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ZDARMA

Pour félicitér 2017
Vážení spoluobčané a čtenáři

Slavkovského zpravodaje. Do-
volte, abych vám popřál za celé
vedení města pevné zdraví, klid-
nou mysl a optimismus, kterého
není nikdy dost. V těchto dnech,
kdy Evropu svírá tuhá zima, snad
není nikoho, kdo by neocenil po-

sunutí kalendáře alespoň na březen. Letošní rok
začal ve znamení kalamit, mrazů, lavin, výpadků
proudu a jiných nešvarů, které se naštěstí ve větší
míře našemu městu vyhnuly. 

Nevyhnuly se nám však problémy a nejasnosti
s reklamními nosiči a zahrádkami na Palackého

Michal Boudný

(Pokračování na str. 3)

Nejlepší sportovci 
města za rok 2016
strana 8 a 9Př
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Jas na únor
strana 11

Nedožitých 60 let 
Luboše Tesáčka 
strana 26

Zima, jak má být!
Tak se nám ten letošní leden

vydařil. Už od Vánoc je chladno
a v lednu udeřily mrazy dlouho
nezažité. A do toho napadl i sníh.
Paráda! Děti konečně nemusí
vysedávat u počítačů a mohou se
vyřádit na sněhu nebo ledě.
Předškoláci, kteří minulé zimy
měli pramálo možnosti naučit se
bruslit, to teď rychle dohánějí.
Však o víkendu je na rybníku
nebo na zamrzlých jezírkách na
golfu živo. Sáňkuje se opět i za
kostelem. Zavátá pole kolem
Slavkova obsadili běžkaři. Hurá,
zima je tady! red.

Mráz, sníh, mráz…
TO JE LEDEN 2017

Zimní radovánky • Foto: 3x B. Maleček

Pracovníci TSMS při odklízení sněhové nadílky • Foto: B. Maleček



Městský ples
Městský ples včera od-

startoval plesovou sezónu ve
Slavkově. Večerem provázel
herec a moderátor Měst-
ského divadla v Brně Zde-
něk Junák, na pódiu hrála
výborná kapela Charlies
K Band Ludvíka Čihánka
a v restauraci Bonaparte
cimbálová muzika Ponava.
Návštěvníci plesu si také od-
nesli některou z stovky hod-
notných cen z tomboly.
Někteří si museli například
poradit s kancem, vítězka
hlavní ceny zase mohla odjet
domů na novém horském
kole. vs

Leden ve Slavkově

Vystoupení Glitter Stars • Foto: archiv

Zima ve Slavkově • Foto: 4x B. Maleček

Městský ples • Foto: 4x J. Sláma
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Pour félicitér 2017
(Dokončení ze str. 1) pokud mají v místě skládku nebo síť příhranič-

ních heren, je financování odpadového hospo-
dářství jasné. Rovněž jsou v okolí obce, které
poplatek nevybírají, ale už se nikde nepíše, že
daň z nemovitosti je zcela na jiné úrovni než
u nás – tedy i několikanásobně vyšší. 

Věřím tak, že s podporou zastupitelstva
budou platby narovnány ke spokojenosti všech.
Po uzávěrce tohoto čísla proběhlo jednání se
společností Respono, a. s. o častějším a efek-
tivnějším svozu tříděného odpadu v našem
městě. O výsledku budete informováni v dal-
ším čísle tohoto periodika. Věřím, že hromady
papíru a pytlů s plasty tak z ulic zmizí. Bez
uvědomělého přístupu nás všech ale hrozí, že
jen těžko tento nešvar změníme! 

A pozitivní informace? Kromě rozběhlých
akcí typu stadion, škola a cyklostezka jsme na-
podruhé uspěli se žádostí u evropských fondů
o opravu zdí v zámeckých valech a instalaci vý-
tahu do prohlídkových tras zámku. Dotace je
ve výši padesáti milionů korun a podíl města je
pětiprocentní. 

Je to jedinečná příležitost jak zachránit roz-
padající se cihlové zdivo, zpřístupnit příkop ze
zámecké zahrady a především umožnit ná -
vštěvu naší barokní památky osobám, pro které
jsou schody nepřekonatelnou překážkou. 

Je jen velká škoda, že nejsou dotační tituly

 náměstí, sjednocení designu s ohledem na his-
torickou roli místa nebo svoz komunálního od-
padu ve městě. K náměstí bych podotknul, že
děláme takové kroky, aby živnostníci nebyli
poškozeni. Zároveň ale stojíme o to, aby se
naše město svým vzhledem zařadilo k takovým
turistickým destinacím jako Kroměříž, Znojmo
či Uherské Hradiště. 

Co se svozu komunálního odpadu týče, rada
přijala usnesení na slevu pro samostatně žijící se-
niory nad sedmdesát let. Bohužel se však i od ji-
ných občanů začaly objevovat názory, že měsíční
kupony jsou drahé. Faktem je, že tato cena je nej-
méně výhodná oproti týdennímu či čtrnáctiden-
nímu svozu. Na nejbližší jednání zastupitelstva
města proto navrhnu slevu na měsíční svoz. 

Slavkov u Brna financuje, společně s něko-
lika málo městy, svoz komunálního odpadu
díky prodeji kuponů vedených na jednotlivé ne-
movitosti. V drtivé většině měst a obcí je však
tento poplatek vyměřen „na hlavu“. Podotý-
kám, že pokud bychom se zařadili k výběru po-
platku na obyvatele, hrozilo by tak mírné
zdražení pro většinu obyvatel, a to není cílem
nikoho z nás. 

V médiích jsem zaregistroval obce, které
zcela od výběru poplatku upustily, ale pokud se
podíváte na jejich polohu, tak je zřejmé, že

na běžnou infrastrukturu města, kterou potře-
bujeme zrekonstruovat jako sůl! To nám však
nebrání v projekci komunikací. Bez doku-
mentů, které mají příslušné povolení a jsou, jak
se říká „v mašličkách“, by nám finance nebyly
k ničemu. Z těch nejvýznamnějších bych zmí-
nil ulici Jiráskova, Malinovského a Koláčkovo
náměstí nebo Sídliště Nádražní. V případě zí-
skání finančních prostředků lze každý připra-
vený projekt ihned realizovat. 

V jednom z mnoha komentářů k dění ve
městě jsem se setkal s názorem, že jitrnice a oh-
ňostroj nám dopravu nevyřeší. S tím souhlasím.
Jen nevím, zda by se bez zabijačky či tradič-
ních Vzpomínkových akcí či silvestrovských
oslav doprava vyřešila sama? Obávám se, že ni-
koli. Tato problematika běží po jiné koleji a je
třeba si uvědomit, že Slavkovem u Brna vedou
státní, krajské a místní komunikace a jednání
nejsou jednoduchá. Můžu vás však ujistit, že
probíhají, a to dost intenzivně. Především chci
zmínit rekonstrukci ulic Špitálské a Slovákovy
a řešení dopravy na křenovické křižovatce.
Věřím, že se jich brzy dočkáme. 

Přeji vám dobrý a úspěšný vstup do nového
roku, tanečníkům krásné plesy a řidičům leh-
kou nohu při vjezdu a výjezdu do města
a z města na holubickém kopci!

Michal Boudný, starosta města

11. vepřové hody
Město Slavkov u Brna ve spolupráci s Ros-

těnicemi, a.s. zve milovníky tradičních zabi-
jačkových pochoutek na již jedenácté vepřové
hody. Začnou v sobotu 4. února od 8 hodin.
Prodej a výdej zabijačkových specialit skončí
v 11 hodin. Ani letos nebude chybět ochut-
návka polévky zdarma. K prodeji budou zabi-
jačkové produkty a další uzenářské výrobky
z vlastní produkce Rostěnic, a.s. Po celou dobu
akce bude také zajištěno další bohaté občer-
stvení. Akce se uskuteční na Palackého ná-
městí před radnicí. vs

Nezapomeňte, že zítra bude ve vaší ulici od-
stávka elektřiny. Prosíme, zítra neparkujte před
domem, budeme čistit vaši ulici. Zasíláme vám
varování z meteorologického ústavu o riziku
přívalových dešťů… to jsou příklady zpráv,
které vám od ledna může zasílat radnice pro-
střednictví SMS zpráv. Město zavádí novou
komunikační službu tzv. Mobilní rozhlas. 

„Máme zájem s našimi občany komunikovat
co nejvíce napřímo. Proto jsme se rozhodli pro
spuštění tohoto systému, který nám pomůže
během vteřiny informovat velký počet občanů
prostřednictvím jakéhokoli mobilu. Nyní je jen
důležité, aby Slavkované poskytli radnici po-

třebné údaje,“ vysvětlil starosta Michal
Boudný. 

Možnosti jak se do systému registrovat jsou
dvě: údaje zadejte jednoduše online
slavkov.mobilnirozhlas.cz nebo vyplňte níže
uvedený formulář a zaneste na podatelnu měst-
ského úřadu na Palackého náměstí 67. Výhod-
nější je však online registrace, která vám
umožňuje budoucí opravu a aktualizaci dat. 

Nejdůležitějším údajem je vaše telefonní
číslo, jméno a adresa. Díky tomu pak můžeme
SMS zprávy rozesílat co nejvíce adresně
a oslovovat tak pouze občany, jichž se infor-
mace týká. Systém nám totiž umožňuje roze-

Mobilní rozhlas: informace z města do vašeho mobilu i e-mailu

Jméno .............................................................................................................................................

Příjmení ..........................................................................................................................................

Tel. číslo (může být i pevná linka) ...................................................................................................

Bydliště ...........................................................................................................................................

e-mail .............................................................................................................................................

Mám zájem o zasílání
 Krizových zpráv
 Informací z úřadu (uzavírky, odstávky, omezení…)
 Kulturní a společenské akce

Vyplněný registrační formulář zaneste na podatelnu Městského úřadu, Palackého náměstí 65.

Elektronická registrace: slavkov.mobilnirozhlas.cz (elektronická registrace umožňuje budoucí editaci údajů).
Aplikace do vašeho mobilu: Mobilní rozhlas (podle polohy si najde město Slavkov u Brna)
Odevzdáním vyplněného formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami. Podmínky pro občany jsou pro informaci
k dispozici na www.mobilnirozhlas.cz /obchodni-podminky-registrace

Zaregistrujte se do Mobilního rozhlasu!
Dostanete tak užitečné zprávy z radnice přímo do mobilu

slat zprávy pouze do konkrétních ulic. Dopo-
ručujeme zadat také e-mailovou adresu, kam
vám můžeme zaslat rozšířené informace.

Díky Mobilnímu rozhlasu například získáte
s předstihem informaci o výpadku elektřiny,
odstávce vody nebo uzavírce silnice. Mobilní
rozhlas umožňuje i další formu komunikace
jako například jednoduché hlasování nebo za-
sílání hlasových zpráv. 

Součástí služby je také mobilní aplikace
MOBILNÍ ROZHLAS (ke stažení pro systém
Android i iOS), kde najdete nejen praktické in-
formace, ale kde vás budeme pravidelně infor-
movat o aktualitách ve městě. vs

✁

✂
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

Usnesení ze schůzí rady města zpracoval Munir
Massow. Úplné znění na www.slavkov.cz

68. schůze RM – 20. 12. 2016

1. RM schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvku na
částečné pokrytí nákladů na poplatek za komunální odpad
pro rok 2017

2. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 1
3. RM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM
4. RM schvaluje plán kontrolních činností roku 2017

města Slavkov u Brna v předloženém znění
5. RM doporučuje ZM schválit uzavření kupní smlouvy

jejímž předmětem bude prodej části pozemku parc. č.
760/4 v k.ú. Slavkov u Brna.

6. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na dobu
neurčitou s Kynologickým klubem Pozořice, se sídlem na
Městečku 32, 664 07 Pozořice, s výpovědní lhůtou 1 rok,
jejímž předmětem bude užívání pozemku parc.č. 354/4
v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 11 306 m2 dle přiložené si-
tuace za účelem zřízení oploceného cvičiště pro psy za
roční nájemné ve výši 3000 Kč. Údržbu a náklady souvise-
jící s provozem cvičiště pro psy vykonává a hradí nájemce.

7. RM souhlas s uzavřením smlouvy o zemědělském
pachtu s manželi panem Jiřím Rudolfem a paní Janou Ru-
dolfovou, jejímž předmětem bude užívání části pozemku
parc.č. 2927/1 zahrada v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca
241 m2 za roční nájemné ve výši 337 Kč.

8. RM nesouhlasí s ukončením nájemní smlouvy ze dne
7. 5.2013 uzavřené mezi městem Slavkov u Brna a panem
ing. Stanislavem Drápalem.

9. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce,
a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budě-
jovice, IČ: 28085400, týkající se pozemků parc.č. 354/30

a parc.č. 354/84 v k.ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem
„Slavkov u Brna, Kaláb VN+TS+NN Zelnice IIIa, IIIb,
Kaláb“).

10. RM souhlas s uzavřením dohody o způsobu prove-
dení údržby ochranných pásem vedení ČEPS, a.s. a nápravě
vadného stavu s vlastníkem nemovitosti se společností
ČEPS, a.s. se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10,
IČ: 25702556 týkající se pozemků parc. č. 4368 a 4427
v k.ú. Slavkov u Brna ve variantě provedení údržby ochran-
ného pásma společností ČEPS, a.s.

11. RM rozhoduje na základě schválené zadávací doku-
mentace a posouzení kvalifikace o vyloučení uchazeče 3V
& H, Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod, IČ: 469 92715
z dalšího procesu veřejné zakázky na stavební práce na
akci: „Přístavba ZŠ Tyršova“ z důvodů nesplnění poža-
davků na kvalifikaci uchazečů.

12. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na zajištění
zpracovatele územních studií označených v územním plánu
jako plochy S1a, S1b a S1c dle předloženého návrh zadá-
vací dokumentace.

13. RM bere na vědomí Zápis z komise pro rozvoj města
a dopravu 17-2016

14. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy
s panem Miroslavem Lstibůrkem. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
a nájemné stanoveno ve výši 50 Kč/m2.

15. RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy o nájmu
nebytových prostor na pronájem pánského holičství v by-
tovém domě Bučovická 187, Slavkov u Brna dohodou ke
dni 31. 1. 2017.

70. schůze RM – 9. 1. 2017
16. RM schvaluje zveřejnění pronájmu nebytových

prostor v přízemí bytového domu Bučovická 187, Slavkov
u Brna pro provozování pánského holičství. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce a nájemné stanoveno ve výši 950
Kč/m2/rok.

17. RM bere na vědomí předložený zápis č. 20/2016
z komise pro životní prostředí

18. RM schvaluje uzavírání darovacích smluv na přijí-
mání darů na úhradu nákladů spojených s pořádáním
13. městského plesu konaného dne 14. 1. 2017 a 11.
Vep řových hodů konaných dne 4. 2. 2017 a vědných darů
na ceny do tomboly a svěřuje starostovi města Michalu
Boudnému rozhodování spojená s uzavíráním těchto da-
rovacích smluv.

19. RM doplňuje usnesení č. 1575/67/RM/2016 k an-
ketě Sportovec roku 2016 ocenění v kategorii Trenér
roku: Jan Šícha – florbal.

20. RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce vysou-
šecího zařízení dle předloženého návrhu.

21. RM bere na vědomi informaci o stížnostech za IV.
čtvrtletí roku 2016.

22. RM schvaluje poskytnutí náhrady za 14 dnů nevy-
čerpané dovolené starostovi města a poskytnutí náhrady
za 15 dnů nevyčerpané dovolené 1. místostarostce za
rok 2016

23. RM souhlasí s umístěním navrhované stavby spo-
lečnosti Pegas – Gonda, s.r.o. na pozemku parc.č. 3047/2,
který je ve vlastnictví společnosti, do hranice pozemku
parc.č. 4990, který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

69. schůze RM – 28. 12. 2016
1. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 114 v před-

loženém znění

71. schůze RM – 16. 1. 2017
1. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky: „Zpraco-

vání dokumentace pro provádění stavby Modernizace
kotelny a příprava pro instalaci kogenerační jednotky
včetně přidružených prací v kotelně Zlatá Hora č.p. 1310,
Slavkov u Brna, 684 01 na parc.č. 1784/88 v k.ú. Slavkov
u Brna“.

1. RM schvaluje soubor rozpočtových opatření č. 112
a č. 113 v předloženém znění

2. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
se společností Tvrdý, spol. s r.o., Lovčice 297, 696 39 Lov-
čice, IČ: 26956071

3. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na výkon ma-
nagementu dotačního projektu evidovaného pod názvem
„Otevřené a transparentní město“ se společností FAIR-
WAY, z.s., se sídlem třída Kpt. Jaroše 31, 602 00 Brno, IČ:
27040585 dle podmínek předloženého návrhu smlouvy.

4. RM schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi měs-
tem jako obdarobvanými a manželi Ing. Josefem Gondou
a Ing. Marií Gondovou jako dárcem v předloženém znění.

5. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci: „Za-
teplení obvodového pláště obytné budovy Polní č.p.

1444“ se společností Hrušecká stavební spol. s r.o., se síd-
lem U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky, IČ: 255 85142 v před-
loženém znění návrhu.

6. RM ruší na základě zprávy hodnoticí komise veřejnou
zakázku malého rozsahu na zpracovatele územních studií
ploch označených v územním plánu S1a, S1b, S1c.

7. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o vý-
půjčce uzavření dne 26. 3. 2012 mezi městem Slavkov
u Brna a Zámkem Slavkov – Austerlitz, p.o. v předloženém
znění.

8. RM schvaluje zapojení města do projektu podle výzvy
28 IROP – Specifické informační a komunikační systémy
a infrastruktura II. 

9. RM bere na vědomí předloženou informaci k návrhu
na zrušení územního plánu města Slavkov u Brna.

odpovědi na otázky týkající se chování úřed-
níka, jeho ochoty a vstřícnosti pomoci vám vy-
řešit vaši situaci, jeho odborných znalostí apod.
Několik otázek se pak týká vašich dlouhodo-
bých zkušeností nejen s úřadem, spokojenosti

se životem ve městě či vašich názorů na
problémy, které ve Slavkově řešíme. Pro-
stor je i pro vaše individuální postřehy.

Protože dotazník rozesílá externí
firma, která systém provozuje po celé
České republice, jsou vaše odpovědi
anonymní. Hodnotit můžete každý odbor
pouze jednou do měsíce. Pokud navští-
víte více odborů, stačí vyplnit kartičku
s mailem jen jedenkrát. Zaslaný formulář
vám doma nabídne možnost zvolit, které
z navštívených odborů chcete hodnotit.

Odpovědi a hodnocení jsou pro nás cennou
zpětnou vazbou, která nám umožní reagovat na
Vaše náměty, vylepšit, co nám vytknete a roz-
víjet to, za co nás pochválíte.

Děkuji vám za hodnocení, která jste nám pos-

Zhodnoťte přístup zaměstnanců slavkovského úřadu
lali v loňském roce, protože jsme díky nim zí-
skali za rok 2016 v rámci Jihomoravského kraje
stříbrné ocenění za dosažení 94 % spokojenosti
občanů. Věřím, že možnost hodnotit touto for-
mou naši práci budete využívat i letos a umož-
níte nám tak v tomto projektu smysluplně
pokračovat. Pomůžete tak nám i sobě mít ve
Slavkově u Brna dobrý úřad.

Více informací o projektu naleznete na
www.dobryurad.cz.

Na co se vás v dotazníku například
ptáme?
Byl jste spokojen s osobním přístupem úředníka? 
Byly Vám poskytnuty dostatečné a srozumitelné
informace? 
Jak hodnotíte ochotu úředníka?
Jak hodnotíte zdvořilost úředníka? 
Jak hodnotíte kvalitu života ve Vašem městě? 
Co byste rád vzkázal vedení města? 

Bohuslav Fiala, tajemník Městského úřadu
Slavkov u Brna

Když uvidíte v chodbách a kancelářích slav-
kovského městského úřadu žluté boxy a sto-
jánky s nápisem „Dobrý úřad“, neobcházejte je.
Jak už mnozí víte, slouží k tomu, abyste nám
dali zpětnou vazbu na fungování našeho – va-
šeho úřadu. Městský úřad ve Slavkově
u Brna je zapojený do projektu Dobrý
úřad, který má za cíl celoročně vnímat
vaše názory a podněty nejen na konkrét-
ního úředníka, ale i na celý odbor a tedy
i chod celé instituce.

Princip hodnocení je jednoduchý.
V každém hodnoceném oddělení má za-
městnanec úřadu na stole ve stojáncích
malé žluté vizitkové kartičky s prosto-
rem pro vyplnění vašeho emailu a ter-
mínu návštěvy. Když skončíte jednání,
vezměte si kartičku a vyplňte ji. Při odchodu
z úřadu ji pak hoďte u vchodu do žlutého boxu
s označením „Dobrý úřad“. Během několika dní
vám na uvedený email dorazí jednoduchý for-
mulář, kde pohodlně odkliknete nebo vypíšete
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Vážení spoluobčané, v tomto období je ak-
tuální prioritou náplně pracovní činnosti tech-
nických služeb především zimní údržba, jejímž
cílem je zmírňování následků vzniklých zim-
ními povětrnostními vlivy a jejich důsledků při
zabezpečování sjízdnosti a schůdnosti místních
komunikací. Registrujeme občasné stížnosti
spojené s údržbou především chodníků. Chtěl
bych tímto požádat řidiče, aby byli ohleduplní
při parkování aut u chodníků jak při kolmém,
tak i podélném stání. Často, zvláště na sídlišti
Zlatá Hora, půdorys vozu zasahuje nad chod-
ník a brání tím strojní technice v průjezdu. To-
tožný problém je i u podélného stání
u krajnice, kdy vůz zasahuje do chodníku na-
vazujícího na silnici. Situace je řešitelná,

pokud lze využít k průjezdu přilehlou travna-
tou plochu. Je-li však na druhé straně chodníku
od auta pevná zábrana v podobě vysokého ob-
rubníku, stromu, rozvaděče, sloupu veřejného
osvětlení atd., nelze tudy bezpečně projet
a provézt nezbytné ošetření povrchu. Problé-
mové pro užití traktoru s pluhem jsou i jednos-
měrné ulice, kdy není při parkování zachovaný
povinný třímetrový pruh. Názorným příkladem
jsou ulice Mánesova, Čapkova, Zborovská…
K zamyšlení je i skutečnost, kdy na ulici Če-
lakovského mají majitelé nemovitostí dosta-
tečně dlouhé a prostorné nájezdy, přesto svá
auta parkují na hlavní silnici a řidiči jsou nu-
ceni je komplikovaně objíždět a vyhýbat si
v obou směrech. Rád bych touto cestou požá-

Slavkovská statistika
Počet obyvatel k 1. 1. 2017 6522

muži 3152
ženy 3370
přistěhovalo se  250
odstěhovalo se 161

Počet cizinců 113
muži 67
ženy 46

Počet narozených dětí 90
chlapci 48
dívky 42

Počet úmrtí 65
Počet uzavřených manželství

církevní sňatek 33
Nejčastější místo konání svatby

Zámecká kaple s. Kříže 48
Divadelní sál zámku 13
Obřadní síň radnice 23
Zlatá svatba 1

Počet obyvatel s úřední adresou 223
Nečastější jména narozených dětí

Amálie, Sofie, Tobiáš, Vojtěch  
* k 31. 12. 2015 bylo evidováno 6497 obyvatel (o 25
méně než letos). Za posledních 7 let se počet obyvatel
zvýšil o 197. 

předložit pouze jednu žádost v každém dotač-
ním programu. Na dotaci nevzniká automatický
právní nárok a nemusí být přiznána v plné výši,
o kterou spolek (organizace) žádal. 

Upozorňujeme žadatele, že v letošním roce
jsou k dispozici nové formuláře. Veškeré doku-
menty včetně aktuálních pravidel jsou ke sta-
žení na webu města v sekci Radnice – Základní
dokumenty města – příslušný dotační program.

Kontaktní osobou pro žadatele je Jana
Kuk lo vá jana.kuklova@meuslavkov.cz, tel.
544 121 162 

Jaké dotační programy město vypisuje? 
1. Dotační program „Podpora veřejně pro-

spěšných činností“ na rok 2017
2. Dotační program „Podpora činností orga-

nizací pracujících s mládeží“ na rok 2017. vs

Dotace pro spolky a na práci s mládeží
Město Slavkov u Brna vypisuje dotační pro-

gramy na podporu veřejně prospěšných činností
a činností organizací pracujících s mládeží.
Oproti loňskému roku dochází k několika změ-
nám. Zastupitelé navýšili částku na podporu čin-
ností s mládeží o 100 tisíc korun. V letošním roce
tak můžou organizace věnující se dětem získat
v součtu až 400 tisíc korun. Na spolky a organi-
zace poputuje z městské pokladny 1 milion Kč. 

