
www.slavkov.cz • www.veslavkove.cz

(Pokračování na str. 2)

Slavkovsk˘ 

5 • 28. 5. 2016
SLAVKOV U BRNA

ZDARMA

600 let města
Vážený Slavkove u Brna, milí

spoluobčané. Mám velkou radost,
že vás můžu pozvat na nadcháze-
jící oslavy k šestistému výročí
udělení znakového privilegia čes -
kým králem Václavem IV. Celý
národ letos oslavuje jeho otce
Karla, Slavkov u Brna se však
upnul k synovi. Městský znak,

který již šest set let užíváme, je právě od něj. 
Akce k připomenutí této pro město tak významné

události bude ve dnech 2.–5. června 2016. Pevně
věřím, že si v bohatém programu najde každý svůj
šálek kávy a bude se těšit na pokračování oslav, které
plánujeme koncem září při Svatováclavském jarmarku.
Já osobně se těším na koncert Kamila Střihavky, kon-
cert Konzervatoře Brno nebo videomapping, který
bude město zobrazovat od roku 1237 až po současnost. 

Slavkov u Brna to není jen Napoleon Bonaparte, to

Michal Boudný

(Pokračování na str. 3)
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V úterý 26. dubna se sešlo v zámecké parku
několik desítek obyvatel Slavkova u Brna, aby
si připomnělo události před 71 lety, kdy naše
město osvobodili vojáci Rudé armády, a aby
uctili památku šestnácti padlých rudoarmějců.

Pietního aktu u válečného hrobu v zámec-
kém parku se zúčastnili také zástupci města,
kraje, senátu a ruského konzulátu – starosta
města Michal Boudný, náměstek hejtmana Ji-
homoravského kraje Stanislav Juránek, senátor
Ivo Bárek, ruský generální konzul Alexander
Nikolajevič Budajev, zástupci cíkrví – farář
Milan Vavro a farářka Iveta Hušková, ředitelka
slavkovského zámku Eva Oubělická a zástupci
armády, hasičů a junáků.

Úvodem položili jmenovaní účastníci věnce

a kytice k památníku. Po přivítání účastníků ta-
jemníkem Bohuslavem Fialou zapívali a zahráli
žáci Základní umělecké školy F. France (stejně
jako premiérově loni) spolu s učiteli ruskou a poté
i českou státní hymnu. Úvodní proslov přednesl
starosta města Michal Boudný, po něm se u mi-
krofonu vystřídali S. Juránek, I. Bárek a s emo-
tivním projevem i ruský konzul A. N. Budajev.
Modlitbu společně pronesli oba zástupci římsko-
katolické a československé husitské církve.

Pietní akt v parku zakončila trojitá salva ze sa-
mopalů přítomných vojáků Armády ČR. Poté se
účastníci odebrali na hřbitov, aby uctili i památku
občanů Slavkova, kteří položili životy za naši
svobodu.

Pietní akt k osvobození
města v roce 1945

Foto: J. Sláma



Zámecký park hostil 21. května první ročník setkání
majitelů Porsche. Do Slavkova u Brna dorazilo přes stovku
luxusních aut starších pěti let. Legendární sportovní vozy
v našem městě zřejmě nebyly naposledy. Organizátoři
z Porsche centrum Praha chtějí setkání zopakovat i v příš-
tích letech. Podobně se nechali slyšet i pořadatelé prezen-
tační výstavy ušlechtilých plemen koček. Ti ve stejný den
ukazovali své mazlíčky v SC Bonaparte. vs

Pietní akt
k osvobození města v roce 1945

Porsche a kočky

Foto: 4x J. Sláma

Foto: 4x J. Sláma
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600 let města
(Dokončení ze str. 1) plochou pás kamenné obruby a plocha k nim

vysvahovaná. 
S další etapou čekáme na architektonickou

studii, se kterou vás seznámím a ke které budu
žádat od občanů připomínky. Nyní rada města
uvolnila finanční prostředky, které byly v loň-
ském roce schváleny v rozpočtu na nákup
městského mobiliáře. Dostane se nám tak lep-
šího vzhledu a komfortu ve formě laviček, sto-
janů na kola, nové květinové výzdoby či
odpadkových košů. Rovněž jsem úřad požádal
o úpravu směrnice o využívání veřejného pro-
stranství tak, aby návštěvníci náměstí nemuseli
zakopávat o reklamní cedule a složitě obcházet
hosty na letních zahrádkách. Věřím, že tyto ne-
zbytné úpravy nevyvolají mnoho vášní a dis -
kusí mezi občany. Na druhou stranu to lze
dělat i pod heslem:
„kdo nic nedělá,
nic nezkazí“, ano
i takhle lze…
přesto věřím, že
kultivované ná-
městí je cílem nás
všech a možná nej-
víc ovoce z lepšího
vzhledu budou
sklízet právě zdejší
obchodníci.  

Na závěr mi do-
volte poděkovat
všem, kteří se
zúčastnili vzpo-

jsou delší a hlubší dějiny, které budou první
červnový den návštěvníkům prezentovány.
Třešničkou na dortu pak bude možnost cesto-
vání z Brna do Bučovic a zpět parní lokomoti-
vou s dobovými vagony, která bude mít dlouhé
zastavení v našem městě díky partnerovi akce
Českým drahám. Sledujte prosím jízdní řád
a předprodej jízdenek, abychom potom nedo-
stali informace ve stylu: nevěděl, nevešel, ne-
stihnul! Zájem bude obrovský.

S významným jubileem souvisí i úpravy Pa-
lackého náměstí, radnice a společenského cen-
tra Bonaparte. Fasádu radnice plánujeme
opravit v příštím roce z grantu ministerstva
kultury, Bonaparte prochází nejnutnějšími
úpravami především ve vztahu odvodnění sráž-
kových vod a zamezení zatékání pod fasádu.
Kompletně opravovat budovu bez nové střechy
je nesmysl, věřím však v podporu kolegů za-
stupitelů při uvolňování finančních prostředků
na rekonstrukci střechy, na kterou se již zpra-
covává projekt. 

Asi nejdiskutovanějším tématem je vzhled
náměstí. Každý poukazuje na opadávající cih -
lové zídky, zdeformované sloupky nebo nedo-
statek laviček a odpadkových košů. V době,
kdy píši tento článek, mně pod okny vrčí sbí-
ječky a odstraňují zeď před radnicí. Odstranění
musí nastat, ať se rozhodneme pro variantu bez
zídek, či s nimi. Oprava by dle výpočtu odbor-
níků několikanásobně přesáhla výstavbu no-
vých. Nyní bude mezi chodníkem a travnatou

mínkového aktu k osvobození našeho města od
německých okupantů, jenž se tradičně konal
26. dubna v zámeckém parku. Jsem rád, že se
v době přesunů kolony americké armády či
průjezdu Nočních vlků přes naše území najdou
lidé, kteří události v dubnu roku 1945 připo-
mínají tak, jak se skutečně odehrály. Velký dík
patří žákům a pedagogům Základní umělecké
školy Františka France za živou interpretaci
hymny obou států, která vždy potvrdí důstoj-
nost aktu. Ruské velvyslanectví nebo konzulát
takovou parádu opravdu nemá!

Hezké jaro, bohatou vláhu a velkou lítost
nad všemi, kterým vzal mráz naději na ovoc-
nou úrodu. Kompot a marmeládu koupíte, ale
zbytek nahradit nelze. 

Michal Boudný, starosta města

Slavkovský zpravodaj ze dne
26. března 2016 přinesl na druhé
straně fotky květinové výzdoby
města z 60. let minulého století a ze
současnosti. Dokumentace dobové
výsadby na Palackého náměstí do-
provázela text o letošní soutěži „En-
tente Florale 2016“, které se naše město bude
účastnit. Dříve se dbalo o výsadbu v terénu,
dnes se důraz klade na výsadbu do truhlíků
a kontejnerů. Možná se s tímto stručným
zhodnocením pletu, pamětníci by jistě rozdílů
našli více. 

Cílem účasti na „Entente Florale“ však není

hledání rozdílů historie a součas-
nosti, ale návrh možností rozvoje ze-
leně ve městě a zlepšování životního
prostředí v celém katastru Slavkova.
Přinést srovnání s podobnými městy
ve střední a západní Evropě. Ocenit
pravidelnou péči občanů o předza-

hrádky a trávníky, zahrádkářů o sady ve „Vi-
nohradech“ i jinde. Poděkovat občanům
i spolkům, kteří pomáhají při každoročním vy-
sazování stromů a keřů na hranicích katastru
i na území bývalé skládky. Úplný seznam po-
dobných činností by obsahoval ještě hodně po-
ložek, mnoho z nich zhodnotí „jury“ soutěže.

Entente Florale 2016 – vysvědčení pro slavkovskou zeleň
Slavkovská zeleň díky těmto aktivitám

získá poslední červnové pondělí historicky
první „vysvědčení“ odborné mezinárodní
poroty zahradních a krajinných architektů.
Patříte mezi Slavkováky, kteří o živou
výzdobu předzahrádek, balkonů či tráv-
níků pečují pravidelně? Zopakujte ji,
prosím, před 27. červnem, kdy svoje vy-
svědčení dostane i slavkovská zeleň!

Procházíte Slavkov pouze při víkendo-
vých procházkách? Podpořte svoje sou-
sedy a zapojte se do soutěže „Rozkvetlý
Slavkov 2016“, pravidla najdete v uvede-
ném čísle zpravodaje, nebo na www.ve-
slavkove.cz.

Děkuji za spolupráci a pomoc při vytváření
kvalitního životního prostředí ve Slavkově
u Brna!

Hynek Charvat, člen rady města

Poplatky za komunální odpad
Upozorňujeme občany, že poplatek za ko-

munální odpad na druhé pololetí letošního
roku bude možné zaplatit na finančním od-
boru Městského úřadu Slavkov u Brna, Pa-
lackého nám. 65 již od 1. června 2016.
Platbu je možné provést v hotovosti nebo pla-
tební kartou. Na žádost občanů jednáme
o možnosti zavedení celoročních známek na
popelnice a dále o možnosti platit poplatky
za komunální odpad bankovním převodem od
roku 2017.

Jarmila Cenková, odbor FO

Havarijní stav zídek na Palackého náměstí • Foto: P. Maleček

Rozkvetlý Slavkov • Foto: B. Maleček
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

43. schůze RM – 26. 4. 2016
1. RM doporučuje ZM schválit závěrečný účet města

Slavkov u Brna za rok 2015 v předloženém znění vyjá-
dřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradou.
RM současně doporučuje ZM schválit výsledek hospo-
daření města v hlavní činnosti za rok 2015 z přebytku
hospodaření ve výši 20 172 823,17 Kč a z vedlejší čin-
nosti ve výši 5 254 933,16 Kč. RM dále doporučuje ZM
schválit čerpání fondů v následující podobě: rekonstrukce
kotelna Zlatá Hora 4 000 000 Kč, dokončení revitalizace
polikliniky 3 000 000 Kč, demolice bytového domu Hu-
sova 63 2 500 000 Kč, rekonstrukce bytového domu Fug-
nerova 110 500 000 Kč, zateplení DPS 3 500 000 Kč.

2. RM odkládá soubor rozpočtových opatření č. 15 –
19.

3. RM schvaluje poskytnutí dotace společnosti Golf In-
vest Austerlitz, a.s., ve výši 35 000 Kč a uzavření veřej-
noprávní smlouvy. RM současně nedoporučuje ZM
schválit poskytnutí individuální dotace spolku Poradna
pro občanství /Občanská a lidská práva

4. RM schvaluje poskytnutí finančních prostředků ve
výši 4000 Kč na uspořádání sportovní akce – turnaj v no-
hejbalu pro slavkovskou veřejnost a amatérské spor-
tovce, který se uskuteční dne 30. 4. 2016 ve Slavkově
u Brna.

5. RM rozhoduje na základě zprávy o posouzení a hod-
nocení nabídek na akci „Rekonstrukce atletického sta-
dionu Slavkov u Brna“ o vyloučení uchazeče Pitter
Design, s.r.o. RM současně rozhoduje, že nejvhodnější

nabídka na akci „Rekonstrukce atletického stadionu
Slavkov u Brna“ byla podána uchazečem JANEPA, a.s.,
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo.

6. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na dodávku
městského mobiliáře na Palackého náměstí dle předlože-
ných návrhů zadávacích podmínek soutěže, okruh sub-
jektů, které budou vyzvány k podání nabídky a členy
a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

7. RM odkládá zásady pro poskytování cestovních ná-
hrad členům ZM.

8. RM uděluje souhlas s užitím znaku města pro účely
volejbalového turnaje dne 7. 5. 2016 pořádaného orga-
nizací DDM Slavkov u Brna.

9. RM odkládá program 9. zasedání ZM.

1. RM bere na vědomí zprávu o činnosti Sboru pro ob-
čanské záležitosti za rok 2015. 

2. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových
opatření: č. 15-27.

3. RM doporučuje ZM dát souhlas s uzavřením
smlouvy o budoucí smlouvě darovací s budoucím dárcem
Jmk, jejímž předmětem je část pozemku parc. č. 2712/4
ostatní plocha o výměře cca 31 m2 a část pozemku parc.
č. 3775/1 ostatní plocha o výměře cca 17 m2, které
budou dotčeny stavbami chodníků a pojížděných dláž-
děných ploch v rámci akce „Prodejna potravin SPAR
Slavkov u Brna“.

4. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene s panem Alešem Tesáčkem, jejímž předmětem
jsou pozemky parc. č. 2808; 2814; 2815/1; 2815/2;
2816/9; 2817/1; 2817/2; 2817/3; 2819/1; 2819/2; 2819/3;
2820/1; 2821/1; 3790; 4991; 5011; 5015; 5019;
5020;5026 v k.ú. Slavkov u Brna.

5. RM souhlasí s uzavřením návrhu dohody o podmín-
kách vybudování stavby – kanalizační přípojky s Terezou
Ušalovou na pozemku města Slavkov u Brna parc. č. 231
před RD na parc. č. 252.

6. RM nesouhlasí s umístěním informačních směro-
vých tabulek ke klubovně Junák – český skaut, středisko
Slavkov u Brna, z. s., dle předložené žádosti v rámci in-
formačního systému města Slavkov u Brna.

7. RM odkládá zprávu ve věci oploceného výběhu pro psy.
8. RM schvaluje předložený návrh zadávací dokumen-

tace v rámci veřejné zakázky: Dodávka tepla do kotelny
na ulici Zlatá Hora ve Slavkově u Brna a komisi pro ote-
vírání a hodnocení nabídek.

9. RM schvaluje uzavření předloženého návrhu
smlouvy o dílo „4. aktualizace územně analytických pod-
kladů ORP Slavkov u Brna“ se společností Urbanistické
středisko Brno, spol. s r.o.

10. RM schvaluje pronájem bytu č. 1, Fügnerova 109,
Slavkov u Brna, krizový byt. Nájemní smlouva bude uza-
vřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši
50 Kč/m2.

11. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi
městem Slavkov u Brna a obcí Holubice o výkonu působ-
nosti silničního správního úřadu ve věcech místních ko-
munikací na území obce Holubice.

12. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi
městem Slavkov u Brna a obcí Nížkovice o výkonu působ-
nosti silničního správního úřadu ve věcech místních ko-
munikací na území obce Nížkovice.

13. RM bere na vědomí předloženou zprávu o plnění
4. komunitního plánu sociálních služeb ORP Slavkov
u Brna 2015–2018 a předkládá ji k projednání ZM.

14. RM odvolává následující členy povodňové komise:
Ing. Monika Kudlová – tajemník komise, Radoslav Lánský

44. schůze RM – 2. 5. 2016
– člen komise, Bohumír Hrabovský – člen komise. RM
jmenuje nové členy povodňové komise: Bc. Renáta Ra-
šková – tajemník komise, Petr Zvonek – člen komise, La-
dislav Anderla – člen komise. RM současně schvaluje
digitální povodňový plán města.

15. RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při po-
skytování servisní podpory IT mezi městem Slavkov
u Brna a ZS-A.

16. RM doporučuje ZM stanovit zásady pro poskyto-
vání cestovních náhrad členům ZM.

17. RM bere na vědomí informaci ve věci Dnů Slavkova
a Svatourbanských hodů.

18. RM bere na vědomí zajištění prázdninového pro-
vozu Mateřské školy Zvídálek.

19. RM schvaluje výjimku z počtu dětí v logopedické
třídě v Mateřské škole Zvídálek na školní rok 2016/2017
v rozsahu uvedeném ve zprávě.

20. RM schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídě v Ma-
teřské škole Zvídálek na školní rok 2016/2017 v rozsahu
uvedeném ve zprávě.

21. RM schvaluje předložený ceník služeb, který před-
ložila ZŠ Tyršova.

22. RM schvaluje ceník pronájmů učeben a dalších za-
řízení ZŠ Komenského.

23. RM schvaluje program 9. zasedání zastupitelstva
města.

Pejskaři se po řadě let konečně dočkali,
když město Slavkov u Brna letos pořídilo a na-
instalovalo odpadkové koše na psí exkrementy.
Celkem jich bylo zakoupeno dvacet sestav
a umístěno na jednotlivé lokality je momen-
tálně sedmnáct z nich. Tři zbývající budou ná-

sledně instalovány na základě podnětů a potřeb
ze strany veřejnosti. Sestava obsahuje uzamy-
katelný koš s nálepkou na jeho použití, umís-
těný na pozinkovaném sloupku, včetně
zásobníku na mikrotenové sáčky. Další zásob-
níky budou v průběhu roku samostatně insta-

lovány v centru města na nově
pořízený mobiliář odpadkových
košů. Nemám za Technické
služby žádných výhrad, pokud
do těchto košů občané odloží
i jiný odpadek. Na druhou
stranu bych byl rád, kdyby se již
po zemi nepovalovali sáčky
s tímto určeným obsahem a pej-
skaři po svých mazlíčcích svě-
domitě uklízeli, jak to mimo jiné
stanoví i zákon o přestupcích.
Stávající rozmístění je přizpůso-
beno jak požadavkům členů
slavkovského kynologického
spolku, tak také dopravní ob-
služnosti pro jejich vyprazdňo-
vání. Doufám, že se nad svým

Nové koše na psí exkrementy
chováním zamyslí i ti prozatím neukáznění
majitelé psů, kteří se na nedostatek těchto košů
doposud vymlouvali a naše město a jeho okolí
bude o to čistější a krásnější. Vždyť vyjít si na
procházku například kolem rybníka, kochat se
přírodou a nesledovat kam šlápnete, je dopo-
sud téměř nemožné. 

Petr Zvonek, ředitel TSMS  

Nové koše na psí exkrementy • Foto: archiv TSMS
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Usnesení ze schůzí rady města zpracovala Martina
Vilímová. Úplné znění na www.slavkov.cz

1. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových
opatření č. 28-35.

2. RM neschvaluje poskytnutí dotace SK Beachvolley-
ball Slavkov.

3. RM doporučuje ZM dát souhlas s prodejem části po-
zemku parc. č. 3750/77 o výměře cca 50 m2 z vlastnictví
města do vlastnictví manželů Arnošta Urbana a Moniky
Urbanové za kupní cenu 1300 Kč/m2 bez DPH.

4. RM doporučuje ZM dát souhlas s bezúplatným pře-
vodem dvou částí pozemku parc. č. 12/1 zeleň o celkové
výměře cca 98 m2 do vlastnictví JmK dle návrhu geomet-
rického plánu. Náklady spojené s převodem nemovitostí
uhradí žadatel.

5. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností RWE GasNet, s.r.o., týkající se po-
zemků parc. č. 1496/1, 1552/2, 1552/4, 1552/5, 1554/1,
3188/2 v k. ú. Slavkov u Brna, jejichž vlastníkem je město,
dle geometrického plánu (stavba s názvem „NTL plyno-
vody a přípojky v obci Slavkov u Brna lokalita Pod Obo-
rou, číslo stavby: 8800074840“).

6. RM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy ze
dne 7. 6. 1993 s paní Stanislavou Tišnovskou, jejímž před-
mětem je užívání pozemku parc.č. 1053 zahrada o vý-
měře 1407 m2, ke dni 6. 5. 2016 na základě výpovědi
nájemce.

7. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy se spo-
lečností SEBUS, s.r.o., jejímž předmětem bude část po-
zemku parc. č. 340/3 ostatní plocha o výměře cca 504 m2

za účelem parkování a odstavení autobusů za
500 Kč/měsíc za jeden autobus.

8. RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy ze dne
10. 9. 1992, která v roce 2008 přešla na nového nájemce
společnost Abaton consulting, s.r.o., jejímž předmětem je
užívání pozemku parc. č. 623 v k.ú. Slavkov u Brna, vý-
povědí.

9. RM souhlasí s poskytnutím prostranství ve Svojsí-
kově parku na pořádání akce „MINI MĚSTEČKO SLAVKOV
2016“ Apoštolské církvi, KC NADĚJE Bučovice v termínu
od 1. 8.–3. 8. 2016.

10. RM schvaluje uzavření dohody o převodu investor-
ství s manžely Ondřejem Leitnerem a Martinou Leitnero-
vou.

11. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu do-
hody o podmínkách vybudování stavby – plynovodní pří-
pojky a vodoměrné šachty s Petrem Šujanem na pozemku
města parc. č. 447 před RD na parc. č. 668.

12. RM souhlasí s uzavřením dohody o podmínkách vy-
budování stavby na pozemku města parc. č. 836/1
s panem Jaromírem Šolcem a paní Evou Šolcovou.

13. RM souhlasí s uzavřením návrhu smlouvy o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu JMK na akci: „Oprava kapličky
Zlatá Hora“ na sídlišti Zlatá Hora (parc. č. 1780/37
a 3750/6), za podmínky předchozího schválení rozpočto-
vého opatření v ZM.

14. RM schvaluje uzavření návrhu smlouvy o dílo se
společností AQE advisors, a.s., za účelem vypracování žá-
dostí o dotace na pořízení územních studií.

15. RM ukládá FO předložit orgánům města ke schvá-
lení rozpočtové opatření na zpevnění dvora ZUŠ Františka
France dle varianty A ve výši 250 000 Kč. RM současně
ukládá odboru IR zajistit stanovisko ZUŠ Fr. France k prob-
lematice parkování a předložit návrh provozního řádu ve
vztahu k parkování na dvoře u budovy ZUŠ.

16. RM odkládá zprávu ve věci mobiliáře na Palackého
náměstí.

17. RM schvaluje uzavření licenční smlouvy se společ-
ností LIVINGSTAV s.r.o.

18. RM schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor ze dne 23. 12. 2002 uza-
vřené s ČR – Krajským ředitelstvím policie JmK.

19. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o výpůjčce ze dne 11. 12. 2015 uzavřené mezi městem
a Zámkem Slavkov – Austerlitz, jehož předmětem bude
zúžení předmětu výpůjčky o prostory restaurace a toalet
ve foyer za podmínky uvedené v důvodové zprávě.

20. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na proná-
jem prostor sloužících k podnikání - restaurace se salon-
kem, kuchyně s přilehlými sklady, sociální zařízení – vše
umístěno v I. NP budovy č. p. 126 (budova společenského
centra Bonaparte), s panem Davidem Stehlíkem. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce. Měsíční nájemné za prostory sloužící
k podnikání činí 20 000 Kč bez DPH, měsíční nájemné za
pronájem movitých věcí činí 5000 Kč bez DPH a měsíční
úhrada záloh na služby spojené s užíváním pronajatých
prostor činí 20 000 Kč.

21. RM ukládá odboru DSH projednat se Společenstvím
vlastníků jednotek Slovanská 1073, Slavkov u Brna návrh
na stanovení vodorovné dopravní značky V 7b „Místo pro
přecházení“. V případě kladného stanoviska SVJ zajistit
ve spolupráci s odborem IR realizaci vodorovného do-
pravního značení.

22. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi
městem a obcí Kobeřice u Brna o výkonu působnosti sil-
ničního správního úřadu ve věcech místních komunikací
na území obce Kobeřice u Brna.

23. RM souhlasí se systémem spolufinancování sociál-
ních služeb pro občany Slavkovska v roce 2017 podle Pra-

45. schůze RM – 16. 5. 2016
videl JMK pro rok 2017 a deklaruje potřebnost a finanční
podporu pro služby uvedené v tabulce zařazené do sku-
piny A a C dle možností rozpočtu města za podmínky, že
služby úspěšně projdou dotačním řízením JMK a ORP
Slavkov u Brna a doporučuje ZM schválit uvedený systém.

24. RM schvaluje uzavření smluvního vztahu se spo-
lečností AQE advisors, a. s., za účelem vypracování orga-
nizačního auditu města včetně posouzení základních
procesů.

