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ZPRÁVY Z RADNICE ZPRÁVY Z RADNICE

I. Zprávy z radnice
1. Rozpočet finančních prostředků na rok 2004

Na zasedání zastupitelstva dne 18.12.2003 byl schválen všemi přítomnými zastupiteli rozpočet 
na rok 2004.

1) Příjmy rozpočtu budou činit 37 007 tis.Kč
Financování bude ve výši 1 835 tis.Kč
Výdaje jsou plánovány ve výši 35 172 tis.Kč
Rozpočet sociálního fondu byl schválen ve výši 253 660 Kč

1) Rozpočet VHČ (vedlejší hospodářská činnost)
na rok 2004 je vyrovnaný, příjmy i výdaje mají činit 20 914 tis.Kč

2. Činnost zastupitelstva
Na základě petice občanů, vlastnících pozemky v lokalitě Za školou, projednalo zastupitelstvo 

změnu zatřídění plochy území. V současné době je tato plocha v územním plánu města Brna 
označena jako PZ (plocha pro zemědělskou výrobu). Z hlediska budoucího využití je logické, že 
plocha, kde v současné době je masná výroba a chátrající skleníky, musí být v budoucnu racionálně 
využita. Zastupitelstvo schválilo změnu zatřídění plochy, a sice na plochu s označením BO, která 
umožňuje využití ze 60% na bydlení a ze 40% na služby a výroby, nerušící bydlení svým provozem 
(hlukem, zápachem apod.)

Dostavba Přemyslova náměstí: MmB postupně uvolnil prostředky na úpravu vlastního prostoru 
náměstí. Bylo nutno zajistit vypracování odpovídajících projektů a provést zbourání překážejících 
objektů. Koncepce řešení náměstí byla schválena zastupitelstvem 26.1.2001 podle studie 
Ing.Arch.Františka Šmédka a byly stanoveny regulační prvky pro jednotlivé objekty. S využitím 
stávajícího objektu na západní části Dvora nebylo tehdy uvažováno – předpokládala se zde nová 
výstavba a protože dosud není žádný investor pro tuto část, schválilo zastupitelstvo záměr o 
možnost využití stávajících objektů. Na lednových jednání bylo projednáno zejména vypsání 
výběrového řízení na vhodného investora výstavby objektů SO 01, 02 a 03, tj. objekty, v nichž 
v přízemí a 1. poschodí by měly být obchody a služby a v nejvyšším podlaží byty. Pozemky na 
Dvoře má MČ svěřeny Magistrátem do pronájmu na dobu 50 let.

Rada projednávala problematiku plného obsazení slatinských škol žáky. Jejich počet stále klesá a 
Magistrát připravuje optimalizaci počtu škol. V úvahu však nutno vzít i již realizovanou i 
plánovanou výstavbu nových bytů.

Na vymáhání nedobytných pohledávek od neplatičů nájemného kromě již smluvně dohodnuté 
firmy GOLDA byla kontaktována firma REVITAL GARANT s.r.o. Nájemníci obecních bytů dluží 
již více než jeden mil Kč.

Rada doporučila zastupitelstvu schválit změnu využití plochy mezi s.r.o. Arktida a Autoškolou na 
plochu označeno R, tj. plocha k rekreaci, sportování, zábavním komplexům apod., dále doporučila 
výměnu pozemku s p. Jurníčkem tak, aby byl umožněn průchod z ulice Zlínská přes prostory dvora 
Staré radnice na Přemyslovo náměstí.

Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v roce 2004 proběhl 1.3., 2.6., 16.8. 
21.10. Sběr byl zdarma pro občany, nikoliv pro podnikatele s firemním odpadem.

V únoru byl schválen zejména záměr výstavby firmy I-center na obchodně administrativní 
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centrum na ulici Hviezdoslavově a záměr vypsání soutěže na rekonstrukci zdravotně-technické 
instalace 9 domů na Rousínovské ulici spolu se záměrem vypsání výběrového řízení na regeneraci 6 
panelových domů na Dědické ulici a nástavby bytového domu na ulici Vlnitá 5 a 7, kde vzniklo 8 
nových bytových jednotek a pořadník na přidělení pěti obecních bytů na rok 2004. Dále byla 
projednávána zadluženost městské části, která vzniká velkou mírou z činnosti hospodářské činnosti 
bytového odboru MČ – splácí se půjčky na realizované akce na regeneraci bytového fondu.

Předmětem jednání byla i problematiku plánovaného Leteckého dne 6. a 7. září v letošním roce. 
Minule bylo na území Slatiny zřízeno odstavné parkoviště pro automobily, uzavřen průjezd Slatinou 
a po skončení akce zůstal po návštěvnících značný nepořádek. Vedení Radnice proto jednalo 
s představiteli Jihomoravského kraje o podmínkách uspořádání Leteckého dne.

Na programu byla i činnost Jednotky dobrovolných hasičů Brno-Slatina a včetně prověření 
využití objektu požární zbrojnice v návaznosti na Integrovaný záchranný systém v Brně a možnost 
uplatnění jednotky při eventuelním zásahu.

Na únorovém zasedání byly schváleny názvy nově vznikajících ulic v lokalitě na východ od 
stávající zástavby na ulici Kellnerovu a náměstí zde se bude jmenovat Slatinské náměstí.

Byla projednána možnost pronájmu volných prostor v ZŠ Jihomoravské náměstí. Jedná se o dvě 
učebny a tři kabinety pro Základní uměleckou školu v Brně, Smetanova ulice a Apoštolskou církev 
sbor Brno – konečné rozhodnutí zůstalo na škole. Byla schválena žádost ZŠ na zvýšení počtu dětí 
navštěvující školní družinu z 80 dětí na 110 a prominuto zvýšení poplatků na rok 2004 za pronájem 
zahrádek z titulu inflačního nárůstu cen.

Bylo schváleno hospodaření bytového odboru za rok 2003. Náklady činily 21 600 tis. Kč, 
výnosy 22 332 tis. Kč, při čemž do výnosů je započítáno neuhrazené dlužné nájemné cca 1 mil.Kč 
vč. pronájmů nebytových prostor v panelových obecních bytech

Zastupitelé byli informováni o převzetí čestného ocenění Ministerstva ČR pro místní rozvoj za 
regeneraci panelového domu vč. finanční odměny ve výši 10 000 Kč.

Dále byly schváleny výsledky hospodaření celé městské části za uplynulý rok 2003. Celkové 
příjmy činily téměř 52 mil.Kč, výdaje 66 mil.Kč. Rozdíl byl kryt pomocí investičních půjček. 
Výdajová část zahrnuje i investice ve výši cca 33 mil.Kč. Bylo vybudováno 20 nových bytových 
jednotek na Tilhonově ulici, opraven jeden panelový dům a vybudováno nové parkoviště na ulici 
Tilhonově. Bytovému odboru se podařilo snížit dluh na nájemném o 120 tis.Kč, k 31. 12. 2003 
činilo dlužné nájemné 1 108 tis. Kč.

Byla schválena pravidla pro poskytování finančních příspěvků v rámci projektu „Všechny děti 
jsou naše“ a finanční podpora z prostředků MČ neziskovým organizacím ve výši 260 tis. Kč.

Magistrát města Brna schválil na svém zasedání 6. 4. 2004 rozpočtové opatření k realizaci stavby 
zateplení školních objektů na Jihomoravském náměstí v celkové výši 3 376 tis. Kč na rok 2004 a 1 
777 tis. Kč na rok 2005. Celkové náklady stavby činí 6 477 tis. Kč. Částku 600 tis. Kč obdržela MČ 
jako dotaci od ČEA Praha a z vlastních prostředků investovala do oprav v prosinci 2002 celkem 724 
tis. Kč.

V dubnu zastupitelstvo městské části mimo jiné schválilo rozpočtový výhled na léta 2005 – 2009 
a ustavilo komisi pro vypracování zásad pro přidělování bytů, na kterých vázne pohledávka za 
dlužné nájemné. Také vzalo na vědomí otevřený dopis akademického malíře Petra Šmahy, týkající 
se dostavby Dvora na Přemyslově náměstí jako jeden z mnoha názorů na tuto akci.

Na květnovém zasedání bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby „Dostavba 
Přemyslova náměstí“. Investorská činnost byla svěřena MmB Městské části Brno-Slatina Posléze 
byla vybrána firma INTER-STAV, s.r.o. Celkový rozsah stavebních prací činí cca 20 mil.Kč bez 
DHP (daň z přidané hodnoty). Dokončení je závislé na finančních možnostech města Brna a 
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předpokládá se v I. pololetí 2006. Jako dodavatele stavby na zateplení školských objektů na 
Jihomoravském náměstí vybrala firmu PSK, s.r.o. Dále schválila harmonogram údržby veřejných 
prostranství, zabývala se problémem rušení nočního klidu na ulici Langrova a požádala Policii ČR o 
provádění četnějších kontrol v nočních hodinách. Rovněž schválila příspěvek na hudbu (vč. nákladů 
na ozvučení) a osvětlení areálu při hodech ve Slatině 10. – 12. 9. 2004, které se budou konat na 
hřišti při ulici Černozemní.

Na červnových zasedáních byla na základě výběrového řízení na nového dodavatele úklidových 
prací společných prostor ve vybraných obecních domech schválena firma Mgr. Miroslava Šárky. 
Rekonstrukce ve dvou bytových domech na Rousínovské a Prostějovské byla na základě 
výběrového řízení svěřena firmě OSS Brno, s.r.o. Jako dodavatel stavebních prací na regeneraci 
domu na Dědické14, 16, 18 byla na základě výběrového řízení vybrána firma Stavoprojekta Brno, 
a.s. Plánovaná regenerace domu na Dědické 1, 3, 5 se z finančních důvodů odložila. Ve veřejné 
soutěži na dodavatele nádstavby bytového domu Vlnitá 5, 7, 9 byla vybrána firma IMOS Brno, a.s. 
a dále byla schválena pravidla pro přidělování obecních bytů, které jsou ve správě MČ Brno-
Slatina. Zastupitelstvo MČ na svém zasedání dne 24. 6. 2004 schválilo prodej parcely č. 1585 v k. 
ú. Slatina (tj. část plochy Dvora na Přemyslově náměstí) jako jednu z variant konečného řešení 
Přemyslova náměstí. Druhá varianta by byl dlouhodobý pronájem. Dále schválilo pravidla pro 
přidělování bytů v obecních domech, které byly svěřeny do péče MČ Brno-Slatina. Byla ustavena i 
pracovní skupina pro přípravu rozpočtu na rok 2005 a pracovní skupina pro koncepci rozvoje 
školství ve Slatině.

Na svých schůzích v červenci a srpnu schválila rada MČ zastupitelstvo dohodu s pořadateli hodů 
ve Slatině, které budou v září, a to v prostorách Dvora na Přemyslově náměstí, a přijetí daru 15.000 
Kč na projekt dětského hřiště od firmy AZ KLIMA s.r.o. Rada MČ vzala na vědomí výsledky 
jednání pracovní komise o optimalizaci školských zařízení. Schválila usnesení, kterým trvá na 
zachování dvou základních škol v MČ Brno-Slatina i v delším časovém horizontu než je rok 2010 a 
požaduje v materiálech Odboru školství MMB zrušit hodnocení ZŠ na Přemyslově náměstí jako 
školy útlumové a zahrnout ji do kategorie pilotních škol. Ratifikovalo přidělení 1 bytu mimo 
pořadník pro obyvatele plynem zničeného domu na Tržní ulici. Náměstek primátora pan Svoboda 
vyslovil MČ uznání ze tento vstřícný krok.

Dále byly schváleny nové ceny pro inzerci v Aktualitách o Slatině a za pronájem sálu na Staré 
Radnici na Přemyslově náměstí o zákonem zvýšenou daň z přidané hodnoty – DPH, spolupráce se 
soudním exekutorem JUDr. Zálešákem na vymáhání dlužného nájemného, finanční podpora panu 
Romanu Ferdovi na překlenutí tíživé finanční situace. Dále bylo schváleno zpracování kompletní 
studie na provádění nástaveb v obytných domech. Od výsledků této studie je odvislá realizace 
nástaveb na domech Strážnická 13, 15, 17 a 14, 16 a 18.

Na zářijových a říjnových zasedáních byla schválena změna Pravidel pro poskytování veřejné 
finanční podpory z rozpočtu městské části, nákup a rozmístění slavnostního vánočního osvětlení 
v letošním roce, záměr na rekonstrukci elektrického vedení rozvodů nízkého napětí na ulici Lučiny 
a Tilhonova a záměr požádat MMB o zvýšení prostředků na zateplení ZŠ na Jihomoravském 
náměstí. Bylo projednáno zahájení výstavby na Černovické terase firmou CTP Project invest, s.r.o. 
(výstavba první haly pro lehký průmysl) a projednán záměr na vypracování studie na možnost 
propojení ulice Slatinka a ulice Řípská. Byl vysloven nesouhlas s požadavkem Brněnských 
komunikací na odstranění zábradlí kolem zatravnatělého ostrůvku, na kterém stojí Kaplička, ale bez 
jakéhokoliv účinku.

Na listopadových schůzích byl schválen dlouhodobý pronájem pozemku na Dvoře p. č. 1585 k. 
ú. Slatina firmě Spolcentrum, s. r. o. na výstavbu polyfunkčního domu a uspořádání

I. společenského plesu naší městské části 21. 1. 2005 v prostorách restaurace Pegas na Langrově 
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ulice. Rovněž byl projednán návrh rozpočtu na rok 2005 v hlavní i vedlejší činnosti. Oba rozpočty 
jsou vyrovnané. Rozpočet bude zveřejněn k připomínkování po dobu 15 dnů na úřední desce. 
Schválení proběhne na prosincovém zasedání zastupitelstva, stejně jako rozpočtová opatření na 
zpřesnění finančního plánu na rok 2004, metodika rozhodování a pravomocí při schvalování 
pronájmu a prodeje pozemků, které jsou ve vlastnictví města Brna

Z majetkové a účetní evidence byla vyřazena nefunkční výpočetní technika.
V prosinci byly schváleny Zásady hospodaření příspěvkových organizací, zřízených městskou 

částí, úprava výše nájemného v obecních bytech, svěřených městské části městem Brno v roce 2001 
a to tak, že v rámci sjednocení výše nájemného ve všech bytech, které jsou ve správě Slatiny, se 
původní nájemné 27,42 Kč/m2 na požádání nájemců může snížit na 26,50 Kč/m2. Bylo zadáno 
zpracování urbanistické studie panelového sídliště Slatina (nástavby domů, parkoviště pro auta, 
úprava dětského hřiště na Jihomoravském náměstí) – termín předání I. čtvrtletí roku 2005. Do 
funkce ředitelky Základní školy na Jihomoravském náměstí byla jmenována Mgr. Helena Skolková. 
Dosavadní ředitelka Mgr. Marie Řezáčová odchází do důchodu.

Dále bylo vydáno územní rozhodnutí na útvarovou křižovatku ulic Řípská a Průmyslová s tím, 
že stavba musí být v souladu s územním plánem města Brna, napojení se bude realizovat jako jedna 
stavba, budou dodrženy normované limity emisních a prachových částic na ulici Řípská. Nově 
navržená úprava komunikace na ulici Řípská v sobě zahrnuje i vybudování chodníku pro pěší podél 
této ulice a propojení osady Slatinka chodníkem, spojujícím ulice Řípskou a Drážní. Zastupitelstvo 
schválilo rozpočet MČ na rok 2005 s příjmy ve výši 41 068 tis. Kč, financování ve výši 2 309 tis. 
Kč a s výdaji ve výši 38 759 tis. Kč, rozpočet sociálního fondu ve výši 302 tis. Kč, pravidla 
hospodaření MČ s rozpočtem MČ a rozpočtový výhled MČ na rok 2006 – 2015. Dále schválilo plán 
hospodaření VHČ (vedlejší hospodářská činnost) na rok 2005 s vyrovnanými výnosy a náklady ve 
výši 21 225 tis. Kč, finanční dar na obnovu Vysokých Tater ve výši 20 tis. Kč a úpravu Tržního řádu 
Statutárního města Brna v části týkající se restauračních zahrádek na území Slatiny.

3. Hovory se starostou
Dne 29. 4. 2004 se uskutečnily veřejné Hovory se starostou. Pan starosta Ing. Jiří Navrátil 

seznámil přítomné s opatřeními, které výrazně ovlivní životní prostředí ve Slatině, s dopravní 
situací a s připravovanými investičními akcemi. Hovory se starostou potvrdily užitečnost setkávání 
se s občany, protože občané se zde mohli vyjádřit, co je nejvíc zajímá a i bolí. 

4. Encyklopedie dějin města Brna na internetu
Iniciátorkou zpracovat dějiny města Brna na internetu je Milena Flodrová a spolu s pracovníky 

Muzea města Brna, historičkou Mirkou Menšíkovou, archeologem Markem Peškou ze společnosti 
ARCHAIA, Jitkou Šibíčkovou, Mgr. Radanou Červenou a Mgr. Janou Číhalíkovou z Archívu města 
Brna začali zpracovávat údaje do elektronické podoby. M. Buršíkovou navázala s tímto kolektivem 
spolupráci, aby dostupné informace o Slatině a její historii byly do této encyklopedie zahrnuty.