Změny nastavil městský úřad také při orga-
nizaci sběru žádostí. Stanovil například pevný
termín pro sběr formulářů. Organizace je budou
muset předkládat od 1. února do 30. Dubna
2017. Žádosti předložené před tímto termínem
nesplňují podmínky programů a budou vráceny.
Finální hodnocení proběhne společně od 1.
května 2017. Nově již také může jedna organice

Zimní údržba komunikací
dal o respekt a toleranci při zabezpečování prů-
jezdnosti městských komunikací. Plán zimní
údržby k nahlédnutí je k dispozici na
www.tsslavkov.cz.

Za TSMS Petr Zvonek

Přes sto občanů Slavkova u Brna a okolních
obcí využilo v loňském roce služeb bezplatné
charitní poradny v Polní ulici. Pracovníci
místní Charity pomáhali lidem v krizových ži-
votních situacích, jako jsou například domácí
násilí, dluhové problémy nebo pomoc rodinám
s dětmi. 

Kvůli snížení státního příspěvku však této
službě letos hrozil zánik. Město se proto roz-
hodlo část peněz na fungování této poradny
uvolnit z městského rozpočtu. Zatímco v roce
2016 poskytlo město Slavkov u Brna 18 700
Kč, v letošním roce je připraveno podpořit tuto
službu částkou o téměř 85 tisíc vyšší. 

„Oblastní Charita Hodonín, která provozuje
slavkovskou pobočku Charitní poradny, je dů-
ležitým poskytovatelem sociálních služeb pro
naše občany. Poradna, kterou tímto způsobem
podpoříme, pomáhá mnoha lidem překonat
těžké období, které by bez podané ruky mohlo
končit tragicky,“ zdůvodnila místostarostka
Marie Jedličková. 

Město loni pomohlo i ke zkvalitnění další
sociální služby pod hlavičkou Diecézní charity
Hodonín provozující slavkovskou pobočku.

Loni přispělo Centru denních služeb na nákup
nového auta částkou ve výši 100 tisíc korun.
Díky tomu můžou sociální pracovnice svážet
do Centra denních služeb starší klienty vozid-

Město pomůže udržet charitní poradnu pro lidi v tísni
lem uzpůsobeným pro vozíčkáře a nepohyblivé
osoby. „Bohužel se nám nedaří sehnat spon-
zory na pojízdné auto i pro charitní poradnu
a proto letos musíme omezovat terénní služby,“
dodala Naďa Kabelková vedoucí charitní po-
radny ve Slavkově u Brna. 

Co nabízí charitní poradna?
Poradna pracuje na principech občanské po-

radny. Služby jsou bezplatné, diskrétní a ne-
stranné. Na poradnu se obrací lidé v tíživé
životní situaci (např. po úmrtí v rodině, nemoc
blízkého člověka, problémy s dětmi, ztráta
bydlení, práce apod.), nejenom lidé ve zlé eko-
nomické situaci. I když často jsou to často
matky samoživitelky, senioři, kteří nemají na
placené právní služby. vs

Dům s pečovatelskou službou v Polní ulici od
léta změní svoji tvář. Dočká se nové zateplené
fasády, dojde k opravě balkonů i poničených
klempířských prvků. „Se stavbou lešení bychom
chtěli začít na přelomu března a dubna, kdy nám
to počasí dovolí. Práce budou dokončeny do čtyř
měsíců,“ uvedl vedoucí odboru Správy majetku,
investic a rozvoje Petr Lokaj. Podle něj obyvatelé
stavební ruch příliš nepocítí. Většina prací bude
probíhat z lešení, součinnost bude potřebná při
zpřístupnění balkonů. 

Dům pro seniory postavilo v roce 1996
město Slavkov u Brna a jeho rekonstrukce se
bude plně hradit z městského bytového fondu.
Náklady akce jsou vyčísleny na téměř 5 mili-
onů včetně DPH.

V domě s pečovatelskou službou se nachází
62 bytů. Sídlí zde také pobočka Charity zabez-
pečující sociální služby. Jsou zde také prostory
pro klub seniorů. Investicí do opravy fasády
město předpokládá až dvacetiprocentní úsporu
energií. vs

Dům pro seniory se dočká nové fasády
i opravy balkonů

Město pod sněhem • Foto: archiv TSMS
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dražní, Lidická, B. Němcové, Nádražní, Jirá-
skova, Kounicova, Komenského nám., Mal-
čevského, Příční, Pod Oborou, Slovákova, sídl.
Zlatá Hora, Topolová, Zahradní

Vytříděný komunální odpad: odkládají ho
pouze fyzické osoby nepodnikající
- PAPÍR
modrý kontejner: 1 x týdně 

• sudý týden středa až čtvrtek 
• lichý týden úterý

Harmonogram svozu komunálních odpadů
- PLAST
žlutý kontejner: 74 x rok – vždy v pátek 

• období: květen – září 2 x týdně
• období: říjen – duben 1 x týdně

- SKLO
zelený kontejner, rozdílná barva víka: 

• bílé víko, BÍLÉ SKLO: 1 x 14 dnů – sudý
týden ve čtvrtek

• zelené víko, TMAVÉ SKLO: 1 x 14 dnů
– sudý týden v pátek. vs

Směsný komunální odpad: 
1. Kontejner 1100 litrů – pouze týdenní svoz

(bytové domy)
2. Popelnice 110, 240 litrů – podle zakou-

pené známky: 
• týdenní svoz – vždy v pondělí, úterý,

středu – dle stanovených svozových oblastí
města (viz níže)

• 14denní svoz – každý lichý týden v pon-
dělí až středu dle svozových oblastí města

• měsíční svoz – vždy pouze 1 x v měsíci; ve
zvolený týden je nutno na popelnici zavěsit vi-
sačku (zakoupenou spolu se známkou) a ná-
dobu přistavit k vývozu v pondělí až středu dle
svozových oblastí města
Svozové oblasti města:

1. Pondělí – ulice: Bezručova, Čelakov-
ského, Dvořákova, Förstrova, Havlíčkova,
Krátká, Smetanova, Slovanská, Zborovská,
Hradební, Čapkova, Mánesova, Purkyňova,
Sušilova, Tylova, Tyršova, Polní, Okružní

2. Úterý – ulice: Bučovická, Brněnská, Čs.
červeného kříže, Fügnerova, Husova, Koláč-
kovo nám., Kollárova, Lomená, Nerudova,
Úzká, Palackého nám., Špitálská, Zámecká, Za
Branou, U Splavu

3. Středa – ulice: Čs. armády, Sídl. Ná-

ženky, tj. informace o výši stanovené daně,
výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení

daně včetně QR kódu, umožňujícího
platbu daně prostřednictvím interne-
tového bankovnictví nebo mobilních
platebních aplikací. 

Zájemce o tuto službu odevzdá
nejpozději do 15. března 2017
svému správci daně Žádost ve věci

Zasílání údajů o placení daně z nemovitostí
Finanční správa zavádí pro poplatníky

novou službu spočívající v zasílání údajů pro
placení daně z nemovitých věcí na e-
mail namísto složenky. 

Poplatník přihlášený k této službě
obdrží na e-mail kompletní informaci
s údaji pro placení daně. Tato infor-
mace bude obsahovat obdobné údaje,
jaké jsou nyní uvedeny na alonži slo-

Hrací prvky pro nejmenší na městském kou-
pališti, kurzy pro těhotné a maminky s dětmi
nebo ocenění a možnost prezentace těch, kteří
pracují s mládeží. Taková opatření vzešla
z debat při příležitosti auditu rodinné politiky,
do kterého se město zapojilo na základě pro-
jektu Jihomoravského kraje.

„Smyslem bylo zamyšlení se nad rodinnou
politikou města pro občany „od kolébky až do
stáří“. Z diskuzí, do kterých byli zapojeni ob-
čané, zástupci organizací a spolků a radnice
vzešlo několik požadavků a podnětů. Jsem
moc ráda, že diskuze přinesly konkrétní před-
stavy jak zlepšit život jednotlivých sociálních
skupin a že některé z nich můžeme uskutečnit
hned letos. Samozřejmě se zabýváme i dlou-
hodobějšími požadavky jako je například zří-
zení klubu pro teenagery, zvyšování počtu
laviček ve městě nebo rozšíření sítě veřejné do-
pravy se zřízením zastávky na ulici Špitálská,“
uvedla místostarostka Marie Jedličková. 

Letos se tak například dočkáme herních
prvků pro nejmenší děti v okolí brouzdaliště
na městském koupališti. Z městského rozpočtu
půjde letos na toto vodní hřiště 200 tisíc korun.
Radnice má v plánu koupaliště oživovat
i v dalších letech. 

Již od února se můžou budoucí i stávající

maminky zúčastnit některého z pravidelných
kurzů zaměřených na péči v těhotenství i po
jejich narození. Rozmanitá setkávání bude po-
řádat Dům dětí a mládeže každou druhou
středu v měsíci od 16 h. cca do 17.30 h. Sou-
částí bude i služba hlídání dítěte v sousedící
herně tak, aby maminka měla možnost před-
nášku nerušeně vyslechnout do konce. 

První kurz se uskuteční již 8. února. Téma-
tem budou zdravé svačinky pro děti. Kromě
povídání se můžete těšit i na praktické ukázky.
Podrobnou nabídku sledujte na stránkách
www.ddmslavkov.cz. Kurzy budou přístupné
zdarma. 

V letošním roce chce dát radnice také větší
prostor zájmovým organizacím a zejména
lidem, kteří aktivně a často dobrovolně pomá-
hají dětem trávit smysluplný volný čas. „Rádi
bychom jim nejen poděkovali, ale také dali
prostor pro lepší prezentaci jejich práce. Na-
příklad při příležitosti Dnů Slavkova – v so-
botu 3. června – chceme uspořádat miniveletrh
volného času, kde můžou tyto organizace uká-
zat svoji práci a prezentovat nabídku pro nový
školní rok,“ dodala místostarostka Marie Jed-
ličková.

Veletrh však nebude jedinou možností, jak
uceleně ukázat možnosti trávení volného času

Debaty o rodinné politice přinesly pro letošek tři opatření
ve Slavkově u Brna. Město na připravovaných
webových stránkách připravuje i aktuální a in-
teraktivní rejstřík volnočasových organizací
tak, aby se občané mohli z webu www.slav-
kov.cz jednoduše zorientovat v pestré nabídce. 

Co je to „Audit family friendly commu-
nity – audit rodinné politiky“?

Naše město se v roce 2016 zapojilo do pro-
jektu JMK „Audit Family Friendly Commu-
nity“. Cílem auditu bylo podpořit pro-rodinné
klima ve městě. Klima, které je přátelské k ro-
dině, které podpoří budování vztahů v rodinách
a mezigenerační dialog. Celý proces auditu
probíhal na základě osvědčeného know-how
převzatého z Rakouska.

Z řad občanů, zástupců neziskových organi-
zací, městského úřadu byla sestavena asi třice-
tičlenná projektová skupina, která ve dvou
setkáních zmapovala současná opatření města
podporující děti, mládež, rodiny a starší gene-
raci. Na druhém setkání, které se konalo 30.
srpna 2016, pracovní skupina vytipovala řadu
chybějících opatření, která by se dala za účasti
města uskutečnit.

Nápady a tipy, jak podporovat rodinné klima
jsou rozvrženy tak, aby zlepšily život v jednot-
livých fázích mateřského, rodinného období
i seniorského období. vs

zasílání údajů pro placení daně z nemovitých
věcí e-mailem.

Tato služba je určena výhradně pro poplat-
níky daně, kteří nemají zřízenu službu placení
daně prostřednictvím SIPO a právnické osoby,
které nemají zřízenu datovou schránku. Poplat-
níkům přihlášeným k zasílání údajů pro pla-
cení daně z nemovitých věcí e-mailem nebude
zaslána složenka. David Stančík

Kontejnery • Ilustrační foto: archiv
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Dům dětí a mládeže zve všechny rodiče na
kurz s názvem Zdravé svačinky nejen pro děti,
který se uskuteční ve středu 8. února od 16 h.
v prostorách DDM. Zajímavé povídání o stra-
vování dětí i jejich rodičů povede oblíbená lek-
torka Blanka Palečková, která kurz obohatí
i o ochutnávku. Součástí programu bude
i služba hlídání dítěte v sousedící herně, takže

děti jsou také vítány! Kurz se koná za podpory
města Slavkov u Brna a je přístupný zdarma. 

A na jaká témata je kurz zaměřen? 
- Zdravé svačinky nejen pro děti a jak na ně
- Na co se soustředit při výběru zdravé svačinky
- Spěcháte? Rychlý tipy na ráno
- Bez snídaně? Ano. Jde to, ale…
- Zdravé – neznamená hnusné. vs

Zdravé svačinky nejen pro dětiPřijďte si zacvičit
Chcete najít tělesnou i psy-

chickou pohodu? Začněte spor-
tovat. Sport má mnoho
blahodárných vlastností. Kromě
jiného tlumí a odbourává stres,

zlepšuje psychiku, vrací optimismus a posiluje
sebevědomí. DDM Slavkov u Brna vám nabízí
možnost, jak si zacvičit v příjemném kolektivu
a s výbornými cvičitelkami. Ve středu od 19 do
20 hodin pod vedením Mgr. Hany Charvátové
v kondičním zdravotním cvičení a ve čtvrtek
ve stejném čase pod vedením Mgr. Jany Seker-
kové ve cvičení pilates. Lekce se konají v tě-
locvičně ZŠ Tyršova. Vstup se platí za
jednotlivé hodiny 40 Kč. Více informací zí-
skáte na tel číslech: 544 221 708, 605 083 322.
Tyto pohybové aktivity nejsou určeny jen
ženám ale i mužům. Neváhejte a přijďte si za-
cvičit. Jana Bangová 

Karnevalový den
DDM Slavkov pořádá pro děti 1.-4.tříd

Karnevalový den – hudba, soutěže, tombola,
který se koná v pátek 3. února od 8.30 do 15
hodin v prostorách DDM. S sebou svačinku,
přezůvky a masku. Cena je 150 Kč (v ceně
je oběd, materiál, odměny). Těšíme se na
Vaše nápadité masky! Zájemci se nahlásí do
středy 1. února na tel. 544 221 708. DDM

Jistě jste poznali slova známé
koledy, která završuje vánoční
dobu. Děti a p. učitelky ze třídy
Včelek se vždy velice těší na
období adventu a Vánoc. Je to
čas, kdy k sobě mají lidé blíže,

více na sebe vzájemně myslí a obdarovávají se.
Často si s dětmi povídáme o tom, že je hezké
dárky přijímat, ale zrovna tak krásné je dárky
rozdávat. A že těch dárků nebylo málo! Celý
advent jsme se inspirovali názvy svící na ad-
ventním věnci – Láska, Víra, Pokoj,
Naděje.To jsou přeci ty největší dárky.

Nenechali jsme se zlákat komercí dnešní
doby a prožívali jsme české zvyky a tradice.
Uvítali jsme Mikuláše a jeho družinu, pro ro-
diče jsme připravili vánoční vystoupení s ná-
zvem „Cesta do Betléma.“ Odměnou nám
všem byla radost rodičů i prarodičů a následná
vánoční nadílka pod stromečkem.

První lednový týden jsme se sešli plni zá-
žitků opět v naší třídě. Čekal nás poslední svá-

tek vánoční doby – „Tři králové“ a návštěva
místních betlémů.

V klášteře u sester děti zaujal zpívající an-
dělíček. Děti všechny koledy znaly, a tak si
s chutí zazpívaly s ním. Prohlédly si všechny
postavičky betléma a samozřejmě našly i tři
krále.

Betlém v kostele byl zase trochu jiný, ale
dětem, které se zde sešly z celé mateřské školy,

My tři králové jdeme k vám…
se také moc líbil. Byly ohromeny velkým pro-
storem chrámu. A což teprve, když se roze-
zněly varhany a dětské hlásky se přidaly
zpěvem koled.

Skončila vánoční doba v kalendáři. Ať nás
však Vánoce provází po celý rok v našich srd-
cích.

Paní učitelky ze třídy Včelek
Elena Knotková a Zuzana Winterová

Na základě novely zákona č.561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon
), v platném znění, došlo i v předškolním vzdě-
lávání k několika zásadním změnám.

Nejdůležitější změny jsou následující:
• s účinností od 1. 9. 2017 se podle § 34 odst.

2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění
sjednocuje zápis pro všechny mateřské školy
na období od 2. května do 16. května. Kon-
krétní termín, místo a dobu zápisu stanoví ře-
ditelka školy po dohodě se zřizovatelem a bude
zveřejněn způsobem v místě obvyklém – na
webových stránkách MŠ Zvídálek, na úřední
desce MŠ Zvídálek a ve Zpravodaji.

• s účinností od 1. 9. 2017 je podle § 34
odst. 1 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění,
zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to
pro děti, které dosáhnou 5. roku věku (a to od
počátku školního roku, který následuje po dni,
kdy dítě dosáhne 5. roku věku).

Dobrá zpráva je, že naprostá většina pětile-

tých dětí již mateřskou školu navštěvuje, takže
se pro ně nic nemění !

Pokud by však někteří z rodičů nechtěli, aby
jejich dítě mateřskou školu navštěvovalo, § 34
zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, upra-
vuje i jiný způsob plnění předškolního vzdělá-
vání, a to formou individuálního vzdělávání.
Zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit
tuto skutečnost ředitelce mateřské školy i s uve-
dením důvodů a obdobím, po které bude dítě in-
dividuálně vzděláváno. Paragraf zároveň zavádí
pravidla dohledu na individuální vzdělávání.
Mateřská škola je povinna ověřit úroveň osvo-
jování očekávaných výstupů podle Rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělá-
vání. Způsob a termíny ověření znalostí dítěte
bude obsahovat Školní řád mateřské školy.

Veškeré konkrétní informace ohledně přijí-
mání dětí do Mateřské školy Zvídálek budou
zveřejněny na webových stránkách mateřské
školy: www.ms-zvidalek.cz.

Eva Jurásková, ředitelka MŠ

Změny v předškolním vzdělávání

Svoz vánočních stromků
Technické služby oznamují veřejnosti, že

svoz vánočních stromků bude zabezpečen prů-
běžně každé pondělí od 9. ledna do konce
února 2017. Stromečky určené k likvidaci od-
kládejte v prostranství u kontejnerů s tříděným
odpadem.

Svoz bioodpadu byl ukončen v loňském
roce v listopadu a nově začne od 13. března
2017 v každém lichém týdnu. TSMS

Betlém v kostele a Včeličky • Foto: archiv školy

Podrobný program kina Jas najdete na 

www.veslavkove.cz



Isabela Hortová
V roce 2016 se stala dvojnásobnou
mistryní ČR v moderní gymnastice ve
své věkové kategorii v konkurenci přes
4300 registrovaných gymnastek. Loni
zvítězila na mezinárodním Mistrovství
Maďarska a zlatá byla rovněž na pře-
boru města Vídně v Rakousku.

Kristýna Slaninová 
Kristýna se loni stala mistryní republiky
hned ve dvou kategoriích cheerleadingu.
Zvítězila v konkurenci 26 týmů z České
republiky. Je držitelkou mnoha medailí
z pohárových soutěží v ČR.

Slavkovská formace Glitter Stars je nejúspěšnější cheerleadingovým týmem v České republice. Je vícenásobný
Mistr ČR v tomto sportu. Pravidelně se zúčastňuje soutěží v evropských zemích. Vedoucí celého týmu a tre-
nérkou nejstarší věkové kategorie je Mgr. Renáta Macharová. Mladší členy týmu trénují Renata Martínková,
Pavla Přichystalová, Tamara Divácká a Marie Tobiášová. O tom, že Glitter Stars i loni patřil mezi českou špičku,
svědčí mnoho cenných umístění v mezinárodních soutěžích i nominace na mistrovství světa v USA. 

Sabina Macharová 
Sabina je mistryní České republiky hned
ve třech kategoriích cheerleadingu.
Tento rok jí budeme držet palce na
mistroství světa v USA, kam se nomino-
vala ze sedmého místa na Mistroství Ev-
ropy.

Natálie Křížková
Je atletickou mistryní Moravy a Slezska
ve víceboji mladšího žactva a daří se jí
i v dalších disciplínách. Loni zvítězila
např. v běhu na 60 m na MMaS v Olo-
mouci, kde se stala celkovou vítězkou zá-
vodu. Medaile má i z dalších klání. NaJe
členkou atletické reprezentace Jm kraje. 

Aneta Macharová  
Aneta byla v loňském roce členkou
 Českého národního cheerleadingového
týmu, který vybojoval 8. místo na
Mistrovství světa v USA. Na světovém
šampionátu nebude chybět ani letos. 

Nejlepší sportovci Slavkova u Brna za rok 2016

Čestná uznání

Nejlepší sportovec roku ve věku 6–10 let

Nejlepší sportovní kolektiv do 18 let

Slavkovští zimní plavci jsou členy oddílu zimního plavání Fides Brno od r. 2005. Tento oddíl je již čtrnáctinásobným
mistrem ČR v zimním plavání. V barvách Fidesu se na závodech Českého poháru postupně vystřídalo dvacet občanů
Slavkova (v současnosti devět). Všichni se drží na prvních nebo předních místech ve svých věkových kategoriích, a to
i v mezinárodních závodech. Komise ocenila i snahu slavkovských plavců o zpřístupnění tohoto sportu dalším obča-
nům. Stalo se již tradicí, že na Štědrý den se do studené vody koupaliště odváží stále více svátečních otužilců.  

Nejlepší sportovní kolektiv nad 18 let

Tenisový oddíl TC Austerlitz
Největší úspěch tenisového klubu v loňském roce byl postup do nej-
vyšší soutěže smíšených družstev v Jihomoravském kraji pořádané
Českým tenisovým svazem. A to ve složení Josef Vágner, Ladislav Zá-
potočný, Matěj Polouček, Lukáš Zápotočný, Ondřej Skládal,  Pavlína
Sigmundová a Luisa Lasáková.

AusterlitzMan – triatlon pro každého
Loňský jedenáctý ročník ojedinělého závodu potvrdil své motto –
triatlon pro každého. Zúčastnilo se ho 190 triatlonistů a triatlonistek
všech věkových kategorií – tedy o 49 více než v roce 2015. Smyslem
závodu je zúčastnit se, porovnat síly s ostatními a mít radost z pěkně
prožitého sportovního dne v krásném prostředí koupaliště, golfo-
vého hřiště 

Mladší přípravka SK Slavkov u Brna
Nově složený tým fotbalové mladší přípravky má na starosti trenér
Michal Barák. Pod jeho vedením v družstvu působí 15 mladých fot-
balistů ve věku 6–8 let. Jako nové mužstvo hraje skupinu B okresní
soutěže společně s dašími 11 družstvy v rámci okresu Vyškov. Zatím
jejich největším úspěchem je 5. místo na turnaji v Křenovicích z asi
12 týmů. 

Tour de Praděd
V loňském prvním říjnovém víkendu se skupina slavkovských cyklistů
a cyklistek již počtvrté vydala na cyklistické zdolání nejvyšší hory Mo-
ravy a Slezska Pradědu a zpět, tedy cyklistický výlet v délce
2x 140 km s převýšením 3719 m. Letos na start nastoupilo šest cyk-
listek a 43 cyklistů, což byl rekordní počet. Ocenění za organizátory
akce převezme Radek Zemánek. 

Nejlepší sportovní kolektiv do 18 let

Sportovní počin rokuNejlepší sportovní kolektiv do 18 let Sportovní počin roku

Školní florbalové družstvo ZŠ Komenského
Komise ocenila zejména zápal, s jakým se žáci probojovali až finále
všech školních florbalových družstev v České republice. Z více než
 tisíce týmů se slavkovští žáci umístili na čtvrtém místě!

Nejlepší sportovní kolektiv do 18 let Nejlepší sportovní kolektiv do 18 let

Atletika Slavkov – mladší žáci
Jeden z nejmladších sportovních kolektivů oficiálně funguje teprve dva
roky. Přesto se trenérům podařilo přitáhnout přes stovku mladých spor-
tovců, kteří reprezentují Slavkov na závodech po Moravě i Slezsku.
V loňském roce se mladším svěřencům podařilo například vybojovat
medaile na Mistrovství Moravy a Slezska v Olomouci nebo Třinci. 

Nejlepší sportovec roku ve věku 10–15 let Nejl. sportovec r. – 15–18 let



Slavkovská pípa
Letos se uskuteční již 44. ročník tohoto legendárního sportovně-
společenského klání. Slavkovská pípa je vyhlášený závod, kterého
se každoročně účastní více než stovka běžeckých nadšenců i rece-
sistů. Cenu Sportovec roku předá starosta Michal Boudný hlavnímu
organizátorovi akce Zdeňku Poláčkovi. 