25. RM bere na vědomí ukončení členství Ing. arch. Da-
vida Kudly v komisi pro rozvoj města a dopravu, na zá-
kladě jeho žádosti.

26. RM odkládá zprávu ve věci ankety Sportovec roku.
27. RM schvaluje služební cestu Ing. Marie Jedličkové,

PhDr. Vladimíry Zichové a Ing. Ivana Charváta na festival
pažské krajky ve dnech 16.–19. 6. 2016 do partnerského
města Pag v Chorvatsku a použití služebního osobního
vozidla města na tuto cestu. RM současně schvaluje slu-
žební cestu Ing. Marie Jedličkové ve dnech 19.–22. 6.
2016 do měst Povljana a Zadar v Chorvatsku a použití
služebního osobního vozidla města na tuto cestu.

28. RM souhlasí, s tím, že město Slavkov u Brna bude
partnerem projektu „Pilotní ověření péče
o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu)“,
o který žádá nezisková organizace Komunitní centrum
Korálky, z.s.

29. RM schvaluje MŠ Zvídálek Zvídálek přijetí finanč-
ního daru ve výši 15 000 Kč.

30. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě
o výpůjčce ze dne 24. 5. 2013 se společností SKR stav
s.r.o., a s panem Zbyňkem Orlickým.

31. RM schvaluje úpravy rozpočtu ZS-A v předloženém
znění.

32. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí do-
tace z rozpočtu JmK mezi JmK jako poskytovatelem, ZS-
A jako příjemcem a městem Slavkov u Brna jako
zřizovatelem.

33. RM odkládá žádost o úpravu rozpočtu ZS-A –Výročí
600 let od udělení prvního obrazového privilegia v če-
ských zemích (24. 3. 2016–25. 9. 2016).

34. RM souhlasí s přijetím příspěvku z ÚP pro ZS-A
v rámci veřejně prospěšných prací a s úpravou rozpočtu.

35. RM souhlasí s vyřazením nářadí ZŠ Komenského
pro výuku tělesné výchovy, které je uvedené v důvodové
zprávě a schvaluje postup pro odprodej vyřazeného ná-
řadí.

Letní sezónu na městském koupališti ve
Slavkově u Brna zahajujeme za příznivého po-
časí již v sobotu 28 května. V průběhu zimních
měsíců společnost BOSS engineering spol.
s r.o. Bučovice provedla rekonstrukci původní
zastaralé technologie přívodního vodovodního
řádu. V jarních měsících jsme odizolovali
stěnu dámských šaten a drobné stavební
opravy se realizovali také na sociálním zaří-
zení. Stejně jako v předchozích letech se
i v tom letošním lokálně opravuje vlastní těleso
a obklad bazénů. Pro nadcházející sezonu jsme
pro návštěvníky připravili hned několik novi-
nek. Asi nejzajímavější jsou nově zřízené we-
bové stránky: www.koupalisteslavkov.cz, na
kterých budete moci monitorovat dění na kou-
pališti zaznamenané kamerou a zjistíte aktuální
teplotu vody a vzduchu. Zveřejníme zde po-
třebné aktuální informace spojené s plánova-
nými aktivitami na koupališti, což jistě široká
veřejnost ocení. Pro zdravotně postižené jsme
pořídili bazénový sedák, který handicapova-
ným umožní snazší přístup do velkého bazénu.

Zrušili jsme staré nefunkční odvodňovací ko-
ryto u dlážděné plochy kolem bazénu a tuto
jsme po celé její délce rozšířili o 80 metrů
čtverečních. Přibylo i dalších osm laviček.
Bazén je již od poloviny května napuštěný
a právě v těchto dnech probíhají finální práce

Letní koupaliště Slavkov u Brna 2016
před jeho otevřením. Přejeme všem příjemný
pobyt s chladivým osvěžením a těšíme se na
vaši návštěvu s nadějí, že ta letošní sezona
bude stejně dobrá jako ta loňská.  

Petr Zvonek a celý kolektiv
zaměstnanců koupaliště 

Opravy obkladů • Foto: archiv TSMS Nový bazénový sedák • Foto: archiv TSMS
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V říjnu roku 2007 předalo Povodí Moravy,
s.p. v rámci protipovodňových opatření městu
Slavkov u Brna do užívání čtyři dřevěné pěší
lávky přes Litavu a Prostředníček. Dodavatelem
těchto mostů byla společnost CB s.r.o. Kuno-
vice. Konstrukční stáří a materiál použitý na je-
jich zpracování odpovídá stávajícímu stavu. Již
tři roky se průběžně provizorně zabezpečuje
bezpečnostní úroveň jejich průchodnosti.
V současné době vykazují mostní konstrukce
viditelné stopy poničení a poškození způsobené

vlivem povětrnostních podmínek a záškodnic-
kým zásahem nenechavé lidské ruky. Současný
havarijní stav hrozí jejich uzavřením. Začátkem
roku jsme objednali výrobu nových konstrukč-
ních prvků zábradlí a mostnic. V nejhorším
stavu se nachází most u stavidla a právě s jeho
rekonstrukcí začneme v nejbližších dnech.
V průběhu léta přijde na řadu i prostřední most,
který utrpěl vandalským zásahem první květ-
nový víkend. Materiálové náklady na opravu
jednoho přemostění jsou vyčísleny předběžně na

Lávky přes Litavu jsou v havarijním stavu
částku 50 000 Kč. Opravné práce provedeme
v rámci své činnosti ve správě majetku města.
Pokud vedení města Slavkov u Brna odsouhlasí
poskytnutí účelového příspěvku, chtěli bychom
v tomto roce opravit i zbývající dvě lávky.
V každém případě není v naší moci trvale zaru-
čit jejich odolnost  vůči destruktivním praktikám
zdejších vandalů. Závěrem chci tímto veřejnost
požádat o nejvyšší opatrnost a ostražitost při
bezpečném přecházení lávek do doby jejich fi-
nální rekonstrukce. Petr Zvonek, ředitel TSMS

Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu
místo ve specializované sběrné nádobě, před-
stavují ekologickou hrozbu. Obsahují
totiž malé množství toxické rtuti.
Podle odhadu jí ročně skončí na
skládkách desítky kilogramů. 

„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolfra-

mová žárovka, obvykle putuje do
koše. V domácnostech však „wol-
framky“ postupně nahrazují úsporné
zdroje: zejména úsporné kompaktní
či lineární zářivky. Ty ale obsahují
velmi malé množství toxické rtuti. Vydrží sví-

tit mnoho let a spotřebují až o 90 % méně
elektřiny než klasické žárovky. Když ale do-

slouží, nesmějí se vyhodit do koše, je po-
třeba odevzdat je k odborné recyklaci,
kterou zajišťuje kolektivní systém EKO-

LAMP. EKOLAMP v rámci zpět-
ného odběru zdarma sbírá
a recykluje nejen světelné zdroje,
ale i průmyslová svítidla.

Při náhodném rozbití zářivky
stačí místnost dobře vyvětrat,
střepy zamést a odvézt do sběrného

dvora.
„Při ukládání většího množství úsporných

světelných zdrojů na skládkách komunálního
odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší
nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man
z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti
mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť
může transformovat do organické formy, která
je obzvláště nebezpečná pro nervovou sou-
stavu.
Kam s nefunkčními úspornými zářivkami

Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběr-
ného dvora, nejbližší prodejny elektra či do
takzvaných malých sběrných nádob, které se
nacházejí v obchodních centrech, na úřadech
a v řadě firem. EKOLAMP v současnosti pro-
vozuje přes 4200 sběrných míst. 

Více informací o rozmístění sběrných
nádob a správné likvidaci úsporných žárovek
se dovíte na www.ekolamp.cz.

Město Slavkov u Brna má malou sběrnou
nádobu umístěnou v přízemí MÚ, Palackého
nám. 260. Sběrný dvůr, který se ve Slavkově
u Brna nachází na Zlaté Hoře č.1696, je ote-
vřen v pondělí a středu od 13 do 18 hod.

Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob,
aby nezamořily životní prostředí

a v sobotu 8–12 hod. Sběrný dvůr je dostupný
jak občanům, tak živnostníkům podnikajícím
v katastru obce. Zdroj: EKOLAMP

Setkání s občany
Město Slavkov u Brna srdečně zve všechny

občany na 1. setkání v rámci „auditu family-
friendlycommunity“, (auditu pro-rodinného
klimatu), jehož cílem je zahájit novou etapu
dialogu o potřebách rodin v našem městě. Zá-
roveň budeme mít příležitost předat si vzá-
jemně informace o již probíhajících
prorodinných aktivitách. Zajímá nás, co je pro
vás přínosem nebo co vám chybí v oblasti ro-
dinné politiky.

Setkání se uskuteční v úterý 7. června
v 16 hodin v malém sále Společenského cen-
tra Bonaparte.

Více informací k auditu najdete na
www.slavkov.cz v sekci audit familyfriendly-
community. vs

Mňam!
Výtvarný obor ZUŠ Františka France ve

Slavkově u Brna vás v rámci 60. výročí
 založení školy srdečně zve na výstavu
Mňam!, která se koná ve dnech 23. června
až 28. srpna 2016. Vernisáž výstavy se
koná ve čtvrtek 23. června v 16 hodin v His-
torickém sále Zámku Slavkov – Austerlitz.

ZUŠ F. France

Mosty přes Litavu jsou v havarijním stavu • Foto: 2x archiv TSMS
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Opravený průtah městem od vjezdu u Penny
na Špitálské až po konec Bučovické ulice, vy-
řešené parkování a zrekonstruované chodníky
podél frekventované silnice si přeje mít vedení
slavkovské radnice. Po návštěvě náměstka hejt-
mana Jihomoravského kraje (JMK) pro dopravu
a majetek Romana Hanáka se celý projekt poh-
nul zase o krok blíže k realitě. Se starostou Mi-
chalem Boudným se shodli na konkrétní podobě
průtahu, která počítá s okružní křižovatkou pod
Palackého náměstím.

„Přejeme si, aby byl průtah městem ve
stejně dobrém technickém stavu, jako je tomu
například ve Vyškově nebo Rousínově.
S panem Hanákem jsme si vyjasnili aktuální
situaci, a co můžeme dělat, aby se příprava re-
konstrukce posunula dál,“ řekl starosta
Boudný při květnové návštěvě náměstka Ha-
náka na slavkovské radnici, na níž zavítali i ve-
doucí Odboru rozvoje dopravy JMK Rostislav
Snovický a ředitel Správy a údržby silnic Jiho-
moravského kraje Jan Zouhar.

Silnice III. třídy, která tvoří průtah Slavko-
vem, patří Jihomoravskému kraji a ten řeší
i plán na její opravu. Bez spolupráce s městem
se ale neobejde. „Se Slavkovem řešíme stav
této komunikace několik let. Kraj nechal na její
rekonstrukci v roce 2013 zpracovat dokumen-
taci pro územní rozhodnutí. K té mělo město
v minulosti několik připomínek a úprav. Jsem
velmi rád, že se nám se starostou Michalem
Boudným podařilo dohodnout na zachování
okružní křižovatky u Palackého náměstí, která
zpomalí rychle projíždějící auta a zvýší bezpeč-
nost řidičů i chodců. Je to první krok k získání

územního rozhodnutí a dalšímu posunu v pro-
jektu,“ zhodnotil Hanák.

Před městem i krajem je ještě hodně práce.
Je potřeba oprášit dřívější vyjádření k územ-
nímu řízení a vyřešit majetkoprávní stránku
stavby. „Není to akce, kterou je možné spustit
ze dne na den. Musíme samozřejmě zajistit i fi-
nancování. Slavkov není tak dopravně vytížený
jako některá jiná města v regionu, kde jsme
mohli čerpat na opravy průtahů dotace z ev-
ropských fondů. To v tomto případě nebude
možné. Jedná se přitom o velmi náročnou
stavbu, jejíž rozpočet pravděpodobně přesáhne
100 milionů korun. Optimistický odhad zahá-

Oprava průtahu Slavkovem získává reálné obrysy
jení prací vidím na rok 2018,“ sdělil náměstek
hejtmana.

Na jednání rozebralo vedení města se zá-
stupci kraje i další výhledové projekty. „Před-
pokládáme, že Slavkov se v ne zas tak vzdálené
době rozroste o více než 3000 obyvatel. Už dnes
se proto zabýváme plány na řešení dopravní si-
tuace ve směru ze severu na jih. Zvažujeme ob-
kroužení města, které by procházelo katastry tří
obcí – Slavkova, Rousínova a Němčan,“ přede-
střela 1. místostarostka Slavkova u Brna Marie
Jedličková. Další postup je přitom jasný. Zadat
validní územní studii a dostat stavbu do územ-
ních plánů dotčených obcí. Jan Pacas

Nové stezky propojující obyvatele s centrem
města nebo polozapomenuté památky. Obno-
vení barokní kompozice i tipy, jak jednoduše
a lépe hospodařit s vodou. Oživení městských
hradeb i nové oblasti pro odpočinek. I to jsou
výsledky třítýdenní práce čtrnáctičlenné sku-
piny mladých odborníků ze Zahradnické fa-
kulty Mendlovy univerzity, kteří v uplynulých
týdnech podrobně zmapovali ve Slavkově
u Brna dvě oblasti: stav okolní krajiny a měst-
ské, sídelní zeleně. 

„Výsledkem je nejen popsání kladů a nedo-
statků životního prostředí v našem městě, ale
také navržení jednoduchých a přitom velmi pří-
nosných řešení, která nyní prověřujeme a ně-
která z nich i navrhneme k brzké realizaci,“
uvedla místostarostka Marie Jedličková, která
projekt se studenty od počátku konzultovala.

U několika návrhů se vedení města se stu-
denty shodlo s tím, že již v uplynulých měsí-
cích začal městský úřad připravovat start

několika projektů. Už letos například vznikne
za domem s pečovatelskou službou nová odpo-
činková zóna na neutěšené rozlivové louce
u Litavské ulice. Pracovníci technických služeb
zde vysází nové stromy a zeleň, které snesou
i občasné zatopení. V novém „parku“ nainsta-
lují i odolný mobiliář. 

Nová zeleň začne růst také v části ulice Če-
skoslovenské armády, poblíž autobusového ná-
draží. V tomto místě totiž rostla dříve barokní
alej, z níž dnes zůstalo pouze torzo. „V této
myšlence bychom chtěli pokračovat. Proto na-
příklad prověřujeme možnosti lepšího zpřístup-
nění Obory, která byla historicky navržená jako
prostupná,“ vysvětlila Marie Jedličková.

Studenti se věnovali také pozapomenutému
slavkovskému fenoménu – předzahrádkami. Ty
jsou podle nich unikátní prostor k rozvoji ze-
leně. Předzahrádky jsou také podle nich
ideálním místem k novému přístupu v hospo-
daření s vodou. Jednoduchými terénními a ma-
teriálními úpravami se zde totiž může docílit
zadržení vody a jejího postupného uvolňování
a tedy i předcházení vyplavování domů. 

O tom, že studenti navrhli reálné projekty,
svědčí i jejich snaha poznat město do detailu.
Celá skupina zde strávila celý týden a objevo-
vala „každý kout“. Výsledkem takového prů-
zkumu je například i navržení několika nových
stezek pro pěší, které můžou zpřístupnit a pro-
vázat „slavkovské perly“. Velkým plusem jejich
práce je fakt, že se zabývali i majetkovými po-
měry tras a navrhli tak reálná řešení. 

Nová studie krajiny i městské zeleně pro Slavkov
Vedení města proto dalo pokyn například

k prověření stezky spojující prostor za nádra-
žím s centrem města. Současná trasa podél
rušné silnice je totiž nejen nepříjemná, ale
hlavně nebezpečná. Do života by se mohly
uvést i některé nové turistické trasy propojující
například vodní, historické i sakrární „perly“. 

Zajímavým postřehem jsou nevyužité plochy
kolem vzácných torz bývalého městského
opevnění. Studenti předložili vedení města vi-
zualizace, jak tato místa oživit a dát jim jednot-
nou myšlenku. „Zaujali nás také jejich nápady
na sjednocení městského informačního sy-
stému i oživení turistického programu,“ řekla
místostarostka Jedličková.

Studie se nevyhnuly ani názorům samotných
obyvatel. Součástí práce byla například poci-
tová mapa, ze které lze poznat, v kterých čás-
tech města se lidé cítě příjemně či nepříjemně.
Oslovili i děti v mateřské škole, aby namalovaly
svůj pohled na město. Vznikly tak krásné
kresby, které ukazují Slavkov jako krásné místo
plné zeleně. „I to je velmi důležitá zpětná vazba,
se kterou chceme dále pracovat a odkaz předků
rozvíjet,“ doplnila místostarostka.

Workshop vedla doc. Ing. Alena Salašová,
která je také jednou ze spoluautorek knihy „Kra-
jinné památkové zóny České republiky“ a o ob-
last Slavkovska se zajímá. Výsled kem bylo
zpracování 100 stran textu, fotodokumentace,
20 stran výkresů a prezentace. Svoji práci stu-
denti konzultovali s vedením města, odborem in-
vestic a rozvoje a životního prostředí.  vs

Jednání na slavkovské radnici • Foto: archiv MÚ

Zástupci města na workshopu • Foto: archiv MÚ
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vzbudit zájem o interpretaci lidových písní
a vyhledávat talenty. Celkem se pěvecké sou-
těže zúčastnilo 41 žáků základních škol. První
tři v každé kategorii získali diplom, drobnou

Pěvecká soutěž v Domě dětí a mládeže
cenu a postup do okresního finále v Bučovi-
cích. Vítězům blahopřejeme a všem dětem dě-
kujeme za účast v soutěži.   

Výsledková listina:
I. kategorie:
1. Carroll Ella ZŠ Tyršova Slavkov u Brna
2. Dudová Tereza ZŠ Komenského Slavkov u Brna
3. Lotreková Ellen ZŠ Komenského Slavkov u Brna

II. kategorie:
1. Svoboda Filip ZŠ Bošovice
2. Juřinová Eliška ZŠ Tyršova Slavkov u Brna
3. Vykoukal Lukáš ZŠ Nížkovice

III. kategorie:
1. Vykoukal Matěj ZŠ Komenského Slavkov u Brna
2. Holoubek MartinZŠ Komenského Slavkov u Brna
3. Andrlová Agáta ZŠ Tyršova Slavkov u Brna

IV. kategorie – dueta:
1. Vojtková Markéta, Maňasová Adéla

ZŠ Komenského Slavkov u Brna
DDM Slavkov u Brna

Okrskové kolo XXVIII. ročníku dětské sou-
těže ve zpěvu lidových písní Zazpívej, slavíčku
proběhlo v úterý 26. dubna v Domě dětí a mlá-
deže ve Slavkově u Brna. Smyslem soutěže je

Rodinný sedmiboj
Pro všechny sportovně založené děti od 2 do

5 let a jejich rodiče jsme připravili na úterý
31. května malé sportovní odpoledne s názvem
Rodinný sedmiboj. Start bude v prostorách hor-
ního fotbalového hřiště. Můžete přicházet prů-
běžně od 15.30 h. Vyhodnocení a ukončení celé
akce plánujeme na 17.30 hod. Těšíme se na vás.
Zápisné: 40 Kč za dítě. DDM Slavkov u Brna

Svátek matek v MŠ
Každým rokem v naší v Mateř-

ské škole Zvídálek připravujeme
s dětmi vystoupení k svátku
matek, ve kterém děti chtějí po-
děkovat svým maminkám za je-

jich péči a starost. 
Děti ze třídy Berušek si pro své maminky

v pondělí 9. května připravily pásmo veselých
básniček, písniček a tanečků. Snažily se ma-
minkám ukázat vše, co se ve školce naučily
a potěšily je vlastnoručně vyrobeným dárkem.
Měly radost, že se maminky usmívají a byla
k zahlédnutí i drobná slzička radosti a dojetí
ze strany maminek. Potlesk všech diváků na
konci vystoupení byl odměnou nejen pro děti,
ale i pro nás.

Na závěr si vám dovolujeme nabídnout od-
povědi dětí z malé ankety. Děti odpovídaly na
otázku: „Co bys dal / dala a své mamince
k svátku, aby měla radost?“
• Dala bych jí náhrdelník, protože se jí líbijou

náhrdelníky !
• Závodnické auto a bude mít černé kola.
• Postýlku, protože furt spí.
• Pořídil bych jí kytku, protože má svátek.
• Dárek – no přece bonbónovou pusu.
• Knížku, protože pořád čte.
• Vrtačku, včera se nám rozbila.
• Dal bych jí kočárek, aby mohla vozit mi-

minko.
Děkujeme panu Jiřímu Slámovi za fotogra-

fování dětí z Berušek a Sluníček v zámeckém
parku – jeho fotografie byly pro rodiče překva-
pením a přispěly k příjemné atmosféře oslavy
svátku matek u nás v mateřské škole.

J. Cenková a B. Herzánová, učitelky ze třídy Berušky

Úspěch v celorepublikové soutěži
Ve čtvrtek 28. dubna se v Praze v hotelu Aquapalace uskutečnilo 1. republikové kolo odborné

soutěže s názvem Talenty pro firmy -T-profi. Soutěžního klání se zúčastnilo celkem 84 žáků základ-
ních a středních škol. Jihomoravský kraj reprezentovali tito žáci: Antonín Křivonožka ml., Jáchym
Kemza a Samuel Vinkler. Spolu se žáky ISŠ Slavkov u Brna vytvořili tým, který se umístil na krás-
ném 3. místě. V silné konkurenci obstáli i díky obětavé práci Antonína Křivonožky, který předává
své vědomosti mladým technikům v DDM Slavkov. Všem blahopřejeme. DDM Slavkov u Brna

Více fotek ze soutěže najdete na www.ddmslavkov.cz

Pěvecká soutěž Zazpívej, slavíčku • Foto: archiv DDM

Tým Slavkova • Foto: archiv DDM

Děti z MŠ v parku • Foto: J. Sláma
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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

Dva koncerty tradiční i méně tradiční vážné
hudby se letos uskuteční ve Slavkově u Brna
díky dnes již legendárnímu festivalu morav-
ských měst Concentus Moraviae. A i letos se
můžete těšit na špičkovou evropskou hudbu. 

Ve středu 15. června představí méně známé
skladby hudebních velikánů Concentus Mora-
viae Quartet. Ten sestavil houslový virtuos Josef
Špaček speciálně pro letošní festival ze spolu-
žáků ze svých amerických studií a dnes už me-
zinárodně osvědčených komorních hráčů. 

Svůj první koncert odehrají právě v Historic-
kém sále. Představí zde hádankové Variace na
neznámé téma Luboše Fišera, Beethovenův

technicky brilantní a přitom poetický Kvartet
D dur a všichni dohromady pak zřídka slý-
chaný Brahmsův Smyčcový kvintet G dur,
v němž přísný a většinou zasmušilý skladatel
zachytil s neodolatelným humorem zážitky
z vídeňského Prátru – vyhrávání flašinetu, fid-
lajícího primáše i nyvé vzlyky na nepatřičných
harmoniích.

22. června se pak můžete být svědky další
festivalové premiéry. Nekonvenční Danish
String Quartet potěší posluchače svého prvního
vystoupení v České republice skladbami inspi-
rovanými severským folklorem a originálním
pojetím Beethovenova kvartetu z opusu 59 s ru-
skými lidovými tématy.

Již nyní si můžete zajistit dobrá místa k po-
slechu. Vstupenky jsou již v předprodeji v In-
formačním centru na Palackého náměstí. vs

Concentus Moraviae letos ve Slavkově  nabídne
Beethovena i skandinávský folklor

O tom, že průvodci Zámku Slavkov – Aus-
terlitz patří mezi to nejlepší, co české památky
nabízejí, není pochyb. Zejména pohádkové
a tematické kostýmované prohlídky jsou nato-
lik divácky úspěšné, že tahle parta hledá cestu,
jak poptávce ještě více vyhovět. 

Nejen tohoto fenoménu se dotkne výstava
o průvodcovské činnosti, která bude přístupná
v místnosti před zámeckou kavárnou od
9. června do 30. srpna. 

Návštěvníci mohou nahlédnout do běžného
pracovního dne zámeckého průvodce, ale také
se dozvědět něco o jejich méně tradičních čin-
nostech, jako jsou divadelní představení na

prohlídkové trase zámku nebo prázdninové
stylizace prohlídek.

K vidění budou jak předměty denní potřeby
průvodce, tak i spousta fotek z akcí a kostýmy.
Nebude také chybět interaktivní část pro náv-
štěvníky, kteří si mohou vyzkoušet zavření
a otevření okenice, na chvíli se vžít do kůže
průvodce při provázení nebo se vybavit jme-
novkou (podobně jako naši průvodci) a tu si
pak nechat na památku.