5. Lékařská péče
Zabezpečení občanů lékařskou péčí je stejné jako v roce 2003, změna jen nastala tím, že lékařka 

pro kožní choroby pí MUDr. Markéta Janíčková přemístila svou ordinaci z ulice Tuřanka na ulici 
Matlachovu číslo 39.
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ZPRÁVY Z RADNICE VÝSTAVBA VE SLATINĚ

6. Výstavba ve Slatině

Výstavba dokončená v roce 2004
1. Bylo dokončeno 9 novostaveb rodinných domků s celkem 10 byty.
2. V nástavbách a přístavbách rodinných domků byly dokončeny 4 byty.
3. Změnou užívání nebytových prostor v objektu nákupního střediska Albert byl získán 1 byt.
4. Modernizace  bytového  fondu  (přestavby  bytových  jader  v panelových  domech,  změny 

v rodinných  domcích  rozšířením  např.  podkroví  apod.)  byla  provedena  u  5  –  6  bytů 
v rodinných domcích a cca 35 bytů v panelových domech

5. Byly dokončeny nebytové budovy, a to Autosalon Renocar při ul. Řípská a velkoprodejna 
LIDL také při ulici Řípská.

6. Změny u nebytových budov znamenaly regeneraci Mateřské školy Jihomoravské náměstí 5, 
náhrada balkonů lodžiemi v budovách Strážnická 13 až 18, tamponová dílna ve firmě REDA 
při ulici Hviezdoslavova, relaxační centrum pí Slavíkové v RD na Budínské 18/20, přístavba 
výrobní  haly firmy CARCLO při  ul.  Tuřanka 98,  přístavba výrobní  haly firmy BOSCH 
REXROTH na ul. Hviezdoslavova 5, vestavba školícího střediska v areálu JME(nyní E.ON) 
při  ul.  Řípská  11  a  přístavba  výrobní  haly  firmy  FRANKLIN  ELECTRIC  na  ulici 
Hviezdoslavova 1

7. Ostatní – byl ukončen soubor staveb na Brněnské průmyslové zóně Černovická terasa, které 
se nalézají na katastrálním území Slatina – pod názvem INFRASTRUKTURA (voda, plyn, 
kanalizace,  kabely  VN a  NN,  podmiňující  přeložky  inženýrských  sítí  +  komunikace)  a 
stavba s názvem INFRASTRUKTURA v ulici Kellnerova pro výstavbu rodinných domků 
(plynovod, vodovod, kabel NN a komunikace)

PLUS DICOUNT I
V trojúhelníku ulic Hviezdoslavova a Tilhonova se zrušila zahrádkářská kolonie k 1. 10. 2004 

s tím, že se zde postaví velkoprodejna společnosti PLUS DISCOUNT. Tento obchodní řetězec je 
v ČR zastoupen již 112 filiálkami. Dokončení stavby se předpokládá v roce 2005.

Černovická terasa
• Přemostění M1:   V únoru 2004 byly zahájeny přípravné práce na přemostění železniční tratě 

na ulicích Tuřanka a Řípská jako součást projektu dopravní obslužnosti průmyslové zóny 
Černovická terasa. Investorem stavby je město Brno. Konstrukce mostu na ulici Řípská se 
skládá  z pěti  polí  se  šesti  plnostěnnými  nosníky,  celá  osa  je  řešena  v mírném oblouku. 
Vzhledem k tomu, že se neustále odsunuje propojení Průmyslové ulice na dálnici D1 (dle 
vládního usnesení má být ulice Průmyslová napojena na dálnici D1 v roce 2005), budou 
mosty jedinou spojnicí  mezi  Průmyslovou ulicí  a  ulicí  Řípská.  To znamená,  že veškerá 
doprava  z  Černovické  terasy  směrem  na  dálnici  D1  výrazně  zvýší  už  tak  velmi 
frekventovanou  Řípskou  ulici  a  zhorší  životní  prostředí  obyvatelům  nejen  zde,  ale  i 
v přilehlých ulicích.

• Dle informací deníku MF Dnes (Mladá fronta Dnes) měla v listopadu 2004 na Černovické 
terase otevřít  japonská firma DAIKIN nový závod, vyrábějící  klimatizaci.  Doufejme, že 
MmB se  poučil  a  uzavřel  smlouvy,  které  jsou  vyvážené,  a  ne  tak  krajně  nevýhodné  a 
nedomyšlené jako s firmou Flextronics, která z této lokality nakonec odešla.
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ZPRÁVY Z RADNICE VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

7. Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se uskutečnily ve dnech 11. a 12. 6. 2005 

Počet oprávněných voličů ve Slatině: 7 019
Účast byla 28,08 %
Platných hlasů: 1 966

Nejvíce hlasů bylo odevzdáno následujícím stranám či seskupením:
ODS 636 hlasů
KSČM 366
ČSSD 182
KDU-ČSL 180
SNK sdružení nezávislých
a Evropští demokraté 153
Nezávislí 150
Ostatní strany či seskupení dostaly pod 100 hlasů či většinou se profilovaly  úplně zanedbatelně

8. Volby zastupitelstva Jihomoravského kraje
Krajské volby proběhly ve dnech 5. - 6. 11. 2004.
Boj o kraj vyhrála KDU-ČSL počtem  1 025 hlasů.
Výsledky za kraj: KDU-ČSL 26,18% hlasů, 20 křesel

ODS 25,80% hlasů, 19 křesel
KSČM 19,14% hlasů, 14 křesel
ČSSD 11,93 % hlasů, 9 křesel
Zelená pro Moravu 5,08 % hlasů, 3 křesla

Volební účast voličů v Jihomoravském kraji byla 29,71 %, což korespondovalo s celostátním 
průměrem 29,62%. 

Sčítání hlasů za Slatinu nebylo dle volebních pravidel požadováno a tudíž se neprovádělo.
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OSADNÍ VÝBORY OSADNÍ VÝBORY

II. Osadní výbory
1. Osadní výbor Černovičky

Osadní výbor Černovičky byl založen po delších úvahách a jednáních teprve roku 2003 a jeho 
zřízení bylo potvrzeno na zasedání zastupitelstva Městské části Brno-Slatina dne 24. 4. 2003. Výbor 
pracuje ve složení Ing. Lubomír Vysočan jako jmenovaný předseda, Michal Příhoda, Jaromíra 
Rodová a Ing. Jiří Kugler jako uvedení členové. Dodatečně byl výbor doplněn ještě o pány Tomáše 
Vymětala a Vlastimila Hradského.

Aktivita jmenovaných občanů vznikala především jen jejich iniciativou již mnohem dříve a to 
nejen činností či prací na půdě společenských složek, jako např. zahrádkáři, sportovci, ale i z titulu 
obyvatele – rodáka či přistěhovalce, tedy ze zájmu o bydlení, domov a životní prostředí.

Především otázka bydlení a životního prostředí přivedla jmenované občany do výboru a proto 
v domnění jisté odpovědnosti a důvěryhodnosti projevují svoji snahu o přímý rozvoj, zlepšení 
podmínek, zdokonalení a kulturu života v  poměrně značně přehlížené osadě. Proč přehlížené - je 
otázkou dosti obšírnou a historicky doloženou. Legislativně je tato osada pomíjena již od samého 
počátku. Vznikla původně vystěhováním „nechtěné“ dělnické kolonie v Židenicích, kterým patřila 
katastrálně ještě i v poválečných letech, později přináležela ONV Brno IV a nyní je součástí Slatiny. 
Správně organizační potřeby obyvatel byly vždy problematické a snahou osadního výboru je 
usilovat o zprostředkování vazeb obyvatel na požadovanou správu obce, služby a obchod, 
v neposlední řadě také školství, zdravotnictví apod. 

Kritérií, úvah a zájmů je ovšem mnohem víc, avšak s přihlédnutím na současnou, dramaticky se 
vyvíjející společnost je nasnadě, že rozvoj této osady proběhne v plné sounáležitosti se všemi zájmy 
městské části Brno – Slatina jako celku. Důsledná spolupráce se zastupiteli obce je neodmyslitelná. 
Ing. Vysočan jako člen komise pro rozvoj Slatiny přenáší požadavky osady a naopak požadavky 
Slatiny koriguje se zájmy osady. Spolupráce není v područí, ale v souladu.

Výčet uskutečněných akcí:
I když formálně se podařilo udržet využití bývalého Kulturního domu v Černovičkách, alespoň 

co do možnosti volebních prostor a restaurace v nynější Ha-noi, podstata společenských prostor 
zanikla. Skutečnost ukázala naprostý konec společenskému dění v osadě. Zaniklo společenství 
zahrádkářů, sportovců, důchodců i cvičení rodičů s dětmi a další minulé, poměrně dobře 
prosperující, aktivity.

Pořádek a čistota osady je stále na úrovni periferie. Vyžádaná kontrola čistoty a pořádku 
nedopadla dobře, neboť nebylo docíleno požadovaného. Na kritiku doplatilo několik občanů celkem 
zbytečně, protože veřejné plochy a komunikace i nadále zůstávají v nepořádku. Okolí cest a 
neobdělávané pozemky jsou stále plné odpadků a neuklizené. Výborem zajištěná oprava chodníku 
do Juliánova se projevila vcelku zbytečnou, protože nepochopením jiných je opět v dezolátním 
stavu. 

A stejně dopadla i obnova veřejného osvětlení, které je i po zajištěné opravě díky nepoučitelným 
vandalům poničené. Údržba chodníků a vozovek je ze strany Technických služeb Slatina 
nedostatečná. Výbor marně požadoval, aby údržba veřejných ploch vč. zastávek byla prováděna 
placeným člověkem. Nepodařilo se ani zajistit přístřešek u zastávky tramvaje č. 10 na Podstránské 
ulici.

Rekonstrukce komunikací je sice zahrnuta do plánu rozvoje městské části, ale prozatím nebyla 
realizována, jen zvolna pokračuje rekonstrukce rozvodů elektrické energie.
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OSADNÍ VÝBORY OSADNÍ VÝBOR ČERNOVIČKY

Výbor usiluje o úpravu a doplněk územního plánu města Brna, týkajícího se Černoviček, a to ve 
smyslu volnější dostavby stávajícího fondu omezeného ochrannými pásmy spalovny, Stránské skály 
a přivaděče. Osadní výbor v čele s Ing. Vysočanem vyvíjí úsilí o dopracování územního plánu mezi 
osadou a Novou čtvrtí pod úpatím Stránské skály, které se jako významnému chráněnému území 
věnuje s velkým nadšením, bohužel bez valného výsledku. Na Stránskou skálu chybí přístup, 
parkoviště pro návštěvníky, naučná stezka, provozní řád atd. Je také otázkou, zda by velká 
návštěvnost této lokality nepřispěla k její devastaci. V každém případě by si Stránská skála, jako 
krajinný pól území, zasloužila daleko větší péči, než jen poukaz na to, že je chráněna, není však 
znát, jak.

Podnětů k činnosti osadního výboru je hodně, avšak jejich uskutečňování je horší. Výbor chce 
mimo jiné podchytit historii této osady podrobněji, než je v dostupných publikacích.

2. Osadní výbor Malá Slatinka
se aktivně snaží o zvelebení této části Slatiny.
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ŠKOLSTVÍ ŠKOLSTVÍ

III. Školství
Motto: Neučíme se pro školu, ale pro život (Seneca)

1. Základní škola na Jihomoravském náměstí 2
Škola je držitelem certifikátu Zdravá škola a Zdravá mateřská škola. Tento školní areál zahrnuje 

jednak výukový program pro 1. až 9. třídu a jednak do kompetence vedení školy spadá i Mateřská 
škola na Jihomoravském náměstí č. 4

Kapacita školy je 650 žáků a k disposici je 24 velkých tříd, 4 malé třídy, 6 odborných učeben a 
15 kabinetů pro vyučující. Ve školním roce 2004-2005 chodí do školy 322 žáků do 15 tříd. Ve škole 
pracuje 30 pedagogických pracovníků. Škola má k disposici jídelnu s vlastní kuchyní a navíc pro 
zájemce z venčí, zejména z řad důchodců, prodává obědy do přineseného nádobí za 35 Kč. Jeden 
oběd pro ostatní externí zájemce stojí 40 Kč. Denně se v jídelně stravuje 250 žáků vč. zaměstnanců 
školy, přes ulici se prodává denně asi 80 – 100 obědů.

Rok 2004 začínala škola Dnem otevřených dveří 12.ledna. Kromě prohlídky školy bylo možno 
nahlédnout do výuky 1. třídy. Zápis do 1. třídy probíhal 16.1. a 17.1. ve znamení hesla:“Ukážeme, 
co všechno umíme“. Bylo zapsáno 27 dětí do 1. třídy.

Na závěr I. pololetí uspořádala škola lyžařský zájezd žáků na Říčky a pro velký úspěch byl 
zájezd zopakován ještě jednou v únoru. V rámci velké sběrové akce žáci nasbírali 7 300 kg starého 
papíru. 6. dubna se konalo ve slatinské škole setkání 45 zástupců vedení Zdravých škol 
v Jihomoravském kraji. Jednalo se o hodnocení a přípravě projektů na další 4 roky.

Škola se zapojila do akce Adopce na dálku a děti si vybraly dívku z Indie. Finanční sbírkou se ve 
škole vybralo 4 900 Kč, které byly zaslány na konto Arcidiecézní charity v Praze, která projekt 
zaštituje. Díky této tzv. adopci může 11-letá Deepika Achary chodit do školy, kde dostane školní 
uniformu a školní pomůcky a má zajištěnu zdravotní péči a pojištění. Touto formou se děti učí být 
solidární a pomáhat druhým.

Žáci školy dosáhli významných úspěchů a to zejména:
3. místo v okresním kole zeměpisné olympiády obsadil Zbyněk Tomašík z 7.A a i Vojtěch Dostál 

z 6.B se umístil v první třetině soutěžících. V městském kole olympiády českého jazyka byla 
úspěšná Michaela Bláhová z 6.A, Michal Jašek (6.B), Martin Fila (7.A) a Monika Ležatková (7.A). 
V konkurenci 133 účastníků v matematické soutěži Pythagoriáda se umístili na 5., 6. a 8. místě. Do 
první třetiny soutěžících se probojovala v dějepisné olympiádě Diana Kameníková z 9.B.

Členové pedagogického sboru přispěli na podporu projektu UNICEF – Adoptuj panenku a 
zachráníš dítě. Panenky vyrábějí nejen děti, ale i dospělí. Ty se pak prodávají za 600 Kč a tato 
částka uhradí očkování pro jedno dítě v zaostalých zemích, zejména v Africe, proti šesti smrtelným 
chorobám. Dále byla podepsána dohoda s pojišťovnou Metal-Aliance na finanční podporu 
pojištěnců-dětí při účasti na školních sportovních akcích.

Dne 26. 3. pořádala škola už 3. ročník akce „ Škola naruby“. Děti si s učiteli vymění role a slouží 
jim to k pochopení, co vše náročná práce učitele obnáší.

První září bývá vždy slavnostní. Žáci 9. ročníků přivítají a odvádí do třídy prvňáčky a jejich 
rodiče, což bývá dojemné. 30. 9. až 2. 10. 2004 proběhly ve škole akce „Dny zdraví III“. Byly 
vyplněny aktivitami – např. první pomoc, prevence kouření, vaříme zdravě, jak se bránit,… a 
nebezpečí AIDS …, dále různými besedami a sportováním, vždy s výchovným podtextem o zdraví. 
Akce byla součástí Brněnských dnů zdraví, což byl již X. ročník, který organizovala Kancelář 
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ŠKOLSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA JIHOMORAVSKÉM NÁMĚSTÍ 2

MmB – Brno zdravé město.
Družstvo mladších žáků ve složení Tomáš Petr, Filip Brablec, Marek Mačinec a Milan Bauer 

vybojovalo 3. místo v brněnském přespolním běhu. Tomáš Petr se navíc umístil mezi jednotlivci na 
1. místě.

16. 11. škola pořádala obvodní kolo ve šplhu. Žákům se ze čtyř kategorií podařilo postoupit ve 
třech kategoriích do městského kola. V jednotlivcích Tomáš Kadlec se umístil na 1. místě a Marie 
Drlíková také na 1. místě.

Martin Fila, Jan Železný a Libor Bošek v soutěži stolního tenisu se umístili v Brně na 2. místě.
Škola je již pátým rokem zapojena do programu pro I. stupeň ZŠ „Zdravé zuby“, který usiluje o 

nezanedbávání prevence kazů u zubů, hlavně u mladších dětí.
Ve škole pracují následující zájmové kroužky: keramický, výtvarný, sportovní, taneční a 

dramatický a angličtina hrou.
Úspěšnost přijetí dětí na střední školu v I. kole byla 96 % - z 5. tříd bylo přijato 6 žáků na 

gymnazia, ze 7. třídy byla přijata 1 žákyně na gymnázium, z 9. tříd byli přijati na gymnazium 4 
žáci, na střední školy bylo přijato 30 žáků a na střední odborná učiliště bylo přijato 10 žáků.

