého parku (brána od Palackého náměstí),
kde se budou prodávat vstupenky za jednotné
vstupné 50 korun. Sezení dle vlastních mož-
ností. Občerstvení zajišťuje Slavkovský pivo-
var. K dispozici budou mobilní toalety.

Začátky promítání budou ve 21:00, ale v pří-
padě jasného počasí se může začátek posunout
o cca 15–20 minut. Za drobného a normálního
deště se promítá, výjimkou je příliš silný vítr
a prudký liják. Pokud bylo odehráno více jak
20 minut, tak se vstupné nevrací. ZS-A

Loňský Veteran bus ve Slavkově • Foto: 3x archiv 
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Taneční kurz pro dospělé - začátečníky
• čtvrtek od 19.30 do 21 hodin

• od 3. října do 28. listopadu 2019 (lekce se
neuskuteční 31. října 2019)

• velký taneční sál SC BONAPARTE Slavkov

• kurzovné: 2800 Kč/8 lekcí/pár

Přijďte se naučit základy klasických
společenských tanců

Taneční lekce pro dospělé vedeme v uvolně-
ném rytmu, naučíme vás základní taneční kroky
a jednoduché taneční figury od oblíbených spo-
lečenských tanců – waltz, tango valčík, foxtrot,
cha-cha a jive, a to tak, abyste do blížící se ple-
sové taneční sezony vpluli s noblesou a ele-
gancí. Krok za krokem vás po tanečním parketu
provedou profesionální lektoři a aktivní taneč-
níci Zina a Jirka Čechovi. Zina Čechová

Stingův koncert ve Slavkově u Brna, pů-
vodně plánovaný na 12. července 2019 byl
z důvodu zdravotních potíží hlavního inter-
preta zrušen. Pokud jste si vstupenku kou-
pili na Infocentru, vyplatí vám peníze za ni
opět zde. Otevírací doba je každý den od 9.00
do 17.00 (11.30–12.00 polední přestávka).
Vstupenky můžete vracet do 15. srpna 2019.

Sting byl ze zdravotních důvodů nucen zru-
šit své koncerty v Mnichově, Stuttgartu a Slav-
kově u Brna. Sting upřímně lituje zklamání,
které svým fanouškům způsobil, omlouvá se
za způsobené komplikace a děkuje za pocho-
pení. Zrušena byla tedy celá páteční akce
včetně vystoupení předkapel.

Peníze za vstupenky vrací pořadatel od pon-
dělí 15. 7. 2019. Lístky vracejte v místech, kde
jste je zakoupili. Podrobné informace včetně
pokynů pro vrácení e-vstupenek naleznete na
stránkách www.livenation.cz nebo na facebo-
okovém profilu pořadatele.

Peníze za jízdenky na zvláštní vlak Sting
Expres Vám budou vráceny běžným způsobem
po odeslání žádosti, kterou můžete podat
na webu ČD.

Vstupné se vrací těmito způsoby:
1. Ticketportal
1. Platba rezervovaných vstupenek nebo

přímý nákup vstupenek u prodejce
Vstupné vrací tentýž prodejce – vstupenky

není možné vracet na jiném prodejním místě,

než na kterém proběhla ÚHRADA vstupenek.
V případě zrušeného prodejního místa vrací
platbu centrální kancelář (Politických vězňů
15, Praha 1), kam je vstupenky třeba fyzicky
doručit.

2. Platba vstupenek po internetu
a) vyzvednutí na prodejním místě či ob-

držení vstupenek poštou – vstupné vrací auto-
maticky centrální kancelář (Politických vězňů
15, Praha 1) návratovou transakcí na tentýž
účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny.
O navrácení platby není nutné žádat – vracení
probíhá postupně, a to do 30 dnů ode dne zru-
šení akce

b) elektronické vstupenky typu HOMEticket
– vstupné vrací automaticky centrální kancelář
(Politických vězňů 15, Praha 1) návratovou
transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstu-
penky uhrazeny. O navrácení platby není nutné
žádat – vracení probíhá postupně, a to do 30
dnů ode dne zrušení akce

3. Platba vstupenek přes benefity
vstupenky spolu s objednávkou je třeba do-

ručit na adresu centrální kanceláře (Politických
vězňů 15, Praha 1)

4. Platba vstupenek na fakturu
fakturu spolu se vstupenkami je třeba doru-

čit na adresu centrální kanceláře (Politických
vězňů 15, Praha 1)

2. Ticketmaster
Vstupenky zakoupené na prodejním místě je

Vstupenky za zrušený koncert Stinga můžete vracet do 15. srpna

možné vrátit na pobočce, kde byly zakoupeny.
V případě, že jste vstupenky obdrželi po-

štou, je můžete vrátit v naší centrále Ticket-
master Rokoko na Václavském náměstí 38,
Praha 1 nebo je zašlete na naší adresu – Tic-
ketmaster Česká republika a.s., Jungmannova
26/15, 110 00, Praha 1 a peníze vám budou
vráceny zpět přes platební bránu.

V případě nákupu TicketFastu či
eTicketu (vstupenky, kterou si sami vytisknete
či obdržíte na mobilní telefon) a u objednávek
s osobním vyzvednutím, které nebyly doposud
vyzvednuty, nám stačí e-mailem zaslat číslo
objednávky. V ostatních případech je vždy vy-
žadován originál vstupenky. vs

Finále soutěže krásy
Miss Charme

Finále již 12. ročníku ČS soutěže krásy těla,
ale především duše Miss a Mistr Charme pro-
běhne dne 12. září v Historickém sále půvab-
ného zámku Slavkov u Brna v 18 hodin.
Celým večerem nás bude provázet pohádkový
princ Miroslav Šimůnek a originalitu do sou-
těže vnese i pestrý program se spoustou atrak-
tivních vystoupení. V porotě nebude chybět
miss Mirabelle z Francie a ředitelka soutěže
Mgr. Jana Nováková, režisér Jiří Adamec,
sportovec Petr Švancara, zpěvačka Daniela
Magálová a mnoho dalších. Těšit se můžete
také na závěrečný a velmi netradiční ohňostroj
v zámeckém parku. Vstupné dobrovolné. vs

Miss Charme • Foto: 3x archiv agentury

Z. a J. Čechovi • Foto: L. Rez
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Přijďte na Zámek Slavkov – Austerlitz v ne-
děli 25. srpna a můžete být součástí krásného
příběhu o Sněhurce přímo na prohlídkové trase
zámku.

V časech 13.30, 14.30 a 15.30 hod. Vás kou-
zelná pokojská zavede ze vstupní haly zámku
rovnou do pohádky a uvidíte, jak si krásná

Sněhurka poradí se zlou královnou a jejími ná-
strahami.

Kostýmy dětí jsou srdečně vítány, ale nejsou
podmínkou. Z důvodu omezené kapacity a vel-
kého zájmu je nutná rezervace na tel.
544 227 548. Těšíme se na Vás!

David Kučera, Zámek Slavkov – Austerlitz

Sněhurka na zámku

Kdekoliv se dvojčata Marcus & Martinus ob-
jeví, vzbudí davové šílenství. Nejinak tomu bylo
i ve Slavkově u Brna na sobotním koncertě,
který byl, jak je u norských idolů teenagerů zvy-
kem, měsíce dopředu beznadějně vyprodán.

Dvojčata totiž pobláznila nejen dívčí srdce po
celém světě. Slavkovský koncert byl navíc jedi-
ným vystoupením norských mladíků ve střední
Evropě.

Výzvu v podobně velkého open air koncertu
nepromarnili. Na facebookových stránkách této
události se objevuje především chvála. „Ani
jsem nečekala, že budou mít M&M tak skvělou
show. Klobouk dolů, jsou dost dobří,“ píše na-
příklad Blanka Stejskalová.

Mnozí se starším datem narození sem jeli
jako doprovod svých dětí. „Dcera je miluje,
a tak jsme nemohli chybět. Davy lidí mě vyle-
kaly a museli jsme kvůli dešti do pláštěnek, ale
za to její nadšení to stálo. A musím přiznat, že
i mně se koncert líbil,“ směje se Darina Hrů-
zová, která na koncert dorazila ze Znojma. 

Ve Slavkově kromě nich vystoupila také po-
pulární skupina Slza nebo finalista českého kola
Eurovize Tomáš Boček.

Sedmnáctiletá dvojčata Marcus Gunnarsen
a Martinus Gunnarsen zpívají od svých pěti let.
Profesionální kariéru jim však nastartovala až
před sedmi lety norská talentová soutěž Melodi
Grand Prix Junior, kterou bratři s přehledem vy-
hráli. Jejich debutové album se ihned po vydání
vyhouplo na nejvyšší příčku tamější prodejní
hitparády.

Celosvětový průlom přišel před třemi roky

Marcus & Martinus
přilákali do Slavkova deset tisíc teenagerů a jejich rodičů

s albem už kompletně v angličtině. Od té doby
nabírá jejich popularita nevídaných rozměrů
a aktuálně patří k nejúspěšnějším evropským
umělcům nové generace, jen na YouTube mají
desítky milionů zhlédnutí. Zdroj: idnes.cz

Pohádka o Sněhurce • Foto: 3x archiv ZS-A

Koncert Marcuse & Martinuse v zámeckém parku • Foto: 4x archiv 
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Poklady nejen z depozitářů (5. část) – porcelán

Část porcelánové soupravy zn.Thun – Klášterec nad
Ohří, 60. léta 20. stol. Zámek Slavkov-Austerlitz

Druhá nejstarší porcelánka v Čechách
vznikla v Klášterci nad Ohří. V roce 1794 ji
založil Mikuláš Weber, vrchní lesní majitele
klášterského panství Františka J. Thuna. Po-
měrně kvalitní porcelán se zde dařilo vyrábět
díky zkušenostem a technologickým doved-
nostem Johanna Sontaga a točíře porcelánu Jo-
hanna Fetzera. Porcelánka se rovněž začala
rychleji rozvíjet poté, co opustila vzory duryn-
ského porcelánu a vydala se vlastní cestou.
Díky odbornému vedení Rafaela Habertitzla
byla změněna výroba, zdokonalena byla i tech-
nologie zpracování porcelánové hmoty, byly
vytvořeny nové tvary a výzdoba porcelánu. Ta
byla obohacena zejména o motivy krajin a his-
torických či mytologických výjevů. V roce
1822 hrabě Matyáš Thun získal privilegium na
výrobu porcelánu. V této době již zaměstnával
více než 100 pracovníků a výrobky prodával
zejména v Praze, ale i ve větších německých
městech. 

