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Vidina jara
Pokud se o měsíci únoru mluví jako o mě-

síci, který je ladem, o našem městu tohle lze
říci jen stěží. Člověk si už pomalu zvyká na
rozmary počasí a na nepravidelné střídání
teplot a ročních období. Ze zimy rovnou do
léta, v polovině února jaro v rozpuku a na
mrazíky v květnu. Tento rozmar s sebou za-
nechává i negativní stránky. Naši stromoví

velikáni, kterých tu naši předkové zanechali stovky, trpí pod
přívaly sněhu a ledu a stávají se tak ještě křehčí a nebezpeč-
nější než jindy. Letošní zima nebyla výjimkou. Z pozice města
děláme maximum proto, aby stromy byly v dobré kondici.
Před několika lety jsme obnovili historické aleje, provedli jsme
pasport většiny stromů uvnitř města a na základě této

Michal Boudný
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I když to tak v současné době ne-
vypadá a venku vládne předjaří, na
konci ledna jsme se dočkali po ně-
kolika letech pořádné sněhové na-
dílky. Během rána a dopoledne
napadlo téměř 20 cm nového mo-
krého sněhu.

Čerstvý sníh výrazně zkompliko-
val i ranní dopravu. V okolí Slav-
kova bylo hlášeno několik nehod
a problémy měli řidiči i v kopci na
Holubice. 

Nový sníh přivítaly hlavně děti.
Zatímco ještě o pár dní dříve bráz-
dily na bruslích rybník a jezírka
u Zelnice, po sněhové nadílce brusle
odložily, oprášily saně a boby a živo
bylo nejen na svahu za kostelem.

Sněhová nadílka
potrápila řidiče a chodce, potěšila děti

Zasněžený Slavkov • Foto: 2x P. Maleček



Polední menu místních restaurací, úřední
deska, kalendárium akcí, adresář kontaktů
i tipy na výlety. Nejen to naleznete v novém
elektronickém kiosku, který je umístěný na
Palackého náměstí, vedle historické radnice.
Dotykový panel umožňuje jednoduše pro-
hlížet web města, zámku a dalších příspěv-
kových organizací i dalších informačních
serverů. Na interaktivní obrazovce můžete
také sledovat aktuální informace z radnice
a našeho města. 

„Elektronický kiosek v příštích týdnech
také zcela nahradí úřední desku pro papírové
listiny umístěnou v Husově ulici. Dotykový

panel umožňuje pohodlně prohlížet doku-
menty, včetně jejich vyhledávání. Věřím, že
si občané na tuto technologickou novinku
zvyknou a my tak budeme moci ještě lépe
komunikovat a sdělovat podstatné infor-
mace nejen z městského úřadu. Panel fun-
guje v částečně zkušebním provozu. Proto
oceníme i nápady na vylepšení,“ uvedl ta-
jemník úřadu Bohuslav Fiala.

Elektronický kiosek města slouží nejen
slavkovským občanům, ale také turistům,
kteří zde můžou nalézt informace o uby-
tování, restauracích, tipech na výlety u nás
i v okolí a další. vs 

Elektronický kiosek
nahradí úřední desku

Sněhová nadílka
Zasněžený Slavkov • Foto: 5x P. Maleček
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nou takovou nepříjemnou věcí je havarijní stav
obou štítových zdí v zámeckých kasematech
na Koláčkově náměstí. Vlivem času a tlaku
došlo k jejich vyboulení, a proto je část zámec-
kého parku oplocená. Z bezpečnostního dů-
vodu je kvůli možnému zřícení a propadu
země zamezen vstup. Ihned po zjištění této
skutečnosti vydal stavební úřad ve spolupráci
s památkovým ústavem zákaz vstupu, nařídil
výdřevu klenby a nyní se bude vybírat zhoto-
vitel nových štítů a na městě leží úkol zajistit
finance. 

Abychom start roku nezačínali jen nega-
tivně, dovolte mi, vážení čtenáři, informovat
vás o důležitých bodech třetího zasedání zastu-
pitelstva města. Jako velké pozitivum vnímám
nastartování jednání o rekonstrukci a přístavbě
mateřské školky na Koláčkově náměstí a hle-
dání místa pro výstavbu školky nové. Věřím, že
na dalším zastupitelstvu najdeme shodu napříč
politickým spektrem a do budoucna již  budeme
jen shánět tolik potřebné finance a zabývat se
projektem! Školství v našem městě si zaslouží
samostatnou kapitolu, ale o tom příště!

 „kuchařky“ děláme pravidelnou údržbu. Nic-
méně ani to nezaručí, že nebude hrozit pád
staré uschlé větve. Proto žádám i vás, občany,
abyste byli nejen všímaví, ale i chápaví k faktu,
že když je strom dutý, tak prostě k zemi musí. 

Další téma, které je se zimou pevně spjaté,
je odklízení sněhu. Doby, kdy si každý před
svým domem uklízel sám, jsou nenávratně
pryč. Technické služby se při každé nadílce
snaží zmírnit, opakuji slovo zmírnit, následky
sněžení. Kapacitně nelze do hodiny posypat či
prohrnout desítky kilometrů chodníků a vozo-
vek. Město počítá s uvolněním peněz na nákup
a modernizaci techniky, která zaměstnancům
TSMS práci ulehčí, ale ani sebemodernější
mašina sníh či led neodčaruje! Proto mi do-
volte poděkovat zaměstnancům technických
služeb a vám, občanům, kteří sníh odklízíte, za
nemalé úsilí. 

Jsou věci, které občan ani nepostřehne, ale
je moji povinností vás o všem informovat. Jed-

Dalším bodem, o kterém byla vedena
dlouhá diskuze, bylo zřízení pozice městského
architekta. Na základě doporučení České ko-
mory architektů a zkušenosti jiných měst po-
dobné velikosti a významu, jsme šli formou
externího a nezávislého odborníka, který bude
mít na naše město ničím nezahalený pohled
a názor na věc. Podotýkám, že naše město
nikdy vlastního architekta nemělo a v mno-
hých případech je to bohužel znát!

Současně také probíhá jednání s firmami,
které bychom rádi oslovili na tolik očekávaný
provoz senior taxi! Opět se při výběru budeme
opírat o zkušenosti jiných měst.

Vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje.
Dovolte, abych vás co nejsrdečněji pozval na
městskou zabijačku, která se bude konat 2.
března před radnicí. Na poslední chvíli se nám
podařilo zajistit mistra řeznického, jelikož tra-
diční partner Rostěnice a. s. od masné výroby
upustil, a proto byla tato akce v ohrožení!

S přáním hezkých dnů a s brzkou vidinou
jara!

Michal Boudný, starosta města

Vidina jara

meckým parkem a tedy i bezpečným a zdravým
prostorem pro nejmenší děti. Problémy s parko-
váním se dají vyřešit propojením objektu s Kol-
lárovou ulicí tak, aby se dalo parkovat z obou
stran bloku. 

Zastupitelé schválili první krok k rozšíření
kapacity mateřské školy

Zastupitelé diskutovali také nad další mož-
ností rozvoje školských kapacit. V budoucnu
město může využít i pozemky ve Slovanské ulici
u kotelny nebo na sídlišti Zlatá Hora. Tyto par-
cely můžou sloužit pro stavbu nové budovy. vs

Zastupitelé města na svém únorovém zase-
dání dali zelenou přípravě projektu na přístavbu
mateřské školy na Koláčkově náměstí. Vznik-
nout by tak mohly čtyři nové třídy s kapacitou
pro 100 dětí. Současná kapacita mateřské školy
ve městě by tak mohla vzrůst na cca 265 dětí (fi-
nální číslo může být ovlivněno aktuálním poč-
tem dětí se speciálními potřebami – pozn. red.). 

Nová část školky by zasahovala do zahrady
a přilehlého pozemku, který městu nabídl k pro-
deji soukromý majitel. V plánu je i kompletní
rekonstrukce a změna dispozice stávajícího, již
nevyhovujícího historického objektu.

„Prvním krokem musí být vypracování  studie,
která bude vyhovovat náročným požadavkům pa-
mátkové péče. Díky jednání s památkáři a archi-
tekty víme, je to možné. V druhé fázi bude
následovat vypracování projektu a žádost o dotaci
– buď z ministerstva školství, nebo ITI. Odkládat
tuto problematiku ale už nemůžeme. Rozšíření
kapacity mateřské školy je v souvislosti s bytovou
výstavbou ve městě nevyhnutelné,“ uvedla místo-
starostka města Marie Jedličková.

Zastupitelé se pro rozšíření stávající školky
rozhodli z několika důvodů. Klíčová je možnost
využití sousedního pozemku. Architekti kvitují
i polohu budovy, která je přímo propojená se zá-

ženy Němcové, Československé armády, Číslo
Domovní 1 E, Čs. Červeného kříže, Dvořá-
kova, Dvůr Rybník, Foerstrova, Fügnerova,
Havlíčkova, Hradební, Husova, Jiráskova,
Kaunicova, Koláčkovo náměstí, Kollárova,
Komenského náměstí, Krátká, Křenovická,
Lesní, Lidická, Litavská, Lomená, Luční, Mal-
čevského, Malinovského, Na golfovém hřišti,
Na Vyhlídce, Nádražní, Nerudova, Okružní,
Palackého náměstí, Pod oborou, Pod Vino-
hrady, Polní, Příční, Pustá, Sadová, Sídliště
Nádražní, Slovákova, Slunečná, Smetanova,
Špitálská, Topolová, U Mlýna, U Splavu,

Stanovení spádovosti škol – do které školy patří vaše dítě?
U stadionu, U Synagogy, U Vily, Úzká, Větrná,
Za Branou, Zahradní, Zámecká, Zborovská,
Zelnice I, Zelnice II, Zelnice III, Zelnice IV.,
U Valu I., U Valu II., U Mokřadu.

2. Základní škola Tyršova  
Ulice Čapkova, Čelakovského, Mánesova,

Purkyňova, Slovanská, Sušilova, Tylova, Tyr-
šova, Zlatá Hora. vs

Zastupitelé města na únorovém zasedání
schválili obecně závaznou vyhlášku o spádo-
vosti škol. Určili tak základní rozdělení toho,
na kterou ze dvou slavkovských škol budou
děti zapsány. Základním kritériem pro rozdě-
lení je adresa trvalého bydliště.

Vyhláška je téměř identická s dokumentem
platným v loňském roce. Změna se týká ze-
jména občanů ulice Československé armády. 

Na kterou školu automaticky spadá vaše dítě? 
1. Základní škola Komenského 
Ulice Bezručova, Brněnská, Bučovická, Bo-

Archiv starších čísel Slavkovského
zpravodaje na internetu

www.slavkovskyzpravodaj.cz

Budovy mateřské školy na Koláčkově náměstí • Foto: archiv BM typo
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

Úplné znění na www.slavkov.cz

10. schůze RM – 21. 1. 2019
1. RM schvaluje a provádí v souladu s usnesením za-

stupitelstva města ze dne 10. 12. 2018 číslem usnesení
37/2/ZM2018 rozpočtová opatření v předloženém znění.

2. RM doporučuje ZM schválit bezúplatné nabytí po-
zemku parc. č. 344 vodní plocha v k.ú. Slavkov u Brna
z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví města Slavkov u Brna a dát
tak souhlas s uzavřením smlouvy o bezúplatném pře-
vodu nemovitostí č. UZSVM/BVY/7890/2018-BVYM
v předloženém znění.

3. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy, jejímž
předmětem budou pozemky parc. č. 343/6 a parc.
č. 343/15 v k.ú. Slavkov u Brna, se společností Krodos
servis, a.s., sídlem Skopalíkova 2385, 767 17 Kroměříž,
IČ: 26950545, s ročním nájemným v celkové výši
450 000 Kč a to na dobu určitou do 31. 12. 2022. Do
smlouvy budou zapracovány podmínky pro výstavbu
stanic HZS JMK a ZZS JMK dle důvodové zprávy.

4. RM souhlasí s výpovědí nájemní smlouvy uzavře-
nou dne 16. 08. 2016 mezi městem Slavkov u Brna
a společností SEBUS, s.r.o., sídlem Viničné Šumice 371,
IČ: 25544811 dle podmínek uvedených čl. IV. přiložené
smlouvy.

5. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti mezi městem Slavkov u Brna a sub-
jekty Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí 449/3,
601 82 Brno, IČ: 70888337 a Česká republika - Hasičský
záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1,
614 00 Brno, IČ: 70884099 v předloženém znění a dle
přiložené přílohy č. 1. Předmětem smlouvy budou po-
zemky parc. č. 339/5 ostatní plocha - ostatní komuni-
kace, 340/2 ostatní plocha - jiná plocha, 340/3 ostatní
plocha - manipulační plocha, 340/4 ostatní plocha - ma-
nipulační plocha, 341/6 ostatní plocha - manipulační
plocha, 343/15 ostatní plocha - jiná plocha, 343/17
ostatní plocha - jiná plocha, vše v k.ú. Slavkov u Brna
ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

6. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene - právo chůze a jízdy ve prospěch města Slav-
kov u Brna přes pozemek parc. č. 957 zastavěná plocha
a nádvoří, na němž stojí stavba čp. 122, ve vlastnictví
pana Stanislava Olbrichta, paní Silvy Skokanové, a paní
Karly Vymyslické.

7. RM schvaluje uzavření smlouvy budoucí o zřízení
věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s.,
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ
28085400 týkající se pozemků parc. č.1805/1, 1806, oba
ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna, jejichž vlastníkem
je město, dle přiložené situace (stavba s názvem Slavkov
u B., přeložka VN+NN Byt. dům MCG) v předloženém
znění.

8. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu do-
hody o podmínkách vybudování stavby vodovodní pří-
pojky k novostavbě RD s paní Danou Rotreklovou, na
pozemku parc. č. 1341 v k. ú. Slavkov u Brna, který je
ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

9. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu do-

hody o podmínkách vybudování stavby sjezdu k RD
s paní Markétou Kocmanovou, na pozemku parc.
č. 2030 v k. ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví
města Slavkov u Brna.

10. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu
dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu k za-
hradě u RD s manželi Mezerovými, na pozemcích parc.
č. 1238/1 a 1252 v k. ú. Slavkov u Brna, které jsou ve
vlastnictví města Slavkov u Brna.

11. RM schvaluje realizaci projektu: Slavkov u Brna -
revitalizace zámeckého parku dle předloženého projek-
tového záměru a gestorem projektu starostu města.

12. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na zajiš-
tění projektové dokumentace v rámci projektu: Slavkov
u Brna - revitalizace zámeckého parku dle předloženého
návrhu výzvy k podání nabídek.

13. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky: Restau-
rování soch v areálu zámku Slavkov u Brna dle předlo-
ženého návrhu zadávací dokumentace s hodnoticím
kritériem nejnižší nabídkové ceny.

14. RM schvaluje jednací řád, statut a členy řídicí sku-
piny zpracování strategie Koncepce veřejné dopravy
města Slavkov u Brna dle předloženého návrhu. Členové
řídící skupiny: Ing. Marie Jedličková (předseda), Bc. Mi-
chal Boudný, Ing. Petr Lokaj, Ing. Dalibor Kašpar, Mgr. Li-
buše Pilátová.

15. RM schvaluje jednací řád, statut a členy řídící sku-
piny zpracování strategie Koncepce zajištění a rozvoje
služeb technického charakteru města Slavkov u Brna dle
předloženého návrhu. Členové řídicí skupiny: Ing. Marie
Jedličková (předseda), Bc. Michal Boudný, Ing. Hynek
Charvat, Ing. Petr Lokaj, Ing. Andrea Večerková, Ph.D,
Ing. Zdeněk Kábrt, Petr Zvonek.

16. RM schvaluje jednací řád, statut a členy řídící sku-
piny zpracování strategie Koncepce zajištění SMART
CITY Slavkov - rozvoj a implementace SMART přístupů
při řízení města a úřadu dle předloženého návrhu. Čle-
nové řídící skupiny: Ing. Marie Jedličková (předseda), Bc.
Michal Boudný, Mgr. Bohuslav Fiala, Ing. Hynek Charvat,
Ing. Petr Lokaj, Vojtěch Lstibůrek, Ladislav Stehlík.

17. RM schvaluje jednací řád, statut a členy řídící sku-
piny zpracování strategie Koncepce podpory cestovního
ruchu dle předloženého návrhu. Členové řídící skupiny:
Mgr. Eva Oubělická, DiS. (předseda), Ing. Petr Lokaj, Bc.
Michal Boudný, Bc. Veronika Slámová, Bc. Šárka Holická,
Ing. Marie Jedličková.

18. RM schvaluje jednorázový krátkodobý pronájem
kanceláře č. 31 ve II. NP administrativní budovy na Ko-
láčkově náměstí 727, Slavkov u Brna, firmě Bílek – kva-
litní střechy s.r.o., se sídlem Koláčkovo náměstí 1560,
684 01 Slavkov u Brna, za cenu pronájmu 6000 Kč bez
DPH.

19. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nemo-
vitosti č.p.986 na ulici Malinovského, parcelní číslo 1316
o výměře 414,4 m2 pro provozování činnosti hasičského
záchranného sboru za symbolické nájemné ve výši 1 Kč
/rok, platné pro rok 2019.

20. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem garáže č. 1 ve dvorním traktu budovy polikliniky,
Malinovského 551, Slavkov u Brna, PSČ 684 01, o cel-
kové výměře 19 m2, s Českou republikou - Úřadem
práce České republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25,
170 00 Praha 7, IČ: 72496991, kontaktní pracoviště
Slavkov u Brna, Koláčkovo náměstí 727, 684 01 Slavkov
u Brna, v souladu se zveřejněným záměrem.

21. RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem pro-
stor sloužících k podnikání - kanceláře č. 41 o výměře
18,40 m2 ve II.NP administrativní budovy na Koláčkově
náměstí 727, Slavkov u Brna, s Ing. Janem Burešem, IČ:
06697020, Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné sta-
noveno ve výši 1000 Kč/m2/rok.

22. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s firmou
MUDr. Špatná s.r.o., se sídlem Pod Oborou 1128, 684
01 Slavkov u Brna, IČ: 07659202, na pronájem prostor
v přízemí budovy polikliniky, Malinovského 288, Slavkov
u Brna, PSČ 684 01, o celkové výměře 23,9 m2 - ordi-
nace praktického lékaře, v souladu se zveřejněným zá-
měrem.

23. RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy
č. 10/2018 dohodou k datu 31. 1. 2019, která byla uza-
vřena s paní Karin Čechovou, IČ: 07496231.

24. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor
sloužících k podnikání v přízemí budovy Palackého ná-
městí 123, 684 01 Slavkov u Brna. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
3 měsíce a nájemné stanoveno následovně: 2200
Kč/m2/rok za obchodní plochy, 530 Kč/m2/rok za ostatní
plochu příslušenství, 355 Kč/m2/rok za skladovací plochy
v přízemí budovy. Celkem bude činit nájemné za tyto
prostory sloužící k podnikání částku 138 458 Kč/rok. 

25. RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebyto-
vých prostor - poliklinika č. 14/551 dohodou k datu 30.
4. 2019, která byla uzavřena s firmou ALERGOLOGIE
Vyškov s.r.o., se sídlem Zahradní 181/2, Vyškov, PSČ 682
01, IČ: 29260892.

26. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pro-
stor sloužících k podnikání - ordinace o výměře 53 m2,
umístěné v I. NP budovy polikliniky, Malinovského 551
ve Slavkově u Brna. Nájemné je stanoveno ve výši 900
Kč/m2/rok a nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.

27. RM schvaluje uzavření předložené dohody
o splátkovém kalendáři mezi městem a panem Anto-
nem Rosnerem.

28. podmínky zadání veřejné zakázky dle výběrového
řízení ze dne 20. prosince 2018 (ZS-A)

29. RM bere na vědomí omezení provozu Mateřské
školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, ve dnech pololetních
prázdnin 1. 2. 2019 a jarních prázdnin od 11. 2. do
15. 2. 2019.

30. RM jmenuje pana Jana Hudce členem Redakční
rady Slavkovského zpravodaje.

1. RM doporučuje ZM vzít předloženou informaci
o způsobu zajištění výkonu městského architekta na vě-
domí.

2. RM doporučuje ZM schválit zahájení projektu na
rozšíření kapacity pracoviště mateřské školy Zvídálek na
ulici Koláčkovo náměstí v intencích uvedených v důvo-
dové zprávě.

3. RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku parc.
č. 1650/35 v k. ú. Slavkov u Brna za účelem rozšíření ka-
pacity školských zařízení.

4. RM doporučuje ZM uložit radě města zahájit jed-
nání s majitelem nemovitosti budovy čp. 264 a pozemku
parc. č. 441 na ulici Slovákova ve Slavkově u Brna za úče-
lem jejich nabytí do majetku města.

5. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s ing. arch.
Milošem Klementem, Tišnovská 145, 614 00 Brno, IČ:
151 88 736 na zajištění projektové dokumentace na
akci: Slavkov u Brna - revitalizace zámeckého parku.

6. RM schvaluje projetkový záměr a přípravu realizace
projektu: Rekonstrukce zateplení střechy nové budovy
ZŠ Komenského dle předloženého projektového záměru
a gestorem projektu starostu města.

7. RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě
č. 50060074 se společností VIVO CONNECTION spol.
s r. o. se sídlem, Nádražní 1178/7, Šlapanice, 66451, IČ:
26900696, dle předloženého návrhu.

8. RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vy-
hlášku města Slavkova u Brna č. 2/2019, kterou se sta-

12. schůze RM – 7. 2. 2019
noví školské obvody spádových škol, v předloženém
znění.

9. RM souhlasí s přijetím finančního daru v hodnotě
41.700 Kč, Základní školou Komenského Slavkov u Brna,
příspěvková organizace.

10. RM schvaluje Základní škole Komenského Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, přijetí finančních pro-
středků ve výši 20 600 Kč od České asosiace cheerle-
aders, z.s. pro kroužek Glitter Stars.

11. RM doplněný program 3. zasedání zastupitelstva
města v předloženém znění.
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1. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových
opatření v předloženém znění

2. RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku
parc. č. 1799/1 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca
20 m2 z majetku města do vlastnictví paní Evy Zemán-
kové, za kupní cenu stanovenou odborným posudkem
č. 3984-666-2019 ve výši 1380 Kč/m2.

3. RM schvaluje uzavření Smlouvy o převodu po-
zemků a infrastruktury III se společností Kaláb-BS, s.r.o.,
Vídeňská 849/15, 639 00 Brno, IČ: 269 50 871, v před-
loženém znění.

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

5. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene s E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, IČ 28085400, týkající se po-
zemků parc. č. 354/30 ostatní plocha a parc. č. 354/84
orná půda a parc. č. 353/1 vodní plocha v k. ú. Slavkov
u Brna v majetku města dle přiloženého geometrického
plánu č. 3510-4298/2018 (stavba s názvem Slavkov
u B., kab. sm. VN+TS+NN Zel IIIaKal) v předloženém
znění.

6. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distri-
buce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budě-
jovice, IČ: 28085400 týkající se pozemku parc. č. 3583/2
ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku
města, dle přiloženého návrhu smlouvy a výkresu ko-
ordinační situace (stavba s názvem Slavkov u B., kabel
NN Elzner) v předloženém znění.

7. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti společností Česká telekomunikační
infrastruktura, a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00

Praha 3 - Žižkov, IČ: 04084063 pro stavbu s názvem
11010-084804 VPIC SÚS Slavkov průtah III_0501
v předloženém znění a dle přiložené situace, která je
nedílnou součástí smlouvy.

8. RM schvaluje výši úhrady za umístění označení
provozoven na pylonech na Palackého náměstí dle
předloženého návrhu v důvodové zprávě. 

9. RM pověřuje odbor správy majetku, investic a roz-
voje schvalováním grafické podoby textů označení pro-
vozoven, doby jejich umístění a výběrem úhrad. 

10. RM vylučuje na základě zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek veřejné zakázky: Restaurování
soch v areálu zámku Slavkov u Brna z dalšího procesu
zadávacího řízení uchazeče MgA. ZDENĚK KOVÁŘÍK,
Chotěbudice 21, 675 31 Jemnice, IČO: 72132231.

11. RM rozhoduje, že na základě zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na akci Re-
staurování soch v areálu zámku Slavkov u Brna, byla
nejvýhodnější nabídka předložena uchazečem MgA.
Josef Červinka, Jičínská 1512/32, 288 02 Nymburk, IČO:
67614124.

12. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku
Restaurování soch v areálu zámku Slavkov u Brna se
společností MgA. Josef Červinka, Jičínská 1512/32, 288
02 Nymburk, IČO: 67614124 v předloženém znění.

13. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společ-
ností UNIFEST spol. s r.o., IČ: 255 09 888 na zajištění
projektové dokumentace na akci: Slavkov u Brna - re-
konstrukce BD Bučovická č. p. 187.

14. RM schvaluje realizaci projektu: Slavkov u Brna -
revitalizace mokřadu Šámy za účelem zvýšení retenční
schopnosti krajiny dle předloženého projektového zá-
měru a gestorem projektu starostu města.

15. RM na vědomí předloženou informaci (Přehled
nájemních smluv uzavřených na DPS v roce 2018)

16. RM bere na vědomí průběh pořizování Změny č. 1
územního plánu Slavkova u Brna.

11. schůze RM – 4. 2. 2019
17. RM bere na vědomí možnost se zúčastnit soutěže

Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje
v roce 2018. RM souhlasí s účastí města v soutěži. 

18. RM bere na vědomí možnosti dalšího postupu
pro rekonstrukci Koláčkova náměstí.

19. RM doporučuje ZM zvolit nejvhodnější variantu
pro budoucí potřeby a rozvoj města Slavkova u Brna.

20. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí
 finančního daru nadačnímu fondu NA KOLE DĚTEM -
nadační fond Josefa Zimovčáka, IČ: 292 35 715, Na
Hrázi 244, 698 01 Veselí nad Moravou, v předloženém
znění, a udělení záštity města nad projektem.

21. RM schvaluje uzavření předloženého návrhu
smlouvy o zajištění nakládání s odpady se společností
RESPONO, a.s., se sídlem Cukrovarská 486/19, 682 01
Vyškov-město, IČ: 49435612. 

22. RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vy-
hlášku č. 1/2019 o nočním klidu.

23. RM bere na vědomí předloženou směrnici
č. 2/2019 k uplatňování zákona o svobodném přístupu
k informacím. 

24. RM schvaluje předloženou směrnici rady města
č. 1/2019, kterou se mění směrnice č. 1/2012 o sociál-
ním fond. RM schvaluje tvorbu a čerpání sociálního
fondu pro rok 2019 v předložené variantě č. 4, včetně
navržené výše příspěvků.

25. RM schvaluje plán akcí a ceník ZS-A pro rok 2019
dle důvodové zprávy.

26. RM schvaluje čerpání investičního fondu Zámku
Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace, ve výši
21 350 Kč.

27. RM bere na vědomí informace o žádostech ZS-A
o dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

28. RM schvaluje projektový záměr Obnova strojo-
vého a vozového parku a Oprava nemovitosti města.

29. RM schvaluje program 3. zasedání zastupitelstva
města v předloženém znění.

1. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření v před-
loženém znění.

2. ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1-2
v předloženém znění.

3. ZM bere na vědomí předloženou informaci o způ-
sobu zajištění výkonu městského architekta. 

4. ZM schvaluje zahájení projektu na rozšíření kapacity
pracoviště mateřské školy Zvídálek na ulici Koláčkovo ná-
městí v intencích uvedených v důvodové zprávě.

5. ZM schvaluje výkup pozemku parc. č. 1650/35
v k. ú. Slavkov u Brna za účelem rozšíření kapacity škol-
ských zařízení.

6. ZM souhlasí s účastí ve výběrovém řízení jehož
předmětem bude nabytí pozemku parc. č. 1650/35,
ostatní plocha o výměře 5073 m2 v k.ú. Slavkov u Brna
za účelem rozšíření kapacity školských zařízení do ma-
jetku města.

7. ZM svěřuje rozhodování  při účasti ve výběrovém
řízení na prodej pozemku parc. č. 1650/35 v k.ú. Slavkov
u Brna, starostovi města Slavkov u Brna. 

8. ZM schvaluje pořízení změny územního plánu č. 2
zkráceným postupem, jejímž obsahem bude pouze

změna využití pozemku parc. č. 1650/35 a 1650/1 v k. ú.
Slavkov u Brna na veřejně prospěšnou stavbu a určuje
pověřeným členem zastupitelstva města pro tuto změnu
územního plánu Ing. arch. Dušana Jakoubka.

9. ZM ukládá RM zahájit jednání s majitelem nemovi-
tosti budovy čp. 264 a pozemku parc. č. 441 na ulici Slo-
vákova ve Slavkově u Brna za účelem jejich nabytí do
majetku města.

10. ZM ukládá RM předložit ekonomickou a dispoziční
studii budoucího využití.

11. ZM bere na vědomí informaci o pořizování Změny
č. 1 územního plánu Slavkova u Brna.

12. ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc.
č. 344 vodní plocha v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví ČR
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  do
vlastnictví města Slavkov u Brna a dát tak souhlas s uza-
vřením smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí
č. UZSVM/BVY/7890/2018-BVYM  v předloženém znění.

13. ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1799/1

3. zasedání ZM – 18. 2. 2019
v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 20 m2 z majetku
města do vlastnictví paní Evy Zemánkové za kupní cenu
stanovenou odborným posudkem č. 3984-666-2019 ve
výši 1380 Kč/m2. Náklady související s převodem nemo-
vitosti (správní poplatek za návrh na vklad, geometrický
plán a odborný posudek) uhradí žadatelka.

14. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města
Slavkova u Brna č. 2/2019, kterou se stanoví školské ob-
vody spádových škol, v předloženém znění.

15. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019
o nočním klidu, v předloženém znění. 

16. ZM bere na vědomí zápis č. 2 ze zasedání kontrol-
ního výboru.

17. ZM souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu
mezi městem Slavkov u Brna a neuvolněnými členy za-
stupitelstva města Slavkov u Brna Mgr. Janou Bangovou
a Mgr. Vladimírem Soukopem na práce spojené s reali-
zací projektu MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov
u Brna, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_47/0008843.

Statistika města
za rok 2018
Počet obyvatel k 31. 12. 2018 6597
Vítání občánků – obřady 10
Počet přivítaných občánků 81
Jubilanti 75, 80, 85, 90 a více let 157
Narození 79
Úmrtí 79
Odstěhovalo se občanů 158
Přihlásilo se občanů 212

Výzva rybářů občanům
Rybářský spolek Slavkov u Brna přijme jako dar anebo odkoupí rybářské starožitnosti na vý-

zdobu klubovny. Kontak Petr Zvonek – 724 969 909. pz

Klubovna rybářů • Foto: 2x archiv rybářů
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Dárek pro Kubu
Kuba Čech oslavil začátkem února 25. na-

rozeniny, ke kterým dostal nový vozík na jeho
dobrovolnou činnost při úklidu města. pz

Městská zabijačka bude
první březnovou sobotu

Město Slavkov u Brna ve spolupráci s řez-
nickým mistrem Reném Nádeníčkem a restau-
rací U Fidela zve milovníky tradičních
zabijačkových pochoutek na již dvanácté ve-
přové hody. Uskuteční se v sobotu 2. března od
8 do 11 h. před radnicí na Palackého náměstí.

K ochutnávce a k prodeji budou zabíjačkové
produkty (černá polévka a vařené maso) a další
uzenářské výrobky z vlastní produkce řeznictví
Nádeníček. V provozu bude také udírna. Po
celou dobu akce bude také zajištěno občer-
stvení v režii restaurace U Fidela z Brna.

Akce se může uskutečnit za pomoci pracov-
níků Technických služeb města Slavkov
u Brna. Děkujeme! vs

Bohužel ani letošní zima nepřinesla osví-
cení některých lidí a v příkopech, u rybníka,
v alejích, zámeckém parku… leží desítky kilo
odpadků. Dovolujeme si Vás proto oslovit
a požádat o zapojení se do každoroční celore-
publikové akce Ukliďme Slavkov!

Sejdeme se v sobotu 6. dubna v 9 hodin
u kašny na Palackého náměstí. Po skončení
akce, ve 13 h., přijměte pozvání do areálu
Technických služeb města Slavkova v ulici
Československé armády na opékání špekáčků
a drobné občerstvení.

Děkujeme všem, kterým není lhostejné,

Ukliďme Slavkov!
Překonáme loňský účastnický rekord?

v jakém prostředí žijeme a těšíme se na pra-
covně – přátelské setkání!

Přestože budou zajištěny pytle a ochranné
pomůcky, vítána je i vlastní výbava. Vyzýváme
také zájmové organizace a firmy k zapojení se
do plánování strategie úklidu. Oceníme také
materiální pomoc, jako jsou například ochranné
pomůcky, pytle na odpad nebo odměny pro
účastníky úklidu. Kontaktní osobou pro akci
Ukliďme Slavkov je paní Veronika Slámová.

Do loňského ročníku Ukliďme Slavkov! se
zapojilo téměř 150 dobrovolníků, kteří posbí-
rali téměř 3,5 tuny odpadu. vs

V sobotu 26. ledna 2019 se žákyně slavkov-
ské ZUŠ – Terezie Šenkyříková, Markéta Vojt-
ková a Natálie Haschková – zúčastnily plesu
SRPŠ v Šaraticích. V půlhodinovém pořadu
předvedly mix domácích a zahraničních písní
popového charakteru. Dívky takto získávají

cenné zkušenosti z veřejného vystupování
a mohou si svoje nabyté vědomosti ověřit
v praxi. K všeobecné spokojenosti přispěl za-
plněný taneční parket a častý potlesk, kterým
dávali posluchači najevo své sympatie. 

Antonín Vodička, učitel ZUŠ

ZUŠ Slavkov na plese v Šaraticích

Jakub Čech

Žáci ZUŠ se svým učitelem • Foto: archiv školy
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Rok se s rokem sešel, a tak opět dorazil po-
slední lednový den do naší mateřské školy čas
radovánek, rozpustilého veselí a pestrobarev-
ných masek. O karnevalový program, zábavu
i dobrou náladu se nám letos postaralo divadlo
Koráb, které dětem připravilo opravdu pestrý
a nezapomenutelný zážitek. 

Po shromáždění všech tříd v gymnastickém
sále ZŠ Komenského stačila dětem jen chvi-
lička na rozkoukání a už se většina z nich po-
hupovala a vrtěla po parketu. Potlesk a mírné
povzbuzení paní učitelek dodaly odvahu i po-
sledním „stydlínkům“. Následná společná pro-
menáda masek dala vyniknout zástupu
princezen, kouzelných víl, roztomilých zvířá-
tek, všemožných hrdinů i množství různoro-
dých postaviček v nápaditých kostýmech, až
z toho všem oči přecházely.

To už písničky z pohádek střídají rychlejší
rytmy. Děti předváděly taneční kreace s tako-
vým zápalem, že se přidávaly i paní učitelky.

Nechybělo několik her i soutěží, a to jak pro
děti, tak i pro paní učitelky podpořené obou-
stranným hlasitým povzbuzováním. Přestávku
vyplnila bublinová minishow, a další taneční
kolo zahájil obrovský dinosaurus. Po chvíli se
už potleskem fandí odvážným dětským zpěvá-
kům v carusošou a zanedlouho opět taneční
hemžení zaplavuje sál… Zkrátka bylo to
hodně zábavné, napínavé, vtipné i legrační. 

Karnevalové veselí v Mateřské škole Zvídálek
Celý karneval jsme si patřičně užili a kdyby

nepřestala hrát hudba tak bychom snad odtud
ani neodešli. Teď už nezbývá, než všem rodi-
čům ještě jednou moc a moc poděkovat a vzká-
zat jim, že rytířům, hasičům, princeznám, no
zkrátka všem dětem to i letos ohromě slušelo.
Za to jim nejen jejich děti, ale i paní učitelky
z jednotlivých tříd ještě jednou moc děkují.

Marie Vránová a Jitka Bajerová, třída Kuřátka

Hudební večer ZUŠ
V romanticky zasněženém podvečeru 29.

ledna 2019 proběhl ve slavkovské ZUŠ Fr.
France další z hudebních večerů. Byl tentokrát
tematicky zaměřen na vítěze školního kola ve
hře na dechové nástroje. Nicméně program byl
vhodně doplněn i pěveckými, kytarovými
a klávesovými vstupy, v nichž žáci prokazovali
jak sólové, tak i doprovodné dovednosti. Za-
zněly skladby z klasického repertoáru, ale i li-
dové písně a nová neotřelá aranžmá. Po
hodinovém koncertu se posluchači rozcházeli
s dobrou náladou a pocitem, že žáci hráli s vel-
kým zaujetím a srdcem na svém místě.

Antonín Vodička

Kytarový kvintet • Foto: archiv školy Kytarový soubor • Foto: archiv školy

Pěvecký sbor • Foto: archiv školyT. Bobová • Foto: archiv školy

Dětský karneval • Foto: 3x archiv školy
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ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ www.zamek-slavkov.cz
Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01  Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204;  info@zamek-slavkov.cz

Zámek Slavkov – Austerlitz otevře své
brány 21. března. Letošní sezona bude ve zna-
mení kulatého výročí císaře Napoleona, kon-
certů tuzemských i světových hvězd
i tradičních akcí. Zámek opět nabídne návštěv-
níkům zážitky pro rodiny s dětmi, seniory
i milovníky historie. Sezona odstartuje hravou
výstavou Fenomén Merkur zaměřenou nejen
na technicky zvídavé děti. Prohlídkovou trasu
pak ozdobí rokokové a empírové šaty z dílny
Anne Marie Kubišové. Připomenou tak dobu,
kdy se před 250 lety narodil Napoleon Bona-
parte. Návštěvníci se můžou těšit také na zno-
vuotevření expozice Právo útrpné v zámeckém
podzemí. Brány zámku budou i letos otevřené
dětem – v severní části můžou i v této sezoně
řešit na speciálně upravené trase Tajemství
ztracené koruny. Těm větším zase v „tradiční“
prohlídkové trase může dělat průvodce stylově
zpracovaná malovaná hra s úkoly.  