Součástí školy je i Mateřská škola, umístěná v budově na Jihomoravském náměstí 4.
V zájmu využití školních prostor probíhají zde aktivity, provozované cizími subjekty: angličtina 

pro začátečníky (jazyková přípravka) – p. Cempírková, angličtina pro pokročilé – p. Tomašíková, 
umělecké školy SZUŠ ÚDL Music – muzikantská školička, flétna, Keyboard, muzikálový zpěv a 
SZUŠ Smetanova ul. – klavír, sólový zpěv, p. Winkler – flétna a cvičí zde mladší žákyně SK 
Spartak. 

Ředitelkou školy byla do konce roku 2004 Mgr. Marie Řezáčová, která odešla do důchodu, od 1. 
1. 2005 byla ředitelkou jmenována Mgr. Helena Skolková

Zástupcem ředitelky je Mgr. Ivo Trlica.

2. Základní škola na Přemyslově náměstí 1
Je členem Asociace českých daltonských škol, což je nový kreativní způsob vyučování dětí tak, 

aby děti byly nejen vzdělávány, ale pěstovala se v nich i jejich osobnost.
Kapacita školy je pro 300 dětí, 14 velkých tříd, 1 malá třída, 2 odborné učebny a 8 .kabinetů pro 

vyučující. Ve školním roce 2004 – 2005 navštěvuje školu 287 žáků v 13 třídách a je zde 18 
pedagogických pracovníků. Škola má k disposici pro děti i personál školy jídelnu (s vlastním 
vyvařováním jídel) a denně se vydá přibližně 350 obědů. Externí zájemci, zejména důchodci, 
mohou odebírat obědy a nosit si je domů a denně bývá asi 80 zájemců. Oběd pro ně stojí 35 Kč. 
Prováděné hygienické kontroly neshledávají žádné závady. 

Nový rok 2004 začínala škola Dnem otevřených dveří 8. ledna. Zápis dětí do 1. třídy proběhl 16. 
1. a 17. 1. a bylo zapsáno 47 dětí, tj. opět již po několikáté dvě třídy, což je při úbytku dětí na jiných 
školách jen důkaz, jaké významné renomé má tato malá škola.

Dá se říci, že ránou pod pás je skutečnost, že v rámci optimalizace základních škol, by měla být 
tato škola považována za útlumovou, tedy zrušena. I přesto, že v roce 2003 oslavila škola 100 let 
svého trvání, patří k těm modernějším v kraji. Celý areál prošel před dvěma roky generální 
rekonstrukcí, učebny jsou vybaveny moderní počítačovou i audiovizuální technickou. Používání 
internetu je běžné nejen pro zaměstnance, ale i pro děti. Daltonský učební plán minimalizuje 
biflování, učí děti se orientovat všude, kde je možné potřebné informace získat a používat je. Pro 
děti, které mají volno, je vybudována studovna a ta je vybavena počítači, Internetem, televizí, 
videem, kopírkou, encyklopediemi a studijními materiály. Realizovaný projekt Zdravá záda spočívá 
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v používání velkých gymnastických míčů k cvičení a sezení při výuce. Přínosná je spolupráce 
s rehabilitačním oddělením Dětské fakultní nemocnice v Černých Polích v čele s primářem p. 
MUDr. Radkem Braunerem.

Součástí enviromentální výchovy žáků je podpora Zoologické zahrady v Brně a žáci se stali 
adoptivními rodiči zvířat. Za vybranou částku se škola stala adoptivním rodičem rysa kanadského a 
puštíka obecného a jsou tak uhrazeny celoroční náklady, spojené s chovem těchto živočichů. A děti 
se při návštěvě ZOO mohou přesvědčit, jak se jejich zvířátkům daří.

Ve dnech 13. – 16. září probíhala na škole kontrola České školní inspekce. Celkově byla práce 
všech učitelů, zaměstnanců i vedení školy hodnocena velmi kladně, nebyly shledány vůbec žádné 
nedostatky ani závady. ČŠI vyzvedla velice dobré personální zabezpečení školy i kvalitní podmínky 
pro plynulý průběh výchovně-vzdělávacího procesu. Členům ČŠI se velice líbily nově 
zrekonstruované, esteticky a vkusně vybavené učebny a třídy. Velmi kladný ohlas měla i 
nadstandardní studovna, vhodná motivace žáků i příznivé klima školy,. Což vše přispívá 
k všestrannému pozitivnímu rozvoji žáků.

30. 9. byl uspořádán pro žáky I.stupně výlet na hrad Pernštejn – zúčastnilo se jej 60 žáků. 7. 10. 
se žáci II. stupně vydali na literárněvědnou a místopisnou exkurzi do Prahy.

Škola má již 5 let zkušeností s daltonskou výukou a snaží se učit děti vyhledávat informace ve 
studovně, na internetu, děti se učí týmové práci, ale nelze se vyhnout určitému biflování hlavně 
proto, že encyklopedické znalosti po dětech jsou zatím vyžadovány při přijímacích řízeních na 
střední školy. Učitelé začali pracovat na rámcovém vzdělávacím programu, který bude tato škola 
zkušebně zavádět 2 roky, než začne být povinný pro všechny školy. Všichni zúčastnění považují 
úspěch projektu za prestižní záležitost celé školy. Ve školním roce 2004-2005 chce nová učitelka 
angličtiny učit chemii a výpočetní techniku i anglicky, což bude pro děti velkým přínosem. 

Ve školním roce 2004 – 2005 probíhal ve škole kroužek keramiky, dva kroužky pro dyslektiky a 
dysgrafiky, cvičení na gymnastických míčích, přípravný zpěv a míčové hry pro mladší a starší žáky. 
Na škole pokračuje rozšířená výuka hudební výchovy a zpěvu ve formě kroužku „Přípravný zpěv“ 
pro děti mladšího věku a hodiny sborového zpěvu pro žáky 2. stupně – úspěšný je školní pěvecký 
sbor Skřivánek.

Pokračuje výuka cizích jazyků, kterým se žáci věnují v nepovinných hodinách angličtiny a 
němčiny. Od 3. třídy se na škole učí dva cizí jazyky – angličtina a němčina.

Děti ze školní družiny se zúčastnily soutěže s názvem „Podzimní fantazie aneb strašidla, příšery 
a jiné nadpřirozené bytosti“, kterou pořádala ZŠ Jihomoravské náměstí. Získaly l. a 3. místo a navíc 
1. místo od návštěvníků výstavy.

Tak jako v minulých letech byl úspěšný listopadový celoškolní sběr starého papíru. Děti celkem 
nasbíraly víc než 3 tuny papíru. Soutěžilo se o velký dort.

Úspěchy žáků: ve výtvarné soutěži „Empír naděluje“ (žáci 4. – 6. tříd) obsadil 1. místo David 
Vejmola a 3. místo Veronika Formanová, ve skupině žáci 7. -9. tříd obsadila 2. místo Jana 
Hofírková a 3. místo Petr Koš. Na výstavě ke Dni matek v libovolné výtvarné technice v kategorii 
1. – 4. třída obsadila 3. místo Lea Veselá. V městském kole matematické miniolympiády úspěšnými 
řešiteli byli Vojtěch Hodek, David Szabó a Silvestr Orichel.

V okresním finále v odbíjené obsadilo družstvo hochů 2. místo.V soutěži „Běh brněnské 
mládeže“ dosáhli reprezentanti školy předního umístění mezi ostatními školami – Michal Suchánek 
1. místo a Alžběta Chlumová 2. místo. 

Každoročně odjíždí kolem 40 žáků 2. stupně do různých lyžařských středisek na lyžařské 
výcvikové kurzy. V roce 2004 to byla Morávka v Beskydách. Na jaře se vždy uskutečňuje zájezd do 
Londýna.
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Dobře se osvědčila i na chodbě umístěná schránka důvěry, kam děti mohou dávat svoje dotazy, 
přání i požadavky. Každý pátek pak ředitelka školy reaguje na všechny podněty.

Všechny maminky i babičky jistě potěšil koncert, který děti uspořádaly 13. května ke Dni matek.
Ředitelkou školy je Mgr. Světlana Brankovská
Zástupcem ředitelky je PhDr. Dana Dolníčková

3. Integrovaná střední škola polygrafická na Šmahově ulici 110
11. – 13. února 2004 organizovala škola ve spolupráci se Společenstvím českých knihařů a 

Svazem polygrafických podnikatelů ústřední kolo Soutěže zručnosti mladých knihařů. Soutěž měla 
celostátní charakter s mezinárodní účastí. Cílem byla podpora a rozvoj cílevědomé výchovné práce 
se žáky a účelné využívání volného času žáků a jejich zručnosti a talentu, podpora vzájemné 
komunikace mezi odbornými školami, sociálními partnery, evaluace dovedností žáků a motivace 
žáků pro další rozvoj v oboru.

Osloveny byly školy se zaměřením na obor knihař/Knihařka nebo Knihařské a kartonážní práce. 
Každou školu zastupovala 2 - 3 družstva s pedagogickým doprovodem. Soutěžilo se v kategoriích A 
a B. Kategorie A byla určena pro obor Knihař/Knihařka, kategorie B pro obor Knihařské a 
kartonážní práce (žáci se změněnou pracovní schopností).

Soutěže se zúčastnilo celkem 7 kolektivů pro kategorii A, z nichž 2 byly ze Slovenské republiky 
a 3 kolektivy pro kategorii B (všechny byly ze Slovenské republiky).

O konečném hodnocení rozhodla 14 členná odborná porota. V první části porota hodnotila práce 
vytvořené před soutěží – kronika, věnovací desky, tubus, ve druhé části byly hodnoceny výrobky, 
vytvořené v rámci soutěže – vazba s kombinovaným potahem V7, památník, kazeta a ve třetí části 
teoretické vědomosti – test ze základních knihařských poznatků.

Družstvo slatinské školy obsadilo 2. místo v kategorii A.
Celou soutěž podpořilo 17 polygrafických firem a společností z České i Slovenské republiky.
Ve školním roce 2004/2005 studovalo na Integrované střední škole polygrafické celkem 425 

žáků ve čtyřech studijních oborech (Polygrafie, Reprodukční grafik pro média, Tiskař na 
polygrafických strojích a Polygrafický průmysl) a ve třech učebních oborech (Reprodukční grafik, 
Knihař, Tiskař na polygrafických strojích).

Pro školní rok 2005/2006 budou uchazečům nabízeny čtyřleté studijní obory (Polygrafie, 
Reprodukční grafik pro média, Tiskař na polygrafických strojích, Technik dokončovacího 
zpracování tiskovin, Polygrafický průmysl).

Žáci nově zaváděného studijního oboru Technik dokončovacího zpracování tiskovin budou 
ovládat technologické postupy základních i odvozených typů knižních vazeb, budou mít komplexní 
přehled o knihařských výrobcích, finální úpravě a kvalitě tiskovin v kontextu celé polygrafické 
výroby. Dokáží ručně zhotovit knihařské výrobky, měkké, polotuhé a tuhé vazby, ručně 
zušlechťovat papír, vyrábět speciální knihařské výrobky (pouzdra na knihy, tubusy, vrámování 
obrazů do paspart, alba apod.), získají základní znalosti a dovednosti z oboru restaurování a 
konzervování knih, písemných památek a archiválií, seznámí se s prací na automatizovaných 
linkách.

Studenti s vynikajícími výsledky se mohou ucházet o studium na Univerzitě Pardubice nebo na 
uměleckých vysokých i vyšších odborných školách, VUT Brno, VOŠG Praha aj.

Ředitelkou školy je Ing. Jarmila Šustrová.
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4. Mateřská škola na Jihomoravském náměstí č. 3/5
Škola má 6 tříd a prioritně je zaměřena na individuální rozvoj dítěte s využitím prvků daltonské 

výchovy. Čtyři třídy jsou smíšené a dvě třídy jsou pro děti od 5 do 6 let se zaměřením na přípravu 
dítěte do školy. Jedna předškolní třída je zaměřena na výuku anglického jazyka. Výuku provádí 
učitelky, které prošly jazykovým kurzem. Mateřská škola nabízí již 6 let pokračování výuky 
angličtiny pro absolventy své školy.

Pro děti je organizován plavecký výcvik v plaveckém bazénu v Blučině, jedenkrát ročně děti 
absolvují lyžařský výcvik. Děti mají možnost navštěvovat keramický kroužek, vedený lektorkou 
ZUŠ Smetanova ul. ve školní keramické dílně a kroužek hry na flétnu. Dle zájmu rodičů jsou 
uspořádány 1x až 2x ročně školy v přírodě. Ve spolupráci s rodiči jsou organizovány výlety pro 
celou rodinu. Pravidelně jsou navštěvována divadelní představení a výchovné koncerty.

Mateřská škola zajišťuje i poradenskou službu pod vedením ředitelky školy. Úspěšná je 
spolupráce s logopedkou, která provádí depistáž pro budoucí předškoláky.

Do výchovně vzdělávacího programu je začleněna spolupráce se Základní školou na Přemyslově 
náměstí 1 na projektu Zdravá záda. Školní výchovně vzdělávací program vychází z Rámcového 
programu a třídní program vytváří učitelky vycházejíce ze specifik třídy.

Všechny děti jsou při nástupu diagnostikovány a z výsledků se vychází při tvorbě třídních 
programů a individuálních plánů.

Mimoškolní aktivitou je každoroční organizace brněnské olympiády pro předškolní děti, v roce 
2004 byl již 6. ročník. Oblíbená je nesoutěžní přehlídka, nazvaná Brněnské vánoce. Pro děti jsou 
dále organizovány i různé výtvarné soutěže.

Mateřská škola sídlí ve dvou budovách. V prázdninových měsících byla v roce 2004 provedena 
rekonstrukce budov – výměna oken, regulace topení, zateplení a nová fasáda. Mateřská škola je 
vybavena novým nábytkem a novými podlahovými krytinami. Dle norem Evropské unie bylo 
vybudováno nové hřiště a dřevěné průlezky.

17. 1. 2004 byl v restauraci Las Pegas uspořádán 2. ples Mateřské školy na Jihomoravském 
náměstí 3/5. Vstupenka stála 120 Kč. K tanci hrála hudební skupina LEJZR.

Ředitelkou školy je Mgr. Marcela Havlíčková.
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IV. Veřejný a společenský život
1. Fantazie – Dům dětí a mládeže na Tilhonově ulici č. 49

Fantázie – připravuje pro děti zajímavé akce, jak využít volný čas nejen k zábavě, ale i pro 
poučení. V průběhu roku probíhá mnoho akcí, pravidelných schůzek zájmových kroužků, ale i 
mnoho jednorázových aktuálních akcí.Pro děti i dospělé probíhaly tyto kroužky: pro předškoláky 
výtvarka, keramika a flétna. Pro děti 6 -10 let pohybové hry v tělocvičně na Přemyslově náměstí, 
flétna, šikovné tlapky, angličtina, klub vědy a techniky, keramika, keramické studio (6-15 let), pro 
děti od 10 let dívčí klub Kočky, modelářský kroužek, aerobik dívky, pro dospělé aerobik 
v tělocvičně na Jihomoravském náměstí, fitball a bodyforming v tělocvičně ZŠ na Přemyslově 
náměstí a keramika.První významnou akcí roku byla v lednu tvorba karnevalových obličejových 
masek a různých pokrývek hlavy. Rovněž tak výlet do Rudic k větrnému mlýnu. Dalším cílem 
výletu byl Babí lom. Pololetí bylo ve Fantázii zakončeno výletem do Vranova, návštěvou jesliček 
v kostele a hrami na sněhu. V únoru byly dvě zajímavé akce pro dospělé – batikování triček a 
manšestru. Setkání externistů se zaměřilo mimo jiné na problémy dětí se syndromem poruchy 
pozornosti a hyperaktivity. V kulturním sále na Přemyslově náměstí byl uspořádán pro malé a 
nejmenší děti karneval, kde děti byly baveny klauny RIC a PIC.

Pro léto začala Fantázie nabízet Tábor na kolech, Tábor pro rodiče s dětmi na kolech, Tábor pro 
rodiče s dětmi, Stanový tábor a Příměstské tábory.Fantázie společně s Občanským sdružením 
Klubíčko zorganizovali Jarní burzu dětského oblečení, bot, kol, hraček, kočárků sportovních potřeb 
a jiných věcí.Příměstský tábor o jarních prázdninách se nesl v duchu hry Putování po Evropě. 
V Tvořivé dílně bylo možno se naučit tzv. drátkování – obdrátkovat květináč či vytvořit rybku 
z drátků. Pak se také pletly košíky a tácky z pedigu a točilo se na hrnčířském kruhu. Cílem výletu 
v březnu byl hrad Veveří a Ríšova studánka. 

V měsíci dubnu proběhlo tzv. vynášení Morany. K Velikonocům byla zorganizována Velikonoční 
tvořivá dílna – pletly se pomlázky, zdobila vejce a perníčky, vyráběla vlněná zvířátka, slepičky a 
jiné velikonoční motivy. Jarní výlet směřoval do Bílovic nad Svitavou.