K nebývalému rozkvětu dochází po roce
1835, kdy nový ředitel Jan Hillard zdokonalil
porcelánovou hmotu a značně rozšířil výrobu. 

Výrobky se v této době dělily do čtyř tříd:
I. Stolní nádobí běžné

II. Nádobí kávové a čajové – 63 druhů
III. Konvice antické, míšeňské, berlínské

a francouzské
IV. Umyvadla, pivní džbány, svícny, stojany

na hodiny, ciferníky, flakony v podobě
různých figur, kropenky a vázy. 

Není však bez zajímavosti, že na rozdíl od
mnohých soudobých porcelánek se zde ne-

uplatňovala samostatná figurální tvorba, ale fi-
gurky bývaly pouze součástí jiných užitkových
předmětů. Již v roce 1845 klášterecké výrobky
získaly ocenění na výstavě ve Vídni. Po roce
1848 měla porcelánka 179 zaměstnanců –
z toho 13 modelérů a 55 malířů. Velké sklady
na zboží byly založeny v Praze a ve Vídni.
Z 60. let 19. století rovněž pochází nejdokona-
lejší formy na výrobu porcelánu. K velkole-
pým souborům patří reprezentativní servis vy-
robený pro habsburský císařský dvůr v roce
1851 a Thunský servis z roku 1856, určený pro
majitele porcelánky. Jde o vůbec nejlepší vý-

robky českých porcelánek všech dob. Od 50.
let 19. století se rovněž začíná prosazovat ve
své době oblíbená figurální tvorba. Postupně
však dochází ke zvyšování kvantity výroby,
která vítězí nad její kvalitou. V roce 1892 bylo
místo ruční malby k výzdobě zavedeno použí-
vání obtisků.

Ke značení porcelánu byla vybrána písmena
K, TK a nápis Thun s různými doplňky – po
roce 1918 pak přibyl nápis Czechoslovakia.
Thunové porcelánku vlastnili až do konce
2. světové války.

Po roce 1945 byla porcelánka znárodněna
a začleněna do Karlovarského porcelánu n.p.
jako závod Klášterec. Značka Thun jí však
byla ponechána. V roce 1990 pak byla zpriva-
tizována Společností karlovarský porcelán. Již
o osm let později se však porcelánka, díky pře-
dlužení této společnosti a jejímu špatnému
hospodaření, dostala do konkurzu, a to přesto,
že závod Klášterec měl množství zakázek na
několik let dopředu. V současné době porce-
lánka opět funguje, je však zaměřena přede-
vším na výrobu hotelového a užitkového por-
celánu a většina její produkce směřuje do
zahraničí. Tradiční značku porcelánu Thun
však nyní používají tři závody – v Klášterci
nad Ohří, v Nové Roli a v Lesově.

Některé výrobky porcelánky Thun si budete
moci prohlédnout na výstavě „Porcelán ze
sbírek ZS-A“, kterou bude možné navštívit
od 12. září do 24. listopadu 2019. 

(Pokračování příště)
Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz

Ve čtvrtek 15. srpna uplyne rovné čtvrtsto-
letí od narození budoucího francouzského vo-
jevůdce a později i císaře. Pohled na Napole-
ona Bonaparta není jednoznačný a každá ze
stran zdůrazňuje jinou stránku jeho osobnosti
a činů. Pro jednu část společnosti je Napo-
leon geniálním vojevůdcem, který se zařadil
po bok takových osobností, jako byl Ale-
xandr Makedonský, Hannibal Barkas, Julius
Caesar či Friedrich Veliký. Byl to člověk,

který se dokázal vypracovat až na nejmocněj-
šího muže Evropy, rozšířil slávu Francie po
celém evropském kontinentu a prosadil řadu
významných reforem (vznik Občanského zá-
koníku, založení francouzské Národní
banky…). Pro další část veřejnosti to byl člo-
věk, který stál za řadou ničivých válek, které
pustošily rozsáhlé krajiny Evropy a Napole-
onova válečná tažení stála životy statisíců vo-
jáků a civilistů.

Kulaté výročí narození Napoleona Bonaparta
Napoleon Bonaparte se narodil 15. srpna

1769 v Ajacciu na ostrově Korsika, který te-
prve o rok dříve připojilo francouzské krá-
lovství ke svému území, Charlesovi (Car-
lovi) a Letizii Buonapartovým. Rodina měla
italské kořeny (což na Korsice ovládané po
staletí Janovem tolik nepřekvapí). V úterý
15. srpna se slavil významný katolický svá-
tek Nanebevzetí Panny Marie a slavnostní
mše v katedrále se účastnila také těhotná Le-
tizia. Během bohoslužby pocítila silné bo-
lesti a vrátila se proto domů do nedalekého
rodinného sídla. Nedokázala však dojít až do
ložnice a chlapce měla porodit na pohovce
v salonu. Malý Napoleon měl mít, podle pa-
mětí Letizie, jako novorozenec velkou
hlavu, inteligentní obličej, hlasitě křičel
a brzy si začal cucat palec (což bylo na Kor-
sice bráno jako dobré znamení). Rodiče po-
cházeli z prostředí korsické šlechty, otec
Charles byl vystudovaný právník a náležel
k významným osobnostem tohoto středo-
mořského ostrova. Napoleon byl druhoro-
zený syn Buonapartových, který se dožil do-
spělosti – starší byl bratr Joseph a dva
sourozenci, kteří však zemřeli již v kojenec-
kém věku.  

Narození Napoleona Bonaparta a také 230.
výročí od vypuknutí revoluce ve Francii roku
1789 si Zámek Slavkov-Austerlitz připomene
dvěma přednáškami v září a říjnu tohoto
roku, kde se dozvíte nejen o Napoleonovi
mnohem více. Martin Rája, ZS-ANapoleonův rodný dům • Foto: archiv ZS-A
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Zahradní traktor
Stiga Estate 3084 H

Běžná cena

59.990Kč
vč. DPH

Akční cena

53.990Kč
vč. DPH

NOVINKA
2019

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

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

www.rumpova.cz

Vylepšený model zahradního trak-
toru Stiga Estate 3084 H 2019 je
poháněný motorem Briggs and
Stratton o výkonu 13,5 HP, má
hydrostatickou převodovkou a výšku
sečení lze nastavit v sedmi polohách
v rozmezí 25–80 mm, koš má
objem 240 litrů

Příslušenství v hodnotě 4000,–

K tomuto stroji zdarma získáte mulčovací sadu,
 nabíječku baterie a zadní závěs.

Tento traktor máme pro Vás vždy SKLADEM



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

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

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

Neváhejte a kontakujte nás:
e-mail: Erika.Fejfusova@cz.LRMed.com

tel.: +420 544 425 879
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

• laborant/ka v mikrobiologické laboratoři
• odborná poradkyně pro hojení ran
• specialista hygieny
• specialista sterilizace
• dělnice ve zdravotnické výrobě
• skladník/skladnice
• švadlena ve zdravotnické výrobě

• zázemí prosperující mezinárodní
 společnosti 

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

 příplatek za odpolední směnu
17,60 Kč/hod; příplatek za práci
v noci 27,54 Kč/hod; příplatek za
práci v sobotu 15 % průměrného
 výdělku; příplatek za práci v neděli

20 % průměrného výdělku
• možnost osobního rozvoje

v rámci L&R Academy
• kooperativní prémie
• dotované stravování
• odměna na dovolenou a vánoční

odměny
• vitaminové balíčky
• věrnostní odměny
• firemní akce a benefity

Co vám můžeme nabídnout:

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

• profily ocelové uzavřené,
 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)

• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé,

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

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,

 řezáním pilou

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

775 697 788

Milan Májek a syn

www.slavkov-hutnimaterial.cz

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

JIŽ 17 LET S VÁMI

D E T O X I K A C E  O R G A N I S M U
Poradenská kancelář
PRODEJ
• přípravky MUDr. Jonáše

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

pro vyčerpaný organismus
• doplňky stravy FINCLUBU

dobré zdraví po celý rok
• konzultace a poradenství
• posílení imunitního systému
• opalovací prostředky 

Kosmetika 

Možnost vyzkoušení

Zdraví je největší bohatství, které člověk má.
Marie Zdražilová – 604 994 476
Čelakovského 839, Slavkov u Brna, zdrazilova.m@email.cz
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230. výročí postavení chrámu Vzkříšení Páně 

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele o prázd-

ninách: neděle v 9.00 a 19.00, úterý v 18.00, pátek
v 18.00. Svátost smíření před každou bohoslužbou,
v úterý navíc 18.30–19.30 h.

Nedělní večerní mše svaté ve Slavkově v červenci
a v srpnu v 19.00!