„Smyslem výstavy a doprovodných akcí je
navodit příjemnou náladu a také trochu prolo-
mit ledy mezi průvodcem a skupinou,“ vysvět-
lil vedoucí průvodců David Kučera. vs

Vyzkoušejte si práci průvodce!

V květnu, červnu a září tohoto roku se už po-
páté v řadě na moravském barokním zámku 
Slavkov – Austerlitz otevřely dveře všem náv-
štěvníkům, které zajímají techniky a další taje
restaurování umělecko-historických památek.
I letos studenti brněnské Vyšší odborné školy
restaurátorské pracovat v prostorách zámec-
kých koníren, a to – jako v předchozích letech-
před zraky návštěvníků.

Celá akce si za úkol bere přiblížit široké ve-
řejnosti restaurování jako obor, který vrací his-
torickým předmětům jejich někdejší lesk
a slávu. Návštěvníci se přímo na zámku mohou
seznámit s technikami jako jsou restaurátorské
průzkumy pomocí UV světla, mikroskopie
nebo šelakové politury. Že nevíte, o co jde? Ne-
vadí, otázky jsou na místě nejen povoleny, ale
i zcela žádoucí.

V tomto roce se restaurátorům, kterými jsou
studenti, jenž si na Zámku Slavkov – Austerlitz
plní odbornou praxi, pod ruce dostanou cenné
předměty ze zámeckého mobiliáře. Půjde
o druhorokový manžetník s mimořádně krás-
nými porcelánovými miniaturami, trojnohý

květinový stolek z majetku rodu Kouniců
a o průzkum několika dalších předmětů pro bu-
doucí pokračování projektu. 

Za poslední roky restaurátoři vrátili zašlý
lesk již více než desítce cenných historických
předmětů v hodnotě stovek tisíc korun. Za
všechny například psacímu stolu posledního
majitele zámku a významného českého vlas-
tence Václava Kounice, barokní truhla, které
byla zřejmě svatební darem pro novomanžele
Josefínu a Václava Kounicovi, dvěma stolkům
z pozůstalosti hraběte Kounice, stojacím bie-
dermeierovským hodinám, které na jediné na-
tažení vydrží jít celý rok, vyřezávané lavici –
u té objevili studenti v depozitáři ztracené ma-
sivní nohy – hlavě krejčovské figuríny a hned
několika kouskům historické keramiky nejen
z Vyškovska. 

K tomu dodává autor projektu, Mgr. Radek
Ryšánek: „Zámek Slavkov – Austerlitz bohužel
nemá v rozpočtu dostatek peněz na to, aby si
mohl dovolit zaplatit nákladné restaurátorské
práce. Stojí příliš, jsou mimo jejich možnosti.
Krom toho se Slavkovské restaurování za půl de-

Páté Slavkovské restaurování – zkušenosti pro studenty,
zrestaurované historické skvosty pro zámek

kády svého trvání stalo jednou z oblíbených
akcí, kterou během sezóny nabízí zámek návštěv-
níkům. Jde o zajímavou nadstavbu – nejenom,
že se lidem ukazují historické skvosty, ale restau-
rátoři jim ukážou i to, kolik práce dá je znovu
přivést k životu a jak časově náročný a také ná-
kladný takový skutečný restaurátorský zásah je.“

Slavkovské restaurování je akce jako stvo-
řená pro všechny nadšence do historie. Popu-
lárně naučnou formou se během ní mají šanci
dotknout časů minulých, a to vše letos opět pod
záštitou hejtmana Jihomoravského kraje,
JUDr. Michala Haška.

V naší republice unikátní akce Slavkovské
restaurování 2015 se dělí na dva běhy, které
oddělují letní prázdniny, první běh bude od
9. května do 3. června, druhý pak od 5. do
30. září 2016. 

Slavkovské restaurování je společným pro-
jektem zámku Slavkov – Austerlitz, Mgr.
Radka Ryšánka a Vyšší odborné školy restau-
rátorské v Brně. Podrobnosti o akci se dozvíte
na: www.facebook.com/SlavkovskeRestauro-
vani. vs
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Jak se žilo na šlechtických sídlech… (2.)
Slavkov v 16.–17. století
Poté, co řád německých rytířů v roce 1411

definitivně přišel o slavkovské panství, a to
včetně komendy, připadl tento majetek českému
králi. Ten ho propůjčoval různým správcům.
V průběhu 15. století se jich zde vystřídalo hned
několik. Velký zlom však nastává v roce 1509,
kdy slavkovské panství zakupuje rod Kouniců,
který zámek opouští až po více než 400 letech,
v roce 1919, kdy „po meči“ vymírá.

Kořeny tohoto rodu sahají do 12. století ke
Stošům a Šiškům z Kounic. Prvním vlastníkem
slavkovského panství se stal v roce 1509
 Oldřich z Kounic. Obýval ještě původní gotic-
kou tvrz, která pravděpodobně od svého
vzniku nedoznala větších změn. Vzhledem ke
zvýšeným požadavkům na pohodlnější bydlení
se Kounicové rozhodli pro přestavbu tvrze na
tehdy moderní a podstatně větší sídlo, jehož
podoba byla ovlivněna zejména italskými stav-
bami. Není známé, kdy došlo k renesanční pře-
stavbě zámku, kdo ji provedl a jak přesně
vypadala. V milánské sbírce se však dochovaly
plány, na nichž je zobrazen řez severním kříd-
lem zámku s pohledem na křídlo západní a pů-
dorys objektu ve tvaru nepravidelného

obdélníka. Z těchto kusých poznatků lze vy-
číst, že do celé stavby byl pojat původní go-
tický palác a půdorys nové stavby téměř
kopíruje opevněný prostor komendy. Rene-
sanční stavba rovněž využila stávající stavby
tak, aby plocha nově vzniklého nádvoří byla
v rovině. Z plánů lze rovněž vyčíst, že stavba
měla dvě nadzemní podlaží a sedlovou střechu
s vikýři. Vnitřní nádvoří pak bylo kromě „sta-
rého“ paláce lemováno v obou podlažích tehdy
oblíbenými arkádami. Dominantou objektu zů-
stala rovněž věž, jejíž původně obranný cha-
rakter se v nové stavbě změnil na převážně
komunikační. Touto dominantou věž zůstala
přesto, že gotická stavba musela být díky sta-
tickým poruchám zbořena a nahrazena věží
novou. Z půdorysu renesančního zámku lze
rovněž vyčíst, že došlo k podstatnému zvýšení
počtu místností, což s sebou přineslo větší po-
hodlí pro majitele zámku. Z nákresů je patrná
ještě jedna zajímavost. Postavení Kouniců již
dosáhlo takového významu, že zámek byl pro-
pojen s blízkým gotickým kostelem sv. Jakuba
Většího a Panny Marie, který se nacházel jižně
od zámku, takže panstvo mohlo přímo ze
zámku vstupovat na oratoř tohoto kostela.

Z původního vybavení renesančního zámku
se do dnešní doby nic nedochovalo. Lze však
předpokládat, že se v každé místnosti topilo
a vybavení již s sebou přinášelo podstatnější
pohodlí než vybavení komendy. 

Na správu zámku dohlížel hofmistr, který za
své služby dostával kolem 150 zlatých ročně.
Jeho manželka – paní hofmistrová měla na sta-

rosti několik žen, které prováděly úklid. K vyš-
ším panským úředníkům patřil rovněž sekretář,
který vyřizoval panskou korespondenci. Byl
velmi dobře honorován, protože Kounicové si
potrpěli na dobrou písemnou prezentaci.
Ostatní práce zastávalo množství služebníků,
k nimž patřili např.: kuchmistr a dva kuchaři,
tři lokajové, dva zahradníci, tři mušketýři, dva
kočí a další řemeslníci, bez nichž by se život
na zámku neobešel. Působili zde krejčí, sládek,
kovář, dva maštalíři, kteří se starali o koně,
o zbraně, jimiž byla na zámku vybavena celá
zbrojnice, se staral rystkomorník. Dále zde pů-
sobili pekař a tři pradleny. V roce 1609 zá-
mecký personál rozšířil rovněž lékař italského
původu. Všichni tito zaměstnanci pobírali ne-
jenom roční plat, ale na zámku se rovněž stra-
vovali a bydleli zde. Není bez zajímavosti, že
společné stravování probíhalo v jedné míst-
nosti – hned u několika stolů, přičemž rozsa-
zení stolujících se řídilo jejich postavením. 

Rovněž zábava byla běžnou součástí dne
a na zámku se o ni staral loutnista či potulní
kejklíři a herci. Na zámku ve Slavkově se na-
cházela ještě jedna rarita. Manželka Bedřicha
z Kounic (1597–1627) Marie Eusebia ze Sezi-
mova Ústí zde „chovala“ ženského trpaslíka.
Šaškové a trpaslíci totiž patřili k okázalému
koloritu šlechtických domů. V pozdější době
pak bývali nahrazováni exotickými černoušky.

Hospodaření Kouniců bylo financováno
z několika zdrojů – z poddanské renty, kterou
platili obyvatelé slavkovského panství a z dal-
ších pozemků, které Kounicové vlastnili mimo
toto panství, dále z robotní prácí, avšak hlav-
ním zdrojem bylo hospodaření na polích a v le-
sích, rozvinuté a výnosné bylo také
rybnikářství. Poměrně novým zdrojem příjmů,
který se přesunul z rukou panovníka ke Kou-
nicům, byly dávky z vinic, jež byly na Slav-
kovsku v této době hojně zastoupeny.
Nespornou a výnosnou zajímavostí se stalo
rovněž pěstování chmele a šafránu v okolí
Slavkova. Slavkov se svými trhy a výročními

jarmarky byl rovněž hlavním odbytištěm kou-
nicovské výroby. 

Vlastní výchova šlechtických dětí byla pří-
sná. Probíhala přímo v jejich apartmánech. Děti
měly od malička své vychovatele, v pozdějším
věku je vystřídali učitelé. U dívek byl kladen
důraz na společenské chování, tance, znalost ci-
zích jazyků, především francouzštiny a ital-
štiny, částečně zeměpisu, tak, aby mohly být
dobrými společnicemi. Svůj volný čas pak trá-
vily různými ručními pracemi. Nedílnou sou-
částí dámských budoárů proto bývaly speciální
šicí stolečky. 

Prvorození chlapci byli vedeni k tomu, aby
se dokázali postarat o panství, které zdědí.
Druhorozeným byla určena dráha duchovního
a třetí syn měl zastávat vojenskou funkci.
Kromě cizích jazyků byli chlapci vyučování
rovněž matematice, geometrii, zeměpisu, ve-
dení hospodářství a vojenskému umění. Nedíl-
nou součástí se stala rovněž výuka diplomacie,
která připravovala adepty na službu u panov-
níkova dvora. Zkušenosti tito chlapci, v pod-
statě ještě děti, získávali na tzv. kavalírských
cestách a pobytem na spřízněných šlechtických
dvorech či studiem vybraných oborů na zahra-
ničních univerzitách. I na těchto cestách je do-
provázel preceptor, který dbal na to, aby
nezanedbávali výuku a o výsledcích pravidelně
informoval jejich otce.  

Ještě jedno však nelze Kounicům upřít, a to
jejich vztah k umění. Již za Lva Viléma z Kou-
nic (16. 1. 1614–31. 10. 1655) byly položeny
základy rozsáhlé kounicovské knihovny a rov-
něž jedné z nejvýznamnějších šlechtických ob-
razáren.

Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz
(Pokračování příště)

3D Model renesančního zámku můžete
spatřit na výstavě ve slavkovském
zámku „Slavkov – 600 let znakového
privilegia“ od 24. 3. do 25. 9. 2016.

Slíže, Desmod, Kristina nebo Miroslav
„Meky“ Žbirka a spoustu dalších neméně za-
jímavých hudebních skupin. Na návštěvníky
festivalu čeká nejen bohatý doprovodný pro-
gram, ale i pestrá nabídka jídel a nápojů. 

Cílem festivalu TOPFEST je potěšit pří-
znivce české a slovenské populární hudby
a vytvořit tak novou festivalovou tradici. Ne-
zaměnitelné romantické prostředí parku
v těsné blízkosti barokního zámku Slavkov
u Brna, vám slibuje tu pravou atmosféru pro
nezapomenutelný hudební zážitek festivalu
TOPFEST. 

Vstupenky jsou k dostání v předprodejních
sítích Ticketportal nebo předprodej.cz a Infor-
mačním centru ve Slavkově u Brna. Do 10. 6.
stojí 400 Kč, na místě pak 470 Kč. Pořadatel
nabízí i „kamarádskou vstupenku“ v hodnotě
1400 Kč pro čtyři osoby. 

Aktuální informace, včetně programu, sle-
dujte na www.topfest.cz . Upozorňujeme náv-
štěvníky, že zámek bude během festivalu
otevřený. Vstup do něj bude pouze z nádvoří. 

vs

Česko-slovenské kapely zahrají v parku
Do zámeckého parku se vrací festival plný

nejlepších česko-slovenských hudebních
hvězd. Slavkov u Brna se totiž stane 11. června
českým domovem legendárního TOPFESTU. 

Na pódiu se vystřídají hvězdy jako China-
ski, Čechomor & Lenka Dusilová, Horkýže

Řez renesančním zámkem • Foto: archiv ZS-A
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Akce na zámku v červnu Program kina Jas – červen
1.června, středa, 19.30 hod.
MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ
Třída pražské konzervatoře má na letním soustředění za úkol nazkoušet Starce na chmelu v původní muzikálové podobě. Studenti jsou ze začátku znechucení, že se budou
věnovat klasickému českému muzikálu. Během zkoušení je pohltí kouzlo Starců, ale nechtějí se spokojit se starou choreografií. Do svého nastudování přidají prvky klasického
tance, ale i street dance, hip-hop či pohybové divadlo. Termín představení se blíží… Režie: Slobodanka Radun. Hrají: Vica Kerekes, Roman Vojtek, Martin Písařík, Anna Fialová,
Adam Mišík, Vladimír Polívka. Žánr: Hudební / taneční
85 minut, mládeži přístupný, vstupné 70 Kč

4. června, sobota, 19.30 hod.
ROOM
Pro pětiletého Jacka je pokoj celým světem. Je to místo, kde se narodil, vyrůstá a kde žije v bezpečí se svou mámou Joy. Poznání o světě Jack nabývá prostřednictvím několika
dětských knih a dětských televizních seriálů. Vše, co je mimo pokoj, je fiktivní, jen pokoj je skutečný. Pokoj je pro Jacka domovem, ale pro jeho mámu vězením, ve kterém je
Starý Nick, jejich věznitel, drží již více než sedm let. Joy však ví, že takhle to nemůže být napořád, a proto připraví odvážný plán útěku… Film oceněný Oscarem za ženský
nejlepší herecký výkon za rok 2015. Režie: Lenny Abrahamson.  Hrají: Brie Larson, Jacob Tremblay. Žánr: Drama
118 minut, přístupný od 12 let, vstupné 80 Kč

5. června, neděle, 16.30 hod.
ŘACHANDA
Pohádka o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždycky úplně poctivě. Až když se trojice ocitne shodou okolností v kouzelném Černém lese, kde žijí
podivné lesní bytosti, naučí se od nich to, co je nedokázali do té doby naučit sami lidé - že tak, jak se chováme k ostatním, tak se pak oni chovají k nám. Ale co by to bylo
za příběh, kdyby kromě ponaučení, zábavy a milých postav chyběla láska?  Režie: Marta Ferencová. Hrají: Denisa Pfauserová, Bolek Polívka, Josef Rarach, Vilma Cibulková.
Žánr: Pohádka
104 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

8. června, středa, 19.30 hod.
SÁZKA NA NEJISTOTU
Příběh čtyř outsiderů, kteří všechny vlky z Wall Street proměnili v obětní beránky. Oni byli jediní, kdo si spočítal, že světová ekonomika nemůže růst do nekonečna. Vsadili
na jednu kartu a srazili banky na kolena. V roce 2005 jste mohli v Americe dostat stoprocentní hypotéku na luxusní vilu s dvaceti ložnicemi a bazénem a nikdo se vás neptal,
jestli ji dokážete a máte z čeho splácet. Finančník Michael Burry si uvědomil, že podobných riskantních hypoték je takové množství, že se mohou stát časovanou bombou.
Vyvinul proto důmyslný finanční nástroj a čekal na svoji sázka na nejistotu… Režie: Adam McKay. Hrají: Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt. Žánr: Drama /
životopisný
130 minut, přístupný od 15 let, vstupné 75 Kč

11. června, sobota, 19.30 hod.
VZKAZ V LÁHVI
Po osmi letech strávených v Severním moři doputuje tajemný vzkaz v láhvi až na stůl kriminálního Oddělení Q, které se specializuje na staré nevyřešené případy. Detektiv
Carl Mørck a jeho asistent Assad jsou vtaženi do temného případu vraždícího psychopata, sektářské víry a unesených dvojic sourozenců, jejichž zmizení nikdo nehlásil. Jen
co detektivové začnou záhadu rozplétat, věci se dají do pohybu v ďábelském tempu. Třetí díl krimisérie podle bestsellerů Jussiho Adler-Olsena navazuje na to nejlepší z tradice
severských detektivek. Režie: Hans Petter Moland. Hrají: Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Pål Sverre Hagen. Žánr: Krimi
112 minut, přístupný od 12 let, vstupné 70 Kč

12. června, neděle, 16.30 hod.
HOTEL TRANSYLVÁNIE 2
Pan Dracula vede hotel, který teď otevírá i lidským návštěvníkům. Za zavřenými dveřmi krypty ale Draculu sžírají pochybnosti o tom, zda se jeho napůl lidský a napůl upíří vnuk
Dennis vůbec někdy stane upírem. Proto společně s ostatními nachystají pro Dennise „kurz pro strašidla“. Vše ale zkomplikuje rozmrzelý a staromódní praděd Vlad, který když
se dozví, že jeho pravnuk není čistokrevný upír – a ještě k tomu teď do Hotelu Transylvánie mohou jezdit i lidé – rozpoutá melu, ze které by dost možná i upírovi ztuhla krev
v žilách. Režie: G. Tartakovsky. Žánr: Animovaný / komedie
90 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

15. června, středa, 19.30 hod.
THE BOY
Greta je mladá Američanka, která začne po svém příjezdu do Anglie pracovat jako chůva v odlehlé vesnici. Po nástupu na místo zjistí, že osmiletý chlapec, o kterého se má
starat, je porcelánová panenka v životní velikosti. Jeho rodiče mu věnují stejnou péči jako jejich předchozímu živému, který před dvaceti lety zemřel a s jehož smrtí se stále
nemohou vyrovnat. Rodiče pro Gretu připraví seznam činností, podle kterého má o chlapce-panenku pečovat. Gretě je ovšem list nejprve k smíchu a dělá si z přísných pravidel
legraci. Až po řadě nevysvětlitelných událostí si Greta uvědomí, že práce chůvy bude asi její nejhorší noční můra.  Režie: William Brent Bell. Hrají: Lauren Cohan, Rupert Evans,
James Russell. Žánr: Thriller / horor
97 minut, přístupný od 15 let, vstupné 70 Kč

18. června, sobota, 19.30 hod.
SUBURRA
Řím je město moci, kde zločin hledá co nejpřímější cestu, jak všem vnutit svůj vlastní zákon. Film Suburra je příběhem o velkých penězích roztočených kolem plánované
výstavby, která má pobřeží v Ostii proměnit v italské Las Vegas. Tento projekt mají pomoci prosadit zkorumpovaný politik Filippo Malgradi, zapletený až po krk s podsvětím;
mafián známý jako Číslo 8, který je hlavou mocné rodiny ovládající území Ostie, a především Samuraj, nejobávanější představitel římského podsvětí. Mechanismus
dokonalého plánu se ale začíná rozpadat kvůli lidem, kteří žijí na okraji těchto mocenských her. Rozpoutá se brutální válka, která do svého mlýnku vtáhne vinné i nevinné.
Režie: S. Sollima. Hrají: P. Favino, E. Germano, C. Amendola. Žánr: Krimi / thriller
134 minut, přístupný od 15 let, vstupné 80 Kč

19. června, neděle, 16.30 hod.
PAT A MAT VE FILMU
Známí nešikové v roce 2016 slaví 40 let od svého vzniku, a byť se na stříbrném plátně ještě nepředvedli, pro kutily jejich kalibru to přeci nemůže být problém. Obzvlášť, když
mají na půdě krabice plné filmů a pod schody promítačku, na které fanouškům své příhody rádi odpromítají... Nebyli by to ale oni, kdyby se nepotýkali s celou řadou nástrah.
A tak se tentokrát utkají se zákeřným kaktusem, suchým stromem nebo se rozhodnou „zvelebit" svůj příbytek originálními úpravami. Jak se jim to povede? Režie: Marek
Beneš. Žánr: Animovaný / rodinný
80 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

22. června, středa, 19.30 hod.
MLČENÍ JEHŇÁTEK
Clarice Starlingová, nadaná studentka akademie FBI, je přidělena agentu Crawfordovi vyšetřujícímu případ masového vraha Buffalo Billa, který své oběti stahuje z kůže.
Clarice navštíví ve vězeňské nemocnici bývalého psychiatra Hannibala Lectera, odsouzeného na doživotí za sérii brutálních vražd a kanibalismus, který by o vrahovi mohl
něco vědět. Filmová klasika v nové remasterované podobě, kterou uvádíme vrámci „Projektu 100“. Režie: Jonathan Demme. Hrají: Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn.
Žánr: Thriller / horor
119 minut, přístupný od 15 let, vstupné 80 Kč

25. června, sobota, 19.30 hod.
CREED
Adonis Johnson nikdy nepoznal svého slavného otce, světového šampióna v těžké váze Apolla Creeda, který zemřel ještě před jeho narozením. Box má v krvi, takže ho to stále
tahá do Philadelphie, města, kde se odehrál legendární souboj Apollo Creed vs. Rocky Balboa. Adonis Rockyho vyhledá a požádá ho, aby se stal jeho trenérem. Rocky zpočátku
odmítá, ale postupně v Adonisovi objevuje sílu a odhodlání jeho otce Apolla, bývalého rivala a blízkého přítele. Adonis je pod Rockyho vedením na nejlepší cestě získat svůj
vlastní titul, ale má kromě talentu i srdce pravého bojovníka? Režie: Ryan Coogler. Hrají: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson. Žánr: Drama / sportovní
133 minut, přístupný od 12 let, vstupné 75 Kč

26. června, neděle, 16.30 hod.
PŘÍBĚH LESA
Po úchvatných dokumentech Mikrokosmos, Ptačí svět a Oceány přichází Příběh lesa. Ne tropického pralesa, ale toho nám dobře známého lesa, který pulsuje překvapivě
bohatým životem. Tou nejmodernější technikou natáčeli tvůrci čtyři roky na desítkách lokací po celé Evropě. Jen díky unikátním metodám natáčení dokážou autenticky
převyprávět příběh lesa od doby ledové až po současnost a zachytit vzrušující koloběh života v něm, který ohromí dospělé a i dětské diváky. Režie: Jacques Perrin, Jacques
Cluzaud. Žánr: Dokumentární
97 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

29. června, středa, 19.30 hod.
13 HODIN: TAJNÍ VOJÁCI Z BENGHÁZÍ
Jedenácté výročí útoku na newyorská Dvojčata se teroristická bojůvka operující na severu Afriky rozhodla „oslavit“ útokem na americkou ambasádu v libyjském Benghází.
Pracovníci ambasády se ocitli tváří v tvář přesile. Neměli by sebemenší šanci, kdyby v oblasti nepůsobila skupinka bývalých elitních mariňáků. Ti hodí za hlavu všechny psané
i nepsané postupy a rozhodnou se bránit ambasádu do poslední kapky krve. Režie: Michael Bay. Hrají: John Krasinski, James Badge Dale, Pablo Schreiber. Žánr: Akční
144 minut, přístupný od 15 let, vstupné 75 Kč

Dny Slavkova zahájí
Popelka Nazaretská

Netradiční prostředí i recitační pásmo zahájí
ve čtvrtek 2. června od 19 h. Dny Slavkova.
Divadelní soubor Slavkov u Brna odehraje na
nádvoří Panského domu komorní představení
Popelka Nazaretská. 

Básník, dramatik a překladatel Václav Renč
(1911–1973) byl plnokrevným lyrikem. V jeho
básnickém díle tedy nemohla chybět oslava
ženství a mateřství jako nejpřirozenějšího
zdroje krásy na zemi. V jeho díle nebyla žena
nikdy ďábelským svůdcem, ale spíše odleskem
ráje a symbolem dokonalosti Stvořitelova díla.