Vynášení Morany proběhlo tak, že byla svržena ze Stránské skály. Akce měla i naučný obsah, 
účastníci se dozvěděli o tradicích, které předchází Velikonocům a nakonec byly děti odměněny 
nálezem sladkého pokladu. Pro dospělé byla uspořádána jarní Tvořivá dílna – malování na hedvábí, 
zhotovování modrotisku a keramická dílna.Setkání dětí a jejich pejsků na dětské soutěžní výstavě 
psů Chlupáč 2004 nepřálo počasí - pršelo. Přesto byla akce velmi hezká. Konala se již podruhé. 
Závod kol a koloběžek proběhl 1. 5. ve spolupráci s občanským sdružením Klubíčko. Spolu s tímto 
OS byl zorganizován také výlet do Prahy Vedení Fantázie vyhlásilo soutěž, aby děti napsaly, co si 
představují pod pojmem Fantazie.Den dětí se nesl v duchu soutěží, děti byly jako mravenci a 
snažily se získat co nejvíce puntíků na červený šátek Ferdy mravence Výlet do Kyjova směřoval za 
koníky. Turistický kroužek se vydal na Pavlovské vrchy a přes Turold až do Mikulova.

Prázdniny ve Fantázii proběhly ve znamení táborů a to stanový tábor v Českém ráji, dva tábory 
na kolech ve Štířím dole, tábor pro rodiče s dětmi v Kutinách, příměstské tábory a výlety do 
Aquaparku ve Vyškově, do zámku v Lednici. Pro spontánní volnočasové aktivity dětí připravila 
Fantázie po celý týden odpoledne 1,5 hod. zábavu pod názvem Poškolák.

Na podzim byla uspořádána burza zimního oblečení a sportovní výstroje v sále MČ na 
Přemyslově náměstí, kurz pletení z pedigu, techniky mozaiky a soutěž na kolech a koloběžkách. 
V listopadu pak v rámci tvořivé dílny se vyráběly z dýní svícny, figurky z přírodních materiálů, 
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Č. 49

podzimní obrázek, čarodějnický klobouk, kouzelný talisman a sladké překvapení. Zajímavou akcí 
byl dušičkový ples strašidel a pohádkových bytostí a soutěžilo se o nestrašidelnější 
strašidlo.Prosinec byl ve znamení udržování starých zvyků a tradic – Mikuláš a tvorba dárečků pro 
své nejmilejší – malování na hedvábí, tisk a šití voňavých polštářků. Výrobky dětí z keramických 
kroužků si bylo možno koupit a výtěžek v hodnotě  3965 Kč byl zaslán Fondu ohrožených dětí.

2. Český svaz chovatelů – základní organizace č. 22 – Brno-Slatina
Český svaz chovatelů ve Slatině se potýkal s obdobnými problémy jako v létech předcházejících 

– spor s p. Hromkem Františkem ml. o výši nájemného za používání jeho pozemku, na kterém stojí 
objekt chovatelů a nedostatek peněz na činnost. 

V lednu proběhla výstava holubů a prodejní výstava králíků. V září a říjnu  zde Městský klub 
chovatelů andulek vystavoval andulky  a v listopadu byla zorganizována velká všeobecná výstava – 
byli zde králíci, drůbež a holubi.

Jediným finančním příjmem jsou příjmy z organizování chovatelských trhů, kterých bylo v roce 
2004 celkem šest. Otevřeno bývá od 07.00 do 10,00 hod. Stejně tak menší finanční výnos přináší 
chovatelské trhy teraristů, které  byly v roce 2004 celkem  tři. Zde bývá otevřeno od 8,00 do 12,00 
hod.

Z větších akcí, kterých se zúčastnili členové spolku, bylo kácení máje 15.října spolu se stárky. 
Chovatelé se pravidelně schází na členských schůzích, které bývají doplněny odbornými 

přednáškami z oboru chovatelství.
Složení výboru nedoznalo oproti roku 2003 žádnou změnu.

3. Český zahrádkářský svaz – základní organizace ve Slatině
Organizace má 35 platících členů ze Slatiny a 15 platících členů mimo Slatinu.
22. února 2004 proběhla výroční členská schůze, kde byly zhodnoceny výsledky činnosti a 

nastíněn výhled do budoucna.
Rozsah činnosti se stále zmenšuje, byla provedena asanace moštárny, pacht za pronájem 

zahrádkářských ploch je stále vyšší, takže se vlastně už nevyplatí drobné pěstování zeleniny a 
ovoce, navíc v obchodech je tak široká nabídka všeho v lákavém vzhledu a snad i v kvalitě. Nastává 
úbytek členské základny i proto, že město ruší zahrádkářské kolonie, které operují na městských 
pozemcích. To se týká také Slatiny a je reálné, že v roce 2006 už ve Slatině nebude ani jedna 
zahrádkářská kolonie. Tuto tendenci prosazuje i schválený územní plán města Brna – zahrádky se 
budou rušit a místo nich bude bytová výstavba a zeleň na veřejných plochách Sice se zde mají 
vytvořit odpočinkové zóny veřejně přístupné, ale množství nadšených zahrádkářů přijde o mnohdy 
jediné svoje hobby. 

A výbory svazu nemají téměř nic, čím by nové zájemce získaly, nejsou plochy pro zahrádkaření, 
nemají možnost zajistit svým členům výhodné koupě chemických prostředků nebo hnojiv. A tak 
nadšení pomalu odpadá a vedení pobočky se rozhodlo, že pro malou účast členů se místo členských 
schůzí budou konat rozšířené výborové schůze, samozřejmě všem vždy přístupné. Složení výboru 
zůstává beze změn.

Kontakt s vedením Úřadu městské části Brno – Slatina je jen občasný, a to zpravidla jen s panem 
starostou Ing. Jiřím Navrátilem.

V červnu byla uspořádána odborná přednáška p. Doc. Jaši o problémech drobného pěstování. 
Odborné přednášky navíc organizuje i Vysoká škola zemědělská. Meteorolog na slatinském letišti 
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pan Hvězda informuje členy o teplotách v průběhu celého roku.
Roční příspěvek člena činí 100 Kč, z toho 40 % zůstává základní organizaci, 30 % se odvádí 

územní radě, 25 % republikové radě a  5 % pro různé jiné účely. Stav finančních prostředků 
k 31.12.2004 činil 6 652 Kč v pokladně a 38 344 Kč na účtě u bankovního ústavu.

Nadřízeným orgánem je územní rada Českého zahrádkářského svazu v Brno.
Díky vstřícnosti pana Josefa Hvězdy, který pracuje jako meteorolog na Letišti Brno – Tuřany, 

a.s., je možno jako přílohu této kroniky založit přehled o průměrných teplotách a ročním úhrnu 
srážek v Brně – Tuřanech a to od roku 1953. Dříve se průměrné teploty už od středověku  počítaly 
tak, že se součet teplot v 7,  14 a dvojnásobek ve 21 hodin dělil 4, nyní se průměrné teploty 
monitorují každou hodinu automatickým snímačem a hodnoty se 1x za uplynulý měsíc jako zpráva 
o klimatickém stavu v této lokalitě posílají i do Washingtonu. Materiál obsahuje i detailnější 
hodnoty za rok 2004. 

4. Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Brno – Slatina oslavil v letošním roce 110. výročí založení sboru.
Toto výročí oslavil soutěží v požárním útoku 18. září odpoledne na školním hřišti na 

Jihomoravském náměstí.
Činnost tohoto sboru je v současné době minimální, určitě negativním dopadem je 

umístění výjezdové skupiny Hasičského a požárního sboru města Brna v bývalé Roučkově továrně 
na ulici Tuřanka.

5. Klub důchodhců
Klub mívá pravidelné schůzky první a třetí středu v měsíci. Výbor mívá schůzky každé první 

úterý v měsíci. Každé úterý se schází pěvecký kroužek pod vedením paní Pešové a každou druhou 
středu se schází další pěvecký kroužek pod vedením pana Stanislava Pavláska.

Klub důchodců měl v roce 2004 celkem 70 členů,  přibylo 9 nových členů a 4 členové již 
nenávratně odešli.

Dne  5.2. se konala výroční členská schůze klubu a byla zvolena Rada ve složení: pí. Pešová, 
Chobolová, Lobová, Bílá, Hofírková, Frýdecká a Zikmond. Revizorem je pí. Kheilová. Plán 
činnosti se člení na část kulturní, část zájmovou a poznávací a část ozdravnou.

Byly zorganizovány tři zájezdy – do Velkých Losin vč. ochutnávky tvarůžků v Lošticích, do 
Heřmanova městce a vesničky Kočí s dřevěným kostelíkem sv. Bartoloměje a do Dlouhých Strání 
v Koutech nad Desnou do přečerpávací elektrárny.

Společná rekreace proběhla v penzionu Victoria – Kratochvílův mlýn u Třebíče. Na dovolenou 
byl zpracován podrobný program všech akcí, takže vůbec nezbyl čas na nudu a dovolená se všem 
účastníkům velmi líbila.

Od září začaly pravidelné zájezdy do Čalova do termálních lázní za koupáním a několik 
léčebných a poznávacích zájezdů. 

Závěrem roku bylo sváteční vánoční posezení.
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6. Divadelní soubor J. K. Tyla
28. února pořádal soubor tzv. pochovávání basy. Návštěvníci se bavili při živé hudbě, kterou 

zajišťovala skupina Kreton. Smutečního obřadu se zúčastnily masky Smrtky, pionýrek, plaček, 
bezdomovců a dokonce i kontejner s PET lahvemi. Vystoupila zde skupina historického šermu 
Lucius.

V březnu byl uspořádán 2. maškarní dětský ples. Nejlepší maskou byl vyhlášen Dominik 
Winkler (jako Dartagnan), Tobiáš Poláček (jako šašek) a Kateřina Křivánková (jako Zubajda). Cenu 
sympatie získala Markéta Černá (jako myš) a Dimitra Papadopulu (jako harlekýn).

22. března sehráli členové souboru pohádku O hloupé ženě pro děti mateřských škol. Pro 
veřejnost byla pohádka sehrána o tři dny později.

Členové souboru připravovali na 30. dubna slet čarodějnic a jejich pálení. Nácvik 
čarodějnického reje byl pečlivě připravován. Akce probíhala opět po několika letech na ulici 
Černozemní, hrála kapela Kompromis country. Bohužel počasí moc nepřálo – pršelo. JME nebyla 
schopna zajistit rozvod elektrické energie a tak elektriku poskytli pánové Hodaň, Komárek a 
Harašta ze svých soukromých domů. Nepříjemná byla skutečnost, že někdo ukradl kapele discman 
ve hodnotě 1 500 Kč. Vystoupila zde skupina Lucius, která se podílela i na organizaci akce. I přes 
nepřízeň počasí byla akce zdařilá.

Vedení souboru zůstává beze změn – předsedkyní je Eva Hrdličková

7. Slatinské hody
Slatinští stárci s městskou částí Brno-Slatina, Sborem dobrovolných hasičů a společnosti Marka 

Šauera pořádali tradiční Slatinské hody ve dnech 10. - 12. září.
Program začínal již v pátek večer Letní nocí v areálu na Přemyslově náměstí. Program 

pokračoval v sobotu odpoledne, kdy stárci se stárkami chodili po Slatině a zvali občany k účasti. 
Součástí pozvánky bylo i rozdávání rozmarýnových větviček. Večer pak proběhla zábava s bohatou 
tombolou, opět v areálu na Přemyslově náměstí.

Hlavní program byl v neděli. Začal ráno hodovou mší svatou v kostele Povýšení sv. Kříže. 
Pokračoval odpoledne průvodem stárků po Slatině s hudbou a pak už byla odpolední a večerní 
zábava opět v areálu na Přemyslově náměstí. Vstupné bylo 40 Kč, děti a důchodci 10 Kč.

Hrála dechová hudba Dambořanka.
Hody se každoročně těší velké oblibě, je to vždy snad největší slatinská akce pro občany a také 

je jimi nejhojněji navštěvovaná.

8. Vánoční trhy
V soboru 18.prosince uspořádaly všechny slatinské školy spolu s Úřadem městské části  Brno-

Slatina akci Slatinské vánoce s vánočními minitrhy a výstavkou betlémů v areálu TJ Spartak Slatina 
a ASIO s.r.o.

V zábavném programu vystoupily děti ze slatinských základních škol a skupina šermířů 
z občanského sdružení Lucius, kteří předvádí šerm z období gotiky.

K dobré náladě a pohodě přispívaly i reprodukované vánoční koledy a občerstvení vč. vánočního 
pečiva.
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9. Akce při kostele Povýšení sv. kříže ve Slatině
Akce všech farníků:

1. 5. – Pouť na Vranov
22. 5. – III. Farní sportovní den v Telnici
12. 6. – Celodenní výlet „Přechod Pálavy“
20. 11. – Farní den ve Staré radnici

Akce 43. Skautského oddílu ze Slatiny:
10. - 11. 1. – Skautský ples v Olomouci
17. 1. – Maškarní ples v klubovně v oratoři
17. 1. – „Černobílý“ skautský ples v Brně
20. – 22. 2. – Skautský ples v Kroměříži
21. 2. – Hry ve středisku v Líšni
2. – 3. 3. – Opékání selete ve Strážné u Brna
12. 5. – „Květinový den“ akce Ligy proti rakovině
15. 5. – Závody skautů
18. 6. – „Kapka“ akce Nadace pro transplantaci kostní dřeně
26. 6. – Stavění tábora v Jesenici
17. – 30. 7. – Letní tábor v Jesenici
10. – 12. 9. – Celostátní skautská hra Help
18. 9. – Skautský den v Lužánkách
19. 9. – Výlet na kolech Mariánským údolím
1. – 3. 10 – Celostátní setkání skautů
27. – 31. 10. – Podzimní prázdniny v Halenkovicích
13. 11. – Společenská večeře
17. 11. – Výlet do ZOO
3. – 5. 12. – Soutěž a seminář pro starší skauty
11. 12. – Tělocvik v Salesiánském středisku v Líšni
12. 12. – Aquapark ve Vyškově
27. 12. – Návštěva bývalé oddílové vedoucí v Lipnici

Při kostele působí občanské sdružení „Pojďte si hrát“

10. Oprava kapličky ve Slatince
Do roku 2003 patřila kaplička pod tuřanskou farnost. Od roku 2004 přešla správa pod farnost 

líšeňskou. Kaplička byla postavena v roce 1911 a její poslední oprava svépomocí byla provedena 
v roce 1978, díky občanům, zejména panu Kučerovi, který bohužel ve věku téměř 90 let v roce 
2004 zemřel. 

Opravu v roce 2004 financovala líšeňská farnost jednak z vlastních zdrojů, jednak za přispění 
městské části Brno – Slatina. Slevou 50 % z ceny za novou krytinu významně pomohla firma 
Tondach. Vlastní opravu provedla pečlivě firma Navrkal z Holásek, která na vlastní náklady 
opravila poškozený kříž.

O běžný úklid vlastní kapličky a jejího okolí se starají obyvatelé Slatinky sami.
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11. Tříkrálová sbírka
Celkem pěti skupinkám „koledníků“ v rámci letošní Tříkrálové sbírky věnovali občané celkem 

26 331,50 Kč, které Česká katolická charita použije na pomoc potřebným lidem. Dík patří nejen 
dárcům, ale i obětavým koledníkům.

12. Knihovna Jiřího Mahena – pobočka ve Slatině 
Motto: PSÝCHÉS IATREION (tj. Léčebna duší)

byl nápis na nejstarší knihovně v Egyptě

Kulturní a vzdělávací spolupráce ZŠ na Přemyslově náměstí s Knihovnou Jiřího Mahena ve 
Slatině má již dlouholetou tradici. Jednou z jejích forem je  pravidelná prezentace výtvarných prací 
žáků v předsálí knihovny, které se tak stává příjemnějším a útulnějším.

Začátkem roku byla instalována výstava s názvem „Čtu, čteš, čteme.. a poznáváme“, kde si 
návštěvníci mohli prohlédnout celou řadu uměleckých technik – od tradiční malby a nápadité práce 
s přírodninami až po moderní designerské návrhy a písmo.  

Z prací studentů střední soukromé školy managementu  proběhla výstava s názvem „Příběhy 
dřevěné destičky“.

Knihovna má k dispozici 17 300 svazků. Periodik (časopisů) bylo v roce 2004 odebíráno celkem 
24. Návštěvníkům je dále umožněn přístup na internet a jsou poskytovány i kopírovací služby.

Knihovnu navštívilo 8 304 návštěvníků, z toho zapsaných čtenářů je 680.
Pro obě základní školy ve Slatině bylo uspořádáno 23 besed, poskytnuto 523 informací a 87 

výstavek a nástěnek. Z besed je nutno zmínit akci s názvem „Potpourri“ – přednes veršů místní 
básnířky T. Kuxové s hudebním doprovodem. Zajímavá byla i beseda „Jak si nenechat ublížit a jak 
neubližovat sobě“.

Pobočka se pravidelně účastní celoměstských i celostátních akcí, do kterých se Knihovna Jiřího 
Mahena zapojuje jako celek – např. Brněnské dny zdraví, Březen měsíc internetu, Týden knihoven, 
anketa Moje kniha apod.