Pavel Boudný
Vítěz největšího českého seriálu
horských kol Kolo pro život i Če-
ského poháru maratonu horských
kol. Obhájce titulu ČT Author cup
v Jizerských horách. Pětadvacáté
místo na MS ve Francii. Popáté ob-
hájil titul mistra republiky v mara-
tonu a čtvrtým rokem je nejlepším
cyklistou v kategorii cross country.
Z třiceti letošních závodů se téměř
vždy umístil do třetího místa. I to
je jeden z nejlepších českých bi-
kerů – Slavkovan Pavel Boudný. 

Jan Šícha
Oblíbený trenér mladších žáků
florbalového týmu Slavkov (FBC
Slavkov) si zaslouží ocenění nejen
za svůj aktivní přístup v trénování
mládeže. Díky jeho osobnosti se
daří k florbalu přitáhnout zkušené
hráče i desítky nadšenců. Jan
Šícha je také organizátorem něko-
lika turnajů. Florbalu se věnuje od
roku 2006. S trenérskou činností
začal na přelomu let 2008/2009.  

Milan Žižlavský
Legendární sportovec a trenér byl
u zrodu slavkovské atletiky. Objevil
budoucího halového šampiona L.
Tesáčka a pomohl mu k cestě na
výsluní. Mgr. Milan Žižlavský se
věnuje běhu celý život. Na sport.
gymnáziu v Brně trénoval až do
svého důchodového věku. Aktivně
zasadil o projekt rekonstrukce at-
letického stadionu ve Slavkově
u Brna. Nabídl nejen své odborné
znalosti, ale pomohl získat i pod-
poru u Českého atletického svazu. 

Josef Kolečko
Slavkovský rodák, který se prosla-
vil jako fotbalový hráč a později
jako nejmladší prvoligový trenér.
Hrál i trénoval za Baník Ostrava.
Následovaly další významné
kluby. Josef Kolečko zemřel loni
v srpnu po dlouhé nemoci. Oce-
nění Osobnost roku mu bude udě-
leno in memoriam. 

Sportovní počin rokuSportovní osobnost roku Osobnost rokuTrenér roku
Sportovec s nejlepší
 reprezentací města

Městský úřad ve Slavkově u Brna eviduje několik
stížností na rušení televizního příjmu v některých
ulicích ve Slavkově u Brna. Pokud se v posledních
týdnech kvalita obrazu zhoršila, prosím kontaktujte
poskytovatele televizního signálu – jihomoravské
zastoupení Českého telekomunikačního úřadu na
tel. 541 428 614 nebo pana Ing. Milana Grenara,
e-mail grenarm@ctu.cz.

Tato instituce má možnost zjistit příčiny poruch
a v některých případech je i bezplatně odstranit

nebo navrhnout jiné technické řešení za minimální
náklady.   

Poplatky za popelnice zaplaťte do konce ledna
Známky na popelnice i letos prodává město Slav-

kov u Brna na pokladně městského úřadu, Palackého
náměstí 65. Tento poplatek musí být uhrazen do
konce měsíce ledna. Pokladna úřadu je otevřená
v pondělí a středu od 7.30 do 17 h., úterý čtvrtek od 8
do 13 hodin. Polední přestávka je 11.30–12 hodin. 

Rušení televizní signálu? Kontaktujte telekomunikační úřad
I letos si můžete zvolit periodicitu svozu popelnic

o objemu 110 litrů. Za týdenní svoz zaplatíte 1800
Kč, čtrnáctidenní 1400 Kč a měsíční 1200 Kč. K to-
muto poplatku je nutné poznamenat, že občan ne-
platí „pouze“ za svoz vlastní popelnice, ale také za
fungování systému sběru tříděného odpadu (ba-
revné kontejnery a sběrný dvůr). Proto platí, že kdo
nemá zaplacen poplatek za svoz komunálního od-
padu, nemůže využívat sběrný dvůr a barevné kon-
tejnery. vs

Předání ocenění slavkovským sportovcům proběhne na Dnech Slavkova v sobotu 4. června 2017 na Palackého náměstí ve Slavkově.

Silvestrovský ohňostroj
Slavkov u Brna se i poslední loňský den rozloučil

s uplynulým rokem tradičním ohňostrojem. Přes-
tože město i zámek byly o silvestrovské noci zaha-
leny mlhou a citelný chlad zalézal za nehty, stovky
Slavkovanů to od pozorování světelné show ne-
odradilo. vs

V letošním roce se Městský úřad ve Slavkově u Brna připra-
vuje na masivní výměnu řidičských průkazů vydaných před
deseti lety (v roce 2007). Proto žádáme všechny držitele ne-
platných řidičských průkazů, aby požádali o jejich výměnu
včas a ušetřili si tak zbytečné potíže a průtahy ve frontách. Ři-
dičský průkaz si můžete přijít zdarma vyměnit již tři měsíce
před koncem jeho platnosti.

K výměně řidičského průkazu je potřeba přinést s sebou:
platný doklad totožnosti (OP nebo cestovní pas), jednu foto-
grafii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, kterému
končí platnost. Výměna těchto řidičských průkazů je osvobo-
zena od správního poplatku a lhůta pro převzetí nového ŘP je
zpravidla do 15–20 dní.

Jaroslava Kučerová, referentka  oddělení dopravně správních agend

Vyměňte si řidičský průkaz
včas, vyhnete se frontám

Silvestrovský ohňostroj • Foto: 2x M. Marek



SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU10 1/2017

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

o hercům vrátit se ke schopnosti využít diva-
delní řemeslo v nejlepším slova smyslu. Každý
herec v ní má mnoho převleků, např. Maroš
Kramár jich má v průběhu dvou hodin až
osm… Herecky náročné dílo, je podané s leh-
kostí a s humorem.

Autor hry Robert Thomas (1927–1989) byl
významný francouzský herec, dramatik,
 filmový a televizní scenárista a tvůrce jedineč-
ného francouzského žánru „Comédie Poli-
cière“ jinak řečeného komediální thriller, kde

Maroš Kramár v představení Mandarínková izba ve Slavkově
Zveme vás 25. března v 19 hodin do velkého

sálu SC Bonaparte na komedii plnou francouz-
ského espritu a šarmu, která nabízí zajímavé
příběhy lidí ve vtipných, krátkých jednoaktov-
kách s překvapivým, někdy přímo detektivním
závěrem. Čtyři herci se v nich převtělí do více
postav a osudů. Všechny se odehrávají
v malém pařížském hotýlku a v záhadné míst-
nosti, zvané mandarínková, která má svůj
vlastní příběh.

Mandarínková izba dává prostor režisérovi

kabát“ a dočkala se oproti dřívějšímu podání
několika vylepšení včetně nových kostýmů.
Všechny speciální prohlídky byly brzy vypro-
dány a několikrát jsme přidávali další vstupy. 

Protože náš zámek je zajímavý od základů
až po střechu, výjimečně jsme zpřístupnili také
zámecké krovy, kde se návštěvníci prošli sple-
titým systémem trámů a komínů, až vyšli na
střechu a pokochali se výhledem na nádherný
zámecký park.

Podobné zajímavosti Vás čekají také v násle-
dující sezóně. S kostýmovanými prohlídkami
budeme nadále pokračovat a chystáme se uvést
od května do října každý měsíc alespoň jednu.

Ohlédnutí za sezonou 2016 za zámku Slavkov – Austerlitz
Plánujeme také jednu novou pohádku, ale to se
nechte zatím překvapit. Místo prohlídek krovů
se můžete těšit na naše depozitáře, kterými Vás
provedou osobně historikové zámku. 

Jednou z největších novinek pro letošní rok
bude prohlídková trasa pro děti, která svojí ro-
zumnou délkou, kostýmy doplněnými míst-
nostmi a interaktivními prvky potěší ty
nejmenší návštěvníky. Trasa bude v provozu
především o letních prázdninách a v soused-
ních měsících (červnu a září) o víkendech.
Otevřená bude však také o Velikonocích a od
začátku sezóny pro školy na objednání. 

Těšíme se na Vás! ZS-A

Vedle stálých prohlídkových tras bylo na
zámku v minulém roce hned několik lákadel
pro naše návštěvníky. V zámeckém podzemí se
mohli odvážnější jedinci dozvědět něco o upí-
rech a jiných krvelačných bytostech na výstavě
Dracula a ti druzí, kterou jsme i několikrát oži-
vili speciálními prohlídkami s živými upíry.
V zámku pak proběhlo několik kostýmova-
ných prohlídek s historickou tematikou od
sdružení Per Vobis nebo další s nejen pohád-
kovým dějem od našich průvodců. Odehráli
jsme „Školu čar a kouzel Austerlitz“, Šípkovou
Růženku, Hrůzostrašné prohlídky a dvakrát
také pohádku o Popelce, která dostala „nový

se mistrovsky proplétá smích s napjetím. Je
autorem patnácti divadelních her, z nichž naj-
známější jsou Osm žen, Turecká kavárna
a Mandarínková izba.

V divadelní hře se Vám představí skvělí slo-
venští herci Zuzana Tlučková, Maroš Kramár,
Pavol Topoľský, Bibiana Ondrejková v reřii
Ľubomíra Vajdičky.

Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji
v informačním centru na Palackého nám. 1 za
cenu 280 Kč. Těšíme se na vaši návštěvu. ZS-A

Srdečně vás zveme 11. března od 19 hodin
do velkého sálu SC Bonaparte na koncert big-
bandu Brno a zpěváků Městského divadla
Brno. V podání Martina Křížky, Radka Novot-
ného a Elišky Skálové uslyšíte spoustu zná-
mých českých i světových hitů v úpravách pro
bigband. Můžete se těšit na písně jako jsou Sex
bomb, My way, New York nebo také Sestrička
z Kramarov, Na kolena, Čo o mě vieš, Yester-
day a další.

Bigband Brno působí od května 2006 a je
složen z profesionálních hudebníků. Někteří
z nich působili, či dodnes působí v orchestru
Gustava Broma. Zakládajícím členem big-
bandu je kontrabasista a baskytarista MgA.
Rudolf Šmahel. Po absolvování konzervatoře
a JAMU v Brně byl členem orchestru Leona
Slezáka, společně s Láďou Kerndlem vystupo-

val na zaoceánských lodích a od roku 1990 je
stálým členem Bigbandu Gustava Broma.

Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji

Zpěváci Městského divadla Brno v SC Bonaparte
v informačním centru na Palackého náměstí 1
za cenu 250 Kč. Na místě budou pak vstu-
penky k dostání za cenu 280 Kč. ZS-A

Zpěváci Městského divadla Brno • Foto: archiv

Mandarínková izba • Foto: 2x archiv 
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Program kina Jas – únor
sobota 4. února, 19.30 hodin
JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
Film Já, Olga Hepnarová je příběhem mladé ženy, která v roce 1973 nasedla do nákladního auta a zabila 8 lidí.
Svůj čin považovala za akt pomsty společnosti a v roce 1975 byla jako poslední žena na území Československa
popravena. Snímek je existenciálním příběhem osamělého člověka vymezujícího se proti většinové
společnosti. Film nabízí pohled na traumatický život z odstupu, aby se neklonil na žádnou stranu. Režie: Tomáš
Weinreb, Petr Kazda. Hrají: Michalina Olszańska, Marika Šoposká, Klára Melíšková. Žánr: Životopisný / Drama
105 minut, přístupný od 15 let, vstupné 70 Kč

neděle 5. února, 16.30 hodin
AŽ NA SEVERNÍ PÓL
Patnáctiletá Saša je dcera bohatých aristokratických rodičů v Rusku konce 19. století. Sní o dalekém severu
a truchlí nad osudem svého dědečka Oloukina, významného vědce a polárníka, který se nevrátil ze své
poslední expedice na Severní pól. Oloukine předal své poslání výzkumníka Saše, ale její rodiče to vůbec
neschvalují. A tak se Saša rozhodne vzepřít svému osudu, uprchne z domova a je odhodlaná Oloukina nalézt...
i kdyby měla dojít až na Severní pól. Režie: Rémi Chayé. Žánr: Animovaný
81 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

sobota 11. února, 19.30 hodin
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
Bridget Jonesová je stále bez chlapa. Jak název třetího dílu slavné série napovídá, tím hlavním malérem bude
tentokrát neplánované těhotenství. Taková věc dokáže vykolejit i životem otřískanou Bridget, zvlášť když
naprosto netuší, s kým počala. Jak se to stalo? Celkem jednoduše. Stačí v doprovodu kolegyně navštívit
odvázaný hudební festival a v jeho průběhu se vyspat s pohledným cizincem. A když se záhy na jedné
společenské akci na vlastní tělo přesvědčí, že stará láska nerezaví (potká svého bývalého Marca), je „štěstí“
hotovo. Režie: Sharon Maguire. Hrají: Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey, Emma Thompson. Žánr:
Komedie / Romantický
123 minut, mládeži přístupný, vstupné 80 Kč

neděle 12. února, 19.30 hodin
REALITA
Nesmělému filmaři Jasonovi se může splnit sen. Bohatý producent Bob Marshall souhlasí, že zafinancuje jeho
hororový film. S jedinou podmínkou: Jason má 48 hodin na to, aby objevil nejlepší výkřik v historii filmu. Jeho
hledání se však postupně mění v noční můru... Osobitý režisér Quentin Dupieux naplnil Realitu absurdním
humorem, snovými pasážemi i hudbou Philipa Glasse. Režie: Quentin Dupieux. Hrají: Alain Chabat, Jonathan
Lambert, Élodie Bouchez. Žánr: Psychologický / Drama
87 minut, přístupný od 12 let, vstupné 70 Kč

sobota 18. února, 19.30 hodin
POSLEDNÍ KRÁL
Píše se rok 1206 a Norsko je rozervané válkou. Ve víru intrik umírá král a těsně před svou smrtí odhaluje, že má
nemanželského syna – Håkona Håkonsona, dědice trůnu. Začíná zuřivý souboj o život malého dítěte. Loajální
služebníci trůnu Skjervald a Torstein se snaží svého budoucího krále udržet naživu ze všech sil. Stojí proti nim
neúprosná příroda i dánští nájezdníci, kteří neznají slitování. Režie: Nils Gaup. Hrají: Jakob Oftebro, Kristofer
Hivju, Pål Sverre Hagen. Žánr: Akční / Dobrodružný / Drama / Životopisný
100 minut, přístupný od 12 let, vstupné 70 Kč

neděle 19. února, 16.30 hodin
LOVECKÁ SEZÓNA: STRAŠPYTEL
Grizzly Boog se sice úspěšně zabydlel v divočině, ale jeho instinkty domácího mazlíčka v něm pořád
přetrvávají. Jedním z nich je strach. A když jednou Elliot u táboráku přidá k dobru historku o nebezpečném
vlkodlakovi, Boogovi začne být les trošku nepohodlný. Vždyť je v něm tma a pořád někde něco šustí a všude
najednou číhá nebezpečí. Elliot a všichni ostatní kamarádi v lese nasadí jedinou možnou terapii, která může
Booga vyléčit – terapii strašením. Režie: David Feiss. Žánr: Animovaný / Dobrodružný / Komedie
84 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

sobota 25. února, 19.30 hodin
HARDCORE HENRY
Vzbudil jsi se, nic si nepamatuješ. Ta krásná žena říká, že tě miluje a že se jmenuješ Henry. Najednou někdo
vtrhnul do místnosti, střílí na tebe a ženu unášejí pryč. Měl bys jí pomoct a dostat zpátky. Kdo ji ale unesl?
Mocný vůdce s armádou žoldáků a plánem na ovládnutí světa. Potkáš chlápka jménem Jimmy. Prý je s tebou.
Nejseš si tím úplně jistý, ale nestřílí na tebe – zatím. Pokud celý tohle šílenství přežiješ, a zjistíš, co se vlastně
děje, mohl by ses dozvědět, jaký je tvůj účel a kdo vlastně jsi. Vzhůru do akce! Režie: Ilja Najšuller. Hrají: Hrají:
Sharlto Copley, Danila Kozlovskij, Tim Roth. Žánr: Akční / Dobrodružný / Sci-Fi
90 minut, přístupný od 15 let, vstupné 80 Kč

neděle 26. února, 16.30 hodin
ČERVENÁ ŽELVA
Příběh trosečníka na tropickém ostrově obydleném želvami, kraby a ptáky je zároveň univerzálním příběhem
všech zásadních okamžiků v životě člověka. O sebepoznání, lásce, rodičovství i střídání generací vypráví
oscarový režisér Michaël Dudok de Wit beze slov, jen s pomocí řemeslně dokonalé animace. Režie: Michaël
Dudok de Wit. Žánr: Animovaný / Fantasy
80 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

Dětský karneval
Zveme Vás na dětský karneval, který se

koná v neděli 26. února od 15 do 17 hodin
v SC Bonaparte. Tanec, pohádkové soutěže se
Zlatovláskou, kůzlátky a vlkem, čarodějnicí
z Perníkové chaloupky aj. Vstupné: 70 Kč dítě.

Hledáme průvodce
Máte rádi historii a láká vás prostředí barok-

ního zámku? Hledáte možnost seberealizace
a zároveň se chcete přiučit něčemu novému?
Chcete práci, která bude zároveň i Vaším ko-
níčkem? Zámek Slavkov – Austerlitz hledá
nové brigádníky na pozici průvodce!

Nemusíte být odborník na historii – stačí
příjemné vystupování, srozumitelné a spisovné
vyjadřování, zodpovědnost, spolehlivost
a ochota. Potřebné informace od nás dostanete
a řekneme Vám, jak na to.

Hlavní náplní průvodce je vedení prohlídek
s výkladem, ale dostanete se i k dalším zajíma-
vým činnostem a můžete se vyžít např. i po di-
vadelní stránce. Brigádu nabízíme po celou
sezonu, která u nás trvá od března do prosince,
a směny si volíte podle Vašich potřeb - my po-
žadujeme u studentů alespoň 6 za měsíc.

Chcete-li se o pozici průvodce ucházet, po-
šlete svůj životopis s motivačním dopisem na
kucera@zamek-slavkov.cz do 31. 1. 2017. Tě-
šíme se na vás! ZS-A

Plesová sezona
Motobál (zám. kasematy) 28. 1.

20 h. Hraje K. Gott Revival
Ples ZŠ Komenského 3. 2.

20 h. Polonéza 20.30 h.
Ples ZŠ Tyršova 11. 2.
Ples ISŠ 17. 2. 

20 h. Hraje Hit-makers
Ples děkanství (Drnovice) 18. 2.

20 h. Hraje Hanačka z Břestu
Sportovní ples 24. 2.

20 h. Hraje Hamrla Boys
Dětský karneval 26. 2.

17 h. Sál SC Bonaparte
Slavkovský maškarák 4. 3.

19 h. SC Bonaparte. Hraje Modul
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Zámek Slavkov – Austerlitz děkuje všem
příznivcům a dárcům za věnované před-
měty.

V roce 2016 se muzejní sbírkový fond
rozrostl o 473 přírůstkových čísel, což
představuje 649 předmětů a 57 souborů.
Všechny sbírkové předměty byly získány
výhradně jako dary. Kromě dárců ze Slav-
kova u Brna, přispěli rovněž dárci z Nových
Hvězdlic, Rousínova, Tvarožné a Viničných
Šumic.

K zajímavostem v nových akvizicích
patří zejména sbírka učebních pomůcek ze
zrušené školy v Nových Hvězdlicích. Dar
148 předmětů a souborů je nejpočetnějším
příspěvkem za rok 2016. Jde o předměty,
které tvořily výbavu kabinetů a laboratoří
základních škol zejména v 70. letech 20.
století a byly používány ve výuce geometrie,
matematiky, fyziky, chemie, zeměpisu, pří-
rodopisu, dějepisu, hudební výchovy,
branné výchovy a pracovního vyučování.
Různé stavebnicové soubory by jistě byly
z hlediska názornosti pro žáky užitečnými
pomůckami i v dnešní době. 

K raritám patří porcelánový nočník, který
jeho původní majitelka, která sloužila na po-
čátku 20. století na slavkovském zámku, do-
stala jako svatební dar od samotných hrabat
Kouniců.

K dalším zajímavostem patří rovněž
obraz slavkovského zámku na velurovém
papíru, který byl prodáván při příležitosti
Napoleonské výstavy v roce 1931.

V nových akvizicích jsou zastoupeny
tyto okruhy předmětů: 

Darney – koláž připomínající českoslo-
venské legionáře v Darney, 

Dýmky – dýmka porcelánová,
Fotografie, fotoalba – vojenské, osobní,

svatební, slavkovští občané – foto J. Koci-
ana ze Slavkova, secesní fotoalbum, 

Hodiny, hodinky – budík, náramkové ho-
dinky,

Hračky – auto, figurka, letadlo, vláčky, ba-
lalajka, logické hry, sady porcelánového nádo-
bíčka, kadeřnická sada, domino, pexetrio, 

Kamenina – talíře, 
Keramika – lázeňský pohárek, hrnky, formy

na bábovku, a vánočku, 
Kovové nádoby – džezva, podnos, 
Kuchyňské vybavení – naběračky hliníkové

a smaltované, odměrky, síta, sekáčky, lívaneč-
níky, kovové závaží, 

Mapy – okolí Brna, okr. Vyškov,
Militária – vojenský opasek, čepice briga-

dýrky ČSLA, vojenské knoflíky, odznak čepi-
cový, hodnostní označení důstojníků, vojenský
kabát a blůza, 

Napoleonika – pamětní listy Norberta Bras-
sinna, pamětní listy k bitvě u Waterloo, pohled-
nice,

Obrazy – slavkovský zámek, J. A. Komen-
ský, F. Bič – krajina, 

Oděvy, oděvní doplňky – šátek krojový,
sukně krojová, plesové šaty včetně spodničky,
vsadky do šatů, textilní ozdoby, rukavice,
ozdobné límečky a manžetky, kabelky, dětské
košilky a kabátek, 

Odznaky – různé, 
PF – různé, 
Písemnosti – zdravotnické letáky, pozvánky

na plesy, různé průkazy, pamětní listy, brožury,
registrační kniha, propagační materiály, objed-
návky, účty, obálky, dětský památník, 

Plakáty – různé
Plechovky – plechové dózy různé, 
Pohlednice – obce z okolí Slavkova, mědi-

rytiny Karla Zemana, 
Porcelán – hrnky, reklamní hrnky, šálky,

podšálky, vázy, nočník, talíře, terina s poklič-
kou, čajové konvičky, 

Různé – hlavolamy, plaketa Běh Slavko-
vem, školní vzorníky šití, dětská košatina, drá-
těná pastička na myši, odzrňovač kukuřice,
bakelitový telefon, obrázky ke kramářské
písni, razítka, obuvnická kovadlina, 

Sklo – sklenice na nožce, sklenice, misky,

Poděkování zámku za předměty do sbírek
číše, lahvičky, sklenice k 750 výročí nejstarší
písemné zprávy o Slavkově, 

Školní pomůcky – globus, geometrická tě-
lesa trojrozměrná, stavebnice pro zhotovo-
vání geometrických těles, drátěné modely,
rýsovací šablony, matematické tabulky, ša-
blony pro zlomky, sčítání a odčítání, země-
pisné mapy, pomůcky pro topografii,
elektromontážní soupravy pro pokusy z fy-
ziky, žákovské hustoměry a siloměry, model
soustavy kladek a závaží, soubory magnetů,
spojovacích vodičů, měřící přístroje, che-
mické zkumavky, kádinky a křivule, odměrné
válce, stavebnice molekulárních modelů,
model lidské lopatky a pánve, zuby diluviál-
ního koně, horniny a minerály, modely pra-
věkých zkamenělin, sbírka motýlů a brouků,
tabule stavebních slohů, ladičky, modely zá-
kladních spojů dřeva, bytová panelová sta-
vebnice, pomůcky pro brannou výchovu,
dopravní značky, cvičný hasící přístroj,
školní obrazy pro jazyk český, pracovní vy-
učování, dějepis, přírodopis, zeměpis, tabulka
periodické soustavy prvků, obraz kostry, for-
muláře školních diagnostických prověrek,
počítadla, břidlicová tabulka na psaní, školní
úkoly chlapecké školy ve Slavkově,

Šperky – brože – bižuterie, 
Textilie – kuchařky, ručníky, vyšívané po-

vlečení, ubrusy, dečky, povijany, povlečení
do dětského kočárku, ozdobné okraje, přehoz
na postele háčkovaný, 

Vybavení domácnosti – žehlička, mlýnky
na mák, ořechy a maso, elektrický robot,
hrnec smaltovaný, smaltované konvičky na
mléko, hrnec „sádelňák, forma na bábovku
a beránka, vařečky, kvedlačky, váleček na
těsto.