13. 8. Mariánská pouť v Žarošicích v 18.30
15. 8. Slavnost Panny Marie Nanebevzaté v 18.00
25. 8. Hody v Hodějicích v 11.00
31. 8. Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou
Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek kolem 18.45 h.,
nebo se domluvte telefonicky P. M. Vavro 604 280 160,
P. S. Pacner 737 509 507.
slavkov@dieceze.cz www.farnostslavkov.cz

6. Varhany v kostele Vzkříšení Páně
Dějiny varhan ve slavkovském kostele do-

sahují až k původnímu kostelu sv. Jakuba,
který stál v blízkosti zámku. Zde i ve špitálním
kostele sv. Jana Křtitele byly varhany a kůr
s notovým archivem. V polovině 17. století je
podle Vlastivědy moravské doloženo, že ve
Slavkově působil rektor Tomáš Stupavský.
Prvním slavkovským rektorem, u něhož máme
vyjádřenou i činnost varhaníka (Ludi Rector et
Organista Ecclesiae Austerlicensis), je Jiří Cu-
tius († 31. 1. 1731 Slavkov). 

Naprosto nic zatím nevíme o instalaci var-
han do nového kostela. Existují informace, že
ve Slavkově stavěl varhany brněnský varhanář
František Harbich (1780–1862), bohužel bez
udání data. Vzhledem k tomu, že začal praco-
vat samostatně až v roce 1804, zůstává nezod-
povězená otázka nástroje v nově dokončeném
kostele, neboť i z toho zlomku dochované ko-
respondence je patrno, že Václav Antonín chá-
pal přítomnost varhan jako naprostou samo-
zřejmost.

Varhanní skříň, nacházející se nyní v kos-
tele, pochází z poloviny 19. století, s největší
pravděpodobností od varhanáře Harbicha. Tato
skříň byla dle konstrukčních prvků původně
rozdělena na dvě symetrické, samostatně sto-
jící části na kůru. Střední díl skříně je původní
positiv, umístěný dříve v zábradlí kůru. Ještě
dosud jsou na kůru viditelné kovové výztuhy
ve zdivu zábradlí. V této skříni byl až do další
přestavby nástroj na mechanickém kuželko-
vém systému, zda pocházel od firmy Tuček,
není jisté. 

Poslední největší rekonstrukce varhan pro-
běhla v roce 1988, kdy došlo ke zvýšení skříně
a celkové přestavbě nástroje. Varhany byly po-
staveny firmou Dřevopodnik města Brna jako
opus 85. Varhany mají dva manuály à 56
a pedál 30 tónů s celkovým počtem 2000 píš-
tal. Jedná se o nástroj pneumatické tlakové ku-
želkové traktury. Odborníky na varhany (orga-
nology) je tento nástroj posuzován jako ne
zcela kvalitní, zvláště z důvodů použití růz-
ných druhů píšťal, nekvalitního materiálu a sy-
stému pneumatické traktury. 

Viditelné píšťaly v čele skříně se nazývají
prospekt. V případě našich varhan jsou to píš-
ťaly, které nikdy nehrají. Je to z důvodu použití
původních nejstarších píšťal jako ozdobného
prvku. Ve střední části prospektu jsou některé
původní Harbichovy píšťaly s labiem ve tvaru
oslího hřbetu a nad špicí zdobené výstupkem,
boční pole prospektu jsou osazena píšťalami

z rejstříku geigenprinzipal z vnitřku původního
nástroje z poloviny 19. století. 

V nástroji je několik časových vrstev píšťal,
od píšťal z původních harbichových varhan
z ručně hoblovaného cínového plechu, dále
dost píšťal z cca konce 19. století z cínu i zinku
(tovární výroba – Tuček?), dva jazykové rej-
stříky (Trompeta a Pozoun) od bratří Paštiků
přenesené z brněnského Petrova až po nové
píšťaly z přestavby firmy Dřevopodnik z 80 let
z cínu i zinku. 

Uvnitř nástroje je spousta prospektových
píšťal zinkových s vysazenými lábii. Také
firma Dřevopodnik použila tedy v roce 1988
píšťaly z různých varhan a různého stáří. Hrací
pult pro varhaníka je umístěn na straně, venti-
látor a měch se nacházejí uvnitř skříně. Varha-
ník má k dispozici elektronický ukazatel písní.
V kostele je veliká ozvěna a dozvuk cca 5 s,
která hře na varhany spíše škodí.

Dispozice nástroje: 
I. Manuál: Pommer krytý 16 , Principál 8 ,

Flétna 8 , Kvintadena 8 , Salicionál 8 , Oktáva
4 , Flétna dutá 4 , Fugara 4 , Kornet 2 2/3 , Su-
peroktáva 2 , Mixtura 1 1/3 , Trompeta 8 .

II. Manuál: Kryt 8 , Viola da Gamba 8 ,Vox
celestis 8 , Principál 4 ,Flétna vřetenová 4 , Na-
sard 2 2/3 , Flétna Lesní 2 , Tercie 1 3/5 , Roh
noční 1 , Akuta 1 , Klarinet 8 , Tremola.

Pedál: Principálbas 16 , Subbas 16 , Kryt
tichý 16 , Oktávbas 8 , Flétnabas 8 , Kvintabas
5 1/3 , Chorálbas 4 , Pozoun 16 .

Spojky: II – I 8 , II – I 4 , II – I 16 , I – I 4 ,
II – II 4 , II – II 16 , I – P 8 , II – P 8

Další vybavení: 3 volné kombinace, 4
pevné kombinace, anulátor pedálu, vypínač ja-
zyků, crescendový válec, vypínač válce, žalu-
zie II.

Při 20. výročí postavení varhan v roce 2008
byla provedena generální oprava. Proběhla
prohlídka varhan organologickou komisí bi-
skupství. Byly osloveny varhanářské firmy,
aby nástroj prohlédly a navrhly další postup se-
rvisních prací a oprav včetně cenové nabídky.
Koncem června proběhlo výběrové řízení
a určen způsob opravy. Práce provedla firma

A. Q. Attentus Qualitatis s.r.o. – MgA Martin
Bednařík a kolegové nákladem 130 000 Kč.
Došlo k demontáži celého nástroje, následo-
vala oprava a seřízení klaviatury, pedálu a za-
řízení v hracím stole, vysazení všech píšťal
a vyčištění tlakovým vzduchem, vyčištění píš-
ťalnic (vysátím), oprava poškozených píšťal,
znovuosazení vyjmutých píšťal, seřízení trak-
tury, naladění a intonace dříve neodborně in-
tonovaných píšťal. Došlo také k vyčištění
a opravě jazykových píšťal: Trompeta, Klarinet
a Pozoun, intonování jazyků, oprava regulátorů
vzduchu, výměna filtrů a dotěsnění spojů. 

V současnosti hraje na slavkovské varhany
při mších, svatbách a pohřbech celkem pět var-
hanic a tři varhaníci. K formaci nových varha-
níků je zřízena Základní umělecká škola var-
hanická Brno.

Zpracoval Milan Vavro
Zpracováno podle: Petr Hlaváček, K minulosti duchovní

hudby ve Slavkově u Brna; farní časopis Urbánek.

Varhany • Foto: B. Maleček

Oprava varhan v r. 2008 • Foto: archiv farnosti
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KAMENICTVÍ
Bronislav Urbanec ml.

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

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

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

RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání

Dne 28. srpna 2019 oslaví své krásné 80. narozeniny
pan

ROSTISLAV CENEK
Hodně štěstí, hodně zdraví, ať Tě život stále baví.

Do dalších let radost a spokojenost přeje manželka, 
syn Rostislav s rodinou, dcera Dana s rodinou 

a pravnučky Natálka a Adélka.

Vzpomínka

Dne 21. června 2019 uplynulo 26 let, kdy nás navždy opustil pan

JAROSLAV LOUČANSKÝ

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcery s rodinami.

Čas plyne, bolest v srdci zůstává…

Dne 4. července 2019 uplynulo 13 let, kdy nás opustila
naše maminka a babička, paní

MILUŠKA LOUČANSKÁ

S láskou a bolestí vzpomínají a za tichou vzpomínku
děkují dcery Alena, Renata, Nataša s rodinami.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 17. července 2019 uplynulo devět smutných let,
kdy nás navždy opustila paní

HANA VINKLÁRKOVÁ

Za tichou vzpomínku děkují manžel a dcera s vnoučaty.

Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.

Dne 14. července 2019 uplynulo 20 roků, kdy nás navždy opustil pan

STANISLAV ŽEMLA

S láskou, úctou a vděčností vzpomíná dcera Marie s rodinou.

Vzpomínka

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 20. července 2019 uplynuly čtyři roky, kdy nás navždy opustil pan

LUBOMÍR MAZAL

S láskou a úctou vzpomínají
manželka Jarmila, dcera Olga a vnuk David.

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

Dne 22. července 2019 uplynul rok, co nás opustila naše milovaná
maminka, babička, prababička a praprababička, paní

LIBUŠE ONDRÁČKOVÁ
z Kobeřic u Brna

S láskou a úctou vzpomínají dcera Zdeňka s manželem, vnučky Marcela,
Eva a Lenka s rodinami a vnuk Jaromír s rodinou.

Vzpomínka

Smutné dva roky uplynuly 24. července 2019 od úmrtí
naší milované manželky a maminky, paní

Mgr. JANY SEKERKOVÁ
Děkujeme všem, kteří se na ni vzpomněli.

S láskou vzpomínají manžel a synové s rodinami.

KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková

BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

Chlapský okruh II
Pojďme se, chlapi všech generací, společně

projít a předat si životní zkušenosti! U chůze se
skvěle konverzuje, věřte mi. Když vás někdo
přestane bavit, prostě přidáte či zpomalíte a vy-
berete si jinou skupinku. Při cestě probereme
vše důležité, třeba co to znamená být chlap,
a když potkáme hospodu, dáme si pivko.
Mladší účastníci adekvátně jiný nápoj. Jako
i minulý rok, sejdeme se druhou sobotu v mě-
síci záři, tedy 14. září v 9 hodin na vlakovém
nádraží ve Slavkově a vydáme se na asi 20 km
pochod. Zvěte všechny chlapy ve svém okolí,
ať je nás řádně velká skupina a předáme si co
nejvíce moudrosti. Není třeba se nikam regis-
trovat, omlouvat se apod. Jestli chceš, tak pro-
stě přijdi! S sebou si vezmi přátelskost, otevře-
nost, sdílnost, komunikativnost a samozřejmě
chlapáctví. Najdeš nás také na facebooku –
událost „Chlapský okruh II“, kde bude i víc in-
formací. Pokud chceš, můžeš mi klidně napsat
na email: vit.vykoukal@gmail.com, ale hlavně
přijdi. Samozřejmě půjdeme za každého po-
časí, jsme přece chlapi. Vít Vykoukal

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

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

Uzávěrka pro inzerci

pátek 23. srpna do 16 hodin
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RODINNÁ OZNÁMENÍ Opustili nás

Marie Zitterbartová (1936) 29. 6.
Mgr. Jarmila Kučerová (1943) 11. 7.

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

Vzpomínka
Odešel od všech, jež miloval, pro které žil a pracoval. Prázdný je domov,

smutno je v něm. Chybíš nám, tatínku, chybíš nám všem. Osud nám nevrátí to,
co nám vzal, zanechal vzpomínky a v srdci žal.

Dne 17. října 2019 by oslavil své 65. narozeniny náš milovaný tatínek,
strýc a dědeček, pan

ANTONÍN POLÁČEK
ze Slavkova u Brna

Dne 3. srpna 2019 uplynulo 14 let od jeho úmrtí.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomínají děti Michal s rodinou, dcery Lucie s Valerií a Jarmila.

Vzpomínka
Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít.

Láska však smrtí nekončí, v srdci Tě navždy budeme mít.

Dne 2. srpna 2019 by oslavi 74. narozeniny pan

JAN LOKAJ

S bolestí v srdci vzpomíná manželka s rodinou.

Vzpomínka

Dne 4. srpna 2019 uplynulo pět let, co nás opustila naše maminka,
manželka a babička, paní

LIBUŠKA NOVOTNÁ

Děkuji všem, kdo jste ji znali, za malou vzpomínku.
Manžel Milan s rodinou.

Vzpomínka

Jen kytičku květů Ti na hrob můžeme dát, a tiše vzpomínat.

Dne 26. července 2019 by se dožil 80 let manžel, tatínek
a dědeček, pan

JOSEF ZAVADIL

Stále vzpomínají manželka, dcery a syn s rodinami.

Vzpomínka

Dne 2. srpna 2019 to budou 2 roky,
kdy odešel do nebe pan

DAVID WALLACE BLACKMORE

Stále vzpomínáme. Pavla, David, Sebík a Sidi, rodina
a přátelé v Anglii i v Česku.

Vzpomínka

Dne 3. srpna 2019 by oslavil 75. narozeniny
náš tatínek a dědeček, pan

PaedDr. BOHUMÍR LANGER

Kdo jste jej měli rádi, vzpomeňte s námi.
Syn a dcera s rodinami.

Vzpomínka
Vše pominulo, jen stopa lásky v srdcích zůstala.

V těchto dnech si připomínáme dvě smutná výročí
 našich rodičů. Dne 4. srpna 2019 uběhly dva roky, co
nás navždy opustila naše milovaná maminka a 3. září

2019 tomu bude rok, kdy nás opustil náš drahý tatínek.

LIBUŠE A MIROSLAV OLEJNÍKOVI
S láskou a úctou stále vzpomínají a nikdy

nezapomenou synové, snacha, vnoučata a pravnoučata.

INZERCE

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

PRODÁM rod. dům 3+1 bez zahrady, 6 km
od Slavkova. Tel. 723 866 883.

PRONAJMU garáž na ZH od října 2019, za-
vedená elektřina. Tel. 606 683 887.

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

PRODÁM brambory za 10 Kč/kg, cukety
20 Kč/kg a 1000 l nádrž za 900 Kč. Tel.
737 971 271.

HOSTINEC NA ŠPITÁLCE přijme na úklid
(i důchodkyni nebo ženu na mateřské do-
volené) cca 2 hodiny denně!  Tel.: 604 573
212, pyrek@spitalka.cz, www.spitalka.cz,
nebo osobně!

HLEDÁME ke koupi byt 2+1/3+1 ve Slav-
kově a v okolí. Tel. 739 912 867.

NA VYŠKOVSKU koupím RD k trvalému
bydlení. Tel. 703 668 397.

KOUPÍM gramofonové LP desky: BSP
(Střihavka, No guitars), Wanastowi vjecy,
Lucie, Lucie Bílá – Missariel, Kabát, Tři se-
stry, Zuby nehty, Buty, Luboš Pospíšil,
Alice, Orlík, Plastic People. 200–300 Kč/ks.
Tel. 604 706 900.

Prázdninové akce Pampelišky
Potřebujete hlídání pro vaše děti a chcete jim

zároveň dopřát zážitek? Přihlaste je k nám na
tábory 29. 7.–2. 8. a 12.–16. 8. S Pravěkem po-
jedeme do Dinoparku Vyškov, s Cestou kolem
světa do Zoo a zažijeme společně spoustu další
zábavy. Akce jsou určeny pro děti 3–7 let, cena
je 1850 Kč. Přihlášky na www.lesniklubpam-
peliska.cz. Alena Marková



SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ20 7/2019

RODINNÁ OZNÁMENÍ

Vzpomínka

A za vše, za vše dík. Za lásku jaká byla, za život jaký byl…

Dne 19. srpna 2019 vzpomeneme nedožité 45. narozeniny pana

MILANA MRÁZE

S láskou a vděčností vzpomínají manželka Lenka a dcera Tereza.

Vzpomínka

Žádný čas není tak dlouhý, abychom mohli zapomenout…

Dne 14. srpna 2019 vzpomeneme nedožité 88. narozeniny
našeho manžela, tatínka, dědečka a pradědečka, pana

VRATISLAVA MALÉHO

Dne 22. srpna 2019 si zároveň připomeneme již 5. smutné výročí jeho úmrtí.

Manželka Libuše a děti Vladimíra a Vratislav s rodinami.

Vzpomínka

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 17. srpna 2019 uplyne jeden rok,
kdy nás navždy opustil pan

ONDŘEJ ŠIMONEK

S láskou a úctou vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Vzpomínka

Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe mohli zapomenout…

Dne 13. srpna 2019 uplyne třetí výročí úmrtí
naší milované dcery, sestry, manželky, maminky a babičky, paní

ILONY SVOBODOVÉ
rozené Krejčí

Všichni, kdo jste ji měli rádi, věnujte jí tichou vzpomínku.

Vzpomínka
Čas plyne jak tiché řeky proud,

jen bolest trvá a nedá zapomenout.
Dne 8. srpna 2019 by se dožil 70 let milovaný manžel,

tatínek, dědeček a pradědeček, pan

VLASTISLAV NOVÁK
S láskou vzpomínají manželka, dcery a syn s rodinami.

Rodina Zástřeškova a Feriancova.

Anglický Summer
Camp Bučovice 2019

Zábava a výuka angličtiny v jednom? Ano,
přesně to je Summer Camp, který se opakovaně
koná v Bučovicích v rámci místního Jazyko-
vého Centra Bučovice. Letošní rok jsem měla
možnost stát se lektorkou jedné ze skupin. Sum-
mer camp probíhal v období od 8. do 12. 7.
2019. Každý den byl pro děti naplánovaný
pestrý program, který spojoval výuku angličtiny
spolu se zábavnými venkovními aktivitami. 

Jednotlivým dnům byly přiřazeny jednotlivé
státy a děti se tak podívaly do Spojených států
amerických, Anglie, Francie, Itálie a také do
Kanady, přitom ale nemusely opustit Bučovice.
V rámci aktivit si děti zahrály baseball, upekly
si vlastní pizzu, i přes nepříznivé počasí navští-
vily místní koupaliště, zahrály si pétanque v zá-
mecké zahradě a jako vzpomínku u na Summer
camp si namalovaly vlastní trička.

Z mého pohledu Summer camp hodnotím
velice vydařeně. Myslím si, že se nám podařilo
děti naučit spoustě novým věcem a zároveň je
zabavit. Přece jenom se jedná o prázdninovou
aktivitu, a proto si to děti chtěly především užít.

Jsem velice ráda, že jsem mohla být součástí
něčeho tak skvělého a doufám, že jsme pro děti
připravily nezapomenutelný týden, plný no-
vých informací, zážitků, ale i kamarádů.

Michaela Burianová,
Jazykové centrum Bučovice a Slavkov u Brna

Kamenné vázy se vrací
na své místo

Na podzim roku 2017
začalo město s opravou
dvou budov radnice. Ná-
klady na celkovou rekon-
trukci obou budov do-
sáhly čtyř milionů Kč.
Dílo se zdařilo a oba
domy se staly ozdobou
náměstí. Teprve nyní můžeme obdivovat krásu
zrestaurovaných kamenných váz domu čp. 64,
které se po náročné opravě vrátily do nik nad
portálem. Kamenné prvky měli na starosti na-
jatí sochaři a rekonstrukce obou váz se jim
opravdu podařila. red.