Vedoucí knihovny je pí Jiřina Tomanová ze Šlapanic.     

13. Výstava
Ve dnech 30. března až 10. dubna se konala prodejní výstava výtvarných prací klientů denního 

stacionáře Effeta v sále Staré radnice na Přemyslově náměstí. Výtěžek této akce byl věnován na 
zaplacení ozdravného pobytu klientů Effety v Češkovicích a Daňkovicích. 

Effeta je denním stacionářem pro lidi s mentálním postižením a autismem. Má dvě samostatná 
pracoviště, a to v Líšni na Holzově ulici a ulici Strnadově. Má kapacitu asi 35 klientů – jsou zde 
děti a mladí od věku 6 let. Stupeň mentálního postižení klientů je v těžkém a hlubokém stupni a 
mnoho klientů je mobilních pouze s dopomocí.  Vedle závažného postižení motoriky horních 
končetin jsou mnozí navíc postiženi i psychicky.  Sociální služba u dětí i dospělých s takovým 
postižením je mimořádně náročná.

Zřizovatelem je Oblastní charita Brno – vedoucí je Michaela Cyprová
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14. Jubilanti ve Slatině
Zákon o ochraně osobnosti a osobních dat občanů nedovoluje zveřejnit jména jubilantů, což je 

velká škoda, protože mnozí občané by měli opravdu radost, kdyby viděli svá jména zveřejněná. 
Ustanovení zákony v tomto případě nemá dle mého názoru logické zdůvodnění, protože jen zde 
v kronice napsané jméno jubilanta nemůže být nijak a nikým zneužito a kdyby nějaký nepoctivec či 
podvodník si chtěl vytypovat někoho ke zneužití, nepotřebuje k tomu nahlížet do kroniky. Uvádím 
tedy dle litery zákona pouze počty jubilantů:
Jubileum: 75 let oslavilo 42 občanů

80 let oslavilo 34 občanů
85 let oslavilo 11 občanů
90 let nikdo
91 let oslavilo 6 občanů
92 let oslavili 2 občané
93 let oslavili 3 občané
94 let oslavily 2 občanky
95 let oslavila 1 občanka
96 let oslavila 1 občanka – je samostatná, nepotřebuje pomoc, pracuje na zahradě
98 let oslavila 1 občanka – je také čilá, samostatná

Zástupci Úřadu městské části Brno – Slatina těmto jubilantům vždy jdou popřát a předávají jim 
jednak písemnou gratulaci a jednak dárkový balíček.

15. Vítání nových občánků
Moto: Hledejte  potěšení  v dětech,  dopřejte  dětem,  aby se  mohly potěšit  s vámi,   bez  odkladů 

užívejte každou radost (Seneca)
Slavnostní vítání nových občánků bývá organizováno  v budově Staré radnice, a to 2x do roka.
Dne 5. 5. 2004 bylo přivítáno 24 malých občánků, 23. 10. 2004 bylo přivítáno 27 nových malých 

občánků. Počet narozených dětí se zvyšuje, protože silnější ročníky čtvrté čtvrtiny 20. století 
dosahují populační zralosti.

Akce mají vždy velmi slavnostní ráz, sál je vyzdoben vč. krásné dětské kolébky a kromě 
oficiálních obřadů zde vystupují školní děti se svým kulturním pořadem, malí občánci dostávají 
dárečky a slavnost bývá až dojemná.

16. Památné nebo zajímavé stromy ve Slatině
Asi nejstarší dva stromy jsou v Malé Slatince a jsou to lípy. Zasadil je zde Alois Dupal, když se 

šťastně vrátil po I. světové válce domů na památku šťastného návratu. Lípy jsou zdravé a krásně 
rostou. 

V parčíku v Hliníku je umístěna pamětní deska s nápisem: „Tuto lípu presidenta Dr. E. Beneše 
zasadil dne 28. října 1945 na paměť osvobození a z vděčnosti svému presidentovi slatinský Svaz 
české mládeže“ Lípa tehdy zasázená začala v 90. letech usychat a musela být nakonec vykácena. 
V roce 2000 zde byla vysazena nová mladá lípa a vedle ní je umístěna další tabulka s nápisem: 
„Lípa Benešova 28. 10. 1945 obnovena 28. 10 2000“ Stromek se úspěšně ujal a roste.

V roce 1968 byla uprostřed parku na Přemyslově náměstí zasazena další lípa a je opatřena 
tabulkou s textem: „Lípa svobody 28. 10. 1968“ Lípa se krásně rozrůstá do výše i šíře.
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Jak uvádí školní kronika, která se začala psát v roce 1903: „Před kapličkou stály dvě mohutné 
lípy až do roku 1907, které byly v roce 1703 vsazeny. Poněvadž již stále chřadly a ku konci  více 
suché než zelené byly, prodal je obecní úřad za 20 K a v zimě 1907 vykopány byly. Na jaře téhož 
roku zasadil správce této školy ( byl to Ant. Tillhon) se žáky k řečené kapličce dvě mladé lípy“. 
Tolik ze školní kroniky. Kdy dožily tyto nové lípy již není možno zjistit. A tak po sametové revoluci 
byla u Kapličky zasazena nová mladá lípa – Lípa demokracie - a dobře roste.

Před oratoří, která je přístavbou slatinského kostela, stojí železný kříž na kamenném podstavci. 
Na boku tohoto podstavce směrem ke kostelu je umístěna malá měděná tabulka s textem: „Tyto dva 
jalovce byly zasazeny dne 8. října 2000 na památku jubilejního roku vyhlášeného papežem Janem 
Pavlem II“ Oba jalovce byly vysazeny po stranách kříže. Jeden z nich však chřadne.

Velmi zajímavý je šeříkový strom v předzahrádce domu na Budínské ulici č. 22. Je velmi 
nakloněn, možná až 45 stupňů a jeho kmen neroste přímo, ale  spirálovitě se otáčí. Svým způsobem 
připomíná hrdinu, který nechce klesnout a tak se koruna jakoby zvedá, ale kmen se přitom otáčí 
kolem své osy. Odhadem je šeřík starý  minimálně 40 let.

V roce 1920 z iniciativy Sokola byly před sokolským cvičištěm na ulici Tuřanka vysazeny dvě 
lípy, a to jedna byla nazvána Lípa Masarykova a jedna Lípa svobody. Začátkem 30. let byly obě 
lípy, již krásně vzrostlé, přesazeny do Fügnerova parku za školou na Přemyslově náměstí a přes 
svou velikost se dobře ujaly a rostly,  Byla k nim pak ještě vysazena třetí, mladá lípa. Při stavbě 
školní družiny v tomto parku musela jedna z líp, a zrovna ta nejmohutnější, ustoupit stavbě.

Během roku probíhala podpisová akce za záchranu velkého vzrostlého javora, stojícího uprostřed 
hřbitova. Občané se bránili pokácení a snad jeho existenci zachránili.

17. Žijí mezi námi
Svatobořický rodák, spisovatel JUDr. Jan Kux, převzal  koncem roku 2004 významné ocenění. 

Ministr vnitra Mgr. František Bublan ho vyznamenal Plaketou policie ČR za dlouhodobou 
spolupráci s policií v rámci PČR Správy Jihomoravského kraje na úseku kriminality a publicistické 
činnosti. Pan JUDr. Kux žije již několik let ve Slatině a je významným odborníkem na autorské 
právo, je členem Klubu autorů literatury faktu a Obce spisovatelů. Působí jako pedagog  např. na 
Univerzitě Palackého v Olomouci, Masarykově univerzitě v Brně a jinde. Má autobiografii  ve 
slovníku KALF.

Šestiletý Lukáš Markowski  žije Slatině a jako jediný z Brna se zúčastnil motokrosu na svém 
motocyklu POLINI 50 ccm. Ve své první sezoně v roce 2003 získal třikrát 3. místo, třikrát 2. místo 
a jedenkrát 1. místo, čímž se propracoval na krásné 3.místo v Moravském junior poháru. K tomuto 
sportu jej dovedl jeho dědeček Rudolf Petřvaldský. Na každé závody jej doprovázejí i jeho rodiče. 
Lukáš je bezpochyby velkým talentem, baví jej i náročné tréninky. Všichni mu přejeme, aby do cíle 
dojížděl nejen vítězně, ale i bez úrazů.

Slatinský rodák Bohuslav Vašulka, nyní žijící v Americe v městě Santa Fé, světoznámý umělec, 
proslulý v oboru videoartu se v roce 2004 zúčastnil výtvarného sympozia Dílna v Mikulově. Dne 8. 
11. 2004 na zasedání  Vědecké rady VUT v Brně byl Bohuslav Woody Vasulka slavnostně 
prohlášen čestným doktorem.
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V katedrále sv. Petra a Pavla se konala výstava k výročí 425 let od vydání Bible Kralické a 25 let 
od vydání Bible - český ekumenický překlad ve dnech 18. 3. – 18. 4. 2004  s názvem Česká Bible 
v průběhu staletí. Výstava, která bude realizována ve všech Českých kulturních centrech v zahraničí 
pod patronací Ministerstva zahraničí ČR a měla už v Praze nesmírný úspěch, byla doplněna obrazy 
současných českých umělců. Je pro nás radostné, že jako mezinárodně uznávaná výtvarnice se zde 
prezentovala i slatinská obyvatelka a profesorka na Střední průmyslové škole slévárenské v Brně - 
paní Marie Plotěná.

Nedávno se do Slatiny přestěhovala brněnská básnířka Taťána Kuxová. V uplynulém roce 
vydala dvě sbírky básní  a to: sbírka básní Potpouri (všehochuť) má tři části – Zámžitky, Zámrazky 
a Paprsky. Ilustracemi doplnil ak. malíř Josef Velčovský. Další sbírku nazvala autorka Vinmysly 
aneb Brouček světla. 100 + 3 poetických výmyslů je inspirováno vínem. Kniha byla koncem roku 
2003 pokřtěna v Kolowratském paláci v programu, které připravilo Národní divadlo a ukázky 
z veršů paní Kuxové četl Josef Vinklář, člen činohry ND. T. Kuxová se podílela na překladu poezie 
ruské autorky Ljubov Vondrouškové, žijící v Mokré u Brna.  

V roce 2002 obdržel v oboru literární činnost prof  Pavel Švanda Cenu města Brna pro rok 
2001. Profesor PhDr. Pavel Švanda vystudoval dějiny umění na Filosofické fakultě Masarykovy 
univerzity v Brně. Pracoval jako redaktor Hosta do domu, Akordu a Lidové demokracie. Nyní 
působí jako profesor na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie muzických umění (JAMU).

Do literatury vstoupil v 60. letech se skupinou kolem měsíčníku Tvář, s tzv. šestatřicátníky, 
k nimž patřil Václav Havel (prezident ČR po sametové revoluci v roce 1989), V. Linhartová, M. 
Uhde, V. Fischerová a další. Jeho prvotina „Anonymní povídky“ byla považována za významný 
dobový literární počin. V době normalizace pracoval jako dělník. Účastnil se neoficiálních 
brněnských aktivit seskupených kolem filozofa Josefa Šafaříka. Publikoval v té době pouze 
v samizdatech. Od 90. let opět vydává povídky, román i básnické sbírky a především knihy esejů – 
např. „Neklid v Česku“. Přispívá do novin a časopisů, zejména revue Proglas.
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V. Občanská sdružení ve Slatině
1. Občanské sdružení „Přemyslovo náměstí“

2.března 2004 proběhla valná hromada občanského sdružení Přemyslovo náměstí. Přišlo více než 
30 občanů. Předseda OS Ing. Jaroslav Kadleček CSc. v rozsáhlém projevu zhodnotil výsledky úsilí 
a nastínil směřování do budoucna.

Všechny aktivity ve Dvoře se dostaly do fáze realizace. Práce na projektech a na stavebním 
řízení byly ukončeny pro objekty Triodům a Fibiz a byla pro ně vydána stavební povolení. Pokud se 
jedná o Triodům, tak vlastně jde o nástavbu čtyřpodlažní budovy nad objektem Trio, kde je 
v prvním nadzemním podlaží umístěn Poštovní úřad, kancelář s.r.o. SmiPe a Bistro. Investorem 
nástavby je Petr Šmidrkal.

Byly zahájeny práce na základech objektu FIBIZ I na tuto stavbu zpracoval projekt atelier Ing. 
Arch. Šmédka. Doporučení, která byla atelieru předložena občanským sdružením, nebyla 
akceptována. Budova o jedno poschodí bude převyšovat všechny okolní stavby vč. stavby p. 
Šmidrkala  a staveb na náměstí a bude pravděpodobně dominantou v této lokalitě.

Bylo zahájeno řízení o vydání stavebního povolení na stavbu „Dostavba Přemyslova náměstí – I. 
a II. etapa veřejných staveb Brno – Slatina“, které se týká prostranství uvnitř areálu Dvora. 
V prosinci 2004 byly zahájeny stavební práce na inženýrských sítích. Výsledkem těchto stavebních 
prací má být areál, který bude sloužit jako veřejné prostranství, pro oddech a pro pořádání 
společenských a kulturních pořadů. Tyto práce financuje Magistrát města Brna a realizačně řídí úřad 
městské části Brno – Slatina. Na rok 2004 bylo přiděleno 5 milionů Kč.

Občanské sdružení usilovalo o to, aby vzhled všech staveb měl jednotící myšlenku, což se 
pravděpodobně nepodařilo prosadit. Musíme počkat až bude nástavba Triodomu a stavba FIBIZu 
dokončena, zda vedle sebe nebudou dva odlišné veliké solitéry.

Výbor občanského sdružení vstřícně navázal kontakty s firmou SPOLCENTRUM, jejím 
zástupcem Ing. Šupem, a společně dospěli ke konsensu, jak bude vypadat konečný vzhled 
společenského a obchodního centra situovaného při západní hranici areálu Dvora. Demoliční práce 
stávajících objektů již byly v roce 2004 zahájeny.

Poznámka: z důvodu intenzivní stavební činnosti nebylo možno procházet z Přemyslova náměstí 
na ulici Mikulčickou přes staveniště a tak byl pro chodce otevřen průchod přes dvůr Staré radnice.

2. Občanské sdružení „Slatina dětem“
Zakladatelkami tohoto sdružení byly Ing. Alena Korčáková a Ing. Hana Poušková. Původní 

zaměření bylo na ekologickou výchovu dětí a také se jim podařilo vybudovat hřiště v prostoru 
bývalých Vinohrádek, tzv. Terénky, kde děti mohou jezdit na kolách a provozovat různé hry a 
zábavy. Hřiště navrhl zahradní architekt Ing. Arch. Sendler. Původní záměr ekologické výchovy byl 
úspěšně rozšířen  na využívání volného času dětí

OS Slatina dětem působí při ZŠ Jihomoravské náměstí a v roce 2004 pořádalo řadu akcí, které 
jsou určeny nejen pro děti, ale i pro dospělé.  Záměrem je zajistit všem aktivní zábavu a proto o 
sobotách a nedělích jsou organizovány výlety pro děti i s rodiči, např. výlet do Kroměříže, na 
Klajdovku, na Zimmermannovu naučnou stezku u Tišnova, do Prahy, plavat do Laa an der Thaja 
( celkem 4x), bruslení na umělém ledě na Úvoze a zde byla dokonce uspořádána mikulášská akce – 
Mikuláš na bruslích, lyžařské zájezdy a další akce.  V základní škole na Jihomoravském náměstí 
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uspořádalo občanské sdružení spolu s vedením školy tzv. Dny zdraví – místo výuky byl alternativní 
program, zaměřený na zdravý životní styl.

Kromě mimoškolních aktivit občanské sdružení se aktivně podílí i na školních akcích, např. při 
zápisech do prvních tříd, při nástupu prvňáčků do školy, při slavnostním ukončení docházky v 9. 
třídách apod.

Občanské sdružení má 7 kmenových členů a výbor tvoří:
1) předsedkyně  PaedDr. Jarmila Balejová
2) místopředsedkyně JUDr. Margita Dostálová.
3) Členové – Naděžda Nováková, Vladimíra Křížová, Bc. Tomáš Trtílek a Jana Malíková

3. Občanské sdružení „Pojďte si hrát“
Sdružení bylo založeno 18. 7. 2002. Cílem sdružení je smysluplná výchova, formace a rozvoj 

osobností dětí a mládeže. Atraktivnost akcí dokazuje skutečnost, že děti si aktivity samy 
vyhledávají. Určitě je to účinná prevence patologických jevů v naší společnosti. Akce se konají 
v oratoři slatinského kostela. Oratoř má velký sál, kuchyňku, klubovnu a příslušné sociální zařízení. 
Na vedení dětí se podílí osm mladých lidí a také někteří rodiče a další dobrovolníci, a to všichni bez 
nároku na odměnu. Děti si přispívají pouze na vícedenní pobyty, ostatní činnost je pro ně bezplatná. 
Vícečlenné rodiny vítají tyto akce, protože dětem nemohou dopřát drahé zájmové kroužky.