Zámek Slavkov – Austerlitz ještě jednou
děkuje všem dárcům za obohacení sbírko-
vého fondu a současně také kulturního dě-
dictví města Slavkova, které tak zůstane
uchováno pro příští generace.

Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz

vali vojáci starověkého Říma (základem úspě-
chu byla disciplína, prohřešky byly velmi tvrdě
trestány). 

V širším slova smyslu je legionář člen jaké-
koli legie (např. Francouzská cizinecká legie,
Španělská legie, Legie Condor, …). V našem
zorném poli jsou zcela jistě členové Českoslo-
venských legií (jednotky zahraničního odboje
Čechů a Slováků za 1. světové války). 

2. července 1917 – 100. výročí bitvy u Zbo-
rova (první významné vystoupení čs. legií na
východní frontě.

Literární soutěž: libovolný slohový útvar
(referát, recenze, glosa, pojednání, povídka,
pohádka, fejeton, interviev, sloupek, úvaha,
dopis příteli, verše aj.) na daná témata do 5-ti
stran formátu A4 (v elektronické formě – e-
mailem nebo na libovolném nosiči)

Soutěž má dvě věkové kategorie: SŠ a 2. stu-
peň ZŠ.

Ceny: knihy, knižní poukázky, rodinné vstu-
penky do zámku ve Slavkově u Brna,  volné

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ŽÁKY STŘEDNÍCH ŠKOL

Slavkovské memento 2017
vstupenky na Letní filmový festival ve Slav-
kově u Brna, diplomy aj.

Uzávěrka odevzdání prací: 17. 3. 2017
(slavnostní vyhodnocení se koná 26. 4. 2017).

Všechny odevzdané práce bude hodnotit ko-
mise, složená ze spisovatelů Klubu autorů li-
teratury faktu. Vítězové jednotlivých kategorií
budou oceněni na slavnostním vyhlášení akce
dne 26. 4. 2017 za přítomnosti médií, zástupců
města Slavkova u Brna, Jihomoravského kraje,
Vojenské akademie ve Vyškově a Konzulátu
Ruské federace.

Práce zasílejte na níže uvedenou emailovou
adresu: blazek@zamek-slavkov.cz (případné
též klasickou poštou, ale na libovolném elekt-
ronickém nosiči, nikoli tištěné).

Děkuji a těším se na spolupráci
Jiří Blažek, Zámek Slavkov – Austerlitz

Zámek Slavkov – Austerlitz spolu s Klubem
autorů literatury faktu a Čs. obcí legionářskou
Brno 2 vyhlašují soutěž pro žáky základních
(2. stupeň) a středních škol. 

Témata:  
1. „Války – neválky“ 
Války: co předchází či předcházelo velkým

válkám i „malým“ ozbrojeným konfliktům? Je
možné jim zabránit? Jak žijí, bojují a umírají
vojáci, proč musí trpět civilní obyvatelé, kteří
mají tu smůlu, že žijí na „nesprávném“ místě?
Válečné konflikty v historii a dnes. Jakou
knihu o válce jsem četl/a (referát, recenze, kri-
tika), jaký film / dokument jsem viděl/a…

Neválky: větší či menší problémy ve vzá-
jemných vztazích (ve škole, rodině, společ-
nosti); boj proti společenským nešvarům
(drogy, alkoholismus, aj.); války osobní či
vnitřní (boj sám se sebou – např. výběr povo-
lání, hubnutí, konec s kouřením apod.) 

2. „Legionáři“
V původním (užším) významu se tak nazý-
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Vánoční akademie
Vánoce jsou sice už za námi, přesto v nás

ještě stále doznívá adventní a vánoční atmo-
sféra. K jejímu navození přispěli také žáci naší
školy se svými učiteli, kteří připravili pro ro-
diče a přátele školy loňskou vánoční akademii.

Děti prvních čtyř ročníků zazpívaly, zatan-
čily a zahrály tradiční vánoční písně a koledy.
Následovalo kouzelné divadlo stínů v podání
žáků páté třídy, v němž si všichni připomněli
tradiční průběh vánočních svátků i dnů, které
jim předcházejí. Nejstarší žáci a žákyně zazpí-
vali dvě anglické písně. A na závěr zazpíval ko-
ledy pěvecký sbor šestého ročníku, k němuž se
při poslední písničce přidali pedagogové naší
školy i diváci v sále. jp

Ve středu 21. prosince podnikli žáci 8. roč-
níku exkurzi na Mohylu míru. Zdejší moderní
multimediální expozice, umístěná v renovova-
ném muzejním objektu sousedícím s památní-
kem, je velmi vhodným doplněním učiva
dějepisu o napoleonských válkách a bitvě
u Slavkova. Prostřednictvím několika zajíma-
vých projekcí, které jsou součástí expozice,
žáci zjistili, jak se prostí vojáci zřejmě cítili
bezprostředně před bitvou, na virtuální mapě
mohli sledovat, jak probíhaly jednotlivé bojové

operace během dne, a nakonec se stali svědky
jednání o příměří mezi francouzským a rakou-
ským císařem.

Závěr exkurze tvořila návštěva kaple památ-
níku, pod jejíž podlahou jsou uloženy ostatky
vojáků nalezené v prostoru bývalého bojiště.
Žáci si samozřejmě vyzkoušeli i zdejší zvláštní
diagonální akustiku způsobenou parabolickým
zaklenutím stropu, kdy šepot v jednom rohu je
slyšet v protilehlém rohu ve stejné hlasitosti.

pp

Exkurze na Mohylu míru

Drážďany jsou kulturní a historickou perlou
Německa, do které každoročně přijíždí statisíce
turistů. Pro žáky osmých a devátých tříd naší
školy zorganizovala poznávací zájezd do saské
metropole brněnská CK Toursport.

Odjížděli jsme v pátek 16. prosince tři hodiny
po půlnoci a díky nezvykle malému provozu na
dálnici jsme už v osm hodin ráno vjížděli do
hlavního města Svobodného státu Sasko. Řidiči
nás vysadili na ospalém nábřeží Labe pod „bal-
konem Evropy“. Protáhli jsme se kolem
moderní budovy synagogy a vychutnali
si pohled na probouzející se město
z Brühlovy terasy. Odtud jsme se vydali
po stopách architektonických skvostů
kolem Divadelního náměstí. Na střechy
drážďanských budov šplhalo hřejivé
ranní sluníčko a osvětlovalo Semperovu
operu, italskou vesnici, katolický dvorní
kostel, rezidenční zámek, strážnici
Schinkelwache, Zwinger, Frauenkirche,
Nové náměstí i knížecí průvod.

Krátce po poledni jsme se šli ohřát
do muzea dopravy, kde se návštěvníci
mohou seznámit s minulostí, součas-
ností i budoucností dopravy. Na dvou
výstavních patrech je zde moderně
a působivě představen vývoj automo-

bilů, jednostopých vozidel a užitkových
vozů. Středobodem výstavy je vedle techniky
sám člověk a děti se tak mohou při jednotlivých
zastaveních aktivně zapojit, což činí expozici
mnohem zajímavější.

Největší společenskou událostí měsíce pro-
since je ale každopádně vánoční trh Striezel-
markt. Jeho název je odvozen od tradičního
pečiva „Strüzel“, jež se dá přirovnat k české
štole. Drážďanská štola je místní specialita

Poznávací zájezd Adventní Drážďany
chráněná ochrannou známkou „Dresdner
Christstollen®“. Smí ji péct jen někteří místní
pekaři a její pravost se pozná podle pečeti Zla-
tého jezdce. Místní si pravost hlídají a pravi-
delně kontrolují, zda se někde neobjevují
podvrhy. Trh se pořádá již od roku 1434 na Sta-
rém trhovém náměstí a je jedním z největších
v Evropě Během adventních týdnů jej navštíví
přes dva miliony lidí, kteří mají možnost naku-
povat u více než 250 stánků. Nejvíce se zde

prodávají pochutiny – horké nápoje,
pečené klobásy, perníčky, sušené
ovoce a tradiční figurky kominíčka ze
sušených švestek. Kromě kominíčka
je další charakteristikou drážďan-
ských trhů velká Vánoční pyramida.
Stojí ve středu trhu a s téměř patnácti
metry je největší na světě. Současně
se Striezelmarkt se otvírá i vánoční
trh před Frauenkirche a trh v Pražské
ulici. Ani jeden jsme si nemohli ne-
chat ujít. Museli jsme přece ochutnat
všechny ty vánoční dobroty, nakoupit
dárky domů a taky si vyzkoušet, jak
nám jde němčina.

Večer jsme promrzlí a unavení
z celodenního chození rádi nasedli do
vyhřátého autobusu a těšili se domů.

šn

Krásné zimní počasí, hodně sněhu, málo lidí
na sjezdovce – tak by se dal výstižně charakte-
rizovat letošní lyžařský výcvikový kurz žáků
sedmých ročníků ze Základní školy Tyršova ve
Slavkově u Brna, který se opět konal v Karlově
v penzionu U Bohouše.

Kurzu se zúčastnilo 36 žáků, kteří si měli
možnost vybrat zaměření výcviku na lyžích
nebo na snowboardu. Většina zúčastněných
patřila k úplným začátečníkům. Přesto všichni

žáci zvládli výcvik na výbornou. Pokročilejší
lyžaři či snowboardisté si zdokonalili techniku
a začátečníci velmi rychle zvládli základní do-
vednosti i jízdu na vleku. U „Bohouše“ si pak
po návratu ze sjezdovky žáci užili spoustu zá-
bavy, která ke kurzu samozřejmě patří. Z kurzu
odjížděli všichni spokojeni.

Na příští školní rok je konání LVK pro bu-
doucí sedmáky na stejném místě již zajištěno.

Hana Charvátová

Lyžařský výcvikový kurz 

Zubní prevence
Ve čtvrtek 15. 12. zavítaly do školy stu-

dentky posledního ročníku oboru stomatologie
na lékařské fakultě. V rámci programu Dental
prevention navštěvují základní a mateřské
školy, učí děti správnou techniku čištění zubů
a informují je o prevenci zubního kazu. Našim
nejmenším školákům připomněly zásady a pra-
vidla zubní hygieny, které je třeba dodržovat,
aby jejich zoubky vydržely co nejdéle zdravé.

Ve čtvrtek 8. prosince se naši druháčci vy-
dali na návštěvu místa, kam se běžně na náv-
štěvu nechodí.

Rádi jsme přijali pozvání na prohlídku
nově otevřeného dialyzačního střediska B.
Braun. Děti se těšily a byly plné očekávání,
jaké to na tom lázeňském domě asi bude.
Velmi milí a laskaví zaměstnanci nám ukázali

pěkné moderní prostory tohoto zdravotnic-
kého zařízení, na jejichž výzdobě se podíleli
i žáci prvního stupně naší školy. Příjemným
zážitkem bylo setkání s klienty centra při vy-
rábění vánočních ozdob, zdobení stromečku
a zpívání koled. Děti odcházely naplněny
předvánoční atmosférou, která v centru pano-
vala. ns

Advent v dialyzačním centru

Zájezd do Drážďan • Foto: archiv školy

Lyžařský kurz • Foto: archiv školy
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Vánoční olympiáda
Poslední den před začátkem vánočních

prázdnin se již tradičně na ZŠ Komenského
věnujeme sportování a soutěžnímu zápolení
mezi třídami – Vánoční olympiádě. V prů-
běhu celého dopoledne mezi sebou soutěží
jednotlivé třídy v rámci ročníků, ale
i v rámci celého druhého stupně. Do zápo-
lení v rámci celého druhého stupně se počí-
tají tyto disciplíny: člunkový běh
s medicinbalem, vis na tyči, rovnovážný
 postoj tzv. čáp a překážková dráha s ping-
pongovým míčkem na lžíci. Do turnaje tříd
v ročníku se počítají soutěže v pingpongu
a v přetahování lanem. Letošní vánoční
olympiádu vyhrála třída 7.A paní učitelky
Csölleové. Blahopřejeme.

Martin Bauer, učitel TV

V úterý 10. ledna se na naší škole konala
schůzka pro rodiče vycházejících žáků. Na
schůzku byli přizváni zástupci Úřadu práce ve
Vyškově a zástupce Jihomoravské hospodář-
ské komory. 

Ing. Radomil Novotný z úřadu práce infor-
moval rodiče o aktuálním stavu nezaměstna-
nosti na okrese Vyškov. Objasnil, jak to
vypadá s nezaměstnaností absolventů všech
typů škol a zdůraznil profese, které zůstávají
v registraci úřadu práce nejdéle. Rovněž pro-
zradil výši hrubé měsíční mzdy v jednotlivých
profesních odvětvích.

Ředitel Krajské hospodářské komory jižní
Moravy Mgr. Petr Kostík představil nabídku
podporovaných oborů na středních školách
v Jihomoravském kraji. Jedná se o širokou pa-

letu odborných oborů, po jejichž zdárném ab-
solvování se může mladý člověk uplatnit na
trhu práce nebo pokračovat na stejně zaměře-
ném oboru na vysoké škole. A o které absol-
venty mají zaměstnavatelé dlouhodobě zájem?
Jednoznačně vedou absolventi všech technic-
kých, zvláště pak strojírenských oborů.

Na závěr hovořila výchovná poradkyně pro
volbu povolání, která seznámila rodiče s letoš-
ními novinkami v přijímacím řízení, s důleži-
tými termíny, formuláři a postupem při jejich
vyplňování.

Rozhodování o vzdělávací orientaci není
jednoduché. Pro zvážení všech možností je
dobré mít v ruce co nejvíce potřebných infor-
mací. Pokud k tomu naše schůzka přispěla,
jsme velice rádi. H. Sokoltová

Volba povolání

V pátek 16. ledna si tým Glitter Stars ze ZŠ
Komenského připravil pro všechny přátele
a fanoušky vánoční exhibici ve sportovní hale
ve Slavkově u Brna. Čestnými hosty akce byli
starosta města Slavkova u Brna pan Michal
Boudný, předseda okresního sdružení České
unie sportu Jiří Moudrý, ředitelka ISŠ ve Slav-
kově u Brna Vladislava Kulhánková a herec
Boleslav Polívka. Plná hala diváků si tak spolu
s týmem zrekapitulovala všechny dosažené
sportovní úspěchy v roce 2016, které byly ještě
větší než v předcházející sezóně.

V loňském roce tým získal mnoho předních
umístění. V Novém Jičíně na mezinárodní sou-
těži vybojoval 21 medailí. Na pohárové celo-
republikové soutěži v Praze Roller Coaster
Cup 17 medailí. Z Mistrovství České republiky
2016, které se konalo také v Praze, přivezli ne-
uvěřitelných 20 medailí a získali pět nominací
na ME. V německém Bottropu na Elite Cheer-
leading Championship Germany získala juni-
orská kategorie nominaci na MS 2017 v USA.
ME ve Vídni se tým zúčastnil v pěti disciplí-
nách. Z pohárové soutěže Spirit Cheer Cup
v Plzni, která se konala koncem listopadu, se
podařilo do Slavkova dovést 19 medailí. Tým
Glitter Stars Slavkov získal v roce 2016 nej-
více ocenění ze všech týmů v České republice.
Největším úspěchem pro český cheerleading
byla zcela jistě účast reprezentačního družstva
ČR na MS v USA v Orlandu. Součástí tohoto
národního družstva byli i 3 naši členové –
Aneta Macharová, Petr Křovina a Ladislav Rů-
žička. Výsledkem prvního účinkování ČR na

MS bylo 8. místo z 20-ti zúčastněných, což je
skvělým vstupem do světového cheerleadingu.

Během roku 2016 skupina Glitter Stars
mimo soutěží absolvovala také velké množství
vystoupení v různých městech České i Sloven-
ské republiky.

Součástí programu bylo seznámení diváků
se všemi cheerledingovými kategoriemi, které
členové týmu prezentovali ve 26 skladbách.
Součástí také byla videoprojekce vizitek Kris-
týnky Slaninové, mistryně ČR v disciplíně In-
dividual pewee a Českou asociací vyhlášenou
nejlepší peewee ČR, Sabiny Macharové,
mistryně ČR v disciplíně Individual junior
a Českou asociací vyhlášenou nejlepší junior-
kou ČR, Anety Macharové, vyhlášenou Če-
skou asociací nejlepší seniorkou ČR. Dále
diváci mohli zhlédnout video o účinkování re-
prezentačního týmu České republiky na
Mistrovství světa v USA v Orlandu. 

Členové týmu se zabývají i jinými koníčky,
ve kterých dosahují skvělých výsledků. Proto
na exhibici zazpívala Denisa Křetínská, která
v ZUŠ ve Slavkově u Brna navštěvuje hodiny
zpěvu paní učitelky Kateřiny Jirákové. Její
zpěv písně Hallelujah zajisté všechny ohromil.

A protože nyní má tým 98 členů včetně de-
seti chlapců, byla to skutečně obdivuhodná po-
dívaná. Celou akci pohotově moderovala
bývalá členka týmu Michaela Hudcová, o kva-
litní reprodukci hudby se postaral DJ Jarek
a videozáznam z celé akce výtečně zachytil
Jan Kolofík.

Fotografie pořídil Tomáš Přichystal, osvět-

Vánoční exhibice Glitter Stars
lení ochotně zajistila firma Elektro-Pegas
a o materiální pomoc se postarala firma Loh-
mann & Rauscher. Tímto bychom jim chtěli
poděkovat. Poděkování patří i celému realizač-
nímu týmu, který se na přípravě této exhibice
podílel, dále všem členům týmu Glitter Stars
za předvedené výkony a příkladnou reprezen-
taci školy, města Slavkova u Brna a České re-
publiky v rámci celé Evropy. Do nového roku
2017 jim přejeme opět mnoho úspěchů, které
nám přináší velikou radost. Všem divákům
a vzácným hostům děkujeme za vytvoření
skvělé atmosféry. 

Tento náročný sport se bez technické a ma-
teriální pomoci neobejde. Velice důležité je
technické zázemí ze strany ZŠ Komenského
náměstí, finanční podpora z města Slavkova
u Brna při reprezentaci v Německu a na ME
ve Vídni a dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje, za což celý tým upřímně děkuje.

Největší zásluhu na výsledcích tohoto týmu
mají zcela jistě trenérky, za jejichž soustavnou
a důslednou práci si zcela jistě zaslouží veliký
obdiv – Marie Tobiášová, Pavla Přichystalová,
Tamara Divácká, Renata Martínková a ko-
nečně hlavní vedoucí a zakladatelka celého
týmu Renáta Macharová, která byla za svoji
práci v loňském roce oceněna městem Slavkov
u Brna. 

Tým Glitter Stars všem přeje do nového
roku hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
v osobním i v pracovním životě a těší se na
další společné setkání.

Hanuš Hudec

Vánoční exhibice Glitter Stars • Foto: 3x archiv školy
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VÝPRODEJ
EXPOZIČNÍCH
KUCHYNÍ
Ceny jsou včetně vestavných spotřebičů!

44.000,–
Kã

19.000,–
Kã

54.000,–
Kã

Kuchyně bílá lesk včetně ostrůvku + vestavná trouba, 
mikrovlnka, myčka, sklokeram. deska a granitový dřez s baterií

Kuchyně fialová lesk + ostrůvek s nerezovým dřezem a baterií,
sklokeramická deska, vestavná trouba, výsuvná digestoř

Kuchyně dřevina včetně jídelního stolu + vestavná lednice,
komínová digestoř, plynová deska, vestavná trouba, mikrovlnka
a myčka, dřez + baterie



Na Golfovém hřišti 1510
684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 221 588
e-mail: info@hotelausterlitz.cz
www.hotelausterlitz.cz

Přijmeme na plný úvazek spolupracovníky na pozice:

 Recepční
 Servírka nebo číšník
 Pomocnice do kuchyně

Nástup od 1. března. V případě zájmu volejte na tel.: Kateřina Libenská 775 221 577

NOVÝ VKLADOVÝ BANKOMAT
OD ZÁŘÍ NA POBOČKÁCH KB

� Nám. Svobody 823,
Bučovice

� Palackého náměstí 67, 
Slavkov u Brna

800 521 521
www.kb.cz

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
• prevence proti nachlazení

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.
Kosmetika 

Možnost 
vyzkoušení

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

• profily ocelové uzavřené,
 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)

• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé,

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

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,

 řezáním pilou

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

775 697 788

Milan Májek a syn

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Prodejní doba:
po, st      7–17 h.
út, čt, pá 7–15 h.JIŽ 14 LET S VÁMI



Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853

Uzávěrka pro inzerci
pátek 17. února do 16 h.

Podmínky viz

www.bmtypo.cz

BM TYPO, s.r.o.
Brněnská 642, Slavkov u Brna
tel.: 604 706 900
e-mail: uzenac@slanecek.cz

1 hodina záznamu 300 Kč
VČETNĚ otitulkování, kapi-
toly, krabička a přebal.
Větší množství = sleva!

Převod VHS na DVD



CITY
POINTS ©

NYNÍ MÁME INTERNET
 M N MI R  

Tel.: 515 537 537   http://www.citymail.cz  obchod@vivo.cz

CITY
POINTS ©

182.000

 T T  M Í E ME R I M NY  Í E
NE  1 .  

EME ÁM  Á  Á EM  T ÍME E N
E Í E NÁ Y M N.
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Integrovaná střední škola Slavkov u Brna www.iss-slavkov.eu
Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 581, info@iss-slavkov.eu

Ve dnech 30. 11.–4. 12. 2016 přijeli na vý-
měnný pobyt studenti a pedagogové z italského
Lecca. 14 žáků bylo ubytovaných v rodinách
žáků 2.B oboru hotelnictví a spolu se svými
dvěma učiteli a námi jako průvodci poznávali
krásy Slavkova u Brna při příležitosti napoleon-
ských slavností. Účastnili se unikátní kostýmo-
vané prohlídky zámku, vstřebali atmosféru
předvánočního jarmarku na náměstí a v nepo-
slední řadě také zhlédli rekonstrukci bitvy tří cí-
sařů u Tvarožné, což pro ně byl, i přes chladnější
počasí, nezapomenutelný zážitek. Mimo náv-
štěvy památek Slavkova a významných míst
v jeho okolí jsme se po celou dobu všichni sna-
žili, aby hosté ochutnali co nejvíce z tradičních
českých pokrmů a nápojů, což se nám, podle
spokojených výrazů našich italských partnerů,
úspěšně dařilo. Celou návštěvu uvedla prohlídka

budov ISŠ Slavkov u Brna a vydařený workshop
s názvem Hrajeme jižní Moravu, kdy 5 skupin
složených z českých a italských žáků nejprve
společnými silami vytvořilo a poté si zahrálo de-
skovou hru založenou na aktivním přístupu k in-
formacím o jihomoravských městech, vesnicích,
památkách, gastronomii a zajímavostech. Každá
skupina pojala úkol jiným způsobem a každá ori-
ginálně. Právě tato rozmanitost, možnost komu-
nikovat v anglickém jazyce a dovést úkol
k úspěšnému konci, to vše bylo hlavním cílem
workshopu, který byl nejen naplněn, ale dokonce
u některých skupin předčil naše očekávání.

Věříme, že se u nás italským žákům a kole-
gům líbilo a jsou srdečně zváni na ISŠ Slavkov
u Brna i v příštích letech, ve kterých bude naše
spolupráce s městem Lecco pokračovat.

Marcela Burgetová

Lecco slaví se Slavkovem u Brna – Napoleona

Dny otevřených dveří
Integrovaná střední škola Slavkov u Brna,

příspěvková organizace si dovoluje pozvat
všechny zájemce o studium na naší škole
a další veřejnost na Dny otevřených dveří,
které proběhnou ve dnech 10. února od 10
do 17 hodin a 11. února od 9 do 12 hodin.