Návrat opravených váz • Foto: 2x B. Maleček

Účastníci kempu • Foto: archiv JCB
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Noční přejezd Suicidal Night Trophy je za
námi. Letošní 21. ročník se konal 17. května
se startem na Šafránkově mlýně u Drahonína
a cílem v Herolticích u Tišnova. Dvojice zá-
vodníků na horských kolech nebo běžců star-
tovaly od osmi hodin až do půlnoci. Každý do-
stal mapu a podrobný itinerář s popisem cesty
a musel absolvovat trasu po vyznačených tu-
ristických značkách a projet několika tajnými
kontrolami a dvěma občerstvovacími stani-
cemi. I tento rok byla 55 km (pro běžce asi 43
km) dlouhá cesta pečlivě vedena přes každý
kopec, který se dal aspoň trochu vyjet, včetně
závěrečné vyhlídky, na kterou všichni vzpomí-
nali celou sobotu.

I přes pár technických závad a drobných úrazů
si všichni posunuli své hranice, překonali sami
sebe a nakonec se úspěšně dopravili do cíle.
První ani druhá místa v kategoriích muži a mixy
nebyla velkým překvapením (viz tabulka), spíš

obhájením umístění předchozích let. V sobotu
proběhlo slavnostní vyhlášení a oblíbená gri-
lovačka následovaná bujarým večírkem až do
vyčerpání zásob.

Děkujeme všem partnerům a těm, kdo se po-
díleli na organizaci celé akce. Kompletní vý-
sledky, fotografie a informace o letošním pře-
jezdu i o další plánované akci, kterou je
Slavkovský desetiboj, jsou na našich stránkách
www.austerlizt-adventure.cz.

Noční přejezd 2019

V sobotu 22. června 2019 slavkovský spolek
Austerlitz Adventure, z. s. uspořádal jubilejní 10.
ročník Slavkovského atletického víceboje pro
příchozí, letos celý desetiboj. Poprvé bylo
možné využít kompletní sportoviště atletického
stadionu ve Slavkově u Brna včetně skoku
o tyči. Tento malý atletický mítink byl uspořá-
dán pro příchozí, tedy především pro neregistro-
vané atlety, s cílem poskytnout možnost všem
vyzkoušet si atletický desetiboj. Účastníci absol-
vovali disciplíny: běh na 100 m, skok do dálky,
vrh koulí, skok do výšky, běh na 400 m, skok
o tyči, hod diskem, běh na 110 m překážek, hod
oštěpem, běh na 1500 m. Závodu se zúčastnilo
celkem 21 mužů, včetně dvou juniorů a pěti žen.
Velkým překvapením pro organizátory byla stále
se zvyšující úroveň všech účastníků. Technicky
obtížné disciplíny jako skok do výšky, skok
o tyči, hod oštěpem nebo běh na 110 m

muži/100 m ženy překážek účastníci zvládali
technicky velmi dobře. Občasné kolize se ne-
obešly bez drobných oděrek, popřípadě nezbyt-
ných „tejpů“, ale to k závodům patří. 

Vítězem kategorie juniorů a zároveň i celko-
vým vítězem se stal Václav Krauer z Atletiky

10. ročník Slavkovského atletického víceboje –
letos poprvé desetiboj

Slavkov u Brna, v kategorii mužů zvítězil Mi-
chal Polách, druhý Tomáš Koutný a třetí Ri-
chard Tomšíček. Velmi oceňujeme také šesté
místo Jakuba Navrátila a sedmé místo Ondřeje
Fialy, trenérů Atletiky Slavkov u Brna. V kate-
gorii žen suverénně zvítězila Hana Vičarová
z Atletiky Slavkov u Brna, která v posledních
ročnících nenašla přemožitelku. Na druhém
místě se umístila Jana Sadílková a na třetím
Marcela Pařízková. Jsme velmi rádi, že se na
uspořádání atletického mítinku aktivně podíleli
mladí atleti a především atletky z oddílu Atle-
tika Slavkov u Brna. Velký dík patří městu
Slavkov u Brna, oddílu Atletiky Slavkov
u Brna, společnostem JM Demicarr, Spolmetal,
IMI partner, Onebit a Radimovi Maradovi
a všem, kdo se na organizaci této zdařilé akce
spolupodíleli. Další akce sledujte na webu
www.austerlitz-adventure.cz. BV

V Ý S L E D K Y
Bike muži

1. Jan Martínek, Petr Andrýsek
2. Petr Žižlavský, Michal Ruml
3. Martin Vašák, Petr Libenský

Bike ženy
1. Helena Kratěnová, Lenka Adamírová
2. Monika Sieberová, Iva Šašinková
3. Hana Vrbová, Lucka Fialová

Bike mix
1. Filip Šolc, Eva Šolcová
2. Adam Hoza, Barbora Lukšíková
3. Pavel Piskač, Michaela Šafaříková

Běh muži
1. Martin Vik, Honza Mráz
2. Jindřich Kovář, Petr Borovička
3. Radoslav Trautmann, Viktor Šeďa

Běh ženy
1. Marta Fialová, Gabriela Maleňáková
2. Jelena Havelková, Eva Strnadová
3. Michala Koudelková, Svatava Práchynská

Běh mix
1. Beáta Žižlavská, Jiří Rudolf
2. Michaela Filipová, Martin Horný
3. Veronika Vykoupilová, Bob Fiala

Účastníci Suicidal Night Trophy • Foto: 3x archiv AA

Slavkovský desetiboj • Foto: 4x archiv AA
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Jumanji – vítejte v džungli! Junácký tábor 2019 JU
N

Á

K
SLAVKOV U

BR
N

A

Jako každý rok i letos pořádalo středisko Ju-
náka Slavkov u Brna letní tábor pro mladší
i starší skauty a skautky. Stanový tábor jsme po-
stavili na louce u rybníka jen asi 4 km od města
Brtnice na Vysočině. 

Náš tábor ovšem probíhal jinak než předešlé
roky a vedoucí dobu tábora rozdělili na dvě
části. Nejprve pod stany tábořili pouze starší
skauti, skautky a jejich rádce. Jednalo se o dru-
žinku Švestek, která tak strávila šest dní se
svým programem, nezávislým na druhé části tá-
bora, která následovala. Švestkám se podařilo
stmelit, vytvořila se nová přátelství, zkrátka teď
ještě víc táhnou za jeden provaz jako skvělá dru-
žina. Po pravdě řečeno i nás, jejich rádce a ve-
doucí, ten týden více sblížil.

Tyto dny uplynuly jako voda a připojili se
k nám mladší skauti a skautky. Začala hlavní
část tábora, které se účastnilo 39 dětí a více než
10 táborových vedoucích. V bohatém programu
nechyběla celotáborová hra na motivy filmu „Ju-
manji“, která se setkala s velkým úspěchem –
celým táborem nás provázela zákeřná desková

hra, která hráčům neustále stavěla do cesty ně-
jaké překážky. Museli najít cestu z labyrintu ven,
porazit strachnahánějícího Kingkonga, vypořá-
dat se s živelnými pohromami nebo zničit nakla-
dená vajíčka nebezpečných pavouků. Úkoly se
již ne vždy prováděly „na desce“, ale na tábořišti
a v jeho okolí. V závěrečné etapě pak měli
všichni za úkol dostat se ze spárů „Jumanji“, aby
se mohli vrátit zpět do reálného světa. Během
hry táborníci zažili spoustu dobrodružství a ne-
čekaných zvratů, v neposlední řadě se také mu-
seli vypořádat s nepřejícím počasím. 

Myslím, že budu mluvit za mnohé z nás,
když řeknu, že jsme si letošní tábor parádně
užili. Anna Ošmerová

Poděkování oldskautům, rodičům
a kamarádům

Na tomto místě chceme poděkovat za pod-
poru mnoha lidí v uplynulých týdnech. Kaž-
doročně se nejstarší slavkovský aktivní old-
skaut Olda Chocholáč st. společně s panem
Janem Friesem zapojují do sbírky Český den
proti rakovině, dříve nazývaný „Květinový
den“. V letošním roce se díky jejich pomoci
a příspěvkům občanů podařilo vybrat 5060 Kč.

Rodiče našich členů, přátelé a kamarádi
skautingu take v letošním roce pomohli s tá-
borovou stavbou, bouráním a organizací. S je-
jich pomocí se podařilo uspořádat tábor, jak je
popsán jinde na této stránce. V těchto dnech si
užívají relaxaci, kterou si za pomoc během ce-
lého roku zaslouží.

Vážíme si vaší pomoci a děkujeme za ni!
Vedoucí střediska Junáka Slavkov u Brna

Hezké léto, přátelé řídítek a jedné stopy.
Motocyklová výprava do rakouského pohoří
Ötscherland se vydařila. Udělal chybu, kdo
s námi 5. až 7. července nejel. Počasí nám
přálo a hladký asfalt horských cest měl vý-
borný grip. Přálo nám i štěstí při hledání místa
v kempu. Svátek Věrozvěstů přidal k víkendu
den volna navíc. Češi a Slováci toho využili
k návštěvě hor a k rekreaci. Všude bylo plno.
Nakonec se našlo dostatek místa k přespání
pro 16 motorkářů, pro koupání i pro poznávání
kraje. Plnou nádrž dobré nálady jsme natanko-
vali už před startem.