Díky tomu, že vedoucí absolvovali několik kurzů z oblasti první pomoci, zdravovědy, 
psychologie a pedagogiky volného času, se jejich práce zkvalitnila. Rodiče a jejich děti jsou o 
připravovaných akcích informováni nástěnkou, formou vylepených plakátů a často i osobním 
pozváním. Všechny aktivity jsou přístupné každému zájemci. Průměrně se v oratoři vystřídá 160 
dětí ve věku 5 – 14 let a přibližně 40 mladých lidí ve věku do 25 let.

Program připravují společně ve svém volném čase. Konají se pravidelná setkání každou druhou 
sobotu v měsíci. Ve výtvarné dílně děti modelují, malují, vyrábějí rukodělné výrobky, rozvíjí svou 
fantazii a cit pro krásno. Pořádají se výlety, nácvik divadla, karneval, vánoční besídka, soutěže, letní 
tábor, víkendová setkání.

Dále zde funguje tzv. Schola broučci – děti hrají na hudební nástroje, zpívají, tančí. Veřejně pak 
vystupují na dětských mších.

Při liturgických obřadech pak vystupuje Hudební skupina mládeže.
Dále jsou pro děti organizovány tzv. ministrantské soboty – jsou zde převážně chlapci, kteří jsou 

vedeni k tomu, aby svým příkladem napomáhali k upevnění kolektivu ve škole. Chlapci se 
připravují na vstup do diecézní fotbalové ligy. Ministrantských akcí se zúčastňují i jejich 
sourozenci.

Oblíbené jsou vzdělávací čtvrtky -  formou dialogu se mládež snaží nalézt odpovědi na otázky, 
které je zajímají. Několikrát do roka jsou pořádány taneční večery pro širokou, nejen slatinskou 
veřejnost.
Akce: 10. 1. – Novoroční karneval

29. 1. - 5. 3. – Jarní prázdniny v Branné
3. - 16. 7 – Tábor dětí v Branné
15. - 22. 8. – Prázdninový pobyt biřmovanců ve Vidči
22. - 24. 10. – Duchovní obnova pro biřmovance
20. 12. – Adventní setkání dětí a mládeže
25. 12.  – Besídka dětí s vystoupením hudební skupiny mládeže

Předsedou sdružení byl Štěpán Cenek, nyní tuto funkci převzal Pavel Kroupa, bydlící na Dědické 
26.

27



OBČANSKÁ SDRUŽENÍ VE SLATINĚ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ „SLOPE“

4. Občanské sdružení „SLOPE“
Pétanquový oddíl SLOPE Brno byl ve Slatině založen 10.2.1998. Odtud pochází i odvozenina 

SLatinský Oddíl PEtanque. První krůčky začaly již v roce 1997 pod hlavičkou České televize Brno. 
Tehdy se konal turnaj Eurotel, kde hráči Slatiny skončili na prvním a druhém místě. Po dohodě 
s Městskou částí Brno – Slatina dostali hráči smluvně pozemek na Černozemní ulici, do té doby 
sloužící jako neveřejná skládka komunálního odpadu a částečně dětské hřiště a nadšenci zde 
vybudovali první specializovaný a veřejný boulodrom v ČR. V roce 2004 se zde stavěl altán a 
dětské hřiště bylo renovováno. Také pétanquová hřiště dostala a dostávají novou podobu, ve 
spolupráci s již zaniklým brněnským klubem 3H+G se stavěl nový billboard na nově vzniklém 
centrálním kurtu.

Oddíl se vypracoval mezi nejagilnější, ale i nejúspěšnější kluby v ČR.  Zatímco  každý klub 
pořádá ročně jeden celostátní turnaj ČAPEK (Česká asociace pétanquových klubů), což znamená, 
že nejstarší kluby uspořádaly jen 10 turnajů celkem, SLOPE pořádalo za dobu své existence již 65 
takových turnajů. Kromě toho oddíl uspořádal Mistrovství ČR trojic, finále tohoto mistrovství, 
mistrovství ČR jednotlivců a mistrovství ČR juniorů. Členové klubu byli spolupořadateli 
mistrovství světa juniorů, které se uskutečnilo v Brně a jako jediný klub pořádali Mistrovství 
Střední a Východní Evropy a to na slatinském boulodromu.

Už výsledky členů klubu v Mistrovství ČR vypovídají o vysoké sportovní úrovni klubu:
Milan Hašek MČR jednotlivců 1. místo - 2000, 2003

3. místo - 2002, 2004
MČR mixů 1. místo - 2000, 2002

3. místo - 2003
MČR dvojic 1. místo - 2001, 2002, 2003

3. místo - 2004
MČR trojic 1. místo - 2003

2. místo -  2002, 2004
Eva Haraštová MČR mixů 1. místo - 2002

3. místo - 2003
MČR trojic Morava 1. místo - 2002

František Harašta MČR dvojic 2. místo - 2002
MČR trojic Morava 1. místo - 2002

L. Šlapanský ml. MČR dvojic 2. místo - 2003
Jar. Kravka MČR dvojic 2. místo - 2003
L.Šlapanský st. MČR trojic Morava 1. místo – 2002

Tyto výsledky nejsou výsledkem jen nadšení pro hru, ale díky nespočetnému množství 
brigádnických hodin všech členů oddílu mají členové oddílu možnost trénovat i v zimních měsících 
v zastřešené a vytápěné herně, mají disposici dvě klubovny se sociálním zařízením a občerstvením a 
to vše zpříjemňuje trénink, zápasy i turnaje. Nutno zde poznamenat, že toto zařízení umožnil 
vybudovat pan Harašta v budově bývalé stodoly na Černozemní ulici ve své selské usedlosti.Velká 
pozornost je věnována mládeži. Za přispění dalšího brněnského klubu zde vzniklo tréninkové 
středisko mládeže, kde junioři a kadeti pod vedením zkušených trenérů rozvíjejí své schopnosti.

Pro rok 2005 plánuje klub pořádání 10 turnajů, z toho 5 bude organizováno v rámci jediné 
dlouhodobé soutěže, a to již 6. ročníku Moravia Pétanque Open. Závěrečný turnaj v roce 2005 
plánuje klub zařadit do kategorie  „SUPERPRESTIGE“, která kromě domácí špičky hráčů zahrnuje 
i účast hráčů minimálně z 5 zemí. Zimní sezóna bude zakončena již 5. ročníkem Winter Pétanque 
Tour, odehrávaným v herně.
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5. Občanské sdružení LUCIUS
Občanské sdružení LUCIUS bylo založeno 17. 2. 2003 oficielně, ve skutečnosti svou činnost 

začalo již v roce 2000. Má v průměru 20 – 25 členů, někteří odcházejí, jiní přicházejí, kádrový stav 
tvoří 12 – 15 členů. Tato skupina provozuje historický šerm – styl gotika do roku 1580. Tréninky 
probíhají 2x týdně na Staré Radnici.

Členové si pořizují vlastní historické kostýmy. Pořízení kostýmu si vyžádá 25 000 až 40 000 Kč, 
meč přijde na cca 2 500 Kč.
V     roce 2004 byla zorganizována následující vystoupení:  

- 14. 2. - vystoupení na plese ve Vyškově, který pořádali Brakýři z Vyškova, kteří se zabývají 
napoleonským obdobím

- 27. 3. - program na plese v Třebíči – pořádali šermíři skupiny Fracce
- 30. 4. - čarodějnice ve Slatině – vystoupení spojené s příjezdem hraběcího páru a na jejich 

počest byl uspořádán turnaj dvou znepřátelených skupin a to vše ve spolupráci s Rytíři země 
Moravské.

- 21. 5. - 23 .5. – bitva ve Velké Bystřici u Olomouce, kterou pořádala skupina historického 
šermu Sarras

- 2. 6. - 6. 6. – bitva v Otnicích – pořádal LUCIUS s Rytíři země Moravské, byly pozvány i 
další skupiny – cca 50 účastníků

- 18. 6.  -  20.  6.  – Barchan v Jemnici – v rámci Jemnických slavností  na památku udělení 
městských práv králem 

- 29.  6.  –  v soukromém  gymnaziu  Integra  v Líšni  uspořádali  na  konci  školního  roku 
charitativní vystoupení

- V první polovině června na hradě Veveří proběhlo  vystoupení – scénický realistický šerm 
s poznatkem, že obecenstvu se líbí scény, které vypadají brutálně.

- Vystoupení na hradě Veveří bylo tak úspěšné, že skupina dostala pozvánku na hrad Zubštejn 
a spolu s „Carpe diem“ proběhla gotická bitva – rytíři  se vyzývali  na souboj, konala se 
poprava, nepoctiví řemeslníci a kupci byli trestáni a na celou akcí dohlížel tzv. hejtman. Je 
možno říct, že to asi bylo nejúspěšnější vystoupení roku.

- 20.  8.  -  23.  8.  – na hradě Veveří  se  konal  „country weekend“ – zde soubor předvedl  i 
ohňovou show – je to představení s hudbou až 22 lidí – 6 dívek má ohňové vějíře a jsou zde 
i plivači ohně

- 28. 8. – ve Strachotíně proběhlo vystoupení pro děti
- 11.  9.  –  v rámci  85.  výročí  založení  stacionáře  pro neslyšící  na  Vodově ulici  opět  další 

vystoupení
- 12. 9. – vystoupení na Dětském dnu v Syrovicích
- 24. - 26. 9. – vystoupení v rámci šermířského weekendu na hradě Veveří
- 26. 11. – vystoupení na historickém jarmarku ve Šlapanicích
- Poslední vystoupení v roce 2004 bylo na Vánočních trzích ve Slatině 

Zakladatelem skupiny byl Miroslav Zifčák, Milan Houser a nyní již zesnulý Milan Janiga.
Předsedou je Miroslav Zifčák, zvaný Koža
Místopředsedou je Milan Houser zvaný Donny
Hospodářem je Patrik Stečínský zvaný Paťa
Kronikářem je Tomáš Houser zvaný Kalíf
Skupina pracuje s velkým elánem i nasazením a přejme jim mnoho dalších úspěchů a radostí.
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6. Občanské sdružení – kulečníková hra
Sdružení má širokou členskou základnu, členové se úspěšně účastní mnoha soutěží. Je škoda, že 

nemají kde trénovat a tak jejich tréninky probíhají v sále restaurace u Vedrů. Určitě by si zasloužili 
vhodnější prostředí.

Předsedou je pan Ivan Frenz.
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SPORT SPORT

VI. Sport
Motto: Pravý muž nezná větší slávy než vítězství vlastních paží a nohou (Homér)

1. Oddíl stolního tenisu SK Slatina
Oddíl má stejné množství družstev jako v roce 2003, tj. 8 družstev dospělých a 1 družstvo 

žákovské. ale navíc má jedno družstvo, kde hrají dorostenci i žáci se snahou o zlepšování svých 
turnajových výsledků. 

Během roku bylo v herně vylepšeno osvětlení, koupeny dva nové stoly vč. ohrádek k těmto 
stolům.

Oddíl má nyní 40 členů dospělých a 20 žáků, což je mírné zvýšení.
Hraje se v     těchto soutěžích:  

8. Družstvo A divizi (Pořízek, Jeřábek, Plotěný M. a ze Vsetína přišel Martin Zetocha, student 
VUT)

9. Družstvo B postoupilo v krajské soutěži do skupiny A (Oleksík, Fišer, Frýb, Čikl, Zaplatil, 
Dufka, Kluska)

10. Městský přebor (což je nejvyšší brněnská soutěž) hraje :
11. Družstvo C (Dufka, Kluska, Herman)
12. Družstvo D (Linhárek J. Peprný, Huml ml., Štěpánek)
13. Městskou soutěž I.třídy hraje družstvo E (Sedláček, Baťa, Bukal, Juračka K.)
14. Městskou soutěž II.třídy hraje družstvo F (Čampa, Jaroušek, Plotěný K.,Třináctý, Holčík)
15. Městskou soutěž III. třídy hrají družstva G a H.

Členové oddílu se zúčastňují i dalších turnajů, např. v Moravských Knínicích, Moravských Prusích, 
Znojmu, Hrotovicích atd. Jako každoročně i v roce 2004 proběhl novoroční turnaj za účasti 
brněnských i mimobrněnských oddílů.

Koncem dubna proběhl také už tradiční turnaj o Mistra Slatiny. Mistrem Slatiny se postupně stali 
v sezónách:

1991/92 Petr Čampa
1992/93 Vladimír Jeřábek
1993/94 Tomáš Frýb
1994/95 Vladimír Jeřábek
1995/96 Tomáš Frýb
1996/97 Vladimír Jeřábek
1997/98 Vladimír Jeřábek
1998/99 Vladimír Jeřábek
1999/2000 Vladimír Jeřábek
2000/01 Martin Čikl
2001/02 Petr Čampa
2002/03 Vladimír Jeřábek
2003/04 Vladimír Jeřábek
2004/05 Josef Pořízek

Hlavním sponzorem je firma ASIO s.r.o.
Složení výboru zůstává beze změn, předsedou je stále Petr Čampa. 
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2. Sportovní střelecký klub Slatina Brno
Tento sportovní oddíl sice již ve Slatině nesídlí, protože se přestěhoval do nových moderních 

prostor na Masarykově okruhu, ale protože veřejnosti u nás, ale i v zahraničí, je znám pod tímto 
názvem a ve Slatině začínal se svou činností, ponechává si tento název i nadále. Už také i proto, že 
mnozí funkcionáři i sportovci ze Slatiny v klubu aktivně působí.

Předsedou je Stanislav Hlaváček, který je současně i trenérem SSK i vedoucím regionální 
základny střelectví v Brně.

Výsledky sportovců SSK Slatina Brno na Mistrovství České republiky:
Petra Kaštánková 1. místo SM 60 593 b.

5. místo SM 3x20 574 b.
2. místo SpKu 40 374 b.
1. místo SM 3x20 575 b. finále ČSL

Jan Šůna 3. místo SM 60 585 b.
4. místo SM 3x20 565 b.

Družstva 3. místo SM 60 Šůna, Dočkal, Šustr (13 družstev)
3. místo VzPu 30 Šůnová, Dočkal, Čermák (18 družstev)
3. místo SM 60 Šůnová, Munduchová, Jankových
2. místo SM 3x20 Kaštánková, Šůna, Šustr – finále ČSL 

Jiří Dočkal 6. místo VzPu 30L
Barbora Šůnová 5. místo VzPu 30L
MČR Kuše 1. K. Richterová I. Šustr

2. P. Kaštánková D. Pokorný St. Hlaváček
3. Š. Prášková J. Obrovský M. Suchý

Zkratky: SM – sportovní malorážka
SpKu – sportovní kuše
VzPu – vzduchová puška

Číslo za zkratkou znamená počet ran, příp.polohový závod  3x (v stoje, kleče, leže) 

3. Fotbalový klub SK Slatina
Fotbalový klub je největší sportovní sekcí v SK Slatina.   
Rok 2004 byl pro fotbalový klub mimořádně úspěšný, všechna čtyři mládežnická družstva 

vyhrála své soutěže a postoupila do vyšší soutěže. Tento mimořádný úspěch byl vyhodnocen 
předáním cen za vítězství v jednotlivých soutěžích Jihomoravského krajského fotbalového svazu 
(dorost A, starší a mladší žáci) i Městského fotbalového svazu (starší žáci B).

V mistrovských soutěžích měl klub celkem dvanáct mužstev – devět mládežnických a tři 
družstva dospělých:

Muži A – I. B třída, skupina B JmKFS – mužstvo bojovalo v soutěži o záchranu a v konečné 
tabulce se umístilo na 11. místě z celkem 14 mužstev. Mužstvo se nyní výrazně omladilo, zařadilo 
vlastní odchovance, kteří jsou příslibem do dalšího ročníku. Trenérem je Vladimír Máčel, vedoucím 
Pavel Matula. Odehrálo se 26 zápasů, z toho 7 výher, 8 remíz a 11 proher.

Muži B – III. třída MěFS Brno – se pohybovali na samé špici třetí třídy a  ve hře bylo druhé 
postupové místo. Bohužel závěrečné zápasy se nepovedly a odpovídá tomu i 6. příčka ve středu 
tabulky. Nejlepší střelci branek: Miroslav Nos 9 a Tomáš Bartoník 8.  Mužstvo vedl trenér Ing. 
Josef Menšík, vedoucím je Jiří Weinlich. Odehrálo se 20 zápasů, z toho 9 výher, 1 remíza a 10 
proher.
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Dorost A – I. třída, skupina C JmKFS – dorost až do posledního kola bojoval o prvenství s Líšní. 
Ve velmi vyrovnaném souboji rozhodl první zápas v Líšni, kdy Slatina vyhrála 3:1, doma Slatina 
prohrála  2:1. A tak v konečné tabulce rozhodlo lepší skóre ze vzájemných zápasů – jedna branka. 
Dorost postoupil do nejvyšší krajské soutěže – krajského přeboru. Mužstvo vedl trenér Ivan Socha, 
vedoucím je Milan Klimeš. Nejlepší střelec byl Jan Dostál, v popředí střelecké tabulky je i Filip 
Gale. V konečné tabulce je mužstvo na 1. místě, odehrálo 26 zápasů, z toho 21 výher, 2 remízy, 3 
prohry. Líšeň byla druhá.