Vstupenky na představení Popelka Nazaret-
ská jsou k dostání za 80 korun na Informačním
centru na Palackého náměstí. vs

XXIII. Oldtimer Festival

25. června 2016
Pro vystavovatele a účastníky klubových akcí a obsluhu budou prostory připraveny 

již 24. června od 16 hodin

Zámek Slavkov – Austerlitz

Informace a kontakty: tel.: +420 725 918 139, www.ibsmotorpress.cz

Založeno: 1993
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Program Dnů Slavkova
ČTVRTEK 2. ČERVNA
Panský dům
19.00 Divadelní soubor Slavkov: Popelka Nazaretská

PÁTEK 3. ČERVNA
Zámecký park
15.00 Dětské odpoledne
Palackého náměstí
16.00 Stavění máje, předání hodového práva
Nádvoří zámku
18.00 Kašpárek v rohlíku
Panský dům
20.00 Kamil Střihavka a Leaders

SOBOTA 4. ČERVNA
Palackého náměstí

8.00–22.00 Středověký jarmark
9.30 Vystoupení dětí a folklorních sdružení

14.00 Krojovaný průvod městem
16.00 Příjezd Václava IV.
18.00 Koncert skupiny XIII. století
21.00 Koncert Konzervatoře Brno
22.00 Videomapping na radnici
22.15 Petr Bende Band
Panský dům

9.00 Středověká krčma 
12.45 Severští Bardové
13.30 Švédova trojka
14.45 Orientální tanečnice – ohnivá show
15.30 Slávek Janoušek & Luboš Vondrák
16.40 Severští Bardové
17.15 Písničkář Aladin
18.15 Orientální tanečnice – ohnivá show
19.00 Pepa Barnet & Sešup
20.00 Výlet
21.30 Orientální tanečnice – ohnivá show
Zámecký park
10.00–12.00 Z pohádky do pohádky
18.00–20.00 Rytířský turnaj – život na dvoře Václava IV.
Zámek Slavkov – Austerlitz
10.00–18.30 Kostýmované prohlídky
14.00–16.00 Divadelní představení ZŠ Komenského
SC Bonaparte
20.00 Hodová zábava
Koupaliště
13.00 Slavkovský kilometr a Slavkovská hodinovka

NEDĚLE 5. ČERVNA
Palackého náměstí

9.00–15.00 Průvod stárků, mše svatá v chrám Vzkříšení
Páně

Koupaliště
7.00 Přeplavba La Manche

Zlatým hřebem sobotního programu Dnů
Slavkova se stane koncert dechového orchestru
Konzervatoře Brno. Na pódiu pod širým
nebem zahraje skladby od předních českých
skladatelů. Na programu budou známé melo-
die od Leoše Janáčka, Bedřicha Smetany, An-
tonína Dvořáka či Jaroslava Ježka či Josefa
Vejvody.

Zazní i tematický opus od Evžena Zámeč-

níka Bitva u Slavkova. Brněnský skladatel po-
užil ve skladbě autentické povely, modely v bi-
cích nástrojích, hudbu k modlitbě před bitvou,
starý rakouský pochod apod.

Závěr koncertu vyzní ještě slavnostněji díky
Fanfárovému orchestru, který zahraje fanfáry
od Jiřího Ingnáce Linky či Georga Friedricha
Händela. Konzervatoř Brno doprovodí fanfá-
rami i odpolední historický program. vs

Dechový orchestr Konzervatoře Brno zahraje
nejkrásnější české skladby pod širým nebem

Parní lokomotiva „Skaličák“ a šest historic-
kých vozů bude vypraveno 4. června z brněn-
ského hlavního nádraží, aby dovezlo
návštěvníky na hlavní sobotní program Dnů
Slavkova. Unikátní vlaková souprava z roku
1948 vyjede z Brna v 11.05 h. a na tři minuty
zastaví na nádraží ve Šlapanicích a Křenovi-
cích. Do Slavkova u Brna dojede v 11.40 a po
krátké přestávce a nazbrojení vody vyrazí do
Bučovic. Odsud se bude ve 13.15 vracet zpět
na slavkovské nádraží. Nádherná černo – čer-
venou lokomotiva tady bude stát ještě téměř
pět hodin. V 18.47 opět vyrazí zpět do Brna
i s přestávkami. 

„Historická parní lokomotiva je ideálním
dopravním prostředkem na stylový program
Dnů Slavkova. Proto jsem velmi rád, že nám
České dráhy vyšly vstříc a sporadickou nostal-
gickou jízdu vypraví právě k nám. Věřím, že
díky zastávkám v okolních obcích si tento zá-
žitek můžou užít i místní obyvatelé,“ uvedl sta-
rosta Slavkova u Brna Michal Boudný.

Technické detaily:
Vlak je tažen parní lokomotivou 433.001

přezdívanou „Skaličák“.Za lokomotivou jsou
zařazeny zelené vozy s dřevěnými sedačkami
ze 40. a 50. let, tzv. „Rybáky“ a bufetový vůz
s občerstvením, upomínkovými předměty. Na
konci vlaku jede rovněž historická, diesele-

lektrická lokomotiva T 478.1001 „Bar-
dotka“. 
Ceník jízdného:
Brno hl. n.–Slavkov u Brna 100 Kč
Ostatní tratě jednotně 80 Kč
Zpáteční jízdné:
Brno hl. n. – Slavkov u Brna 140 Kč
Ostatní tratě jednotně 80 Kč
Sleva 50 %: děti 6–15 let, 
Slevu 75 %: držitelé průkazů ZTP a ZTP/P.
Ostatní tarifní ani mimotarifní výhody neplatí.

Předprodej jízdenek ve všech pokladnách
ČD od 23. 5. 2016. Doprodej zbylých jízdenek
přímo u vlaku.

Na Dny Slavkova můžete přijet parním vlakem!

Nádvoří Panského domu se v sobotu
4. června promění ve středověkou krčmu
i scénu plnou pohodového folku.

Ve spolupráci se Středověkou krčmou
z Brna se zde bude podávat dobové jídlo
včetně stylového servisu. Jídlo budou roznášet
číšníci v dobovém oblečení. Na pódiu se bude
střídat dobový program s folkovými kapelami.
Hned třikrát se předvede orientální tanečnice,
ve večerních hodinách i s ohňovou show. Na
pódiu zahrají Severští bardové, Švédova trojka
i písničkách Aladin, kapela Výlet a Pepa Bar-
net a Sešup. V 15.30 h.vystoupí také Slávek Ja-
noušek s Lubošem Vondrákem.

Středověká krčma bude fungovat již od ran-
ních hodin. Program na pódiu se rozběhne od
12.45 h. a skončí až po 22. hodině. vs

Program na nádvoří Panského domu
Severští Bardové 12.45
Švédova trojka 13.30
Orientální tanečnice – ohnivá show 14.45
Slávek Janoušek & Luboš Vondrák 15.30
Severští Bardové 16.40
Písničkář Aladin 17.15
Orientální tanečnice – ohnivá show 18.15
Pepa Barnet & Sešup 19.00
Výlet 20.00
Orientální tanečnice – ohnivá show 21.30

Panský dům: krčma i pohodový folk

Vyrazte si pamětní minci s logem 600. výročí znaku
Město Slavkov u Brna ve spolupráci s Historickou min-

covnou v Jablonci nad Nisou vydávají pamětní minci obce
k příležitosti 600 let znakového privilegia, která se bude
i přímo razit na Dnech Slavkova v pátek i v sobotu 3. a 4.
června. Na památku si můžete odnést minci v různých
 barevných provedeních a dokonce si ji můžete i sami
 vyrazit.

Pamětní minci si můžete i objednat např. v dárkové trojkombinaci mincí (měď, mosaz, alpaka)
i ve stříbrném nebo zlatém provedení v luxusní krabičce. vs

JÍZDNÍ ŘÁD 
Stanice Příj. Odj.
Brno hl. n. („Skaličák“) 11.05
Šlapanice 11.21 11:23
Křenovice dolní n. 11.34 11:36
Slavkov u Brna 11.40
Slavkov u Brna („Skaličák“) 12.35
Bučovice 12.45
Bučovice („Bardotka“) 13.15
Slavkov u Brna 13.27
Slavkov u Brna („Skaličák“) 18.47
Křenovice dolní n. 18.51 18.53
Šlapanice 19.05 19.08
Brno hl. n. 19.27

Kamil Střihavka zahraje
na nádvoří Panského domu

Koncert Kamila Střihavky s kapelou Le-
aders! se uskuteční v pátek 3. června od 20
hodin na nádvoří Panského domu ve Slavkově
u Brna. Pěvecká hvězda zakončí páteční pro-
gram Dnů Slavkova. 

Vstupné na koncert Kamila Střihavky a Le-
aders! je v hodnotě 280 Kč. Lístky jsou k do-
stání v předprodeji v Informačním centru na
Palackého náměstí. vs

Parní vlak • Foto: archiv ZS-A
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Rytířský turnaj, středověký jarmark, histo-
rická krčma i kapely, videomapping na radnici
i příjezd krále Václava IV. s družinou. Vystou-
pení místních dětí, ale i symfonického
orchestru Konzervatoře Brno, koncert
Petra Bendeho nebo kapely XIII. století.

To jsou hlavní body sobotního pro-
gramu Dnů Slavkova. Město se totiž
letos vrátí o 600 let zpět. 

Novinkou sobotního programu je rozšíření
programu na několik míst. Středověká atmo-
sféra opanuje Palackého náměstí, nádvoří Pan-
ského domu i zámecký park a zámek.

Od 8 h. zaplní Palackého náměstí středo-
věký jarmark s dobovými atrakcemi. Na pódiu
u radnice od 9.30 až do 16 h. vystoupí děti ze
slavkovských škol a zájmových a folklórních
sdružení. Od 16 h. se centrum města stane
svědkem příjezdu krále Václava IV., který slav-
nostně předá starostovi Michalu Boudnému
znakové privilegium. 

Při příležitosti 600. výročí nejstaršího měst-
ského znaku vedení radnice ocení také vý-
znamné osobnosti města a poděkuje starostům
za jejich přínos pro rozvoj regionu. Odpolední
program je také vyhrazen pro slavnostní nara-
žení speciálního piva Slavkovského pivovaru.
Nebudou chybět ani tradiční hodové tance kro-
jovaných párů. 

Středověk a slavnostní atmosféru můžou

návštěvníci také na nádvoří Panského domu.
To se totiž promění ve středověkou krčmu
s dobovými atrakcemi. Po celý den zde také

budou hrát kapely a divadelníci.
Na své si přijdou i děti. Tradicí se

stal program v zámeckém parku Z po-
hádky do pohádky, který připravil Dům
dětí a mládeže. Park nabídne dětem
i další vyžití – dobové hry, lukostřelbu,

střelbu z kuše, jízdu na ponících apod. V aleji
před stadionem nebude chybět tradiční pouť.

Jeden z nejatraktivnějších bodů programu se
uskuteční od 18 h. na severní louce zámeckého
parku. Odehraje se zde rytířský turnaj. Středo-
věkou atmosféru navodí nejen rytíři v brnění,
dřevěná kopí, štíty, ale i koně a šlechta.

Městem se ponese dobový duch i ve večer-
ních hodinách. Náměstí i rocková klasika s his-
torickým nádechem XIII. století. 

Kostýmovaní mají vstup zdarma
Pozadu nezůstane ani Zámek Slavkov –

Sobotní program Dnů Slavkova přenese město do středověku
Austerlitz. Po celý den se na zámku uskuteční
kostýmované prohlídky, které přiblíží vý-
znamné výročí. „Protože stojíme o to, aby nám
atmosféru středověku pomohli dokreslit i sa-
motní návštěvníci, rozhodli jsme odměnit lidi,
kteří přijdou ve středověkém kostýmu. Vstupné
na zámek budou mít v sobotu zdarma,“ uvedla
ředitelka Zámku Slavkov – Austerlitz Eva Ou-
bělická. 

Zlatým hřebem večera pak bude koncert
symfonického orchestru Konzervatoře Brno,
který od 21 h. zahraje pod širým nebem nád-
herné skladby českých skladatelů. Po skončení
se pak zraky návštěvníků upřou na budovu re-
nesanční radnice, která díky světelné show
 (videomappingu) odvypráví příběh města
Slavkov u Brna.

Celodenní program na náměstí pak ještě ne-
skončí. Od 22 h. vystoupí na pódiu Petr Bende
s kapelou. Vstup na sobotní program je
zdarma. vs

Partička na nádvoří zámku
Richard Genzer a Michal Suchánek poprvé

spolu na jevišti! Zdá se to neuvěřitelné, ale di-
vadlo dohromady opravdu ještě nehráli. Donu-
tila je k tomu až Partička – improvizační show,
kde je zábava tak hustá, že by se dala krájet.
Nenechte si ujít jedinečnou příležitost vidět,
jak si konečně dělá někdo srandu ze „Suchoše
a Geni“, konkrétně tedy jejich kolegové Igor
Chmela, Ondřej Sokol a Daniel Dangl. A jak
takové trápení bavičů vypadá? Uvidíte na
vlastní oči v představení Partička ve středu 8.
6. od 20 h. na nádvoří Zámku Slavkov – Aus-
terlitz. Vstupenky v hodnotě 480 Kč můžete
zakoupit již nyní v předprodejní síti Ticket-
stream nebo na Informačním centru ve Slav-
kově u Brna. vs

Dny Slavkova zakončí Petr Bende
Sobotní program Dnů Slavkova zakončí Petr

Bende s kapelou. Petr Bende s kapelou vy-
stoupí od 22 h. na Palackého náměstí. Vstup je
volný. vs

Jedna z nejpopulárnějších mezigeneračních
(babypunkových) kapel Kašpárek v rohlíku vy-
stoupí k příležitosti Dnů Slavkova a Meziná-
rodního dne dětí na nádvoří Zámku Slavkov –
Austerlitz. Unikátní český projekt, který vypro-
dává největší koncertní haly v Česku, se před-
staví v pátek 3. června od 18 hodin.

Děti si ale přijdou na své již od 15 h. Zámek
Slavkov – Austerlitz ve spolupráci s Komunit-
ním centrem Korálky připravil také dopro-
vodný program. Zámecký park se promění
v hernu s tvořivými stanovišti. Těšit se můžete
na řemeslnou dílnu, výtvarný ateliér a další dět-

ské hrátky ve středověkém duchu. Program
v parku je pro děti zdarma. Vstupné na Ka-
špárka v rohlíku je 180 korun za osobu. Ro-
dinné vstupné (2 rodiče a 2 až 3 děti) stojí 650
korun. Děti do dvou let mají vstup zdarma. 

Vstupenky si můžete koupit online v před-
prodejní síti Ticketportal www.ticketportal.cz.
Fyzicky jsou k dispozici i v informačním cen-
tru ve Slavkově u Brna a Vyškově. Koupit je
můžete také v Bučovicích – v CK Baleza ve
Smetanově ulici a Rousínově v CK Grand Tra-
vel na Sušilově náměstí. V Brně je můžete za-
koupit v prodejně Indies v Poštovské ulici. vs

Kašpárek v rohlíku zahraje na nádvoří
Kostýmované
 prohlídky na zámku

Členové Per Vobis Vás v rámci Dnů Slav-
kova, srdečně zvou na kostýmované prohlídky
zámku, které se uskuteční v sobotu 4. června
dopoledne v 10.30, 11.30 a 12.30 hod. a od-
poledne ve 14.30, 15.30 a 16.30 hodin. Pro-
hlídky budou zaměřeny k 600. výročí udělení
privilegia městu Slavkov a budou doplněny
v rámci prohlídek o kvízy pro děti návštěvníků.

Těšíme se na vaši návštěvu a věříme, že
v naší společnosti zažijete příjemné a poučné
chvíle se zajímavostmi z historie města Slav-
kova. Per Vobis

ných osobnostech. V zámeckém parku vyroste
rytířský tábor, kde se bude odehrávat život
mužů ve zbroji. Můžete si zkusit střelbu z luku,
kuše nebo vrhnout sekerou.

Stylové bude i zahájení – úvodní balábilé,
neboli malý průvod „okolo rynku“ pozve
všechny přítomné na otevření jarmarku purk-
mistrem. Jarmark pak obohatí rytíři, žoldnéři
a šermířské půtky. Chybět nebude ani diva-
délko a kejklíři. 

Od 16 h. pak přijede na Palackého náměstí
družina v čele s králem Václavem IV. Po slav-
nostní ceremonii, kterou doprovodí bubeníci,
trubadúři a praporečníci předá král starostovi
města městský znak.

Po oficiálním programu nebude chybět ani
zábava pro vrchnost. Od 18 h. se v zámeckém
parku uskuteční rytířský turnaj. Atmosféru
dvora Václava IV. dokreslí také dobová hudba
Huncfut, kejklíři a komedianti. vs

Do historického programu
se můžou zapojit i návštěvníci

Václav IV. a jeho družina, biřici, kejklíři,
žoldnéři a hlavně rytíři… Nejen ti budou do-
tvářet atmosféru sobotního programu Dnů
Slavkova. Do průvodu a dalšího programu se
můžou zapojit i samotní návštěvníci – dokonce
i ti, kteří nevlastní dobový kostým. Na jar-
marku totiž bude i půjčovna kostýmů, kde se
můžete proměnit v rytíře, šlechtice i měšťany.
Kromě netradičního zážitku si v kostýmu mů-
žete užít i dalších výhod – například volného
vstupu na prohlídky zámku.

Pokud se nebudete chtít zapojit přímo do
programu, můžete si jej užít i jako divák. His-
torický program zajišťuje sdružení Acaballado
ve spolupráci se Slezskoostravským hradem,
který stojí například za Pálavským vinobraním
v Mikulově. Samotného krále Václava IV.
ztvární herec Marek Tichý, který má s touto
rolí bohaté zkušenosti. 

Středověký program nebude jen o význam-

Hlášení o uzavírce Palackého náměstí
Město Slavkov u Brna oznamuje, že z důvodu konání akce Dny Slavkova od 3. do 5. června

bude uzavřeno Palackého náměstí v pátek 3. června od 18 hodin do neděle 5. června do 8 hodin.
Vjezd do Husovy ulice bude po tuto dobu povolen s tím, že bude slepá. 

Dále prosíme všechny občany, aby své vozy neparkovali v tyto dny ani na parkovištích na
Palackého náměstí (včetně parkoviště u pošty) a Husova ulice.
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nat i pravou čokoládu nebo můžete relaxovat
u vodních dýmek s vůní doby, kdy Slavko-
vem procházeli kupci do dalekých zemí.

U hlavního pódia nebude chybět ani Slav-
kovský pivovar, který si pro příležitost Dnů
Slavkova připravil speciální jedenáctistup-
ňové pivo. Sládek Karel Vavrečka přišel s dů-
myslnou recepturou piva, kdy vycházel
z jednoznačného faktu, že Slavkov byl již od
středověku úzce spjat s řády německých ry-
tířů. Uvařil tedy jemný sladový ležák, který
nachmelil odrůdami německého chmele z ob-
lasti Hallertau. Konkrétně se jedná o chmel
Perle a Spalter Select.

Jarmark bude rozprostřený téměř po celé
délce Palackého náměstí až po pódium u rad-
nice. Mezi stánky bude prostor pro historický
program – kejklíře, dobové dílny, lukostřelbu,
ražbu mincí apod. V 10 hodin jej otevře he-
rold a purkmistr. Chybět nebudou ani městští
biřici, kteří budou kontrolovat jarmarečníky.
Na jarmarku se odehraje také rekrutování
mladých měšťanů do městských stráží nebo
se také může naučit žonglovat. Náměstím se
ponese také dobová hudba a pozor si také bu-
dete muset dát na rytíře projíždějící na ko-
ních. Městu by se měli vyhýbat také kapsáři,
protože jarmark bude pod kontrolou městské
stráže. vs

Dobový jarmark představí
 zapomenutá i regionální řemesla

Výroba středověkých mučicích nástrojů,
ražba pamětní mince, drátenická i keramická
dílna i lazebnictví. Stylová kavárna i kovárna.
Nejen to bude k vidění na středověkém jar-
marku na Palackého náměstí v sobotu
4. června od 9 hodin. 

Zámek – Slavkov Austerlitz, pořadatel Dnů
Slavkova spolu s Místní akční skupinou Za
humnama, oslovili na dobovou akci řemesl-
níky z regionu Slavkovska a Šlapanicka. Vý-
sledkem bude jarmark s více než 40
dobovými stánky s kostýmovanými prodejci.
Výsledek jejich práce si můžete nejen zakou-
pit, ale hlavně se podívat, jak vše vzniká. 

Jarmark bude také místem pro prezentaci
regionálních turistických lákadel. Vyfotit se
můžete například s papoušky z bošovické Pa-
pouščí zoo nebo se dozvědět o historii po-
pravčího vrchu slavkovských pánů. Kovář
Oldřich Bartošek z Křenovic představí nejen
své umění, ale také historii středověké tortury
a příběh vrchu Spravedlnost, kde obec Kře-
novice buduje naučnou stezku.

Chybět nebude ani stylová gastronomie.
Zatímco na nádvoří Panského domu bude
stře dověká krčma s dobovým programem
a atmosférou, na Palackého náměstí můžete
navštívit stylovou kavárnu a čajovnu U staré
lucerny. Kromě kvalitní kávy můžete ochut-

17. koncert Johann Strauss Orchestru
„Z operety do operety“ opět dokázal, že nestár-
noucí melodie rakouských hudebních velikánů
mají své obrovské publikum. Své umění před-
vedli nejen členové Johann Strauss orchestru,
ale i sólisté Luisa Holzner-Albrechtová, teno-

rista Jaroslav Kovacs z Prahy a též vedoucí
orchestru – koncertní mistr pan Jiří Preisinger.
Od dirigentského pultu celý koncert řídil host
z Německa, pan Klaus Straube. Historický sál
zámku Slavkov – Austerlitz byl zaplněný do
posledního místa. vs

Johann Strauss Orchestr po sedmnácté

Z operety do operety • Foto: 4x J. Sláma
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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

Biologická olympiáda
Ve čtvrtek 21. dubna se naši žáci zúčastnili

okresního kola biologické olympiády v katego-
rii D (šesté a sedmé třídy). Téma letošní ročníku
bylo „Život ve tmě.“ Soutěžilo se v tradičních
„disciplínách“ – praktické poznávání rostlin
a živočichů, laboratorní práce a test teoretických
znalostí. Každý účastník okresního kola navíc
vypracoval vstupní úkol zaměřený na vlastní
pozorování. Naši školu reprezentovali Katka
Klinkovská (6. B), Adam Janek a Martin Sedlák
(7. B). Všichni nám udělali obrovskou radost,
protože se díky svým přírodopisným znalostem
umístili v první desítce výsledkové listiny. Nej-
lepšího výsledku dosáhla Katka Klinkovská,
která vybojovala 3. místo a bude naši školu
i celý okres reprezentovat v krajském kole. sf

Od roku 2005 pořádá Zámek Slavkov – Aus-
terlitz spolu s Klubem autorů literatury faktu
a Československou obcí legionářskou Brno 2
akci Slavkovské memento s podtitulem Festival
válečné literatury faktu.

Součástí této akce je také literární soutěž pro
žáky druhého stupně základních škol a žáky
středních škol. Naše škola se této soutěže
zúčastnila již po dvanácté.

Slavnostní vyhlášení vítězů a oceněných
proběhlo na slavkovském zámku v úterý
26. dubna, tedy v den 71. výročí osvobození
Slavkova za přítomnosti atašé generálního kon-

zula Ruské federace, zástupců města Slavkova
a Zámku Slavkov – Austerlitz, Vojenské akade-
mie ve Vyškově a členů hodnotitelské komise.

Pro naši školu bylo velkým úspěchem vý-
borné hodnocení všech zaslaných prací. Nej-
lépe si vedla žákyně 8. B Michaela Brezovská,
která za svou práci Moji dědečci – legionáři
 získala druhé místo.

Čestné uznání poroty obdrželi žáci 8. A Zdi-
slava Nováková, Martin Machorek a Ivana Ma-
cháčková.

Všem našim soutěžícím patří velké poděko-
vání. vd

Slavkovské memento

Dopoledne s baseballem
V pátek 22. dubna v naší škole proběhlo

sportovní baseballové dopoledne. Akce byla ur-
čena dětem 1. až 3. tříd. Hráči baseballového
oddílu Pelikáni Bučovice nejprve předvedli
našim žákům, jak se hraje baseball, a ti si pak
také jednoduchou verzi hry vyzkoušeli. Na
závěr proběhla soutěž v hodu do dálky o drobné
ceny. Baseball děti zaujal a příležitostně jej
budou hrát i v hodinách tělocviku. Hráčům
z Bučovic děkujeme za ukázky sportu, který
znají některé děti pouze z televize. zšt

Den Země je den věnovaný planetě Zemi,
který každoročně připadá na 22. dubna. V jeho
rámci podnikají žáci naší školy každoroční ex-
kurze zaměřené na životní prostředí. Letos
akce probíhala už ve čtvrtek 21. dubna a byla
spojena i s akcí Ukliďme Česko 2016.