Sezona však běží dál. Zatímco čtete tohle
číslo zpravodaje, jsme už na cestě ke střeše Ev-
ropy. Karavana motocyklů tentokrát míří do

švýcarského kantonu Uri, do města Andermatt.
Pod alpskými velikány navštívíme ledovce, ze
kterých pramení řeky Rhôna, Rýn, Inn
a Brenno. Každá z nich odtéká na jinou světo-
vou stranu. Rhôna vtéká do Jónského moře,
Rýn do Severního, Inn do Černého a řeka
Brenno se vlévá do moře Jaderského. Krom
velehorských řek prozkoumáme švýcarské vy-
sokohorské železnice (nejvyšší nádraží Evropy
Jungfraujoch leží 3454 metrů nad mořem)
a stavbu Gotthardského úpatního tunelu (je
57 km dlouhý). Projdeme cestu, kterou táhla
armáda Alexandra Vasiljeviče Suvorova přes
nejvyšší alpské průsmyky na Milán proti Na-
poleonovi. Z osmidenního putování se vrátíme
4. srpna.

Na konec prázdnin je připraven třídenní
výlet do velehor opět. Ve dnech 23. až 25.
srpna jsou naším cílem Tatry. Na výpravě se
budeme zajímat především o život v horských
plesech a v jeskyních Slovenského raja. Pro-
zkoumáme obrněný vlak a seznámíme se s vý-
robou hliníku v Žiari nad Hronom.  

Přátelé, motorkaření je nejdobrodružnější,
nejautentičtější a nejsvobodnější koníček. Hra-
nicí, kam můžete dojet nebo co všechno můžete
vidět a zažít v sedle motocyklu, je pouze vaše
představivost. Tak neváhejte a přidejte se k nám!
Těším se na společné setkání při některé naší
klubové akci. Více na stránkách: mkausterlitz.cz,
fechtl.cz, nebo slavkov.cz v kategorii kalendá-
rium. Za Motoklub Austerlitz Vlastik Jelínek

Junácký tábor • Foto: 4x archiv Junáka

Vyjížďka do Švýcarska • Foto: 2x archiv MK
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Zahrádkářské okénko
Rady do zahrady – srpen

Pranostika: Svatý Augustýn (28. 8.) udělá
z tepla stín.

Klimatické podmínky se neustále zhoršují.
Letní měsíce jsou svými vysokými teplotami
nepříjemné nejen nám, ale také rostlinám i ži-
vočichům. Doufejme, že se koncem měsíce
počasí obrátí a budeme prožívat příjemný pod-
zim.

Trávník v parných letních dnech potřebuje
mimořádnou péči. Pokud venkovní teplota
stoupá ke 35 °C dochází k teplotnímu šoku. Při
sečení trávníků zvýšíme výšku nožů nejméně
na 5 cm. Takto střižený trávník částečně chrání
kořeny před vysycháním. Když dlouhodobě
sečeme trávník na velmi nízkou výšku koře-
nový systém nemá možnost odnožit a hluboko
zakořenit a o to hůře se vyrovnává s nepřízni-
vými podmínkami a trpí nedostatkem vláhy.

V ovocné zahradě končí letní řez jádrovin
a zejména pozdních peckovin. Tímto řezem
odstraňujeme letorosty a zahušťující větvičky
zastiňující plody a bránící přístupu slunečních
paprsků, které přinášejí ovoci potřebné cukry.
Z keřů angreštů, rybízů a kanadských borůvek
vyřezáváme odplozené 4–5leté výhony. U jed-
nou plodících maliníků odstraňujeme vyplo-
zené výhony.

Srpen je „nejchutnějším“ měsícem v zeleni-
nové zahradě. Plně dozrávají rajčata, papriky,
lilky, melouny, dýně, cukety… Ovoce, které
nestačíme zkonzumovat sušíme, zavařujeme,
zamrazujeme celé nebo vyrábíme dřeně. Chys-
táme se na dobu, kdy již ovoce nebude čerstvé
a budeme mít možnost dodat tělu vitaminy
z těchto zásob. 

Jahody jsme již snědli nebo uvařili výbor-
nou marmeládu. Je čas obnovit jahodovnu.
Mimo tradiční záhony vám předkládám návod
na jahodovnu v „pyramidě“, kterou používám.

Jahodovna
Pěstování jahod v pyramidě je snadnější a na

ploše 250 x 150 cm lze pěstovat 50 ks rostlin
jahod.

Základ tvoří svahové tvarovky standard 29,5
x 29,5 x 14 cm (cena cca 50 Kč/ks.)

Na vytyčenou plochu prostřeme textilii proti

zabránění prorůstání plevelů. Rozměříme a po-
ložíme první vrstvu 8 plus 8 kusů v řadě a vždy
3 plus 3 kusy v boční části (podle vyobrazení).
Vnitřní prostor vyplníme zeminou. Pro polo-
žení druhé vrstvy je nutno položit profil, který
bude držet zadní část tvarovky ve druhé vrstvě.
Přední část této tvarovky bude ležet na spodní
tvarovce. Položíme 7 plus 7 kusů tvarovek
v řadě a vždy jednu do boční strany. A opět
zpevníme profilem. Mezi tvárnice dosypeme
kvalitní zeminu bez plevelů. Položíme třetí
řadu se 6 tvárnicemi v řadě. Celkem tedy
50 ks. Všechny tvarovky nyní vyplníme kva-
litní zeminou obohacenou o kompost. Bude
rostlinám sloužit 2–3 roky. Do každé tvarovky
vysazujeme jednu rostlinu jahod.

Výhody: Jahodovna se dobře udržuje při od-
plevelování a kropení (menší spotřeba vody)
a rostliny jsou lépe vystaveny slunci. O dozrá-
vání jahod máme lepší přehled a snadno je lze
podložit. Na ochranu proti kosům a jiným po-
větrnostním podmínkám lze snadno použít ne-
tkanou textilii. Při nové výsadbě a nebo do-
sadbě vyměníme zeminu v celé tvarovce za
novou, kvalitní, obohacenou o kompost a mi-
nerální hnojiva. U tohoto způsobu je výhoda,
že nemusíme vždy vysazovat na nový záhon.
Odpadá pracné rytí a je lépe využita plocha pro
pěstování jahod na menší zahrádce. Pyramidu
lze velikostně rozšiřovat dle požadavků.

Při pěstování jsme neshledali žádné nega-
tivní jevy. Jen pořizovací cena pyramidy je
větší, ale při dlouhodobém pěstování se cena
srovná a oceníte výhody. 

Provoz zpracovny ovoce – podzim 2019
Při očekávané nižší úrodě ovoce bude také

letos zpracovna ovoce ČZS Slavkov u Brna
v ulici Lomená připravena lisovat ovoce a vařit
povidla podle vašich požadavků.

Švestky na vaření povidel již nebudete
muset vypeckovat. Máme novou technologii
na odpeckování. Informujte se o pracovní době
a své požadavky nahlašujte na mobilní čísla
799 529 811 a 799 529 812. 

Výbor ZO ČZS Slavkov u Brna
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje

Vladimír Luža

Společenský večer
v Golf hotelu Austerlitz

Dne 30. června před seniorským turnajem
RSTM proběhl v Golf hotelu Austerlitz spole-
čenský večer v družné atmosféře s hudbou a za-
jímavým programem. Katalyzátorem večera
byly tři taneční vložky Spolku elegantních dam,
jejichž posledním vystoupením byl vířivý kan-
kán, který donutil k rotaci i ty, kteří již dlouho
pořádně netancovali nebo si chybně mysleli, že
už toho nejsou schopni. Tanec pozitivně působil
na všechny účastníky pondělního turnaje.

Skvělým zahájením celého večera byla před-
náška o módě naší přední módní návrhářky
paní Liběny Rochové. Kulinářský zážitek
z dobrého jídla a pití byl naopak příjemným za-
končením.

Tak zase za rok! I s Vámi? GCA

Hasičské mecheche
Moravská hasičská jednota, Hasičský sbor

Slavkov u Brna, si Vás dovoluje srdečně pozvat
na taneční večírek s kapelou Výlet, který se
koná v sobotu 24. srpna na stadionu, bistro
U dvou kapříků. Zahájení v 18.29 hodin.

Občerstvení je zajištěno a s sebou vezměte
dobrou náladu. Vstupné dobrovolné.

Jahodovna • Foto: V. Luža

Spolek elegantních dam • Foto: GCA

Spolek elegantních dam • Foto: GCA
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Ve čtvrtek 13. června se před Kongresovým
centrem v Třebíči konal tradiční Junior jog-
ging, tedy běh číšníků, pořádaný Obchodní
akademií a Hotelovou školou
Třebíč. Této soutěže jsme pravi-
delnými účastníky. Letošní roč-
ník se změnil v exhibici ISŠ
Slavkov u Brna.

Soutěž probíhala takto: první
soutěžící otevřel láhev vína
a celý obsah nalil do kelímků.
Poté vyběhl s kelímkem na
tácku na trať, která skýtala ne-
jednu záludnou překážku. V cíli
vylil kelímek do odměrného
válce. Po té vyběhnul druhý
a pak třetí. Ten běžel se dvěma kelímky. Hod-
notil se čas a množství vody v odměrném válci.

Za každý rozlitý centilitr byla penalizace 20
sekund. 

Naši číšníci „zfoukli“ své soupeře doslova
jako svíčku a vyhráli soutěž druž-
stev s výsledným časem 2:52 (36
trestných sekund). V soutěži jed-
notlivců jsme opět dominovali, sta-
nuli jsme na 1., 2. a 4. místě.

V melounovém šampionátu
školu reprezentovala N. Dobrá a na
své první soutěži si nevedla vůbec
špatně. V kategorii amatérů skon-
čila v krásném bronzovém pásmu. 