I practice Costa Brava
Dne 16. prosince navštívili naši školu zá-

stupci agentury I practice Costa Brava a nabídli
možnost odborných stáží ve Španělsku. Pro-
běhlo jednání s vedením školy a dále následo-
valy návštěvy ve výuce. Žákům byly
prezentovány podmínky spolupráce, péče
o žáky v destinaci a role agentury, činnosti
v rámci praxí a termíny. Návštěva je dalším
krokem k rozšíření spolupráce se zahraničními
partnery. Michal Šindler, ISŠ 

Návštěva DD LILA 
Návštěvy v Dětském domově LILA v Otni-

cích se staly pro ubytované žáky ISŠ Slavkov
u Brna již tradicí. Také v letošním předvánoč-
ním čase jsme děti navštívili. Přivezli jsme jim
napečené perníčky a od zaměstnanců naší školy
jsme předali finanční dar, který bude použitý
pro děti z domova na výlety a jiné aktivity.
S krásným přáním veselých Vánoc jsme se
s dětmi rozloučili a již se těšíme na návštěvy
v roce 2017. ubytovaní žáci ISŠ Slavkov u Brna

22. ples školy
Nadační fond Student a Integrovaná

střední škola Slavkov u Brna, příspěvková
organizace si vás dovolují pozvat na 22.
ples školy, který se koná v pátek 17. února
ve 20 hodin v sále SC Bonaparte Slavkov
u Brna. Hraje skupina Hit - makers, bohatá
tombola. Vstupné v prodeji od 30. 1. 2017
na sekretariátě školy. Cena vstupenky:
v předprodeji 150 Kč na místě 170 Kč mís-
tenka 20 Kč. Děkujeme za případné pří-
spěvky do tomboly.

Poděkování
Velké poděkování patří všem zaměstnancům

školy, kteří v adventním čase přispěli částkou
5700 Kč na sbírku určenou pro děti DD LILA
v Otnicích. Již v minulém roce jsme dětem da-
rovali 4500 Kč a jsme rádi, že se tato pomoc
ve formě sbírky stává tradicí. Na našem do-
mově také nezahálí a celý rok žáci školy sbírají
barevná víčka od PET lahví pro pomoc potřeb-
ným. Děkuji všem. Kulhánková Vlad.

Jako žáci naší školy jsme byli vybrání k ab-
solvování čtyřtýdenního vzdělávací stáže pro
automechaniky. Z vídeňského letiště jsme se pře-
místili do slunné Malagy, kde nás čekal náš tutor
Chosé, který nás odvezl do ma-
lebného městečka Martos. Každé
ráno jsme vyráželi na dopolední
praxi, na které jsme byli do 13.
hodiny, a poté následovala do 17.
hodiny siesta, kterou jsme větši-
nou trávili obědem a koukáním
po městě. Město bylo v tuhle
dobu jako mrtvé, rolety zatažené, obchody za-
vřené a z hlučných ulic se jako nějakým kouzlem

staly poklidné. Bylo to jako balzám na duši.
Kolem páté hodiny jsme odjížděli zpět na praxi,
protože Španělé na vše mají spoustu času, jak na
siestu, fiestu i trabajo (práci). Kolem 20. hodiny

jsme se vraceli zpět na večeři. O ví-
kendech jsme si většinou napláno-
vali nějaký výlet. Nad městem se
tyčila obrovská hora se zříceninou
,,La Peňa“, která byla našim oblí-
beným místem díky krásnému vý-
hledu. Ve Španělsku bylo krásně,
lidé byli milí, ale poněkud málo

jich umělo anglicky. Kdybychom mohli, rádi by-
chom zůstali déle. K. Suchánová, ISŠ

Odborná stáž ve Španělsku? Určitě ano!

V měsíci listopadu a prosinci jsme uskuteč-
nili nákupy nového inventáře, který opět zvýší
úroveň materiálního vybavení školy pro prak-
tickou výuku i provoz školy.

V měsíci listopadu jsme mohli zakoupit za
přispění našeho zřizovatele JMK nový tranzit,
který bude sloužit pro dopravu žáků na praxi,
odborné soutěže a akce školy, které zajišťu-
jeme. Tady se nám podařilo modernizovat náš
vozový park, neboť dvacetiletý tranzit měl své
kilometry dávno odjety. Je to naše červená

tečka z našeho loga a doufáme, že nám bude
v dalších letech sloužit ke spokojenosti.

Naši automechanici dostali ještě jeden krásný
dárek – stavebnici auta Kaipan, kterou začnou
sestavovat tak, abychom provozuschopné auto
mohli představit na jaře roku 2017. Ježíšek ne-
zapomněl také na podporu nově otevřeného
oboru cukrář, pro který jsme zakoupili mixéry
pro profesionály. To je jen zlomek z toho, co
nám Ježíšek nadělil, ale rádi jsme se s vámi
o tyto novinky podělili. Kulhánková Vlad., ISŠ

U nás již Ježíšek naděloval

Dne 9. prosince navštívili žáci 2.A AU pre-
ventivní akci v Informačním centru Policie ČR
v Brně. Celou akci naplánoval a řídil npr. Gru-
ška, který nedal nikomu příležitost, aby se
nudil nebo byl nespokojený. První část pro-
gramu tvořila velmi zajímavá beseda, ve které
byly nadporučíkovi položeny desítky otázek
žáky této třídy – od dopravních záležitostí až

po výslech pachatelů. Ve druhé části programu
si žáci vyzkoušeli trenažéry a mnozí i uni-
formy příslušníků Policie ČR. Tečkou za
celým dnem byla prohlídka policejního vo-
zidla a jeho vybavení. Nelze jinak, než vyjádřit
poděkování npr. Gruškovi a jeho kolegům za
pestrý program, který se nám velmi líbil.

E. Zemánková

Prevence – naše cesta k bezpečí

Taneční kurz 
Jsme žákyně ISŠ ubytované na domově mládeže. V září nám byla nabídnuta možnost absolvovat

taneční kurz pod vedením manželů Jančových. A jak zabít volný čas? Jedině tancem! Kurz začínal
20. října. Měli jsme i prodlouženou, která se konala v Hustopečích společně s tamními žáky z gym-
názia. Byla skvělá, dobře jsme si zatančili i pobavili. Co nám taneční dalo? Naučili jsme se spole-
čenské i netradiční tance, ale také základy společenského chování (výborné hlavně pro kluky). Moc
se nám to líbilo a už se těšíme na taneční soutěž dne 17. prosince, které se ve Zlíně zúčastní M.
Šlancarová a M. Ištvánek. Poté nás ještě čeká nácvik polonézy, kterou zahájíme školní ples, který
se koná 17. února 2017, přijďte se podívat. M. Šlancarová, M. Navrátilová, ISŠ

Costa Brava • Foto: archiv školy

Stáž • Foto: archiv školy
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PROSTORY V PŘÍZEMÍ
Nabízím k pronájmu
PROSTORY V PŘÍZEMÍ

100 m2 ve Slavkově u Brna
u parkoviště u náměstí

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

Tel. 737 867 922

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ

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.

RODINNÁ OZNÁMENÍ

Hledáme

(i důchodkyni)

na výpomoc v prodejně textilu.

Info tel. 737 867 922

BRIGÁDNICI

Lenka Juřečková
Palackého náměstí 77
Slavkov u Brna
tel. 604 167 756

PEDIKÚRA
MANIKÚRA

Relaxační studio
MASÁŽE • TERAPIE
Husova 57, Slavkov u Brna

Tel. 702 924 905
www.studiolenika.cz

BRAŠNÁŘSTVÍ SVOBODOVÁ
oznamuje ukončení maloobchodního prodeje

k 28. 2. 2017, proto provádí
VÝPRODEJ zboží za snížené ceny.

Brašnářské práce a opravy kožené galanterie
budou pokračovat dále.

S platností od 1. 5. 2017 bude upravena otevírací doba. 

Pondělí 7–15 hod.
Úterý 7–15 hod.
Středa 7–16.30 hod.

Čtvrtek, pátek, sobota a neděle – zavřeno.
Děkuji za dosavadní důvěru a přízeň.

Drahomíra Svobodová

Vzpomínka

Dík za každý den, který jsi pro nás žil…

VLADIMÍR TESAŘ
ze Slavkova u Brna

Dne 30. ledna 2017 všichni vzpomeneme 3. výročí jeho úmrtí

S láskou vzpomínají manželka, dcera a synové s rodinami.

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

Dne 20. ledna 2017 uplynuly tři roky, kdy nás navždy opustila
naše milovaná manželka a sestra, paní

NADĚŽDA CENKOVÁ
S láskou a bolestí stále vzpomíná manžel a sestry s rodinami.

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

Vzpomínka

Dne 24. ledna 2017 jsme vzpomněli 8. výročí úmrtí, kdy nás opustila
naše drahá maminka, babička a prababička, paní

ZDEŇKA HERMANOVÁ

Každý den myslíme na její lásku a ať nepřítomna, v srdcích žije s námi dál.
S láskou vzpomínají Josef, Olin, Jirka, Lída a Karel Eis s rodinou.

Vzpomínka

V únoru 2017 vzpomeneme nedožitých 50. narozenin naší kamarádky 

IVANY OLEJNÍKOVÉ

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Za kamarádky Zdeňka Rusnáková.

Vzpomínka
Odešel náhle, nikdo to nečekal, osud tak chtěl, proč jen to uspěchal?

Byl plný života, mysl plná snění a nikdo z nás se nenadál, jak rychle se vše změní.
Zapalme svíce, kdož jsme ho milovali, na hezké chvíle, jež jsme s ním prožívali.

Dne 21. ledna 2017 vzpomeneme první smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš manžel, tatínek a dědeček, pan

JA RO S L AV  S E D L Á K
ze Slavkova u Brna

Stále vzpomínají manželka Jana, dcera Jana
a synové Jaroslav a Pavel s rodinami.

Vzpomínka

Dne 21. ledna 2017 uplynulo 11 let, co nás
bez rozloučení opustila paní

JAROSLAVA ŠÍCHOVÁ

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou syn s rodinou a vnuk s rodinou.

Vzpomínka

Jen láska zůstává, ta nikdy neumírá.

Dne 8. února 2017 jsme vzpomeneme čtvrté výročí, kdy nás opustil pan

JOSEF ŠÍCHA

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou syn s rodinou a vnuk s rodinou.

www.komunitnicentrumkoralky.cz
FB: komunitní centrum Korálky

Dagmar Živníčková, Hedvika Nováková

Oznámení
MUDr. Svatava Kojetínská oznamuje, že 31.

ledna 2017 končí stomatologickou praxi z dů-
vodu odchodu do důchodu. Ordinaci a všechny
pacienty převezme MDDr. Eva Kašparová, a to
od 1. března 2017. MUDr. S. Kojetínská
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Chovatelské okénko

RODINNÁ OZNÁMENÍ Opustili nás

Rudolf Hložek (1950) 23. 12.
Karel Hanousek (1949) 28. 12.
Zdeňka Zdražilová (1932) 3. 1.
Věra Hapalová (1931) 4. 1.
Ludmila Valníčková (1936) 8. 1.
Věra Bukvaldová (1932) 15. 1.
Jaroslav Krajčík (1936) 16. 1.

Vzpomínka
Kdo Tě znal, ať vzpomene s námi…

Dne 16. února 2017 uplynou tři smutné roky, kdy nás opustila
naše milovaná manželka, maminka, teta a kamarádka, paní

JANA LAŠTŮVKOVÁ
S láskou vzpomínají manžel a synové Michal a Aleš.

Vzpomínka

Dne 9. února 2017 by se dožil 60 let můj syn 

LUBOMÍR TESÁČEK

Nikdy nezapomenu.
Maminka Zdenka a bratr Miroslav s rodinou.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 4. února 2017 by se dožila 100 let naše maminka, babička
a prababička, paní

RŮ Ž E N A  H A N Á KOVÁ
ze Slavkova u Brna

S láskou a úctou stále vzpomínají rodina Sedlákova a Vykouřilova.

INZERCE

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

KOUPÍM jakoukoliv Jawu/ČZ v předreno-
vačním stavu. Tel.: 774 599 161.

MONTÁŽ sádrokartonů – 732 236 410.

PRONÁJEM rod. domu 4+1 ve Slavkově
u Brna. Více info na tel. 606 707 093.

PRONAJMU byt 2+1 na Zlaté Hoře. Tel.
736 113 142.

SHÁNÍM ke koupi RD – Slavkov u Brna
a okolí do 15 km. Tel. 721 387 897

HLEDÁM byt, stačí udržovaný stav. Tel.:
728 901 841.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.

PRONAJMU prostory v 1. p. na Palackého
nám. 77 – bývalé kadeřnictví. Nájemné dle
dohody. Tel. 603 263 398.

PRODÁM konferenční stolek, zánovní
(v x š x d) 55x59x104 cm, masiv buk mo-
řený na třešeň, povrch tmavé sklo, cena
1500 Kč. Prosím volejte 544 223 788.

PRODÁM postel-jednolůžko Senior extra vy-
soká, s roštem bez matrace. Materiál bez-
barvý smrk, rozměr 90x200 cm 2 roky
užívaná, výborný stav. Cena 5000 Kč. Slav-
kov u Brna. Mobil 776 649 421.

MLADÁ rodina z Slavkova hledá paní na
úklid. Tel.: 604 222 628.

HLEDÁM paní na občasnou výpomoc
v domě. Lokalita Slavkov u Brna a okolí.
Volejte 544 223 788.

Vánoční atmosféra v KMŠ Karolínka začala
již 16. prosince, kdy v každé třídě si děti nazdo-
bily vánoční stromeček. V pondělí 19. prosince
přijelo do naší školky divadlo Kejkle s divadel-
ním představením „Vánoční pohádka“, při kte-
rém se děti dozvěděly o narození Ježíška, a také
si zazpívaly nějaké vánoční koledy. Po předsta-
vení děti čekalo překvapení, protože v každé
třídě pod stromečkem našly vánoční nadílku.
Společně si ji rozbalily a zbytek dne strávily ob-
jevováním a zkoumáním nových hraček od Ježí-
ška. I po zbytek týdne měly děti čas prozkoumat
dárky, jeden den dokonce se studenty z brněnské
církevní střední zdravotnické školy, kteří pro ně
měli připraveny úkoly zaměřené na psychomo-
torický vývoj dětí. Tento vánoční týden byl za-
končen setkáním všech tříd a pracovníků KMŠ
u stromečku, společným zpíváním koled a popřá-
ním si krásných vánočních svátků. 

Po vánočních prázdninách děti navštívily
kostel s prohlídkou kostelních varhan a bet-
lému, se zpíváním koled. Vánoční čas jsme
krásně zakončili na Tři krále, kdy si děti vyrá-
běly královské koruny, a pak s nimi šly do
kláštera zazpívat k betlému koledy. 

Začátkem ledna se pedagogičtí pracovníci
účastnili logopedického semináře, kde se do-
zvěděli základní důležité a potřebné informace
ohledně komunikace a problémů v dorozumí-
vání u dětí. Během 12. a 13. ledna probíhalo
předběžné orientační vyšetření připravenosti
pro školu u předškoláků naší mateřské školy. 

Radost dětem udělala i sněhová nadílka, kte-
rou si užívaly při hraní venku stavěním sněhu-
láků, koulováním a sjížděním svahu na
lopatách u kostela a v okolí KMŠ. Konečně po-
řádná zima. 

Za KMŠ Marie Handlová

Vážení čtenáři a chovatelé, jelikož se zatím
v naší oblasti ptačí chřipka nevyskytla, jsou do
odvolání zrušeny všechny výstavy, burzy, po-
souzení. Nejbližší ohnisko bylo v Ivančicích,
kde bylo vybití chovů v docela velké míře.
Různě se šíří nepravdivé spekulace jak chovat,
jestli jíst drůbež nebo ne. Více informací
„z první ruky“, jak ptačí chřipku rozpoznat
a co dělat, najdete na www.mzcr.cz. va

Zimní čas v KMŠ Karolínka
Děti v zahradě • Foto: archiv školy
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Na přelomu roku přichází vždy čas rekapitu-
lace a bilancování. Rád bych se proto s Vámi po-
dělil o přehled aktivit slavkovského souboru za
uplynulých dvanáct měsíců.

Vystoupení
Po hudební smršti v závěru roku 2015 zahájil

vokálně-instrumentální soubor Collegium musi-
cale bonum svou veřejnou pěveckou činnost vá-
nočním koncertem 3. ledna 2016 v Domě Svaté
Rodiny ve Slavkově u Brna, jenž se těšil velkému
zájmu publika. Následoval koncert na valné hro-
madě jednoty Musica sacra v Brně k poctě dvou
jubilantů – světově uznávaného hudebního histo-
rika prof. Jiřího Sehnala a regenschoriho zábrdo-
vického kůru Zdeňka Hatiny. Na podzim se
uskutečnily koncerty tři: u příležitosti 600. výročí
městského znaku v kapli sv. Kříže zámku, Svato-
václavský ve Vyškově a v rámci Slavkovské in-
iciativy smíření ve Vážanech nad Litavou. 

Ve slavkovském chrámu ansámbl zpíval při li-
turgiích na Bílou sobotu, Boží hod velikonoční,
slavnost Seslání Ducha Svatého, slavnost Krista
Krále, Štědrý den a Boží hod vánoční (výčet by
nebyl úplný bez zmínky o drobném vystoupení
při pohřbu Jindřicha Kotvrdy). Mimoto účinko-
val při pontifikální mši biřmování v Křižanovi-
cích u Bučovic celebrované brněnským
biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem, v jezuit-
ském kostele v Brně a při posvícení (420 let kos-
tela) v Běhařovicích u Znojma. Soubor se též
zúčastnil Sborování v Šaraticích – nesoutěžního
festivalu dospělých sborů konaného pod hlavič-
kou brněnské jednoty Musica sacra. Těleso tedy
v uplynulém roce absolvovalo šestnáct veřej-
ných vystoupení různého zaměření a náročnosti. 

Repertoár
Celý rok se nesl ve znamení studia převážně

nového repertoáru – pozornost si zasluhuje
zvláště Missa brevis in B „Lorettomesse“ (KV
275) Wolfganga Amadea Mozarta, Salvete, flo-
res Martyrum (Vesperae pro festo SS Innocen-
tium KL IV/5) Johanna Michaela Haydna, Svatý
Václave Otto Alberta Tichého či Pastorella
Iucunda Jiřího Ignáce Linka. Zkoušky sboru
probíhaly pravidelně i v průběhu velkých prázd-
nin v režimu: úterý – muži, čtvrtek – ženy nebo
celý sbor (19–21 h.). 

Interpreti
Počet účinkujících (dle aritmetického průměru)

na nejvíce exponovaných vystoupeních, tedy na
koncertech, činil dvacet tři (šestnáct sboristů, šest
instrumentalistů + dirigent). K významným spo-
lupracovníkům sboru patřily dvě pěvkyně z Vy-
škova – Jana Bařinková (soprán), Jana Celá
(soprán); dále Jana Nosková (alt) z Němčic nad
Hanou, Ondřej Múčka (tenor) z Brna, Martin Frý-
bort (bas) z Holubic, Petr Kolař (bas) z Brna a Jiří
Němec (bas) z Přeskač. V instrumentálních par-
tech se uplatnili: Lenka Friesová (flétna), Klára
Klinkovská (flétna), Jakub Šujan (klarinet, student
ZUŠ Františka France), Alexandra Bláhová
(hoboj, studentka 4. ročníku Konzervatoře Brno),
Matěj Červinka (trubka), Lukáš Gál (trubka, abs.
Konzervatoře Jaroslava Ježka), Petr Otépka
(trubka, student ZUŠ Strážnice), Stanislav Otépka
(trubka, učitel ZUŠ Strážnice), Jan Patera (trubka),
Willi Türk (fagot, učitel ZUŠ Znojmo), Veronika
Blažková (housle, studentka ZUŠ Františka
France), Tereza Černá (housle, učitelka ZUŠ Fran-
tiška France), Klára Dočekalová (housle, stu-
dentka ZUŠ F. France), Nataša Hrušková (housle,
učitelka ZUŠ Arthura Nikische v Bučovicích), La-
dislav Jedlička (housle), Zdeněk Kábrt (housle),
Ladislav Maňásek (kontrabas, učitel ZUŠ Franti-
ška France), Olga Frydrychová (varhany), David
Postránecký (varhany, pedagog HF JAMU), Josef
Handrla (tympány, učitel ZUŠ F. France) a Josef
Novák (tympány, učitel ZUŠ Z. Mrkose v Brně). 

Zajímavosti
1. Nejnáročnější skladbou v historii souboru

je Mozartova Missa brevis in B (KV 275), její

Ohlédnutí za činností Collegium musicale bonum v roce 2016

nácvik trval nepřetržitě šest měsíců s intencí pro-
vedení při výročí 600. výročí znaku města Slav-
kova u Brna (zazněla pak na dalších dvou
koncertech, při slavení liturgie v brněnském je-
zuitském kostele a v Běhařovicích).  

2. Svatováclavský koncert ve Vyškově byl
nejdelší, nejvíce navštívenou a nejprestižnější
akcí roku – zúčastnili se ho i regionální politici.

3. Pro značnou vytíženost musel soubor od-
mítnout několik nabídek, mj. koncerty na zá-
mcích ve Vranově nad Dyjí a v Bučovicích,
vánoční koncert v Dražovicích, dvě svatby
v našem městě či vystoupení na štědrovečerní
půlnoční a Boží hod vánoční v Brně.

4. Dne 6. dubna 2016 odvysílal Český rozhlas
Brno v pořadu Rendez-vous rozhovor se sbor-
mistrem souboru včetně skladby Cum Sancto
Spiritu (Gloria in D, RV 589) Antonia Vivaldiho
(nahrávka z vánočního koncertu 3. ledna 2016
ve Slavkově u Brna).

5. Brněnský umělec Lubomír Vaněk namalo-
val v roce 2016 pro koncertní účely ansámblu
čtyři kresby mj. Zámku Slavkov-Austerlitz
a kaple sv. Kříže slavkovského zámku.

6. Hudební skladatel Pavol Krška ze sloven-
ské Turie zkomponoval pro Collegium musicale
bonum opus Stabat mater.

Závěr
Přeji všem členům souboru mnoho radosti

z hudby a zároveň děkuji všem, kteří nás pod-
porují například návštěvou našich koncertů.
Velmi si vážíme také finančního příspěvku
města Slavkov u Brna – je pro nás velkým povz-
buzením. Karol Frydrych

Ve dnech od 2. do 15. ledna proběhla celore-
publiková charitní Tříkrálová sbírka. Ve Slav-
kově u Brna se uskutečnila dne 7. ledna. 28
skupinek dobrovolníků se v dopoledních hodi-
nách zúčastnilo nejdřív požehnání otce Milana
Vavra a poté v mrazivém počasí vyrazilo za
zpěvu koled do ulic města. Tříkráloví koledníci

putovali od domu k domu a přinášeli lidem ra-
dostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět,
přitom prosili o dar na podporu lidí v nouzi.
Letos se vykoledovalo krásných 138 339 Kč.

Obecně výnos Tříkrálové sbírky bude z nej-
větší části využitý na podporu lidí v nouzi žijí-
cích na území ČR. Jedná se o různé formy

Tříkrálová sbírka ve Slavkově u Brna
pomoci např. pro nemocné,
osoby se zdravotním postiže-
ním, seniory, matky s dětmi v tísní… Z celko-
vého výtěžku sbírky pomáhá 65 % přímo ve
vašem regionu, 15 % využívá na své projekty
vaše diecézní Charita, 10 % putuje na pomoc
potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní
projekty a 5 % pokrývá režii sbírky.

Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří se do
sbírky zapojili a kterým není lhostejný osud lidí
v nouzi, dále všem koledníkům, kteří bez
ohledu na nepřízeň počasí ve svém volném čase
dobrovolně vyrazili ven. Věřím, že i pro dětské
koledníky to byl velký zážitek a pona učení, že
je přirozené potřebným lidem pomáhat. 

Jako poděkování připravila Oblastní charita
Hodonín pro koledníky, organizátory a asis-
tenty Tříkrálové sbírky 2017 promítání filmu
Malý princ v kině ve Slavkově dne 4. února ve
14 hodin, na který srdečně zve. Bližší infor-
mace na: 737 234 077.

Za OCH Hodonín Naďa Kabelková

Soubor Collegium musicale bonum • Foto: L. Kábrtová

Účastníci tříkrálové sbírky • Foto: archiv ř.-k. farnosti
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Rozloučení s atletickou
sezonou

Úspěšné zakončení atletické sezony připra-
vily dvě ze slavkovských atletek, které byly
nominovány na mezikrajové přebory, konané
10. prosince ve vítkovické hale.

Svými výkony zajistily v konečném součtu
družstvu Jihomoravského kraje těsné třetí
místo. Nejúspěšnější závodnicí byla tradičně
Natálie Křížková, která dokázala i přes nemoc
do závodu nastoupit a v krásném osobním re-
kordu 9.80 s získala ve fotofiniši druhé místo
v běhu na 60 m překážek. V běhu na 60 m vy-
hrála rozběh v čase 8.34 s a ve finále obsadila
časem 8.47 až 4. místo. Byla také členkou šta-
fety 6x200 m, kdy z posledního místa na své
předávce dokázala famózním závěrem zvítězit.

Druhá ze slavkovských atletek, Barbora Šu-
janová, přinesla do konečného bodového
zúčtování také pár bodů, když obsadila ve vrhu
koulí 6. místo a výkonem 10.29 m zůstala da-
leko za svými možnostmi.