Slavnostní otevření sezony se uskuteční ve
čtvrtek 21. března od 16 hodin v Historickém

sále. Žáci Základní umělecké školy F. France
svým hudebním doprovodem připomenou
tvorbu šestnáctinásobného nositele cen
Grammy Stinga, který 12. července vystoupí
v zámeckém parku. 

Návštěvníci pak budou pozváni do prohlíd-
kových tras zámku. Sály a komnaty ožijí pří-
běhy šlechticů a měšťanů – resp. herců
z historického divadla Exulis. „Atraktivními
scénkami se přeneseme do doby, kdy se v kor-
sickém Ajacciu narodil Napoleon Bonaparte,“

Zámek Slavkov si v letošní sezoně připomene
250 let od narození Napoleona

přiblížila ředitelka zámku Slavkov – Austerlitz
Eva Oubělická.

První den sezony však nebude pouze
o vzpomínání na historii. Ve vstupní hale
zámku se díky Martinovi Stupňákovi můžete
podívat do světa techniky. Součástí vernisáže
Fenomén Merkur bude i vystoupení robotic-
kých modelů sestavených z této stavebnice. 

Slavnostní otevření zámku bude také příle-
žitostí pro vyhlášení třetího ročníku literární
soutěže pro děti základních škol. Letos děti
z prvního stupně vymýšlely příběh na téma
„Tajemství Napoleona a Josefíny“, starší žáci
pak dostali za úkol přemýšlet nad „Tajem-
stvím Šibeničního vrhu“. „Je až dojemné, jak
úžasné příběhy děti vymyslí. Některé z nich
nás v uplynulých letech inspirovaly k oživení
prohlídkových tras. Pro příští rok zvažujeme,
že soutěž rozšíříme o výtvarnou část.

Program slavnostního otevření Zámku Slav-
kov – Austerlitz bude přístupný zdarma.
Zámek bude otevřený až do 15. prosince. vs

Slavkovský zámecký park bude letos svěd-
kem hned několika hudebních festivalů. Rok
plný prvoligové muziky v našem městě odstar-
tuje 11. května projekt Zemětřesení ve složení
Brichta, Doležal, Henych a Smetáček. Po pod-
zimním úspěšném turné se tato formace roz-
hodla uskutečnit závěrečnou akci, která bude
uvedena pod názvem Zemětřesení OPEN AIR
Slavkov 2019. Skupina si do slavkovského zá-
meckého parku přizvala řadu hostů z Čech,
Moravy a Slovenska. Potvrzenými jsou např.
Jaroslav Albert Kronek, Palo Drapák a řada

dalších. Koncert pod širým nebem bude spo-
jený s festivalem lokálních minipivovarů. Tento
výjimečný koncert by měl být plný dobré
hudby a skvělou připomínkou tvorby stále po-
pulárního Jiřího Schelingera.

Historie projektu Zemětřesení se začala psát
v roce 1992, kdy byly v anketě Černá vrána zvo-
leny čtyři nejpopulárnější české hudební osob-
nosti v jednotlivých oborech. Jako repertoár si
pánové Aleš Brichta (zpěv), Miloš Dodo Doležal
(kytara, zpěv), Vlasta Henych (baskytara) a Ště-
pán Smetáček (bicí) vybrali písně Jiřího Sche-
lingera. Chtěli navázat na jeho nedokončené
album Zemětřesení, které dalo skupině nakonec
i název, a zároveň představit Schelingerovy
skladby v nové, modernější podobě. V roce 1993
pak vyšla stejnojmenná studiová deska.

Vstupenky na Zemětřesení Open Air Slav-
kov 2019 v hodnotě 420 korun jsou již v před-
prodeji v síti Ticketstream a od března budou
i v informačním centru na Palackého náměstí.

Festivalový rok ve Slavkově odstartuje projekt
Zemětřesení s hity Jiřího Schelingera

Děti do 15 let, ZTP, a ZTP/P s doprovodem
1 osoby mají vstup zdarma.

Ve Slavkově se letos uskuteční další čtyři
festivaly a sdružené koncerty. 8. června to bude
již čtvrtý ročník česko-slovenského festivalu
TopFest (8. 6.). Zatím jsou potvrzené kapely
jako Lenny, Jelen, Škwor, Mandrage, Marpo
nebo Kašpárek v rohlíku. Předskokany Stinga
(12. 7.) budou Lenka Nová & Petr Malásek
Band a Vojtěch Dyk s B-SIDE Bandem. Hned
následující den (13. 7.) norským teenagerov-
ským hvězdám Marcus & Martinus budou
předcházet Slza a Tomáš Boček. Poslední srp-
nový den (31. 8.) pak na Slavkov Music fest
2019 zavítá například David Koller, Anna K,
Pokáč, Poetika nebo Jakub Děkan.   vs

20. jubilejní galakoncert
 Johann Strauss orchestru

Dvacet let se v nejkrásnějším sále zámku Slavkov – Austerlitz rozeznívají
nádherné melodie s pera Johanna Strausse a jeho současníků. Dvacet let je His-
torický sál zaplněný do posledního místa posluchači, kteří si noblesní koncert
nenechají ujít. Jubilejní dvacátý ročník Johann Strauss orchestru s předními só-
listy uskuteční v sobotu 11. května 2019 v 17 hodin. Tak jako každým rokem
umělci pro Vás připravují nejedno hudební překvapení. Jako sólisté se představí
Luisa Albrechtová (soprán) a Juraj Nociar (tenor). Všichni umělci se těší na
milé a věrné posluchače. 

Vstupenky je možné zakoupit za 300 Kč v Informačním centru Zámku Slav-
kov – Austerlitz, infocentrum@zamek-slavkov.cz, tel.: 513 034 156. ZS-A

Johann Strauss orchestr • Foto: archiv ZS-A
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Dovolujeme si Vás pozvat na hudební po-
hádku Šíleně smutná princezna. Jedná se
o dílo, které je určeno nejen malým divákům,
ale celým rodinám. Není asi třeba příliš před-
stavovat známý příběh prince a princezny ze
sousedních spřátelených zemí, kteří mají uza-
vřít sňatek, o čemž rozhodli jejich moudří ot-
cové se svými rádci. Královské děti však
o svém osudu chtějí rozhodnout samy a samy
si také touží vybrat životního partnera, který se
bude líbit jim, a ne takového, kterého určí
státní důvody.

Filmové zpracování hudební pohádky do-
sáhlo obrovské obliby především díky neodo-
latelně milé atmosféře, která rok co rok dokáže
potěšit a pobavit miliony televizních diváků po
celé České republice. Snahou režiséra Michala
Matěje při nastudování divadelní verze bylo
přenést ducha filmového zpracování na diva-
delní prkna a díky diváckým reakcím, které

přišly ihned po premiéře v září 2018 na ná-
dvoří slavkovského zámku, můžeme říct, že se
tato snaha vydařila na 100 procent. 

V našem zpracování Šíleně smutné prin-
cezny se můžete těšit nad hereckými výkony
letitých profesionálů, jimiž jsou především
herci Městského divadla v Brně. Například

Šíleně smutná princezna
v roli krále Jindřicha se představí Zdeněk
Junák, v roli prince uvidíte Marca Salvado-
riho, princeznu skvěle ztvárnila Eliška Ská-
lová. Dále se Vám představí Jakub Uličník,
Ondřej Buchta, Jiří Ressler, Marta Matě-
jová, Martin Křížka, Milan Hrazdírek
a další. vs

6. 4. v 17 hodin

Jejich vandrácká výprava se začala v Panamě.
Pulzující metropole a pulzující země. Panama
pro ně byla především cesta na pobřeží Karibiku

za indiány kmene Kuna na malých, dnes již čás-
tečně komercionalizovaných, ostrovech. Kde
jsou ty časy, kdy tu běloch nesměl přespat.Pře-

Vandráci – Vagamundos dorazí i do Slavkova u Brna
kračují námořní jizvu dělící Jižní a Severní
Ameriku, tedy slavný Panamský průplav a drtí
slavnou Panamericanu – silnici, která se snaží
oba kontinenty naopak propojit. Tak začíná
cesta trojice českých dobrodruhů – herců Pavla
Lišky, Jana Révaie a kameramana Hynka Ber-
narda (alias Vandráci – Vagamundos), kteří pro-
cestovali Střední Ameriku z Panamy do
Mexika, aniž by věděli, co je čeká. Poutníci vy-
razili na vlastní pěst, bez štábů, doprovodných
vozidel, hotelů a mezinárodní kuchyně jen
s tím, co jejich motorky uvezou. Poznali život
indiánských kmenů – navštívili Lakandonce
v Mexiku a panamské indiány Kuna na ostro-
vech San Blas. Očekávejte zábavnou cestova-
telskou show s velkým množstvím filmového
materiálu. Přijměte pozvání na cestopisný večer
s Vandráky Pavlem Liškou a Honzou Révaiem,
kteří na své přednášce ve SC Bonaparte ve Slav-
kově u Brna představí i to , co se nevešlo do
 jejich cestovatelsko-zábavného pořadu vysíla-
ného na tv kanále Prima COOL.

Čas bude i na dotazy diváků a autogramiádu.
Neděle 19. května – SC Bonaparte, Palac-

kého náměstí 126, Slavkov u Brna
Vstupenky v prodeji od 6. 2. 2019 na

www.zamek-slavkov.cz/predprodej nebo
přímo na Informační centru, Palackého nám. 1,
Slavkov u Brna, e-mail: infocentrum@zamek-
slavkov.cz, tel. 513 034 156, 774 316 98.

Ceny vstupenek: 6. 2.–31. 3. 2019 / 280 Kč,
1. 4.–18. 5. 2019 / 300 Kč, v den konání na
místě / 320 Kč.

Na besedu Vás zve Jan Švanda
a Vandráci Vagamundos
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Program kina v SC Bonaparte – březen
Pátek 1. března, 19.30 hodin
NA STOJÁKA V KINĚ
Nejzábavnější podzimní nabídka kin proběhne Na Stojáka a v úplně novém exklusivním formátu 17D. 17 debilů a mikrofon. Parta komiků Na
Stojáka připravila jeden jediný a nikdy neopakovaný speciální a úplně nejvíc unikátní večer nabitý humorem, natočila ho a teď uvádí na velkých
plátnech do kin jako Na Stojáka v kině. Vtipy, které jste ještě neslyšeli, fóry připravené speciálně pro tuto příležitost, témata, která čekala na
správný moment, pohotovost komiků s rychlostí blesku a doslova na milimetr přesné a dokonale časované pointy. Hrají: Iva Pazderková, Lukáš
Pavlásek, Karel Hynek, Richard Nedvěd, Ester Kočičková, Daniel Čech, Adéla Elbel
90 min / vstupné 70 Kč, komedie, Česko, 2018

Středa 6. března, 20 hodin
KOMETA: Z NEBE DO PEKLA A ZPĚT
Nová fakta o zlomových okamžicích v historii klubu, nečekané souvislosti, unikátní archivní materiály i ze soukromých archivů a pohledy do
jinak pečlivě střeženého zákulisí šatny. Po lednové jízdě Kometa Expresu do Vítkovic přichází Kometa Brno s dalším dárkem pro fanoušky.Příchází
do kin kin nový dokumentární film o nejúspěšnějším klubu české resp. československé hokejové historie! Emocemi a místy až intimními zpověďmi
nabitý snímek KOMETA:FILM (Z nebe do pekla a zpět) mapuje brněnský fenomén od jeho začátků až do současnosti. Režie: Tomáš Konařík
60 min., vstupné 90 Kč, dokument

Sobota 9. března, 19.30 hodin
VENOM
Na filmová plátna přichází jedna z nejlepších a nejkomplexnějších comicsových postav společnosti Marvel. Novinář Eddie Brock (Tom Hardy) se
stává hostitelem mimozemského symbionta Venoma. Brock se v rámci své práce novináře pokouší již po celé roky odhalit veřejnosti skutečnou
tvář známého vědce společnosti Life Foundation Carltona Drakea (Riz Ahmed) – jeho odhodlání se přerodilo v posedlost, která mu zlikvidovala
kariéru a zničila vztah s jeho přítelkyní Anne (Michelle Williams). Když do svého těla Eddie vstřebá jeden z Drakeových experimentů – mimo-
zemšťana Venoma – zničehonic zjišťuje, že disponuje novými superschopnostmi a má možnost dělat, cokoliv se mu zachce. Režie: Ruben Fleischer.
Hrají: Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Jenny Slate, Woody Harrelson, Michelle Lee, Sope Aluko, Reid Scott, Scott Haze, Mac Brandt,
Jane McNeill, Wayne Pére, Sam Medina, Martin Bats Bradford, DJames Jones, Ellen Gerstein, Ed Moy, James J. Fuertes, Stan Lee, Christian Convery,
Melora Walters, Wade Williams
112 min / vstupné 80 Kč, akční / Sci-Fi, USA, 2018

Neděle 10. března, 16.30 hodin
BELLA A SEBASTIAN 3: PŘÁTELÉ NAVŽDY
Uběhly už dva roky od posledního příběhu o přátelství mezi Bellou a Sebastianem. Sebastian dospívá a z Belly se stává maminka tří roztomilých
štěňátek. Pierre a Angelina budou mít svatbu a sní o novém životě na jiném místě, jinde než v horách… Sebastian však své hory opustit nechce.
Když se najednou objeví Joseph, bývalý vlastník Belly, je pevně přesvědčen, že ji získá zpět. Sebastian si uvědomuje nebezpečí, které Belle i ště-
ňatům hrozí a rozhodne se udělat všechno pro to, aby je ochránil. Hrají: Clovis Cornillac, Anne Benoît, Félix Bossuet, Tchéky Karyo, André Penvern,
Thierry Neuvic, Margaux Châtelier, Matthieu Warter
91 min. / vstupné 65 Kč, Rodinný / Dobrodružný, Francie, 2017

Sobota 16. března, 19.30 hodin
JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE
Abychom si rozuměli, Johnnyho Englishe (Rowan Atkinson), penzionovaného tajného agenta, který se na stará kolena stal učitelem, by do služeb
vlasti za normálních okolností nepovolal ani ten největší šílenec. Jenže jistý geniální počítačový hacker odhalil identitu všech aktivních agentů britské
tajné služby a premiérka (Emma Thompson) rázem připomíná pověstného tonoucího, který by se rád chytnul i stébla. Shodou jemu vlastních nešťa-
stných náhod je Johnny English tím jediným, kdo svou zemi může právě teď zachránit. Co na tom, že si absolutně netyká s nejnovějšími technolo-
gickými hračkami. Režie: David Kerr. Hrají: Rowan Atkinson, Olga Kurylenko, Emma Thompson, Ben Miller, Jake Lacy, Michael Gambon, Adam James,
Matthew Beard, Edward Fox, Charles Dance, Pippa Bennett-Warner, Eddie O'Connell, Junichi Kajioka, Nick Owenford, Tristam Summers
88 min. / vstupné 80 Kč, Akční / Komedie, Francie,USA,2017

Neděle 17. března, 16.30 hodin
VÁNOCE A SPOL.
Štědrý den je již za rohem a nic nejde podle plánu. 92 000 skřítků v Santově dílně na dárky z ničeho nic onemocní a všichni popadají na zem jako
kuželky! Kdo pro děti z celého světa připraví dárky pod stromeček? Pro Santu je to strašná rána. Nemá na vybranou. Se svými soby a sáněmi se
musí neplánovaně vypravit na Zemi, aby sehnal účinný lék, kterým své pomocníčky vyléčí. Po poměrně dobrodružném letu v bouři přistane se svým
spřežením v Paříži a sáně zaparkuje nedaleko proslulého kabaretu Moulin Rouge. Pak konečně důstojně vstoupí do lékárny s žádostí o potřebné léky
mezi nic netušící lidi… A právě v této chvíli zjistí, že jeho výprava nebude až tak jednoduchá. Poměrně rychle a nedobrovolně se díky neočekávaným
nedorozuměním přesune na policejní stanici a poté dokonce i do cely předběžného zadržení. Naštěstí si v této nezáviděníhodné situaci dokáže najít
nové spojence, s jejichž pomocí se mu snad podaří kouzlo Vánoc zachránit. Režie: Alain Chabat. Hrají: Alain Chabat, Pio Marmaï, Bruno Sanches,
Golshifteh Farahani, Audrey Tautou, Grégoire Ludig, Jean-Pierre Bacri, Mark Grosy, Kyan Khojandi, Patrick Timsit, Thomas Vandenberghe, Foued Nabba
99 min. / vstupné 65 Kč, Komedie / Rodinný, Francie, 2017

Pátek 22. března, 19.30 hodin
BOHEMIAN RHAPSODY
Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou i životem vzdoroval
všem myslitelným stereotypům, díky čemuž se stal jedním z nejvýraznějších umělců na světě. Snímek mapuje raketový vzestup nekonvenční
skupiny prostřednictvím jejich revolučního zvuku a ikonických písní, jako jsou „We Will Rock You“, „We Are the Champions“ nebo právě „Bohemian
Rhapsody“. Jejich příběh začíná bleskovým startem, pokračuje neřízenou životní spirálou a vrcholí nezapomenutelným, strhujícím vystoupením
na koncertu Live Aid v roce 1985. Na jeho pódiu Queen v čele se rtuťovitým Freddiem předvedli jednu z největších show v historii rocku. Jejich
hudba byla a stále je ohromnou inspirací pro celý svět. Režie: Bryan Singer. Hrají: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Maz-
zello, Aidan Gillen, Allen Leech, Tom Hollander, Mike Myers, Jess Radomska, Aaron McCusker, Ace Bhatti, Jack Roth, Michelle Duncan, Max Bennett,
Dermot Murphy, Tim Plester, Meneka Das, Priya Blackburn, Dickie Beau, Neil Fox-Roberts, Philip Andrew, Adam Lambert, Matt Greenwood
134 min. / vstupné 90 Kč, Životopisný / Drama, USA, 2018

Neděle 24. března, 16.30 hodin
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI ZRCADEL
Mocný král Harald ztratil téměř celou rodinu kvůli kouzlům Sněhové královny, a tak začne hledat cestu, jak by mohl zničit magii na celém světě.
Pomocí lsti se mu podaří uvěznit všechny kouzelníky v zemi zrcadel. Jediným, kdo ho může zastavit, osvobodit zajatce a udržet pohádková
kouzla v našem světě, je Gerda. Její největší silou totiž není magie, ale víra v sílu přátelství. Ve svém novém dobrodružství se Gerda bude opět
moci spolehnout na pomoc trollích kamarádů a jejich krále Arroga a také na doprovod statečného mladíka Rollana. Podpoří ji i parta pirátů,
v níž nemůže chybět její kamarádka Alfida. A nečekanou pomoc Gerda najde i na straně svého protivníka. Haraldův syn, princ Anders, totiž
skrývá nečekané tajemství, kterým tatínka určitě nepotěší. Režie: Robert Lence, Alexej Cicilin. Hrají: Lina Ivanova, Vladimir Zajcev, Olga Zubkova,
Nikita Prozorovskij, Vsevolod Kuzněcov, Irina Bezrukova
87 min. / vstupné 65 Kč, Animovaný / Komedie, Rusko, 2018