Dorost B – II. třída MěFS Brno – dorost B sloužil pro snadnější přechod mladších hráčů do 
kategorie dorostu a také pro hráče, kteří nebyli ve stabilní  sestavě dorostu A. Celou sezónu se 
mužstvo pohybovalo ve středu tabulky. Protože pro postup Dorostu A je podmínkou účasti i 
družstvo mladšího dorostu, dorost B bude hrát krajský přebor také. Mužstvo vedl trenér Jiří Kosař, 
vedoucím je Antonín Kučera. V konečné tabulce byl dorost B na 6. místě, odehrál 20 zápasů, z toho 
8 výher, 3 remízy a 9 proher.

Starší žáci A – I. třída skupina A JmKFS -  byli stále první a soutěž s přehledem vyhráli. 
Nastříleli i největší počet branek – průměr 3,09 na zápas a obdrželi jen 10 branek za sezónu. 
Kolektiv podával velmi dobré vyrovnané výkony a také postoupil do krajského přeboru – druhé 
nejvyšší soutěže v České republice. Mužstvo vedli tranéři František Urbánek a Pavel Kadera, 
vedoucím mužstva je Vladimír Pernica. Nejlepším střelcem byl Milan Klimeš, který společně 
s brankářem Lukášem Zrzavým několikrát reprezentovali i ve výběru města Brna. V konečné 
tabulce byli na 1. místě, odehráli 22 zápasů, z toho 18 vyhráli, 1 byla remíza a 3 zápasy prohráli.

Starší žáci B – III. třída MěFS Brno – obhájili prvenství v soutěži. Mužstvo splnilo úlohu 
záložního mužstva pro starší žáky A, několik hráčů hrálo i ve vyšší soutěži. Mužstvo vedl Ján 
Jačisko, vedoucím je Igor Sekanina. Nejlepšími střeci byl Kamil Kús 9 branek a Tomáš Válka 8 
branek. V konečné tabulce byli na 1. místě, odehráli 18 zápasů, z toho bylo 14 výher, 2 remíza a 2 
prohry.

Mladší žáci A – I. třída, skupina A JmKFS -  po většinu soutěže vedli. V posledním zápase stačila 
remíza s ASK Blansko. Tuto remízu vybojovali v samotném závěru zápasu a zaslouženě soutěž 
vyhráli na lepší vzájemné zápasy s SK Líšeň a postoupili také do krajského přeboru. Mužstvo vedli 
trenéři Petr Křesťan a Jiří Novák, vedoucím byl Václav Svoboda. Nejlepším střelcem soutěže byl 
Martin Novák s 35 brankami, v popředí střelecké tabulky byl i Libor Chládek. Tito dva hráči 
reprezentovali ve výběru Brna ročník 1991, několik hráčů bylo i ve výběru Brna ročníku 1992. 
V konečné tabulce byla SK Slatina na 1. místě, odehrálo se 22 zápasů, z toho 17 výher, 4 remízy a 1 
prohra.  

Starší přípravka A – II. třída MěFS Brno – podávala po celou sezónu velmi dobré výkony a 
skončila jako druhé nejlepší mužstvo v kategorii přípravek v Brně. Mužstvo vedli trenéři Karel 
Dofek a Stanislav Hodek. Nejlepší střelci: Tomáš Petr 15 branek, Martin Jurůj 13 branek,  Michael 
Žondra 10 branek a Tomáš Smolka 9 branek. Tito hráči reprezentovali ve výběru města Brna ročník 
1993. V konečné tabulce obsadili 2. místo za Líšní a odehráli 16 zápasů, z toho 11 výher a 5 proher.

Starší přípravka B – III. třída skupina B MěFS Brno – zde startovali zejména hráči ročníku 1994, 
kteří s družstvy, za která hrál ročník 1993, vybojovali mnoho vyrovnaných zápasů a skončili 
v tabulce ve středu. Mužstvo vedli trenéři Pavel Kotrla a Martin Halabala. V konečné tabulce se 
umístili na 5. místě s 16 zápasy, z toho 5 výher, 6 remíz a 5 proher.

Mladší přípravka A – II. třída MěFS Brno -  bohužel se nepodařilo odpoutat z posledního místa a 
v příští sezóně bude hrát III. třídu. Byl to také jediný neúspěch oddílu SK Slatina. Bohužel máme 
slabší ročník 1995, zejména počtem žáků. Mužstvo vedl Petr Zemánek. Nejlepším střelcem byl 
Michal Parkanský s 10 brankami. Mužstvo odehrálo 20 zápasů, z toho 3 výhry a 17 proher.

Mladší přípravka B – III.třída MěFS Brno – tito nejmladší fotbalisté výrazně zlepšili své výkony 
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v druhé části sezóny a odpoutali se z poslední místa na začátku sezóny.  I zde je nutno podotknout, 
že hráli se soupeři o rok staršími. Mužstvo vedli trenéři Jan Rakus a Martin Novák. V konečné 
tabulce se umístili na 10. místě, odehráli 20 zápasů, z toho 2 výhry, jedna remíza a 17 proher.

Starší páni – soutěž Old boys MěFS Brno – hrají zde i starší hráči, kteří již nepůsobí v mužstvech 
dospělých. Takže i nejstarší generace působí v pravidelné soutěži. Mužstvo vedl Ing. Ladislav 
Glovacz. V konečné tabulce se umístili na 12. místě (předposlední) a odehráli 21 zápasů, z toho 4 
výhry,  2 remízy a 15 proher.

Celkově můžeme konstatovat, že sezóna podzim 2003 - jaro 2004 byla pro fotbalový klub SK 
Slatina výjimečně úspěšná.

Vedení oddílu se nezměnilo, předsedou je stále Ing. Michal Nos.

4. Tenisový oddíl SK Slatina
Oddíl má 34 členů, z toho 16 mužů, 3 ženy, dorostenci 2, dorostenky 2, žáci 9 a žákyně 2.
Registrovaných rekreačních hráčů je 19.  Oddíl má 6 soutěžních družstev:
Krajská soutěž – dospělí – II. třída – družstvo se umístilo na 6. místě – vedoucím je Ing. Miklík
Krajská soutěž – dospělí – III. třída – družstvo se umístilo na 4. místě – vedoucím je Ing. 

Jaroslav Buršík
Krajská soutěž – dorost – II.třída – družstvo se umístilo na 2. místě – vedoucím je Mgr. Milan 

Píška
Krajská soutěž – starší žáci – II. třída – vedoucím je Karel Velan
Krajská soutěž – mladší žáci – II. třída – vedoucím je Karel Velan
V soutěži veteránů hrají Ing. Miklík, Ing. Jiří Navrátil, Ing. Ondřej Kebrle, Pištělák
Vedení oddílu je beze změn, předsedou je stále Ing. Jaroslav Buršík   

5. Hokejbalový klub Bulldogs ve Slatině
Ve Slatině působí hokejbalový klub, který svojí členskou základnou cca 100 členů patří mezi 

největší v Brně. Klub zastřešuje celkem 4 týmy, z toho dva seniorské, 1 dorostenecký a 1 žákovský. 
Práce s mládeží je běh na dlouhou trať. Mužstva se kromě pravidelných soutěží účastní také turnajů 
v ČR i v zahraničí, vše pod vedením kvalitních trenérů. 

Hokejbal je moderní sport, který vychází z ledního hokeje. Hraje se na hřištích s pevným 
podkladem a mantinely, hráči mají výstroj i pravidla hry velmi podobná lednímu hokeji. Místo puku 
se používá speciální oranžový plastový míček. Oproti jiným sportům, které jsou valnou většinou 
velmi finančně náročné, je to sport lehce dostupný pro všechny zájemce, což dokládá i široká 
členská základna, která  po fotbalu a hokeji je třetí největší v naší republice.

V celostátní akci „Hokejbal proti drogám“ se v okresním kole umístili v kategorii 6. – 7. tříd žáci 
ze Základní školy na Přemyslově náměstí na 3. místě. 

6. Tomáš Mrázek – český reprezentant ve sportovním lezení
Slatinský rodák Tomáš Mrázek po úspěchu v roce 2003, kdy se stal mistrem světa v lezení na 

obtížnost, dosáhl v roce 2004 svůj dosud největší úspěch. Splnil si svůj další sen a vyhrál seriál 
závodů Světového poháru za rok 2004. Z devíti závodů sportovního lezení na obtížnost čtyři vyhrál, 
čtyřikrát byl druhý a jednou třetí. Celkovým součtem bodů v seriálu sportovního lezení suverénně 
zvítězil a stal se podle prestižního světového lezeckého serveru - www.8a.nu, též nejlepším lezcem 
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LEZENÍ

roku 2004. Štěstí jej neopustilo ani před koncem roku při zemětřesení v jihovýchodní Asii. 
Ničivému tsunami v Thajsku unikl se svou přítelkyní jen o vlásek – při odjezdu z dovolené čekali se 
zavazadly na pobřeží na převoz loďkou a zachránili se včas útěkem do buše.

Rok 2004 se povedl podle Tomáše zcela vyjímečně, snad až na Mistrovství v Itálii, kde vinou 
sporné diskvalifikace rozhodčím, který jej údajně kvůli využití lezecké stěny mimo vytyčenou 
dráhu dotekem nohy, dodatečně diskvalifikoval z prvního místa.

Předseda Českého horolezeckého svazu Jiří Novák při hodnocení roku 2004 srovnal úspěch 
Tomáše Mrázka s výstupy v himalájských velehorách. Vítězství ve sportovním lezení je podle J. 
Nováka dokonce cennější, protože má trvalejší hodnotu. Bylo navíc dosaženo v silné konkurenci 
soupeřů z více nežli třiceti zemí z celého světa.

Lezení je pro Tomáše Mrázka životní styl, úlet, adrenalin. Sport jej vždy bavil, ale skály 
okouzlily. Začal ve 14 letech na Stránské skále a za tři a půl roku byl světovou dvojkou, teď je 
nejlepší. V soukromém životě i náročném sportovním tréninku a závodech Tomáše nejvíc podporuje 
přítelkyně Helena Lipenská (též česká reprezentantka ve sportovním lezení) a pes Jack. Tvoří 
společnou domácnost i tréninkový tým.  Sportovní výsledky pomáhají zajistit i sponzoři OCUN – 
Rock Pilars a Dukla Praha. Tomáše je možno potkat téměř denně na lezecké stěně a v posilovně 
VUT Brno.
Výsledky jednotlivých závodů ve sportovním lezení v     roce 2004:  

1) místo: KRANJ – Slovinsko
SHANGHAI – Čína
MARBELLA – Španělsko
PUURS – Belgie

2) místo: BRNO – Česká republika
APRICA – Itálie
CHAMONIX – Francie
IMST – Rakousko

3) místo: VALENCE – Francie

7. Aeroklub Brno - Slatina
Motto: a tak pokud vypadnete z letadla, tak jedině s padákem

a pokud v letadle zůstanete, tak šťastné přistání

Dne 16. dubna 2005 oslaví klub 85 let od svého založení.
K 1. 1. 2005 měl Aeroklub Brno – Slatina 298 členů. Z toho bylo 174 členů v odboru para, 92 

členů v motorovém odboru a 32 členů v klubu R. A. F. Z celkové počtu je 199 aktivních sportovců 
(létajících nebo skákajících). Od roku 1993, kdy bylo cca 230 členů, se počet velmi zvýšil.

Po zrušení letiště Brno – Černovice (dne 30. 9. 2001) byly z důvodu budování průmyslové zóny 
přestěhovány letouny na letiště Brno – Tuřany, kde má aeroklub pronajatu jednu kancelář pro 
uložení dokumentace k letounům a pro přípravu letů. Na bývalém letišti v Černovicích má klub 
pronajatu od Magistrátu města Brna provozní budovu, kterou také využívá ke klubové činnosti. 
Protože původně se areál bývalého letiště rozkládal převážně na slatinském katastru, tak po 
překatastrování na Černovice si klub nechal původní název Brno - Slatina. 

Na konci roku 2004 byly vojenské betonové kryty letadel, tzv. úly, převedeny do majetku 
Jihomoravského kraje a spravuje je firma Letiště, a.s. Brno. Tato změna se promítla v nutnosti 
přestěhování letadel klubu do úlu č. 5 s tím, že od 1. 1. 2005 musí klub platit roční poplatek ve výši 
150 tis. Kč za hangárování v úlu.  Pro výsadkový letoun An2 není na letišti v Tuřanech dostatečně 
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velký hangár a tak je letoun ukotven na volné ploše. Tento stav se negativně promítá především na 
životnosti plátěných potahů křídel.

Absence vlastního zázemí zvyšuje provozní náklady, v roce 2004 klub platil za poplatky a 
pronájmy na letišti Tuřany 357 932,- Kč. Dalším negativním faktorem kromě roztříštěnosti 
provozních, skladovacích a hangárových prostor, jsou narůstající bezpečnostní požadavky 
mezinárodního letiště a tím i narůstající problémy s povolováním vstupu a pohybu osob v areálu 
letiště. Jediným možným řešením, jak zachovat klubový život a dále neomezovat provoz , je 
urychlené dokončení výstavby  nového zázemí. 

Po zrušení letiště v Černovicích bylo rozhodnuto vybudovat novou provozní budovu a hangáry 
na vlastním pozemku navazujícím na jižní část letiště Brno – Tuřany. Celkovým nákladem 
4 750 000 Kč byl zakoupen pozemek o rozloze 11 871 m2. V roce 2004 se podařilo získat územní 
rozhodnutí o umístění stavby provozní budovy a hangárů, které nabylo právní moci 23. 8. 2004. 
Aeroklub musel předložit stavebnímu úřadu více než 50 vyjádření k dokumentaci pro územní řízení.

V roce 2004 byla nákladem 209 559 Kč vybudována studna na zakoupeném pozemku, která byla 
jako zdroj vody jednou z nezbytných podmínek pro povolení stavby. První nadzemní stavbou 
v novém areálu je trafostanice, která byla s nainstalovaným výkonem 100 kW v prosinci 2004 
zapojena do sítě vysokého napětí. Byla postavena nákladem 846 722 Kč a dalších 386 286 Kč stálo 
připojení na podzemní kabel VN.  Elektrická energiie bude v novém areálu používána i pro 
vytápění, protože zdroj plynu je ve vzdálenosti, která neumožňuje jeho ekonomické využití.

V přípravě nového zázemí se projevily dva negativní faktory:
Prvním je nárůst ceny stavební oceli a stavebních prací vůbec. Od roku 2001 činí nárůst cen oceli 

85% a je obava, že nebude možné realizovat stavby hangárů v plánovaném rozsahu.
Druhým a podstatně větším problémem jsou vynucené mnohamilionové investice, jejichž 

potřeba se objevila až v roce 2004. Okolo brněnské městské části Tuřany má být vybudován 
rychlostní obchvat a stavební úřad v Tuřanech podmínil vydání územního rozhodnutí pro klub 
vybudováním nové příjezdové komunikace v délce asi 500 od jižního okraje nového areálu. 
Asfaltová silnice bude po dokončení předána do majetku města Brna. Klub nechal zpracoval 
nákladem 383 888 Kč projekt této komunikace a nákladem dalších 364 532 Kč provedl přeložku 
vysokonapěťového kabelu, který budoucí komunikaci křižoval. Náklady na vlastní stavbu nové 
silnice, která bude napojena na komunikaci Tuřany – Dvorska, dosahují 6,5 mil. Kč. Komunikace 
by měla být postavena v roce 2005.  Klub bude jednat o navýšení poskytnutého příspěvku se 
zástupci města Brna. Celá tato akce si vyžádala zajistit přeložení zastávky autobusu městské 
hromadné dopravy, přeložení podzemních kabelů vysokého napětí, odsunutí plotů dotčených 
zahrádek, vykácení zavazejících dřevin, úhradu majetkové a ekologické újmy,  náhradní výsadbu 
zeleně a další vesměs nákladné činnosti. Jako vtip zní požadavek Brněnských komunikací a 
Stavebního úřadu, že nestačí přesunout dosavadní v polích stojící pouhý stojan autobusové 
zastávky, ale klub musí na vlastní náklady nechat vyprojektovat novou zastávku a také ji postavit a 
to podle podle všech  norem a předpisů vč. zpevněných ploch.

Činnost v para klubu
Členové paraodboru provedli v roce 2004 celkem 2 130 seskoků. Dlouhodobě se daří provádět 

výcvik i sportovní činnost bez mimořádných událostí. Organizace seskoků je komplikována tím, že 
technické zázemí a sklad techniky je v pronajaté budově na bývalém letišti v Brně – Černovicích. 
Výsadkové letouny mohou operovat nejblíže na letišti v Tuřanech a tam je nutno také provádět 
nástup parašutistů. Doprava pak většinou probíhá autobusovým spojem, jedoucím od hlavního 
nádraží na letiště Tuřany.
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Od roku 1996 investuje klub peníze do nákupu nové padákové techniky. Je to vidět i na vývoji 
počtu seskoků u základního výcviku. V roce 2002 dožily poslední klasické cvičné kulaté padáky 
OVP-68. Dnes se v Brně skáče výhradně na „křídlech“. Pro seskoky základního výcviku jsou 
používány výhradně studentské padáky americké výroby typu Falkon.