Oběma dívkám gratulujeme za příkladnou
reprezentaci a předvedené výkony a oběma
přejeme úspěšný vstup do kategorie staršího
žactva v příštím roce. Trenéři

Středisková rada se ke konci minulého roku
dohodla na harmonogramu tradičních akcí slav-
kovských skautů a skautek v roce 2017. Pravi-
delné schůzky a výpravy doplní následující
akce:

• Sběr železného šrotu v ulicích Slavkova
(duben)

• Střediskový zájezd – akce pro veřejnost
i členy oddílů (červen)

• „Stromky“ – pomoc při výsadbě a údržbě
zeleně v katastru města 

• Dny Slavkova – spolupráce na programu
pro mladší návštěvníky během městských slav-
ností (červen)

• Letní stanový tábor – místo je v jednání,
těšíme se na Vysočinu nebo v Moravský kras
(červenec / srpen)

• Mikulášská taškařice – příjemné adventní
setkání plné legrace (prosinec)

• Betlémské světlo – 23. prosince přineseme
do Slavkova světýlko – skauty vytvořený novo-
dobý symbol Vánoc

Zprávy z akcí společně s fotodokumentací
budeme zveřejňovat ve vývěsce před ZŠ Ko-
menského náměstí, na webu www.junakslav-
kov.cz a ve Slavkovském zpravodaji.

Těšíme se na účast členů Junáka Slavkov
i veřejnosti!

Družina Švestek odstartovala rok 2017
přímo královsky!

První letošní družinovka se uskutečnila
v pátek 6. ledna na Tři krále. Nejdříve jsme si
při výrobě královských korunek řekli něco z tří-
králové legendy a pak už jsme si na ně mohli
i zahrát. 

Kdo zná populární televizní
pořad Partička, dokáže si před-
stavit, jak se lze pobavit s využi-
tím jednoho z jeho námětů. My
jsme zvolili „detektor lži“ a sou-
těžní skupiny musely s improvi-
zací zazpívat známou písničku
„My tři králové jdeme k vám“. 

Plán akcí Junáka Slavkov pro rok 2017
Ke konci družinovky jsme postavili sněhu-

láka. Bohužel jeho mrkev byla veliká a stavbu
nepřežila vcelku.

O týden později jsme se rozhodli zabruslit si
na slavkovském rybníku. Někteří si s sebou
vzali  hokejové vybavení a tak jsme mohli vidět
rodinný hokejový „match“! 

U rybníka jsme se pustili do druhého pokusu
postavit sněhuláka, což dopadlo mnohem lépe
než minule, i bez mrkve. V klubovně jsme si pak
dali čaj a pokračovali dál v běžném programu.

Jelikož byl pátek třináctého, využili jsme pár
faktů známých o tomto dni ke hře, při které

jsme se výborně za-
smáli. Není totiž jed-
noduché převyprávět
spoluhráči příběh
a nepoupravit si ho
dle své paměti a fan-
tazie.

2. oddíl Slavkov –
Švestky
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Královna Eliška Rejčka
O životním osudu královny Elišky Rejčky

pohovoří paní Eliška Rubešová v pondělí
27. února 2017 v 18 hodin v sále farního
pastoračního centra. Všechny zájemce sr-
dečně zveme.

Tak zněla opět naše každoroční výzva k naší
„nejotužilejší“ dobrodružné akci. V sobotu 7.
ledna odpoledne se početná skupinka odváž-
livců sešla na nejvyšším bodě našeho okolí
u kaple sv. Urbana. Těšili jsme se nejen na no-
voroční setkání s kamarády dobrodruhy, opé-
kání špekáčků, teplý čaj a svařák, ale i na

nocování ve velmi příjemných –12 °C. K otes-
tování svých stanů, spacáků a bivakovaných
vaků  se nakonec odvážilo jedenáct statečných
polárníků a Eva Šolcová. Odměnou nám byly
silné zážitky a krásný nedělní východ slunce
na mrazivém Urbánku. Tak jdete příště s námi
na jedenáctý ročník? (BV)

Zamrzlo, nasněžilo, tak proč nejít stanovat?

V roce 2015 jako spontánní akce, v roce
2016 již turnaj se vším všudy. FBC Slavkov
uspořádal 29. prosince 2. ročník florbalového
Vánočního turnaje. Účast byla hojná, a to nás
velmi těší! Ve dvou kategoriích turnaje, rozdě-
leného na Hobby a Profi část, se utkalo celkem
19 týmů, což zaručovalo celý den florbalového
zápolení v duchu fair-play. Také tomu tak bylo,
hlavně v kategorii Hobby, kde 12 týmů tvoře-
ných z florbalových hobíků dokázalo, jakým
masovým sportem florbal v dnešní době je.
Během dne se ve sportovní hale ZŠ Komen-
ského, kde se turnaj uskutečnil, prostřídalo
velké množství, jak hráčů, tak diváků. Ze spon-
tánního nápadu jednoho z našich hráčů se tak
stává tradice, kterou bychom velice rádi zacho-
vali a tento turnaj dále rozvíjeli. „Sláva vítě-
zům, čest poraženým!“ bylo splněno. Kategorii
Hobby vyhrál tým vedený Jakubem Lovasem,
hrající pod názvem Randomáci. kategorii Profi
ovládli hráči týmu Nina-X Team, které vedl

Dominik Horák. Je nutné zdůraznit, že se na
turnaji neztratilo ani dravé mládí. Řeč je, mimo
jiné, o hráčích družstva starších žáků FBC
Slavkov, kteří v konkurenci dospělých, ať
hobby hráčů či hráčů hrajících florbal na sou-
těžní úrovni, předvedli velice dobré výkony.
Není divu, že v jejich soutěži v současné době
kralují tabulce a 4 kola před koncem mají naš-
lápnuto na účast v kvalifikaci o Mistrovství
České republiky.

Závěrem bych chtěl za všechny organizátory
poděkovat za účast a budeme se těšit v roce
2017! Jan Šícha 

Vánoční florbalový turnaj

Bruslení na rybníku • Foto: archiv Junáka

Devět statečných • Foto: archiv AA

Slavkovští atleti • Foto: archiv atletů

Florbalový turnaj • Foto: archiv FBC
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Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle

v 8.30 a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba pro děti,
čtvrtek v 7.00, pátek v 18.00 pro mládež, sobota
v 7.30 h.

30. 1. Přednáška pí Rubešové „Zážitky z Dolomitů“
s promítáním, 18.00 farní sál.

2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu, 18.00 s žehnáním
svící.

2. a 3. 2. Denaf – den pro děti na faře. 
2. 2. Mše sv. v penzionu, čtvrtek v 8.00.
2. a 3. 2. Návštěvy nemocných, čtvrtek a pátek.
4. 2. Kino pro koledníky – Malý princ ve 14.00.
11. 2. Lurdská pouť na Lutrštéku, světový den nemoc-

ných v 15.00.
13. 2. Přednáška Oldřicha Seluckého „Středověké ka-

tarství a svatý Dominik“, 18.00 farní sál.
14. 2. MSKA – přednáška prof. RNDr. Zdeňka Pospíšila,

Dr. „Dokazuje matematika existenci Boha?“, 18.00
kino JAS.

17. a 18. 2. Víkendová příprava dětí na I. sv. přijímání,
o svátosti smíření, DSR.

18. 2. Ples slavkovského děkanství, sobota 20.00 v Dr-
novicích. Pojede autobus.

25. 2. Večer chval, klášterní kaple 19.00.
26. 2. Karneval pro děti, neděle v 15.00 v DSR.
26. 2. Divadelní kavárna, 16.00 farní sál.
27. 2. Přednáška Elišky Rubešové „Život královny Elišky

Rejčky“,18.00 farní sál
Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek (kolem 18.45),
nebo si setkání domluvte na tel. 544 221 587,
604 280 160, e-mail slavkov@dieceze.cz,
www.farnostslavkov.cz.

Rok 2016 vyhlásil papež František jako rok
Božího Milosrdenství. Pěší pouť farnosti ke
svaté bráně milosrdenství do Žarošic se konala
8. května a vydalo se na ni 93 pěších poutníků.
Na podzim bylo probíráno při mši svaté pro
děti téma milosrdenství. 

Při pouti na Urbánku 22. května požehnal
znojemská děkan Mons. Jindřich Bartoš obrazy
zastavení a tím byla křížová cesta po 12 letech
dokončena. Na zaslané poděkování farníků pa-
peži Benediktu XVI. za požehnání základního
kamene křížové cesty odpověděla papežská
kancelář s jeho osobním poděkováním.

Na Svatourbanské hody 5. června ve Slav-
kově k 600. výročí povýšení na město celebro-
val mši sv. generální vikář Mons. Jiří
Mikulášek. VII. Farní den se konal 19. června
na zahradě za KMŠ. Významnou událostí roku
bylo jmenování Mons. Pavla Konzbula brněn-
ským pomocným biskupem a jeho svěcení 29.
6. v Brně. P. Milan Vavro si 5. září připomenul
25. výročí kněžského svěcení. Mládež ze Slav-
kova při své expedici do Itálie prošla svatými
branami v Římě a poprvé navštívila hrob svaté
Marie Goretti v Nettunu, jejíž ostatky jsou ulo-
ženy v oltáři ve Slavkově. Na to navazovala
slavnost 30. výročí posvěcení oltáře ve farním
kostele ve Slavkově v neděli 16. října, mši sv.
sloužil o. Pavel Habrovec. 

Konaly se přípravy na křest dětí, ke sňatku,
pravidelně týdně přípravy dospělých, mládeže
na biřmování, hodinové eucharistické adorace
v neděli ve farním kostele. Měsíčně návštěvy
nemocných a starých, večery chval v klášterní
kapli, bohoslužby v DPS a psychiatrické lé-
čebně. V týdnu modliteb za jednotu křesťanů
jsme se sešli k Ekumenické bohoslužbě 21. 1.
ve Slavkově na faře Husova sboru. Konala se
křížová cesta Květné neděle na Urbánek a vel-
kopáteční noční křížová cesta městem. K vý-
ročí bitvy u Slavkova byla sloužena 30. 11. mše
svatá za padlé v bitvě u Slavkova a 3. 12. byl
k návštěvě otevřený kostel. Školské sestry po-
řádaly duchovní obnovy pro ženy, muže, man-
žele a mládež. Pouť mužů se konala 15. 10.
k blahoslavené mučednici II. světové války, se-
stře Antoníně Kratochvílové do Vítkovic s náv-
štěvou muzea železáren.

V kostele Vzkříšení Páně účinkoval během
roku slavkovský soubor Collegium musicale
bonum, vedený Karolem Frydrychem. Latin-
skou mši 21. 2. doprovodila ve Slavkově Sva-
tomichalská gregoriánská schola z Brna. Do
služby bylo přijato šest nových malých mini-
strantů. Maminky se ujaly vedení scholy děv-
čat, která začala své pravidelné zkoušky každý
pátek. Zpěvem doprovázeli měsíčně boho -
služby, střídavě se scholou rodin. Ve Slavkově
je 8 varhaníků (3 muži a 5 žen). 

Rozvinula se přednášková činnost. V rámci

nově založené slavkovské pobočky Moravsko-
slezské křesťanské akademie se konaly v kině
Jas přednášky: 22. 9. prof. Jan Sokol „Bible
z pohledu současného filozofa“, 11. 10. M. C.
Putna „Královská tradice v českém prezident-
ství“, 24. 11. svědectví Věry Sosnarové „Žena,
která přežila Gulag“. V rámci KLASu proběhly
přednášky: 18. 1. Mlčochovi „Putování po Por-
tugalsku“, 15. 2. Dana Šimková „Příběhy lidí
z Titaniku“, 24. 10. Vzpomínání P. Oldřicha
Chocholáče na letní olympijské hry v Riu, 7.
11. Mgr. Martin Rája, Ph.D. „Slavkov v době
prusko-rakouské války“, 5. 12. Mgr. Radomíra
Charvátová „Expedice na Kilimandžáro“.

Z kulturních akcí se konal ples slavkov-
ského děkanství ve Slavkově 16. ledna, hrála
kapela Šohajka z Dolních Bojanovic, mládež
přispěla předtančením a kněží scénkou Vizi-
tace. Konaly se koncerty: 2. 1. Novoroční kon-
cert slavkovského žesťového kvinteta na
Špitálce, 3. 1. Vánoční koncert Collegia musi-
cale bonum v DSR, 24. 4. Varhanní koncert
MgA. Davida Postráneckého v kostele, 1. 10.
Koncert Oratorium G. F. Händela MESIÁŠ,
třebíčský soubor Musica animata, ve farním
kostele, 1. 5. a 9. 10. Recitál Popelka Nazaret-
ská, Špitálka a farní kostel, 23. 10. Varhanní
koncert Patrika Buchty, farní kostel. Měsíčně
se konaly Divadelní kavárny na různá témata.

Společenské akce: První zapojení farnosti
do úklidu Slavkova 16. dubna v akci „Ukliďme
Česko“ s účastí přes 40 dětí a mládeže. Pouť na
Zelenou Horu ve Žďáře n. Sáz., Chlumku
u Luže a Lytomyšle se konal 19. 5. Zájezd do
Vídně po stopách sv. Klementa Hofbauera
s návštěvou katedrály sv. Štěpána a Přírodně-
historického muzea se konal ve středu 26. října.

Pro děti se konal 29. 1. Denaf – den pro děti
na faře, 7. 2. Karneval pro děti, 12. a 13. 2. Ví-
kendová příprava dětí na I. sv. přijímání, 29. 5.
První svaté přijímání a Slavnost Božího Těla
s průvodem, 27. 6. Výlet dětí z náboženství na
Hostýn, 2.–9. 7. Tábor ministrantů v Čučicích,
5.–14. 8. Farní tábor v Rakoveckém údolí na
téma „Hledání pokladu Aztéků“. Pro mládež
byly největší událostí Světové dny mládeže
2016 v Krakově s papežem Františkem ve
dnech 21.–31. 7. Skupina 22 mladých pobývala
v rodinách v Debici, druhý týden v Krakově.
Další akce: 23. 4. výjezd biřmovanců na bri-
gádu na faru do Hrádku u Znojma, 28. 10. pouť
pro biřmovance a mládež k českým svatým do
Prahy a Staré Boleslavi a 12. 11. setkání mlá-
deže děkanství.

Sbírky: Na charitu, misie a potřebné jsme
ve farnosti v roce 2016 vybrali a odeslali cel-
kem 379 050 Kč (z toho Misijní koláč 6552 Kč,
sbírka na misie 34 219 Kč, misijní jarmark
23 890 Kč, sbírka koruna denně na různé dob-
ročinné akce 58 000 Kč, sbírky odeslané po-
třebným 87 280 Kč, na pastoraci diecéze – fond
PULS 169 109 Kč). Navíc tříkrálová sbírka
2016 mezi občany byla 131 669 Kč, ve 26 sku-
pinkách koledovalo 104 koledníků – 31 dospě-
lých a 73 dětí.

Opravy, ekonomika: Ve Slavkově se poda-
řilo dokončení opravy střechy kostela Vzkříšení
Páně včetně restaurování dvou bočních scho-
dišť a restaurování mříží v kostele na Špitálce
ve výši 2 232 777 Kč. Mimo tyto akce jsme ze
stavebních věcí provedli opravu šikmých svodů
střechy portiku farního kostela, opatření proti

Ze života farnosti v roce 2016

holubům nad hlavním vchodem, oprava svodů
na Urbánku, oprava podlahy márnice na hřbi-
tově, nové čalounění a nátěry lavic na Špitálce
v celkové výši 42 000 Kč. Výdaje provozní a na
energie byly 203 000 Kč. Celkové výdaje na
uvedené akce ve výši 2 475 777 byly hrazeny
ze sbírek farnosti ve výši 561 777 Kč, město
Slavkov u Brna přispělo z rozpočtu 374 000
Kč, Jihomoravský kraj 425 000 Kč a Minister-
stvo kultury ČR z Programu regenerace MPZ
1 115 000 Kč. Podařilo se vybudování kance-
láře na faře pro službu děkanství – manažera
stavebních investic a účetního, kteří se starají
o opravy a údržbu objektů a vedení podvojného
účetnictví pro 28 farností slavkovského děkan-
ství. 

Statistika v celé farnosti za rok 2016: křty
34, sňatky 19, první sv. přijímání 24, pohřby
54, zaopatřeno svátostí nemocných 23, nábo-
ženství 128 žáků v 10 skupinách.

Na závěr chci poděkovat všem, kteří jste se
podíleli na průběhu, přípravách nebo finanční
podpoře uvedených aktivit. Zvláštní poděko-
vání panu starostovi a zastupitelům města za
podporu stavebních akcí, zvláště opravy stře-
chy chrámu Vzkříšení Páně.  

P. Milan Vavro, farář

Oprava střechy kostela • Foto: archiv ř.-k. farnosti

Křížová cesta • Foto: archiv ř.-k. farnosti



25SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2017

DIA okénkoZahrádkářské okénko
Rady do zahrady – únor

Pranostika: Když půlnoční větrové v tomto
měsíci silné jsou, bývá dobrá čáka úrody
a ovoce, pakli ne, tak přicházejí v měsíci
dubnu, máji a škodí vínu a stromům.

Dobrou úrodu bychom si přáli v tomto roce
všichni. Po loňském katastrofickém průběhu
počasí si to jistě zasloužíme. Průběh dosavad-
ního počasí odpovídá zimám, na které jsme již
zapomněli. Nízké teploty, které často klesaly
pod –10 až –15 °C pomáhají k úhynu mnoha
škůdců. Doufejme, že se zima vyřádí v těch
měsících, které má na své úřadování vyhrazeno
a na odpočaté ovocné stromy v období květu
již nebude mít sílu!

I přes nízké teploty mohou některé druhy
škůdců přežít. Proto si zopakujme, které pří-
pravky bychom měli mít připravené a ve kte-
rém období je můžeme použít. 

V době od rašení až do začátku růžového
poupěte (březen, duben) u jádrovin i peckovin
použijeme jarní soupravu, která obsahuje pří-
pravek proti škůdcům a smáčedlo. 

Na padlí jabloňové použijeme od poloviny
dubna do července soupravu zdravé jablko
extra, Discus, Flint, Talent, Tercel, Topas
100 EC, Zato 50 WG. Působí také na strupo-
vitost jabloní a hrušní. Tyto přípravky omezují
též moniliovou hnilobu jádrovin, sazovitost
a mušincovitost jablek.

Na dvoubytnou rez hrušňovou, která díky
výsadbě jalovce čínského a klášterského, které
potřebuje k přežití použijeme přípravky Delan
700 WDG, Flint Plus, Mithos 30 SC, Poly-
ram WG, Talent. Tyto použijeme dvakrát a to
před květem a po odkvětu.

Hořká skvrnitost (pihovitost) jablek je
způsobena nedostatkem vápníku. Zde použi-
jeme Harmonie vápník nebo Wuxal kalcium
v červenci, srpnu a září ve čtrnáctidenních in-
tervalech až do sklizně. 

Také jste po vánočním hodování zazname-
nali výkyvy glykémie a dokonce nějaké to ki-
lečko navíc? Co tedy udělat, abychom opět
měli cukrovku pod kontrolou? Především mu-
síme změnit jídelníček a přejít od tučných
a smažených jídel k šetrnější úpravě potravin.
Ke každému hlavnímu jídlu přidat zeleninu,
cibuli, česnek, pórek, křen, kysané zelí, tvaroh
a sýr. Jako přílohu vařené brambory, rýži, ku-
skus, sójové výrobky.

Pohybová aktivita je součástí zdravého ži-
votního stylu a to platí zvláště pro diabetiky.
Zveme vás proto každé pondělí od 16.30
hodin na zdravotní cvičení Pilates do tělo-
cvičny ZŠ Tyršova. Stačí překonat pohodlí do-
mova, vzít si přezůvky, podložku a ručník,
případně pití. Mimo čaje se doporučuje mine-
rálka s obsahem hořčíku, který zlepšuje sr-
deční činnost a pomáhá předejít svalovým
křečím a únavě.

I v zimě bychom měli vyjít ven na pro-
cházku, nebo s vnoučaty na sáňky, lyže, brus-
lení. Glukometr a inzulín noste v mrazivém
počasí ve vnitřní kapse oblečení, aby se mra-
zem nepoškodil. Zima je také časem plesů
a společenských setkání, které si mohou do-
přát i diabetici. Pro jistotu si vezměte gluko-
metr a nezapomeňte na večerní dávku
inzulinu. Nebraňte se tanci, který je nejen po-
těšením, ale i vydatným druhem pohybu.
K pití si můžete dát v malých dávkách naše
moravská suchá přírodní vína, která obsahují
méně cukru a jsou také méně alkoholická.
Jako druhou večeři si dejte šunku, sýr se zele-
ninou a ovocem. 

V úterý 31. ledna budeme mít členskou
schůzi od 14 hodin v zasedací místnosti Měst-
ského úřadu, kde odsouhlasíme program na le-
tošní rok. Naši členové se už budou moci
přihlásit na týdenní rekondiční pobyt v Láz-
ních Luhačovice v termínu 9.–16. května, kdy
se zahajuje vysvěcením léčivých pramenů
letní sezona s bohatým kulturním programem.
Cena zahrnuje dopravu autobusem, ubytování
v LD Taťána a Riviéra, celodenní stravování
ve Společenském domě, plavání ve vyhříva-
ném bazénu, lázeňské procedury, lázeňský
poplatek a pojištění. Tento pobyt je určen
především pro diabetiky, aby se seznámili
s tím, jak správně dodržovat léčebný režim,
stravování, pohybové aktivity. Budete se moci
už také přihlásit na zájezd do Valtic a na tři re-
kondiční zájezdy do Thermalparku v Dunaj-
ské Stredě za výhodný poplatek.

V úterý 28. února také v zasedací místnosti
MÚ vám představíme moderní zdravotnické
zařízení B. Braun, kde pod vedením primáře
MUDr. Aleše Hrubého se nachází pracoviště
dialýzy, lékařské a rehabilitační služby
a Domov s úsměvem.   

Připravte si 4 porce topinek s hlívou ústřič-
nou, na které potřebujete: 8 krajíců chleba,
200 g Nivy, 100 g másla, 4 stroužky česneku,
8 větších klobouků hlívy, 2 lžíce mléka, kmín,
sůl, tuk na smažení. Nivu nastrouháme a smí-
cháme s máslem, mlékem a česnekem. Hlívu
pokrájíme, osolíme, okmínujeme a opečeme
na oleji. Na tuku opečeme chleba a na teplý
namažeme pomazánku z Nivy a poklademe
opečenou hlívou.

Hodně zdraví do tohoto roku přeje
Marie Miškolczyová

Motoklub Austerlitz informuje
Vážení čtenáři slavkovského zpravodaje,

chci vám jménem MK Austerlitz popřát šťastné
vykročení i vyjetí v novém roce 2017 bez tech-
nických a hlavně zdravotních problémů.

Pro náš motoklub byla na závěr roku naplá-
nována akce Vánočka. Akce probíhá tradičně
na Koláčkově náměstí, kde se sjíždí motorkáři
i slečny motorkářky ze širokého okolí. Tento-

kráte jich dorazilo zhruba pouze čtyřicet. Kvůli
mrazivému počasí a hlavně mírné ledovce na
silnici nechali své miláčky raději v garáži. Pro
řidiče byl připravený teplý čaj a ti, co nejeli, si
dopřáli svařáček nebo slivovičku.

Další akcí bylo příjemné posezení jako pieta
za našeho člena Frenkiho Mrázka dne 28. pro-
since v restauraci U Badinů. Pozváni byli ze-
jména fotografové, reportéři, rodina,
mechanici a zkrátka ti, co Frenkimu celé roky
(po návratu z Kanady) pomáhali. Frenk byl mi-
mořádný talent jezdec – 12x MS Kanady
a vždy ve všech státech a také 10x MS USA –
vyhrál Daytonu. Vždy měl na přilbě českého
lvíčka. Takových talentů a kamarádů je málo.

Chtěl bych ještě připomenout pozvánku na
Motonoc, která se koná 28. ledna od 20 hodin
v zámeckých kasematech a předprodej lístků
je možný ve firmě Malířské potřeby na ul. Hra-
dební. J.M.

Proti květopasu jabloňovému, který klade
vajíčka do rašících pupenů, zasáhneme v době,
kdy teplota překročí 15 °C přípravkem Ca-
lypso 480 SC a za 14 dní opakujeme. Tento
přípravek působí i proti mšicím. Aplikujeme
jej při výskytu od května do konce července.