Sobota 30. března, 19.30 hodin
MISS HANOI
Do Varnsdorfu přijíždí kapitán Kříž (David Novotný) vyšetřit vraždu a brzy se ukazuje, že stopy směřují do místní vietnamské komunity. Kdosi se
totiž pokoušel zamaskovat skutečný motiv. Otevřenými dveřmi do světa, v němž vládnou pravidla obchodu, rodinných klanů a hierarchií a který
přehrazuje i jazyková bariéra, se mu stává mladá policistka (Ha Thanh Špetlíková). Nesourodá dvojice – emancipovaná žena, která se rozhodla
žít podle vlastního rozhodnutí a stárnoucí sarkastický vyšetřovatel, pro nějž práce zůstala jediným opěrným bodem v životě – rozkrývá nejen ta-
jemství zločinu, kde jedna vražda odkazuje k druhé, ale také vzájemně hledá cestu k poznání a respektování toho druhého. A oba čeká osudové
rozhodování, zda se přiklonit na stranu pevných rodinných tradic nebo spravedlnosti. Režie: Zdeněk Viktora. Hrají: Ha Thanh Špetlíková, David
Novotný, Ján Jackuliak, Miroslav Hruška, Chip Nguyen, Jiří Kocman, Radim Madeja, Vu Tien Tung, Dang Thi Trang, Jan Maršál, Ha My Pham,
Roman Nguyen, Natálie Topinková, Miro Mráz, Marek Grajciar, Sofie Viktorová, Jiří Weberschinke, Zdeněk Viktora
90 min. / vstupné 70 Kč, Krimi / Drama, ČR / SR, 2018

Neděle 31. března, 16.30 hodin
NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH O OBROVSKÉ HRUŠCE
Život ve Slunečním městečku je tichý a poklidný až do dne, kdy kočka Míca a sloník Sebastian najdou v přístavu vzkaz v láhvi. Pochází
od zmizelého starosty Slunečního města a stojí v něm, že se nachází na tajemném ostrově a učinil velký objev. Hrdinové se vydávají na
dobrodružnou cestu s cílem zachránit starostu a přivézt ho nazpět. V jejím průběhu ale odhalí něco, co obyvatelům Slunečního města
přinese v budoucnu mnoho radosti – obrovskou hrušku. Režie: Amalie Næsby Fick, Jørgen Lerdam, Philip Einstein Lipski. Hrají: Alfred
Bjerre Larsen, Liva Elvira Magnussen, Peter Frödin, Peter Plaugborg, Søren Pilmark, Jakob Oftebro, Bjarne Henriksen, Peter Zhelder
80 min. / vstupné 65 Kč, Rodinný / Animovaný, Dánsko, 2017

Pravidla pro výlep plakátů
na městských plochách

V současné době Zámek Slavkov – Austerlitz,
příspěvková organizace disponuje několika vý-
lepovými plochami, z nichž dvě jsou veřejně pří-
stupné. Jedná se o plochy, jež se nachází poblíž
křižovatky ulic Slovákovy, Československé ar-
mády a Palackého náměstí, a válec na autobuso-
vém nádraží, který sice zatím není opatřen
popiskem označujícím správce, nicméně tato
plocha spadá pod správu Zámku Slavkov – Aus-
terlitz, příspěvkové organizace. 

Výlep na těchto plochách je kontrolován
a platí pro něj určitá pravidla. Pokud zde chcete
mít umístěný svůj plakát, je třeba navštívit In-
formační centrum Slavkov u Brna, kde plakáty
odevzdáte a dozvíte se podrobnosti o podmín-
kách výlepu. Zároveň platí také zákaz černého
výlepu a za jeho porušení hrozí pokuta, která
může dosahovat částky až 20 000 Kč. Pracovník
informačního centra plakáty nemusí přijmout
v případě, že na dané období není na plochách
dostatek volného prostoru.

Pro více informací kontaktujte Informační
centrum prostřednictvím e-mailu infocen-
trum@zamek-slavkov.cz nebo tel.: 513 034 156.
Děkujeme, že respektujete naše pravidla a tě-
šíme se na spolupráci. ZS-A

Kam za kulturou
Na Informačním centru pod zámkem můžete od března

zakoupit vstupenky na:
• divadelní komedii Tango Demente aneb: Tak pravila Be-

tynka, SC Bonaparte, 23. 3. v 19.00, 100 Kč  
• muzikál Šíleně smutná princezna, SC Bonaparte, 6. 4.

17.00, od 290 Kč
• 20. jubilejní galakoncert Johann Strauss orchestru

„Z operety do operety“, Historický sál zámku, 11. 5.
v 17.00, 300 Kč 

• přednášku Vandráci Vagamundos, SC Bonaparte, 19. 5.
v 18.00, 280 Kč

• Topfest 2019, zámecký park, 8. 6., (cca od března dle
aktuálního ceníku)*

• koncert Marcus a Martinus, zámecký park, 13. 7. od
13.00, 990 Kč*

• Slavkov Music Fest 2019, zámecký park, 31. 8. od 14.00,
495 Kč* * vstupenky lze platit pouze v hotovosti
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Sourozenecké duo Marcus & Martinus je
bezesporu jednou z největších norských se-
nzací posledních let! Sedmnáctiletá dvojčata
Marcus a Martinus Gunnarsen zpívají od svých
pěti let, profesionální kariéru ale nastartovala
až v roce 2012. Jejich popularita
nabrala v posledních letech neví-
daných rozměrů a aktuálně patří
k nejúspěšnějším evropským
umělcům nové generace. Kdeko-
liv se Marcus & Martinus objeví,
vyvolávají davové šílenství a je-
jich koncerty jsou měsíce dopředu
beznadějně vyprodány. To kluci
potvrdili i v Praze, kde se poprvé
představili v březnu minulého
roku. V létě 2019 se k nám vrací
v rámci velkého open air koncertu,
který se uskuteční 13. července ve
Slavkově u Brna.

Kariéru dua Marcus & Marti-
nus odstartovala v roce 2012 nor-
ská talentová soutěž Melodi
Grand Prix Junior, kterou bratři
s písní To dråper vann s přehledem
vyhráli. Tehdy desetiletí chlapci se
okamžitě stali miláčky norského
publika a jejich popularita začala
závratně stoupat. V roce 2015
vyšlo jejich debutové album Hei,
které se hned po vydání vyhouplo
na nejvyšší příčku tamější pro-

dejní hitparády. Globální průlom se dostavil
v roce 2016, kdy se na trhu objevilo album To-
gether. To Marcus & Martinus nazpívali již
kompletně v angličtině a otevřeli si tak vrátka
i za hranice své rodné vlasti. Deska se dostala

Den po Stingovi vystoupí dětské světové hvězdy z Norska
na první příčku nejen v Norsku, ale i ve Švéd-
sku a velmi slušně zabodovala i v prodejních
hitparádách Finska, Dánska nebo Polska. Na
úspěch zmiňované desky duo plynule navázalo
v roce 2017 albem Moments, které dalo název

i velkému evropskému turné. Z desky
pocházející singly Make You Believe
In Love, Dance With Me nebo
First Kiss obsadily první místa hitpa-
rád napříč Evropou a na YouTube
mají desítky milionů zhlédnutí.

I v letošním roce stráví Marcus &
Martinus většinu času na koncertních
pódiích. Díky obrovskému zájmu
posluchačů a silné fanouškovské zá-
kladně v České republice se k nám
Marcus & Martinus letos vrátí kon-
certovat! Tentokrát je bude čekat
velká výzva v podobně open air kon-
certu ve Slavkově u Brna, kde kromě
svých dosavadních hitů představí
i čerstvé novinky …

KDY: 13. 7. 2019 od 13 hodin
KDE: zámecký park
VSTUPNÉ: 990 Kč
Speciální hosté koncertu: SLZA

A TOMÁŠ BOČEK
Vstupenky v sítích Ticketmaster,

Ticketportal a v Infocentru Slavkov
u Brna 

Organizátor: Live Nation klub.
vs

Jarní trhy se letos spojí s velikonoční výstavou
Již tradičně i tento rok přivítáme jaro v zá-

meckém parku společně s milovníky květin
a zahrádkářství. Tak jako každoročně si můžete
zakoupit přísady, balkónovky, skalničky,
okrasné stromky, keře nebo včelařské výrobky.
Těšit se můžete i na řemeslníky - keramiku, bi-
žuterii, dřevěné hračky apod. Nebude chybět ani
občerstvení. 12. ročník populárních jarních trhů
se uskuteční v sobotu 13. dubna 2019. (pozor –
předchozím čísle zpravodaje bylo uvedeno
datum 20. dubna). Na akci se neplatí vstupné.

Pestrobarevné květiny a výrobky zaplaví
také interiér zámku. Po celý víkend 13. a 14.
dubna se v Rubensově sále uskuteční oblíbená
prodejní Velikonoční výstava. Těšit se můžete
na barevné inspirace, květinové vazby, kraslice
a nevšední dekorace na Velikonoce. Vstupné
dobrovolné. ZS-A

Velikonoční výstava • Foto: 2x archiv ZS-A

Jarní trhy • Foto: 2x archiv ZS-A

Marcus & Martinus • Foto: archiv ZS-A
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Mezi nejoblíbenější hračky, zejména
u kluků, vždy patřily a dosud patří stavebnice.
Zvláště pak takové, které mohou napodobovat
nejrůznější stroje, vozidla a konstrukce
a hlavně takové, ze kterých se dají postavit
funkční modely, které se hýbou, se kterými se
dá dál hrát a popouštět uzdu své fantazie.

Dlouhá desetiletí mezi ně patřily kovové
 stavebnice. Jedna z nich se pro české děti v mi-
nulosti stala legendou. Nebylo snad domác-
nosti, kde by nebyla součástí dětského pokoje.
Vyrostly na ní celé generace pozdějších tech-
niků, konstruktérů, přinášela radost do každé
rodiny. Když se vysloví její jméno, jihnou oči
mnohých dnešních třicátníků i mnohem star-

ších pánů i dam. Její název vyvolá úsměvnou
vzpomínku na radost, kdy pod vánočním stro-
mečkem rozbalili tu velkou krabici plnou ko-
leček, pásků, matiček a šroubků, úhledně
srovnaných do nesčetných přihrádek.

Když na ní přijde řeč, začnou se ti důstojní
dospělí chlubit, jak sestrojili výtah, traktor,
jeřáb, lokomotivu a na chvilku se vrátí zpátky
do svého mládí.

V podobě, v jaké dosud přichází na pulty
obchodů, se vyrábí již více jak 80 let. Zažila
období skromných začátků, čas slávy, kdy be-
zesporu kralovala říši českých hraček, i doby,
kdy jí hrozil zánik. Byla a je tu stále s námi.
Pro nás i pro naše děti a vnuky. Stačí otevřít

krabici, vzít z krabičky šroubek
a spojit první dva dílky. 

Věříme, že to kouzelné slovo,
Merkur, vyvolá ve Vás stejné roze-
chvění jaké jsme prožívali i my při
instalaci této výstavy. 

Ve světě počítačů, záplavy nej-
různější zábavy, tisíců způsobů trá-
vení volného času tu zůstává
Merkur se svým kouzelným svě-
tem i pro dnešní dobu. Svědčí
o tom současná kolekce mnoha
typů stavebnic nabízející nové mo-
dely moderních strojů, letadel,
raket, motocyklů. S těmi dávnými

Výstava „Fenomén Merkur“ Výstavu Fenomén Merkur si budou moci
návštěvníci prohlédnout od 21. března,
kdy bude zahájena slavností vernisáží
v 16 hodin v Historickém sále zámku,

až do konce měsíce června.

mají ale jedno společné – stejný systém
a i stejný typ součástek. V jednom sešroubo-
vaném autíčku se tak mohou spolu setkat dílky,
které od sebe dělí 80 let a rozdíl bude jen v za-
šlosti barev.

Velký dík patří současnému výrobci firmě
Merkurtoys, a sběrateli a znalci dětských kovo-
vých stavebnic, panu Jiřímu Mládkovi, bez kte-
rého by tato výstava nemohla být realizována.

Obracíme se na Vás ale i s velkou prosbou.
Na mapě historie vývoje a výroby těchto sta-
vebnice je stále mnoho bílých míst. Jakákoliv
informace v podobě reklamních dobových le-
táků, novin, staré návodové knížky, zapome-
nuté zaprášené stavebnice kdesi na půdě
mohou být důležitou stopou v pátrání a mohou
se stát stálou ozdobou neustále rostoucí a do-
plňované unikátní sbírky. 

Můžete-li nějakým způsobem tuto sběratel-
skou a badatelskou činnost obohatit, kontak-
tujte nás na zámku nebo elektronicky na adrese
sekretariat@zamek-slavkov.cz. Budeme Vám
vděčni za jakýkoliv materiál i informaci.

Srdečně Vás zveme k prohlídce výstavy,
která bude doplněna herničkou pro návštěv-
níky. zaměstnanci ZS-A
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Základní škola Komenského

Dne 29. ledna navštívil naši ŠD poprvé
opravdový klaun z Klaunova – z agentury
Atrakce Pohoda. Téměř 130 dětí si okamžitě
získal nejen svým veselým vzhledem, ale také
pestrým programem plným zajímavých aktivit.
Klaun dětem představoval svůj život v Klau-
nově a společně s nimi si zahrál pár svých ob-
líbených her, které hrají s kamarády v jejich
barevném městečku. Předvedl také své žon-

Klaun z Klaunova
glérské umění a ukázal nám, že ani basketbal
klaunům není cizí – z toho, jak točil míčem na
prstech se nám skoro točila hlava! Po všech
těch soutěžích, přehlídce masek a vyčerpáva-
jícím tanci se družinový karneval odebíral ke
svému konci. Děti odcházely spokojené, plné
zážitků, se sladkou odměnou od klauna a my
věříme, že u nás klaun z Klaunova nebyl na-
posledy! Za kolektiv vychovatelek K. Maradová

Celospolečenským tématem posledních let
se stala podpora zájmu žáků o technické, pří-
rodovědné obory i o tradiční řemesla. Pro
vývoj člověka je důležité dětství. V tomto čase
se formuje jeho charakter, dochází k tvorbě
jeho intelektových schopností. Vhodně pláno-
vaná polytechnická výchova (jinak pracovní
činnosti, pracovní výchova) na základní škole
dokáže u žáků vytvářet pracovní dovednosti
a návyky, které využijí v běžném životě a poz-
ději i v pracovním životě. 

Výuku pracovních činností se snažíme
žákům zpestřit. Zařazujeme práci s kreativními
a technickými stavebnicemi. Mladší žáci pra-
cují se stavebnicí Seva a Lego, starší vytvářejí
první „díla“ z nestárnoucího Merkuru. Spo-
lečně pak svoji práci ohodnotí.

Věříme, že takto vedené pracovní činnosti
vzbudí v žácích zájem o klasická řemesla,
která v dnešní přetechnizované době jdou
mnohdy do ústraní. 

Hana Stárková

„Řemeslo má zlaté dno“

Olympiáda v českém jazyce
Naše škola se každoročně zapojuje do

Olympiády v českém jazyce. V letošním roce
postoupili do okresního kola, které se konalo
29. ledna ve Vyškově, dva úspěšní řešitelé –
Pavlína Koukalová a Jáchym Kemza. Měřili
své síly s dalšími 28 žáky. Nejprve se potýkali
se záludnostmi jazykových úkolů a po krátké
přestávce si lámali hlavu nad slohovou částí
soutěže. A výsledek? Pavlína obsadila 6. místo
a Jáchym se umístil na 2. místě. Postupuje tak
do krajského kola, které se bude konat 2.
dubna v Brně. Oběma soutěžícím děkujeme za
vzornou reprezentaci a Jáchymovi budeme
držet palce v dalším klání! HaF

Školní ples 2019
I letos v plesové sezoně nechyběl ples Zá-

kladní školy Komenského. Zahájil jej pan ře-
ditel Vladimír Soukop a poté následovala
„ozdoba“ plesu – polonéza. Tu s žáky devátých
ročníků nacvičila paní učitelka Martina Tesa-
říková. Za zmínku stojí „malá“ i „velká“ tom-
bola. Za ni děkujeme všem sponzorům, kteří
náš ples podpořili.

Zpestřením na plese bylo i vystoupení děv-
čat z Glitter Stars.

Myslíme si, že na plese byla příjemná atmo-
sféra a budeme se těšit opět za rok na viděnou.

Hana Stárková 

Družinový karneval • Foto: archiv ŠD

Řemeslo má zlaté dno • Foto: archiv školy

Školní ples 2019 • Foto: 4x archiv školy
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Základní škola Tyršova www.zsslavkov.czZákladní škola, Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 113, reditel@zsslavkov.cz

Okresní kolo soutěže v kon-
verzaci v anglickém jazyce

Ve středu 6. února 2019 vyrazili dva devá-
ťáci, Gabriela Floriánová a Martin Vévoda, re-
prezentovat Tyršovku do Vyškova v okresním
kole soutěže v konverzaci v anglickém jazyce.
Zde na ně nejprve čekal test zaměřený na po-
slech a poté konverzace na dané téma, které si
žáci losovali. Gabči i Martinovi štěstí přálo –
oba si vylosovali témata, která si přáli. Nejen
díky tomu se v konkurenci dalších třinácti žáků
z 8. a 9. ročníků základních škol okresu Vyš -
kov umístili na krásných místech. Martin se
může pochlubit 3. místem a Gabča radovat ze
4. místa. Oběma gratulujeme a děkujeme za re-
prezentaci naší školy. mn

Ve středu 16. ledna se konalo ve vyškovském
středisku volného času Maják okresní kolo Dě-
jepisné olympiády. Letošní téma se zabývalo
cestováním v různých dějinných obdobích.
Naši školu ve Vyškově reprezentovali nej-
úspěšnější řešitelé školního kola Libor Tesař (9.
A), Zbyněk Přibilík (9. B) a Radim Hořínek (8.
B). Přestože téma bylo velmi široké, úkoly
často náročné a konkurence početná, naši hoši
prokázali, že přípravu na soutěž nepodcenili
a že jejich znalosti z historie jsou opravdu hlu-

boké. Libor Tesař v konkurenci 38 účastníků
z celého okresu obsadil první místo a Zbyněk
Přibilík třetí, což je obrovský úspěch. Radim
Hořínek nedosáhl sice na nejvyšší příčky, ale
umístil se v první polovině a vzhledem k tomu,
že je teprve v osmé třídě, bude mít další šanci
příští rok. Všem našim mladým historikům bla-
hopřejeme a doufáme, že jim láska k historii
vydrží i v budoucnu. Liborovi budeme držet
palce v krajském kole, které proběhne v březnu
v Brně. pp

Velký úspěch v okresním kole
 Dějepisné olympiády

V sobotu 19. ledna se konal již 26. ples ZŠ
Tyršova. Slavnostně ho tradiční polonézou za-
hájili žáci 8. a 9. ročníku. Poté se již plesová
zábava rozjela naplno. K tanci i poslechu hrála
vyškovská skupina Panorama a taneční parket
se brzy zaplnil do posledního místečka. Náv-
štěvníky plesu kromě dobré hudby potěšila
jistě i bohatá tombola, v níž kromě mnoha
drobnějších nechyběla ani řada velmi hodnot-
ných cen. Šťastní výherci si tak mohli domů
odnést např. televizi, mobilní telefon, robo-

tický vysavač, poukaz na zájezd nebo třeba
sadu kvalitního vína. Avšak ani ti, kteří tento-
krát neměli šťastnou ruku a nic nevyhráli, jistě
nelitovali, že na ples přišli.