U všech kompletů, zakoupených od roku 2003, jsou používány záložní padáky typu křídlo. 
Důraz je kladen především na bezpečnost. Všechny klubové padáky pro základní výcvik i sportovce 
jsou vybaveny záchrannými přístroji FXC-12000 nebo Cypress. Je to nad rámec platných předpisů 
AeČR, kde u seskoků s automatickým otevřením (tedy seskoky převážně základního výcviku) je 
přístroj pouze doporučen.

V průběhu roku 2004 byl při seskocích proveden 7x odhoz hlavního padáku a přistání na padáku 
záložním.

Po uzavření letiště v Černovicích bylo na čtyři roky přerušeno pořádání tradičního Veletržního 
poháru. Tato parašutistická soutěž s nočními seskoky na přesnost přistání měla i v mezinárodním 
měřítku výborné jméno a bude obnovena po vybudování nového zázemí aeroklubu na letišti 
v Tuřanech. 

Paraodbor pořádá každý rok ve spolupráci se Střední školou ochrany osob na Zoubkově ulici 
v Lískovci výcvik přibližně 20 osob. Z těchto žáků budou v budoucnu městští nebo státní policisté a 
výcvik se seskokem je součástí jejich přípravy na povolání. V roce 2004 provedli výcvik vč. 
seskoku i studenti Vysokého učení technického v Brně z Centra sportovních aktivit a klub má zájem 
ve spolupráci pokračovat.

Motorový odbor
V roce 2004 bylo dosaženo celkového náletu 651 hodin a 56 minut na letounech, provozovaných 

tímto aeroklubem. Nálet se prakticky nezměnil oproti roku 2003, kdy bylo dosaženo 640 letových 
hodin. Při výsadcích bylo nalétáno 63 hodin na letounu L60 Brigadýr a 41 hodin na Letounu An2. 

Z hlediska typů bylo na Zlínu 142 nalétáno 132 hodin a na čtyřmístném Zlínu 43 celkem 193 
hodin. V majetku Aeroklubu Brno – Slatina je Z 142 OK-LNK a UL (sportovní létající zařízení) 
Sova OK-HUU42. Na Sově bylo nalétáno 221 letových hodin. Ostatní provozované letouny jsou 
v majetku Aeroklubu České republiky a Aeroklub Brno-Slatina si je pouze pronajímá.

Letecká činnost aeroklubu se i v roce 2004 obešla bez mimořádných událostí a zranění. Do 
kategorie leteckých incidentů je možno zařadit přistání letounu Sova na letišti v Kyjově se 
zasunutým podvozkem při výcviku.

V roce 2004 dosáhl letoun Z142 OK-LNK celkový nálet na draku 2 700 hodin.Výrobce při 
tomto náletu předepisuje generální opravu, kterou provedla servisní organizace na letišti 
v Holešově. Celkový náklad na opravu byl 812 tis. Kč. Je to největší investice do letecké techniky 
v posledních letech.

Po zrušení letiště Černovice musí aeroklub platit při provozu na letišti v Tuřanech přistávací a 
navigační poplatky. V roce 2004 se jednalo o částku 196 817 Kč.

Posádka aeroklubu ve složení Daněk, Nadaud a Raudenský se na letounu Zlín 43, OK-FOJ 
zúčastnila humanitární akce Air Solidarité. Tyto akce jsou organizovány již od roku 1987. V roce 
2004 se  poprvé k francouzským posádkám přidala i česká. Cesta vedla přes Saharu do Burkiny 
Faso, Toga a Mali, kde se realizují zdravotnické a vzdělávací projekty, organizované A.S.I. (Actions 
de Solidarité Internationale), které jsou finančně podporovány jednotlivými posádkami. Zpáteční 
cesta vedla přes Senegal, Mauretánii a Maroko. Piloti ulétli v 72 letových hodinách celkem 15 000 
km. Letoun Zlín 43 byl ve skupině nejstarší (29 let), byl nejpomalejší, ale zato měl největší spotřebu 
paliva. Prokázal však vynikající spolehlivost na celé trase v těžkých afrických podmínkách.
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V souvislosti s tímto letem je vhodné připomenout rekord Františka Nováka z tohoto aeroklubu, 
který v roce 1956 na letounu Sokol M1-C uletěl bez přistání na přímé trati 4 260 km. Tento rekordní 
let z Brna do Kulundy v Kazachstánu nebyl překonán celých 25 let.

Klub R.A.F. (Royal Air Force)
Součástí Aeroklubu Brno-Slatina je klub R.A.F. a sdružuje bývalé příslušníky československého 
letectva bojujícího za druhé světové války v rámci R.A.F. v Anglii. Předsedou klubu R.A.F. je plk. 
Let. V.v. Emil Boček, příslušník 310 sqr. Tajemníkem klubu je již od jeho založení mjr. let. v.v. 
Bohumil Svoboda. Klub má 32 členů.
Mimo pravidelných setkání v Brně se členové R. A. F. klubu účastní setkání s příslušníky R.A.F. 
perutí organizovaných v Praze a Brně, v červnu pak setkání u příležitosti Dne armády na Vítkově a 
leteckých dnů v Tuřanech, Medlánkách a Jindřichově Hradci. Připravili oslavu 90. narozenin mjr. 
v.v. Františka Živěly, bydlícího v Brně. Z příslušníků R.A.F. bohužel v roce 2004 zemřeli plk. v.v. 
Ing. Jaromír Grygar a plk. v.v. JUDr. Jan Buchta, oba 311 sqr.

Nej- a různé
Nejvýznamnějšího úspěchu v oblasti parašutismu dosáhlo v roce 2004 družstvo žen na 

mistrovství světa – obsadilo 2. místo. V tomto družstvu byly ze slatinského klubu Mirka Pytlíková a 
Mirka Vraná.

Obě Mirky patří mezi významné osobnosti českého parašutismu. Mirka Pytlíková se stala 
dvakrát mistryní světa v závodech družstev, je dvojnásobnou přebornicí v ČR v seskoku padákem a 
držitelkou československých rekordů v přesnosti přistání ve dne a v noci.

Nejstarším členem mezi veterány je Julius Maar, dříve šéfpilot a učitel létání. 2. 4. 2005 bude mít 
85 let. Je tedy o 14 starší než Aeroklub Brno-Slatina.

Nejstarším členem v klubu R.A.F. je mjr. František Živěla. V roce 2004 slavil 90 let. U 310 a 312 
sqr., v R.A.F. byl zařazen jako vrchní zbrojíř.  

V listopadu 1920, půl roku po založení aeroklubu, se stal jeho čestným členem prezident T. G. 
Masaryk. Je jistě málo sportovních klubů s tak dlouhou historií a navíc s členstvím tak významných 
osobností.

Čestné členství v aeroklubu přijalo v roce 1996 Její Veličenstvo královna Alžběta II. To je jistě 
velké ocenění.. Při své návštěvě Brna přijala britská královna  na brněnské radnici za přítomnosti 
prezidenta naší republiky Václava Havla a představitelů města Brna  zasloužilé piloty R. A. F. z celé 
Moravy. Primátorka Dagmar Lastovecká pak předala zástupcům aeroklubu jako dar obraz  Jejího 
Veličenstva královny Alžběty II.

Nejstarším aktivním skákajícím členem je Václav Jagelský, který v roce 2004 oslavil 60 let. 
Nejstarším a stále létajícím pilotem je Prof. Ing. Jaro Komenda, který se v roce 2004 dožil 77 let.

Nejhouževnatějším členem paraodboru je bezesporu Dagmar Brožková, která provedla první 
seskok ve svých 50. letech. Prvních 30 seskoků se nechala vždy dobrovolně vyhodit z letadla 
výsadkovým průvodcem. Dnes, po 6 letech, má již přes 500 seskoků a je držitelkou odznaku FAI 
s jedním diamantem a pochopitelně vyskakuje sama.

Nejmladšími členy klubu jsou Jan Hájek, Karla Dostálová a Lukáš Jiříček, kteří mají 18 let. Jan 
Hájek a Karla Dostálová mají za sebou již několik seskoků volným pádem s výdrží 30 sekund a 
více.

Nejdelším letem členů aeroklubu je 15 tisíc kilometrů v rámci Air Solidarité (6. – 29. listopadu 
2004) s nejjižnějším místem v Lome, hlavním městem Toga na pobřeží guinejského zálivu 
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s posádkou Dr. Miroslav Raudenský,  Vladimír Daněk a Richard Nadaud. Tento let navazuje na 
rekordní lety ultralehkým letounem Sova přes Středozemní moře s nejjižnějším bodem v egyptském 
Luxoru (expedice VUT v roce 2000) a let stejným  letounem do Skandinávie za severní polární kruh 
s nejsevernějším místem přistání ve švédské Kiruně (1998).
Historii Aeroklubu Brno – Slatina mapuje publikace Křídla nad Brnem, kterou zpracoval kolektiv 
vedený Miroslavem Minaříkem. Publikaci vydal aeroklub v roce 2001.
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VII. Historický archív Slatina
Motto: Je lepší rozsvítit jen malou svíčku, než proklínat temnotu (Konfucius)

Z iniciativy  Ing.  Bohumila  Reichstädtera,  C.Sc.  rozhodla  Rada městské  části  Brno  –  Slatina 
zřídit Historický archív Slatiny, který by zachycoval minulost této kdysi samostatné obce Slatina u 
Brna  i  jejího  právního  pokračování  po  připojení  k městu  Brno  jako  Brno –  Slatina.  Přípravou 
pověřila  kulturní  komisi  RMČ, v jejímž rámci  se  ustavil  Historický  kroužek pod vedením Ing. 
Bohumila  Reichstädtera,  C.Sc..  Dalšími členy se stali:  PhDr.  Karel  Janiš,  Miroslava Buršíková, 
Jaroslav Hrubý, František Sklenář a Jan Štěpánek.

Hlavním  úkolem  Historického  kroužku  bylo  soustavně  získávat  různé  materiály  rukopisné, 
tištěné,  fotografie,  příp.  drobné  předměty  trojrozměrné,  mající  vztah  ke  Slatině  a  životu  jejích 
obyvatel v minulosti, ale i v současnosti a pokud možno doplňovat mezery ve znalostech historie 
Slatiny. Samozřejmě je problémem získávat od občanů jejich různé památné předměty, protože se 
pochopitelně nechtějí loučit se svými památkami a tak základem archívu se valnou většinou staly 
materiály od Ing. B. Reichstädtera, C.Sc., který se celý život historií Slatiny zabývá a částečně pak 
od ostatních členů kroužku. Dary od občanů byly spíše výjimkou, i když je nutno poznamenat, že se 
vesměs jednalo o cenné přírůstky.

Získané materiály jsou zapisovány do Knihy přírůstků, je jim přiděleno inventární číslo a jsou 
pak zařazovány do zvolených tematických celků – Záležitosti obce, Zemědělství, Živnosti, Zaniklé 
společenské  organizace,  Politické  organizace,  Školství,  Společenský  život,  Kulturní  život, 
Vzpomínky pamětníků a osady Černovičky a Slatinka. Za pět roků činnosti Historického kroužku je 
v Knize přírůstků zapsáno cca 900 inventárních čísel.

Samostatnou kapitolu tvoří fotografie, historické i soudobé, které jsou zakládány separátně a 
archivováno je již více než 800 kusů.

Aktivita  členů  Historického  kroužku  je  zaměřena  nejen  na  rozšiřování  sbírek  Historického 
archívu  Slatiny,  ale  zejména  na  získávání  nových,  dosud  neznámých,  poznatků  z historie 
Slatiny.Mnoho  nových  informací  přineslo  studium  archívních  materiálů  Ing.  Bohumila 
Reichstädtera C. Sc. a Miroslavy Buršíkové  ve Státním archívu v Rajhradě.  Pozoruhodný objev se 
podařil PhDr. Karlu Janišovi, a to objevit dosud neznámý portrét nadučitele Antonína Tillhona a 
portrét Domenica Martinelliho, architekta Kaple sv. Floriána na Přemyslově náměstí. Rovněž tak 
unikátním  přírůstkem  je  portrét  Karla  Norberta  Libštejnského  z Kolovrat,  který  získal  B. 
Reichstädter  přímo  od  hraběte  Jana  Kolowrata  Krakovského-Liebštejnského  z jejich  rodinného 
archívu.

Za dobu 5 let své existence se členové Historického kroužku schází jednou za měsíc a každá 
schůzka znamená posun v rozšiřování vědomostí o Slatině – někdy se získaly archívní materiály, 
jindy vzpomínky pamětníků, třeba subjektivní, ale odrážejí realitu tak, jak ji vnímal pamětník  a pak 
je možno mozaikovou metodou složit objektivnější obraz skutečnosti, čili jde o zaznamenání tzv. 
orální  historie.  A navíc  vzpomínky  zachycují  třeba  již  zaniklé  profese  nebo  způsob  života  a 
zvyklosti, které nejsou nikde zachyceny a bez těchto vzpomínek by upadly do zapomenutí. A to by 
byla škoda. Největšími pamětníky kromě Bohumila Reichstädtera jsou Jan Štěpánek a František 
Sklenář.

Všem  je  nám  líto,  že  naše  řady  navždy  opustil  v roce  2005  Jaroslav  Hrubý,  který  byl 
neocenitelný pro Historický kroužek svým počítačovým zpracováním fotodokumentace.
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V roce 2006 se novými členy kroužku stali Ing. Lubomír Vysočan a Ivo Koukola, jejichž zájmy i 
odborné zaměření  určitě významně přispějí  k dalšímu rozšíření vědomostí  o slatinské historii  i 
současnosti.

V zájmu  veřejné  prezentace  činnosti  Historického  kroužku  vyprojektoval  a  zřídil  Radomír 
Černoch  webovou  internetovou  stránku  Historického  kroužku,  jejíž  adresa  je: 
http://historickykrouzek.iglu.cz, kde jsou publikovány zápisy ze schůzek Historického kroužku a 
různé články, které  píší  členové kroužku. A zaznamenali  jsme už i  ohlasy na tuto internetovou 
stránku  zejména  mladých  lidí  z Brna,  kteří  nám přispěli  i  dokumenty  do  našeho  Historického 
archívu.  Kromě publikace  na  internetu  zveřejňují  členové  kroužku  své  články  v Aktualitách  o 
Slatině. Členem redakční rady je i člen Historického kroužku PhDr. Karel Janiš.

Významným  počinem  členů  Historického  kroužku  byla  organizace  výstavy  obrazů 
akademického malíře Petra Šmahy, slatinského rodáka, v roce 2003. Na výstavě bylo prezentováno 
i  několik  obrazů,  které  malovala  maminka  Petra  Šmahy,  paní  Božena  Šmahová.  Na  tento  rok 
připadlo 300. výročí od postavení kaple sv. Floriána na Přemyslově náměstí. Akce se setkala velmi 
příznivým ohlasem a zájmem slatinských  občanů. V únoru 2006 byla v rámci oslav 700 let od 
první  věrohodné písemné zmínky uspořádána výstava fotografií  s názvem Slatina kdysi  a dnes. 
Nebyla  svým  rozsahem  velká,  ale  zajímavá.  Výstavu  si  prohlédly  i  děti  z obou  slatinských 
základních škol.

V poslední době se pozornost soustřeďuje na přípravu Druhé knížky o Slatině. Tak jako u 1. dílu 
byl výhradním autorem Ing. Bohumil Reichstädter, C.Sc., 2. díl je sborník, složený  z příspěvků 
jednotlivých  členů  Historického  kroužku,  avšak  celá  koncepce  a  redakce  je  opět  dílem  B. 
Reichstädtera. Při přípravě Druhé knížky o Slatině nemůžeme opomenout významnou a obětavou 
spolupráci Ing. Karla Cenka. 

Závěrem je možno konstatovat, že záměr založit Historický kroužek a Historický archív Slatiny 
byl velmi šťastný, protože se podařilo zachránit mnoho informací a skutečností o Slatině, které by 
v pozdější  době  již  nebylo  možno  dohledat  a  jejichž  neznalost  by  výrazně  ochudila  slatinskou 
historii. V poslední době se užívá termín Slatinský Historický Kroužek.

Na úplný závěr nezbývá než se ztotožnit s bulharským příslovím: Co bylo – viděli jsme, co je – 
vidíme, co bude – že nás nebude.
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VIII. Závěr
Závěrem bych opětovně chtěla poděkovat všem, kteří mně poskytli informace o své činnosti ve 
Slatině a pro Slatinu a tím významně přispěli k objektivnějšímu zobrazení dění ve Slatině, dále 
členům Slatinského Historického Kroužku za podporu, svému vnukovi za technickou pomoc při 
zpracovávání kroniky do elektronické podoby a pracovníkům ÚMČ Brno-Slatina za vstřícnost, 
jmenovitě zejména paní Martině Jochmannové.

30.6.2005

Miroslava Buršíková

Pozn.: Tato verze obsahuje pouze textovou část bez příloh.
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