Velmi rozšířený obaleč jablečný, jehož hou-
senky způsobují červivost jablek a hrušek, ale
i meruněk a vlašských ořechů ošetříme pří-
pravky Calypso 480 SC, Mospilan 20 SP
nebo Redlan 22 a u jádrovin STEVARD. Také
je možno použít přípravek SPINTOR s mimo-
řádně nízkou toxicitou vůči člověku a teplo-
krevním živočichům a životnímu prostředí.

Jeden z prvních postřiků provádíme proti
kadeřavosti broskvoní. Podzimní postřik po
opadu listí jsme již provedli, a tak čekáme na
vhodnou dobu jarního ošetření. Ta je v naší ob-
lasti asi v době, kdy kvete (práší) líska. Mů-
žeme použít Delan 700 WDG, Champion 50
WP, Kocide 2000, Kuprikol 50 nebo Syllit 65
a opakujeme dvakrát v 7–10denních interva-
lech. Jakmile se na listech objeví kadeřavost,
je další ošetření zbytečné.

O dalších škůdcích a chorobách si řekneme
za měsíc.

Připomínáme, že do 20. února 2017 je ještě
možnost objednávky bramborové sadby, jak
bylo uvedeno v prosincovém čísle zpravodaje
nebo na www.zahradkari.cz/zo/slavkov. K pro-
deji budou odrůdy: velmi raná Impala,
Anuschka a Rosara, rané Marabel a Gala, po-
lorané Dita a Red Anna. Svoji objednávku
vhoďte do schránky v domě zahrádkářů Čs. ar-
mády č. 252. Nezapomeňte uvést odrůdu,
počet kg, adresu s telefonem pro oznámení
doby prodeje. Také je možno objednat na e-
mail adrese zahradkari.slavkovubrna@se-
znan.cz.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža 

Výroční členská schůze ZO ČZS Slavkov u Brna 
se koná v sobotu 25. února 2017 ve 14 hodin v restauraci Na zastávce na autobusovém

nádraží ve Slavkově u Brna. Po ukončení schůze se uskuteční přednáška pěstování vinné révy,
choroby a příprava vín, které se mohou zúčastnit zájemci o pěstování vinné révy.

Na schůzi je možno zaplatit členské příspěvky. Zve Výbor ZO ČZS Slavkov u Brna

Sportovní ples
Sportovní klub Slavkov

(fotbal) u Brna a SK FBC
Slavkov u Brna (florbal) vás
zve na 45. sportovní ples,
která se koná v pátek 24. února

od 20 hodin v SC Bonaparte. K tanci bude
hrát skupina Hamrla Boys z Brna, bohatá
tombola zajištěna. Vstupné 149 Kč.
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Hudba nebo sport?
Jednou z nejvýraznějších osobností mezi

běžci-vytrvalci byl v osmdesátých letech minu-
lého století slavkovský rodák Luboš Tesáček.
Dodnes(!) je držitelem českých halových re-
kordů na tratích 3000 m (28. 1. 1981 – čas
7:48,8, což je dosud nejstarší rekord) a 5000
metrů (22. 2. 1984 – 13:39,0).

S atletickým tréninkem začal ve 14 letech
v rodném Slavkově u Brna a jeho prvním tre-
nérem byl Milan Žižlavský. V té době však
dělil svoji přízeň mezi atletiku
a hudbu; hrál v country kapele
Honci na kytaru. V letech 1972
až 1976 se učil elektrikářem v Ji-
homoravských cukrovarech
v Břeclavi. V této době jeho vý-
konnost šla na základě pravidel-
ných tréninků nahoru a díky
tomu se propracoval do junior-
ské reprezentace. Podle pamět-
níků denně přibíhal na stadion
Lokomotivy a až do setmění po-
lykal na dráze kolečka. Těšil se,
že na vojnu narukuje do Dukly
nebo Rudé hvězdy. Ale nastoupil
k běžnému útvaru v Praze. 

Roky v Dukle
Až trenér Jan Liška zařídil

jeho příchod do Dukly, avšak tr-
valo to dva měsíce. V Dukle se
Luboš v roce 1976 dostal do skupiny běžců,
kterou vedl právě Jan Liška, který ho začal při-
pravovat na 800 a 1500 metrů. Byl zařazen do
družstva s Arpádem Barim, Dušanem Morav-
číkem, Jindrou Linhartem, Jirkou Beranem, Jo-
sefem Vedrou a dalšími. Jeho hlavním vzorem
byl Jožka Plachý, který v devatenácti skončil
na olympiádě v Mexiku na osmistovce pátý.
„Luboš (přezdívaný Tesi) mezi nás zapadl, po-
stupně se z něho stal jeden z našich nejlepších
vytrvalců. Brzy jsme věděli, že běhání je pro
něj vším,“ zavzpomínal Josef Vedra.

„Na vojně přišlo zákonité zlepšení a v roce

1977, kdy se mi podařilo porazit v běhu na pět
kilometrů tehdejší vytrvaleckou špičku, jsem
definitivně opustil střední tratě,“ vzpomínal Lu-
bomír Tesáček. „Svůj první evropský šampi-
onát jsem absolvoval v sedmdesátém devátém
v Grenoblu a i vzhledem ke své nezkušenosti
jsem nedokázal využít kuriózní situace, kdy se
omylem běželo o kolo méně a i já se spolu
s ostatními zastavil již v předposledním
okruhu,“ vysvětlil Tesáček.

Trenér Liška hodnotil Luboše Tesáčka velmi
kladně. „Přišel a postupně si
začal zlepšovat osobní rekordy
na tratích od osmi set metrů výš.
Byl velmi obětavý a nadaný, byť
tvrdil opak. Ale hlavně to byl
dříč. Měli jsme výhodu, že běžci
byli na Dukle dobrá parta. Za
přípravou jsme nejezdili do za-
hraničí, ale do Tater, a zdárně
útočili na domácí rekordy.“ Te-
sáčka byly plné noviny a spor-
tovní časopisy, novináři na něho
pěli ódy. Malá ukázka: „Černo-
vlasý závodník, jehož běžecký
styl skutečně lahodí oku, jenž na
oválu běhá s kočičí pružností, se
naučil v závodech útočit na nej-
lepší časy, běhat v plném úsilí…“
MF 1981.

Zlatý Göteborg
Na halovém ME 1981 ve francouzském Gre-

noblu skončil ve finále sedmý (3000 m). V roce
1983 doběhl na halovém ME v Budapešti těsně
pod stupni vítězů, na 4. místě. Od medailové
pozice ho v cíli dělilo 61 setin sekundy. Ne-
ustále se zlepšoval a v roce 1981 zaběhl v praž-
ské hale 3000 metrů za 7:48,8 minuty již
zmíněný čs. rekord. „V hlavní sezoně také vy-
hrával, ale halová ,trojka‘, která se v létě ne-
běhá, pro něj byla ideální,“ vysvětluje atletický
statistik a historik Milan Urban o trati, na níž
se Tesáček stal v roce 1984 v Göteborgu halo-
vým mistrem Evropy. Tam tehdy porazil o půl

Nedožitých 60 let
 Luboše Tesáčka

vteřiny Švýcara Markuse Ryffela, který
pak na olympiádě v Los Angeles získal
stříbrnou medaili v běhu na pět kilome-
trů. Na tyto hry ovšem sportovci ze so-
cialistických zemí kvůli bojkotu
Sovětského svazu necestovali… Tehdy
byl Luboš ve vynikající formě a do Los
Angeles se velmi těšil. Podřídil vše
zisku olympijské medaile. Koncem jara
1984 odjel na šest týdnů do Mexika, kde
se skupinou atletů trénoval v horách
s vysokou nadmořskou výškou. Neúčast
Československa byla pro něj velkým

zklamáním.
Jeho rozjetou kariéru zabrzdilo zranění achi-

lovky, když uskakoval při tréninku před útočí-
cím psem. „Ve Stromovce na mě skočil pes
a odnesla to achilovka. Pak jsem podstoupil pět
operací, sekání paty, natahování šlach a tak po-
dobně,“ popisuje Luboš nešťastné zranění. 

Na podzim roku 1982 se oženil s Dagmar
Kubálkovou, která byla v té době členkou šir-
šího reprezentačního družstva. Pocházela
z Ivančic, kde se na běžeckých závodech po-
znali. Později, když už bydleli v bytě na praž-
ském Jižním Městě, se jim narodila dcera
Michaela.

V r. 1985 si zaběhl osobní rekord na 5 km
13,25 minuty, ale evropský šampionát ve Stutt-
gartu skončil neúspěchem. „Pomalu jsem začí-
nal koketovat se silničními běhy a na dráze
jsem téměř přestal závodit. Závody na silnici
mají své specifikum a kromě lepších finančních
podmínek mě přitahovala i perfektní atmo-
sféra,“ přiznal se Luboš.

Na volné noze
Koncem 80. let se Tesáček rozhodl odejít

z Dukly. Otevřely se hranice, a tím i možnost
cestovat za odměnami ze silničních závodů po
Evropě. „Jezdili jsme autem do Německa, Švý-
carska, Francie,“ líčil bývalý běžec Dukly
Luboš Šubrt, který s Tesáčkem řadu takových
výjezdů absolvoval. „Tesi s tím začal dřív, měl
úspěchy, a díky tomu nám pořadatelé hradili
cestu i ubytování. A když se povedlo přední
umístění, bylo za to třeba 200 švýcarských
franků. Jenže brzy vyrostla konkurence v běž-
cích tmavé pleti, ale i v Rusech. Těm dvě stě
franků stačilo na půlroční obživu.“

V devadesátých letech se zúčastňoval i do-
mácích mistrovství, ale nejvíc času trávil ve
Švýcarsku a také ve Francii. Z těchto závodů si
nejvíc cenil účasti na silničním běhu Marseille–
Cassis za účasti 20 tisíc běžců. Šlo o extrémně
těžký závod – 23 km nahoru a dolů. Startoval
tam třikrát a dvakrát skončil třetí a jednou
čtvrtý. Porazil Keňany, Angličany…

„Běh, když se dělá rozumně, přináší krásné zážitky.
Pocit z proběhnutí se po silnici nebo v terénu nic ne-
nahradí. Pocit, že člověk udělal něco pro sebe, to je
důležitější než titul mistra Evropy.“

LUBOMÍR TESÁČEK

Začátky hraní. Zleva Z. Slezák, L. Tesáček, J. Kyjovský a M. Slezák • Foto: archiv Slavkov. Zleva M. Žižlavský, F. Trnčák, L. Tesáček a Z. Újezdský • Foto: archiv

L. Tesáček • Foto: archiv
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Ve sportovním důchodu
V roce 1995 se ozvala zranění a rok na to

Luboš Tesáček se závoděním skončil. Začalo to
skřípat i v jeho manželství, které později dospělo
k rozvodu. „Luboš byl bez práce. Když měl
úspěchy, všichni mu plácali po ramenou. Pak byl
ale ve srabu a pomohl jen Jindra Linhart s dal-
šími lidmi z Olympu, kde potřebovali správce,“
vzpomíná jeho maminka Zdena Tesáčková.

Po rozvodu se odstěhoval do Stochova
u Kladna. Jakmile si dal dohromady achilovku,
začal běhat. Deset dvanáct kilometrů denně ve
Stromovce. Občas si zazávodil ve veteránské
kategorii. Jenže závodění ho po prvních pro-
hrách přestalo bavit. Ale rekreačně se svým ka-
marádem Jindřichem Linhartem běhal dál.
Občas si našel svěřence a zkoušel ho trénovat,
nikdy však spolupráce nevydržela víc než rok.
„Byl strašně náročný, jako dřív k sobě, nesnesl,
když tomu někdo nechtěl dávat všechno,“ vy-
právěl Linhart.

Dál rekreačně běhal, pracoval jako správce
Olympu ve Stromovce a začal se vracet k mu-
zice. Koupil si novou kytaru a chystal se, že
znovu začne chodit na pravidelné běžecké
srazy do břevnovské hospody Na Hrádku. Hrál
své oblíbené country písničky, ale zvládal
i Olympik, Katapult a dokonce Queen.

Až přišel osudný 29. červen 2011. V osm
večer byl v restauraci Na Rozhraní u stanice
metra Hradčanská na večeři s bývalou svěřen-
kyní, která přijela z Ameriky. Rozloučili se
a Luboš šel v Hradčanské ulici přes přechod na
červenou. Jedna svědkyně viděla, že zrovna te-
lefonoval. Pravděpodobně si nevšiml přijíždě-
jící tramvaje. Tato chvilka nepozornosti jej
stála život. Bylo mu 54 let.

Atletika je dřina
Kariéru Luboše Tesáčka zdobily vavříny, ke

kterým se propracoval nesmírnou dřinou. „Tré-
nink prostě bolel. Nebyl jsem žádný talent,
a tak jsem musel běhat o nějakých 30 % více
než ostatní. Hodně mi dávaly hory, bez hor
bych to v životě nedokázal, tehdy jsme jezdí-
vali na tréninková soustředění na Štrbském
plese“ zmiňoval tajemství svého úspěchu.

Tréninky v zimních Tatrách ovšem nebyly
ideální. Zvlášť nešťastné bylo soustředění po
zisku mistra Evropy v Göteborgu. 30. listopadu
1984 uklouzl na ledě a zlomil si ruku. Jen se
z toho po pěti týdnech vylízal, přišlo trápení
s kolenem: „Běhal jsem ve dvacetistuňových
mrazech ve trojích teplácích, ale nebylo to nic
platné. Vyschla mi kolenní čéška, přestala pro-
stě mazat a kvůli tomu jsem stál celou sezonu,“
popsal svoje zranění Luboš. Lékaři vyzkoušeli
všechno možné – bez valného výsledku. Prostě
příprava v teplých krajích je podmínkou úspě-
chu a zárukou dobré formy v letní sezoně.

Sportovní úspěchy
Tesáčkovým nejlepším výsledkem byl zisk

zlaté medaile v r. 1984 v Göteborgu v běhu na
3000 metrů. Ve své bohaté úspěšné kariéře se
stal trojnásobným mistrem ČSSR v běhu na
5000 m, 2x byl stříbrný a jednou bronzový
v běhu na 10 km. Stal se pětinásobným halo-
vým mistrem republiky v běhu na 3000 m
a dvojnásobným mistrem republiky v běhu na
1500 metrů. Mimo jiné pětkrát za sebou ovládl
slavné silniční Běchovice (nejstarší silniční
závod v Evropě – 10 km), což se před ním ani
po něm nikomu nepodařilo. Celkem získal 34

zlatých medailí v individuálních závodech a 11
ze soutěží družstev s Duklou Praha. Po roce
1990 vyhrál nespočet závodů v Evropě a přede-
vším ve Švýcarsku.

Děkuji paní Zdeně Tesáčkové za zapůjčení
archivu  dokumentů Luboše Tesáčka

Zpracoval Bedřich Maleček
PŘEHLED MEDAILÍ
Halové ME v atletice
zlato HME 1984 běh na 3000 m
Mistrovství ČSSR v atletice
stříbro MČSSR 1979 běh na 5000 m
zlato MČSSR 1980 běh na 5000 m
zlato MČSSR 1983 běh na 5000 m
zlato MČSSR 1986 běh na 5000 m
stříbro MČSSR 1987 běh na 5000 m
bronz MČSSR 1989 běh na 10000 m
Halové mistrovství ČSSR v atletice
zlato HM ČSSR 1979 běh na 3000 m
zlato HM ČSSR 1981 běh na 3000 m
zlato HM ČSSR 1983 běh na 1500 m
zlato HM ČSSR 1984 běh na 1500 m
zlato HM ČSSR 1984 běh na 3000 m
zlato HM ČSSR 1986 běh na 3000 m
zlato HM ČSSR 1987 běh na 3000 m

Lubomír Tesáček 
• 9. února 1957, Slavkov u Brna – 29. června 2011, Praha
• do tragické nehody pracoval jako správce sportovního areálu 
• halový mistr Evropy z roku 1984
• držitel halových českých rekordů na 3000 a 5000 m
• pětinásobný vítěz Běchovic v řadě
• držitel 18 individuálních mistrovských titulů v běžeckých dis-

ciplínách na dráze, v hale i na silnici
• 11 mistrovských titulů Dukly v soutěžích družstev
Osobní rekordy:
• 1500 m – 3:42,3
• 3000 m – 7:48,8 hala (platný český rekord na 3000 m v hale)
• 5 000 m – 13:25,62
• 10 000 m – 28:09,4
• Půlmaraton – 1:02,58
• Maraton – 2:13,48,8 (Vídeň 22. 4. 1990)

Po ukončení závodní kariéry ve VŠTJ Tech-
nika Brno jsem se v roce 1973 vrátil do mateř-
ského atletického oddílu TJ Slavoj Slavkov
a začal se věnovat trenérské činnosti. V té době
zde závodilo družstvo dorostenců a mezi nimi
i šestnáctiletý Lubomír Tesáček. Atletický oddíl
tehdy vedl pan Zdeněk Újezdský, který mě za-
světil do funkcionářské činnosti, kterou jsem
po něm později převzal.

Luboš v té době byl průměrným závodní-
kem, který trénoval jen rekreačně a poměrně
málo, protože se věnoval i jiným zálibám. Jeho
velkým koníčkem byla hudba, kde aktivně pů-
sobil v countryové skupině Honci. Hrál na
mandolínu společně se svými kamarády a spo-
lužáky, m.j. s Jiřím Karasem Polou, Milanem
Slezákem, Vlastimilem Vránou, kteří se hudbě
věnují úspěšně až do dnešní doby.

Po několika trénincích v roce 1974 jsem zjis-
til, že Luboš má velký talent pro běhy na
střední a perspektivně i na dlouhé tratě. Jenže
stále dělil svůj volný čas mezi muziku a atle-
tiku, ale pod systematickým vedením se jeho
atletická výkonnost stále zlepšovala. Začal se
prosazovat mezi svými vrstevníky, což byli ze-
jména závodníci Zbrojovky Brno, kteří však
byli členy střediska vrcholového sportu a měli

mnohem lepší podmínky k přípravě a tím
pádem i vyšší výkonnost. Takže při výběru na
Mistrovství republiky se nedostal na start své
hlavní disciplíny 1500 m a startoval v běhu na
2000 m překážek bez speciálního tréninku, kde
doběhl na 10. místě a porazil ho i Jiří Kolbaba,
v současné době známý cestovatel. Byl z toho
mírně zklamaný a mým úkolem bylo ho pře-
svědčit, že při svědomitém a cílevědomém tré-
ninku může všechny tyto běžce porážet. Hlavní
jeho motivací však bylo absolvovat  základní
vojenskou službu v Dukle Praha nebo RH
Praha, což představovalo být ve své věkové ka-
tegorii v roce 1975 mezi nejlepšími. Začali
jsme se tedy věnovat přípravě s maximálně mo-
žným nasazením s cílem získat medaili na ju-
niorském Mistrovství republiky, což se
podařilo, když obsadil 3. místo v běhu na
5000 m a dostal se do juniorské reprezentace.

V roce 1976 startoval v juniorském družstvu
ČSSR proti Bulharsku a Řecku v Sofii, kde ob-
sadil 2. místo v běhu na 1500 m časem 3:47,1
min.

Od té chvíle jsem se zaměřil na to, aby se do-
stal na vojnu do klubu, kde by mohl svůj talent
dále rozvíjet. Bylo mi pražskými trenéry slí-
beno, že bude vybrán do Dukly Praha a když

Trenér Milan Žižlavský o Luboši Tesáčkovi
dostal povolávací rozkaz do VÚ v Praze, my-
sleli jsme, že máme splněno. Jaké však bylo
Lubošovo překvapení, když zjistil, že nastoupil
k normálnímu útvaru v Praze a během přijí-
mače jen viděl večer z dálky světla na stadioně
Julisky, kde trénovali atleti Dukly Praha.

Okamžitě jsem začal korespondovat s vede-
ním ČSTV, Atletickým svazem, Dukly a RH
Praha a psal i na Ministerstvo obrany s tím, že
je škoda nepodpořit takový běžecký talent. Při
této anabázi se zjistilo, že Lubomír Tesáček byl
sice do Dukly Praha vybrán, ale na OVS ve Vy-
škově některý pracovník vyměnil povolávací
rozkazy Luboše a nějakého průměrného fotba-
listy. Po strastiplném měsíci tedy Luboš do
Dukly přeci jen nastoupil a strávil tam v podstatě
celou svou velice úspěšnou sportovní kariéru.

Po skončení atletické kariéry pracoval jako
správce atletické haly Olympu Praha ve Stro-
movce a byl jsem vždy velice potěšen, že když
jsme se tam potkali na závodech a on mě svým
kamarádům a spolupracovníkům představoval,
tak vždy přidal „můj trenér“ a zajímal se o dění
ve slavkovské atletice.

Jeho život ukončila na přechodu srážka
s tramvají, které si nevšiml, když telefonoval.

Milan Žižlavský

L. Tesáček vítězí v Běhu Rudého práva • Foto: archiv



20. ledna – Počasí se za-
číná lepšit. Jsme vystří-
dáni čerstvým mužstvem.
Mám i hojnou poštu.

2. února – Hromnice,
polní mše svatá. Strava je
hrozně špatná a je jí málo.
Trápí nás hlad.

12. února – Na nově zřízenou stráž č. 3.
Naše nová ubikace v kaverně se nachází asi
100 metrů vysoko nad táborem naší kompa-
nie. Zvenčí stojí bokem baráček Vila zu den
Dolomiten pro pohotovost čítající 30 mužů.
Vedle něho je vsunuta do skalní rozsedliny ku-
chyň nesoucí název Hotel Alder Horst (hotel
Orlí hnízdo). S kuchyní souvisí domek velitele
kompanie Peka, nazvaný Lorenzihütte a za
ním na pokraji srázné, asi 50 metrů vysoké
skály, je stanoviště pro světelný ozařovač (re-
flektor) a pro střílení a házení granátů. Máme
odtud krásný rozhled po okolní krajině. Vy-
padá to naše obydlí zde vskutku jako orlí
hnízdo. Kopeme již po několik dnů ve sněhu
střelecké zákopy 170 cm hluboké a pak tři
metry hluboko příkopy k zamezení přechodu
Italů v určitém plánu v očekávání nepřátel-
ského útoku. O 11. hodině v noci poplach.
Nad námi na Rotwandu byla pozorována ital-
ská patrola. Nic se však víc nepřihodilo.

20. února – Jdu s 25 vybranými muži na pa-
trolu. Vede nás poručík Pek. V jednu hodinu
odpoledne jsme vyšli a druhý den ráno se vrá-
tili. Celkem nás bylo od všech čtyř kompanií
50 mužů.

Šli jsme ve třech oddílech a dostali se k ne-
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I. světová válka a Slavkov u Brna (XVI.)
VI. pokračování

Robert Mráz: Na italské frontě

Robert Mráz
* 22. 3. 1893 Velešovice
† 15. 1. 1967 Hodějice

První čtvrtletí roku 1917
1. ledna – Vstup do tohoto prvního dne roku

1917 je poznamenán bohatým sněžením. K ve-
čeru velká sněhová bouře. Major telefonuje na-
horu, aby nikdo neopouštěl baráky.

3. ledna – Večer jsem komandován na stráž
– filiálku. Krásně, ale tuhá zima. Je nás zde
s velitelem Raabem 17 mužů. Celou noc nás
obtěžuje velké množství vší, že nemůžeme
spát.

10. ledna – Sněží, celou noc odhazujeme
sníh. V Právu lidu a Národní politice jsou kvi-
továny naše dary po 50 korunách Ústřední
i Brněnské matici školské.

16. ledna – Kritický den. Neustále sněží
a kolem nás padají laviny. Žijeme od dneška
do zítřka, nejsme si ani okamžil jisti svými ži-
voty. Hrozně sněží a vyhlídky na lepší časy
jsou v nedohlednu. Sníh odhazujeme ve dne
v noci.

18. ledna – Stále sněží. Osamocené balvany
(např. u stráže č. 2, které čněly na štěrkových
lavinách až deset metrů vysoko) jsou již při-
kryty sněhem, není po nich ani památky.

příteli až na 500 kroků. Ti nás však předčasně
zpozorovali a vyslali proti nám rovněž hlídku.
Bez rány jsme ustoupili. O 2. hodině po půlnoci
jsme se vrátili do zákopů druhé kompanie.

24. února – Večer v 9 hodin jedu lanovou
dráhou nahoru na Elfr a pak dolů na stráž na
filiálku. Cesta lanovkou bylo pro mě, ač se
člověk houpal jako pavouk ve výši několika
set metrů, velmi zajímavá. U stanice nahoře
jsem vylezl bez nehody z vozíku, k němuž
jsem byl provazem přivázán.