Poděkování patří všem sponzorům a dár-
cům, kteří přispěli do tomboly, rodičům a čle-
nům Spolku rodičů a přátel ZŠ Tyršova za
pomoc při přípravě plesu, MgA. Veronice Be-
ránkové, která opět s našimi žáky polonézu
 nacvičila, i taneční skupině Martiny Bartusch-
kové za jejich vystoupení. zšt

26. školní ples ZŠ Tyršova

Okresní kolo ve futsale
Dne 25. ledna jsme se zúčastnili okresního

kola minikopané, pořádané AŠSK. Náš tým ve
složení Novák Z., Otépka J., Kachlíř P., Buček
O., Šmerda Š., Novák R., Hořínek R. odehrál
tři vyrovnaná utkání. Bohužel nás trápila kon-
covka. Šancí bylo dostatek, ale góly chyběly.
Po dvou prohraných zápasech 2:0 s vyškov-
skou Nádražní a 3:2 s Drnovicemi jsme se
utkali s Bučovicemi 710 o 5. místo. Střetnutí
jsme vyhráli na penalty 3:1.

Tímto bych chtěl klukům poděkovat za
vzornou reprezentaci a bojovný výkon a těším
se na další sportovní akce. P. Líznar

Školní kolo soutěže
v anglickém jazyce

Ve dnech 22. a 24. ledna 2019 se na Tyr-
šovce uskutečnilo klání mezi žáky osmých
a devátých tříd v anglickém jazyce. Na patnáct
soutěžících čekal test zaměřený na slovní zá-
sobu a gramatiku, poslech a hlavně rozhovor
na vylosované téma, ve kterém se hodnotila
výslovnost, obsah, slovní zásoba a další. Ve
velmi těsném souboji získali postup do okres-
ního kola deváťáci Martin Vévoda a Gabriela
Floriánová, kteří budou naší školu reprezento-
vat 6. února ve Vyškově. mk

„Jedná se o šikanování jiné osoby prostřed-
nictvím moderních komunikačních technologií
– přes telefon, internet, instant messaging
(ICQ, AIM sítě) apod. Kyberšikana se odehrává
ve virtuálním světě. Nedochází zde k přímému
fyzickému napadání, jedná se však o psychický
teror, zesměšňování, útlak apod. Kyberšikana
se dnes týká převážně dětí a mladistvých, kteří
s technologiemi umí zacházet.“ Takto proble-
matiku kyberšikany definuje Policie České re-
publiky. Je to nebezpečí, se kterým se může

naše mládež v dnešní době stále častěji setká-
vat. A právě o této problematice si přišla za
žáky sedmých ročníků ze Základní školy Tyr-
šova Slavkov u Brna pohovořit tisková mluvčí
Policie ČR por. Mgr. Alice Musilová. Žákům
především zdůraznila, jak se před kyberšikanou
chránit, jak se bránit útokům a kam se v případě
potřeby obrátit o pomoc. Beseda probíhala
v rámci vzdělávacího předmětu Výchova ke
zdraví a byla určitě přínosem v rámci prevence
tohoto aktuálního problému. H.CH.

Kyberšikana

Zeměpisná olympiáda
V pondělí 28. ledna si žáci naší školy mohli

poměřit své zeměpisné znalosti. Dvacet dva
soutěžících ze šestých až devátých tříd se za-
pojilo do školního kola Zeměpisné olympi-
ády. Její náplní byla práce s atlasem a test
geografických znalostí. Ve třech kategoriích si
prověřili své schopnosti vyhledávat geogra-
fické informace, znalosti o přírodě i lidské spo-
lečnosti. Nejúspěšnějším řešitelem v kategorii
A se stal žák 6. A Tomáš Prokeš, na druhém
místě se umístil Vít Kudla z 6. B. V kategorii
B se stejným počtem bodů skončili na první
příčce Anna Lysáčková ze 7. A a Ondřej Ople-
tal ze 7. B. Výhercem kategorie C se suverénně
stal Libor Tesař z 9. A, druhé místo pak náleží
Jakubu Jankovi z 8. A. Všichni budou repre-
zentovat naši školu v okresním kole, které se
bude konat v únoru ve Vyškově. zšt

26. školní ples ZŠ Tyršova • Foto: archiv školy



Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 modelu Touran: 4,7−5,8 l/100 km, 125−132 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové 

výbavy. Všechny částky jsou uvedeny vč. DPH a výše zvýhodnění je odvozena od standardních ceníkových cen. Souhrnné zvýhodnění 

až 80 000 Kč obsahuje bonus až 55 000 Kč za výkup Vašeho starého vozu na protiúčet a zvýhodnění až 25 000 Kč na převodovku DSG. 

* Zvýhodnění na DSG nelze čerpat u výbavové linie Maraton Edition.

Volkswagen Touran.
Rodina je pěkná jízda. Užijte si ji.

Zvýhodnění až 

80 000 Kč!

Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.

Sami si vyberte, co je pro Vás nejlepší, a získejte mimořádné zvýhodnění až 80 000 Kč na nový vůz 

Volkswagen Touran. Můžete si nakombinovat bonus až 55 000 Kč za výkup Vašeho starého vozu na 

protiúčet a zvýhodnění až 25 000 Kč na převodovku DSG*. Při využití financování od Volkswagen 

Financial Services dále získáte sadu zimních kol s disky z lehkých slitin navíc!

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



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

• profily ocelové uzavřené,
 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)

• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé,

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

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,

 řezáním pilou

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

775 697 788

Milan Májek a syn

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Prodejní doba:
po, st       7–17 h.
út, čt, pá 7–15 h.
polední přestávka 11.45–12.30 h.JIŽ 17 LET S VÁMI

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

Zdraví je největší bohatství, které člověk má.

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

Poradenská kancelář
PRODEJ
• přípravky MUDr. Jonáše

strava – problém dnešní doby

• vitaminy, minerály, výrobky Aloe vera
pro vyčerpaný organismus

• doplňky stravy FINCLUBU
dobré zdraví po celý rok

• konzultace a poradenství

• posílení imunitního systému

Kosmetika 

Možnost vyzkoušení

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

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

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

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

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

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

dělku; příplatek za práci v neděli
20 % průměrného výdělku

• možnost osobního rozvoje v rámci
L&R Academy

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

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

• Výměna čelních skel
• Montáž tažných zařízení
• Geometrie

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

Možnost zapůjčení 
náhradního vozidla

Příjem inzerce do Slavkovského zpravodaje

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

Uzávěrka pro inzerci: pátek 22. března do 16 hodin
www.bmtypo.cz

BM typo, s.r.o.
Brnûnská 642
Slavkov u Brna
Po–Pá 9–12   13–17 h.
tel.: 544 220 661
mobil: 605 742 853
e-mail: info@bmtypo.cz
www.bmtypo.cz

Výroba razítek
Samonamáčecí razítka a dře-
věná razítka. Razítka tradiční,
kulatá, datumovky, razítka
 velkých rozměrů atd. 
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WWW.JAZYKY-BUCOVICE.CZ

DĚTI: 
španělština začátečníci 1.–5. třída

středa 13.30–14.30 hit!!! pololetí
angličtina předškoláci středa 15.45–16.45
angličtina 1.–3. třída pondělí 15–16 + 16–17
angličtina 3.–4. třída úterý 13.15–14.15
angličtina 6.–8. třída úterý 14.15–15.15 

DOSPĚLÍ: 
angličtina pokročilí-speaking středa 18–19.30 
angličtina falešní začátečníci úterý 18–19.30 
francouzština mírně pokročilí středa 17–18

Nabídka všech kurzů na webu.
Individuální lekce dle možností rozvrhu –
volejte tel.: 604 640 146
online přihlášky www.jazyky-bucovice.cz
učebna:
Slavkov u Brna, Koláčkovo náměstí 727, bu-
dova Úřadu práce.

JAZYKOVÉ CENTRUM
SLAVKOV U BRNA
STÁLE VOLNÁ MÍSTA

V TĚCHTO JAZYKOVÝCH KURZECH

GASTROTECHNO GROUP s.r.o.
Místo pracoviště:
Úzká 799, Slavkov u Brna
přijme kolegu na pozici

SERVISNÍ TECHNIK
Požadujeme:

 praxe v oboru vítána
 elektrotechnik
 řidičský průkaz sk. B
 časová flexibilita

Nástup:
 březen/duben 2019 dle dohody

Nabízíme:
 pracovní smlouvu (na dobu neurčitou)
 práce na plný úvazek
 bonusy/čtvrtletní prémie
 auto i pro soukromé účely
 mobilní telefon i pro soukromé účely
 stravenky
 firemní akce

Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu:
servis@gastrotechnogroup.cz

telefonní číslo +420 733 383 999

Minulý týden byla paní Ing. Jana Musi-
lová na slavnostním večeru v pražském Fóru
Karlín zařazena do skupiny 25 TOP žen
Česka v podnikání. 

Paní Jana opustila svoje vlastní rozeběhnuté
podnikání na konci 90. let a dále krok za kro-
kem budovala společně s manželem slavkov-
skou firmu LIKO-S, a. s. Z malé lokální firmy

se podařilo vybudovat firmu světového do-
sahu, která roky udává nové trendy ve staveb-
nictví. 

Vedle úspěchu v byznysu se Janě Musilové
podařilo vychovat dvě děti a vlastním příkla-
dem je přivést do společného rodinného pod-
niku, který v roce 2014 získal ocenění Rodinná
firma roku. js

Podnikatelka ze Slavkova mezi TOP ženami Česka

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

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

-
-

Po úspěšném říjnovém uvedení a kladně
hodnoceném představení na divadelním festi-
valu BAF v Brně pro Vás připravujeme další
reprízu této komedie, hořké a absurdní jak
sám osud někdy dokáže být. Brilantní výkony
 našich hereček Vás jistě nebudou nudit a mezi
 slzami smíchu možná najdete podnět k za -
myšlení se nad svými vlastními postoji k ži-
votu, vztahy k ostatním lidem i k sobě
samým.

Představení se koná 23. března 2019 v 19 h.
hodin v sále SC Bonaparte. Předprodej vstu-

penek v Informačním centru bude zahájen 1. 3.
2019.

Dále nás můžete vidět na těchto místech:
• 9. 3. Nížkovice – Doba kamenná
• 15. 3. Přehlídka Divadelní Kojetín 2019 –

Tango demente
• 16. 3. Žarošice – Tango demente
• 27. 4. KD Dělňák, Brno Líšeň – Všechny

lásky světa
• 18. 5. Letonice – Doba kamenná

Těšíme se na Vás!
Divadelní spolek Slavkov u Brna

Tango demente podruhé

Jana Musilová (vpravo) se Simonou Kijonkovou • Foto: archiv Liko-s
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Integrovaná střední škola Slavkov u Brna www.iss-slavkov.eu
Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 581, info@iss-slavkov.eu

brownies se slaným karamelem a páj ze slad-
kých brambor a mučenkovým sněhem. Kromě
pečení povídal o životě a pracovních zkušenos-
tech ze zahraničí. Bylo velmi zajímavé, učit se
od tak znalého cukráře a doufáme, že nás ještě
někdy navštíví, nebo my navštívíme jeho
v Praze. E. Rybnikářová a M. Rubanová, ISŠ

Cesta do Ameriky s Mistrem Maršálkem 
V rámci odborného výcviku žákyň oboru cuk-

rář 2. B CUTR nás navštívil ve dnech 16. a 17.
ledna poprvé ve svém životě v české škole znalý
Mistr cukrář Josef Maršálek, který připravoval
dezerty i pro britskou královnu. Žákyním ukázal
americký styl pečení s názvem Americký zimní
stůl s deseti zajímavými recepty, např. donuty,

Ve dnech 17.–20. ledna se naši žáci zúčast-
nili na BVV 25. ročníku mezinárodní soutěže
Gastro Junior Brno, na jejíž organizaci se po-
dílela Česká barmanská asociace, která pro
žáky připravila soutěžní kategorie v oborech
barman, barista a nově také teatender a číšník.
Asociace kuchařů a cukrářů zajistila soutěž pro
obory kuchař a cukrář. Ve čtvrtek naši školu re-
prezentovaly žákyně oboru kuchař- číšník J.
Gajáková a D. Bezrouková v kategorii barman
a obě se umístily ve stříbrném pásmu. Jejich
úkolem bylo vytvořit fancy koktejl, přičemž
musely použít minimálně 2 centilitry rumu
Captain Morgan. V neděli vyrazili do Brna žáci
reprezentovat školu v nové kategorii teatender
a číšník, kde musí prokázat nejen znalosti z jed-
notlivých oborů, ale také spolupráci a koordi-

naci mezi sebou. V této kategorii utvořili první
dvojici L. Musil, již zkušený teatender, který se
umístil ve zlatém pásmu, a na poslední chvíli
mu skvěle sekundovala K. Kalendová, která za-
stoupila našeho nemocného zástupce. Druhý
pár tvořil L. Lattneberg, který jako číšník ohro-
mil porotu svojí perfektní angličtinou a umístil
se ve stříbrném pásmu, a jeho kolegyní byla T.
Holková, která nejen že se umístila ve zlatém
pásmu, ale vybojovala celkové DRUHÉ
MÍSTO. Pro všechny to byly velmi zajímavé
čtyři dny, kdy měli možnost se potkat s kolegy
z jiných škol, ale také s významnými osob-
nostmi z oblasti gastronomie. Celou akci mo-
derovala velmi milá Markéta Hrubešová. Žáci
si odvezli spoustu krásných cen a již se těší na
další ročník této soutěže. L. Svobodová, ISŠ

Gastro Junior Brno

Byli jsme v divadle
Dne 29. ledna se poštěstilo žákům 2.A AU,

díky paní učitelce Zemánkové, vidět divadelní
hru Jánošík v Mahenově divadle v Brně.

Hra začínala pomalým tempem, s občas-
nými zvraty. Postupně však přidávala na obrát-
kách a naprosto vtáhla diváka do děje. Herec
ztvárňující Jánošíka, zprvu mladého kněze,
později však proslulého zbojníka, dodával hře
to, co má mít, a to je svižné tempo. Celkově by
se o této divadelní hře dalo říci, že byla
opravdu skvělá i pro lidi, kteří si sami do di-
vadla nezajdou. Úžasná živá hudba, obohacená
výstupy s elektrickou kytarou, tanec a zpěv.

Mohu říci, že žáci byli naprosto spokojeni.
Byl to super zážitek. Děkujeme.

Tomáš Kopecký, 2.A AU

Používání nano přípravků
na karosérii v praxi

Dne 23. a 24. ledna se v prostorách odbor-
ného výcviku oboru Mechanik opravář moto-
rových vozidel uskutečnilo školení žáků
prvního ročníku, které provedla firma Carwel-
lness  se specializací na úpravy a renovace laku
automobilů, prodejem autodílů, chiptuning
a čištěním interiérů. Výuka proběhla z projektu
„Zapojení odborníka z praxe do výuky“.
V rámci tohoto školení se žáci seznámili
především s vícekrokovým broušením laku,
které si mohli na vozidle i vyzkoušet. Druhá
část školení zahrnovala aplikaci ochranných
vosků na karoserii a broušení světlometů. Žáci
tak mohli získat informace a znalosti ohledně
novinek, které se momentálně na údržbu auto-
mobilů používají. 

Pavel Orbán, ISŠ Slavkov u Brna

Den otevřených dveří
Ve dnech 25. a 26. ledna se opět konal pro

zájemce z řad veřejnosti den otevřených dveří.
Děkuji jménem svým i vedení školy za vzor-
nou přípravu a spoustu zajímavých prezentací
ze života školy. Kulhánková Vlad., ISŠ

Ve dnech 4. a 5. února jsem měla tu skvělou
možnost osobně se setkat a získat zkušenosti
pod vedením cukráře a kuchaře Josefa Mar-
šálka. Pro ty, kteří přesně neví o koho jde (jaká
ostuda), tak Josef Maršálek je jeden z našich
nejlepších cukrářů. Má za sebou letité zkuše-
nosti v luxusním obchodním domě Harrods,
cukrářská ocenění z mnoha soutěží a podílí se
na udílení sladkých trendů pro evropské cuk-
rárny.

Osobně jsem poznala pana Maršálka na so-
ciálních sítích, kde také prezentuje své výtvory,
a proto vím, jak svůj život zasvěcuje cestování.
Byla jsem tedy ohromená, že někdo, kdo je
jeden týden na ústřicích ve Španělsku a druhý

týden na ochutnávce vína ve Francii, přijal po-
zvání do naší školy ve Slavkově u Brna. Musím
uznat, že s takhle příjemným a pozitivně nala-
děným člověkem jsem ještě nemluvila.

Vařili jsme menu o tří chodech na téma fran-
couzské kuchyně – předkrm z kuřecích jater
s ovocným chlebem a cibulové čatní, jako
hlavní chod Boeuf bourguignon s bagetou
a sladká tečka na závěr patřila vynikající Paris
brest s domácím praline.

Jsem neskutečně ráda za příležitost, kterou
nám naše škola poskytla, protože přece jen
kolik z vás si může říct, že vařil po boku
s někým, kdo pekl i pro britskou královnu!

N. Vrbovská, ISŠ

Splnilo se mi přání

Školení automechaniků • Foto: archiv školy

Návštěva Josefa Maršálka slavkovské ISŠ • Foto: archiv školy

Den otevřených dveří ISŠ • Foto: archiv školy
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RODINNÁ OZNÁMENÍ

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

KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková

BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

Vzpomínka

Dne 11. února 2019 uplynul smutný rok, kdy nás opustil
milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

MILOŠ MALÁČ

Za tichou vzpomínku s námi
děkuje manželka a dcery s rodinami.

Vzpomínka

Odešla, ale zůstane navždy v srdcích těch, kteří ji měli rádi.

Dne 25. února 2019 vzpomínáme 11. výročí úmrtí paní  

ILONKY PANÁČKOVÉ

S láskou vzpomínají kamarádky.