Žáci šestého ročníku navštívili kompostárnu
ve Slavkově a po cestě zpět pomohli s úklidem
veřejných ploch. Sedmáci navštívili nový
i starý slavkovský vodojem a čistírnu odpad-
ních vod. Žáci osmých ročníků navštívili

skládku odpadu v Kozlanech, třídírnu separo-
vaného odpadu ve Vyškově a úpravnu vody ve
Lhotě u Vyškova. Deváťáci, kteří nemuseli
odjet k přijímacímu řízení na střední školu, ab-
solvovali exkurzi ve Slavkově na zámku.

Naše poděkování patří zástupcům jednotli-
vých organizací, kteří nám věnovali svůj čas
a poskytli našim žákům zajímavý výklad
(TSMS Slavkov u Brna ve spolupráci s panem
Radkem Lánským, VaK Vyškov a.s., Respono
Vyškov a.s.). jp

Den Země

Pěvecká soutěž ve zpěvu lidových písní
a cappella Zazpívej, slavíčku je určená žákům
ze všech ročníků základních škol a probíhá
každým rokem již mnoho let. Letos se konala
po osmadvacáté. Okrskové kolo, v němž „za-
bodovali“ i naši žáci, letos proběhlo 26. dubna.

V I. kategorii se na 1. místě umístila Ella Va-
nessa Carroll (3. tř.), ve II. kategorii pro naši
školu získala druhé místo Eliška Juřinová (5.
tř.) a čestné uznání v této kategorii získal Sa-

muel Vinkler (5. tř.). I ve III. kategorii naše
škola bodovala. Na třetím místě se umístila
Agáta Andrlová (7. tř.).

V celkovém počtu zpěváků naši žáci proká-
zali, že se neztratí a že píle vynaložená na pří-
pravu do této soutěže v lidových písních se jim
vyplatila.

Ve středu 11. května se Ella Vanessa, Eliška
a Agáta zúčastní okresního kola v Bučovicích.
Přejeme hodně úspěchů. mk

Pěvecká soutěž Zazpívej, slavíčku

Na Základní škole Tyršova ve Slavkově
u Brna je již sedmým rokem realizován dlouho-
dobý školní projekt Rovná záda. Je zaměřen na
prevenci a nápravu vadného držení těla dětí.
Hlavním cílem je naučit děti správným návy-
kům v držení těla a vést je k pravidelné pohy-
bové aktivitě. Nedostatek pohybu je
v současnosti jednou z hlavních příčin vedou-
cích k vadám v držení těla. Od druhého pololetí
školního roku mají všichni žáci školy jednou
týdně o velké přestávce možnost odreagování
a aktivního odpočinku formou tance. Hudbu si

děti vybírají samy. U dětí se taková přestávka
těší velké oblibě, hlavně u dětí z prvního stupně.
Další oblíbenou náplní velkých přestávek všech
žáků školy je v případě pěkného počasí pobyt
v prostorách venkovního školního sportovního
areálu. Pohyb formou her na čerstvém vzduchu
výrazně prospívá dětskému organismu kompen-
zovat školní zatížení během vyučování.

Jakákoliv forma pohybu je pro děti v dnešní
době velkým přínosem k jejich zdravému vý-
voji a škola se je proto snaží co nejvíce pod-
porovat. Hana Charvátová

Aktivní přestávky

Turnaj ve vybíjené
Ve středu 4. května se v hale v Křenovicích

konala okrsková soutěž školní mládeže
1. stupně ve vybíjené „O putovní cenu Politaví“.
Turnaje se zúčastnila družstva ze ZŠ Komen-
ského a Tyršova Slavkov, Otnic, Bošovic, Kře-
novic, Milešovic a Šaratic. Naši školu
reprezentovalo družstvo složené ze žáků 3.–5.
tříd. Ze třetí třídy to byli Vít Kudla, Alžběta Su-
chomelová, Jan Fiala, Terezie Schwecová, ze
čtvrté třídy Jan Menšík, Lubomír Šinkyřík, Ma-
touš Svoboda, Julie Kachlířová, Markéta
Moudrá, Anna Gachová a za páťáky Karolína
Hornová a Radim Hořínek. Hrálo se na
dvou hracích plochách každý s každým. Soutěž
byla do samého konce velmi napínavá. Naši
žáci bojovali ze všech sil, a i když se nestali ab-
solutními vítězi, vybojovali krásné 2. místo
a postup do finále. První místo obsadilo druž-
stvo z Otnic a na třetím místě skončil tým ze ZŠ
Komenského. ml 

Pořad „Používám Mozek“
Ve středu 4. května se žáci osmých ročníků

zúčastnili fyzikálně-přírodopisně-preventiv-
ního pořadu Používám Mozek. V něm byli se-
známeni s různými zajímavostmi týkajícími se
činnosti lidského mozku. Použity byly také
různé modely, např. „Mozek“ (2,5 x 2 m) s de-
monstrací průběhu impulzů a vysvětlením
 využití paměti; model „Neuronu“ (2 m) s de-
monstrací pohybu informace v něm; model
„Ucha“ (1,5 x 1m) s pohyblivými kůstkami atd.
Žáky zaujala např. tato témata: „Optické
klamy“ – jak nepodléhat reklamě; „Strach“ –
jak vzniká a jak se mu bránit. A nechyběly ani
soutěže o ceny, které hodinu zpestřily. Program
vhodně doplnil výuku přírodopisu a fyziky. zšt

Každoročně se žáci ZŠ Tyršova Slavkov
u Brna účastní atletické soutěže Pohár rozhlasu
pořádané Asociací školních sportovních klubů.
Okresní kolo probíhalo v areálu sportovního
stadionu ve Vyškově. Pohár rozhlasu patří
k jedné z nejpočetněji zastoupené soutěži pro
žáky základních škol. Sportovci z Tyršovky
i v tak velké konkurenci dosáhli pěkných vý-
sledků. K nejlepším v mladší kategorii (6. a 7.

roč.) patřila děvčata Adéla Žáková v běhu na
60 m (8,84 s) a Tereza Šedá ve skoku dalekém
(402 cm). Mezi chlapci patřili k nejlepším
Tomáš Jochman v hodu kriketovým míčkem
(56,3 m) a Richard Novák ve skoku dalekém
(444 cm). Ve starší kategorii (8. a 9. roč.) do-
sáhli pěkného umístění Jakub Cagášek ve skoku
vysokém (160 cm) a Ivana Macháčková v běhu
na 800 m (2:53 min). Hana Charvátová

Pohár rozhlasu 2016
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obrovská gratulace a velké poděkování náleží
trenérskému týmu: Pavle Přichystalové, Tamaře
Divácké, Marii Tobiášové, Renatě Martínkové
a v neposlední řadě vedoucí celého týmu Renátě
Macharové za celoroční důslednou a obětavou
práci. Výsledky nejen z této soutěže jsou důka-
zem, že svoji práci dělají velmi dobře. GS

Dvacet medailí z MČR pro Glitter Stars
Poslední dubnovou sobotu  se v pražské hale

Královka uskutečnil 15. ročník Mistrovství ČR
v cheerleadingu. Po slavnostním nástupu téměř
1500 sportovců z 26 týmů celé České repu-
bliky, slavnostním slibu a naší hymně začal ne-
úprosný boj o zisk medailí a především
o získání nominací na ME do Vídně. Slavkov-
ská výprava ze ZŠ Komenského nastoupila na
soutěžní plochu v atraktivních nových sportov-
ních soupravách, které byly pořízeny z dotace
Jihomoravského kraje a které vzbuzovaly
u soupeřů zaslouženou pozornost.

A jak naši reprezentanti dopadli? Ze všech
zúčastněných týmů získali nejvíce medailí, cel-
kem 20 – 8 zlatých, 6 stříbrných a 6 bronzo-
vých. Také získali nominaci v 5 disciplínách na
evropský šampionát. Děvčata a chlapci ze Slav-
kova tak opět dokázali, že stále patří na špici če-
ského cheerleadingu. Všem soutěžícím patří

Preventivní aktivity
Sex, AIDS, vztahy –to byla žhavá témata

přednášky a besedy, kterou s žáky 9. ročníků
vedl pan Jiří Pospíšil z organizace ACET dne
16. května. Žáci se společně zamýšleli nad
problémem přenosu viru HIV, nebezpečí šíření
AIDS a hodnotili chování a postoje mužů a žen
k zásadám bezpečného sexu. Společně probrali
otázky rizikového chování v této oblasti. Dívky
a chlapci tak získali mnoho nových informací
a podnětů do dalšího života. HaF

Na výstavě
Výročí 600 let od udělení znakového privi-

legia si v letošním roce připomíná nejen město
Slavkov, ale i žáci naší školy. Celá řada z nich,
od těch nejmladších až po nejstarší deváťáky,
navštívila v rámci společenskovědních před-
mětů výstavu věnovanou tomuto výročí na
slavkovském zámku. Hned v první místnostmi
mohli připadat jako turisté cestující časem,
neboť se ocitli v prostoru renesanční radnice,
jen purkmistr chyběl.

Žáci obdivovali vzácnou listinu z roku 1416,
kterou král Václav IV. udělil městu znakové
privilegium, a další cenné středověké perga-
meny. Rovněž je zaujaly modely komendy
řádu německých rytířů a renesančního zámku
zhotovené moderní technologií na 3D tiskárně.

Část výstavy je věnována slavkovským ce-
chům. Žáci si prohlédli dokumenty, pečetidla,
cechovní truhlice a postavníky.

Nově nabyté poznatky prokázali splněním
úkolů v pracovním listě. H. Sokoltová

Dobrý skutek
Udělali jsme dobrý skutek. Zachránili jsme

asi 255 vzrostlých stromů.
Již tradičně, vždy na jaře a na podzim, pro-

bíhá na naší škole sběr starého papíru. Při le-
tošním sběru, který se konal 20. dubna,
odevzdali naši žáci s rodiči i s pracovníky
školy 11 300 kg starého papíru a tak „zachrá-
nili“ před pokácením asi 255 vzrostlých
stromů. Nejpilnějšími sběrači, kteří si za od-
měnu smlsli na sladkých roládách, byli žáci
tříd III. A, VI. A a V. A. Vítězové soutěže, žáci
III. A mohou až do podzimu využívat k hraní
o přestávkách stolní fotbal, putovní cenu sou-
těže. Všem zúčastněným patří dík.

Pochvalu zaslouží i chlapci z IX.A, kteří
společnými silami naložili čtyři kontejnery pa-
píru. Hana Stárková

Zazpívej, slavíčku
Jako každý rok, i letos se úspěšní zpěváčci

Základní školy Komenského Slavkov u Brna
zúčastnili soutěže „Zazpívej, slavíčku“. Probo-
jovali se až do okresního finále, které se konalo
dne 11. května v Bučovicích na Katolickém
domě. Velkým úspěchem bylo první místo ve
III. kategorii, které získal Matěj Vykoukal. Ma-
tějovi všichni srdečně blahopřejeme! Ostatním
účastníkům – Tereze Dudové, Ellen Lotrekové,
Martinu Holoubkovi, Markétě Vojtkové
a Adéle Maňasové – děkujeme za účast v sou-
těži zpěváčků. Martina Tesaříková

Nečekaný úspěch v literárně výtvarné soutěži
Jeho veličenstvo kniha zaznamenala třída 9.B
ze ZŠ Komenského, a to s projektem Lahvinky.
Projekt se věnoval myšlence, že literatura je po-
travou pro mysl, stejně jako jídlo je potravou
pro tělo. Žáci tedy měli za úkol vytvořit příběh
jako potravu pro mozek. Dostali sklenice, do

nichž vložili svá dílka a sklenici ozdobili etike-
tou s názvem, obrázkem a informacemi o svém
příběhu-potravě. Žákům se nápad líbil, práce je
bavila a na výsledcích je to vidět.

Nápad, fantazii a originalitu jednotlivých
prací ocenila i odborná porota soutěže, pořá-
dané EkoCentrem Brno. Soutěžilo se v deseti
kategoriích (jednotlivci a kolektivy: MŠ, ZŠ
1.–2. ročník, ZŠ 3.–5. ročník, ZŠ 2. stupeň, SŠ),
přičemž našim žákům bylo uděleno 1. místo
v kategorii kolektivy: ZŠ 2. stupeň a navíc zí-
skali titul absolutního vítěze celé soutěže.

Na předávání cen se v pondělí 9. května vy-
dali zástupci třídy společně s učitelkou vý-
tvarné výchovy. Akce probíhala v zahradě
EkoCentra, vyhlašování cen bylo doplněno
o předčítání úryvků z přihlášených knih a pro
menší účastníky byla připravena dílnička.

První uvedená cena žáky příjemně zahřála a,
stejně jako ostatní ocenění, přijali diplom
a pěkné knížky. Radost brzy vystřídalo sku-
tečné překvapení, když jsme po zaznění gongu,
ohlašujícího absolutního vítěze, uslyšeli opět
nás. Následovala slavnostní korunovace, focení
a proslov. Další odměnou byl žákům dort, který
jsme na místě nabídli všem zúčastněným. 

Výstava vítězných prací bude ke zhlédnutí:
10.–31. 5. v Knihovně Jiřího Mahena, Ko-

bližná ulice, foyer, 1.–10. 6. v EkoCentru Brno,
Písečník 94, Modrý stan úterý–čtvrtek 14 až
18.30 h. (knihy si lze volně prolistovat),
13.–24. 6. v CVČ Lužánky, Brno – pobočka Li-
dická 50, 1.–31. 8. na Poliklinice Lesná, vý-
stava fotografií. zšk

Vítězství v soutěži Jeho veličenstvo kniha

I letos byla budoucím prvňáčkům a jejich ro-
dičům nabídnuta přípravka na školu. Jednalo se
o setkání paní učitelek prvních tříd s jejich bu-
doucími „studenty“. A setkání to bylo zajímavé.
Děti spolu s rodiči měly možnost prohlédnout
si celou školu, vyzkoušet si, jak se nese podnos
s obědem a jak se sedí v jídelně. Ve třídách zase
předvedly, jak umí správně držet tužku, plnily
jednoduché úkoly z matematiky a českého ja-

zyka. Prostě ukázaly, co všechno dovedou a jak
jsou připraveny na školu.

Rodiče zase poznali, jak se jejich dítě chová
v kolektivu, jak reaguje na pokyny paní uči-
telky a hlavně měli možnost své dítě porovnat
s ostatními dětmi.

Všem budoucím prvňáčkům přejeme pěkné
prázdniny a úspěšné vykročení do první třídy.

Hana Stárková

Přípravka na školu

Glitter Stars • Foto: archiv školy

Vítězové s oceněním • Foto: archiv školy
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Dne 14. dubna proběhl na naší škole baris-
tický kurz. Sešli se zde žáci i zájemci z řad ve-
řejnosti. Všichni měli jedno společné – naučit
se kvalitně připravovat kávu. Na začátku měli
všichni znalosti o kávě minimální, ale odchá-
zeli mladí baristé, kteří věděli, jak správně
chutná espresso, jak správně ušlehat mléko do
cappuccina a jak se praží káva. Naučili se ro-
zeznat, která zrnka kávy jsou špatná. Důležité

byly také informace, jak správně kávu servíro-
vat. Všichni se zájmem poslouchali povídání
o kávě a její dlouhé cestě k zákazníkovi. Mladí
baristé měli možnost si vyzkoušet přípravu růz-
ných druhů káv, napěnit mléko a vypít si vla-
stnoručně připravenou výbornou kávu z pečlivě
vybraných druhů. Nyní již všichni vědí, že
dobře připravit a naservírovat kávu umí jen
opravdoví odborníci. M. Novoměstská, ISŠ

Baristický kurzKrok za oponu
Dne 30. března jsme navštívili Janáčkovo di-

vadlo a zúčastnili jsme se představení Krok za
oponu s operou Carmen. Operou nás prováděla
komentátorka s dirigentem, do některých uká-
zek se vedle sólistů opery  aktivně zapojili i naši
žáci, zkusili si i taneční vystoupení pod vede-
ním profesionální choreografky. Při představení
jsme seděli spolu se symfonickým orchestrem
přímo na jevišti a zážitek byl opravdu strhující.
Poděkování patří Mgr. Hirtovi, který nás moti-
voval k návštěvě takového představení.

K. Smolíková, V. Zdražilová, hotelnictví, ISŠ

Běželi jsme pro Evropu
V pondělí 11. dubna se skupina vytrvalců

pod vedením učitele TEV zúčastnila již 20.
ročníku junior maratonu, který pořádala FTVS
UK. Závodu se zúčastnilo 27 středních škol Ji-
homoravského kraje. Družstvo ISŠ Slavkov
u Brna zaběhlo 42 km rozděleno na desetkrát
4200m za 3:26. Za předvedený výkon je třeba
žáky pochválit. R. Vaňura, ISŠ

Sommelierský kurz
Ve dnech 15. a 16. března proběhl na naší

škole kurz mladých sommelierů. Všichni měli
jedno společné – zájem o tento ušlechtilý nápoj.
Kurz vedl zkušený sommelier pan Ing. Karel
Babka z Mariánských Lázní. Po oba dny vy-
světloval, jak se jednotlivé druhy vína vyrábí,
jak s vínem zacházet, jak ho prezentovat, otvírat
a hostům servírovat. Na závěr kurzu si všichni
přítomní vyzkoušeli otvírání lahví sektu mečem
– sabráž. Při této příležitosti nás navštívil
Mgr. P. Šelepa, radní JMK pro oblast školství,
který nezůstal pozadu a sabráž si také vyzkou-
šel. Prezentované vzorky byly obohaceny o ně-
která velmi zajímavá vína ze soukromých
vinoték. Všichni získali titul sommelier – kadet.

M. Novoměstská, ISŠ

Návštěva Moravské zemské knihovny
Během návštěvy knihovny 25. dubna jsme

byli obohaceni o informace, jaké knihy mů-
žeme vyhledat, jak se v knihovně správně ori-
entovat a efektivně vyhledávat informace
z dějin gastronomie, hotelového provozu, ze-
měpisu cestovního ruchu, marketingu, výživy
a hygieny. Návštěva nám pomohla pro načer-
pání nových informací a do dalšího studia pro
vypracovávání našich maturitních prací. 

D. Winter, obor HT, ISŠ

Letos se do pomyslného boje zapojil další
mladý svářeč, žák prvního ročníku oboru auto-
mechanik, P. Maxián. V nejpočetnější kategorii
čítající 47 účastníků dokázal vybojovat velmi
dobré 19. místo, 15. místo z celé ČR. Patrik byl
také oceněn jako vůbec nejmladší účastník celé
soutěže. Vzhledem k jeho mládí a dovednos-
tem je velká šance, že letošní úspěch dokáže
v příštích letech ještě vylepšit. J. Navrátil

Poděkování za kvalitní přípravu na soutěž
a reprezentaci školy patří Ing. J. Navrátilovi.
Patrika a jeho spolužáky dlouhodobě učí svá-
řečským dovednostem slavkovská svářečská
škola právě pod vedením. Vlad. Kulhánková

Úspěch v soutěži Zlatý pohár Linde
Zlatý pohár Linde je mezinárodní soutěž

mladých svářečů, jejíž jubilejní 20. ročník se
konal na SOŠ ve Frýdku-Místku ve dnech 19.
a 20. dubna. Soutěže se v posledních letech
pravidelně účastní okolo 130 svářečů z České
republiky, Slovenska, Německa, Ukrajiny
a Číny. Soutěží se ve svařování plamenem
a v metodách obloukového svařování.

V posledních třech letech zde měli svoje za-
stoupení i automechanici ze slavkovské střední
školy. V každém roce se velmi dobře umisťo-
vali a dokázali „porážet“ jak české specialisty
v oboru svařování, tak i mnohdy početnou
a kvalitní zahraniční konkurenci.

stejně, po snídani jsme pracovali v příslušných
autoservisech asi od 9 do 14, ve firmách byli
velice přátelští a nechali nás dělat téměř vše.
Ve volném čase jsme podnikali výlety po okolí
a poznávali jsme kulturu Španělska, zvláště
oslavy Velikonoc probíhaly jinak než u nás
doma. Celá stáž byla suprová a vrátili bychom
se tam zase.

M. Kohoutek, ISŠ, obor automechanik

Odborná stáž Španělsko
V rámci programu Erasmus+ jsem se se

svými dvěma spolužáky zúčastnil ve dnech 13.
3.–9. dubna odborné stáže ve Španělsku. Vše
začalo odletem z Vídně do Malagy, kde nás
čekal náš vedoucí stáže, který nás měl na sta-
rosti po celou dobu a zavezl nás do hlavního
centra celého dění stáže, do města Martos.
Bydleli jsme v malém domku, který jsme měli
celý pro sebe. Každý pracovní den probíhal

Výstavy na zámku
V minulých dnech navštívili žáci naší školy

1.A HT, 1.B HT a 1.A KČ výstavu, jejíž námět
se stane ve Slavkově u Brna hlavní událostí le-
tošního roku. Pečetní listina, kterou městu
vydal král Václav IV., byla vystavena 1. čer-
vence 1416 v Praze, připomínáme si tedy 600
let od jejího vydání. Jejím nejdůležitějším
bodem bylo královské privilegium udělující
městu Slavkov znak. Právě tyto dvě vzácné pa-
mátky, ale i mnoho dalších, se staly předmětem
zájmu našich žáků. Za zmínku stojí i návštěva
výstavy Harry Potter, která pobavila a mnohé
i překvapila velkým množstvím vystavených
exponátů.) E. Zemánková, ISŠ

kluků jak v přípravě na soutěž, tak i ve vlastní
soutěži. Tady se ukázalo, že i škola, která není
vyloženě automobilního zaměření jako ostatní
školy, může mít i velké úspěchy. Pro každého
kluka je úspěch ten, že byl nominován jako
nejlepší ze své školy, bez ohledu na celkové
umístění. Každý soutěžící si odnesl nejen zá-
žitky, ale i hodnotné ceny od sponzorů soutěže.
Po skončení měli všichni soutěžící možnost si
zajezdit na motokárách v Kartaréně v Brně.

L. Čajka, ISŠ

Soutěž mladých automechaniků
Ve čtvrtek 28. dubna uspořádala ISŠ auto-

mobilní Brno pod záštitou Jihomoravského
kraje již 10. ročník soutěže mladých autome-
chaniků v ovládání osobního automobilu a te-
oretických znalostí z pravidel provozu na
pozemních komunikacích. Soutěže se zúčast-
nilo celkem šest škol z Jihomoravského kraje.
V náročných disciplínách obsadil P. Švec
krásné 5. místo a T. Olejník ze všech zúčast-
něných zvládl dané úkoly nejlépe a zaslouženě
obsadil 1. místo! Tady se projevila velká snaha

Výstava tabulí
Zveme vás na výstavu slavnostních tabulí, která se koná ve

dnech 2. a 3. června od 10 do 14 hodin v tělocvičně ISŠ ve Slav-
kově u Brna. Srdečně zvou žáci III. ročníku oboru kuchař-číšník.

Dne 22. dubna jsme se vydali na ojedinělou
školní exkurzi do Prahy. Po příjezdu jsme si
nejprve prošli areál Pražského hradu a poté ab-
solvovali komentovanou prohlídku Kanceláře
prezidenta republiky. Přímo do současné pre-
zidentské pracovny jsme se sice nedostali, ale
i tak jsme si prohlédli zajímavá místa, včetně

knihovny, kde kdysi úřadoval první českoslo-
venský prezident T. G. Masaryk. Navštívili
jsme Václavské náměstí a výstavu Titanic.
Všem se nám výlet moc líbil a naše poděko-
vání patří paní učitelce Stránské, která celou
exkurzi pro nás připravila.

M. Staňková, S. Šimberová, hotelnictví, ISŠ  

Na návštěvě u prezidenta republiky



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

• profily ocelové uzavřené,
 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)

• ocel plochá i čtvercová, úhelníky
• ocel kruhová (tažená, válcovaná)
• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé, slza,

 pozinkované
• betonářská ocel – roxory,

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,

 řezáním pilou

areál Agrozetu
Čs. armády 1081
Slavkov u Brna
tel./fax. 544 220 816
tel. 604 272 975

775 697 788
milanmajek@volny.cz

Milan Májek a syn

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Prodejní doba:
po, st      7–17 h.
út, čt, pá 7–15 h.
sobota    8–11 h.