6. března – Krásný den. Italové střílí z Ber-
gradu dolů přes Santinellu puškové granáty.
Dělají velký rámus. A což teprve miny! Při vý-
buších se naše ohromné skály takřka otřásají.
Italové je hází na postavení našich Alpinů na
Elfr a zvláště na mně neblaze známý Stütz-
punkt, tedy několik set metrů výše, přímo nad
naše stráže. Pak po celou noc hučí velmi vzdá-
lená bubnová palba z děl.

10. a 11. března – Krutý mráz se strašnou
sněhovou bouří. Vichor rve z lavin celé
spousty sněhu a v mracích je nese, vrhá je opět
na jiná místa s hrozným skučením. Musíme za
noci ve třech mužích udržovat spojení se stráží
číslo 2. Ještě toto k těžké službě.

Stanoviště stráže č. 2 u Rotwandu pod bal-
vanem budí nyní zvláštní dojem. Jak již bylo
zmíněno, balvan o deseti metrech výšky úplně
zapadnul sněhem, takže jen komín ze strážní
boudy pod něj vestavěné poněkud nad sněhem
vyčnívající, toto stanoviště lidských tvorů
označuje.

29. března – Moje volno, jsem zase na be-
sedě u Arnošta Šmerdy (rodák z Velešovic)
a Huberta Chlupa (rodák z Vážan u Slavkova)
v krejčovně, kde píši velikonoční pozdravy.

Podle válečného deníku R. Mráze sepsal
Stanislav Mráz

Maxmilian Katscher
* 30. 5. 1858 Slavkov u Brna, † 27. 1. 1917 Wien

Slavkovský rodák Maxmilian Katscher se
řadí mezi významné evropské architekty pře-
lomu 19. a 20. století. Jako typický zástupce
tradiční architektury kladl důraz na moderní
prvky a jeho práce se vyznačovaly směsí novo-
renesančního a barokního slohu.

Max Katscher se narodil ve Slavkově u Brna
před 159 lety rodičům Leopoldu Katscherovi
a Antonii (rozené Medakové) jako prostřední
ze tří dětí. Měl dvě sestry Hermínu (* 1854)
a Rosu (* 1859). Po skončení obecné školy stu-

doval na gymnáziu ve Vídni a v letech 1875 až
1880 na Technické univerzitě ve Vídni pod ve-
dením H. v. Ferstela. Poté pracoval jako archi-
tekt a stavitel ve Vídni. Stal se členem několika
profesních sdružení ve Vídni. 

K jeho nejznámějším stavbám patří budova
obchodního domu Herzmansky na Mariahilfer-
straße ve Vídni. Spolupráce s rodákem z mo-
ravskoslezských Oder pokračovala i nadále.
Roku 1887 požádal August Herzmansky Max-
miliána Katschera o vypracování projektu dět-
ské zotavovny pro rekonvalescenci dětí,
propuštěných z vídeňské dětské nemocnice.

100 let od smrti architekta Maxe Katschera
A už v roce 1888 byla zotavovna skutečně po-
stavena ve Weidlingau-Wurzbachtalu.

Z dalších staveb Maxe Katschera je to lé-
čebný dům v Badenu (oceněn 1. místem v sou-
těži), vila tamtéž, vily v Českých Budějovicích,
ve Vídni pak dům na Kaiserstraße 43, dům
Herzmansky na Lindengasse 10, činžovní dům
na Lainzerstrasse aj. Za některé (i nerealizo-
vané) projekty byl oceněn.

V roce 1914 (56 let) se oženil s Aloisií Hönig
(* 1884). O tři roky později ve věku 59 let Max
Katscher zemřel. Je pohřben na vídeňském
Ústředním hřbitově. Zpracoval B. Maleček

Léčebný dům v Badenu • Foto: archivObchodní dům Hermansky • Foto: archiv

Naše profesionka, uprostřed Arnošt • Foto: archiv
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V loňském roce, ve dnech 2.–4. prosince
2016, se konaly vzpomínkové akce ke 211. vý-
ročí bitvy u Slavkova. Vše proběhlo tradičním
způsobem. Za zaznamenání stojí návštěva zná-
mého Neila Morrisona, který přiletěl s rodinou
z amerického státu Arizona, odhalení dřevěné
sochy Napoleona na kruhovém objezdu mezi
Podolím a Bedřichovicemi a také pietní akt na
Mohyle míru. Ten skončil podle mého názoru
skoro ostudou. Důvodem je malý počet vojáků
v historických uniformách a ještě menší počet
diváků. Důvody budou předmětem jiného za-
myšlení.

Málokdo si při tomto výročí uvědomil že
už je to padesát roků, kdy k nám poprvé přijel
belgický občan Norbert Brassinne. Dnes už le-
gendární „poutník míru“ Norbert Brassinne se
narodil v hostinci v Mont-Saint-Jean v Braine-
-l’Alleud (u Waterloo) 18. září 1907. Místo
mělo svůj „genius loci“. Není divu. Bylo to sta-
robylostí usedlosti i tím, že její zdi hostily
mnoho významných mužů své doby. Například
v době druhého císařství zde pobýval v exilu
známý spisovatel Viktor Hugo. Tady psal svůj
světoznámý román Bídníci. Mladý Norbert se
učil dějiny rodného kraje a získával hrdost na
svoje předky. Měl pestrý život. 

Hoteliér, podnikatel, vizionář, idealista,
přítel mnoha osobností a možná i valonský na-
cionalista přijel z Waterloo do naší republiky
poprvé před padesáti lety v uniformě granát-
níka Napoleonovy gardy. Jeho ojetý Peugeot
vyjel na východ 13. listopadu 1966. V Brně ho
přivítala skupina lidí, zajímající se o období re-
volučních a koaličních válek pod vedením Jo-
sefa Dostála a A. B. Krále. Ubytoval se v hotelu
Metropol. Byl přijat představiteli města Brna.
Na nádvoří Nové radnice se poklonil u pamětní
desky věnované obětem II. světové války.

Jeho hlavním cílem bylo bojiště bitvy u Slav-
kova. Blížilo se 161. výročí této známé bitvy,
ve které francouzskému císaři Napoleonovi
„vyšlo vítězné slavkovské slunce“.

Kronikář obce Jiříkovice Václav Štěpánek
o jeho návštěvě mimo jiné napsal: „Koncem lis-
topadu navštívil Jiříkovice zajímavý posel
a host. Muž ve stejnokroji granátníka Napole-
onovy gardy, která bojovala v bitvě u Slavkova.
Do naší obce přicestoval mimo svůj plán. Do-
provodili jej naši rodáci Antonín a Jaroslav
Dvořáčkovi, ředitel Muzea Šlapanice Jiří Knos.
Po příjezdu na náves se zdravil stiskem ruky,
jeho úsměv a časté slovo „La Liberté“ přesvěd-
čilo všechny občany o své upřímnosti k nim
a úctě, kterou má ke všemu co se vztahuje ke
dni 2. 12. 1805. Také on byl překvapen přijetím
od občanů. S předsedou MNV i JZD si prohlédl
si obec i zařízení Družstva. Při odjezdu vyměnil
si obilí z okolí Waterloo za obilí z našich polí.
Na rozloučenou občanů jiříkovických bude vždy
vzpomínat. Na upřímnost pro pochopení jeho

snah o uctění všech padlých vojínů hrdinů bitvy
Tří císařů. Také pro jeho snahy pro vzájemné
poznání, svobodu a přátelství národů v Evropě.
(…) Poznal rozdíl mezi skutečností a rozdílnými
zprávami, které jsou rozšiřovány v cizině.
V předvečer 1. prosince pozdravil znovu ob-
čany při vzpomínce na padlé oběti bitvy u Slav-
kova. Vzpomněl také, že velká část vítězné
Napoleonovy armády postupovala právě přes
naši obec Jiříkovice. Přednesl báseň „Water-
loo“ a po krátké besedě v doprovodu občanů
odešli přes Šlapanice na Žuráň, kde zahájil
vzpomínkové dny na padlé vojíny.     

Také 2. prosince jej doprovodili předseda
MNV a JZD do Slavkova a na Mohylu míru,
kde byly vzpomínkové dny ukončeny v noci
2. prosince čestnou stráží u hrobu vojáků. Jeho
projev ke shromážděným přečetl předseda
MNV Miloslav Mazálek. V roce 1967 při ná-
sledné návštěvě podepsal Norbert Brassinne. “
V Bulletinu Československé Napoleonské spo-
lečnosti z října roku 2000 pan Štěpánek ještě
doplňuje: „…A po Brassinnově příjezdu vznikl
též v Jiříkovicích historicko-vlastivědný krou-
žek. Nebyla televize, počítače, a to prospívalo
rozvoji různých kroužků.“ Doplním, že členové
kroužku byli z Jiříkovic, Blažovic, Sivic
a z dalších obcí.

První Brassinnovu návštěvu obsáhle popsal
i slavkovský kronikář. Dlouhý zápis začíná
větou: „V listopadu oznámila Čs. společnost
pro mezinárodní styky v Praze, že naše město
navštíví belgický host Norbert Brassinne z Wa-
terloo, aby připomenul obě dávná bojiště Na-
poleonova a navázal družbu belgických obcí
Waterloo, Braine l’Alleud, Plancenoit a Ohain
se Slavkovem. Jsou to obce, na jejichž území se
odehrávala poslední Napoleonova bitva.“
Brassinne navštívil Slavkov, Křenovice, Praci,
Sokolnice, Šlapanice, Telnice, Ponětovice, Bla-
žovice, Zbýšov, Jiříkovice, Sivice a další obce.
Zápisy v kronikách to potvrzují. Jeho zásluhou
v tom roce začala tradice Jiříkovických ohňů
na Žuráni. Nikdy nechyběl na Mohyle míru. Ví-
tali ho představitelé měst a obcí, navštěvoval
průmyslové závody, jednotná zemědělská druž-
stva, muzea, školy i domácnosti. Vítali ho chle-
bem a solí, ale i škvarky a slivovicí.    

Navázal osobní přátelství v rodinách jiříko-
vických Štěpánků, blažovických Dvořáčků, tel-
nických Kořalníků, Florianů ve Staré Říši
a dalších. 

Zásluhou amatérského historika, genealoga
a archeologa Stanislava Bajera navštívil v roce
1971 i obec Sivice. Jeho slova překládal Josef
Maňák. Sivický kronikář zapsal návštěvu po-
někud skepticky: „V neděli 28. listopadu nav-
štívil naši obec belgický občan, jinak hoteliér
Norbert Brassinne, který již po několik roků
přijíždí do naší republiky navštívit památná
místa Napoleonova tažení. Při návštěvě měl
u nás v doprovodu svoji družku a synovce.
Všichni byli oblečeni ve stejnokrojích Napole-
onových granátníků a markytánky. Při svých
návštěvách s oblibou říká, že je posel míru
a bojuje proti válce. Spíš bude pravda ta, že mu
jde o reklamu pro jeho restauraci ve Waterloo.“

Norbert Brassinne ve svých prohlášeních
často uváděl větu: „Mým hlasem hovoří mrtví
z bojiště u Waterloo k živým.“ Říkal, že má na
srdci dvě věci, trvalý mír a svobodné Valonsko
jako součást Francie. Obdivoval generála de
Gaulla, „to velké srdce, které tluče valonsky.“

„Poutník míru“ přijel před padesáti lety

V naší republice byl naposledy v roce 1984.
Už ho sužovaly zdravotní problémy, které mu
komplikovaly cestování. Zemřel 28. září 1988.
Pohřeb se konal 3. října. Nekrolog na jeho po-
hřbu pronesl profesor Jean-E. Humblet. Ten
na závěr řekl: „…Zachováme si vzpomínku
a jeho dílo musí pokračovat a bude pokračo-
vat stylem vlastním pro každého z nás. Ještě
v tomto týdnu jeho skonu byla v kostele sv. Jo-
sefa ve Waterloo umístěna deska, ozdobená
modro-bílo-červenou stuhou v upomínku všem
z Velké armády, padlým ve valonském
 Brabantu v červnu 1815. Ale lepší než kameny,
které mluví, jsou činy mužů a žen, generací,
které kráčejí stejným směrem jako on. Jsou
věci, které se změnily a mění u nás a jinde
v Evropě, protože byl jednou Norbert Bras-
sinne.“ 

(Zdroj: František Kopecký,
Norbert Brassinne – poutník míru, 2006)

František Kopecký, kronikář ve Tvarožné,
člen Klubu autorů literatury faktu ČR

N. Brassine ve Slavkově v r. 1966 • Foto: archiv

N. Brassine ve Slavkově v r. 1966 • Foto: archivN. Brassine s rodinou • Foto: archiv F. Kopeckého
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Toto číslo vyšlo 28. ledna 2017

Datum                                         hod.       akce/místo konání pořadatel

3. 2.       8.30–15.00   Karnevalový den. Pro děti 1.–4. tříd v DDM. Cena 150 Kč DDM
3. 2.                20.00   Školní ples. Sál SC Bonaparte ZŠ Komenského
4. 2.                  8.00   Jedenácté vepřové hody. Palackého nám. před radnicí město Slavkov

10. a 11. 2.                   Dny otevřených dveří na ISŠ. Pátek 10–17 h. Sobota 9–12 h. ISŠ Slavkov
11. 2.                20.00   Ples ZŠ Tyršova. Sál SC Bonaparte.                                                                               ZŠ Tyršova
13. 2.                18.00   Středověké katarství. Přednáška O. Seluckého v sále farního pastor. centra ř.-k. farnost
14. 2.                18.00   Dokazuje matematika existenci Boha? Přednáška RNDr. Z. Pospíšila v kině Jas MSKA
17. 2.                20.00   Ples ISŠ. Sál SC Bonaparte. Hraje Hit-makers ISŠ
18. 2.                20.00   Valentýn na zámku. Zámecké kasematy ZRA
24. 2.                20.00   Sportovní ples. Sál SC Bonaparte. Hraje Hamrla Boys SK Slavkov
26. 2.     15.00–17.00   Dětský karneval. Sál SC Bonaparte. Vstupné 70 Kč ZS-A
26. 2.                15.00   Karneval pro děti. Dům Sv. Rodiny Malinovského ř.-k. farnost
26. 2.                16.00   Divadelní kavárna – Hrubínovy pohádky (náhr. termín za 29. 1.). Farní sál ř.-k. farnost
27. 2.                18.00   Královna Eliška Rejčka. Přednáška E. Rubešové  v sále far. past. centra ř.-k. farnost

Slavkovská výročí
František Franc – 120 let od narození
23. 1. 1897 Žádovice – 31. 1. 1942
Slavkov u Brna

V r. 1911 ho adoptoval bratr jeho babičky
Antonín Franc ze Slavkova. Původně se
jmenoval František Toufar. Vystudoval

brněnskou varhanickou školu. Ředitel Hudební školy
ve Slavkově v období let 1922–1942. Ředitel kůru
ve Slavkově od roku 1922 a sbormistr Cyrilské jednoty
ve Slavkově. Autor klavírních skladeb, hudby k divadelním
hrám, chrámových sborů a písní. V roce 1937 byl povolán
jako dirigent do čela Orchestrálního sdružení. V roce 2002
byla Základní umělecká škola ve Slavkově přejmenována
na Základní uměleckou školu Františka France.

Vánoce provázejí různé tradiční obyčeje, ve
Slavkově se již čtyři roky drží jeden netradiční
- plavání ve studené vodě. Poprvé se na kou-
pališti sešli zimní plavci na Štědrý den v roce
2012. O rok později pozvali prostřednictvím
Slavkovského zpravodaje i další, neregistro-
vané zájemce o otužování. Přišli jen dva a asi
dvacítka diváků, většinou příbuzní a známí.
V roce 2014 už bylo ve vodě 19 plavců, při-
bylo i diváků. Loni si zaplavalo celkem 22 lidí,
studenou zkusili i někteří návštěvníci předcho-
zích ročníků. 

Vydařil se i letošní 4. ročník vánočního kou-
pání. Konečně to bylo skutečné zimní plavání.
Startovní bloky, břehy i travnaté plochy kou-
paliště pokrýval sníh, velká část vodní hladiny
byla pod ledem. Teploměr ukázal ve vodě
1,5 °C, vzduch měl ještě o půl stupně míň. Pro
četné diváky i odvážné plavce bylo připraveno
drobné občerstvení a něco na zahřátí. Plavci
navíc obrdrželi pamětní list s uvedenými tep-
lotami vody a vzduchu.

V úzkém pruhu kolem břehů koupaliště se

vystřídalo 27 plavců. Někteří již podruhé, ně-
kteří dokonce potřetí, mnozí premiérově. Právě
noví otužilci si akci velmi pochvalovali a pro-
jevili zájem o plavání ve studené vodě i mimo
Štědrý den.

Slovo na závěr: Potěšil nás vzrůstající zájem
o otužilecké plavání. Pokusíme se vyhovět
přání vánočních plavců a zároveň přispět k roz-
šíření nabídky nezávodních sportovních čin-
ností pro slavkovskou veřejnost. Pokud máte
chuť si zaplavat ve studené vodě, ozvěte se na
svata@autotransport.cz a v kopii na vlad.fi-
alova@seznam.cz. Nabízíme dny tréninku
zimních plavců, tj. úterý a čtvrtek v 16 hodin,
na jiném termínu se můžeme domluvit. Do-
hodneme s vedením technických služeb, za ja-
kých podmínek by bylo možné koupaliště pro
otužování využívat. Budeme se na Vás těšit. 

Všem budoucím otužilcům a také všem pří-
znivcům sportu ve Slavkově u Brna přejeme
hezký zbytek roku a do toho příštího mnoho
štěstí a sportu pro zdraví.

Za slavkovské zimní plavce V. Fialová

Štědrý den 2016 netradičně

Ve dnech 5.–8. ledna se do německého
Burghausenu sjelo 230 plavců z celého světa,
aby změřili síly v ledové vodě. Podle regulí
jsou plavci rozděleni od dorostu po 70+ do vě-
kových kategorií po pěti letech. Ne všechny
kategorie bývají plně obsazeny, zvláště starší
ročníky mají větší šance na medaile nebo
dobré umístění.

Pátek byl věnován těm, kdo se přihlásili na
mistrovství světa v závodě na 1 km. Z České
republiky jich bylo deset ze tří oddílů zimního
plavání. Brněnský Fides reprezentovalo pět
závodníků. A úspěšně. Mistryní světa se stala
Eliška Podmelová, 2. místo obsadil Rosťa
Vítek, třetí skončili Magda Okurková a Radek
Suchopa. Petr Mihola byl čtvrtý.

Sobotní a nedělní závody už probíhaly jako
otevřené mistrovství Německa. Plaval se kilo-
metr, 500 m, 200 m prsa a volný způsob, 50 m
prsa a volný způsob, polohový závod jednot-
livců 4x25 m (motýlek, kraul, prsa, znak), šta-
fety 4x25 a 4x100 m VZ.

Těchto závodů se zúčastnilo dalších sedm
členů Fidesu Brno, z toho čtyři Slavkováci při-
hlášení jako Austerlitz Fides. Kilometrový
závod vynechali, na trati 500 m VZ byl Svaťa
Matuštík druhý stejně jako Helena Pavézková
a Vlaďka Fialová. Jana Matuštíková obsadila
čtvrté místo. Svaťa bodoval ještě v závodě na
200 m VZ, kde byl druhý, na 50 m VZ skončil
na třetím místě. Dva závody absolvovala Šárka
Třísková, na pětistovce byla sedmá, na 50 m
prsa čtvrtá. Úspěšní byli Sylva a Pavel Kouři-
lovi, oba vyhráli závod 50 m VZ, na pětistovce
byl Pavel první, Sylva druhá. Nejstarší štafeta
mistrovství na 4x25 m VZ ve složení Matuštík,

Zimní plavci na zkušené v Burghausenu

Pavézková, Fialová, Matuštíková obsadila 22.
místo z celkového počtu 26 štafet.

Z vody 3 °C mířili plavci rovnou do impro-
vizované sauny, prošli káděmi nejprve s vla-
žnou a pak horkou vodou, takže  záchranáři
neměli žádnou práci s podchlazenými nebo vy-
čerpanými účastníky závodů. 

O pobavení a zahřátí diváků se postaral mo-
derátor, který všechny dokázal rozhýbat, takže
ani –13 °C nepokazilo příjemnou a přátelskou
atmosféru. Voněl svařák i punč, všichni závod-
níci, první i ti poslední, si užili mohutného
povzbuzování.  

Pro Slavkováky byl závod cennou, i když ne
úplně první zahraniční zkušeností. Účast na
světových závodech a porovnání výkonnosti
s jinými plavci stejné věkové kategorie je vel-
kou motivací do dalších bojů v závodech Če-
ského poháru v zimním plavání. V. Fialová

Slavkovský maškarák
Zveme vás na Slavkovský maškarák, který se

bude konat v sobotu 4. března od 19 hodin v SC
Bonaparte. Předprodej vstupenek každou sobotu
v pohostinství U Černého lva od 18 hodin nebo
online na www.maskaraklistky.jdem.cz. Hraje
skupina Modul. Vstupné s maskou 200 Kč, bez
masky 250 Kč. Těšíme se vaši kreativitu a hoj-
nou účast na této znovu obnovené akci.

Bazén v Burghausenu • Foto: archiv plavců

Slavkováci v Burghausenu • Foto: archiv plavců
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Bučovická 325, 684 01 Slavkov u Brna, Tel.: 544 227 177, 602 758 367

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

www.rumpova.cz

HUSQVARNA 445 e-series
 ■ Univerzální farmářská řetězová pila. 

S moderními technologiemi a prvky pro 

snadné ovládání.

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

Akční cena: 10 890 Kč
Běžná cena: 11 690 Kč

HUSQVARNA 450 e-series
 ■ Všestranná farmářská pila vybavena 

motorem X-Torq a systémem Smart Start 

pro snadné startování.

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

Akční cena: 12 190 Kč
Běžná cena: 13 090 Kč

HUSQVARNA 560 XP® / 560 XP®G
 ■ Profesionální pily s moderními systémy 

AutoTune™ a RevBoost™ pro rychlou 

akceleraci a vyšší výkon. Model XP®G má 

vyhřívané rukojeti a karburátor.

Výkon 3,5 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost 
bez lišty a řetězu 5,9 / 6,1 kg.

Akční cena:
19 290 Kč / 20 490 Kč

Běžná cena: 20 790 Kč / 21 990 Kč

HUSQVARNA 550 XP®G
 ■ Výkonná pila určená pro profesionály. 

Inovativní systémy AutoTune™ 

a RevBoost™ přispívají ke snadnému 

ovládání a efektivní práci.

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

Akční cena: 17 990 Kč
Běžná cena: 19 490 Kč

HUSQVARNA 555
 ■ Pila pro náročnější pracovní úkoly. Motor 

X-Torq a systém AutoTune™ redukují 

spotřebu paliva a emise.

Výkon 3,1 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost 
bez lišty a řetězu 5,9 kg.

Akční cena: 17 390 Kč
Běžná cena: 18 690 Kč

HUSQVARNA 372 XP®G
 ■ Profesionální řetězová pila pro 

nejnáročnější práce. Motor X-Torq snižuje 

spotřebu paliva a emise. Vyhřívané rukojeti 

a karburátor.

Výkon 4,1 kW, délka lišty 18"/45 cm, hmotnost 
bez lišty a řetězu 6,7 kg.

Akční cena: 20 990 Kč
Běžná cena: 22 990 Kč



Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

5 LET POHODY
V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

Některé prvky mohou být součástí příplatkové výbavy.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů v nabídce ŠKODA
Citigo, Fabia a Rapid Spaceback: 3,6–4,9 l/100 km, 82–114 g/km

ŠKODA usnadňuje 
život svým zákazníkům 
každý den.

skoda-auto.cz /skodacz /skodacz /skodacz /skodacr

Přivezte si domů některý z modelů ŠKODA Citigo, Fabia nebo Rapid a užívejte si 5 let pohody v základní výbavě.
Ke každému vozu Vám v ceně přidáme pětiletou záruku a 50% zvýhodnění Předplaceného servisu, který Vám pokryje 
pravidelné servisní prohlídky s výměnou motorového oleje, filtrů a zapalovacích svíček. 
Seznamte se s pohodovou nabídkou ŠKODA přímo u nás a užívejte si klid na cestách po celých 5 let.

Vozy ŠKODA s pětiletou zárukou a zvýhodněním Předplaceného servisu

Radarový systém Front Assist
s funkcí nouzové brzdy Vás
bude jistit.

O denní svícení se postará 
moderní LED technologie.

S koly z lehké slitiny budete 
kilometry ukrajovat elegantně.

S volantem potaženým kůží 
budete mít každou cestu pevně 
ve svých rukou.

AUTO-BAYER, s.r.o.
Bučovická 299
684 01  Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 122
www.autobayer.cz