Velké díky patří učitelkám od-
borného výcviku za odbornou pří-
pravu a učitelům tělesné výchovy

za nacvičení rychlosti a techniky běhu.
R. Vaňura, ISŠ

Slavkovští číšníci ovládli Třebíč

Oenoforum 2019
Do lednického zámku se 20. a 21. 6. 2019

sjeli tuzemští a zahraniční degustátoři ze 13
zemí, aby v rámci již 13. ročníku mezinárodní
soutěže vín vybrali vítěze ze 523 špičkových
vín z celého světa. Soutěž světového formátu,
která patří díky kvalitě vzorků vín a patronátu
OIV (Mezinárodní organizace pro révu a víno
se sídlem v Paříži) v České republice k jedi-
nečné akci. Organizátorem a pořadatelem sou-
těže je Svaz vinařů ČR. Stalo se již tradicí, že
naši žáci, kteří mají o danou problematiku
zájem, se opět letos zúčastnili této akce, a tak
získali cenné zkušenosti, které určitě uplatní ve
svém profesním životě. Kulhánková Vlad.

Ve dnech 10.–14. června se naši žáci z oborů
hotelnictví a turismus, automechanik a kuchař-
číšník zúčastnili výjezdu, který byl zaměřený na
poznávání památek a navštívili spoustu zajíma-
vých míst po celé Anglii. Úterý jsme strávili
v univerzitním městě Oxford, kde se nachází
koleje, univerzita a katedrála. Ve středu jsme na-
sedli do autobusu a z našeho hostelu v Londýně
jsme jeli navštívit Stonehenge a hned poté Sa-
lisbury, kde se nachází nádherná gotická kate-
drála. Stihli jsme i návštěvu Winchesteru, který
byl náhradou za Canterbury, jejíž návštěva se

nemohla kvůli malým komplikacím uskutečnit.
Poslední den jsme zůstali v samotném srdci An-
glie – Londýně. Zde jsme viděli více památek
a zajímavých míst než za předchozí dny dohro-
mady. Například korunovační klenoty v To-
weru, Tower bridge, navštívili jsme Národní ga-
lerii, Trafalgar square, Hyde park, Londýnské
oko a Westminster abbey. Exkurze se podařila
na výbornou, ať už jde o počasí nebo o program,
a obešel se bez velkých problémů. Všichni žáci
si jej skvěle užili a těší se na další pobyt v za-
hraničí. E. Marcová, ISŠ

Výjezd do Anglie

Poděkování
Jménem vedení školy i jménem svým děkuji

Mgr. Horákové, učitelkám odborného vý-
cviku KČ žákům za skvělou spolupráci při pří-
pravě a zajištění občerstvení na Konferenci
o kariérovém poradenství v Brně.

Kulhánková Vlad., ISŠ

V úterý 18. června navštívili žáci 2.AAU
ISŠ Slavkov u Brna Muzeum zemědělských
strojů v Hošticích-Herolticích. Velice zajímavá
muzejní expozice ZOD Haná se sídlem ve Švá-
benicích obsahuje neuvěřitelné množství před-
mětů, které byly využívány v zemědělství v 19.
a 20. století a s některými se můžeme setkat na
zemědělských farmách a usedlostech ještě
i dnes. Žáky nejvíce zaujaly kolové traktory,

jimž je věnována samostatná expozice,
a mnohé z nich jsou plně funkční. Obdiv žáků
získaly i vystavené kombajny používané v mi-
nulém století. Výklad pana Tomana, odborníka
na slovo vzatého, byl velmi zajímavý. Exkurze
byla vhodným doplněním odborných znalostí
žáků, především těch, kteří se učí v oboru auto-
mechanik pro nákladní automobily a stavební
stroje. Eva Zemánková, ISŠ

Exkurze do Hoštic-Heroltic

Beseda s hasičem
Ve čtvrtek 13. června přišel mezi žáky třídy

2.BCUTR pan Jan Dvořáček, příslušník Hasič-
ského záchranného sboru Jihomoravského
kraje, HS Slavkov u Brna, aby s žáky v rámci
občanské nauky pohovořil o práci hasičů, ze-
jména při povodních a záplavách, kterých
v poslední době není málo. Zvukově žákům
předvedl druhy sirén a na co jejich zvuk oby-
vatelstvo upozorňuje, s žáky rozebral, jak se
chovat v situaci, kdy vypukne požár. Předná-
ška byla velmi poučná a zajímavě doplnila pro-
bírané učivo OBN. Eva Zemánková, ISŠ

Přehlídka České ručičky
Ve středu 19. února 2019 se konal slavnostní

galavečer 11. ročníku přehlídky České ručičky
2019 na BVV v Brně. Přehlídka České ručičky
je nejvýznamnějším projektem podporující uč-
ňovské školství a řemeslo v České republice.
Na slavnostním galavečeru bylo oceněno poz-
lacenou plaketou 22 nejlepších žáků z České
republiky z jednotlivých oborů, kteří své
mistrovství prokázali vítězstvím v celostátním
ústředním kole, do kterého se probojovali
pouze vítězové krajských kol. Mezi celostát-
ními vítězi byli i dva žáci z Jihomoravského
kraje a nás velice těší, že jedním z nich byl žák
naší školy Pavel Sedlmajer, který se stal
Mistrem České republiky v rámci oboru truh-
lář. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou re-
prezentaci školy a kraje. V. Bábek, ISŠ

Oenoforum • Foto: archiv školy

Třebíč • Foto: archiv školy

Účastníci exkurze v Hošticích-Herolticích • Foto: archiv školy
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V LETOŠNÍM ROCE SI PŘIPOMÍNÁME 150 LET OD ZALOŽENÍ TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL VE SLAVKOVĚ U BRNA

150 let Sokola ve Slavkově u Brna (V)

Zpracoval Bedřich Maleček
z veřejně dostupných zdrojů

Pokračování v příštím čísle

1930 – Úspěšný byl atletický oddíl, který se
zúčastnil s družstvy mužů, žen, dorostenců
s dorostenek mnoha utkání – v drtivě většině
byl vždy tím lepším. Mezi atletkami zářila
Anna Mezníková, která se 24. září zúčastnila
mezižupních závodů v Brně. Byla zařazena do
brněnského družstva v závodě Praha–Brno–
Bratislava 1. října 1933 do pětiboje. Skončila
druhá, za zmínku stojí mj. tyto výsledky: skok
daleký 482 cm, běh na 100 m 13,4 s.

Slavkovské atletky: M. Dvořáčková, A. Gar-
gošová, M. Kreizlová, M. Láníčková, A. Me-
zníková, A. Zelinková, B. Drbalová, A. Flori-
ánová, M. Grycová, S. Koryčánková, L.
Pečínková, L. Raušová, Ž. Skumancová a M.
Šuláková.

Volejbalové hřiště ve dvoře Sokolského domu • Foto: archiv 

Na první květnovou neděli letošního roku
převládlo „aprílové“ počasí. Venku skoro
mrzlo a foukal silný vítr. V Brně i okolních dě-
dinách byl klid a prázdno. To se ale nedalo říct
o šaratickém kostele. Proběhlo zde odpoledne
již po třetí regionální SBOROVÁNÍ pořádané
brněnskou Jednotou na zvelebení církevní
hudby na Moravě Musica sacra. Záštitu nad
touto akcí převzal brněnský biskup Mons.
ThLic. Vojtěch Cikrle. Předseda jednoty MS
dr. Willi Türk si přijel poslechnout osobně. Do-
hromady zde vystoupilo pět sborů včetně
orchestru. V jednu hodinu se začalo nacvičo-
vat. Samotná akce pak začala v 15 hodin. Po-
žehnal jí místní farář P. Petr Pavel Severin
O.Praem.

Jako první zazpíval Chrámový sbor z Tva-
rožné pod vedením Silvestry Novotné. Za do-
provodu digitálních varhan zaznělo šest du-
chovních kompozic (J. Rheinberger, M.
Praetorius, F. Brodersen, Zajcev, Taizé). Vět-
šina programu byla v latině. Zajcevovo Blago-
slovi, které je součástí východní řeckokatolické
liturgie bylo ve staroslověnštině. Závěrečné
číslo patřilo skladbě Pozvedněte brány Marca
Frisiny. Zpěváci předvedli toto krásné dílo
v našem jazyce.

Následující sbor nese jméno Danielis –
Rousínov. Sbormistrem je Pavel Varta. Kromě
zpěvu někteří členové doprovázeli na nástroje.
Repertoárově tvořili velký kontrast s ostatními
sbory, repertoár měli vystavěný ze spirituálů.
Jako poslední „vypalovačka“ znělo Cohenovo
Halleluja v excelentní úpravě.

Dále vystoupilo vokálně-instrumentální tě-
leso Collegium musicale bonum ze Slavkova
u Brna. Pod taktovkou Karola Frydrycha, var-
haníka zdejšího kostela a hlavního organizá-
tora Sborování, zněla na profesionální úrovni
díla období klasicismu a romantismu. Slavkov-
ský ansámbl uvedl Verleih uns Frieden gnädi-
glich F. Mendelssohna, Christe eleison ze
slavné Petite Messe solennelle G. A. Rossi-
niho, dále pak zajímavou a velice krásnou
Missu C dur KV 220 (Credo, Agnus Dei) W.
A. Mozarta.

Jako předposlední vystoupila Starobrněn-
ská schóla s velikonočním středověkým hym-
nem O filii et filiae jako vzpomínku na vyho-
řelou pařížskou katedrálu Notre Dame
a modlitbou sv. Františka Učiň mne, Pane, ná-
strojem od Petra Ebena. Někteří členové na za-
čátek zahráli Allegro ze Sonáty F dur G. P. Te-
lemanna. Starobrněnský chrámový sbor pak

Sborování v Šaraticích 2019
předvedl tři duchovní kompozice: Kyrie z Or-
gelsolomesse W. A. Mozarta, Signore delle
Cime Giuseppe de Marciho a Tebe Poem
Dmitry Bortnianskeho. K poslední skladbě se
připojili i zpěváci sboru Magnificat z Újezdu
u Brna. Řídil Jiří Lang.