JIŽ 13 LET S VÁMI

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

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
• pyly v ovzduší – pomoc při potížích

Kosmetika 

Možnost 
vyzkoušení

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

Zdraví je největší bohatství, které člověk má.

ZELENÝ LIST 

          ZELENÝ LIST 
• KÁVA a ČAJE Z CELÉHO SVĚTA
• BYLINY A KAPKY
• DÁRKY a KOSMETIKA
• SUCHÉ PLODY  OŘÍŠKY
HUSOVA 8 (vedle květinářství) Slavkov u Brna 
tel.: 775 999 321

    
• KÁVA ČČČČČČČ

ZELENÝ LIST ZELENÝ LIST 

V dubnu vyšla zajímavá publikace mladé
autorky Kristýny Vodičkové STANISLAV
HLUČKA – stíhací pilot z Blažovic. Jak již název
napovídá, kniha se zabývá životními osudy Stani-
slava Hlučky, blažovického rodáka, který roku
1940 utekl za hranice vlasti, aby bojoval po boku
Spojenců proti hitlerovskému Německu. Po dlouhé
cestě vstoupil ve Francii do čs. zahraniční armády.
Po pádu Francie byl zařazen do služeb Králov-
ského letectva jako pilot 313. čs. stíhací perutě.
Roku 1944 byl jako dobrovolník přeložen do So-
větského svazu a jako příslušník 1. českosloven-
ského stíhacího leteckého pluku se zúčastnil bojů
ve Slovenském národním povstání. Přestože se
domů vrátil z východní fronty, poúnorové represe
proti důstojnickému sboru čs. armády se nevyhnuly
ani jemu. V roce 1948 byl odsouzen na jeden rok
těžkého žaláře. Po listopadu 1989 se nemalou
měrou podílel na rehabilitačním řízení letců proti-
právně postižených komunistickým režimem. Od
roku 1992 až do své smrti byl předsedou Sdružení
zahraničních letců. V této funkci byl 8. května 1995
povýšen na generálmajora ve výslužbě. Zemřel
v noci ze 14. na 15. října 2008 v Ústřední vojenské
nemocnici v Praze-Střešovicích. Práce vychází
hlavně z archivních pramenů a odborné literatury.

Knihu lze koupit nebo objednat na Obecním
úřadě v Blažovicích za cenu 200 Kč.

Rozměr Cena
38x14 mm 395 Kč
47x18 mm 470 Kč
59x23 mm 540 Kč
(nejpoužívanější rozměry,
ceny vč. DPH)

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642, Slavkov u Brna
Po–Pá 9–12   13–17 h.
tel.: 544 220 661
e-mail: info@bmtypo.cz
www.bmtypo.cz

Výroba
razítek
Samonamáčecí a klasická razítka
Colop, obdelníkové i kulaté

Příjem inzerce
do zpravodaje

info
@

bm
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o.c
z
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20
 66

1
60

5 7
42

 85
3

Uzávěrka
pro inzerci
pátek 17. 6.
do 16 hodin
(Podmínky viz

www.bmtypo.cz)

Nová kniha z historie našeho regionu

Poděkování
Děkujeme panu Bedřichu Malečkovi za krabici

s motýly, kterou věnoval dětem z Mateřské školy
Zvídálek. Děti tak mají možnost seznámit se
s motýly zblízka, prohlédnout si všechny detaily,
které jen tak neuvidí, a porovnat je s přímým po-
zorováním motýlů v přírodě. S takovou sbírkou
motýlů jsme se dosud nesetkali a jsou z ní nad-
šené nejen děti a učitelky, ale i rodiče.

Sbírka bude vystavena ve sborovně mateřské
školy a bude využívána při naší práci s dětmi.

Eva Jurásková, ředitelka MŠ

Motýli pro děti • Foto: P. Maleček
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V loňském roce jsme zahájili opravu stře-
chy, která vykazovala mnoho závad – poru-
šená statika podstřeší, prohnuté laťování,
sjíždění tašek a nebezpečí pádu na chodníky,
poškozené okapy padající krytinou. Po
opravě statiky krovu jsme se rozhodli opravit
střechu. Z uvažovaného přeložení krytiny
s navrtáním otvorů do tašek a jejich přišrou-

Práce na obnově střechy kostela pokračují
bování vyšlo najevo, že nebude o moc dražší
uskutečnit celkovou výměnu krytiny, poško-
zených okapů a náhradu střešních latí za sil-
nější. V letošním roce bude akce dokončena,
práce jsou v hodnotě 1 650 000 Kč. Z toho je
podíl 40 % vlastník (tedy farnost) 660 000
Kč, 10 % město 165 000 Kč, 50 % Minister-
stvo kultury 825 000 Kč. Zároveň se střechou

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele:

neděle v 8.30 a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba pro
děti, čtvrtek v 7.00, pátek v 18.00, sobota v 7.30 h.
Svátost smíření každou středu od 19.00 do 20.00. 
2. 6. Mše sv. v penzionu v 8.00.
2.–3. 6. Návštěvy nemocných.
5. 6. Svatourbanské hody ve Slavkově k 600. výročí

udělení městského znaku, 9.30 mše s průvodem,
slouží generální vikář Mons. Jiří Mikulášek. Večerní
mše 18.00.

10. 6. Noc kostelů 2016 v Hodějicích.
19. 6. Farní den na zahradě za KMŠ.
19. 6. Sbírka na bohoslovce.
24. 6. Pouť k sv. Janu Křtiteli na Špitálce v 18.00.
27. 6. Výlet dětí z náboženství na Hostýn.
30. 6. Mše sv. v penzionu, čtvrtek 8.00.
Upozornění: večerní nedělní mše během prázdnin

budou v 19.00 hodin.
Kontakt s knězem:

Po večerní mši svaté v úterý a v pátek, nebo se do-
mluvte na tel. 544 221 587,  604 280 160.
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

Letos přilétli naši čápi 4. dubna a díky naší
webkameře můžeme vidět, že čápi sedí na
třech vejcích. Střídají se oba rodiče. Protože
zasedli na vejce asi 25. dubna a inkubace za-
číná od snesení prvního vejce a trvá přibližně
33 dnů předpokládáme, že se čápata vyklubou
(postupně) někdy kolem 23. května.

Letos se chystá Slavkovský ochranářský
spolek potomky našich čápů okroužkovat.
K dispozici máme barevné odečítací kroužky
typu ELSA. Mají na sobě adresu kroužkovací
stanice při Národním muzeu Praha. Jsou vyro-
beny z černého plastu, text je vypálený lasero-
vou technologií a jsou odolné proti zašpinění.
Jsou dvojdílné, po secvaknutí obou dílů už ne-
jdou sundat. Mají tu výhodu, že se dá pomocí
lepšího dalekohledu odečíst kód z kroužku.
Ten se dá zaslat do kroužkovací stanice a tam
určí z mezinárodní databáze kde, kdy a kdo
čápu dal kroužek na nohu. Tak se může někdy
velmi přesně zjistit jejich pohyb při stěhování,
jejich věk a další údaje.

Čáp bílý se živí hlavně drobnými savci (hra-

boši, krtky), hmyzem, žábami a žížalami,
méně požírá také plazy, plže, ryby, ptačí vejce
i mláďata a mršiny. Kořist vyhlíží za pomalé
rozvážné chůze, na hlodavce někdy nehybně
čeká u nor podobně jako volavky. Nedávno
jsem pozoroval a vyfotil čápa, jak na Litavě

Slavkovští čápi už mají mladé
ulovil skokana. Dlouho do něj kloval a nako-
nec sešel k Litavě, utopil jej a teprve pak na-
máhavě pozřel.

V pondělí 23. května se našim čápům vy-
líhlo první mládě. 

Petr Navrátil, Slavkovský ochránářský spolek

budou opraveny kamenné schodiště k bočním
vchodům do kostela. K pokrytí farního podílu
pořádáme sbírky ve farnosti.

Milan Vavro, římskokatolický děkan

Postup prací na opravě střechy kostela • Foto: archiv ř.-k. farnosti

Slavkovští čápi • Foto: P. Navrátil a Vivo Connection
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Podnikatelka roku
Okresní hospodářská komora Vyškov vyhla-

šuje 3. ročník soutěže „Podnikatelka roku
okresu Vyškov 2016“. Přihlásit se můžou
všechny ženy splňující podmínky z okresu Vy-
škov. Z těch nejdůležitějších: musí podnikat
jako fyzické osoby, mít uzavřené 2 účetní ob-
dobí, bezdlužnost. Soutěže se také nesmí
zúčastnit ty podnikatelky, které se umístily
v předchozím ročníku na stupních vítězů.

Vyhlášení soutěže je k 1. květnu 2016 a uza-
vření příjmu přihlášek k 1. srpnu 2016. Přihlá-
šky je možno zasílat elektronicky na
info@ohkvyskov.cz, nebo poštou.

Došlo přihlášky vyhodnotí porota složená ze
zástupců OHK Vyškov, měst, úřadu práce
a vyhlášení výsledků proběhne v rámci podni-
katelské setkání OHK Vyškov 25. srpna 2016
v hotelu Allvet. TZ

Čtenářská zdravice
Vážení obyvatelé Slavkova u Brna, s ra-

dostí přicházíme touto cestou za Vámi všemi
s blahopřáním k velkému jubileu Vašeho vý-
znamného bydliště. Je tím 600 let od udělení
privilegia znaku města.

Žili jsme několik užitečných let ve Vašem
městě, rádi se k Vám vracíme a nebudeme
ani při uvedené příležitosti chybět.

Vaši věrní manželé Slezákovi z Brna

Letošní slet čarodějnic a čarodějů byl plný pohody, pěkných soutěží a dobré nálady. Děkujeme
TS za přípravu ohně, hasičům za dohled a Malečkům za sponzorské čarodějnice. Tak zase za rok,
sestry! Čarodějnice

V posledních dnech odhalili vyškovští kri-
minalisté původce vloupání do chat a zahrad-
ních chatek ve Slavkově u Brna. Minulý týden
obvinili čtyřiapadesátiletého výtečníka hned ze
šesti těchto skutků. Muž řádil v chatové oblasti
u Slavkova od zimy loňského roku. Do objektů
se vloupával, v některých bez souhlasu maji-
tele přespával, někde dokonce provedl nežá-
doucí stavební úpravy a přemístil se jinam.
V jedné chatce dokonce vyměnil vložku
zámku, pokácel stromek a poškodil dřevěné
zábradlí. V chatkách a zahradních domcích

kradl, co mu přišlo pod ruku. Elektroniku, do-
mácí spotřebiče, nářadí, rybářské vybavení, se-
kačku, křovinořez, motorovou pilu, svářečku,
dětský elektrický skútr, starší jízdní kolo a do-
konce i demontovaný motor ze starší ško-
dovky. 

Škoda odcizením se blíží čtyřiceti tisícům
korun. Zloděj však násilnými vstupy způsobil
majitelům i škodu poškozením, a to v částce
přesahující osm tisíc korun. Minulý týden za-
drželi slavkovští policisté výtečníka následně
po vloupání do zahradního domku, kam si při-

Z policejního zápisníku: Nedá si říct a nedá
nesl své věci. Aby toho nebylo málo, ukázalo
se, že muž do chatové oblasti přijel svým vo-
zidlem i přesto, že má zákaz řízení motoro-
vých vozidel. Krom obvinění z krádeže,
porušování domovní svobody, neoprávněného
zásahu do práv k domu, bytu či nebytového
prostoru a poškození cizí věci mu tak na kontě
přibyl i trestný čin maření výkonu úředního
rozhodnutí. Vzhledem k oprávněné obavě, že
by muž pokračoval v trestné činnosti, ho soud
poslal do vazby.

Alice Musilová

Slet ãarodûjnic

Slet čarodějnic • Foto: 4x archiv čarodějnic
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Babské hody
Zveme vás na 13. babské

hody, které se konají v so-
boru 18. června.

Program: 
• ve 14. hod. předání Bab-

ského práva u radnice
• v 19. hod. taneční zábava na Bonapartě
Hraje kapela Sebranka z Letonic

Srdečně zvou ženy-stárky

Výstava psů
Welsh Corgi a Kelpie Klub CZ pořádá klu-

bovou výstavu pro plemena welsh corgi Pem-
broke, welsh corgi Cardigan a australská kelpie
v sobotu 6. srpna 2016 ve Slavkově v zámec-
kém parku. Pozvaní rozhodčí: Mrs Tracy Ir-
wing, UK - WCC, Mr. Steve Atkinson, UK -
WCP, Mr. Miroslaw Redlicki, PL - AKE.

Noc kostelů
V pátek 10. června můžete navštívit nNoc

kostelů v Kobeřicích u Brna – Husův sbor
CČSH. Na programu bude v době 18–22 hod.
otevření HS, uvítání, vystoupení komorního
orchestru z Rousínova, zpěv křesťanských
písní, čtení z Psma, rozjímání, zakončení, po-
žehnání po celý večer a možnost osobního roz-
hovoru s duchovním. Můžete zhlédnout
výstavu Historie přijímání podobojí, výstavu
fotografií Historie a současnost Husova sboru.
Bude připraveno občerstvení.

Sborování v Šaraticích
V průběhu května–června 2016 se uskuteční

pod hlavičkou brněnské jednoty Musica sacra
regionální Sborování – nesoutěžní přehlídky
pěveckých sborů dospělých v regionech brněn-
ské diecéze: v Brně, Jimramově a Šaraticích. 

Ačkoli jde o již o 19. ročník, v našem regi-
onu se Sborování uskuteční teprve podruhé
a to v neděli 5. června 2016 v 15 hodin v šara-
tickém kostele sv. Mikuláše. V cca dvouhodi-
novém programu postupně vystoupí sedm
sborů, jež na závěr přehlídky společně zapějí
Canticorum iubilo G. F. Händela. Akci zaštítil
brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle.

Srdečně zveme a těšíme se.
Karol Frydrych

Za jasných červnových nocí nás na jihozá-
padě upoutá stále ještě souhvězdí Pastýře s jas-
ným Arcturem. Vlevo od něj je Severní koruna
a ještě víc na východ Herkules se známou hvěz-
dokupou M31. Na jihovýchodě pozorujeme už
letní souhvězdí Lyra, Labuť a Orel s jasnými
hvězdami Vega, Deneb a Altair, které tvoří
vrcholy pomyslného letního trojúhelníku.

Saturn je viditelný celou noc a doporučuji po-
dívat se na jeho krásné prstence v našem novém
dalekohledu. 3. 6. bude Saturn nejblíže Zemi.
Jupiter pozorujeme v první polovině noci. Mars
v červnu na noční obloze uvidíme po celou noc
mimo rána. Měsíc je v novu 5, v první čtvrti 12,

v úplňku 20 a v poslední čtvrti 27. června. As-
tronomické léto nastává 20. června ve 23.34 h.

Pro mládež od 15 do 25 let jsme připravili
letní školu astronomie od 3. do 12 srpna. Zá-
jemci o přírodní vědy z České i Slovenské re-
publiky se mohou hlásit u vedoucí hvězdárny.

Každodenní pozorování Slunce speciálními
dalekohledy je součástí prohlídky Dinoparku.

Hvězdárna je otevřena každé úterý a pátek,
v červnu od 21 do 23 hodin. Máme také pro-
gramy pro mateřské, základní a střední školy.
Informace získáte na stránkách www.zoo.vy-
skov.cz a na telefonu 602 59 62 09. 

Dobromila Patáková, vedoucí Hvězdárny Vyškov

Hvězdárna Vyškov informuje

Svaz diabetiků ČR ve Slavkově uskutečnil
pro své členy ve čtvrtek 21. dubna zájezd do
firmy Naděje v Brodku u Konice a na Floru
Olomouc. Mgr. Jarmila Podhorná jako první
u nás, začala ve firmě Naděje s výrobou bylin-
ných přípravků z pupenů rostlin, kde je nejvíce
účinných látek. Osobně se naší 48členné sku-
pině věnovala a poradila účinné přípravky na
naše nemoci i na prevenci. Mohli jsme si za-
koupit přísady bylinek, které si doma dopěstu-
jeme. Celé odpoledne jsme pak věnovali
návštěvě jarní FLORY Olomouc. Zvláště nás
zaujala v novém pavilonu bohatá výzdoba

z čerstvých květin, věnovaná Otci vlasti Karlu
IV. a jeho čtyřem manželkám a květinám pro
jejich veličenstva. Dokonce nám přálo i počasí
a tak jsme se vrátili domů spokojeni a plni zá-
žitků z krásy jarních květin. Od 24. června je
na výstavišti v Olomouci otevřeno nové roz-
árium, kde bude k vidění celý sortiment králo-
ven květin – růží. Podzimní Flora se uskuteční
ve dnech 20.–23. října, kde mimo jiné pro-
běhne soutěž o nejoriginálnější motiv, vyře-
zaný na dýních, jejichž semínka jsme zdarma
obdrželi už při vstupu na výstaviště. 

Marie Miškolczyová

Zájezd do Brodku u Konice a Olomouce

Křenovské bigbít
Zveme vás na hudební festival Křenovské

Bigbít, který se koná v sobotu 25. června
v areálu Sokolského hřiště v Křenovicích v So-
kolské ulici. Začínáme v 16 h. – vstup do 17
h. – 180 Kč, od 17 h. – 220 Kč.

Areál bude návštěvníkům otevřen v 15.30 h.
info: www.krenovskebigbit.cz. Potvrzené ka-
pely: Michal Prokop & Framus Five, KERN,
Lidopop, AC-DC revival – Bon Scott memo-
rial band, Bags, Chaos in head, Bad 

Slavkovský pivovar se rozhodnul pro zá-
sadní změnu v balení svého produktu, a to ta-
kovou, že od poloviny měsíce května všechna
naše piva přechází ze současných PET lahví do

lahví skleněných. K tomuto kroku nás vedlo
několik důležitých faktů. Tím nejdůležitějším
je atribut nižší zátěže životního cyklu pro spo-
lečnost jakožto i životní prostředí a forma ja-
kési sofistikovanější tváře kultury pití piva.
Recyklace skla je nekonečně opakovatelná a
sklo vyrobené z recyklátu je naprosto plnohod-
notné. Našim novým dodavatelem jsou sklárny
Kyjov a přicházíme s méně obvyklým, avšak
velice důstojným tvarem jednosměrné (nezá-
lohované) sklenice o objemu 0,75 l (v omeze-
ných sériích budou plněny také sklenice
0,33 l).

Aby novinek nebylo málo, rozhodli jsme se
změnit design a rozměry etikety, která je nyní
složena ze dvou částí. Jiří Hořava

Slavkovské pivo nově ve skle

Zájezd • Foto: archiv M. Miškolczyová
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Pro kontaktní pracoviště Úřadu práce
ve Slavkově u Brna

hledáme pronájem garáže
ve Slavkově u Brna.

Zn.: spěchá. Tel.: 724 337 167

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ

Nabízím
prostory k podnikání

67 m2 v přízemí
u náměstí ve Slavkově u Brna.

Vhodné k provozování prodejny, kanceláře, služby, vzorkovna…

Tel. 737 867 922

Salcburk a Orlí hnízdo
4. 7.–5. 7. 2016

2.990,– Kč
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autokarem, 1x ubytování

ve dvoulůžkových pokojích s přísl., 1x snídaně, průvodc. služby.
Dítě do 15 let: sleva 300,– Kč

Program zájezdu: 1. den – odjezd ze Slavkova brzy ráno. Po příjezdu
prohlídka historického centra Salcburku a individuální volno.
 Ná vštěva zámku Hellbrunn. Odjezd do místa ubytování. 
2. den – po snídani odjezd do německého národního parku Berch-
tesgaden. Vyjedeme na horu Kehlstein, kde se tyčí proslulé Hitlerovo
Orlí hnízdo. Odpoledne pojedeme k nejkrásnějšímu jezeru Bavor-
ských Alp Königssee. Možnost lodního výletu ke kostelíku sv. Bar-
toloměje. Příjezd do Slavkova po půlnoci. 

Masarykovo nám. 4, Vyškov
Tel.: 517 346 020
e-mail: info@ckcolumbus.cz
www.ckcolumbus.cz

kontakt 606 299 225
www.malirstvi-krpec.cz

malífisk˘ch
a natûraãsk˘ch prací

NABÍZÍME

kompletní služby

malífisk˘ch
a natûraãsk˘ch prací

Malba již od 20 Kč/m2 vč. materiálu,
nátěr dveří od 450 Kč/ks vč. materiálu,
dále natřeme okna, radiátory, střechy,

fasády – vše se zárukou
a na přání s úklidem.

V prvních květnových dnech vrcholily ve
všech třídách naší mateřské školy přípravy na
oslavu svátku maminek. Probíhaly poslední
zkoušky písniček, básniček i pohádek, děti do-
končovaly dárečky pro své maminky a těšily
se na čtvrtek 5. května odpoledne, kdy konečně
přišel jimi dlouho očekávaný den. Den, kdy se
školka naplnila všemi těmi, koho děti nosí ve
svých srdíčkách a bez koho by svět pro ně
nebyl vůbec hezký. Den, ve kterém společně
se svými kamarády mohly poděkovat svým
maminkám i tatínkům za jejich lásku a starost-
livost. 

Hned následující pondělí 9. května jsme
měli důvod k dalšímu slavení. Tentokrát jsme
pozvali na návštěvu do školky naše školské se-
stry, abychom společně s nimi oslavili svátek
Matky Terezie – prosté dívky Karolínky, která
díky své odvaze a víře v Boží dobrotu a lásku
založila kongregaci Chudých školských sester
Naší Paní a díky níž tu dnes máme naši školku
Karolínku – po ní pojmenovanou.

Ve středu 11. května nás navštívil pan Ka-
špařík z Blažovic, aby nám ukázal a pověděl
něco o svých píšťalkách a flétnách, které vy-
rábí z toho, co se dá najít v přírodě. Zahrál nám
písničky na přání na nástroje z větviček čer-
ného bezu, rákosu i z kostí. Vyprávěl nám
o tom, jak flétny vyrábí a naučil nás vyrábět
nejjednodušší píšťalky, při jejichž výrobě se

naší zahradou ozývalo veselé ťukání a otlou-
kání. Děti s napětím očekávaly, které z paní
učitelek na závěr celého procesu píšťalka sku-
tečně zapíská. A protože nám dobře držely
palce a povzbuzovaly nás, většina píšťalek sku-
tečně zapískala. Kdo chtěl, odnesl si domů
návod na to, jak se píšťalky vyrábí, aby si ji
doma s tatínkem či dědečkem mohl také zkusit
vyrobit. Prožili jsme krásné společné chvíle
s vzácným člověkem „dědečkem“, který svým
vyprávěním a ukázkou svého umění děti i nás
dospělé nadchnul a mile potěšil.

Ve středu 25. května proběhl v každé jednot-
livé třídě program s názvem: „Buďme kama-
rádi“, který nás uvedl do času, který patří
dětem – k blížícímu se svátku všech dětí na
celém světě. 

Naši předškoláci se také během měsíce
května zúčastnili tří plaveckých lekcí v Aqua-
parku ve Vyškově, ze kterých se vraceli vždy
plni krásných zážitků s radostným úsměvem na
rtech. Za KMŠ Karolínka Zdena Vičarová

Maminky, mámy, jste naše štěstí,
jste pro nás teplé sluníčko v dešti…

KVĚTEN 2016
5. 5. Besídka ke Dni matek (Sovičky a Ovečky

15.45 hod., Rybičky 16 hod.)
9. 5. Oslava Karolínky
11. 5 Hudební program v 9.30 hod.
25. 5. Program Buďme kamarádi od 8.30 hod.
6. 5., 13. 5., 20 .5. Plavání předškoláků

Přijměte pozvání na 14. ročník hudebního
festivalu Křenovický Rakovec, který se usku-
teční v sobotu 4. června od 15.30 hodin v Kře-
novicích u Slavkova na Sokolském hřišti.

V letošním roce na festivalu vystoupí do-
mácí folková skupina Careta, ostravská sku-
pina Hrnek, která žánrově spadá více do
bluegrassu a amerického folku, plzeňská dvo-
jice Jakub Kořínek & Kateřina Misíková, kteří
hrají krásnou muziku na pomezí blues, šanson,
folk- rock a doplňují svoji tvorbu o akustické
cover verze známých zahraničních hitů, olo-
moucká kapela KOFE@VLNA, jež si Tomáš
Klus vybral na své turné, osobitá kapela Pas-
sage, která hraje vlastní melodické písničky za-

ložené na vícehlasu, vynikající skupina De-
vítka, která má více než dvacetiletou tradicí. V
jejím středu je kytarista, zpěvák a písničkář
Honza Brož. Patnáct let jste ho spolu s Jindři-
škou Brožovou mohli vídat i ve skupině Ža-
lman a spol. a dále vystoupí skupina Pozdní
sběr, jenž je tvořena výběrovou sestavou mu-
zikantů napříč žánry ... rock, folk, jazz, blues,
country a funky. Festival bude končit v pozd-
ních nočních hodinách country bálem se sku-
pinou Šviháci. Pohoštění bude bohatě
zajištěno. Více informací o festivalu můžete zí-
skat na www.krenovickyrakovec.webnode.cz.
Těšíme se s Vámi na shledanou 4. června 2016.
Srdečně zve Obec Křenovice a skupina Careta.