Vzpomínka
Dne 11. února 2019 uplynulo 11 smutných let od smrti naší tolik milované

maminky, babičky a prababičky, paní 

JANY ZEZULOVÉ
z Mouchnic

Dne 23. února 2019 by oslavila 74. narozeniny.
Tvé zlaté srdce, maminko, zůstane navždy s námi!

Bude nám žehnat na cestu, kterou teď půjdeme sami.
S láskou a vděčností vzpomínáme, těm, co vzpomenou s námi, děkujeme.

Syn Martin, dcera Jana s rodinami, vnoučátka a pravnoučátka.

Vzpomínka

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 9. února 2019 by se dožil 89 let pan

LUBOMÍR MAZAL

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

Vzpomínka
Odešel jsi nám, jak osud si přál, ale v našich srdcích žiješ stále dál.

Dne 24. února 2019 tomu bude 20 let, co nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, tatínek, bratr a dědeček, pan

JAN HRABOVSKÝ
S láskou a úctou vzpomínají manželka Dagmar, dcera Denisa

a sestry Hana a Alena s rodinami.

Vzpomínka

Dne 20. února 2019 by oslavil 75. narozeniny náš
milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

OLDŘICH CHROMEČEK

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Rodina Chromečkova a Kubíčkova.

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

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

Ú Č E T N I C T V Í

tel. č. 723 207 075
www.ucetnictvi-hladka.cz

Pedikúra
manikúra
a další služby
NAVŠTIVTE NÁS
Slavkov, Zborovská 47
603 231 564, 603 332 343

Blahopřání

Dne 5. února 2019 oslavil své životní jubileum 75 let
pan 

MIROSLAV MAREK

Do dalších let hodně zdraví, pohody a elánu přejí
syn Miroslav a dcera Hana s rodinami.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ Opustili nás

Zdenka Petříková (1932) 29. 1.
Vlastimila Walterová (1921) 7. 2.
Vladimír Tannenberger (1950) 14. 2.

Vzpomínka

Dne 26. února 2019 uplynul rok, co nás bez rozloučení opustila
paní

ALENA PEKAŘÍKOVÁ

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomíná manžel s rodinou.

Vzpomínka
Dne 10. března 2019 tomu bude jeden smutný rok, co nás opustil

náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

JAN EHRENBERGER
Smutný je domov, když opustil ho ten, kdo ho budoval, rád v něm žil a pracoval.

Jak smutno je tu bez tebe, jak dlouhý je nám čas, jak rádi bychom Tě spatřili a slyšeli
Tvůj hlas. Není dne, kdybychom si nevypoměli. Chybíš nám!

Za vše bychom Ti poděkovat chtěli. Za lásku jaká byla, za život jaký byl.

S láskou a bolestí stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka
Dne 6. března 2019 uplyne rok, co nás navždy opustil

náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

JAROSLAV KUBA

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Marie, dcera Marie

s manželem a vnoučaty Kristýnou a Marianem.

Vzpomínka
Odešel’s, ale v srdci nám zůstáváš dál…

Dne 6. března 2019 by oslavil své 70. narozeniny 
náš manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF PAVLÍK
bývalý vedoucí Elektroodbytu

S láskou vzpomínají manželka, dcera Jarmila a syn Jan s rodinou,
vnoučci Šimonek a Lilinka a sestra Ludmila s rodinou.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka
Odešla jsi nám, jak osud si přál, ale v našich srdcích žiješ stále dál.

Dne 27. února 2019 vzpomínáme 1. smutné výročí, kdy nás navždy
opustila naše milovaná manželka, maminka, sestra, babička a teta, paní

PAVLA NOVOMĚSTSKÁ
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomíná manžel a synové s rodinami.

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

INZERCE

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

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

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

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

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

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

HLEDÁME ke koupi byt 1+1/2+1 ve Slav-
kově u Brna. I původní stav. Tel. 739 912 867.

NA SLAVKOVSKU koupím RD se zahra-
dou. Cena do 3,5 mil. Kč. Tel. 703 668 397.

HLEDÁM pronájem bytu 2+kk ve Slavkově
u Brna. Pouze přízemí. Tel. 776 302 650.

ZÁKLAD je správná prodejní cena. Roz-
hodli jste se prodat svůj dům či byt. Jako
většina prodávajících už máte vlastní před-
stavu o tom, kolik byste chtěli za svoji ne-
movitost dostat. Máme velkou poptávku
klientů, kteří mají zájem nakupovat nemo-
vitosti v této lokalitě! Pokud potřebujete
poradit, dotázat se, rádi Vás osobně nav-
štívíme, popř. rovnou přijedeme s poten-
ciálním zájemcem o Vaši nemovitost.
Samozřejmostí je bezplatná konzultace,
odhad nemovitostí a veškeré služby pro
prodávající klienty zcela ZDARMA.
 Realitní kancelář – OK-reál, Brno-střed.
Tel. Ing. Oklešťková nebo pí Metelková,
602 702 055, 774 635 551. Od roku 1995
poskytujeme kompletní realitní služby. Tě-
šíme se na Vás.

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

PRODÁM sad cca 400 m2 v lokalitě pod
Urbánkem. Tel. 739 060 688.

NABÍZÍM ve Slavkově u Brna k dlouho-
dobému pronájmu nezařízený byt 2+kk
v přízemí novostavby bytového domu.
Vhodné jako startovací byt pro mladý pár
nebo pro samostatně žijící osoby. Infor-
mace na tel. 732 421 486.

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

Mistrovství Moravy a Slezska, Lukáš opět za-
bodoval. V krásné vítkovické hale v pátek 1.
února se opět postavil na start vrhu koulí 3 kg,

sprintu na 60 m a 150 m. Formu
se trenérům podařilo načasovat
výtečně. Vrhu koulí Lukáš do-
minoval výkonem 11,31 m
(nový osobní rekord a zároveň
nejlepší výkon v kategorii v celé
ČR). Ve sprintu na 60 m se pro-
bojoval až do finále, kdy mu
další osobní rekord v čase 8,33 s
zajistil konečné 5. místo.
V běhu na 150 m mu taktéž
osobní rekord 20,17 s přinesl
stříbrnou medaili.

Gratulujeme Lukášovi ke
krásným výkonům a medailo-
vým úspěchům!

Za trenéry Jakub Navrátil

Atletické úspěchy Lukáše Boka
V řadách slavkovských atletů se rýsuje další

naděje pro královnu sportů, kterou je talento-
vaný Lukáš Bok. Tento dlouholetý člen oddílu
Atletika Slavkov u Brna v le-
tošní halové sezóně naplno
ukázal svůj potenciál, vypořá-
dal se se zraněními, a posbíral
řadu úspěchů na vrcholných at-
letických akcích v kategorii
mladšího žactva (ročníky
2007–2006). Posuďte sami:

Na krajském přeboru Jiho-
moravského a Zlínského kraje
18. ledna v Ostravě získal
Lukáš při svých třech startech
tři zlaté medaile (60 m – 8,45
s, vrh koulí 3 kg – 10,73 m,
150 m – 20,34 s).

Na nejvyšší národní akci pro
mladší žactvo, kterou je

Lukáš Bok • Foto: archiv atletů
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Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle

v 8.30 a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba pro děti, pátek
v 18.00 pro mládež, sobota v 7.30 h.

Křížové cesty v postě v neděli v 17,15 a v pátek v 17,30.
3. 3. Karneval pro děti, 15.00 v DSR.
4. 3. KLAS – Biblický příběh Jóba, 18.00 fara.
6. 3. Popeleční středa s udělením popelce, přísný půst od

masa a újmy, mše sv. 18.00.
10. 3. Křížová cesta – vedou senioři, 17.15 kostel Slavkov.
16. 3. Duchovní obnova pro ženy „Modlitba, kterou Bůh

slyší“, vede P. Petr Beneš. Začátek v 9.00, ukončení
v 17.00, DSR Slavkov.

17. 3. Křížová cesta – vedou řeholní sestry, 17.15 kostel
Slavkov.

18. 3. Kněz v pohraničí – fotografie a vzpomínky o. Milana
na první léta kněžské služby, 18.00 fara.

24. 3. Křížová cesta – vede mládež, 17.15 kostel Slavkov.
29. a 30. 3. Víkendová příprava dětí na svátosti, DSR.
31. 3. Křížová cesta – vedou manželé, 17.15 kostel Slavkov.

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

dem je zobrazen kounicko-rietbergský erb.
Interiér chrámu působí monumentálně díky
rozsáhlému světlému prostoru. Pod kůrem se
nacházejí dvě mramorové kropenky z konce
18. století. Loď kostela je dlouhá 33,5 m a ši-
roká 17,5 m. Její zaklenutí dosahuje výšky
25 m. Po obou stranách jsou arkády s reliéfní
výzdobou, zobrazující v nadživotní velikosti
výjevy ze života Ježíše Krista. Reliéf „Naro-
zení Páně“ (3) je dílem akademického sochaře
Čeňka Vosmíka z roku 1910, stejně jako reliéf
„Ukřižování Páně“ (8), který byl značně po-
škozen při bombardování města za 2. světové
války. Reliéfy „Dvanáctiletý Ježíš“ (4)
a „Vzkříšení Lazara“ (7) byly vytvořeny roku
1893 brněnskými sochaři Hansmanem a Stür-
merem. Událost Ježíšova křtu v řece Jordánu
přibližuje reliéf „Křest Páně“ (5). Je dílem

Františka Zacherleho, stejně jako
protilehlý reliéf „Poslední večeře“
(6), kterou Ježíš slavil se svými
učedníky v předvečer Paschy.
V presbytáři je vytvořen centrální
reliéf „Vzkříšení Páně“ (9) od
Františka Zacherleho, jemuž vé-
vodí vítězná postava Vzkříšeného
Krista. V lunetě nad tímto reliéfem
je zobrazena archa úmluvy symbo-
lizující místo přebývání Boha mezi
lidmi.

Svatostánek (10) je krytý kopulí
na osmi jónských sloupech. Po
stranách jsou dvě velké sádrové
postavy klečících andělů se zavě-

šenými lampami věčných světel. Původní
hlavní oltář je vyroben z červeného solnohrad-
ského mramoru, stejně jako boční oltáře se zla-

230. výročí postavení slavkovského chrámu Vzkříšení Páně

cenými reliéfy. Na levém oltáři (11) je zobra-
zeno zjevení Hospodina Mojžíšovi v hořícím
keři, na pravém oltáři (12) je výjev z Nového
zákona – vzkříšený Kristus stoluje s učedníky
putujícími do Emauz. Nynější oltář z bílého
mramoru byl posvěcen 12. října 1986. Auto-
rem je akademický malíř Milivoj Husák.

Po stranách presbytáře se nacházejí dvě ka-
zatelny. Levá (14) nese na stříšce symboly Sta-
rého zákona – nádobu s ohněm, rozevřené
desky Desatera a hůl s hadem. Pravá (15) má
symboly Nového zákona – nádobu s ohněm
a rozevřenou knihu Písma. Těchto dvou původ-
ních kazatelen nebylo možné použít pro špat-
nou akustiku kostela, proto byla roku 1804
postavena v lodi kostela kazatelna třetí (16).
Na její stříšce jsou umístěny tři pozlacené sym-
boly: kříž (víra), kotva (naděje) a srdce (láska).

Věž profiluje severní fasádu a rozděluje na
dvě poloviny přilehlý objekt fary, kde se kromě
obytné části pro kněze a pastoračního centra
farnosti nachází kaple sv. Jakuba.

Z archivu farnosti zpracoval P. Milan Vavro

První písemná zmínka o stavbě kostela ve
Slavkově u Brna je z listiny napsané v Avig-
nonu 9. listopadu 1322. Jednalo se o gotický
kostel sv. apoštola Jakuba Většího. Koncem 17.
století byl kostel natolik sešlý, že majitel pan-
ství Dominik Ondřej z Kounic pomýšlel na no-
vostavbu, k níž zhotovil plány vynikající
italský architekt Dominik Martinelli. Na místě
starého kostela navrhl centrální stavbu na kří-
žovém půdorysu s osmibokou kupolí. Tento
plán však nebyl nikdy realizován. 27. června
1757 se starý gotický kostel z části sesunul,
a proto byl uzavřen a zbořen. Bohoslužby se
pak přesunuly do nedaleké kaple sv. Jana Kř-
titele na Špitálce.

Nový farní kostel Vzkříšení Páně patří mezi
jedinečné památky klasicistní architektury
v ČR. Byl postaven knížetem Václavem Anto-
nínem z Kounic a Rietbergu v le-
tech 1786 až 1789, tedy během
pouhých tří let. Zpracováním sta-
vebních plánů byl pověřen vídeň-
ský dvorní architekt Ferdinand
Hötzendorf. 

Před kostelem je umístněna ba-
rokní socha sv. Floriána (1) z 18.
století, která pochází z dílny ital-
ského sochaře Giovanni Giuli-
aniho. Po pravé straně stojí
litinový kříž z roku 1852.

Vstupní jižní průčelí kostela ko-
píruje starořecký styl. Šest sloupů
s korintskými prvky nese trojúhel-
níkový štít s reliéfem „Rozeslání
apoštolů“ (2) od sochaře tyrolského původu
Františka Zacherleho a nápis připomínající
knížete Václava z Kounic. Nad hlavním vcho-

také líbila pohádka, kterou hrála paní učitelka.
Následně se děti střídaly v hraní pohádek zná-
mých i vymyšlených.

Navštívili jsme také dětské interiérové hřiště
Vlnka, kde se dětem velmi líbilo. Byl to pobyt
plný pohybu a zábavného dovádění. Koncem
února se mohou děti těšit na téma masopustu
a na na hudební vystoupení „Já nic, já muzi-
kant“.

Závěrem jedna pozvánka: Centrum kolegi-
ální podpory zve paní učitelky z mateřských
a základních škol na únorové setkání s téma-
tem „Čtenářská pregramotnost pohledem uči-
telů 1. stupně ZŠ a MŠ“, které proběhne 26. 2.
2019 od 15 hodin v jídelně v KMŠ Karolínka.
Další setkání se uskuteční tamtéž 26. 3. 2019;
budeme se zamýšlet nad vztahem čtenářské
pregramotnosti a správné výslovnosti. 

Za KMŠ Karolínka Marie Blaháková

Čas pohádek v Karolínce
Zdá se, že čas zimních radovánek, kdy se

děti koulovaly, stavěly sněhuláky, dělaly an-
dílky ve sněhu a jezdily na lopatách z kopce
dolů, se blíží ke konci. Děti si na zimu hrály
i ve školce – vyráběly sněhové vločky, sněhu-
láka a měly ve třídě také iglú. S paní učitelkou
si povídaly o zimě v jiných krajích, konkrétně
v Grónsku.

Úvodní pohádkou „O smutné princezně“
jsme se přenesli do světa pohádek. Děti pos-
louchaly písničky z pohádek a při tom stavěly
z různých kostek a stavebnic hrady a zámky,
oblékaly se do šatů a také si v jednom hradě,
který je vyrobený z veliké krabice, mohly hrát.
Následovaly další pohádky O Budulínkovi,
O veliké řepě, O rybáři a jeho ženě… Z každé
pohádky jsme si mohli zapamatovat nějaké po-
naučení a vymyslet, co bychom si přáli od
zlaté rybky, kterou jsme si vyráběli. Dětem se

Interiér kostela • Foto: archiv farnosti

Loutkové divadlo • Foto: archiv školy Sáňkování • Foto: archiv školy
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Isabela startovala za brněnský klub
moderní gymnastiky SK TART MS
Brno, za který vybojovala  i všechny
své dosavadní mistrovské tituly. Cho-
reografie vítězné skladby byla sesta-
vena na základě populární písně
skupiny Queen Bohemian Rhapsody
významnou choreografkou a trenérkou
paní Evou Syslovou. 

Přejeme Isabelce hodně dalších
sportovních úspěchů v tomto nádher-
ném olympijském sportu !

Eva Procházková

Isabela počtvrté mistryní ČR!
Dalšího skvělého sportovního úspě-

chu dosáhla moderní gymnastka ze
Slavkova Isabela Hortová na mistrov -
ství České republiky pořádaném v Kar-
lových Varech. Ve druhé olympijské
disciplíně – společných vystoupení
s „královským“ náčiním pěti stuhami
vystoupila jako kapitánka vítězného pě-
tičlenného týmu na nejvyšší stupeň ví-
tězů v kategorii juniorek. Získala tím
titul mistra republiky. Je to již její čtvrtý
získaný titul, první však v kategorii ju-
niorek, kam čerstvě postoupila. 

V pátek 8. února se ve společenském centru
Bonaparte uskutečnil již 47. ročník Sportov-
ního plesu, který stejně jako v minulých letech
spoluorganizovaly kluby SK Slavkov u Brna
(fotbalisté) a FBC Slavkov (florbalisté). K tanci
a poslechu hrála brněnská skupina HAMRLA
BOYS, která se postarala o opravdu kvalitní
a vyváženou muziku. Program zpestřili mladí
členové klubu TeamGym Slavkov u Brna, kteří
předvedli něco ze svého všestranného umu.
Dále se představili tanečníci z Infinity Dance
Teamu z Brna a ti předvedli ukázku klasických
a latinskoamerických tanců. 

Jsme rádi, že ples navštívili v hojném počtu
i mladí aktivní sportovci z řad jak fotbalu, tak
i florbalu, ale i samozřejmě ze spousty jiných
slavkovských klubů. O náš ples byl letos ne-
bývalý zájem a vstupenky byly brzy vypro-
dány.

Co se týče tomboly, tak jsme posunuli po-
myslnou laťku zase o kousíček výš a doufáme,
že si nějakou tu drobnost odnesla většina na-
šich návštěvníků. Samozřejmě nemůžeme za-
pomenout poděkovat všem, kteří nám přispěli
do tomboly. Všem patří velké dík, neboť není
úplně snadné vyhovět všem, při tak velikém
počtu plesů v našem městě. Děkujeme.

Dále patří dík i těm, kteří nám umožnili tuto
akci zrealizovat. A to vedení města za možnost
ples pořádat a také zaměstnancům restaurace,
za to jak se starali o vaše a naše žíznivé krky.

Už teď se těšíme na 48. ročník a věříme, že
bude minimálně tak povedený jak ten letošní
a srdečně Vás na něj zveme. 

Za pořadatele Václav Šinkyřík 

Sportovní ples

Cvičení juniorek. Isabela stojící uprostřed • Foto: archiv IH Isabela Hortová • Foto: archiv IH

Vítězné juniorky • Foto: archiv IH

Sportovní ples • Foto: 3x archiv sportovců

Další fotografie z plesu najdete na www.veslavkove.cz
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Jméno Edita Raušerová není Slavkovákům
neznámé. Ale i přesto si ji dovolím pro nové
čtenáře představit.