Na závěr se všichni zpěváci spojili dohro-
mady v jeden mohutný sbor a za doprovodu
orchestru společně zaznělo Tantum ergo Jo-
sepha Haydna. Na varhany hrál Jiří Lang, di-
rigoval Karol Frydrych.

Úplným závěrem se potom stalo pohoštění
na faře. Byla zde příležitost, aby se jednotliví
hudebníci seznámili, vyměnili si notové mate-
riály, sdělili své zážitky z vystoupení a v nepo-
slední řadě se nasytili. Celé Sborování bylo
úspěšné. Na památku dostali sbormistři pa-
mětní diplomy s nádhernou perokresbou šara-
tického kostela, jejíž autorkou je Lucie Lsti-
bůrková ze Slavkova u Brna. Z hlediska
repertoáru zazněly skladby od 14. století do
současnosti, takže posluchači se jistě nenudili.
Závěrem patří poděkování všem zúčastněným
a hlavně Karolovi. Je dobře, že v dnešní době
plné spěchu, stresu, úpadku hudby, atd.. exis-
tuje takováto akce.

Jiří Lang, Staré Brno

Společná skladba • Foto: archiv CMB
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Harmonogram a ceník naleznete na www.bmtypo.cz
Redakční uzávěrka pro příspěvky do čísla 8/2019

Uzávěrka pro předání příspěvků je úterý 20. srpna.
Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu

do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu
info@bmtypo.cz. Redakce si vyhrazuje možnost zkrácení

 příspěvku, popř. i nezařazení. Pří spěvky zasílejte
e-mailem nebo osobně na flash disku. 

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí
do pátku v naší kanceláři v ul. Brněnská 642, Slavkov u Brna
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.

Oznámení o narození dětí jsou zveřejňována zdarma.

Za původnost a věcnou správnost uvedených příspěvků odpovídají
 autoři. Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel

neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách. 

Toto číslo vyšlo 27. července 2019

www.veslavkove.cz  •  www.slavkov.cz

KALENDÁŘ AKCÍ – SRPEN 2019

Starší čísla Slavkovského
 zpravodaje najdete na internetu

www.slavkovskyzpravodaj.cz

Datum                                   hod.    akce/místo konání pořadatel

6.–8. 8.            20.00   Letní scéna Divadla Bolka Polívky, nádvoří zámku Divadlo Bolka Polívky
                                  6. 8., 20.00 Dna
                                  8. 8., 20.00 Šest tanečních hodin v šesti týdnech
10. 8.    14.00–21.30   Napoleonské hry, zámecký park Acaballado s.r.o.
10. 8.      9.00–17.00   Napoleonský jarmark, zámecký park ZS-A
10. 8.   13.30–15.30   Kostýmované prohlídky zámku s Napoleonem – Per Vobis Per Vobis
12. 8.               20.00   Nabucco Open Air Tour 2019, nádvoří zámku Super Media Group, s.r.o.
13.–24. 8.        21.00   Letní filmový festival v zámeckém parku, zámecký park ZS-A
24. 8.               18.30   Hasičské mecheche, hraje Výlet. Bistro U dvou kapříků (stadion) SDH Slavkov
25. 8.                          Sněhurka na zámku – pohádková prohlídka. Začátky v 13.30, 14.30, 15.30 h. ZS-A
27. 8.    14.00–16.00   Veterán bus Kříž, zámecký park rodina Křížových
31. 8.               10.15   AusterlitzMan – triatlon pro každého. Koupaliště Slavkov Austerlitz Adventure

Výstavy na zámku
1. 5.–3. 11.  9–17   Expozice Právo útrpné, zámecké podzemí                                                                     ZS-A

10. 5.–31. 8.  9–17   Výstava Nerosty a zkameněliny, severní část bývalých koníren ZS-A
22. 3.–8. 12.  9–17   Expozice Austerlitz – malé město velkých dějin, bývalé konírny ZS-A
11. 7.–26. 9.  9–17   Výstava Fatra, zámek                                                                                                     ZS-A
11. 7.–31. 8.  9–17   Výstava Ten druhý život                                                                                                 ZS-A

Když rodinu zasáhne vážné onemocnění
– ať už rodiče nebo dítěte – dopadne jeho
tíha na každého z jejích členů. Dobří andělé
dlouhodobě podporují rodiny s dětmi, ve
kterých se objevila rakovina nebo jiné vážné
onemocnění. Pravidelnými finančními pří-
spěvky jim pomáhají překlenout těžké ži-
votní období.

„Kromě výdajů spojených s léčbou či reha-
bilitací pacienta se rodiny snaží z příspěvků
zmírnit dopad vážného onemocnění také na
sourozence,“ vysvětluje Šárka Procházková,
ředitelka nadace Dobrý anděl, jejímž prostřed-
nictvím dárci – Dobří andělé – podporují tisíce
rodin po celé České republice. „I když peníze
nikdy nevynahradí čas rodiče věnovaný dítěti,
nemusí se například vzdát oblíbeného kroužku
nebo mohou vyrazit s kamarády v létě na tábor
či školní výlet,“ dodává.

Pravidelnost pomoci
Za necelých 8 let fungování nadace podpo-

řili Dobří andělé na Brněnsku stovky dětí.
Počet nových žádostí o pomoc ale stále roste.
„Kromě rodin, v nichž se rodič nebo dítě po-
týká s onkologickým onemocněním, podporu-
jeme každý měsíc také rodiny s dětmi s nejrůz-
nějšími vážnými onemocněními či
kombinovanými postiženími. Pomoc je v těchto
případech dlouhodobá, často v řádu let,“ do-
plňuje Šárka Procházková.

Každý dárce, který by chtěl rodiny podpořit,
si může zvolit výši částky i frekvenci zasílání

pomoci. Navíc má možnost si přečíst příběh
konkrétní rodiny, které pomohl. „Stačí si na
stránkách nadace Dobrý anděl vytvořit regis-
traci a zaslat první příspěvek. Ve svém Anděl-
ském účtu pak každý dárce vidí informace o ro-
dině,“ vysvětluje Šárka Procházková a dodává:

Pomáhat je potřeba i nadále – 818 dětí a 741 rodičů
ze 422 rodin na Brněnsku podpořili Dobří andělé

„Pro rodiče představuje podpora Dobrých an-
dělů v takto těžké situaci pomoc nejen finanční,
ale také psychickou – mohou se tak více věno-
vat tomu, co je důležité.“

Markéta Křížová, PR manažerka,
Marketa.krizova@dobryandel.cz, tel. 730 820 089

Srpnové noci jsou známé především větším
počtem meteorů. Nejsilnějším rojem jsou Per-
seidy, na jejich pozorování se zaměříme
v úterý 13. srpna od 21 do 23 hodin. Vezměte
si s sebou i karimatky a deky nebo spací pytle
a můžete si společně užívat tuto výjimečnou
podívanou. Užitečné budou také stativy s foto-
aparáty, ale nejsou podmínkou. K dispozici
bude i sledování meterorů na monitorech za ja-
kéhokoliv počasí a další doprovodný program.

V srpnu se také pokocháme jasnými hvěz-
dami a planetami. Na jihu nás upoutá trojúhel-
ník hvězd Deneb (v Labuti), Vega (v Lyře) a Al-
tair (v Orlu). Na jihozápadě září Arcturus
v Pastýři. Výrazně je také vidět Mléčná dráha.
V první polovině noci jsou viditelné planety Ju-

piter a Saturn. Měsíc je v novu 1., v první čtvrti
7., v úplňku 15., v poslední čtvrti 23. a v novu
opět 30. 8.

Otevírací doba v srpnu: každé úterý a pá-
tek od 21 do 23 h. Přijďte se podívat na hvěz-
dárnu, čeká vás program o našem vesmírném
okolí se spoustou úžasných snímků vesmírných
těles, o kterých se dozvíte nejnovější poznatky.
Některé z objektů pak můžete zhlédnout pomocí
našich dalekohledů včetně nového s 50 cm zr-
cadlem. Pozorování Slunce speciálními daleko-
hledy je součástí prohlídky DinoParku.

Těšíme se na Vaši návštěvu. Informace zí-
skáte na stránkách www.zoo-vyskov.cz a na te-
lefonu 602 59 62 09, 517 348 668.

Dobromila Patáková

Hvězdárna Vyškov v srpnu

Anděl Šárka Procházková s dětmi, kterým pomohli dobří andělé • Foto: A. Sovová



Kč

LEDOVÁ KÁVA

AFFOGATO
(espresso se zmrzlinou - tiramisu, oříšková, vaniliková)

Pro naši novou restauraci s kavárnou CAFE2GO v Mokré - Horákov hledáme nové kolegy:

Vrchní číšník/servírka, vedoucí směny

Číšník/servírka, barista/baristka

Kuchař/kuchařka

Požadujeme vyučení v oboru a min. 5 let praxe, nebo 10 let praxe, schopnost vést kolektiv, 
zodpovědnost. Nabízíme nástupní plat 25.000 - 30.000 Kč

Požadujeme vyučení v oboru, nebo alespoň 5 let praxe. Nabízíme nástupní plat 24.000 Kč

Požadujeme vyučení v oboru a min. 5 let praxe. Nabízíme nástupní plat 25.000 - 30.000 Kč

Životopis, nebo svůj kontakt nám můžete nechat v kavárně CAFE2GO ve Slavkově, nebo
poslat na e-mail michal@vivo.cz. Zavoláme vám a domluvíme si pohovor.