Křenovický Rakovec

Podrobný program kina Jas najdete na 

www.veslavkove.cz

Návštěva školských sester • Foto: archiv školy
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Opustili nás

Jiří Suchánek (1952) 21. 4.
Věra Rotreklová (1943) 30. 4.
Ing. Miloslav Kostiha (1934) 15. 5.

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.

INZERCE

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

PROVÁDÍM opravy oděvů a jiné šití. V pří-
padě zájmu volejte 607 503 466.

HLEDÁME stavební pozemek nebo RD
k rekonstrukci ve Slavkově. Platba v hoto-
vosti. Tel. 603 542 928.

SHÁNÍM menší rodinný dům se zahrádkou
nebo větší byt  ve Slavkově nebo v přile-
hlých obcích. Tel.: 604 522 895.

KOUPÍM chatu nebo chalupu k rekreaci do
40 km od Brna. Tel. 607 496 359.

POSTARÁM se o chod domácnosti (úklid,
vaření, praní atd.) a o Vaše blízké. Vyučená
zdravotní sestra s praktickými zkušenostmi
v pečovatelských službách pro nemohoucí
a seniory 170 Kč/h www.PecovatelkaVera.cz.
Tel. 728 209 872.

PRODÁM kolo Liberta dámské s přehazo-
vačkou. Cena 350 Kč. Tel. 778 818 945.

KOUPÍM garáž na Zlaté hoře. Tel. 775 930 603.

HOSTINEC NA ŠPITÁLCE přijme paní na
úklid. Info na tel. 604 573 212.

Blahopřání
Dne 23. května 2016 dovršil své životní jubileum 80

let pan

JOSEF VENHUDA

Přejeme mu hodně zdraví, život ať ho stále baví,
v přírodě raději pobývá, lékařům se vyhýbá.

Manželka Marta, dcery Milena a Dáša s rodinami.

Poděkování

Děkujeme všem přátelům a známým
za projevy soustrasti, květinové dary a za účast na pohřbu

pana 

JIŘÍHO STRAŠILA

Zarmoucená rodina.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 29. května 2016 uplyne smutných 10 let, kdy nás navždy opustil
pan

pplk. ANTONÍN NĚMČANSKÝ

Stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Vzpomínka

Dne 23. června 2016 by oslavil 49. narozeniny pan

Ing. VLASTIMIL TRNKA

23. května 2016 jsme vzpomněli druhé smutné výročí,
kdy nás navždy opustil.

Za tichou vzpomínku děkuje Marcela.

Vzpomínka

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

Dne 19. června 2016 uplyne 1 rok od úmrtí pana

Mgr. BOHUMILA SLANINY

Dne 4. července 2016 by oslavil 70. narozeniny.

Vzpomínají manželka, syn Bohdan a syn Radek s rodinou.

Vzpomínka

Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.

Dne 19. června 2016 uplyne 1 smutný rok, co nás opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

JAN FOJTÍK

S láskou vzpomínají manželka, dcera Marcela s rodinou,
dcera Gabriela s rodinou a vnoučata.

Vzpomínka

Dne 10. června 2016 by oslavil 82 let pan

ANTONÍN HANÁK
ze Slavkova u Brna

a 24. června uplyne 12 let, co nás navždy opustil.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Děkuje manželka, dcera a syn s rodinami.

Dětský den
V neděli 5. června se v chovatelském areálu

ZO ČSCH Slavkov u Brna, Polní 1423 koná
již 5. dětský den. Akce se koná od 14 do 17
hodin a za každého počasí. Připraveny jsou
hry, soutěže, malování na obličej, po tento den
bude k vidění i ukázková expozice zvířat. Ob-
čerstvení zajištěno! Těšíme se na vás. va

Kačák fest
Zveme vás na Kačák fest 2016, který se

koná v pátek 3. června od 18 hodin na Kačáku
v Němčanech. Zahrají Výlet, The Madmen
(Uriah Heep Revival), Rain, Varšavská
smlouva a Defekt-rock.
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Jarní akce slavkovských skautů a skautek

Motoklub Austerlitz informuje

26. ročník Junáckého slunovratu
První dubnovou sobotu se konal již 26. roč-

ník tradičního skautského závodu Junácký slu-
novrat. Tématem letošního ročníku byly
příběhy slavného detektiva Sherlocka Holmese.

Závodníci prokazovali svou zdatnost
v mnoha dovednostech, které mají uplatnění při
skautském programu i každodenním životě.

Síly slavkovských Junáků přijely poměřit
holky a kluci z Lulče, Vyškova a Křtin. Dohro-
mady se v závodu utkalo 23 soutěžních hlídek,
celkem 123 dětí. Novinkou letošního ročníku
byla kategorie Benjamínci, děti ve věku 4-6 let. 

Pro ty nejlepší čekali v cíli pěkné ceny, pro
všechny pak tradiční svačina u ohně. Jarní slu-
neční paprsky, které letošní závod provázely,
navodily všem dobrou náladu, a tak nejen vítě-
zové odcházeli domů spokojeně.

Výsadba stromků
V sobotu 23. dubna členové našeho střediska

zúčastnili výsadby keřů a stromků. Naše každo-
roční účast s sebou přináší zajímavou zkušenost
– pohled na město z různých „koutů“ katastru.
Tentokrát nás organizátoři z městského úřadu
a mysliveckého spolku zavedli do lokality
Písky, do místa bývalé městské skládky.

Letošní skautská účast byla skromnější co do
počtu osob, ve stejném termínu probíhalo
okresní kolo Závodu vlčat a světlušek. Přesto se
pracující skauti a skautky při výsadbě neztratili
a pomohli při zvelebování okolí Slavkova. Od-
měnou bylo nejen závěrečné opékání špekáčků,
ale hlavně pocit z dobře odvedené práce. 

„Jedeme do kraje!“
Obrovská radost a úsměvy na tvářích pěti mla-

dých slečen byly nejlepším důkazem jejich úspě-
chu. Okresní kolo Závodu vlčat a světlušek pro
nás bylo úspěšné a holky se umístily na stupních

vítězů. Díky tomu postoupily do kola krajského,
které se uskuteční 28. května v nádherném pro-
středí okolí města Lednice na Moravě.

To, že je slavkovské středisko úspěšné, ne-
dokazuje pouze 3. místo světlušek, ale také 7.
místo chlapecké družiny, které postup utekl jen
o pár bodů.

Velká gratulace k umístění ve velmi vyrov-
nané konkurenci, kde o pořadí rozhodovaly
půlbody, patří děvčatům z družiny Pomněnek:
Emě Ošmerové, Alžbětě Zrotalové, Magdaléně
Křivonožkové, Julii Hrubé a Elišce Maňasové.

Květinový den
Skauti mají pomáhat jiným a tak jsme ani

letos nevynechali účast na Českém dni proti
rakovině 2016, v naší republice velmi známé
dobročinné akce, všeobecně nazývané Květi-
nový den.

Ve středu 10. května se dvojice skautů této
sbírky zúčastnila a během několika hodin
zvládla prodat sto padesát kytiček. Organizátor
akce Liga proti rakovině Praha i díky této
sbírce pomáhá onkologickým pacientům a pod-
poruje prevenci zhoubných onemocnění.

Jarní úklid základny
Počasí si člověk holt neobjedná. A tak se

stalo, že v sobotu 14. května ráno bubnovaly na
parapety kapky deště. Naštěstí se toho neza-
leklo na třicet dětí, vedoucích a rodičů, kteří se
sešli na naší základně-klubovně a bez zbyteč-
ného otálení se vrhli do práce. 

Každoročně v květnu dáváme naší skautské
základně očistnou kúru, kdy se čistí okapy,
uklízejí pavučiny a prach, řeže dřevo na zimní
měsíce a zvelebuje klubovna i její okolí. Letos
se podařilo zvládnout i obnovu výmalby
v jedné místnosti a několik drobných úprav
sousedního dětského hřiště. 

V minulém čísle jsem zmínil náš závod pořá-
daný dne 23. dubna. Tento závod se jel jako
čtyřhodinový, mohli jet jednotlivci i týmy.
Celkem bylo přihlášeno 36 strojů s téměř 80
jezdci. Počasí nám přálo, účast diváků i jezdců
byla slabší, ale nejdůležitější je uspořádat ale-
spoň něco než nic. Trať byla připravena jako na
Dakaru, všem se to moc líbilo a těší se na další
závody. Dík patří SÚS za vypůjčení areálu
a městu Slavkov u Brna za podporu v pořádání
těchto závodů a hlavně jezdcům, že jezdili bez
zranění a po závodě bylo vše vyhodnoceno bez
zbytečných protestů.

Naším dalším závodem je pořádání závodu
do vrchu v sobotu 28.května. Závod bude zahá-
jen v 11 hodin. Silnice bude uzavřena od 9 do
15 hodin. Jste srdečně zváni a předem se om-
louváme všem sadařům za omezení vjezdu do
svých zahrádek, děkujeme.

Přírodní okruhy pokračovaly po Jarní ceně

Brna tradičním závodem ve Starém městě ve
dnech 7. a 8. května. Je to neuvěřitelné nevidět
startovat našeho člena Frenkiho Mrázka, který
by se dožil 80 let a teď už jezdí na jiné trati na
Triumphu. V jeho kategorii do 750 startoval pan
Johann Fürbock, který ve svých 76 letech
dokázal celou dobu „vodit“ mladé kluky po
trati-dvě kola před koncem měl smůlu-uvolnila
se mu matice na zadním kole (držela na pár
závitech) a tak to bylo nakonec druhé místo. Na
vyhlášení vítězů je nutné zmínit tzv. „tabuli cti“,
která je za 14 let (tak dlouho se jezdí Staré
Město „O cenu Bohumila Kováře“) pěkně po -
psaná podpisy. Při důkladnějším pozorování
jsem zahlédl podpis pana Mrázka i Oldy
Hanáka. Olda nestartoval, ale komentoval závod
125 SP, které také jezdil. O víkendu 21. a 22. 5.
se jede legendární závod 300 Zatáček Gustava
Havla v Hořicích, kde bude Olda bojovat po
dvou letech o stupně vítězů. J.M.

Velký dík patří všem, kdo přiložili ruce
k dílu, ovšem ze všeho nejvíc ochotným rodi-
čům, kteří se rozhodli přijít pomoct spolu se
svými dětmi! Junák Slavkov

Z vody až ke hvězdám
Středisko Junáka Slavkov zve všechny své

členy, jejich rodiče, sympatizanty i širokou
veřejnost na střediskový zájezd na Baťův
kanál. Co nás čeká? 

- plavba po uměle vybudovaném plaveb-
ním kanálu

- proplutí plavební komorou
- vyhlídka na okolní přírodu a zajímavý

pohled na Veselský zámek
- přednáška na vodě – prezentace historie

tohoto unikátního díla
- návštěva hvězdárny a nevšední putování

sluneční soustavou
Termín zájezdu: sobota 18. června, sraz u

vlakového nádraží ve Slavkově u Brna v 9.45
hod. Návrat v 18.06 hod. Cena zájezdu:
300 Kč/člen Junáku Slavkov, 400 Kč/ ostatní
účastníci. Uzávěrka přihlášek a plateb: nej-
později v pátek 10. června.

Dotazy a připomínky: Olda Bayer, e-mail
olda.bayer@seznam.cz, telefon 739 528 017.
Podrobné informace o cíli zájezdu: www.ba-
takanal.cz/
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Z junáckých akcí • Foto: 4x archiv junáků



25SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 5/2016

DIA okénkoZahrádkářské okénko
Rady do zahrady – červen 

Pranostika: Na sv. Víta (15.6.) na jedné
straně se tmí a na druhé svítá, na sv. Jána
(24.6.) noc nebývá žádná.

JARO – nejkrásnější období v roce končí
a předává moc LÉTU. Nastává čas vysokých
teplot a nedostatku vláhy. Na zahradě se těmto
podmínkách musíme přizpůsobit. Závlahu ,
kterou rostliny nutně potřebují jim dodáváme
až v pozdním odpoledni a nebo až večer. Vodu
dodáváme rostlinám přímo ke kořenům ve vět-
ších dávkách. Takto ji rostliny dokonale vy-
užijí. Zalévání kropící konví a nebo postřikem
hadicí je málo účinné, protože se na horkém
povrchu rychle odpaří a podporuje se tím jen
růst plevelů.

PLŽI – nejvýznamnější živočišní škůdci na
zahrádkách.

Dovedou nám zlikvidovat vždy tu nejatrak-
tivnější úrodu, dozrávající jahody, brukvovitou
zeleninu, saláty a také některé druhy okrasných
rostlin. Poškození žírem bývá vstupní branou
pro následné infikování rostlin různými hnilo-
bami a plísněmi.

Naši původní slimáček síťkovaný(deroce-
ras reticulatum) a slimáček polní (deroceras
agreste) patří mezi drobnější plže velké 40 až
60 mm nezpůsobují tak velké škody. Také jim
musíme věnovat velkou pozornost. V posled-
ních 15 – 20 letech způsobuje velké škody na
rostlinách invazní plzák španělský (arion lu-
sicanicus). Dorůstá do délky 8–10 cm. Žije
skrytě většinou na zahrádkách. Rychle se
množí. U nás má jednu generaci do roka. Ke
spáření dochází na přelomu června a července.
Vajíčka kladou oba jedinci od konce srpna až
do výrazného poklesu teplot. Jedinec klade
200–250 vajíček do půdních prasklin, pod
hroudy, kameny… Malí plzáčci se líhnou až
v dubnu. Za příznivých podmínek při teplotách
okolo 5 °C se mohou líhnout celou zimu. Na

mladých rostlinkách si pochutnávají a mezi
druhy si prakticky nevybírají.

OCHRANA
Základní ochranou je odstranit vhodné

podmínky pro přezimování a rozmnožování
jako jsou různé desky, dřeva, plechy, sudy na
dešťovou vodu pod kterými se ukrývají. Vyho-
vuje jim vlhčí stanoviště s živými rostlinami
a s možností skrýt se v kypré nebo hrudovité
půdě. Komposty, kde se mohou ukrývat a mno-
žit přehazujeme častěji a dbáme na to, aby zde
byla vysoká teplota, která ničí vajíčka.

Okolo zahrady nebo záhonků vyhloubíme
asi 20 cm hluboký příkop, na dno nasypeme
vápenný prach, který spolehlivé zamezí proni-
kání plžů na zahradu. Okolo nejvíce ohrože-
ných druhů rostlin můžeme použít drcené
skořápky vajíček, jehličí nebo křemičitý písek
v okruhu 50–100 cm. Vhodné je ruční sbírání
za pomocí návnad. Vhodná je deska z polysty-
renu 1 m2 velká, která se zatíží a ráno se sesbí-
rají ukrytí plzáci. Jako návnada se osvědčili
kousky melounů, brambor, ovoce a slimáky
vyhledávané pivo. Sesbíraného plzáka španěl-
ského rozhodně neodnášejte živého zpět do
přírody. Humální způsob usmrcení je přelití
vroucí vodou. Kachny, slepice a krůty sice také
pomohou, ale nadělají v zahradě více škody
než užitku.

Z chemické ochrany je nejbezpečnější po-
užívat FERRAMOL což jsou sloučeniny že-
leza a fosforu. Jsou tedy nejedovaté pro jiné
rostliny a živočichy. Při podzimním rytí zá-
honů je vhodné zarýt DUSÍKATÉ VÁPNO,
které dobře hubí všechna přezimující stadia
(vajíčka a vylíhlé slimáčky). Také ničí semena
plevelů a jiné škůdce.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

V dubnu jsme uskutečnili zájezd do firmy
Naděje a v odpoledních hodinách jsme navští-
vili jarní Floru Olomouc. Prohlédli jsme si sor-
timent zahrádkářských a květinových výpěstků
a zakoupili si sazeničky, které si doma dopěs-
tujeme. Od 24. června bude na výstavišti ote-
vřeno nové rozárium, kde bude zastoupen celý
barevný sortiment růží. Podzimní Flora se koná
ve dnech 20.–23. října, kde mimo jiné pro-
běhne soutěž o nejoriginálnější motiv, vyřezaný
na dýních, jejichž semínka jsme zdarma dostali
spolu se vstupenkou.   

V době 3.–10. května se účastnilo 40 našich
členů týdenního rekondičního pobytu v Lázních
Luhačovice. Jeho cílem je poskytnout lidem
s cukrovkou dostupné informace o tom, jak žít
s touto nemocí, jak docílit správnou kompen-
zaci diabetu a jak předcházet možným kompli-
kacím. Vedení lázní nám poskytlo značnou
slevu na ubytování v LD Taťána a na stravování
ve Společenském domě a také různé slevy v za-
řízeních lázní a v obchodech na kolonádě. Nu-
triční terapeutka Monika Slámová nás hned
první den informovala o dietním stravování. Ke
každému jídlu byla zelenina, která vyvolává
pocit nasycenosti, obsahuje vitaminy a hlavně
vlákninu. Ovoce bylo na doplnění sacharidů
mezi procedurami, protože jsme denně několi-
krát procházeli celým parkem od místa našeho
ubytování až po centrální lázně. Přesvědčili
jsme se, že dietní stravování může být pestré,
zdravé, ale i chutné. Určitě si zapamatujeme vý-
klad edukační sestry Dagmar Černé nad „kon-
verzačními mapami“ a následný test o tom, jak
dodržovat léčebný režim. Lázeňský fyziotera-
peut Petr Fárek s námi cvičil v lázeňském
parku, a pokud budeme ve cvičení pokračovat
doma, můžeme si zlepšit zdraví. Nejlepší zá-
žitky máme ze cvičení a pobytu ve vyhřívaném
relaxačním bazénu s výřivkou. V době našeho
pobytu se konalo zahájení lázeňské sezony
a svěcení léčivých pramenů s bohatým kultur-
ním a folklorním programem. Poslední den
jsme si zazpívali „lidovky“ s duem harmonikářů
Morava. Na letošní pobyt v Luhačovicích bu-
deme rádi vzpomínat, protože nám tentokrát
přálo i počasí a tak se těšíme na další rekondici. 

V létě uskutečníme tři zájezdy do Thermal-
parku v Dunajské Stredě, kde je dost místa
v kryté části bazénů i za nepříznivého počasí.
Termín 31. května je už obsazen, ale můžete se
ještě přihlásit v naší kanceláři na poliklinice na
zájezdy 26. července a 27. září. Poplatek pro
naše členy a děti do 15 let je 200 Kč, pro ostatní
zájemce 400 Kč. Vstupné na termální koupa-
liště je 5 eur a za lehátko 2 eura. 

Opět připravujeme cvičení s plaváním pro se-
niory na letním koupališti. Začínáme v pondělí
11. července vždy od 10 hodin. Naši členové za-
platí za deset vstupů 200 Kč, ostatní 300 Kč.
Podmínkou je účast na společném cvičení. 

V této době už dozrávají třešně a jahody, toto
ovoce mohou konzumovat i diabetici, ale denně
2 pohárky od jogurtu, to je 200 g a musí si je
započítat do denní povolené dávky sacharidů.
Jahody obsahují až 87% vody, vitamíny, anti-
oxidanty a vlákninu a malý podíl přírodních
cukrů (ve 100 g ovoce 6 g). Povzbuzují činnost
mozku a srdečně cévní systém. Doporučuje se
mix s tvarohem, nebo jogurtem místo tučné šle-
hačky. Můžete si připravit tvarohové knedlíčky
s jahodami, jahodovou polévku, nebo domácí
zmrzlinu. Marie Miškolczyová

Pokud na svých procházkách Slavkovem
v této době procházíte alejemi plných vůní,
kde rostou mohutné stromy jírovců (kaštanů)
plné krásných květů zářících jako vánoční
svíce, zajděte do Kounicovy ulice.

Zpozorněte, zvedněte hlavu a své oči upřete
na kuriozitu, která byla v loňském roce 22.
dubna zaznamenána panem Ing. Františkem
Mrázem na www.veslavkove.cz v plném
znění.

Strom opět kvete, ale úplně jinak než před
tím zmiňovaným rokem. Kvete totiž ta druhá
– levá polovina stromu, a to je ta zvláštnost
a nebo kuriozita pravidelně se střídající. Na
snímcích připomínám, jak jírovec kvetl v loň-
ském roce a jak kvete právě nyní.

Vladimír Luža

Kuriózní kaštan kvete opět jen zpoloviny

Slimák • Foto: archiv

Meloun • Foto: archiv

Raritní kaštan • Foto: B. Maleček
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Atletické závody na Morendě
Velmi úspěšný byl pro slavkovské atlety

jeden z prvních závodů na dráze. Závody se ko-
naly v sobotu 23. 4. na stadionu brněnské Mo-
ravské Slavie. Soutěží se zúčastnilo 441
účastníků z celkem 37 oddílů z celé ČR i za-
hraničí. Ani v takto početném poli se neztratili
slavkovští atleti a dokázali vybojovat řadu cen-
ných kovů, osobních rekordů a pěkných vý-
konů. Naši svěřenci zvítězili v šesti
disciplínách a získali i druhá a třetí místa.
Skvělé výkony předvedly tradičně Natálie
Křížková s Barborou Šujanovou, které byly ve
svých disciplínách opět suverénní. Vynikajícím
osobním rekordem ve skoku dalekém je doplnil
Ondřej Budík a také dvojnásobný zlatý medai-
lista Marek Hrubý.

Kvalifikace na mistrovství republiky
Na mistrovství ČR je nutno se kvalifikovat

dosažením co nejvyššího počtu bodů na závo-
dech. Protože v našem kraji se ve věkové kate-
gorii mladších žákyň takové závody nekonají,
vydala se nadějná mladá atletka oddílu Atletika
Slavkov u Brna Natálie Křížková (žákyně ZŠ

711 Bučovice) 26. dubna do Prahy. Proti atlet-
kám se ovšem spiklo počasí, a to se promítlo
i v dosažených výkonech. Natálii se v i v takto
náročných podmínkách při svém premiérovém
pětiboji podařilo získat mezi 47 závodnicemi
krásné 4. místo dosažením 2256 bodů (vítězka
2390 b., druhá 2304 b., třetí 2301 b.). Nejlépe
se jí dařilo v obou sprintech, kde dosáhla 2. nej-
lepšího času. Počet bodů by jí měl stačit
k tomu, aby se mohla mistrovství republiky
zúčastnit. 

Výborné výsledky z Vyškova
První kolo krajského přeboru družstev mlad-

šího žactva se konalo 4. května. Oddíl Atletika
Slavkov u Brna z.s. reprezentovalo celkem 18
dívek a 18 chlapců, z nichž mnozí předvedli
vynikající výkony. Týmy se opíraly o tradiční
opory, které rozhodně nezklamaly.  Největšími
hvězdami byli Natálie Křížková, Ondřej Budík,
Barbora Šujanová, Patricie Pavlíková, Kateřina
Zemánková, Václav Krauer, Adam Janek, Sarah
Vinklerová, Šimon Chmela a Marek Hrubý,
kterým se podařilo obsadit medailové posty.
Výsledkem bylo devět prvních míst, pět stříb-

Skvělé jarní výkony mladých atletů
ných pozic a také pět třetích míst. Zvláštní
pochvalu zaslouží nováčci v týmu, pro které byl
závod možností získat cenné zkušenosti do je-
jich atletické budoucnosti.

Osm titulů do Slavkova
V neděli 15. května o sobě dalo mladší ža-

ctvo oddílu Atletika Slavkov u Brna z.s. znovu
velmi výrazně vědět. Na přeborech mladšího
žactva Jihomoravského kraje v Břeclavi získalo
8 titulů přeborníka a celkem 13 pódiových
umístění. K osvědčené trojici skvělých atletů
(Natálie Křížková – běhy na 60 m př., 60 m,
150 m, Barbora Šujanová – vrh koulí a Ondřej
Budík – běh na 150 m, skok daleký, vrh koulí),
se tentokrát přidali vynikajícími výkony i Pa-
tricie Pavlíková (běh na 60 m př., skok daleký)
a Ondřej Králík (hod kriketovým míčkem). Jak
chutnají medailová umístění na krajských pře-
borech si tentokrát vyzkoušeli i Veronika An-
drýsková, Tereza Stehlíková, Tomáš Jochman,
Samuel Vinkler, Marek Hrubý a Václav Krauer.
Velkou pochvalu zaslouží také dvě děvčata
z „přípravky“ Julie Kachlířová a Adéla Červin-
ková. Trenéři

Den jako vymalovaný přivítal v Moravské
bráně účastníky 17. ročníku Author Šela Mara-
thonu, který tradičně otevřel tuzemskou sezonu
velkých MTB maratonů. Potřetí za sebou a po-
páté v kariéře zvítězil v elitní kategorii Pavel
Boudný (Česká spořitelna – Accolade). 