Edita Raušerová byla žákyní tanečního
oboru ZUŠ Fr. France ve Slavkově u Brna pod
vedením paní učitelky Lenky Krahulové. Od
roku 1998 studovala na Taneční konzervatoři
v Brně. V roce 2004 přestoupila na pražskou
Taneční konzervatoř, kde o dva roky později
absolvovala. V sezoně 2006–2007 získal an-
gažmá v baletu Národního divadla, kde tančila
např. Číňanku a Kláru v baletu Louskáček –
Vánoční příběh, Tarantellu a další významné
role. V baletu Carmen světoznámého choreo-
grafa Matse Eka ztvárnila titulní roli, za kterou
byla nominována na Cenu Thálie 2008. V roce
2004 získala 1. cenu na mezinárodní baletní
soutěže ve Vídni a o dva roky později ceny Prix

Carpeaux (ve dvou kategoriích) ve francouz-
ském Vallenciennes. V roce 2009 získala 2.
cenu na Mezinárodní baletní soutěži v Brně.

V roce 2011 dosáhla maxima v České re-
publice – byla jmenována první sólistkou ba-
letu Národního divadla v Praze.

Edita získala prakticky vše, nač si u nás
mohla baletka pomyslet. Uplynul ale rok
a Edita Raušerová se sbalila a zmizela, aby
novou sezonu začala znovu od nuly – se
smlouvou řadové sboristky u Finského národ-
ního baletu v Helsinkách. V roce 2013 byla
jmenována na post první sólistky baletu.

Od té doby (dlouhých šest let) jsme o ní ne-
psali. Abychom tuto absenci zpráv napravili,
požádali jsme Editu o krátký rozhovor. 

• Delší dobu jsme o Vás ve Slavkově neslyšeli.
Jak se Vám daří?
Děkuji za optání, velmi dobře. Od našeho

posledního rozhovoru jsem se stihla vdát, po-
rodit krásného syna a vrátit se po dlouhé době
zpět na prkna co znamenají svět:)

• Byla jste nedávno (asi před dvěma lety) zra-
něná. Kvůli zranění jste se nemohla zúčastnit
ani oslav 60. výročí slavkovské ZUŠ. Jste již
v pořádku?
Bohužel to bylo více jak 3 a půl roku, co

jsem zápasila a stále zápasím se zraněním
kyčle. Moje situace byla na první pohled
snadno řešitelná, ale nakonec to dopadlo úplně
jinak a doporučovali mi skončit s tancováním.
Což jsem si nechtěla připustit a snažila jsem se
to nevzdat, ale konečně se mi podařilo vrátit
na jeviště. Není to snadné, ale pomalu dostá-
vám svou jistotu zpět. Skoro každý tanečník si
projde něčím podobným. Začínám zase s men-
šími rolemi a užívám si každý moment. To, že
jsem nemohla přijet na večer oslav 60. výročí
ZUŠ, mě moc mrzí, protože jsem chtěla
osobně ještě zatančit a rozloučit se s paní uči-
telkou Lenkou Krahulovou, která mě našla, vi-
děla ve mně talent a ukázala mi cestu, kterou
bych měla jít.

Edita Raušerová:

V Helsinkách se mi líbí

• Ze sboristky jste se ve Finském národním ba-
letu rychle vypracovala na primabalerínu.
Bylo to pro Vás v novém angažmá těžké?
Ano bylo, protože jsem se z první sólistky

v Národním divadle najednou stala sboristkou
a nevěděla jsem, jestli toho dosáhnu i v cizině,
protože zde byla větší konkurence. Ale byla
jsem přesvědčená, že jim musím ukázat, co ve
mně je, vždy se připravit za někoho zaskočit,
znát přesně kroky. Postupem času se na mě
mohli spolehnout a vybudovala jsem si tak je-
jich důvěru ve mě. Hned jsem dostala příleži-
tost v menších rolích, které mě pak dostaly
zpátky k velkým hlavním rolím, jako např.
Kitri v Donu Quijotovi, Tatiana v Oněginovi,
Belle v Krásce a zvíře, Aurora v Šípkové Rů-
žence a dalších sólech v moderních a neokla-
sických dílech. Práce a dřina se mi zúročila
a na konci sezony jsem se stala zpět první só-
listkou Finského národního baletu.

• Velký ohlas a úspěch zaznamenal balet
Kráska a zvíře, kde jste ztvárnila hlavní roli
a Vaším partnerem byl Michal Krčmář, první
sólista Finského národního baletu. Jak byste
toto představení sama zhodnotila?
Představení samo o sobě bylo dost náročné.

Michal je výborný partner, takže jsem to měla
trochu jednodušší, ale i tak mě musel pořád

Edita Raušerová • Foto: archiv ER

Don Quijote • Foto: archiv ER

Popelka • Foto: archiv ER Šípková Růženka • Foto: archiv ER
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zvedat. Celkově z celého baletu jsme měli asi
jen 15 minut pauzu, během které jsme se pře-
vlékali:) Představení mělo zajímavou kombi-
naci kroků, těžké duety, krásné kostýmy
a scénu, režijně velmi hezky udělané. Byla to
každopádně velmi dobrá zkušenost.

• Líbí se Vám v Helsinkách? Nestýská se Vám
po Slavkově?
V Helsinkách se mi líbí. Je tu větší klid

oproti Praze, hodně zeleně. Velmi mi připo-
míná Brno, kde jsem strávila taky kousek dět-
ství. A po Slavkově se mi stále stýská. Vždy
o prázdninách se musím alespoň na chvíli do

Slavkova podívat co je tam nového. Občas už
to tam ani nepoznávám:)

• Zvládáte již finštinu?
Finštinu neumím a nikdy snad i nebudu:)

Ne, že bych se nechtěla učit, ale je na mě
hrozně těžká. Možná se to naučím až s mým
synem. Alespoň v to doufám…

• V závěru loňského roku jste vystupovala
v Šípkové Růžence, Francouzském večírku
a Popelce. Co nového připravujete na rok
2019?
Teď jsme měli zrovna premiéru Malé moř-

ské víly, ve které ztvárňuji čarodějnici, což je
docela pěkná změna. Dále připravujeme Annu
Kareninu, kde budu tančit sestřenici Betsy,
balet Sylvii a nakonec večer tří choreografu
Kylián–Verbruggen–Goecke. Bude to velmi
zajímavý večer úžasných choreografů.

• Uvidíme Vás někdy i ve Slavkově?
Samozřejmě někdy o velkých prázdninách.

Budu se těšit. A posíláme velké pozdravy ze
zasněženého Finska.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů
v práci i osobním životě.

Bedřich Maleček

Evžen Oněgin • Foto: archiv ER

Edita s rodiou • Foto: archiv ER Carmen • Foto: archiv ER

Kráska a zvíře • Foto: M. Kleemola
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Zahrádkářské okénko
Rady do zahrady – březen

Pranostika: Březnové slunce má krátké ruce.
Březnové slunce má sice krátké ruce, ale již

vytahuje všechny nedočkavé zahrádkáře na za-
hradu, aby zkontrolovali jak zahrada přežila
zimu a zda nezpůsobila mnoho škod. Tato
zima škody nenadělala, ale budeme zvědaví,
jaký důsledek bude mít na stromy a jiné po-
rosty loňské suché léto. Tak tedy kde začít až
do příští zimy nekončící práci?

Když se oteplí (nad 10 °C) nastává čas pustit
se do trávníku. Nejdůležitější je důkladně ho
vyčistit hráběmi. Takto odstraníme zbytky
listů, větve, suchou trávu, mech a ostatní
zbytky po zimě. Důležité je věnovat pozornost
místům, kde je viditelný zásah plísně sněžné.
U malého rozsahu poškození stačí vertikulace,
v opačném případě je třeba aplikovat vhodný
fungicidní přípravek. Totéž platí o mechu
v trávníku. Na začátku sezony je vhodné zkon-
trolovat pH půdy trávníku. Ideální je 5,5 až 7,5.
Je- li hodnota nižší, je třeba travnatou plochu
ošetřit vápnem.

Po prvním sekání, kdy nože sekačky musí

být ostré aplikujeme kvalitní hnojivo s postup-
ným uvolňováním živin. Jarní hnojivo musí
obsahovat více dusíku pro podporu růstu ze-
lené hmoty. Asi za tři týdny po přihnojení mů-
žeme trávník prořezat. Tím ho zbavíme
zatěžující plsti, která zabraňuje přístupu vzdu-
chu, vody a živin ke kořenům. Na tuto činnost
použijeme vertikulátor. Koncem března mů-
žeme začít s doséváním míst na nichž trávník
vyhynul, případně byl zničen plísní sněžnou.

Dalším krokem je průklest ovocných stromů
a keřů. Nejdříve odstraníme suché a polámané
větve, potom větve zahušťující korunu (rostou
dovnitř koruny a nebo se kříží). Větší rány za-
třeme štěpařským balzámem. Za vhodné po-
časí (nad 15 °C) provedeme ošetření JARNÍ
SOUPRAVOU. Na kadeřavost broskvoní je
nově doporučován přípravek VITÁLNÍ BRO-
SKEV, který obsahuje dostatek složek pro
správné a úspěšné ošetření. Jahodovnu vyčis-
tíme od odumřelých zbytků a dosázíme uhy-
nulé rostliny…

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

V sobotu 26. ledna se uskutečnila v rámci
slavkovské plesové sezony třetí společenská
akce Rybářský věneček, kterou pro příznivce
Petrova cechu uspořádal pobočný spolek Mo-
ravského rybářského svazu Slavkov u Brna. Na
velkém sále kulturního domu SC Bonaparte

Výroční členská schůze zahrádkářů
ZO ČZS Slavkov u Brna pořádá v sobotu 9. března 2019 ve 14 hodin v restauraci BONA-

PARTE ve SLAVKOVĚ u BRNA výroční členskou schůzi. S ohledem na volbu nových orgánů
do ZO ČZS je nutná účast členů ZO.

Po skončení schůze asi v 15 hodin bude následovat odborná přednáška na téma ZÁVLAHOVÁ
VODA V ZAHRÁDKÁCH A SADECH. Výbor ZO ČZS

Kněz v pohraničí
Fotografie a vzpomínky otce Milana Vavra

na první léta kněžské služby můžete zhlédnout
dne 18. března 2019 v 18 hodin v sále farní bu-
dovy ve Slavkově u Brna. Všechny zájemce sr-
dečně zveme. Marie Šujanová 

Rybářský věneček
účinkovala kapela JAMA a v restauraci k pose-
zení i tanci přítomným hostům hrála cimbálovka
DONAVA. Celý večer se nesl pohodovou atmo-
sférou a pro hosty „Věnečku“ byla připravena
bohatá tombola, ve které jako již tradičně nechy-
běly živé ryby a navíc i tři kusy odlovené zvě-

řiny. Naše velké poděkování patří všem účinku-
jícím, technickému zabezpečení ze strany spo-
lečenského centra, obsluhujícímu personálu
restaurace, pořadatelům a především všem dár-
cům a partnerům, kteří jakýmkoliv způsobem
podpořili tuto prestižní akci. Petr Zvonek

Další fotografie z plesu najdete na www.veslavkove.cz

Rybářský věneček • Foto: 4x R. Spáčil
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Motoklub Austerlitz informuje
Zdravím vás přátele řídítek a jedné stopy.

Dlouho jsem se neozval, to víte, bylo hodně
práce se zimní přípravou motocyklu. Vytáh-
nout klíček ze zapalování nestačí. Stroj je třeba
uložit vyčištěný, promazaný, s nádrží naplně-
nou po okraj prémiovým palivem. Motorku
postavit tak, aby pneumatiky nestály celou
zimu na tejné ploše běhounu. Prohlédnout opo-
třebení pneumatik a včas naplánovat výměnu.
Vymontovat akumulátor, uložit jej na suchém
a teplém místě, připojit k nabíječce na udržo-
vací režim. Vyčistit vzduchový filtr, komoru
airboxu, kabely ke svíčkám, připojovací kon-
covky ke svíčkám i samotné svíčky. Zkontro-
lovat vytažení řetězu, opotřebení řetězových
kol a vedení řetězové dráhy. Řetěz vyčistit, na-
mazat a seřídit jeho napnutí. 

Na brzdy se teprve chystám, vyžadují totiž
více pozornosti. Zkontroluji těsnost brzdo-
vého systému, hladinu brzdové kapaliny, stav
spojů a povrch brzdových hadic. Zkontroluji
výšku obložení brzdových destiček, tloušťku,
stav a ukotvení brzdových kotoučů a bude ho-
tovo. 

A jak jste daleko vy? Cože! Že jste ani ne-
začali?! A to ještě zbývá zkontrolovat dotažení
důležitých šroubových spojů (osy kol, uchy-
cení brzd, řídítek, stupaček, zadní stavby atd.)!
V předjaří přijde na řadu ošetřit lakované,
plastové, kovové nebo kožené díly motocyklu
ochrannými přípravky! Na jaře musí stroj vy-
padat, jako by právě sjel z výrobní linky!
Zbude už jen namontovat akumulátor, spustit
motor, zkontrolovat funkci osvětlení a všech

kontrolek, vyměnit motorový olej a olejový
filtr a můžete vyrazit do nové sezony.

Víte co? Přijďte 11. března v 18 hodin na
Besedu o silničním provozu. Sejdeme se v re-
stauraci U dvou kapříků na stadionu. Pan Jiří
Kyjovský vám přiblíží novinky v pravidlech
provozu. Přípravu motorek na jaro pak mů-
žeme probrat během společné diskuze. Třeba
to, že zima je nejlepší pro tuning motocyklu.
Nebo že je důležité ověřit homologaci nových
dílů a vyhnout se tak nepříjemnostem.  

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

Za Motoklub Austerlitz Vlastik Jelínek

V sobotu 2. února proběhla výroční členská
schůze hasičského sboru ve Slavkově u Brna.
Každoročnímu hodnocení byli přítomni jako
hosté delegát OV MHJ pan Ladislav  Šmerda,
velitel stanice HZS ve Slavkově npor.
Ing. Kamil Jaborník, radní města Slavkova
Mgr. Petr Kostík a delegace okolních hasič-
ských sborů.

Jak napovídá nadpis, loňský rok byl vý-
znamný nejen pro hasiče, ale pro všechny ob-
čany České republiky, neboť se nesl ve
znamení oslav stého výročí vzniku naší samo-
statné, tehdy Československé republiky. Také
naši zástupci se zúčastnili těchto oslav, ať již
to bylo odhalení památníku obětem z řad ob-
čanů města za 1. a 2. světové války, kde stáli
naši zástupci čestnou stráž s praporem sboru,
nebo účast na oslavách v Darney při příležitosti
Dne ozbrojených sil ČR a založení první če-
skoslovenské vojenské jednotky. Přesně před
100 lety, 30. června 1918, zde byl oficiálně vy-
hlášen československý stát, kterému tehdy pří-
sahalo věrnost na 6000 legionářů. Naše
delegace byla součástí oficiální státní návštěvy
a náročnou jednodenní cestu absolvovala vlád-
ním leteckým speciálem.

Ale zpět k té běžnější činnosti. V našem
sboru nadále fungují družstva mužů, žen
a dětí. Všichni se podílejí na chodu sboru, ať
již běžné práci jako je výcvik, údržba, tak na
akcích mimořádných, jako bylo už každoroční
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Pochopitelně
se také všechna družstva účastní soutěží v po-
žárním sportu, a to ať již tradičních sportov-
ních klání, tak netradičních soutěží. Všechny
soutěže mají kromě sportovní hodnoty také
pozitivní vliv na výcvik a celkovou připrave-
nost hasičů k zásahové činnosti. Zvlášť důle-
žité je to u mládeže, která získává základní
návyky pro budoucí činnost v hasičském
sboru, jednotce SDH města, případně, pokud
se tak rozhodnou, pro práci profesionálního
hasiče.

Samostatnou kapitolou je zásahová činnost.
Byť jednotka je organizační složkou města,
všichni její členové jsou jmenováni z členů na-
šeho hasičského sboru. A jak to bylo se zásahy
v loňském roce? Jednotka vyjela celkem k 16
událostem. Z toho bylo 12 požárů, 2 technické
pomoci a 2 taktická cvičení. Celkový počet vý-
jezdů proti roku 2017 tedy poklesl, ale jed-
notka vyjížděla prakticky pouze k ohlášeným
požárům (obě technické pomoci byly původně
hlášeny jako požár a až následně překlasifiko-
vány) a k taktickým cvičením. V loňském roce
jsme také nezaznamenali žádný planý poplach.
Stejně tak se nám loni vyhnulo extrémní počasí
a jednotka tak nemusela zasahovat u zatope-
ných sklepů, odlomených větví, spadlých
stromů či stržených střech. A co je také důle-
žité, od zásahu se vždy všichni hasiči v po-
řádku vrátili na základnu.

Hasiči bilancovali „stovkový“ rok
A co je dále nového? Kdo chodí kolem ha-

sičské stanice, určitě zaznamenal, že doznala
drobné optické změny výměnou vrat. Tato
změna není jen optická, stará vrata už byla
problémová, netěsnila, při výkyvech teplot šla
špatně zavírat. Nová vrata nejen že zlepší te-
pelný komfort v budově, ale také usnadní vý-
jezd a zkrátí čas nutný pro opuštění stanice jak
dobrovolným, tak profesionálním hasičům.
A když už zmiňuji profesionální jednotku, ta
se konečně dočká nové stanice. V prostoru za
autobusovým nádražím byla zahájena výstavba
nové hasičské stanice HZS Jihomoravského
kraje, která by měla být cca během roku posta-
vená, a kam by se měla tato jednotka během
příštího roku přestěhovat. Dobrovolní hasiči
zůstanou ve stávající budově na Malinovského
a vzhledem k tomu, že budova nebude tak ná-
ročně využívaná, bude se moci začít s její po-
stupnou opravou a renovací.

Závěrem mi dovolte, abych jménem hasičů
poděkoval všem občanům Slavkova za jejich
přízeň a zároveň Vám i Vašim blízkým popřál
vše nejlepší v roce 2019.

Roman Žilka, MHJ HS Slavkov u Brna

Výroční schůze hasičů • Foto: 4x R. Lánský



Revoluční rok 1848 přinesl obrození, které
znamenalo oživení celého národa, a to zejména
na poli kulturním, později se k tomu přidala
i snaha o politickou emancipaci. Češi si tak po-
stupně uvědomovali svoji národní identitu.
Jedním z důsledků tohoto procesu byl i vznik
spolku Sokol (16. 2. 1862). Jeho zakladateli
byli Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. A jen
o sedm let později vznikla Tělovýchovná jed-
nota Sokol i v našem městě. 

Prvním starostou byl František Sommer, ná-
čelníkem František Charvát a po něm Jan Mül-
ler. Nová jednota si hned v roce 1869 pořídila
prapor, jehož kmotrou byla Eleonora, hraběnka
z Kounic. Zakládajícím členem Sokola se také
stala slavkovská obec, která Sokolu na základě
žádosti ponechala bezplatně dne 16. září 1869
místnost v domě č. 3 (dnešní nová budova rad-
nice – bývalá pošta).

Členy Sokola v prvním roce existence byli:
F. Sommer, F. Charvát, F. Brix, F. Růžička,
A. Rohlena, R. Beger, J. Weis, K. Kreizl, M.
Martinásek, V. Marek, F. Wirzinger, A. Hejno-
šek, F. Šilhavý, J. Drkoš, F. Čech, L. Götz, J.
Pavéska, J. Karlický, A. Coufal, F. Kratochvíl,
J. Krpata, K. Honzík, J. Müller, F. Novotný,
V. Valníček, L. Valníček, K. Řehák, L. Šlesin-
ger, K. Ledvina a J. Kocian. 

První cvičení probíhala v nově nabyté tělo-
cvičně, letní cvičení a zábavy se konaly v hos-
tinci a zahradě U moravské orlice (p. Dohnal).
Místnosti nepatřily výhradně jen Sokolu, ale
také ženskému spolku Milada a zpěváckému
a čtenářskému spolku.

V roce 1872 byla slavkovská jednota uvá-
děna mezi 20 moravskými jednotami na 11.
místě s počtem 56 členů.

Dámy ze spolku Milada (p. Sommrová, Lič-
manová, Mazánková a Rohlenová) odevzdaly
Sokolu v roce 1872 slavnostní prapor s heslem
na stuze: Chraniž Sokola orlice!
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V následném období činnost slavkovského
Sokola ochabla, což vedlo v r. 1879 k jeho roz-
puštění. Tento úpadek byl všeobecný a netýkal
se jen Slavkova. Dokonce v této době i Tyrš
 zastavil dočasně (na 4 roky) vydávání časopisu
Sokol. 

„Vlna frází a povrchního vlastenčení“ (jak
píše Slávek Gregor ve svém článku Ráno) záhy
opadla a národ se vracel zase k práci. Opět
začal vycházet Sokol a i ve Slavkově podali
30. 7. 1892 bratři Přikryl, Zalabák, Šlesinger,
Obdržálek, Dejmal, Rohlena a Jokl žádost
okresnímu hejtmanství ve Vyškově o povolení
nové sokolské jednoty. Od 28. srpna 1892 se
začalo ve Slavkově pilně cvičit – tentokrát
v budově obecné školy (dnes pošta). Starostou

byl zvolen A. Eremiáš, místostarostou L. Tiray,
jednatelem F. Jokl a náčelníkem B. Večeř. Jed-
nota měla 3 zakládající členy, 33 činných a 80
přispívajících. Od roku 1893 vystřídal B. Ve-
čeře na místě náčelníka Cyril Hladký.

Sokolové cvičili s chutí a téhož roku uspořá-
dali první veřejné cvičení v aleji za kostelem,
které se setkalo s obrovským úspěchem. Věno-
vali se i další činnosti, jakou byly výlety, náro-
dopisná výstava nebo i doplňování cvičebního
nářadí. Stav členstva v r. 1895: 7 zakládajících
členů, 40 činných a 73 přispívajících.

Poprvé se slavkovští cvičenci mohli před-
vést široké veřejnosti na III. všesokolském
sletě v Praze. Prostná cvičilo 13 mužů. V zá-
vodě jednotlivců se uplatnil bratr Slováček.

Roku 1896 se začíná mluvit o vlastní tělo-
cvičně, ale obec žádost o darování objektu za-
mítla. Byl založen odbor ve Velešovicích.

V LETOŠNÍM ROCE SI PŘIPOMÍNÁME 150 LET DO ZALOŽENÍ TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL VE SLAVKOVĚ U BRNA

150 let Sokola ve Slavkově u Brna

V r. 1897 byl zvolen starostou Antonín Sto-
jar, který poté tuto funkci zastával celé
čtvrtstoletí. Jednatelem se stal Josef Petrovič
a náčelníkem Antonín Vodrážka. Ve Slavkově
se uskutečnil 25. července slet župy Krále Ji-
řího, kde prostná cvičilo 240 mužů. Velmi ob-
šírně o prvním sletu referovaly Bučovické
noviny. Malá ukázka: „…O výkonech cvičících
jest se nám jen nejpochvalněji zmíniti. Zvláštní
precisností a elegancí vynikala cvičení prostná
a kroužení kužely. Cvičení účastnily se sokol-
ské jednoty: Letovice, Blansko, Bílovice, Ka-
nice, Obřany, Židenice, Husovice, brněnský
„Tyrš“, Bučovice, Šlapanice a Slavkov. Z ci-
zích žup zúčastnily se sletu zejména Sokolstvo
z X. okresu vídeňského za vedení místonáčel-
níka župy dolnorakouské br. Žabky, jež také
cvičilo, a jednoty vyškovská a podolská. Jed-
nota zbejšovská, vedením br. Šlesingra, zúčast-
nila se osmičlennou deputací civilně oděných
bratři. Ze cvičiště, které propůjčeno bylo bý-
valým poslancem panem drem. Václavem hr.
Kounicem, vrátilo se Sokolstvo lampionovým
průvodem do města. Pohled na odcházející So-
kolstvo z překrásně položeného cvičiště byl
úchvatný. Po rozloučení na náměstí odebrala
se většina účastníků na nádraží, aby zase od-
jela do Brna. Panující veselí zkaženo bylo ne-
motorností představeného stanice slavkovské,
který vozy pro účastníky sletové odeslal odpo-
ledne do Brna, takže účastníkům bylo čekati až
do pozdní hodiny, kdy přijel z Brna telegraficky

Sokol
Organizace, kterou v únoru 1862 založili Miroslav

Tyrš a Jindřich Fügner, měla velké zásluhy na proniknutí
tělovýchovné činnosti mezi nejširší vrstvy obyvatel.
Z původně pražského spolku se do konce 19. století
stalo celonárodní hnutí, za první (a stejně tak i za
druhé) světové války byla sokolská obec rozpuštěna.

V meziválečném období patřili sokolové k význam-
ným odpůrcům nacismu. V roce 1936 měla ČOS
786 000 členů. V době největšího ohrožení nacistickým
Německem cvičilo na X. sletu v roce 1938 na tři sta pa-
desát tisíc účastníků, diváků přišlo přes dva miliony.

Po druhé světové válce přesáhl počet sokolů jeden
milion. V roce 1952 však komunisté stejně jako nacisté
sokolské organizace zrušili.

Obnovy se organizace dočkala v roce 1990, kdy měl
Sokol asi dvě stě tisíc členů. Podle starostky České obce
sokolské Hany Moučkové je činnost Sokola stále aktivní
v mnoha světových zemích.

Miroslav Tyrš 
Miroslav Tyrš se narodil jako Fried -
rich Emmanuel Tirsch) (17. září 1832
Děčín–8. srpna 1884 Oetz). Český
národní obrozenec německého
 původu, kritik, historik umění, este-

tik a univerzitní pedagog. Podílel se na vzniku orga-
nizovaného tělocvičného hnutí v Čechách, zejména
na založení Sokola a je autorem českého tělocvič-
ného názvosloví.

Jindřich Fügner
Jindřich Fügner se narodil jako Hein-
rich Anton Fügner (12. září 1822
Praha–15. listopadu 1865 Praha. Byl
jedním ze zakladatelů spolku Sokol.

Motto: Bez Sokola by nebylo legií, bez legií
by nebylo Československa. T. G. MASARYK

Dopis slavkovským sokolům od Renaty Tyršové,
dcery J. Fügnera a manželky M. Tyrše z roku 1869

První sokolská tělocvična

Sokolská tělocvična (1892–1907)

Antonín Stojar, starosta Sokola v r. 1897–1920
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Slavkov koncem 19. století
První odvody ve Slavkově 1869
První telegraf ve městě 1872
Počet hostinců v roce 1874 36
Jednání o zboření radnice 1883
První vlak ve Slavkově 10. 10. 1884
Odchod vojska z města 1889
Národopisná výstava ve Slavkově 1893
Pojmenování ulic ve městě od 1893
Pojmenování Palackého náměstí 1898
Počet obyvatel v r. 1900 3474
Zbourání Hodinové brány 1903

vyžádaný zvláštní vlak. Nemůžeme opome-
nouti, bychom se nezmínili o činnosti našich
dam, které se též přičinily o zdar župního sletu
sokolského. Jejich námaze dlužno děkovati, že
tato národní slavnost se zdařila i po stránce fi-
nanční. Naše dámy činně se súčastnily všech
prací. Jim patří značný podíl a uznání, jako jim
i značně před sletem a při něm pracovati bylo.
Krásný pohled poskytovalo jejich odění v ná-
rodních krojích a připadalo nám to množství
lidu jako kytice z různých květin, pestře pro-
tkaná ušlechtilými růžemi. Největší zásluhu
z dam si získala paní Eremiášová, choť lékaře
p. Dra. Eremiáše, kterážto dáma schůze ve
svém bytě pořádala a statečně dárky po městě
sbírala.“ 

V lednu 1898 uspořádali sokolové ples, při
němž „v sále, naplněném švarnými vlasten-
kami v ladném národním kroji, při šumné
hudbě rozproudila se i ssedlejší krev starších
bratrů“. Byl založen odbor v Křižanovicích. 

V následujícím roce se mimo jiné akce
uskutečnilo šest přednášek a tři divadelní před-
stavení.

Vývoj sokolského loga

V roce 1900 se cvičilo ve Velešovicích,
Rousínově, Ždánicích, konaly se slety ve Vyš -
kově a Křenovicích, kde se právě zakládala so-
kolská jednota. Náčelník A. Vodrážka se stal
současně i náčelníkem nově zřízené župy Hu-
sovy na Moravě (později P. Chelčického). Na
IV. všesokolském sletu v Praze v roce 1901 za-
stupovalo slavkovskou jednotu 14 bratrů.
Domů přijeli s myšlenkou zřídit ženský odbor.

Jednota zakoupila pro dorostence nové
krásné kroje, které vystavila za výlohou u sle-
čen Znebejánkových. Na sletových závodech
dobyl bratr Petrovič diplom a stříbrnou medaili.

V roce 1904 byl zvolen novým náčelníkem
Bedřich Steinhauser, který byl rok předtím
jmenován přednostou stanice a do Slavkova se
přistěhoval. Jedním z jeho prvních počinů bylo
zapůjčení zdarma tělocvičny v podzámčí (dnes
infocentrum – foto nahoře vpravo) a možnost
cvičit na nádvoří u Dr. V. Kounice.

Bouřlivá doba a společenský kvas začátku
20. století napomohly tomu, že bylo zavedeno
cvičení žen. Z žen vynikaly především sestry
Drbalová st., Florianová a Würzingerová. Jejich

nadšení bylo velké, avšak setkaly se s neporo-
zuměním tehdejší dámské společnosti. 

Obec prodala jednotě parcelu na stavbu so-
kolovny. Říkalo se jí „rajtšule“ (Reitschule)
a nacházela se na místě dnešní modlitebny
evangelické církve ve Fügnerově ulici. Ulice
nebyla až do roku 1907 pojmenována a poze-
mek patřící sokolům vysvětluje důvod pojme-
nování ulice po Jindřichu Fügnerovi. 

Sokolové v té době již měli projekt ing. L.
Čížka z Prahy. Avšak nestavělo se a byl koupen
Sokolský dům, v jehož přistavěném sále se jed-
nota usadila. 

Zpracoval Bedřich Maleček
z veřejně dostupných zdrojů

Pokračování v příštím čísle

Vážení občané, přátelé sportu. Historie, sou-
časnost i budoucnost jsou nedílně spojeny
sportovním děním. Být sportovcem – účastnit
se tréninkové přípravy, zapojit se do
mistrovského klání nebo týmového zápasu, vy-
hrát či být poražen, zažít radost nebo zklamání,
jsou velmi pěkné chvíle života a patří ke spor-
tovnímu dění. Žijeme ve městě Slavkov, kde
sport byl a je součástí každodenního života
jednotlivce i celých skupin. I vy k nim možná
patříte, k lidem, kteří žili nebo žijí sportem

a máte jak vzpomínky tak materiály o sportov-
ním dění jež vás provázelo, vy jste se ho úča-
stnili nebo jste mu byli nápomocni. A protože,
zatím není kde se dozvědět o celkovém spor-
tovním dění, bylo by pěkné seskládat historii
sportu ve Slavkově, následně zaarchivovat
a publikovat vhodné textové (možná i mlu-
vené) a fotografické materiály o Slavkovácích,
kteří se zde narodili, stali se sportovcem, spor-
tem žili a měli úspěchy ať ve Slavkově nebo
následně přestoupili do jiného oddílu. Prosím

Sport ve Slavkově u Brna
vás o zvážení, zda můžete poskytnou jakékoli
informace k histori a aktuálnímu dění ze všech
sportovních odvětví. Vaše příspěvky či materi-
ály (články, fotografie…), samozřejmě s vaším
souhlasem, přeskenujeme a přepíšeme pro bu-
doucí zpracování a publikaci v knize a digitální
podobě. Naplnění tohoto projektu je možné jen
s vámi. A pokud vás napadá další osoba, kterou
bych mohl kontaktovat, prosím napište mi:

Karel Rotroekl, e-mail: info@fourdesign.cz
tel. 775 288 746

Sokolská tělocvična v podzámčí (1904–1912)

Fotbalové utkání na nově budovaném stadionu – konec 50. let 20. století
Slavkovští hokejisté po utkání s SK Šlapanice, které porazili 14:2. Zleva:
 Navrátil, Pavéska, Zháněl, Jirka, Procházka, Bílek, Kusník, Tesařík, B. Pavéska

I. cvičitelský sbor z r. 1893. Zleva: Jan Dejmal, Karel Hladík, Cyril Hladký, Mr. Krištůfek, Ferdinand Šlesinger
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KALENDÁŘ AKCÍ – BŘEZEN 2019
Datum                                hod.     akce/místo konání pořadatel

2. 3.       8.00–11.00   Vepřové hody. Prostor před radnicí Město Slavkov u Brna
2. 3.                20.00   Slavkovský maškarák, SC Bonaparte                                                               Hadica production
9. 3.                14.00   Výroční členská schůze zahrádkářů, restaurace Bonaparte                    ZO ČZS Slavkov u Brna
9. 3.     14.00–17.00   Výměna věcí – SWAP, SC Bonaparte Lesní Klub Pampeliška

11. 3.     18.00–19.00   Změny na silnici 2019, U dvou kapříků, vstup volný MK Austerlitz
18. 3.                18.00   Kněz v pohraničí, fotografie a vzpomínky. Sál farní budovy ř-.k. farnost Slavkov
21. 3.                16.00   Slavnostní zahájení zámecké sezony 2019, Historický sál zámku
od 22. 3. 9.00 –16.00   Výstava „Fenomén Merkur“ (do 30. 6.), galerie v přízemí
23. 3.                19.00   Tango demente. SC Bonaparte Divadelní spolek Slavkov

Změny na silnici 2019
MK Austerlitz spolu s městem Slavkov

u Brna pořádá v pondělí 11. března besedu
Změny na silnici 2019. Témata: předpisy, bez-
pečnost, Slavkov u Brna, autoškola, městská
policie. Beseda se bude konat U dvou kapříků
na stadionu od 18 do 19 hodin. Vstup volný.

Po úspěšné výpravě na mistrovství Ně-
mecka v lednu jsme se společně s dalšími
členy našeho oddílu Fides Brno vydali do Slo-
vinska na závody Světového poháru v zimním
plavání ke krásnému jezeru Bled. Akce měla
být současně generálkou na MS 2020. Zúčast-
nilo se něco přes sto závodníků, z nichž se
většina opět zaměřila na kratší trati. My jsme
měli přihlášené závody na 100 a 200 m volný
způsob nebo prsa a na dlouhé trati. Na 1000
metrů si trouflo jen 9 mužů a 9 žen, 450 metrů
obsadilo 17 mužů a 13 žen a skoro polovina
z nich bojuje o body v Českém poháru v ZP.

Počasí nám ani tady vůbec nepřálo. Celý
pátek i sobotu pršelo, teploty se však pohybo-
valy nad nulou a voda měla krásných 5 °C.

Nic,na co bychom nebyli zvyklí z našich zá-
vodů, je ale rozdíl odplavat závod v dešti, pře-
vléknout se a jít do sucha a tepla, nebo stát na
dešti celý den a chystat se na start. Nebylo to
příjemné. Až v neděli se po noční bouřce
a průtrži vyčasilo, nad jezerem se vyklenula
obrovská duha a sluníčko nás trochu ohřálo. 

Rozmary počasí se odrazily i v organizaci
závodů. Nejhorší byla sobota, kdy se několi-
krát překopal celý program. Při silném dopo-
ledním dešti selhala technika. Něco se
odložilo na odpoledne a po závodnickém re-
ferendu dokonce 1000 m až na neděli. V pátek
se vyhlašovalo po skončení celého programu,
v sobotu po každém závodě, což zdrželo ná-
sledné starty. Medaile jsme obdrželi, ovšem
diplomy se tiskly pouze na vyžádání. 

Trati 25–200 metrů byly připraveny v ba-
zénu, 450 m a 1000 metrů se plavalo na volné
vodě. To se neliší od závodů Českého poháru
v zimním plavání, rozdíl byl v obrátkových

Další zimní medaile zimních plavců

bójkách. Hledání těch docela malých oranžo-
vých ve spleti stejně barevných plaveckých
vaků bylo docela obtížné. 

Osm členů Fidesu získalo 18 medailí.
Deset zlatých, sedm stříbrných a jednu bron-
zovou. Z toho jich jde sedm do Slavkova.
J. Matuštíková 3x zlato na 200, 450 a 1000 m
volný způsob, V. Fialová 2x zlato na 200
a 450 m volný způsob a H. Pavézková 2x
stříbro na 200 a 450 m volný způsob.

Přes všechny organizační nedostatky to ale
byl krásný víkend. Potkali jsme plavecké le-
gendy, obdivovali jejich výkony a oceňovali
jejich přátelské chování. Svaťa se opět osvěd-
čil nejen jako perfektní řidič, ale taky jako ne-
únavný pomocník, vždy připraven zavézt nás

na chvilku do hotelu, když už jsme byli hodně
promoklé, nebo zabalit do deky a odvést do
šatny po plavání. A fandil a fotil o sto šest.

Takže to bylo moc hezké a jsme rádi, že
jsme byli u toho. FiV

Starší čísla Slavkovského
 zpravodaje najdete na internetu

www.slavkovskyzpravodaj.cz

Slavkovské zimní plavkyně • Foto: archiv plavců





Nová kavárna je ve společenském centru Bonaparte
Kavárna má společný vchod s informačním centrem internetu CITY

www.cafe2go.cz

www.cafe2go.czChraňte kartu
 a její k

ód před zkopíro
váním

 

neoprávněnou osobou.

Výhody karty
 čerpá vždy doručite

l karty
.

Děkujeme vám za vaši návštěvu 

v kavárnách Cafe 2 Go.

CIT
Y

CAFÉ KARTA
Přijďte si do kavárny Cafe2go vyzvednout
svou café kartu plnou výhod. 

Výhody:
* získáte okamžitou slevu na celý nákup
* budete sbírat body na kávu zdarma
* zákazníkům CITY nahrajeme na kartu CITY Points
   na kávu zdarma i za platby internetu.