Na účastníky hlavního závodu čekalo tento-
krát 97 kilometrů trati s převýšením 2288
metrů, která je typicky rozdělena na dvě půlky:
první techničtější a hravější, druhou těžší, s tá-
hlými výjezdy v Oderských vrších.

O tempo se na samém čele závodu starali

nejčastěji Kristian Hynek a Matouš Ulman, na-
opak nejméně rychlé tempo vedoucí čtyřky
chutnalo obhájci titulu Pavlu Boudnému. „Pro
mě to bylo hlavně ze začátku hrozně těžký.
Cítil jsem se fakt hodně špatně, tělo moc ne-
fungovalo. Pak jsem se z toho naštěstí začínal
dostávat a za půlkou závodu jsem nějak ožil. To
už jsem si začínal věřit, že když nebude defekt,
že bych na kluky mohl mít,“ líčil Grande Paolo.

A poslední stoupání na hrad, to je parketa
Pavla Boudného. Většinu svých čtyř předcho-
zích vítězství vybojoval na Šele právě útokem

Pavel Boudný popáté mistrem republiky
v posledním kopci a stejná taktika mu vyšla
i tentokrát. „S tebou se to fakt nedá!“ byla slova
gratulace Kristiana Hynka směřovaná Pavlu
Boudnému, novopečenému mistru republiky.
Pro bikera týmu Česká spořitelna – Accolade
znamenalo dnešní vítězství třetí titul v řadě a už
pátý titul mistra ČR v bikemaratonu, přičemž
ten první vybojoval přesně před deseti lety
v Českých Budějovicích. Druhý byl tehdy
stejně jako dnes Kristian Hynek, kterého od
zlata dělilo necelých osm vteřin. Třetí dojel Ja-
roslav Kulhavý. TZ

Mladí slavkovští atleti • Foto: archiv atletů

Pavel Boudný • Foto: 3x Reiner foto
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V zámeckém parku je již řadu desetiletí sle-
dováno jeho osídlení ptactvem. Park o rozloze
15,37 ha, plus okolní aleje s doupnými stromy
působí jako přirozené prostředí s pestrou na-
bídkou druhů stromů i obživu a hnízdění ně-
kolika rozličných čeledí ptáků. U ptáků
hledáme předobraz nebo symbol volnosti
i štěstí. Jsou lidé, kteří procestují celý svět, aby
z asi desetitisíce ptačích druhů uviděli co nej-
více. Jsme vděčni starší generaci ornitologů ve
Slavkově, kteří již řadu desetiletí sledovali
v Zámeckém parku množství druhů i počet
hnízdících párů. Největší zásluhu na tom má
zakládající člen České společnosti ornitolo-
gické pan Evžen Pohle. Podobně i v celé české
republice probíhá každé desetiletí sčítání hníz-
dících ptáků. V současných létech je to již páté
sčítání. Provádí se ve všech evropských stá-
tech. Bude vydán Atlas hnízdního rozšíření
ptáků v ČR a další atlas ptáků celé Evropy. Re-
publika je rozdělena přibližně do 846 kvadrátů
o ploše 10 x 10 km, tedy o ploše 100 kilometrů
čtverečních. (údaje se každé sčítání mírně
mění.) Do sčítání je zapojeno vždy cca 900 sči-
tatelů. Stále ještě se může kdokoliv zapojit.
Hnízdění druhu ptáka je zaznamenáno jako:
možné, pravděpodobné a prokázané. Na jed-
nom sčítání se nyní pracuje tři roky. Každý
čtverec plochy je vyznačen čtyřmístným
kódem. Výsledkem je i nové zařazení ptačího
druhu do Červeného seznamu ptáků ČR. Který
má šest kategorií ohrožení: vymizelý, kriticky

ohrožený, ohrožený, zranitelný, téměř ohro-
žený, málo dotčený. 

Výsledky dlouhodobého sledování počtu
druhů a počtu hnízdících párů ptáků, podobně
i významné dřeviny slavkovského zámeckého
parku spolu s krátkou historií zámku, vydali
autoři Eugen Pohle a RNDr. Ivan Novotný jako
stručnou tiskovinu vydal ČSOP Slavkov
u Brna v roce 1992. Ve sborníku jsou názorné
plánky parku s vyznačenými a pojmenovanými
stromy, rovněž je znázorněno a vyznačeno roz-
místění ptačích hnízd v roce 1952 a 1988, které
ornitolog E.Pohle neustále sledoval. Ve struč-
ném popisu je uvedeno: „V létech 1940–1980
dosáhlo osídlení ptactva nejvyšších počtů.
V roce 1952 hnízdilo v parku 39 druhů ptáků
v 225 párech. V roce 1988 to bylo již pouze 22
druhů v 73 párech, i když přibyly 4 nové druhy:
budníček menší, kalous ušatý, drozd kvíčala
a holub hřivnáč. „ Od tohoto data se počet
hřivnáčů neustále zvyšoval, nyní patří mezi
nejhojnější ptáky parku. Některé druhy opět
zahnízdí, v současných létech podle některých
pozorovatelů nepřekračuje 20 druhů. Jak uvádí
pan E. Pohle, hlavní příčinou úbytku jsou pře-
stavby parku: smýcení starých a nevhodně vy-
rostlých stromů z náletů, hlavně však
podstatné snížení plochy souvislých keřových
porostů a kvetoucích luk, ztráta vhodných
hnízdišť a potravní nabídky. Nejen v parku, ale
i v našem širším okolí mizí dříve hojné druhy
ptáků, jako budníčci, červenky, dlask, dudek,
holub doupňák, hrdlička divoká, kavka, lindu-
šky, konipas luční i bílý, 4 druhy pěnic, rehek
zahradní, ťuhýk obecný, bramborníčci, chocho-
louši, slavík, skřivan a další. Nad vším vládne
„kult motorové pily a motorové sekačky“. 

Zámecký park dříve sloužil i pro chov
drobné lovné zvěře. V parku byly pořádány
hony pro odstřel hlavně zajíců a koroptví. Jako
současník doby těsně po válce uvádím pří-
hodu, po které byly již lovy v parku zrušeny.
Při odstřelu zajíců řada střelců a honců postu-
povala od východu směrem k hlavní bráně
vstupu do parku z náměstí. Byl vydán povel
nechat vracející se zajíce proběhnout přes řadu

Ptáci v zámeckém parku

střelců zpět do parku a potom teprve střílet. Za-
jíci se vraceli zpět, padaly výstřely. Některý,
nezjištěný myslivec vystřelil brzy na vracejí-
cího se zajíce dříve, na neštěstí do řady střelců.
Zajíce netrefil, ale zasáhl na krátkou vzdále-
nost střelce do lýtka. Zasažený byl bývalý důs-
tojník Československé armády, který se
nedávno vrátil domů do Slavkova. Na hony
chodil vždy ve vojenské, důstojnické výstroji
včetně vysokých, vždy naleštěných holínkách
z poctivé kůže. Přesto však na krátkou vzdále-
nost broky prostřelily vysokou botu a silně zra-
nily i lýtko. Okamžitě zareagoval i MUDr.
Oldřich Kalvoda, také myslivec, pravidelný
účastník honů, který postřeleného ošetřil. Byl
jsem účastníkem honů se svým otcem, hlavně
jsem nosil někdy i více jak 10 koroptví na ře-
mínkách přes rameno. Milan Hrabovský

Dne 7. května se konal ve Slavkově u Brna
již třetí ročník mezinárodního semináře bojo-
vých umění, sportů a systému (výcvikový se-
minář s důrazem na disciplínu, vytrvalost
a sebeobranné techniky použité v reálných si-
tuacích). Seminář byl pod vedením hlavního
instruktora – Petra Hlaváče a instruktora Fran-
tiška Mejzlíka. Zúčastnilo se ho celkem 89
studentů z různých bojových oddílů, klubů,
ale i začátečnici včetně našich studentů z Aka-
demie bojových umění. Zavítali k nám opět
i zahraniční studenti z Anglie, Portugalska,
Maroka, Lotyšska a Slovenka. 

BootCamp byl v trvání 8 hodin a probíhal
na pěti místech ve Slavkově. Vysoké nasazení
a překonávání se bylo vidět na každém z účast-
níků. Mimo výcviku na volném prostranství
byl trénink i ve vnitřních prostorách (zakou-
řené místnosti mlhou a křikem), kde na kaž-
dého cvičence čekal agresor, který útočil beze
zbraně i se zbraní, jako je nůž a pistole. Chtěl
bych poděkovat instruktorům z ABU Kristýně,

Petrovi a Daliborovi za výpomoc při výcviku,
dále paní ředitelce slavkovského zámku za
vstřícnost a umožnění využít krásných prostor
parku.

Na závěr dostali všichni zúčastnění na ná-
dvoří zámku památeční certifikát a věřím, že

BootCamp Krav Maga Austerlitz
kromě modřin, odřenin a drobných zranění si
odnesli i výbornou zkušenost a zážitek. Čtvrtý
ročník mezinárodního BootCampu bude 27.
5. 2017. Krátkou ukázku naleznete na You-
Tube: BootCamp 2016 Slavkov u Brna 

Hlaváč Petr, Head instructor 

Účastníci kurzu • Foto: archiv ABU

Strakapoud jižní • Foto: M. HrabovskýHrdlička zahradní • Foto: M. Hrabovský

Zdivočelí holubi domácí • Foto: M. Hrabovský
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I. světová válka a Slavkov u Brna (XII.)

První dobrovolnické jednotky z řad Čechů
a Slováků vznikaly v zahraničí od samotného
počátku první světové války. V Kyjevě byla us-
tavena Česká družina již v srpnu 1914, která
byla tvořena převážně českými a slovenskými
krajany, žijícími již před válkou na území
Ruska a Ukrajiny. O několik měsíců později
(31. srpna 1914 v Bayonne) vznikla v rámci
francouzské Cizinecké legie druhá samostatná
čs. vojenská jednotka, která nesla název rota
Nazdar, která čítala 250 mužů. Na území Itálie
se čs. pluky a domobranecké prapory utvořily
v podstatě až na samotném konci války v roce
1918. Koncem války měly jednotky českoslo-
venských zahraničních vojsk něco přes
100 000 dobrovolníků. Celkem padlo 5152 če-
skoslovenských legionářů, z toho 4112
v Rusku, 630 ve Francii a 410 v Itálii.

Československé legie je označení použí-
vané pro jednotky zahraničního vojen-
ského odboje. Tento název vznikl až po
válce, za války se používalo souhrnné
označení revoluční dobrovolná vojska
(dobrovolci-volontaires). Teprve po úspěš-
ném vystoupení našich vojáků v bitvě
u Zborova v r. 1917 se začal objevovat
v oficiálních dobových dokumentech ter-
mín „československé legie“.

Není pochyby o tom, že největší vojen-
ský a politický přínos měly naše jednotky
na území Ruska. Jednak byly nejpočet-
nější, v roce 1914 čítala Družina kolem
750 vojáků a již roku 1917 vytvořily pluky
střeleckou brigádu o počtu 3500 mužů.
Vstup do legií umožňovaly nábory nových
příslušníků z ruských zajateckých táborů.

Nesmíme ovšem zapomenout, že Češi a Slo-
váci vstupovali v roce 1914 do války jako vo-
jáci rakousko-uherské armády. Z celkového
počtu jednoho milionu jich bylo zajato na
území Ruska a Ukrajiny kolem čtvrt milionu
a z toho se asi šedesát tisíc vojáků dobrovolně
přihlásilo do československých střeleckých
pluků, které záhy nahradily původní Družinu.

Ve Francii se po vítězné bitvě u Arrasu 9. 5.
1915 rota Nazdar po výrazných ztrátách roz-
padla a její zbylí vojáci byli rozptýleni do jed-
notek Cizinecké legie bez jakékoli možnosti
vytvořit samostatnou čs. vojenskou jednotku.
Teprve na počátku roku 1918 konečně umožnila
francouzská vláda znovu utváření českosloven-
ských vojenských jednotek na svém území.

Mezinárodní postavení členů Čs. národní
rady v Paříži zásadně prolomily úspěchy na-

Legionáři a Slavkov u Brna
šich střeleckých pluků v bitvě
u Zborova v červenci roku 1917.
Vojákům se podařilo poblíž vesnice Cecová
během několika hodin úspěšně probojovat ně-
kolika kilometry nepřátelských linií a zajistit
tak ruské armádě nečekané a bleskové vítěz-
ství. Mimořádné hrdinství českých a sloven-
ských vojáků doslova otevřelo dveře
představitelům naší zahraniční vlády v čele
s T. G. Masarykem k jednáním o uznání bu-
doucího samostatného československého státu.
To je fakt, který lze jen těžko zvrátit. 

Po skončení války byl význam našich jed-
notek v zahraničí za první světové války oce-
něn v mnoha oblastech. Byly zakládány
organizace, zajišťující materiální podporu vo-
jákům, vracejícím se v letech 1918–1920 z bo-
jišť. Status legionáře podle zákona č. 462 Sb.

z roku 1919 umožňoval vojákům so-
lidní návrat do běžného života. Léta
strávená v legiích se jim započítávala
trojnásobně. Při hledání zaměstnání
měli bývalí legionáři přednostní právo
umístění ve veřejné správě. Realita
však byla mnohdy zcela odlišná. Kriti-
zovány byly legionářské důchody, dů-
chody pro vdovy, výhody legionářů při
hledání zaměstnání ve státních služ-
bách atd. Už v roce 1924 upozorňoval
ředitel Památníku osvobození Rudolf
Medek na obrovskou demoralizaci
v řadách legionářů a na liknavý přístup
společnosti. Jen mizivé procento se
uplatnilo ve státní správě. Ti, kteří byli
fyzicky postiženi, se už nemohli lo-
gicky vrátit ke své bývalé manuální

Slavnostní odhalení sochy T. G. Masaryka 14. srpna 1927

Nerealizované návrhy sochy 
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práci. Tisíce bývalých příslušníků zahraniční
armády se tak ocitlo doslova na dlažbě.

Početnou skupinu legionářů měl i Slavkov.
Z bojů I. světové války se vrátilo 42 legionářů
ruských, 4 italští a 3 francouzští. V roce 1920
(15. 8.) byla založena „Odbočka Svazu čsl.
 legionářů“ v našem městě. Byla to předchůd-
kyně později ustanovené Jednoty českosloven-
ské obce legionářské, která měla ve svých
řadách nejen legionáře pocházející ze Slav-
kova, ale i z okolních obcí. Prvním předsedou
slavkovské Čs. obce legionářské (dále jen
ČOL) se stal Ladislav Suchomel. 

I ve Slavkově prožívali legionáři zklamání
z odmítavého postoje veřejnosti a úřadů. Zá-
ruky pracovních míst byly jen na papíře a le-
gionářské žádosti byly zamítány. V brožurce
vydané k desetiletému výročí ČOL je tato si-
tuace takto popsána: „Návrat legionářů do svo-
bodné vlasti po životě plném útrap a odříkání
přinesl většině legionářů krušné chvíle v hle-
dání nové existence, poněvadž skoro všichni
dlouholetým pobytem v zahraničí pozbyli
svých dřívějších míst a mnozí byli ze svých

míst úředně vyhoštěni jako „zrád-
cové", lidé „proscribovaní" (posta-
vení mimo zákon – pozn. red.)
a „politicky podezřelí". V tom
ohledu se uměla v pánu zesnulá mo-
narchie o své lidi výborně „posta-
rati". Také mnozí z těch, kteří se
vrátili posledními transporty na
sklonku roku 1920 do vlasti, nedo-
stali míst po právu jim příslušejících,
protože „přišli pozdě" plníce příkaz
vlády a republiky až do poslední
chvíle, zatím co volná místa byla už jinými,
nelegionáři, obsazena. Trpěli tu všichni
a hlavně to byli ruští legionáři, kteří se vrátili
poslední, ať to byli řemeslníci, obchodníci, rol-
níci, dělníci nebo úředníci. Tíha sociálně a hos-
podářsky kvasící a nevyjasněné doby dolehla
celou krutostí na bratry, kteří přicházeli do
zcela nových a radikálně změněných poměrů,
bez jakékoliv pomoci finanční. A v jakém
stavu nacházeli své rodiny! Vyčerpané, vysí-
lené a strádající v důsledku dlouholeté podvý-
živy, nemocné a pozbývající naděje i víry

v lepší budoucnost. Nebylo
to shledání radostné a vy-
hlídky do budoucnosti ještě
méně radostné. …“ 

Jednota se zúčastňovala
všech podniků brněnské
župy, kulturního života ve
městě i v celém slavkov-
ském okrese. Pořádala be-
sedy, koncerty, divadelní
hry. Nejvýznamnějším po-
činem ČOL bylo vybudo-

vání památníku padlých bojovníků za svobodu
národa v podobě sochy prezidenta-osvobodi-
tele T. G. Masaryka. Slavnostní odhalení ve
velkém stylu se konalo 14. srpna 1927 (u pří-
ležitosti 10. výročí bitvy u Zborova) za účasti
tisíců účastníků. Samotnému odhalení památ-
níku předcházela složitá jednání a shánění fi-
nančních prostředků. Vypracováním sochy byl
pověřen brněnský sochař František Fabiánek.
Do podstavce byla vložena prsť ze zborov-
ského a sočského bojiště.

O osudu sochy jsme již ve Slavkovském
zpravodaji psali v čísle 9/2007 na str. 20.

První československá republika udržovala
legionářskou tradici po celé meziválečné ob-
dobí, hradní stráž na Pražském hradě až do
r. 1948 používala legionářské uniformy. Po ně-
mecké okupaci došlo k likvidaci legionářských
pomníků, ČOL byla rozpuštěna. Po roce 1948
se odkaz legií nezamlouval komunistickému
režimu, především boj legií proti bolševikům,
tak se po roce 1948 význam čs. legií zlehčoval
a poté se o nich oficiálně přestalo mluvit.

Z archivních materiálů zpracoval B. Maleček

Setkání členů Československé obce legionářské ve 20. letech 20. století

Demontáž sochy v roce 1938 Slavnostní odhalení sochy T. G. Masaryka 14. srpna 1927

Slavnost u sochy T. G. Masaryka 

J. Šimek, předseda ČOL v r. 1925 L. Suchomel, první předseda ČOL
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Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu
do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu

info@bmtypo.cz. Redakce si vyhrazuje možnost zkrácení
 příspěvku, popř. i nezařazení. Pří spěvky zasílejte

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

Oznámení o narození dětí je zveřejňováno zdarma.

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

neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách. 

Toto číslo vyšlo 28. května 2016

Výzva pro pořadatele akcí 
Informační centrum výzývá pro všechny organizace a subjekty podnikající v oblasti cestov-

ního ruchu, kultury, sportu, zájmových a volnočasových aktivit apod. ze Slavkova a okolí, aby
informace o jimi pořádaných akcích či propagační materiály dodávali na Informační centrum, Palac-
kého nám. 1, Slavkov u Brna, tel.: 513 034 156, infocentrum@zamek-slavkov.cz. IC ZS - A

Slavkovský pivovar

Datum                                     hod.     akce/místo konání pořadatel

2.–5. 6.               Dny Slavkova, Svatourbanské hody ZS-A, město Slavkov u Brna
2. 6.          18.00   Absolventský koncert. Sál ZUŠ F. France ZUŠ F. France
2. a 3. 6.  10–14   Výstava slavnostních tabulí. Tělocvična ISŠ ISŠ Slavkov u Brna
3. 6.          18.00   Předhodová diskotéka. Zámecké kasematy ZRA Austerlitz
4. 6.          13.00   Slavkovská hodinovka. Koupaliště Fides 
5. 6.         14–17   Dětský den. Chovatelský areál Polní ul. ČSCH Slavkov
7. 6.          16.00   Setkání s občany. Malý sál SC Bonaparte Město Slavkov
8. 6.         20.00   Partička na nádvoří. Předprodej vstupenek: IC Slavkov u Brna ZS-A

11. 6.      12–0.30   TOPFEST (zámecký park). Předprodej vstupenek: IC Slavkov u Brna
12. 6.                     Vystoupení N-JOY. SC Bonaparte
15. 6.          19.30   Concentus Moraviae: koncert Concentus Moraviae Quartet, Historický sál        ZS-A
                             předprodej vstupenek: IC Slavkov u Brna ZS-A, město Slavkov u Brna, MCSH Brno
18. 6.          14.00   Babské hody. Od 14 h. předání právai, 19 h. taneční zábava na SC Bonaparte         stárky
22. 6.                     Concentus Moraviae: koncert Danish String Quartet, Historický sál                   ZS-A
                             předprodej vstupenek: IC Slavkov u Brna ZS-A, město Slavkov u Brna, MCSH Brno
23. 6.          16.00   Vernisáž výstavy Mňam! Historický sál zámku ZUŠ F. France
25. 6.                     Oldtimer festival 2016. Zámecký park ZS-A, AGM CZ, IBS motorpress, partneři

Výstavy (přístupny souběžně s provozem zámku)
      24. 3. – 25. 9.   600 let od udělení znaku města (výstava k výročí města) ZS-A
      24. 3. – 12. 6.   Mudlům vstup povolen (sběratelská výstava o Harry Potterovi) ZS-A
      24. 3. –  5. 6.   Výstava fotografií Jiřího Salika Slámy a prodejní výstava šperků Ilony Láníkové ZS-A
         9. 6. – 30. 8.   Výstava o průvodcích aneb Život na zámku (výstava o průvodcovské činnosti) ZS-A
       23. 6. – 28. 8.   Výstava ZUŠ F. France (výtvarný obor) ZUŠ F. France, ZS-A
     30. 6. – 30. 10.   Dracula a ti druzí ZS-A

KALENDÁŘ AKCÍ – ČERVEN 2016

ČERVEN
1. 6. (ST) Nová měsíční nabídka jídel
3. 6. (PÁ) Restaurace UZAVŘENA – Svatba

24. 6. (PÁ) Koncert na Slavkovském pivovaru
Vystoupí kapely: Arakain, Forrest Jump, Six De-
grees of Separation, Bethrayer, Hard to Believe

25. 6. (SO) Restaurace UZAVŘENA – Svatba

Fotbal v červnu
V měsíci květnu soutěžní ročník 2015/2016

na městském stadionu následujícími mistrov -
skými zápsy:
A mužstvo – I.B JmKFS

So 11. 6. 16 h. Slavkov A–Podolí
žáci – OP Vyškov

So  4. 6. 13.45 h. Slavkov–Otnice
So 18. 6. 13.45 h. Slavkov–Habrovany
Přípravka již svoji soutěž ukončila.
VV SK Slavkov u Brna děkuje hráčům za

dobré výkony, funkcionářům za obětavou práci
a fanouškům za jejich stálou přízeň. Nový sou-
těžní ročník 2019/2017 bude zahájen začátkem
srpna 2016. rs

Po krátké přestávce pokračujeme v oblíbené
soutěži Znáte dobře svoje město. Tentokrát se
nebudeme vázat na historické centrum města,
ale rozšíříme působnost soutěže i na okolí
Slavkova. Znění dnešní otázky:

Kde můžeme vidět tuto stavbu? Dnes je
již opravená a slouží jinému účelu, než
ke kterému byla postavena.

Svoje odpovědi pište mailem na adresu:
info@bmtypo.cz nebo poštou na adresu Slav-
kovský zpravodaj, Brněnská 642, Slavkov
u Brna. 

Z došlých správných odpovědí vylosujeme
tři výherce, kteří u nás v redakci mohou vybrat
z naší nabídky libovolnou knihu.

Na odpovědi čekáme do 17. června. red.

Znáte dobře svoje město?
SOUTĚŽ SLAVKOVSKÉHO ZPRAVODAJE

Nohejbalový turnaj dvojic
V sobotu 30. dubna proběhl za krásného jar-

ního počasí tradiční nohejbalový turnaj dvojic
v areálu stadionu ve Slavkově. Chtěl bych po-
děkovat všem sportovcům za účast, za férové
sportovní chování a za předvedený um a bo-
jovnost. Děkuji divákům a všem, kteří pomohli
s organizací turnaje a těším se na další vyda-
řené sportování na stadecu. Bebe
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